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ارائه رویکرد جدید انتخاب تأمینکنندگان بر مبنای مدل کرالجیک
با استفاده از تکنیک  FMEAو برنامهریزی عدد صحیح
سید محمد عربزاد ،1جعفر رزمی ،2رضا توکلی مقدم ،3مظاهر قربانی

*4

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجف آباد ،باشگاه پژوهشگران جوان
 - 9دانشیار مهندسی صنایع ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
 - 9استاد مهندسی صنایع ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
 - 4دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد

چکیده
طی سالیان گذشته ،روشهای زیادی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان ارائه شده است ،اما
نکتهای که معموالً از آن غفلت شده است ،نقش اقالم خرید در این فرآیند است .هدف این مقاله ،ارائه
رویکردی برای انتخاب تأمینکنندگان و تخصیص سفارشهای خرید بر مبنای ماهیت اقالم خرید است؛
به این معنا که ماهیت اقالم خرید در فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان و تخصیص سفارشهای خرید نقش
مستقیمی دارد .به این منظور ،ابتدا اقالم خرید به وسیله تکنیک تجزیه و تحلیل حاالت بالقوه خرابی و
آثار آن ( )FMEAبر مبنای مدل کرالجیک دستهبندی میشوند .سپس تأمین کنندگان با درنظر گرفتن
ماهیت اقالم خرید (اقالم استراتژیک ،گلوگاهی ،اهرمی و عادی) طی چهار مرحله به ازای دستهبندی
صورت گرفته ارزیابی و اولویتبندی میشوند .با استفاده از یک مدل برنامهریزی عدد صحیح تخصیص
سفارشهای خرید به تأمین کنندگان صورت میگیرد .در این پژوهش ،از یک مثال کاربردی برای تشریح
مراحل رویکرد پیشنهادی استفاده شده است .نتایج بهدست آمده از پژوهش نشان میدهد که رتبهبندی
تأمین کنندگان و تخصیص سفارشهای خرید با درنظر گرفتن ماهیت اقالم خرید توانمندی بیشتری برای
مدیریت اقالم خرید و تأمین کنندگان ایجاد خواهد نمود.
واژههای کلیدی :انتخاب تأمین کنندگان ،مدل کرالجیک ،برنامهریزی عدد صحیح.FMEA ،

* نویسنده مسؤول:

mazaher.ghorbani@gmail.com
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مقدمه
در دهه گذشته ،مدیران به اهمیت نقش زنجیره
تأمین در ارزشآفرینی شرکتها پی بردهاند .تغییرات

پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تصمیمگیری ضعیف
در این حوزه آشکارتر میشود (دی بوئر

ii

و

همکاران.)9991 ،

بسیار سریعی که در سرتاسر بازارهای جهانی اتفاق

طی سالیان گذشته ،روشهای زیادی برای ارزیابی

میافتد ،بهطور اساسی روشی را که مدیران به

و انتخاب تأمینکنندگان ارائه شده است .با وجود

محیطشان مینگریستند ،را تغییر داده است .یکی از

این ،متخصصان اعتقاد دارند که در عمل ،روش بهینه

حوزههایی که مدیران توجه خود را بیشتر به آن

منحصر به فردی برای ارزیابی تأمینکنندگان وجود

معطوف کردهاند ،مدیریت منبعیابی و خرید است .در

ندارد (بلو  .)9999 ،i i iبنابراین ،شرکتها از

دهه اخیر ،مدیریت خرید در زنجیره تأمین چالشی

روشهای متفاوتی برای این مساله براساس

برای عمده شرکتها بوده است و دستیابی به یک

نیازمندیهای مشخص شرکت خود استفاده میکنند.

سطح رقابتی جهانی در زمینه تأمین به یک نیاز

همین امر ،یافتن بهترین روش ارزیابی و انتخاب

اساسی تبدیل شده است (کارپاک  iو همکاران،

تأمین کننده را دشوار میکند (کسکین i vو همکاران،

 .)9991در بیشتر صنایع هزینه مواد خام (و قطعات)،

 .)9919فائز و همکاران ( )9993مدلی برای انتخاب

هزینه اصلی محصول نهایی را تشکیل میدهند و این

تأمین کنندگان و تخصیص سفارش با استفاده از
v

مقدار در صنایع ساخت و تولید به حدود  19درصد

روش استدالل مبتنی بر مورد

قیمت محصول نهایی میرسد (رزمی و همکاران،

برنامهریزی عدد صحیح ترکیبی ارائه کردهاند .کئو و

 .)9993بنابراین ،دپارتمان خرید میتواند نقش

همکاران ( )9919مدل ترکیبی از شبکههای عصبی

کلیدی در کارایی و اثربخشی یک سازمان ایفا کند؛

vi

مصنوعی  ،تحلیل پوششی دادهها
vi i i

vi i

فازی و مدل

و فرآیند تحلیل

زیرا میتواند اثر مستقیمی روی کاهش هزینه،

شبکهای

سودآوری و انعطافپذیری شرکت داشته باشد .بدون

توسعه دادهاند .زیدان

تردید ،مهمترین و حساسیترین مرحله در فرآیند

ابزارهای تجزیه و تحلیل سلسلهمراتبی
xi

برای انتخاب بهترین تأمین کنندگان را
ix

و همکاران ( )9911از
x

فازی،

فازی و تحلیل پوششی دادهها در غربال

خرید هر سازمان ،ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان

تاپسیس

است .اهمیت انتخاب تأمین کننده از این حقیقت

اولیه تأمینکنندگان و مجدداً از ابزار تحلیل پوششی

ناشی میشود که آنها تأمین منابع را تعهد میکنند،

دادهها در فاز انتخاب نهایی تأمین کننده استفاده کنند.

درحالیکه بهطور همزمان بر فعالیتهایی ،از قبیل

بررسی روشهای حل این مساله تا پیش از سال
xi i

مدیریت موجودی ،برنامهریزی و کنترل تولید،

 9919در تحقیقات وبر

الزامات جریان وجوه نقد و کیفیت محصول نیز اثر

بوئر و همکاران ( ،)9991کسکین و همکاران ()9919

میگذارند .با افزایش اهمیت خرید ،تصمیمات خرید

و همکاران ( ،)1331دی

و هو  xi i iو همکاران ( )9919قابل مشاهده است.

مهمتر شده است و همانطور که شرکتها روز به

شرکتها معموالً با تعداد زیادی از اقالم مورد

روز به تأمینکنندگانشان بیشتر وابسته میشوند،

نیاز و تأمین کنندگان کاندید مواجه هستند .اتخاذ
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سیاستهای یکسان در مورد تأمین اقالم مختلف

