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چکیده
امروزه ،برای سازمانها دشوار است که بدون بهبود عملکرد تامینکننده و روابط با تامینکننده بقا یابند و یا
مزیت رقابتی کسب کنند ،بنابراین برای تحقق نیازهای شرکت تولیدکننده ،تامینکنندگان باید مدیریت و
توسعه داده شوند .از طرفی توسعهی تامینکننده نیازمند معرفی معیارهایی دقیق و جامع است .هدف این مقاله،
شناسایی ابعاد و مقولههای توسعهی تامینکننده براساس معیارهای مرتبط با آن ،با استفاده از روش فراترکیب
است .بدین منظور ،ابتدا با انتخاب  012مطالعه از  011مطالعهی یافت شده و کدگذاری متون آنها با نرم افزار
اطلس تی آی 21 ،مفهوم برای معیارها شناسایی شدند ،سپس به کمک تحلیل ادبیات ،مفاهیم شناسایی شده در
چهار مقولهی ملموس ،ناملموس ،روابط و محیطی و دو بعد درونی و بیرونی مقولهبندی شدند .برای بررسی
روایی ،از مثلثبندی منابع داده و پژوهشگر استفاده شده است .با نظرسنجی از خبرگان صنعت خودرو ،ضریب
روایی محتوا و شاخص روایی محتوا محاسبه شدند که  4معیار بطور مستقیم حذف و تعدیالت و تلفیقاتی در
معیارها صورت گرفت و در نهایت  09معیار برای توسعهی تامینکننده در صنعت خودرو نهایی شدند .مقدار
ضریب کاپای بدست آمده ،پایایی معتبری برای معیارهای شناسایی شده را نشان میدهد .در پایان برای
معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده یک مدل دوبعدی ارائه شده است .باتوجه به فقدان مقولهبندی
معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده در پژوهشهای قبل و بویژه پژوهشهای داخلی ،معیارهای شناسائی شده
و مقولهبندی آنها میتواند برای پژوهشگران این حوزه مفید واقع شود.
کلمات کلیدی :معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده ،روش فراترکیب ،صنعت خودرو
*استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبائی ایمیل نویسنده مسئول()olfat@atu.ac.ir
**استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبائی
*** دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبائی
**** دانشجوی دکترای دانشگاه عالمه طباطبائی و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه ولیعصر(عج)
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مقدمه
در محیط کسب و کار پویای امروزی ،شرکتها نیاز به بهرهبرداری کارا و اثربخش از همهی
منابع مفید برای بدست آوردن مزیت رقابتی دارند( .شهزاد و همکاران.)2101 ،کیفیت و
هزینهی یک محصول یا خدمت عرضه شده در بازار ،نه تنها بخشی از قابلیتهای شرکت ،بلکه
بخشی از شبکهی تامینکننده که ورودیهای شرکت را فراهم میکند ،نیز است (مودی و
مابرت .)2119 ،برای تحقق نیازهای شرکت خریدار ،عملکرد تامینکننده باید مدیریت و
توسعه داده شود (کرایوز و همکاران .)0995 ،برای توسعهی تامینکننده 0تعاریف تقریبا
مشابهی توسط مطالعات مختلفی مثلهارتلی و چوئی ( ،)0991یانگ ( ،)2100چاوهان و
همکاران ( )2102تالوری و همکاران ( ،)2101دالوی و کانت ( ،)2017bرضائی و
همکاران ( )2108و چن و همکاران( )2108ارائه شده است .توسعهی تامینکننده ،مجموعهای
از فعالیتهاست که توسط شرکتهای خریدار و تامینکننده انجام میشوند تا نیازهای تامین

کوتاه مدت و بلندمدت شرکتهای خریدار را از طریق تسهیل عملکرد مداوم شرکت تامین-
کننده و/یا بهبود قابلیت برآورده کنند .توسعهی تامینکننده ممکن است بین یک شرکت
خریدار و یک تامینکننده اتفاق افتد و یا ممکن است یک تالش جامعتر باشد و بین یک
شرکت خریدار بزرگ و گروهی از تامینکنندگان میانیاش اتفاق افتد (گوویندان و
همکاران.)2101 ،
افزایش مطالعات در دههی اخیر ،موجب بررسی جنبههای مختلفی از توسعهی تامینکننده
شده است که این امر به نوبهی خود موجب بوجود آمدن معیارهای بیشتر و جدیدتری برای
توسعهی تامینکننده میشود ،بعنوان مثال پایداری یکی از مقولههایی است که مطالعات دهه
اخیر به آن توجه زیادی داشتهاند ،بنابراین در دههی جاری ،شناسایی معیارهای مرتبط با
توسعهی تامینکننده و مقولهبندی آنها میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد .بر اساس
دانش ما ،تاکنون پژوهشی داخلی در زمینهی توسعهی تامینکننده صورت نگرفته است ،در
)1. Supplier Development(SD

مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده...

16

مطالعات گذشته نیز یک مقولهبندی جامع از معیارهای توسعهی تامینکننده وجود نداشته
است ،مضاف بر آن بررسیهای ما از مطالعات منتخب در این پژوهش ،نشان میدهد که حدود
 81درصد مطالعات توسعهی تامینکننده در صنعت خودروسازی انجام شده است .صنعت
خودرو از صنایع اصلی کشور به حساب میآید که با تولید فزاینده ،بخصوص در سالهای

اخیر ،نقش بسزایی را در اقتصاد کشور بازی کرده است بنابراین در این پژوهش برای توسعه-

ی جنبهی نظری موضوع ،معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده را شناسائی و مقولهبندی و

سپس آنها را با صنعت خودروسازی ایران متناسب میکنیم .ادامهی مقاله بصورت زیر بخش-

بندی شده است :در بخش  2بطور مختصر پیشینهی پژوهش آمده است .در بخش 1
متدولوژی پژوهش بصورت گام به گام آمده است .در بخش  4نتایج و یافتهها را خواهیم
آورد .در بخش  8مدل دوبعدی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده در صنعت
خودروسازی ایران ارائه شده است .در بخش  1بحث و نتیجهگیری را خواهیم داشت و در
پایان جمعبندی و پیشنهادات را خواهیم آورد.

پیشینهی پژوهش
توسعهی تامینکننده در اوایل سال  0911در آمریکا زمانیکه فورد بهبود ظرفیت و عملکرد
تامینکنندگانش را خواستار شد ،انجام گرفت (سلتزر0925 ،؛کرایوز و همکاران.)2119 ،
مفهوم توسعهی تامینکننده اولین بار توسط لیندرس ( )0911برای توصیف تصمیم
تولیدکنندگان در ارتقای تعداد تامینکنندگان ،با هدف بهبود عملکرد بوجود آمد .این ایده
سپس راهگشای پژوهشگران مدیریت زنجیرهی تامین جهت شروع مطالعه در مبادالت
پیچیدهی تولیدکنندگان و تامینکنندگانشان شد (شهزاد و همکاران .)2101 ،امروزه ،برای
سازمانها دشوار است که بدون بهبود عملکرد تامینکننده و روابط خریدار-تامینکننده بقا
یابند و یا مزیت رقابتی کسب کنند .اما بسیاری از آنها در کسب حداکثر سود از توسعهی
تامینکننده بدلیل وجود موانع شکست میخورند (دالوی و کانت .)2017b ،نیروهای
بازاری که موجب افزایش توسعهی تامینکننده میشوند شامل افزایش هزینهی رقابت،
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چرخههای عمر کوتاهتر محصول ،چرخههای سریعتر توسعهی محصول ،جهانی سازی و
سفارشی سازی محصول و کیفیت جامع باالتر هستند (کورشی و همکاران .)2119 ،توسعهی
تامینکننده موجب تقویت روابط بین مشتریان و تامینکنندگان و ایجاد اعتماد متقابل میشود
که بنوبهی خود موجب پیوندهای ارتباطی بهتر و تسهیم اطالعات استراتژیک میشود .توسعه-