در ابعاد ریسک تأمین و اثر سود ارائه میگردد .سپس

منطقی به نظر نمیرسد .از سوی دیگر ،سیاستهای

وزن نهایی هر یک از اقالم خرید در ابعاد ذکر شده

متفاوتی در حوزه ارتباط با تأمین کنندگان پیشنهاد

مالک دستهبندی قرار گیرد .به این منظور ،با معرفی

شده است .بنابراین ،خرید اثربخش و مدیریت تأمین

معیارهای مناسب برگرفته از مطالعات کتابخانهای در

کارا نیازمند اتخاذ سیاستهای مناسب و متناسب با
شرایط مختلف است .اُلسن و اِلرام )1331( xi vاذعان
کردند که به منظور دستیابی به سیاستهای مختلف
خرید نیاز به توسعه مدلهای خرید وجود دارد.
همچنین ،نیاز به اتخاذ سیاستهای متفاوت مشخص
میکند که نوعی از طبقهبندی در اقالم خرید و تأمین
کنندگان کاندید مورد نیاز است (لیلیکتروز.)1333 ،xv
برای مدت زمان طوالنی ،ابزار تجزیه و تحلیل ABC
تنها ابزار موجود برای تفاوت قائل شدن میان
خریدهای مهم و کم اهمیتتر بود .با این حال ،این
ابزار توصیههای راهبردی برای اقالم خرید دستهبندی
شده ( B ، Aو  )Cارائه نمیکرد .با توجه به این
فقدان ،این ابزار نمیتوانست به عنوان ابزاری کامل
در حوزه مدیریت خرید مفید باشد .تا اینکه در سال
 1339کرالجیک

xvi

( )1339برای نخستین بار یک

مدل مفهومی جامع به منظور تعیین سیاستهای
خرید ارائه نمود .خریداران حرفهای با استفاده از مدل
ماتریسی کرالجیک میتوانند به صورت بهینه از
توانمندیهای مختلف کلیه تأمین کنندگان استفاده
کنند (نِلوره  )9999 ،xvi iو درنتیجه ،بهطور مؤثر
تأمین کنندگان خود را مدیریت کنند .نقطه ضعف
مدل کرالجیک ،ذات کیفی آن در رویارویی با
قضاوت ذهنی مدیران برای ارزیابی موقعیت تأمین
کنندگان در ماتریس است.
در این پژوهش ،پیشنهاد استفاده از معیارهای
مختلف ارزیابی اقالم خرید بر مبنای مدل کرالجیک

حوزه انتخاب تأمین کنندگان پیرامون دستهبندی اقالم
خرید و با بهکارگیری تجزیه و تحلیل حاالت بالقوه
خرابی و آثار آن

xvi i i

برای نخستین بار در پیشینه

تحقیق جهت ارزیابی ریسک تأمین اقالم و همچنین،
استفاده

از

ابزار

آنتروپی

شانون

xi x

برای

یکپارچهسازی اوزان بهدست آمده رویکرد پیشنهادی
معرفی میشود .از سوی دیگر ،تخصیص سفارشهای
خرید به تأمین کنندگان برای نخستین بار مطابق با
دستهبندی اقالم خرید و مدل کرالجیک به وسیله
برنامهریزی خطی و با درنظر گرفتن اولویتهای
خرید استفاده کردند .رویکرد پیشنهادی در این مقاله
طی سه مرحله به ارزیابی و دستهبندی اقالم خرید،
ارزیابی تأمین کنندگان و نهایتاً تخصیص سفارشها
به هر یک از آنها میپردازد .در مرحله اول ،مطابق با
مدل کرالجیک ( ،)1339اقالم خرید با ارزیابی
معیارهای ارزیابی در ابعاد ریسک تأمین و اثر سود
با بهکارگیری  FMEAو اعداد اولویت ریسک

xx

فازی ارزیابی میشوند و با استفاده از ابزار آنتروپی
شانون وزن اهمیت نسبی آنها برآورد میشود .این
ابزار با وجود سادگی در محاسبات ،دارای نقاط قوت
زیادی است؛ از جمله دقت این روش و همچنین،
عدم نیاز به تعیین وزن اهمیت برای معیارهای
ارزیابی .مطابق با مدل کرالجیک و با استفاده از اوزان
بهدست آمده ،اقالم خرید به چهار دسته استراتژیک،
اهرمی ،گلوگاهی و عادی دستهبندی میشوند .در
مرحله دوم ،تأمین کنندگان شرکت با توجه به
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معیارهای در نظر گرفته شده به وسیله تیم

است که هر یک از این متغیرها مقادیر احتمالی کم و

تصمیمگیری و با در نظر گرفتن ابعاد ریسک و اثر

زیاد میگیرد (شکل .)1نتیجه تشکیل این ماتریس،

سود ارائه شده توسط کرالجیک به منظور مدیریت

دستهبندی اقالم خرید به چهار دسته شامل اقالم

موثر و کارای فرآیند خرید ،ارزیابی قرار میشوند .در

استراتژیک ،اهرمی ،گلوگاهی و عادی است.

مرحله سوم با استفاده از یک مدل برنامه عددصحیح
و با در نظر گرفتن اولویت اول تخصیص به اقالم
استراتژیک ،دومین اولویت به اقالم گلوگاهی و
اهرمی و نهایتاً اولویت آخر به اقالم عادی ،عمل
تخصیص می یابد.

مدل کرالجیک بهطور کلی به عنوان یک راهکار
برای دستیابی به موفقیت در توسعه تئوریهای
مختلف در حوزه مدیریت تأمین و خرید شناخته
میشود (سیسن  .)1339 ،xxiمعموالً مدلهای
پورتفولیو در توسعه و بهکارگیری استراتژیهای

 - 1رویکرد مدیریت خرید کرالجیک

مختلف خرید کارایی فراوانی دارند .خریداران

کرالجیک ( )1339برای نخستین بار یک رویکرد

حرفهای با استفاده از مدل ماتریسی کرالجیک

جامع پورتفولیو به منظور مدیریت خرید ارائه نمود.

میتوانند بهصورت بهینه از توانمندیهای مختلف

ایده اصلی این رویکرد ،حداقل کردن ریسک تأمین و

کلیه تأمین کنندگان استفاده کنند (نِلوره )9999 ،و

حداکثر کردن قدرت خرید است (کرالجیک:1339 ،

درنتیجه بهطور موثر تأمین کنندگان خود را مدیریت

 .)119مدل کرالجیک یک ماتریس  9×9دستهبندی

کنند.

اقالم خرید با متغیرهای «اثر سود» و «ریسک تأمین»
زیاد

اقالم استراتژیک

اقالم اهرمی

اقالم گلوگاهی

اقالم عادی

ا ر سود

کم
زیاد

ری ک تامین

کم

شکل -1ماتریس دستهبندی کرالجیک ()1893

هماکنون ،ماتریس کرالجیک بهطور گسترده
توسط خریداران حرفهای ،به ویژه در شرکتهای

هریسون

xxi i i

( )9991اظهار داشتند که ماتریس

کرالجیک پایه و اساس سیاستهای خرید بسیاری از
xxi v

( )1331در یک نظرسنجی

اروپای غربی استفاده میشوند و میزان بهکارگیری

شرکتهاست .بُدی

آن رشد چشمگیری داشته است .شرکتهای بزرگی،

از شرکتهای هلندی ،متوجه شد که  44درصد از

نظیر شل ،آلکاتل ،فیلیپس و زیمنس از این مدل

مدیران خرید از ماتریس کرالجیک برای فرموله

استفاده کردهاند (وان ویلی  .)9999 ،xxi iالمینگ و

کردن سیاستهای خرید استفاده میکنند .رزمی و
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کرباسیان ( )9992برای نخستین بار پیشنهاد استفاده

طریق محاسبه اعداد اولویت ریسک بدون کمی در

از مدل کرالجیک را در ارزیابی تأمین کنندگان با

نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در ریسک است (سَنکر

کردند .با وجود

و پرابو  .)9991 ،xxxi i iبنابراین ،به تنهایی اطالعات

استفاده از رویکرد سیستم خبره

xxv

پیشرفتهایی که توسط گلدرمن و وان ویلی
( )9999و کانیلز

xxvi i

xxvi

مهم کافی مربوط به این عوامل را ارائه نمیکند.

و گلدرمن ( )9991صورت

اگرچه مدیریت ریسک میتواند با بررسی اعداد

گرفته است ،هنوز نقطه ضعف مدل کرالجیک ،ذات

اولویت ریسک (بین  1و  )1999برای نمایش

کیفی آن در مواجهه با قضاوت ذهنی مدیران برای

افزایش سطح ریسک در  1999حالت ممکن ترکیب

ارزیابی موقعیت تأمین کنندگان در ماتریس است.