ی تامینکننده موجب میشود که شناخت یکسانی از نوآوری و برنامهریزی فراهم شود که
بنوبهی خود موجب تقویت قابلیت تکنولوژیکی شبکهی تامین میشود (رید و والش.)2112 ،
بدلیل ارتباط باالیی که توسعهی تامینکننده با چگونگی ارزیابی تامینکنندگان دارد ،یک
شرکت ابتدا باید معیارهای ارزیابی تامینکنندگانش را برای نیازمندیهای شرکت متناسب
کند .سپس باید استراتژیها ضمن نشان دادن نقش تامینکننده ،اهداف ،مقیاسهای مشترک و
پروژهها توسعه یابند .استراتژیهای تامینکننده نیز برای تشخیص اینکه کدام تامینکنندگان
بعنوان تامینکنندگان کلیدی مالحظه شوند و آنها چگونه نسبت به دیگر تامینکنندگان رفتار

متفاوت دارند ،با اهمیت است .برای مثال در مسائل عملکردی تامینکننده ،توسعهی تامین-

کننده ممکن است برای تامینکنندگان کلیدی ،ماندنی باشد و تعویض تامینکننده ممکن
است برای دیگر تامینکنندگان اتفاق افتد .بطورکلی شرکتها باید معیارهای مرتبط با توسعهی
تامین کننده را شناسایی کنند ،اهداف بهبود را از طریق یک ارزیابی رسمی تامینکننده بدست
آورند ،اهداف را به تامینکنند گان مخابره کنند و بازخور بهبود عملکرد را بطورمنظم فراهم
کنند (واگنر .)2111 ،وضعیت تامینکننده از لحاظ توسعه باید براساس معیارهای مرتبط با
توسعهی تامینکننده ارزیابی شود و متناسب با نتایج آن ،برای انتخاب فعالیتهای مناسب
توسعهی تامینکننده تصمیمگیری شود .عملکرد خریدار و تامینکننده میتواند توسط
معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده تحت تاثیر قرار گیرد(دالوی و کانت .)2108 ،در این
پژوهش منظور از معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده ،واژهها یا اصطالحاتی هستند که در
مطالعات گذشته بطور مستقیم یا غیرمستقیم به آنها اشاره شده است و بتوان براساس آنها
وضعیت یک تامینکننده را از لحاظ توسعه مشخص کرد .با توجه به اینکه روش مورد استفاده
در این پژوهش ،فراترکیب بوده و گامهای آن مستلزم معرفی پژوهشهای پیشین براساس
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معیارهای استنباط شده میباشد لذا برخی از مطالعات انجام شده در صنعت خودروسازی
بمنظور ارائهی پیشینهی پژوهش بطور خالصه آورده میشود.
براساس مطالعات ما ،بعد از مطالعاتی مثل السلز وداله(،)0991هان و همکاران( ،)0991گالت
و داله( ،)0990سیمونز و همکاران( )0990و واتس وهان( )0991که یکی از صنایع مورد
مطالعهی آنها خودروسازی بوده است ،لیود و داله ( )0994اولین کسانی هستند که توسعهی
تامینکننده را در یک شرکت خودروسازی بررسی میکنند .از جمله معیارهای استنباط شده
از آن شامل قابلیت کیفیتی تامینکننده ،قابلیت تحویل تامینکننده ،قابلیت مالی تامینکننده،
تعهد تامینکننده و تمایل تامینکننده برای توسعه هستند .از مطالعهیهارتلی و چوئی ()0991

که در چندین شرکت خودروسازی انجام گرفته است ،معیارهایی چون قابلیت کیفیتی تامین-

کننده ،قابلیت تحویل تامینکننده و قابلیت مالی تامینکننده برای توسعهی تامینکننده استنباط
میشوند.هارتلی و جونز ( )0999توسعهی تامینکننده را در محتوای مدیریت تغییر در چندین
شرکت خودروسازی بررسی میکنند و معیارهایی مثل تمایل تامینکننده برای توسعه و تعهد
تامینکننده از آن استنباط میشوند .عبداهلل و ماهارجان ( )2111تدارکات را با توجه به
توسعهی تامینکننده در شرکت خودروسازی پروتون بررسی میکنند و معیارهایی از قبیل
تعهد تامینکننده ،تمایل تامینکننده برای توسعه ،تسهیم بموقع اطالعات توسط تامینکننده،
قابلیت اعتماد تامینکننده و قابلیت تکنولوژیکی را برای توسعهی تامینکننده معرفی میکنند.
ساکو ( )2114بدنبال توسعهی تامینکننده برای بهبود قابلیت سازمانی در سه شرکت
خودروسازی است که قابلیت سازمانی تامینکننده را برای توسعهی تامینکننده با اهمیت
میداند .مک گاورن و هیکس ( )2111قابلیت دانشی تامینکننده را بعنوان معیاری برای
توسعهی تامینکننده معرفی میکنند .کرایوز و همکاران ( )2119بدنبال تاثیر فعالیتهای ذهنی و
رابطهای توسعه روی عملکرد تامینکننده در صنعت خودروسازی و الکترونیکی هستند .برای
توسعهی تامینکننده به معیارهایی مثل قابلیت کیفیتی تامینکننده ،قابلیت تحویل تامینکننده،
تسهیم بموقع اطالعات توسط تامینکننده و تعهد تامینکننده اشاره میکنند .باتسون ()2115
اقدامات توسعهی تامینکننده در صنعت خودروسازی را بررسی میکند و معیارهایی از قبیل
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تعهد تامینکننده ،قابلیت کیفیتی تامینکننده ،قابلیت تحویل تامینکننده و قابلیت تعامل
تامینکننده را برای توسعهی تامینکننده معرفی میکند .چیدامباراتان و همکاران ()2119
روابط درونی عوامل توسعهی تامینکننده را در صنعت خودروسازی هند بررسی میکنند که
معیار تعهد تامینکننده از آن استنباط میشود .قیجسن و همکاران ( )2101بدنبال بررسی
رابطهی بین استراتژیهای توسعهی تامینکننده با رضایت و تعهد تامینکننده در صنعت
خودروسازی آلمان هستند و معیارهایی از قبیل قابلیت تعامل تامینکننده ،تعهد تامینکننده،
تمایل تامینکننده برای توسعه و قابلیت اعتماد تامینکننده را برای توسعهی تامینکننده معرفی
میکنند .آرایو لوپز و همکاران ( )2102تاثیر توسعهی تامینکننده روی عملکرد کوتاهمدت و
بلندمدت تامینکننده را در صنعت خودروسازی مکزیک بررسی میکنند و معیارهایی مثل
قابلیت مالی تامینکننده ،قابلیت تعامل تامینکننده ،قابلیت دانشی تامینکننده ،قابلیت ظرفیتی
تامینکننده و قابلیت تکنولوژیکی تامینکننده را برای توسعهی تامینکننده معرفی میکنند.