شدت رخداد کشف انجام شود ،اما هنوز چندین

 - 2تکنیک تجزیه و تحلیل حاالت بالقوه خرابی و
آ ار آن ()FMEA

 FMEAیک ابزار تصمیمگیری برای اولویتبندی
اقدامات اصالحی به منظور ارتقای عملکرد محصول
و سیستم با حذف یا کاهش نرخ خرابی است.
چندین سازمان صنعتی  FMEAاز جمله جامعه
مهندسان خودروسازی

xxvi i i

وسازمان دفاع ارتش

آمریکا xxi xاز اعداد اولویت ریسک به منظور ارزیابی
ریسک و شدت خرابی استفاده بهره گرفتهاند.
در  FMEAسه عامل وجود دارد که اولویت ریسک
خرابی را تعیین میکند .اولی شدت )S( xxxاست که
جدیت اثر خرابی است؛ دوم رخداد  )O( xxxiاست
که احتمال یا تعداد دفعات بروز خرابی است؛ سوم
احتمال کشف  )D( xxxi iاست ،احتمال اینکه کشف
خرابی قبل از اثرگذاری تشخیص داده شود .اعداد
اولویت ریسک عبارت است از حاصل ضرب
شدت ،رخداد و کشف که به صورت

=RPN

 S O Dاست .مقادیر باالتر اعداد اولویت ریسک

کاستی وجود دارد .متدولوژی  FMEAبهبود یافته که
از قوانین فازی و نظریه رابطه خاکستری xxxi vبرای
مدل سازی کل سیستم استفاده میکند ،توسط پیالی
و وانگ

xxxv

( )9999ارائه شد .ژو و همکاران

( )9999یک تکنیک  FMEAمبتنی بر منطق فازی و
سیستم خبره ارزیابی نمونههای اولیه پیشنهاد دادند.
تاریخچه کامل استفاده از اعداد فازی برای اعداد
اولویت ریسک در تحقیقات چین
( )9993و وانگ

xxxvi i

xxxvi

و همکاران

و همکاران ( )9993وجود

دارد.
- 3رویکرد پیشنهادی
رویکرد پیشنهادی در این مقاله ،تخصیص
سفارشهای خرید به تأمین کنندگان با در نظر
گرفتن ماهیت اقالم خرید است .به این منظور ،طی
سه مرحله به ارزیابی و دستهبندی اقالم خرید،
ارزیابی تأمین کنندگان و نهایتاً تخصیص سفارشها
به هر یک از آنها پرداخته میشود .در مرحله اول،

برای یک حالت ،احتمال اینکه آن حالت به خرابی

مطابق با مدل کرالجیک ( ،)1339اقالم خرید با

منجر شود را باالتر میبرد و متعاقباً این حالت در

ارزیابی معیارهای ارزیابی در ابعاد ریسک تأمین و

اولویت باالتر انجام اقدامات اصالحی قرار میگیرد.

اثر سود با بهکارگیری  FMEAو اعداد فازی RPN

با وجود این ،مشکل اساسی  FMEAتالش برای
بهدست آوردن مقادیر کمی برای ریسک تنها از

(مقادیر فازی  S ،Oو  )Dارزیابی میشوند و با
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استفاده از ابزار آنتروپی شانون وزن اهمیت نسبی

( ،)Mتقریباً کم ( ،)MVکم ( )Vو خیلی کم

آنها برآورد میشود .مطابق با مدل کرالجیک و با

( )VLارزیابی می کنند .در این مرحله نیز با

استفاده از اوزان بهدست آمده ،اقالم خرید به چهار

بهکارگیری ابزار آنتروپی شانون ،وزن اهمیت نسبی

دسته استراتژیک ،اهرمی ،گلوگاهی و عادی

هر یک از تأمین کنندگان نسبت به سایرین بدست

دستهبندی میشوند .دستهبندی پیشنهادی به

میآید .به این صورت ،اکنون میتوان سفارشهای

تصمیمگیران امکان اولویتبندی اقالم خرید را

اقالم خرید را به تأمین کنندگان تخصیص داد .به این

میدهد که میتواند به اتخاذ سیاستهای متنوع و

منظور ،در مرحله سوم با استفاده از یک مدل برنامه

متناسب با ماهیت اقالم شود .در مرحله دوم ،تأمین

خطی عدد صحیح و با در نظر گرفتن اولویت اول

کنندگان با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده

تخصیص به اقالم استراتژیک ،دومین اولویت به

توسط تیم تصمیمگیری کرده ،با در نظر گرفتن ابعاد

اقالم گلوگاهی و اهرمی و نهایتاً اولویت آخر به

ریسک و اثر سود ارائه شده توسط کرالجیک به

اقالم عادی ،عمل تخصیص صورت می پذیرد.

منظور مدیریت موثر و کارای فرآیند خرید ،تأمین

شکل 9نشان دهنده مراحل رویکرد پیشنهادی است.

کنندگان را بهطور کیفی و با متغیرهای زبانی خیلی
زیاد (H ،)Vزیاد ( ،)Hتقریباً زیاد ( ،)MHمتوسط
)(FMEA

(RPN

)

)

(

)

(

:

:

:
)

(

شکل -2رویکرد پیشنهادی برای تخصیص سفارش به تأمین کنندگان

ارائه رویکرد جدید انتخاب تأمینکنندگان بر مبنای مدل کرالجیک با استفاده از تکنیک  FMEAو 99/ ...

از قطعات مورد نیاز خود به صورت برونسپاری

مثال کاربردی و یافتهها
در این مقاله ،یک شرکت تولید کننده قطعات

گرفته است .تعداد این اقالم  19عدد است و

خودرو در نظر گرفته میشود .حوزه فعالیت این

تخصیص سفارش این  19قلم ،حوزه مورد بحث این

شرکت ،محدود به تولید چهار قطعه مورد نیاز جهت

مقاله است .به این منظور قدمهای زیر پیشنهاد

تولید خودرو است .با توجه به برآوردهای فنی و

میشود (شکل)9

مالی صورت گرفته ،شرکت تصمیم به تأمین تعدادی
-1
-2
-3
-4

:

-5
-6
-7
-8
:
-9
-10
-11

:

شکل -3روش پژوهش شامل دسته بندی اقالم خرید ،ارزیابی تأمین کنندگان و تخصیص سفارشات

قدم  -1تشکیل تیم تصمیمگیری

یک مساله تصمیمگیری بسیار مهم و حساس است

به منظور دستهبندی اقالم خرید و ارزیابی

و یکی از مهمترین وظایف گروه تصمیمگیری

تأمینکنندگان ،ابتدا نیاز به تشکیل تیم تصمیمگیری

است .پیشتر معیارهای ارزیابی اقالم خرید محدود

است.

به معیارهای تعداد فروش و درآمدهای حاصل از

قدم  -2انتخاب معیارهای ارزیابی اقالم خرید
بهطور کلی ،معیارهای ارزیابی اقالم خرید در دو
بُعد ریسک و اثر سود مطابق با مدل کرالجیک
دستهبندی میشوند .انتخاب معیارهای ارزیابی در

آن (به ویژه در تجزیه و تحلیل  )ABCبود .گروه
تصمیمگیری ،معیارهای قیمت پیشنهادی ،کیفیت،
مدت زمان تحویل ،خدمات پس از فروش ،تعداد
سفارش پتانسیل همکاریهای آتی را معیارهای
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مناسب برای ارزیابی ریسک تأمین اقالم خرید

مثال ،کیفیت) سه سؤال برای هر یک از اقالم خرید

تشخیص دادند .همچنین ،معیارهای درآمد حاصل

در قالب زیر پرسیده میشود:

از فروش اقالم ،سود خالص ،تعداد فروش و

 اگر محصول مطابق با کیفیت درخواستی تأمین

معیاری به نام تأثیر استراتژیک اقالم در شرکت

نشود ،تا چه میزان نامطلوب خواهد بود؟

(سهم مدیریتی) معیارهای درنظر گرفته شده در

(شدت)