مارکسبری ( )2102اقدامات تویوتا برای توسعهی تامینکننده را شناسائی کرده و توضیح می-
دهد .در راستای این مباحث معیارهای قابلیت کیفیتی تامینکننده ،قابلیت سازمانی تامینکننده
و قابلیت تعامل تامینکننده را معرفی میکند .پرکسمارر کاروز و همکاران( )2101اثرات
سهم درک شدهی یک تامینکننده از هزینهها و درآمدهای توسعهی تامینکننده روی

رضایت تامینکننده در صنایع خودروسازی ،داروسازی و مهندسی را بررسی میکنند و
تسهیم اطالعات توسط تامینکننده را معرفی میکنند .آکمان ( )2108با ارزیابی و بخشبندی
تامینکنندگان صنعت خودروسازی ترکیه ،تامینکنندگانی که باید در توسعهی تامینکننده
سبز درگیر شوند را مشخص میکند .معیارهایی مثل قابلیت کیفیتی تامینکننده ،قابلیت
تحویل تامینکننده ،قابلیت مالی تامینکننده ،طراحی سبز توسط تامینکننده ،قابلیت محیطی
تامینکننده ،برنامههای تامینکننده برای توسعهی سبز و مشارکت تامینکننده در فعالیتهای

توسعهی سبز از آن استنباط میشود .آواستی و کانان ( )2101برنامههای توسعهی تامینکننده-
ی سبز را در یک شرکت خودروسازی هندی ارزیابی میکنند و معیارهایی مثل طراحی سبز
توسط تامینکننده ،قابلیت محیطی تامینکننده ،رعایت استانداردهای محیطی و اجتماعی
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توسط تامینکننده ،برنامههای تامینکننده برای توسعهی سبز و مشارکت تامینکننده در
فعالیتهای توسعهی سبز را برای توسعهی تامینکننده معرفی میکنند.

متدولوژی پژوهش
در این پژوهش بدلیل افزایش قابل مالحظهی مطالعات حوزهی توسعهی تامینکننده در دو
دههی گذشته و معرفی جنبههای جدیدی از آن و همچنین فقدان مطالعهای جامع در زمینه
شناسایی و مقولهبندی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده ،از روش فراترکیب 0استفاده
شده است .از آنجائیکه این پژوهش در صدد شناسایی و مقولهبندی معیارهای مرتبط با
توسعهی تامینکننده و ارائهی مدلی براساس ابعاد آن است ،از لحاظ هدف توصیفی است.
روش فراترکیب :فراترکیب مستلزم این است که پژوهشگر یک بازنگری دقیق و عمیقی را
انجام داده و یافتههای پژوهشهای مرتبط را ترکیب کند که بواسطهی آنها ،پژوهشگر
واژههائی را آشکار و ایجاد میکنند که نمایش جامعتری از پدیدهی تحت بررسی را نشان
میدهد( .چنیل 2و ویس.)2119 ،1بطور خالصه گامها و روش انجام کار در فراترکیب بشرح
ذیل میباشند(ساندلوسکی 4و باروسو)21198
گام اول -تنظیم سوال پژوهش :در این پژوهش شناسایی ابعاد و مقولههای توسعهی تامین
کننده براساس معیارهای مرتبط با آن مورد نظر است(چه چیزی) .بدین منظور از تمامی
پژوهشهای دستیافتنی در حوزهی توسعهی تامینکننده که در پایگاههای علمی معتبر استفاده
شده است (چه کسی) .چارچوب زمانی این پژوهشها بین سالهای  0959تا  2109بوده
است(چه زمانی) که متن آنها بمنظور کدگذاری و شناسایی معیارهای مرتبط با توسعهی
تامینکننده بطور عمیق مطالعه شده است (چگونگی).
1. Meta-synthesis method
2. Chenail
3. Weiss
4. Sandelowski
5. Baarroso
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گام دوم -مرور نظاممند ادبیات :در این پژوهش با جستجوی اصطالح کلیدی «توسعهی
تامینکننده» در پایگاههای دادهی معتبر حدود  011مقالهی معتبر یافت و متن کامل آنها دانلود
شدند.
گام سوم -ارزیابی مقاالت گردآوریشده و انتخاب مقاالت مناسب :در این گام طبق فرآیند
شکل ،0مقاالت مناسب انتخاب شدند.
شکل :1فرآیند ارزیابی و انتخاب مقاالت مناسب

66

6

در مرحلهی ارزیابی کیفیت متدولوژی ،مقاالت براساس  01معیار اهداف پژوهش ،منطق
روش ،طرح پژوهش ،نمونهبرداری ،گردآوری دادهها ،انعکاسپذیری ،مالحظات اخالقی،
دقت تجزیه و تحلیل ،بیان روشن یافتهها و ارزش پژوهش با عددی بین  0تا  8ارزیابی شدند.
مطالعاتی که مجموع امتیازات آنها در این  01معیار کمتر از  11باشد حذف میشوند.
گام چهارم -استخراج نتایج :در این پژوهش  012مقالهی انتخاب شده بطور عمیق مطالعه شده
و با استفاده از نرمافزار اطلس تی آی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده کدگذاری
شدند.
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گام -8تجزیه و تحلیل و تلفیق یافتههای کیفی :در این پژوهش چهار مقوله براساس فراوانی و
جامعیت مفاهیم شناسایی شده و سپس در دو بعد قرار داده شدند.
گام 1و -9حفظ کنترل کیفیت و ارائهی یافتهها :در این پژوهش همواره کیفیت مقاالت
براساس پرسشنامهی ارزیابی کیفیت متدولوژی مورد ارزیابی قرار گرفته و یافتهها بصورت
یک مدل دوبعدی ارائه میشود.
روایی و پایایی :در این پژوهش برای سنجش روایی از مثلثبندی 0و برای سنجش پایایی
از پایایی بین مشاهدهکنندگان (ضریب کاپا )2استفاده شده است .هدف مثلثبندی غلبه بر
سوءگیریهای اصلی است که ناشی از بکارگرفتن یک روش ،یک مشاهدهگر و یا یک تئوری
در مطالعات میباشد( .طباطبایی و همکاران )0192 ،و آزودو و همکاران ( )2101نیز از روش
مثلث بندی برای اطمینان از روایی و پایایی پژوهشهای خود استفاده کردند .پژوهشگران این
پژوهش شامل اساتید راهنما و مشاور و دانشجو میباشند که اکثر آنها در زمینهی زنجیرهی
تامین پژوهش داشته و همگی در دستگاههای دولتی شاغل هستند .بنابراین از مثلثبندی منابع
دادهها و پژوهشگر استفاده شده است .خبرگان شامل خبرگان صنعت( 1نفر) و خبرگان
دانشگاهی( 4نفر) بودند 1 .نفر از شرکت ایران خودرو و  1نفر از سایپا که در بخشهای
لجستیک ،کیفیت ،معاونت برنامهریزی و امور پشتیبانی بازرگانی فعالیت داشتند ،همهی آنها
سابقهی کاری بیش از  8سال را داشته ،با موضوع پژوهش آشنا بوده و حداقل مدرک
تحصیلی آنها کارشناسی ارشد بوده است 4 .نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای عالمه
طباطبائی( 2نفر) ،صنعتی شریف( 0نفر) و تهران( 0نفر) بودند .که همهی آنها با صنعت خودرو
و موضوع پژوهش آشنا بوده و بیش از  01سال سابقهی کاری داشتند .پس از شناسایی و
مقولهبندی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده با استفاده از مبانی نظری و پژوهشگران،
آنها را در اختیار خبرگان قرار داده تا میزان ضروری بودن و مرتبط بودن آنها را مشخص
کنند .سپس بر اساس روابط زیر ،نسبت روایی محتوا 1و شاخص روایی محتوا 0محاسبه شدند:
1. Triangulation
2. Kappa coeficient
)3. Content Validity Ratio (CVR

15
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و

در روابط فوق N ،تعداد کل خبرگان و

تعداد افرادی است که گزینهی «ضروری است»

را انتخاب کردهاند n1 .و  n2بترتیب تعداد خبرگانی که گزینههای «کامال مرتبط» و «مرتبط
اما نیاز به بازبینی» انتخاب کردهاند را نشان میدهند .طبق الوشه ( )0998حداقل مقدار CVR
قابل قبول برای  01نفر بایستی  1612باشد .همچنین از خبرگان خواسته شد تا در مورد ابعاد و
مقولههای شناسایی شده برای معیارها نیز نظرات خودشان را ارائه دهند .محمدی و همکاران
( )0191و دامغانیان و همکاران ( )0191نیز از این روش برای بررسی روایی پژوهش خودشان
استفاده کردند .از آنجا که مولفههای پژوهش از ادبیات مرتبط با حوزهی توسعهی تامینکننده
استخراج و مورد تایید خبرگان همان حوزه قرار گرفتهاند لذا روایی سازه نیز دارند که بدین
معنی است آیا مقیاس اندازهگیری دقیقا همان مفهومی که باید بسنجد را میسنجد یا خیر.
برای دستیابی به روائی درونی که با حذف کلیهی عوامل مداخلهگر و تعبیر و تفسیر درست
اطالعات سروکار دارد؛ هدف پژوهش ،تعریف متغیرها و دستورالعمل پر کردن پرسشنامهها
بطور دقیق و گویا برای خبرگان پاسخگو توضیح داده میشود.
پایایی بین مشاهدهکنندگان (ضریب کاپا) ،ثبات و همبستگی نمرات بین مشاهدهکنندگان یا
ارزیابان مختلف یک موضوع را میسنجد و ضریب توافق هم نامیده میشود .حداقل مقدار
قابل قبول ضریب کاپا  161میباشد و مقادیر باالتر از  165ایدهآل میباشد(محمدبیگی و
همکاران .)0191 ،برای محاسبهی شاخص کاپا ابتدا تعداد توافقات بین خبرهی دیگر و پاسخ
دهندگان ،مطابق جدول  0محاسبه ،سپس توافقات مشاهده شده ،توافقات شانسی و در نهایت
شاخص کاپا را از روابط زیر بدست میآوریم(عرب و همکاران.)0191 ،
= توافقات مشاهده شده
×

+

×

= توافقات شانسی

توافقات شانسی توافقات مشاهده شده
توافقات شانسی

=K

)1. Content Validity Ratio (CVI
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جدول :1دادههای الزم برای محاسبهی شاخص کاپا
شگ ن خب گ ن
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گ
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در شکل  2خالصهی مراحل انجام پژوهش آمده است .همانطور که در شکل  2مالحظه می-
شود ،سوال پژوهش این است که معیارها ،مقولهها و ابعاد مرتبط با توسعهی تامینکننده چه
میباشند .پاسخ به این سوال نیازمند انجام شش مرحله است.
شکل :2خالصهی مراحل انجام پژوهش
معیارها ،مقولهها و ابعاد مرتبط با توسعهی تامینکننده در صنعت خودروسازی ایران
چه میباشند؟
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نتایج و یافتهها
در جدول 2فراوانی مطالعات منتخب براساس ابزار گردآوری اطالعات ،مدل پژوهش،
کشور مورد مطالعه ،صنعت مورد مطالعه و طبقه ژورنال مربوط به مطالعات منتخب نمایش
داده شده است.

جه-
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جدول :2فراوانی مطالعات منتخب براساس ابزار گردآوری دادهها ابزار گردآوری اطالعات ،مدل
پژوهش ،کشور مورد مطالعه ،صنعت مورد مطالعه و طبقه ژورنال
کشور

فراوانی

صنعت مورد مطالعه

فراوانی

طبقه ژورنال

فراوانی

ابزار

فراوانی

مدل

فراوانی

ایاالت متحده

21

خودروسازی

84

Production

24

کتابخانهای

09

تشریحی

81

انگلیس

00

الکترونیک

18

Operation

16

مشاهده

9

ریاضی

00

ژاپن

9

فلزات و ساختمانی

01

Engineering

12

مصاحبه

19

آماری

15

هند

04

پوشاک ،پارچه و منسوجات

01

Supply chain

9

پرسشنامه

80

مالزی

0

داروئی و شیمیایی

29

Marketing

9

پاکستان

2

کامپیوتر و ارتباطات

02

Economic

8

کره جنوبی

2

غذایی ،نوشیدنی،

21

Business

7

بستهبندی و لبنیات
ایتالیا

2

بهداشتی

5

Purchasing

6

هنگ کنگ

4

هوافضا وهایی تک

01

Logistic

5

تایوان

0

چوب و کاغذ

1

Benchmarking

3

اسپانیا

1

خدماتی مثل خدمات مالی

8

Technology

3

استرالیا

1

کشاورزی

0

آلمان

1

انرژی

1

سوئیس

2

تایلند

0

ویتنام

0

دانمارک

2

چین

8

ترکیه

1

بلژیک

0

مکزیک

0

فرانسه

0

کانادا

0

ایرلند

0

سوئد

0

فنالند

0

اروپای غربی

0

نامشخص و

01

مثال عددی

نامشخص و مثال عددی

05
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در جدول 1مفاهیم شناسایی شده از مرور مطالعات منتخب آمده است .این مفاهیم با استفاده
از کدگذاری استخراج شدهاند .در ستون دوم جدول 1توضیح مختصری از مفهوم شناسایی
شده آمده است .در ستون آخر جدول 1منابع مرتبط با مفاهیم شناسایی شده آمده است.
جدول  :3مفاهیم شناسایی شده و منابع مرتبط
مفاهیم

منابع مرتبط

توضیح مختصر

قابلیت

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در بکارگیری

هان و همکاران ( ،)0991سیمونز و همکاران (،)0990

تکنولوژیک

ی تامین-

تکنولوژی و مهارتهای جدید ،مهندسی و طراحی،

کرایوز و همکاران ( ،)0991رید و والش (،)2112

چیدمان سلولی ،بکارگیری سیستمهای تولیدی

عبداهلل و ماهارجان ( ،)2112دان و یونگ (،)2112

کننده

انعطافپذیر و نوآوری در محصول است.

مودی و مابرت ( ،)2112گیاناکیس ( ) 2111واگنر و
کرایوز ( ،)2119آرایو لوپز و همکاران ( ،)2102آسار و
همکاران ( ،)2102پرادهان و روتروی (،)2102
گاسلینگ و همکاران ( ،)2102الوسون و همکاران
( ،)2102سلیمیان و همکاران ( ) 2102و کومار و
روتروی () 2017b

قابلیت

نشاندهندهی

رعایت

باچه و همکاران (،)0912هان و همکاران (،)0991

کیفیتی

استانداردها ،ناب بودن ،قابلیت اطمینان ،اجرای شش

سیمونز

داله

توانایی

تامینکننده

در

تامینکننده

سیگما و مدیریت کیفیت جامع ،استانداردسازی

(،)0992هارتلی و چوئی ( ،)0991کرایوز و همکاران

فرآیندها ،تاکید بر عواملی غیر از قیمت و خودبهبودی

( ،)0991دتونی و ناسیمبنی ( ،)2111رید و والش

مداوم است.

(،)2112هامفریز و همکاران ( ،)2112سانچز رودریگز

و

همکاران

(،)0990

لیود

و

و همکاران ( ،)2112کیم ( ،)2111لی و همکاران
( ،)2112مودی و مابرت ( ،)2112کرایوز و همکاران
( ،)2112باتسون ( ،)2111کورشی و همکاران (،)2119
سانچز رودریگز ( ،)2119تالوری و همکاران (،)2101
اسالن و همکاران ( ،)2100کومار و همکاران(،)2102
مارکسبری ( ،)2102شرما و یو ( ،)2102ناگاتی و
ربولدو ( ،)2102آسار و همکاران ( ،)2102روهرمان و
همکاران ( ،)2102پرادهان و روتروی (،)2102
روتروی و پرادهان ( ،)2102بلومه و همکاران (2102
) ،بایی و سارکیس ( ،)2102آجان و همکاران (،)2102
دالوی و کانت ( ،)2102سانچا و همکاران
( ،)2015aآکمان ( ،)2102الوسون و همکاران
( ،)2102رضایی و همکاران ( ،)2102چن و همکاران
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( ،)2102گاسلینگ و همکاران ( ،)2102فریدل و واگنر
( ،)2101سلیمیان و همکاران ( ،)2102دالوی و کانت
( ،)2017aکومار و روتروی ( ،)2017aکومار و
روتروی ( ) 2017bو دالوی و کانت ()2017b
قابلیت

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در

تکمیل بموقع

باچه و همکاران (،)0912هان و همکاران ( ،)0991لیود

تحویل

سفارشات ،کاهش زمان انتظار ،قابلیت لجستیکی،

و داله (،)0992هارتلی و چوئی ( ،)0991کرایوز

تامینکننده

قابلیت خدمت و دسترسپذیری است.