بُعد اثر سود هستند .در واقع ،نظر مستقیم مدیریت

 کیفیت محصول به نسبت تا چه میزان متفاوت با

ارشد در معیار آخر لحاظ میشود .شایان ذکر

کیفیت مورد انتظار بوده است؟ (احتمال

است ،معیارهای ارزیابی بهطور مستقیم از پیشینه

رخداد)

پژوهش و با نظر تیم تصمیمگیری انتخاب شده

 انحراف کیفیت محصول از کیفیت مطلوب تا چه
میزان قابل کشف است؟ (احتمال کشف)

است.
قدم  -3ارزیابی اقالم خرید با معیارهای ری ک
تأمین
در این قدم ،کلیه اقالم خرید بهطور جداگانه از
سوی گروه تصمیمگیری و با درنظر گرفتن شش

برای سهولت در فرآیند ارزیابی ،متغیرهای زبانی
خیلی زیاد ( ،)VHزیاد ( ،)Hتقریباً زیاد (،)MH

متوسط ( ،)Mتقریباً کم ( ،)MVکم ( )Vو خیلی کم
( )VLبرای پاسخگویی به پرسشهای مطرح شده،
تعریف شدهاند (شکل .)4جدول 1نشان دهنده

معیار برگزیده در مورد ریسک ارزیابی میشوند .ابزار

نظرهای گروه تصمیمگیری در این قدم است.

است ،با اعداد فازی اعداد اولویت ریسک ،ریسک هر

قدم  - 4تعیین وزن ن بی و نهایی ری ک اقالم

یک از اقالم را اندازهگیری میکند .ابزار FMEA

خرید

 FMEAکه از کاربردیترین ابزارهای تحلیل ریسک

شدت ،احتمال رخداد و احتمال کشف نقصان در هر

با انجام عمل ضرب مقادیر فازی  S ،Oو  Dوزن

یک از اقالم خرید را با توجه به معیارهای ارزیابی

نسبی ریسک هر یک از اقالم خرید به صورت زیر

مورد سنجش قرار میدهد .نحوه ارزیابی به این

محاسبه میشود (چانگ و چِنگ)9919 ،

صورت است که به ازای هر یک از معیارها (برای
:

که

حد پایین،

حد وسط،

حد باالی

مقادیر فازی مثلثی به ازای عوامل  S ،Oو Dاست.

ارائه رویکرد جدید انتخاب تأمینکنندگان بر مبنای مدل کرالجیک با استفاده از تکنیک  FMEAو 92/ ...

اکنون ،به منظور تعیین وزن نهایی ریسک هر

است (مانند این مساله) که وزن اهمیت معیارهای

قطعه از ابزار آنتروپی شانون استفاده میشود .این

تصمیمگیری برای تصمیمگیران بخوبی قابل تشخیص

ابزار از جمله کاربردیترین ابزارهای تصمیمگیری

نیست.

چندمعیاره است و کاربرد آن بخصوص در مواقعی
VH

H

MH

M

ML

L

10

9

7

5

3

1

VL

1

X

0

شکل -4شاخص متغیرهای زبانی (امین و رزمی)2008 ،
جدول -1تخمین ری ک هر یک از اقالم خرید
معیارها

قلم خرید 1

قلم خرید 3

قلم خرید 2

قلم خرید 5

قلم خرید 4

D

S

O

D

S

O

D

S

O

D

S

O

D

S

O

قیمت

MH

ML

VH

L

MH

VH

L

ML

VH

MH

ML

VH

H

ML

VH

کیفیت

ML

MH

M

H

ML

H

L

M

H

M

MH

H

H

M

H

تحویل

H

ML

MH

M

VH

H

ML

H

L

L

H

L

H

H

L

خدمات

H

ML

H

MH

H

ML

VL

ML

L

ML

H

ML

VH

L

VH

ظرفیت

M

VH

M

M

VH

H

L

L

ML

MH

M

M

VH

H

H

همکاری

VH

H

VL

VH

L

ML

VL

ML

ML

L

MH

L

ML

M

M

آتی
معیارها

قلم خرید 6

قلم خرید 9

قلم خرید 7

قلم خرید 10

قلم خرید 8

D

S

O

D

S

O

D

S

O

D

S

O

D

S

O

قیمت

VH

H

VH

M

H

VH

MH

ML

VL

H

M

ML

H

ML

L

کیفیت

ML

H

H

H

VH

VH

ML

M

H

L

H

H

L

H

H

تحویل

H

H

L

VH

ML

M

H

H

L

ML

ML

MH

H

M

L

خدمات

VH

VH

ML

M

H

M

L

L

VH

H

L

ML

ML

L

VH

ظرفیت

ML

ML

M

MH

VH

ML

M

M

H

ML

M

H

M

M

L

همکاری

M

H

ML

H

H

M

L

M

L

ML

H

L

L

L

MH

آتی
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جدول -2وزن ن بی و نهایی هر یک از اقالم خرید در بُعد ری ک تأمین

اقالم خرید

قیمت

کیفیت

قلم خرید 1
قلم خرید 9
قلم خرید 9
قلم خرید 4
قلم خرید 2
قلم خرید 6
قلم خرید 1
قلم خرید 3
قلم خرید 3
قلم خرید 19

41219
49119
91919
41219
29919
31919
24219
11211
92219
99919

12919
49919
94119
92919
42219
49919
31919
92219
49919
49919

تحویل
بموقع

99219
24219
99919
91419
49919
49919
94219
49919
19219
94119

خدماتپس از
فروش

49919
99219
1911
99919
69919
61919
93919
99419
99919
91919

تعداد
سفارش

91919
24219
1419
11219
19919
2219
41219
93919
92219
1919

پتانسیل
همکاری های
آتی

21911
91919
9911
19319
3919
92219
42219
9319
99919
19319

وزن

916239
916429
919236
919944
912644
919324
916143
919199
919626
911324

کلیه اعداد جدول  9پس از ارزیابی توسط تیم

از فروش اقالم ،سود خالص ،تعداد فروش و تأثیر

تصمیمگیری و با توجه به اعداد  RPNفازی (مطابق

استراتژیک اقالم خرید (سهم مدیریتی) مورد ارزیابی

با رابطه  )1بهدست آمده است .برای مثال ،ارزیابی

قرار میشوند .معیارهای کمی درآمد ،سود و فروش

پارامترهای  S ،Oو Dبه ازای معیار قیمت برای قلم

به طور مستقیم از دپارتمان مالی شرکت و از

خرید  ،1به ترتیب بصورت  ML ،VHو  MHاست.

دورههای پیشین استخراج می شوند و معیار سهم

از این رو ،با توجه به رابطه 1و شکل ،4مقدار  412به

مدیریتی ضریبی است که بهطور کیفی نظر تیم

ازای معیار قیمت برای قلم خرید 1پس از اجماع نظر

تصمیمگیری بر اثر سود اقالم خرید را مشخص

تصمیمگیران محاسبه شده است .اعداد بدست آمده از

میکند .جدول  9مقادیر ارزیابی در بُعد اثر سود را

جنس ریسک است و این مقادیر هرقدر زیادتر باشند،

نشان می دهد.

نشان دهنده ریسک باالتر هستند .در نهایت ،از ابزار
آنتروپی برای تعیین وزن نهایی ریسک تأمین هر یک
از اقالم استفاده شده است (مقادیر ستون آخر).
قدم  -5ارزیابی اقالم خرید با معیارهای ا ر سود
در این قدم ،اقالم خرید توسط چهار معیار
انتخابی در قدم 9در بُعد اثر سود شامل درآمد حاصل

قدم  -6تعیین وزن نهایی ا ر سود اقالم خرید
برای تعیین وزن هر یک از اقالم خرید در بُعد اثر
سود ،بار دیگر از ابزار آنتروپی شانون استفاده می
شود .به این منظور ،مقادیر بهدست آمده از قدم 2
بهطور مستقیم با ابزار آنتروپی شانون ارزیابی

ارائه رویکرد جدید انتخاب تأمینکنندگان بر مبنای مدل کرالجیک با استفاده از تکنیک  FMEAو 91/ ...