( ،)0992کرایوز و همکاران ( ،)0991رید و والش

قابلیت

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در سرمایهگذاری،

هان و همکاران ( ،)0991سیمونز و همکاران (،)0990

کاهش هزینهها ،تمرکز روی هزینهی کل ،رشد

واتس وهان ( ،)0992لیود و داله (،)0992هارتلی و

( ،)2112دان و یونگ (،)2112هامفریز و همکاران
( ،)2112کیم ( ) 2111ووترز و همکاران (،)2112
مودی و مابرت ( ،)2112کرایوز و همکاران (،)2112
باتسون ( ،)2111سانچز رودریگز ( ) 2119واگنر و
کرایوز ( ،)2119تالوری و همکاران ( ،)2101ناگاتی و
ربولدو ( ،)2102شرما و یو ( ،)2102آسار و همکاران
( ،)2102پرادهان و روتروی ( ،)2102روتروی و
پرادهان ( ،)2102بلومه و همکاران ( ،) 2102الوسون
و همکاران ( ،)2102دالوی و کانت ( ،)2102سانچا و
همکاران ( ،)2015aآکمان ( ،)2102گاسلینگ و
همکاران ( ،)2102رضایی و همکاران ( ) 2102و
سلیمیان و همکاران ()2102
مالی تامین-

کننده

سودآوری و سهم بازار و تحلیل منفعت – هزینه

چوئی ( ،)0991رید و والش ( ،)2112دان و یونگ

است.

(،)2112هامفریز و همکاران ( ،)2112مودی و مابرت
( ،)2112لی و همکاران ( ،)2112سانچز رودریگز
( ) 2119واگنر و کرایوز ( ،)2119تالوری و همکاران
(،)2101هامفریز و همکاران ( ،)2100کومار و
همکاران( ،)2102آرایو لوپز و همکاران ( ،)2102شرما
و یو ( ،)2102ناگاتی و ربولدو ( ،)2102آسار و
همکاران ( ،)2102پرادهان و روتروی (،)2102
روتروی و پرادهان ( ،)2102بلومه و همکاران (2102
)،

دالوی و کانت ( ،)2102سانچا و همکاران

( ،)2015aگاسلینگ و همکاران ( ،)2102آکمان
( ،)2102رضایی و همکاران ( ) 2102ورثمان و
همکاران ( ) 2101و فریدل و واگنر ()2101

مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده...
قابلیت
ظرفیتی
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نشاندهندهی توانایی تامینکننده در افزایش و کاهش

دان و یونگ ( ،) 2112واگنر و کرایوز ( ،)2119آرایو

ظرفیت تولیدی و تولید در کالس جهانی است.

لوپز و همکاران ( ،)2102کومار و همکاران(،)2102
شرما و یو ( ،)2102پرادهان و روتروی (،)2102

تامینکننده

روتروی و پرادهان ( )2102و بایی و سارکیس (2102
)
انعطاف-

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در

تغییر مقدار

دان و یونگ ( ،)2112ویلیامز ( ،)2112نارسیمهان و

پذیری

سفارش ،متناسب کردن استراتژی فروش طبق نتایج

همکاران ( ،)2111چاوهان و همکاران( ،)2102ناگاتی

تامینکننده

ارزیابی ،متناسب کردن معیارهای ارزیابی برحسب

و ربولدو( ،)2102پرادهان و روتروی( ،) 2102دالوی

نیازمندیهای خریدار ،متناسب کردن ساختار سازمانی

و کانت( ) 2102و ورثمان و همکاران (،) 2101

خود با توسعهی تامینکننده و ساختاردهی مجدد

کومار و روتروی ( ) 2017aو کومار و روتروی

است.

()2017b

تسهیم

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در انتقال و تسهیم

السلز و داله ( ،)0991گالت و داله ( ،)0990کرایوز و

بموقع

بموقع تکنولوژی ،دانش ،مهارت و تجربه ،توسعهی

الرام ( ،)1997bرید و والش ( ،)2112لی و همکاران

اطالعات

زیرساخت اطالعاتی ،و آگاه کردن خریدار از قابلیتها و

( ،)2112سانچز رودریگز و همکاران ( ،)2112کیم

توسط

محدودیتهای خود است.

( ،) 2111ویلیامز ( ،)2112کار و کایناک (،)2112
مودی و مابرت ( ،)2112کرایوز و همکاران (،)2112

تامینکننده

نارسیمهان و همکاران ( ،)2111سانچز رودریگز
( ،)2119بایی و سارکیس ( ،)2100ناگاتی و ربولدو
( ،)2102پرکسمارر کاروز و همکاران( ،)2102پرادهان
و روتروی ( ،)2102روتروی و پرادهان ( ،)2102کومار
موهانتی و همکاران ( ،)2102مک کویت و دیویس
( ،)2102دالوی و کانت ( ،)2102رضایی و همکاران
( ،) 2102فریدل و واگنر ( ) 2101و دالوی و کانت
()2017b
قابلیت

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در ایجاد دیدگاههای

رید و والش ( ،)2112روتروی و پرادهان (،)2100

خالقیت و

جدید نسبت به فرآیندها ،اهداف ،ارائهی ایدههای نو و

ناگاتی و ربولدو ( ،)2102آسار و همکاران (،)2102

نوآوری

تبدیل آنها به محصول فیزیکی است.

پرادهان و روتروی ( ،)2102روتروی و پرادهان
( ،)2102بلومه و همکاران ( ،) 2102الوسون و

تامینکننده

همکاران ( ،)2102روتروی و همکاران ( ،)2101دالوی
و کانت ( ،)2017aکومار و روتروی ( )2017aو
کومار و روتروی ()2017b
قابلیت

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در کاهش ریسکها،

باچه و همکاران ( ،)0912لیود و داله ( ،)0992ساکو

سازمانی

مدیریت تعارض ،مدیریت سیستمها ،مدیریت

( ،)2112مک گاورن و هیکس ( ،)2111مودی و

تامینکننده

تکنولوژی ،مدیریت قراردادها ،کارآیی و اثربخشی

مابرت ( ،)2112باتسون ( ،)2111گیاناکیس (،)2111
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مانند شیوه-

تدارکات ،مدیریت چرخهی عمر محصول ،مدیریت

واگنر و کرایوز ( ،)2119ماتوک و همکاران (،)2119

ی مدیریت

توسعهی تامینکننده ،افزایش شایستگی

بایی و سارکیس ( ،)2100مورتنسن و آرلبجورن

علمی

سازمانی ،فراهم آوردن یک سیستم بازخور منظم،

( ،)2102مارکسبری ( ،)2102لو و همکاران (،)2102

شناسائی و حل مسائل ،موانع توسعهی تامینکننده و

کومار و روتروی ( ،)2102پرادهان و روتروی (،)2102

تالش برای کاهش یا حذف آنها و تعیین اهداف

روتروی و پرادهان ( ،)2102بلومه و همکاران (،)2102

مشخص برای توسعه¬ی تامین¬کننده است.