میشوند .آخرین ستون جدول 9بیانگر وزن اهمیت

تأمین و یا اثر سود متوسط ندارد .به همین علت،

اقالم خرید در بُعد اثر سود است.

مقدار  9/2به عنوان تمییز دهنده اقالم خرید در ابعاد
ذکر شده تعیین میشود .اقالم با مقدار بیشتر از 9/2

قدم  -7دسته بندی اقالم خرید مطابق با مدل

به تفکیک ریسک و سود بیشتری دارند .اعداد

کرالجیک

بهدست آمده از ابزار آنتروپی شانون در قدمهای  4و

مطابق با مدل کرالجیک ،اقالم خرید بر اساس

 ،6به ترتیب محورهای ( xبُعد ریسک) و ( yبُعد اثر

ریسک تأمین و اثر سود به چهار دسته شامل اقالم

سود) ماتریس  9 9کرالجیک (شکل )1را تشکیل

استراتژیک ،اقالم اهرمی ،اقالم گلوگاهی و اقالم

میدهند .شکل 2نشان دهنده دستهبندی اقالم خرید

عادی دستهبندی میشوند .ماتریس کرالجیک تأکید بر

است .همانطور که مشخص است ،تنها قلم خرید

دستهبندی اقالم به دو قسمت در هر یک از ابعاد

استراتژیک شرکت قلم خرید 9است.

ریسک تأمین و اثر سود دارد و تعریفی برای ریسک

جدول -3مقادیر ارزیابی و وزن نهایی اقالم خرید در بُعد ا ر سود

اقالم خرید

درآمد

*

تعداد فروش

سهم مدیریتی

قلم خرید 1

613

919

96

9199

919233

قلم خرید 9

399

629

32

9132

912139

قلم خرید 9

39

339

192

9163

916293

قلم خرید 4

929

311

131

9113

911331

قلم خرید 2

122

229

96

9133

914946

قلم خرید 6

129

69

191

9191

914944

قلم خرید 1

199

911

142

9123

914169

قلم خرید 3

499

662

29

9192

914911

قلم خرید 3

629

112

92

9142

919221

قلم خرید 139 19

439

29

9113

914926

*مقادیر به هزار تومان است

سودخالص

*

وزن
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شکل -5دستهبندی اقالم خرید مطابق با مدل کرالجیک

قدم  -9تعیین معیارهای ارزیابی تأمین کنندگان
در این قدم ،شرکت برای بازنگری در فرآیند
تخصیص سفارشهای خرید معیارهای ارزیابی تأمین
کنندگان را تعیین میکند .گروه تصمیمگیری از میان
 99معیار معرفی شده توسط دیکسون (19 ،)1366
معیار شامل قیمت ( ،)C1کیفیت ( ،)C9تحویل
بموقع ( ،)C9شهرت ( ،)C4خدمات پس از فروش
( ،)C2گارانتی ( ،)C6پاسخگویی به تغییرات تقاضا
( ،)C1موقعیت مالی ( ،)C3سیستمهای ارتباطی
( ،)C3مدیریت و سازماندهی ( ،)C19پتانسیل
همکاریهای آتی ( )C11و موقعیت جغرافیایی
( )C19را به عنوان معیارهای ارزیابی تأمین کنندگان
انتخاب کردند.
قدم  -8ارزیابی تأمین کنندگان
در این قدم ،هفت تأمین کنندهای که هم اکنون
اقالم مورد نیاز شرکت را تأمین میکنند ارزیابی
میشوند .به منظور تسهیل در این فرآیند ،تأمین
کنندگان بهوسیله متغیرهای زبانی ارزیابی میشوند.
این متغیرها شامل خیلی خوب ،خوب ،تقریباً خوب،
متوسط ،تقریباً بد ،بد و خیلی بد ،با مقادیر به ترتیب
از  1تا  1است .متغیر خیلی خوب در هر یک از
معیارها نشان دهنده بهترین مقدار ارزیابی به ازای
کلیه معیارهاست .مقادیر ارزیابی تأمین کنندگان در

جدول 4قابل رؤیت است .در این مقاله ،بهصورت
نوآورانه تأمین کنندگان متناسب با ماهیت اقالم خرید
ارزیابی میشوند؛ به این معنا که فرآیند ارزیابی طی
چهار مرحله و بهطور جداگانه برای اقالم دستهبندی
شده صورت میگیرد .تأمین کنندگان اقالم استراتژیک
توسط کلیه معیارهای معرفی شده ارزیابی میشوند.
تأمین کنندگان اقالم اهرمی توسط معیارهای قیمت،
کیفیت ،خدمات پس از فروش ،موقعیت مالی،
مدیریت و سازماندهی و موقعیت جغرافیایی ارزیابی
میشوند .معیارهای کیفیت ،تحویل بموقع ،خدمات
پس از فروش ،گارانتی ،پاسخگویی به تغییرات
تقاضا ،سیستمهای ارتباطی و مدیریت و سازماندهی
ارزیابی کننده تأمین کنندگان اقالم گلوگاهی و نهایتاً
به منظور تأمین اقالم عادی ،تأمین کنندگان تنها
توسط معیار قیمت سنجیده میشوند.
قدم  -10رتبهبندی تأمین کنندگان با درنظر گرفتن
ماهیت اقالم خرید
با تبدیل متغیرهای زبانی به مقادیر کمی و با
استفاده از ابزار آنتروپی شانون ،وزن عملکردی تأمین
کنندگان قابل اندازهگیری است .وزن عملکردی
تأمین کنندگان با توجه به ماهیت اقالم خرید
دستهبندی شده در جداول  4تا  1به نمایش درآمده
است.

ارائه رویکرد جدید انتخاب تأمینکنندگان بر مبنای مدل کرالجیک با استفاده از تکنیک  FMEAو 93/ ...

جدول -4مقادیر ارزیابی تأمینکنندگان برای تأمین اقالم استراتژیک
معیارها
1
H
MV
M
MH
VH
M
H

تأمین کنندگان
1
9
9
4
2
6
1

وزن
12
11
10
8
9
7
6
5
4
3
2
H VL
L MH VH M
L ML
H ML
L
VH
H MH
H
H
H
L
H
L VL
H
M
M
M VH
M VH
H
M
H
H VL
M MH ML
M
M M MH
H
M VH
H
H
M VH ML ML
L
M VH VH
M M
ML VH
H
M VL
H VH
H
M MH M
L
H VH
M
M VL
M
M MH MH VH

جدول -5مقادیر ارزیابی تأمینکنندگان برای تأمین اقالم اهرمی

تأمین کنندگان
1
9
9
4
2
6
1

معیارها
1
H
MV
M
MH
VH
M
H

وزن
10
9
5
2
L VH ML
L
MH
H
H
H
M
M
M VL
ML M
H
H
VH ML VH M
H VL
H M
VH
M
M VH

12
H
VH
M
M
H
ML
L

911942
911334
919334
911434
911261
911199
911624

جدول -6مقادیر ارزیابی تأمینکنندگان برای تأمین اقالم گلوگاهی

تأمین کنندگان
1
9
9
4
2
6
1

معیارها
3
2
ML
L
VL
H
H VL
VH
H
M M
MH M
MH VH

10
8
7
6
5
L MH M
L ML
MH
H
H
L
H
M VH VH
H M
ML
M M MH
H
VH ML
L
M VH
H
M
H VH
H
VH
M VL
M M

وزن
919399
911493
911243
911193
911949
911192
911416

911112
911249
911433
911223
911913
911499
911429
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جدول -7مقادیر ارزیابی تأمین کنندگان برای تأمین اقالم عادی

تأمین کنندگان

معیار

وزن

2
1

H

911114

9

MV

919321

9

M

911149

4

MH

911493

2

VH

919999

6

M

911149

1

H

911114

قدم  -11تخصیص سفارشهای خرید به تأمین
کنندگان

بنککابراین ،اولویککت اول مککدل برنامککهریککزی عککدد
صککحیح ،تخصککیص اقککالم اسککتراتژیک اسککت .اقککالم

با استفاده از دستهبندی اقالم خرید از یککسکو ،و
از سککوی دیگککر ،ارزیککابی تککأمین کننککدگان مککیتککوان

اهرمی و گلوگاهی دومین اولویت و در آخر سکومین
اولویت ،تخصیص اقالم عادی است.