آجان و همکاران ( ،)2102سانچا و همکاران
( ،)2015aگاسلینگ و همکاران ( ،) 2102سانچا و
همکاران ( ،)2015bرضایی و همکاران (،)2102
روتروی و همکاران ( ،) 2101فریدل و واگنر (،)2101
چن و همکاران ( ،)2101کومار و روتروی (2017a
) ،کومار و روتروی ( ) 2017bو دالوی و کانت
(،) 2017b

قابلیت

نشاندهندهی

بازنگری

باچه و همکاران ( ،)0912کرایوز و الرام (،)1997a

تعامل

فرآیندهای خود با همکاری خریدار ،شناسایی و

دان و یونگ ( ) 2112ویلیامز ( ،)2112گیاناکیس

تامینکننده

انتخاب ابزارهای ارتباطی مناسب مثل ابزارهای

( ،)2111باتسون ( ،)2111قیجسن و همکاران (،)2101

مانند

الکترونیکی پیشرفته ،همکاری با خریدار در طراحی،

گوویندان و همکاران ( ،)2101اسالن و همکاران

همکاری

همنوائی/همآهنگی با خریدار ،تبادل منابع (پرسنل،

توانایی

تامینکننده

در

( ،)2100آرایو لوپز و همکاران ( ،)2102مورتنسن و

تجهیزات و ،)...مشارکت در تدوین و اجرای توسعه-

آرلبجورن ( ،)2102مارکسبری ( ،)2102چاوهان و

ی تامینکننده ،انجام پروژهها و اقدامات مشترک با

همکاران ( ،)2102ناگاتی و ربولدو ( ،)2102کومار و

خریدار و شراکت با خریدار است.

روتروی ( ،)2102فریدل و واگنر ( ،)2102روتروی و
کومار ( ،)2102چن و همکاران ( ،) 2102گاسلینگ و
همکاران ( ،) 2102چن و همکاران ( ،)2101باسه و
همکاران ( ،) 2101فریدل و واگنر ( ،) )2101کومار و
روتروی ( ،) 2017bژانگ و همکاران ()2102و
دالوی و کانت ()2017b

تعهد

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در پیشرفت اجرای

لیود و داله ( ،)0992هارتلی و چوئی (،)0991هارتلی و

تامینکننده

توسعهی تامینکننده ،اخذ تعهد مدیریت عالی برای

جونز ( ،)0992کرایوز ( ،)0992کرایوز و اسکانل

اجرای توسعهی تامینکننده ،تعهد شرکت برای حل

( ،)2112عبداهلل و ماهارجان ( ،)2112لی و همکاران

مسائل و آمادگی برای دادن تعهد به هر نوع بهبود

( ) 2112وانگ و همکاران (،)2112هامفریز و همکاران

است.

( ،)2112کیم ( ،)2111کرایوز و همکاران (،)2112
باتسون ( ،)2111گیاناکیس ( ،)2111نارسیمهان و
همکاران ( ،)2111چیدامباراتان و همکاران (،)2119
گوویندان و همکاران ( ،)2101قیجسن و همکاران
( ،)2101اسالن و همکاران ( ،)2100رافت و همکاران
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( ،)2102لی و همکاران ( ،)2102بلونسکا و همکاران
( ،)2102سوکی و دارست ( ،)2102ناگاتی و ربولدو
( ،)2102پرادهان و روتروی ( ،)2102روتروی و
پرادهان ( ،)2102کومار و روتروی ( ،)2102روتروی و
کومار ( ،)2102بلومه و همکاران ( ،) 2102کومار
موهانتی و همکاران ( ،)2102روتروی و کومار
( ،)2102چن و همکاران ( ،)2102سانچا و همکاران
( ،)2015bروتروی و همکاران ( ،) 2101شهزاد و
همکاران ( ،) 2101باسه و همکاران ( ،) 2101فریدل
و واگنر ( ،) 2101دالوی و کانت ( )2017aو دالوی
و کانت ()2017b

شفافیت

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در کسب سود عادالنه

ناگاتی و ربولدو ( ،)2102آسار و همکاران (،)2102

اطالعات

توسط خریدار ،شفافیت اطالعات ،تسهیم عادالنهی

خان و نیکلسون ( ،)2102پرادهان و روتروی ()2102

تامینکننده

درآمدها و هزینههای توسعهی تامینکننده و باز بودن

روتروی و پرادهان ( ،)2102روتروی و کومار (،)2102

برای ارزیابی توسط خریدار است.

روتروی و کومار ( )2102و فریدل و واگنر ()2101

شهرت

نشاندهندهی تصویر ذهنی و هویت تامینکننده در

پرادهان و روتروی ( ،)2102روتروی و پرادهان

تامینکننده

ذهن مشتریانش است .توانایی تامینکننده در ایجاد

( )2102رضایی و همکاران ( )2102و کومار و

جذابیت برای خریداران است.

روتروی ()2017b

قابلیت

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در یادگیری ،آموزش

مک گاورن و هیکس ( ،)2111گیاناکیس (،)2111

دانشی

و بروز کردن خود ،ایجاد شبکههای دانشی و یادگیری،

روتروی و پرادهان ( ،)2100کومار و همکاران(2102

تامینکننده

اندازهگیری ،کنترل ،رهبری ،کسب و انتشار دانش

) ،آرایو لوپز و همکاران ( ،)2102رضایی و همکاران

است.

( )2102چن و همکاران ( ) 2102و باسه و همکاران
()2101

تمایل

نشاندهندهی تمایل تامینکننده برای بهبود عملکرد

السلز و داله ( ،)0991گالت و داله ( ،)0990کرایوز و

خود ،انگیزهی تامینکننده برای توسعه ،تمایل تامین-

الرام (،)1997aهارتلی و جونز ( ،)0992کرایوز و

برای

کننده برای تسهیم اطالعات ،تمایل تامینکننده به

همکاران ( ،)0991لی و همکاران ( ،)2112عبداهلل و

توسعه

مشارکت در فعالیتهای توسعهی تامینکننده ،تمایل

ماهارجان ( ،)2112دان و یونگ ( ،)2112کیم (،)2111

تامینکننده برای به اشتراک گذاشتن مسائل و حل آنها

ماتوک و همکاران ( ،)2119قیجسن و همکاران

بطورمشترک ،تمایل تامینکننده به همکاری و انجام

کومار و همکاران( ،)2102مورتنسن و

تامینکننده

(،)2101

پروژههای مشترک ،آمادگی تامینکننده برای یادگیری

آرلبجورن ( ،)2102شرما و یو ( ،)2102ناگاتی و

و تغییرات ،تمایل تامینکننده برای شراکت بلندمدت،

ربولدو ( ،)2102پرکسمارر کاروز و همکاران(،)2102

افزایش درک نیاز به توسعه و یک درک مشترک از

کومار موهانتی و همکاران ( ،) 2102پرادهان و

مفاهیم ،فرآیندها و اهداف توسعه¬ی تامین¬کننده

روتروی ( ،)2102روتروی و پرادهان ( ،)2102دالوی

است

و کانت ( ،) 2102روتروی و کومار ( ،)2102رضایی و
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همکاران ( ،)2102سانچا و همکاران ( ،)2015bچن
و همکاران ( ،)2101باسه و همکاران ( )2101شهزاد
و همکاران ( ،)2101سلیمیان و همکاران (،) 2102
پروچ و همکاران ( )2102و دالوی و کانت
()2017b
قابلیت

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در کسب اعتماد،

گالت و داله ( ،)0990سیمونز و همکاران ( ،)0990رید

اعتماد

وفاداری ،احترام به ارزشهای خریدار و عدم تحمیل

و والش ( ،)2112عبداهلل و ماهارجان (،)2112هامفریز

تامینکننده

ارزشهای خود و ایجاد اعتماد متقابل است.