سفارشهای مورد نیاز را به تکأمین کننکدگان منتخکب

با استفاده از اوزان بکهدسکت آمکده بکرای اهمیکت

تخصککیص داد .از ایککن رو ،بککا اسککتفاده از یککک مککدل

نسبی اقالم خرید (جکداول  9و )9و تکأمین کننکدگان

برنامککهریککزی عددصککحیح عمککل تخصککیص صککورت

(جدول ،)6مقدار وزن اهمیت تخصکیص هکر یکک از

میگیکرد .همکانطکور ککه پیشکتر اشکاره شکد ،عمکل

اقالم خرید به هر یک از تأمین کنندگان به شرح زیکر

تخصیص متناسب با ماهیت اقالم انجام میشود.

قابل اندازهگیری است:

که در آن

وزن اهمیت معیارهکای ریسکک

میآید .این مقادیر ضریب مقادیر تخصکیص در تکابع
هدف است( .رابطه.)9

اقالم خرید،

وزن اهمیکت معیارهکای اثکر سکود

اقالم خرید و

اوزان بهدست آمده عملکرد تأمین

رابطه 4میزان ظرفیت موجکود تکأمین کننکدگان را

کنندگان است .به این ترتیب ،وزن اهمیت تخصکیص

نشان میدهد .رابطه 2میزان تقاضای مورد نیاز شرکت

سفارش هر یک از اقکالم بکه تکأمین کننکده بکهدسکت

را نشان میدهد .روابط 6و  1حداکثر مقکدار سکفارش
به هر یک از تأمین کنندگان را تعیین میکنند.

ارائه رویکرد جدید انتخاب تأمینکنندگان بر مبنای مدل کرالجیک با استفاده از تکنیک  FMEAو 91/ ...

جدول -9پارامترها و متغیرها در مدل تخصیص سفارش

پارامترها و
متغیرها
پارامترها

شاخصها

تعاریف
= مقدار تقاضای قلم  iمربوط به دسته k
= مقدار ظرفیت تأمین کننده  jمربوط به دسته k
= وزن اهمیت تأمین قلم  jتوسط تأمین کننده  iمربوط به دسته k
= حداکثر تأمین کنندهای که بتوانند اقالم خرید را تأمین نمایند
شاخص مربوط به شمارش اقالم خرید
شاخص مربوط به شمارش تأمین کنندگان
شاخص مربوط به دستهبندی اقالم (

اهرمی و گلوگاهی،

استراتژیک،

عادی)

متغیرهای تصمیم

میانجی

= تعداد سفارش خرید قلم  iمربوط به دسته  kکه به تأمین کننده  jتخصیص
مییابد.
= تعداد سفارش خرید قلم  iمربوط به دسته  kکه به تأمین کننده مورد بررسیp
تخصیص مییابد.
اگر سفارش قلم  iمربوط به دسته  kکه به تأمین کننده  jتخصیص یابد 9 ،در
غیر اینصورت
اگر سفارش قلم  iمربوط به دسته  kکه به تأمین کننده مورد بررسی pتخصیص
یابد 9 ،در غیر اینصورت.
)
= مقدار سفارش تخصیص یافته به تأمین کننده مربوط به دسته ( k

s.t.
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رابطه 6این امکان را به تصمیمگیران میدهکد ککه

پارامترهای مساله در جکدول 3قابکل مشکاهده اسکت.

حداکثر تأمینکنندگان دلخواه برای تعیین هکر یکک از

مدل برنامهریزی عدد صحیح پیشنهادی بهوسکیله نکرم
xxxvi i i

حل شده است .تعداد  149متغیر

انواع اقالم خرید را تعیین کنند .مطلوب مساله در این

افزار لینگو3

مقاله ،تأمین هر یک از اقالم توسط حداکثر دو تکأمین

تصمیم عدد صکحیح شکامل  19متغیکر صکفر-یکک و

کننده است .ایکن ویژگکی ،گکاهی در دپارتمکان هکای

همچنین  114محدودیت حدود مدل برنامکه ریکزی را

خرید بخش های صنعتی و بکه منظکور مکدیریت بهتکر

تشکیل می دهند .نتایج تخصیص سفارش ها به تکأمین

تأمین کنندگان استفاده میشود .پارامترها و متغیرهکای

کنندگان پس از حل مساله در جدول 19آمده است.

مدل در جکدول 3بکه نمکایش درآمکده اسکت .مقکادیر
جدول  - 8مقادیر پارامترهای م اله تخصیص سفارشهای خرید

اقالم خرید

تقاضا

تأمین کنندگان

ظرفیت تولید

قلم خرید 1

39

تأمینکننده 1

999

قلم خرید 9

41

تأمینکننده 9

139

قلم خرید 9

199

تأمینکننده 9

949

قلم خرید 4

199

تأمینکننده 4

139

قلم خرید 2

19

تأمین کننده 2

929

قلم خرید 6

169

تأمین کننده 6

999

قلم خرید 1

199

تأمینکننده 1

999

قلم خرید 3

129

قلم خرید 3

139

قلم خرید 19

999

=9l

برایکلیهدستهها

- 4بحث

گونهای میشوند که میتواند به بهترین وجه نیازهکای

با محاسبه ریسک تأمین و اثکر سکود هکر یکک از

هر دسته از اقالم خرید را پوشش دهد .همکانطور ککه

اقالم خرید ،مطابق با مدل کرالجیک اقکالم خریکد بکه

از شکل 2مشخص است ،قلم خرید 9تنها قلم خریکد

چهار دسته اسکتراتژیک ،اهرمکی ،گلوگکاهی و عکادی

استراتژیک شرکت است

تقسککیم مککیشککوند .دسککتهبنککدی اقککالم خریککد بککه

 .این قلم خرید ،ریسکک تکأمین و نیکز اثکر سکود

تصمیمگیران کمک میکند که سیاسکتهکای تکأمین و

باالیی دارد و نقش کلیدی در شرکت ایفکا مکیکنکد و

ارتباط با تأمین کنندگان را متناسب بکا ماهیکت اقکالم

به همین علت ،نیازمند برنامکههکای دقیکق و مکدون و

خرید اتخاذ کنند .بکه کمکک دسکتهبنکدی پیشکنهادی،

ارتباط مناسب و بلندمکدت بکا تکأمین کننکده مربوطکه

خریداران قادر به شناسایی تأمین کنندگان مطلوب بکه

است .بنابراین ،این قلم خرید در اولویت  1تخصیص

ارائه رویکرد جدید انتخاب تأمینکنندگان بر مبنای مدل کرالجیک با استفاده از تکنیک  FMEAو 99/ ...

سفارش قرار میگیرد .اقالم خرید  9و  ،4اقالم اهرمی

گلوگاهی ضمانت قرارداد ،کنترل تأمین کننده و سکایر

شناخته شدند؛ به این معنی که اثر سود باال و در عین

برنامهها بهمنظور نگهداشکتن موجکودی اسکت .سکایر

حال ،ریسک تأمین پایینی دارند .خریدار مانور زیادی

اقالم خرید نیز اقالم خرید عادی تعیین شدهاند.

برای چانهزنی این اقکالم دارد و بکرای او پیکدا ککردن

این اقالم ریسک تأمین و اثر سکود پکایینی دارنکد و

بهترین قیمت خرید به وسیله برگزاری مناقصه سکاده

مسلماً در اولویت آخر برنامهریکزی قکرار مکیگیرنکد.

است .اقالم خرید  2 ،1و  1اقالم گلوگاهی هستند که

بهترین روش بکرای کنتکرل اقکالم عکادی ،نگهداشکت

بیانگر ریسک تأمین بکاال و اثکر سکود پکایین اسکت و

سطح موجودی این اقالم در انبکار اسکت و در مکورد

تککأمین آنهککا بککا ریسکککهککا و مشکککالت فراوانککی

این اقالم نیازی نیست ککه بکه دیگکر معیارهکا توجکه

روبککهروسککت .سیاسککتهککای مناسککب بککرای اقککالم

شود.

جدول -10سفارشهای تخصیص یافته به تأمین کنندگان

تأمین کنندگان

اقالم خرید
1

2

3

4

5

6

مجموع
7

9

8

تأمینکننده 1

999

تأمینکننده 9

29

199

9
29

31

41

تأمینکننده 2
تأمینکننده 6
تأمینکننده 1

999
139

تأمینکننده 9
تأمینکننده 4

10

سفارشها

169
19

99
29

929

39

999

199
69

139

939

در این مقاله ،نوآورانه بکهمنظکور شناسکایی تکأمین

است و ارزیابی جامع اقدامی ضروری برای برقکراری

کنندگان برتر هر دسکته ،تکأمین کننکدگان طکی چهکار

ارتباط بلندمدت با این تأمین کنندگان است .به دلیکل

مرحلککه بطککور جداگانککه و بککا معیارهککای متناسککب بککا

اثر سود باالی اقالم اهرمی ،معیارهکای مناسکب بکرای

دستهبندی اقالم خرید ارزیابی میشوند .بکرای مثکال،

ارزیابی تکأمین کننکدگان ایکن دسکته بیشکتر از جکنس

معیارهایی که برای تأمین کننکدگان اقکالم اسکتراتژیک

معیارهای مالی پیشکنهاد مکیشکود .معیارهکایی ککه از

انتخاب میشوند ،با معیارهای ارزیابی تأمینکننکدگان

جنبههای گوناگون ریسکهای مختلف تأمین اقالم را

گلوگاهی متفاوتند .تأمین کنندگان کاندید برای تکأمین

ارزیابی میکنند ،برای ارزیابی تکأمین کننکدگان اقکالم

اقککالم اسککتراتژیک توسککط کلیککه معیارهککا ارزیککابی

گلوگاهی در نظر گرفته می شکوند .در نهایکت ،معیکار

میشوند .این مساله نشان دهنکده اهمیکت ایکن اقکالم

قیمککت پیشککنهادی مهمتککرین معیککار ارزیککابی تککأمین
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کنندگان اقالم عادی به حساب میآید .به اینصورت،

تأمین کنندگان اولویت باالتر اجازه تخصیص سفارش

در رویکرد پیشنهادی ،ماهیت اقالم خرید در ارزیکابی

به این تأمین کننکده را نکداده اسکت .از سکوی دیگکر،

تأمینکنندگان نقش تعیکین کننکدهای دارد .بکر همکین

سفارش خرید قلم خرید 19بهطکور کامکل بکه تکأمین

اساس ،چه بسا تأمین کنندگانی وجود داشکته باشکند،

کننککده 1تخصککیص یافککت اسککت .ایککن تنهککا بککه ایککن

که به منظور تأمین اقالم استراتژیک باالترین اولویکت

معناست که تأمین کننده 1گزینهای مناسب برای تأمین

را داشته باشند ولی برای اقالم اهرمی بهترین نباشند.

اقالم عادی است ،وگرنه این تأمین کننده در ارزیکابی
توسط کلیه معیارها (جدول )4نسبت به سکایر تکأمین

نتایج نشان میدهد که تأمین کننده 4بهترین گزینه

کنندگان در اولویت پایانی قرار گرفته است.

برای تکأمین اقکالم اسکتراتژیک و گلوگکاهی اسکت و

در صورتی که تخصیص سکفارشهکا بکه تکأمین

تأمین کننکدگان  9و  2بکه ترتیکب بکاالترین اولویکت

کنندگان مطابق با سایر تحقیقکات (پیشکینه پکژوهش)،

تأمین اقالم اهرمی و عادی هستند.
همچنین تأمین کننده 9تنهکا تکأمین کننکدهای

بدون درنظر گرفتن ماهیت اقالم صکورت مکیگرفکت

است که سفارشی به آن تخصیص نیافتکه اسکت .ایکن

(یعنی تکأمین کننکدگان تنهکا یککبکار و توسکط کلیکه

اتفاق نشان دهنده این نیسکت ککه ایکن تکأمین کننکده

معیارها ارزیابی مکیشکدند) ،شکاهد نتکایج تخصکیص

نسبت به سایرین بکدترین عملککرد را داشکته اسکت.

متفاوت بودیم .جدول 11نتیجه تخصیص سفارش بکه

همانهطور که از جداول  4تا  1مشکخص اسکت ،ایکن

تأمین کنندگان را بدون درنظر گکرفتن ماهیکت اقکالم

تککأمین کننککده حتککی سککومین اولویککت تککأمین اقککالم

خرید نشان میدهد.

استراتژیک و گلوگاهی است .در واقع ،ظرفیت بکاالی
جدول  -11سفارشهای تخصیص یافته به تأمینکنندگان بدون درنظر گرفتن ماهیت اقالم خرید
تأمینکنندگان

اقالم خرید
1

2

3

4

5

6

مجموع
7

9

8

10

تأمینکننده 1

9

تأمینکننده 9
تأمینکننده 9
تأمینکننده 4

سفارشها

111
199

39
41

69
1

139
49

19

949

19

139

199

تأمینکننده 2
تأمینکننده 6
تأمینکننده 1

191
199

139

111

111

39

999
999

همانطور که در جدول 11قابکل مشکاهده اسکت،

تأمین کننده 2استفاده نشده است ،در حالی که قیمکت

تأمینکننده 1تنها تأمین کنندهای است که سفارشی بکه

پیشنهادی این تأمینکنندگان نسکبت بکه سکایر تکأمین

آن تخصیص نیافته است .همچنکین ،از کلیکه ظرفیکت

کنندگان پایینتکر اسکت و بکرای تکأمین اقکالم عکادی
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(اقالم  3 ،3 ،6و  )19مناسکب بکه نظکر مکیرسکند .از

شرکتها باید از میان کلیه تأمین کننکدگان تمرککز

سوی دیگر ،از تأمین کنندگان  9و  6برای تأمین اقالم

ویژهای بر تأمین کنندگان اقالم استراتژیک خود داشته

گلوگاهی و عادی استفاده میشود ،در حالیکه مطابق

باشند .این روابط باید به صورت بلند مکدت و ککامالً

با جداول  9و  4این دو تأمین کننده در اولویکتهکای

نزدیک باشد؛ حتی مشکاهده مکیشکود ککه برخکی از

پایین برای تأمین این اقالم قرار دارند.