و همکاران ( ،)2112لی و همکاران (،)2112

مزیت

نشاندهندهی تمایز در ویژگیها یا ابعاد تامینکننده است

کرایوز و همکاران ( ) 0991ووترز و همکاران

رقابتی

که آن را قادر به ارائهی محصوالت و خدمات بهتر از

( ،)2112چاوهان و همکاران ( ،)2102لی و همکاران

تامینکننده

رقبا به خریداران میکند.

( ،)2102ناگاتی و ربولدو ( ،)2102آسار و همکاران

نارسیمهان و همکاران ( ،)2111گوویندان و همکاران
( ،)2101قیجسن و همکاران (،)2101هامفریز و
همکاران ( ،)2100اسالن و همکاران ( ،)2100کومار و
همکاران( ،)2102مورتنسن و آرلبجورن ( ،)2102لی و
همکاران ( ،)2102بلونسکا و همکاران ( ،)2102کومار
و روتروی ( ،)2102روتروی و کومار ( ،)2102مک
کویت و دیویس ( ،)2102کومار موهانتی و همکاران
( ،)2102دالوی و کانت ( ،)2102رضایی و همکاران
( ،)2102روتروی و کومار ( ،)2102فریدل و واگنر
( )2101و دالوی و کانت ()2017a

( ،)2102پرادهان و روتروی ( ،)2102روتروی و
پرادهان ( ،)2102آجان و همکاران ( ،)2102دالوی و
کانت ( )2102و الوسون و همکاران ( )2102و کومار
و روتروی ()2017a
تالش

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در بهبود عملکرد

وانگ و همکاران ( ،)2112دان و یونگ (،)2112

تامینکننده

زنجیره تامین ،بکارگیری واسطههای اثربخش ،کسب

مودی و مابرت ( )2112ورثمان و همکاران ( )2101و

برای

اعتماد شرکای داخلی و خارجی زنجیره تامین ،تعهد

شهزاد و همکاران ( )2101و سلیمیان و همکاران

توسعهی

بلندمدت به روابط زنجیره تامین ،ایجاد شبکههای

()2102

زنجیرهی

تامین جهانی ،سازگاری اقدامات مدیریت روابط

تامین

مشتری با اهداف زنجیره تامین ،ترویج فرهنگ رقابت
زنجیره تامین درمقابل زنجیره تامین ،ایجاد روابط
همکارانهی قوی در محیط زنجیره تامین ،ایجاد یک
زنجیره تامین ناب و پاسخگو است.
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نشاندهندهی توانایی تامینکننده در فعالیتهای طراحی

بایی و سارکیس ( ،)2101فو و همکاران (،)2102

سبز توسط

و تولید دوستانه با محیط،

توسعهی ابزارهای

پرادهان و روتروی ( ،)2102روتروی و پرادهان

تامینکننده

تکنولوژیکی سبز ،حداقل کردن تاثیر منفی روی محیط

( ،)2102آجان و همکاران ( ،)2102بلومه و همکاران

طبیعی و کاهش ضایعات است.

( ،)2102آکمان ( ) 2102و آواستی و کانان ()2101

مسئولیت

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در توجه به بهداشت

لو و همکاران ( ،) 2102آجان و همکاران (،) 2102

اجتماعی

و محیط ،توسعهی سیستم مدیریت رسمی بهداشت و

سانچا و همکاران ( ،)2015aسانچا و همکاران

تامینکننده

امنیت شغلی ،توجه به توریسم و نوسان نرخ مبادله و

( )2015bگاسلینگ و همکاران ( )2102و ژانگ و

ثبات سیاسی در توسعهی تامینکننده ،جلسات منظم

همکاران ()2102

برای کمک به بهبود عملکرد اخالقی ،حمایت مالی
فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در جوامع تحت عمل،
کمک به بهبود کیفیت زندگی در جوامع تحت عمل و
تحریک توسعهی اقتصادی در جوامع هدف است.
مشارکت

نشاندهندهی مشارکت تامینکننده در فعالیتهای سبز

بایی و سارکیس ( ،)2101فو و همکاران (،)2102

تامینکننده

کردن زنجیره تامین ،توسعهی تدارکات و لجستکیهای

پرادهان و روتروی ( ،)2102روتروی و پرادهان

در

سبز ،استفاده از انرژی پاک ،حمایت مالی

( )2102آجان و همکاران ( ،)2102آکمان ( )2102و

فعالیتهای

ابتکارعملهای محیطی ،تدارکات هوشیارانهی محیطی

توسعهی

و تالشهای مشترک با خریدار برای بهبود عملکرد

سبز

پایداری است.

توجه

نشاندهندهی

سازگاری

لو و همکاران ( ،)2102آسار و همکاران (،)2102

تامینکننده

محصوالت و خدمات برای ارتقای سطح رضایت

بلومه و همکاران ( ،)2102آجان و همکاران (،)2102

مشتری است.

کومار و روتروی ( ،)2017aکومار و روتروی

به

حقوق

توانایی

تامینکننده در

آواستی و کانان ()2101

( ،)2017bسلیمیان و همکاران ( )2102دالوی و

مشتریان

کانت ( )2017aو دالوی و کانت ()2017b
رعایت

نشاندهندهی توانایی تامینکننده در الزام گواهینامه-

بایی و سارکیس ( ،)2101لو و همکاران ( ،)2102آجان

استانداردها

های محیطی و اجتماعی ،کاهش مصرف انرژی و آب،

و همکاران ( ،)2102سانچا و همکاران ( )2015bو

و کاهش انتشار آلودگی است.