شرکتهای بزرگ دنیا با تکأمین کننکدگان اسکتراتژیک

کته قابل ذکر دیگر این است که بکا افکزایش حکداکثر

خود ادغام میشوند تا کیفیت و قیمت نهایی محصول

تأمین کنندگان اقالم خرید مسکاله حاضکر از  9بکه ،9

خود را بهبود بخشند .شرکت میتواند بکا تمرککز بکر

تغییری در جواب بهینه حاصل نمیشکود .نکتکه مهکم

مقادیر سفارش جداگانه و تجمیع آنها و واگذاری بکه

دیگر ،محدودیت بودجه خرید است .مطابق بکا مکدل

یک تأمین کننده ،پذیرفتن قیمتهای بکاال ،و پوشکش

طراحککی شککده ،در صککورتی کککه بودجککه در دسککترس

کل مقادیر مورد نیاز از طریق قراردادها موقعیت خود

محدود باشد ،باید هنکوز اولویکت را بکه خریکد قلکم

در تأمین را تحکیم بخشد .با وجود ایکن ،شکرکت بکه

استراتژیک با بودجه اضافی داد و از تکأمین اقکالم بکا

منظور کاهش ریسک وابستگی طوالنی مدت از یکک

درجات پایینتر اجتناب کرد.

منبع ،باید به دنبال تأمین کنندگان یا اقکالم جکایگزین

- 5نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،ارزیکابی و انتخکاب تکأمین
کنندگان با درنظر گرفتن ماهیت اقالم خرید است .در
چنین شرایطی ،شرکتها باید در ابتکدا بتواننکد اقکالم
مورد نیاز خود را شناسایی و دستهبنکدی کننکد تکا بکر
همککین اسککاس بتواننککد تککأمینکننککدگان کاندیککد را
طبقهبندی و سیاسکتهکای مختلکف خریکد را اعمکال
کنند .به کمک طبقهبندی پیشنهادی ،خریداران قادر به
شناسایی تأمین کنندگان کاندید به گونهای مکیشکوند
که میتواند بکه بهتکرین وجکه نیازهکای هکر طبقکه را
پوشش دهد .نتایج دستهبندی اقالم در شرکت بررسی
شده نشان میدهد که اقالم اسکتراتژیک  19درصکد از
اقککالم خریککد را تشکککیل مککیدهککد .اقککالم اهرمککی و
گلوگاهی بکه ترتیکب  99و  99درصکد از ککل اقکالم
خرید را تشکیل میدهند و نهایتاً  49درصکد از اقکالم
خرید ،اقالم عادی تشخیص داده شده است .بکه ایکن
ترتیب ،مدیریت شرکت از ماهیت اقکالم خریکد آگکاه
میشود و میتواند سیاستهایی متناسکب بکا ماهیکت
اقالم خرید در نظر بگیرد.

باشد و حتی به فکر یکپارچگی رو به عقب نیز باشد؛
به این معنا که در صورت نیاز ،با تکأمین کننکده خکود
ادغام و شرکتی یکپارچه تشکیل دهنکد .هنگکامی ککه
شرکت با ضعف روبکهروسکت ،مجبکور بکه برقکراری
قراردادهای بلند مدت و پذیرش قیمتهای بکاالتر بکه
منظور حصول اطمینان از تکأمین مکیشکود .از طکرف
دیگر ،اگر شرکت خریکدار از تکأمین کننکدگان خکود
قویتر باشد میتواند از قکدرت خکود اسکتفاده کنکد و
چانهزنی کند .از سوی دیگر ،در مورد تأمین کننکدگان
اقالم عادی ،نیکازی بکه پرداخکت هزینکههکای روابکط
متقابل و بلندمدت نیست .شرکتهکا در مکورد تکأمین
کنندگان این اقکالم مکیتواننکد میکان تکأمین کننکدگان
رقابت ایجاد کرده ،از ایکن طریکق امتیکازات ویکژهای
بهدست آورنکد .در واقکع ،بکرای ایکن دسکته از اقکالم
معیارهککای قیمککت ،تخفیککفهککا و نحککوه بازپرداخککت
اهمیککت بیشککتری مککی یابنککد .از سککوی دیگککر ،اقککالم
گلوگاهی نقش تعیین کنندهای در شرکتهکا دارنکد و
تأمین درست و بموقع آنها برنامهریکزی مناسکبی نیکاز
دارد .در مورد این اقالم باید یادآور شد که تأمین ایکن
نوع اقالم از چند تأمین کننده سیاست مناسبی به نظکر
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میرسد؛ هر چند یافتن تأمین کنندگان مناسکب بکرای

میان اولویت تخصیص سفارش ها به اقکالم اهرمکی و

این اقالم دشوار باشد.

گلوگککککاهی؛ دوم ،اسککککتفاده از دیگککککر ابزارهککککای

در این مقاله ،فرض بر ایکن بکود ککه کلیکه تکأمین

تصمیمگیکری چنکدمعیاره ماننکد تاپسکیس ،تجزیکه و

کنندگان توانایی تأمین تمامی اقکالم خریکد را دارنکد.

تحلیل شبکهای و تحلیل پوششی دادهها بکرای تعیکین

همچنین ،اولویت دوم تخصیص سفارشهکای خریکد

اوزان نهایی ابعاد ریسکک تکأمین و اثکر سکود؛ سکوم،

پس از اقکالم اسکتراتژیک متعلکق بکه اقکالم اهرمکی و

درنظر گرفتن نظرهای گروه تصکمیمگیکری در مکورد

گلوگاهی است .در واقع ،تفاوتی میان اقالم اهرمکی و

تعیین وزن اهمیت معیارهای تصکمیمگیکری؛ چهکارم،

گلوگاهی برای تخصیص سفارش های خریکد درنظکر

تفاوت قائل شدن میان تأثیر معیارهای ریسکک تکأمین

گرفته نشده است؛ به ایکن معنکا ککه در اولویکت دوم

و اثر سود در مدل برنامهریکزی و نهایتکاً بکهککارگیری

تخصیص ،تفاوت وزنی میان اقالم گلوگاهی و اهرمی

رویکرد پیشنهادی در محیطهای صنعتی و خدماتی و

لحاظ نشده است .همچنین ،اوزان بکهدسکت آمکده از

مقایسه نتایج بهدست آمده با پژوهش حاضر.

معیارهای ریسک تأمین و اثر سود بکه یکک میکزان در
مدل برنامهریزی تأثیرگکذار بودنکد .در ایکن مقالکه ،از
ابزار آنتروپی شانون برای برآورد وزن اهمیکت نسکبی
تأمین کنندگان و اقالم خرید استفاده شد .این ابزار بکا
وجود سادگی در محاسبات ،دارای نقاط قوت زیکادی
است؛ از جمله دقکت ایکن روش ،عکدم نیکاز بکه وزن
اهمیت معیارها توسط تصمیمگیران و همچنین ،تعیین
وزن اهمیت بهصورت پویا .این ابزار بکرخالف سکایر
ابزارهای تصمیم گیری چندمعیاره ،قکادر اسکت بکدون
دریافت وزن اهمیت معیارهای تصمیم گیری ،با توجه
بککه مقککادیر ارزیککابی شککده ،وزن اهمیککت معیارهککا را
محاسبه و بر همین اساس ،گزینهها را رتبهبندی کنکد.
شایان ذکر است که اوزان اهمیت بهدست آمده توسط
این ابزار ،قابل تعدیل توسط تیم تصمیمگیری اسکت.
البته ،ابزارهای دیگر تصمیمگیری چندمعیاره ،از جمله
فرآیند تجزیکه و تحلیکل سلسکله مراتبکی و تاپسکیس
میتوانند در تعیکین وزن اهمیکت معیارهکای ارزیکابی
تأمین کنندگان و دستهبندی اقالم خرید استفاده شکده،
براساس آن اقالم خرید دستهبندی و یا تأمین کنندگان
رتبهبندی شوند.
موارد زیر میتوانند به عنوان تحقیقات آتی مکورد
توجه محققان قرار گیرنکد :اول ،تفکاوت قائکل شکدن
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