آواستی و کانان ()2101

ی محیطی
و اجتماعی
توسط
تامینکننده

انتخاب مقوله ها براساس شاخصهای فراوانی منابع مرتبط و جامع بودن آنها انجام شده است.
شایان ذکر است که مفاهیمی که بعنوان مقوله در نظر گرفته شدهاند ،در جدول  4آورده
نشده اند که قابلیت محیطی یکی از این مفاهیم است .با توجه به اینکه در این پژوهش قابلیت
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محیطی(در اینجا محیط ب یرونی) عناصری مثل جامعه ،مشتریان و محیط طبیعی یا محیط زیست
را شامل میشود ،بعنوان یک مقولهی بیرونی در نظر گرفته شده است .بدیهی است که برخی
از قابلیتهای درونی یک سازمان عینی یا فیزیکی بوده و برخی دیگر ذهنی یا غیرفیزیکی
هستند ،لذا مقولههای قابلیتهای ملموس و قابلیتهای ناملموس میتوانند همهی مفاهیمی که
مربوط به محیط داخلی تامینکننده هستند را دربر بگیرند .این مقولهها براساس جامع بودن
آنها انتخاب شدهاند که در برخی مطالعات مثل رضایی و همکاران( )2108به آنها اشاره شده
است .مقولهی روابط که شرکای زنجیرهی تامین را درگیر میکند بعنوان یک مقولهی بیرونی
در نظر گرفته شده است .بنابراین ما برای توسعهی تامینکننده دو بعد توسعهی قابلیتهای
درونی و توسعه ی قابلیتهای بیرونی در نظر گرفتیم که بعد درونی شامل ملموس و ناملموس و
بعد بیرونی آن شامل روابط و محیطی میباشد .که در زیر بطور خالصه به آنها اشاره میشود:
توسعهی قابلیتهای درونی تامینکننده :این بعد از توسعهی تامینکننده شامل توسعهی همهی
عناصر داخل شرکت تامینکننده است .این عناصر تحت کنترل تامینکننده میباشند اما
توسعهی آنها نیازمند فعالیتهایی از جانب تامینکننده ،خریدار و یا هردو شرکت میباشد .برای
این بعد دو مقوله ی ملموس و ناملموس در نظر گرفته شده است و برای هر مقوله تعدادی
معیار بمنظور سنجش وضعیت توسعه شناسایی شده است؛ معیارهای مرتبط با توسعهی
قابلیتهای ملموس معیارهایی هستند که براساس آنها وضعیت توسعهی تامینکننده از لحاظ
قابلیتهای ملموس تعیین میشود و توسعهی آنها ،بیشترین تاثیر را در توسعهی وظیفهی تامین
در تامین کننده دارد .مثل قابلیت کیفیت و قابلیت مالی .اما معیارهای مرتبط با توسعهی
قابلیتهای ناملموس معیارهایی هستند که براساس آنها وضعیت توسعهی تامینکننده از لحاظ
قابلیتهای ناملموس تعیین میشود و توسعهی آنها موجب توسعهی ذهنی تامینکننده برای
توسعه میشود .مثل اعتماد و تعهد.
توسعهی قابلیتهای بیرونی تامینکننده :این بعد ،توسعهی تامینکننده را در ارتباط با محیط
خارج از تامینکننده شامل میشود .برخالف بعد درونی ،عناصر این بعد بطور کامل تحت
کنترل تامینکننده نیستند اما توسعهی آنها همانند بعد درونی ،نیازمند فعالیتهایی از جانب
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تامینکننده ،خریدار و یا هردو شرکت میباشد .برای این بعد دو مقولهی روابط و محیط در
نظر گرفته شده است و برای هر مقوله تعدادی معیار بمنظور سنجش وضعیت توسعه قابلیتهای
مربوطه شناسایی شده است؛ معیارهای مرتبط با توسعهی روابط ،معیارهایی هستند که براساس
آنها وضعیت توسعهی تامینکننده از لحاظ روابط تعیین میشود .این معیارها با مبادلهی
اطالعات و تعامالت بین تامینکننده و شرکای زنجیرهی تامین مرتبط هستند .مثل همکاری
تامینکننده و تالش تامینکننده برای توسعهی زنجیرهی تامین .اما معیارهای مرتبط با توسعهی
قابلیتهای محیطی ،توجه تامینکننده به محیط زیست ،مشتریان و جامعه را نشان میدهند.
توسعهی آنها موجب توسعهی قابلیت پایداری و مسئولیت اجتماعی در تامینکننده میشود.
مثل طراحی سبز (متناسب با محیط) و توجه تامینکننده به مشتریان .در بخش بعد به مهمترین
دالیل مطالعه و مقولهبندی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده پرداخته میشود.
با توجه به مقدار  CVRبدست آمده ،معیارهای شهرت تامینکننده ،قابلیت سازمانی تامین-
کننده ،طراحی سبز توسط تامینکننده و مسئولیت اجتماعی تامینکننده کنار گذاشته شدند.

زیرا  CVRآنها کمتر از  1612شده است .اکثر خبرگان روی اینکه شهرت تامینکننده نمی-
تواند نشاندهندهی توسعهی تامینکننده باشد توافق نظر داشتند .قابلیت سازمانی تامینکننده را
خیلی کلی دانسته و سطح آن را کالنتر از بقیهی معیارهای مقولهی ملموس دانستند .معیار
طراحی سبز را زیرمجموعه معیارهایی چون مشارکت در فعالیتهای توسعهی سبز دانستهاند.
معیار مسئولیت اجتماعی را خیلی کلی دانسته و آنرا شامل بقیهی معیارهای مرتبط با مقولهی
محیطی بیان کرده اند .برخی از مهمترین نظرات خبرگان در مورد تعدیل معیارها بدینصورت
بودند :قابلیت ظرفیتی به قابلیت تغییرپذیری ظرفیت تغییر یابد .این معیار با معیار انعطافپذیری
تامینکننده همپوشانی دارد .انعطافپذیری تامینکننده به انعطافپذیری سازمانی تامینکننده
تغییر یابد .این معیار با معیار قابلیت تغییرپذیری تامینکننده همپوشانی دارد .قابلیت خالقیت و
نوآوری با معیارهای قابلیت تکنولوژیکی و قابلیت دانشی همپوشانی دارد .مزیت رقابتی
تامینکننده به مزیت رقابتی تامینکننده برای خریدار تغییر یابد .تمایل تامینکننده برای توسعه
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به تمایل یا ارادهی مدیریت برای توسعه تغییر یابد .زیرا واژهی تمایل میتواند به مدیریت
تامینکننده نسبت داده شود .بجای قابلیت اعتماد بهتر است از واژهی اعتماد به تنهایی یا
اعتمادپذیری تامینکننده استفاده شود .بجای تعهد تامینکننده بهتر است از انجام تعهدات
توسط تامینکننده استفاده شود .قابلیت تعامل تامینکننده مانند همکاری به همکاری و

تعامالت مستمر تامینکننده تغییر یابد .معیار رعایت استانداردهای محیطی و اجتماعی تامین-
کننده با دارا بودن استانداردهای زیستمحیطی و اجتماعی جایگزین گردد .معیار تالش

تامینکننده برای توسعهی زنجیرهی تامین با تالش تامینکننده برای بهبود زنجیرهی تامین
جایگزین گردد .پس از حذف و تعدیل معیارها CVI ،معیارهای باقیمانده طبق توضیحات
ارائه شده در باال بطور جداگانه محاسبه شد .میانگین آنها برابر  16554شد که بزرگتر از 1699
است و نشاندهندهی شاخص روایی محتوای مناسب میباشد.
معیارهای شناسایی شده را در اختیار خبرهی دیگری قرار دادیم .سپس نظرات ارائه شده
توسط پژوهشگران و خبرگان با نظرات این خبره مقایسه شده و با توجه به تعداد مفاهیم ایجاد
شدهی مشابه و مفاهیم ایجاد شدهی متفاوت ،شاخص کاپا محاسبه شد .تقربی و
همکاران( ،)0192حسن زادهی رنگی و همکاران ( )0198و عرب و همکاران ( )0191در
پژوهشهای خود از شاخص کاپا برای سنجش پایایی مدل خود استفاده کردند .از  21معیار
شناسایی شده 05 ،معیار توسط دو طرف تائید 2 ،معیار که توسط پژوهشگران و خبرگان تائید
شده بودند ،توسط خبره ی دیگر تائید نشدند و سه معیار توسط دو طرف تائید نشدند .با توجه
به این دادهها ،شاخص کاپای بدست آمده برابر 0.70شد که با توجه به اینکه مقدار آن بین
 1610و  165قرار دارد ،نشاندهندهی پایایی معتبر از معیارهای شناسایی شده است .در جدول 4
معیارهای نهایی شده بهمراه فراوانی منابع مرتبط و در نمودار  0فراوانی منابع مرتبط نمایش
داده شده است.
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جدول :4معیارهای نهایی شده با استفاده از نظر خبرگان و فراوانی منابع مرتبط
ابعاد

معیارهای مرتبط

مقولهها

فراوانی
منابع
مرتبط

قابلیت تکنولوژیکی تامینکننده

21

قابلیت کیفیتی تامینکننده

41

قابلیت تحویل تامینکننده

11

انعطافپذیری سازمانی تامینکننده

05

توسعهی قابلیتهای

قابلیت مالی تامینکننده

29

درونی تامینکننده

قابلیت دانشی تامینکننده

09

مزیت رقابتی تامینکننده برای خریدار

02

تمایل یا ارادهی مدیریت تامینکننده برای توسعه

09

اعتماد تامینکننده

24

انجام تعهدات توسط تامینکننده

15

شفافیت اطالعات تامینکننده

5

همکاری و تعامالت مستمر تامینکننده

28

تسهیم بموقع اطالعات توسط تامینکننده

24

تالش تامینکننده برای توسعهی زنجیرهی تامین

1

مشارکت در فعالیتهای توسعهی سبز

9

توجه تامینکننده به حقوق مشتریان

9

دارا بودن استانداردهای زیست -محیطی و اجتماعی

8

ملموس

ناملموس
توسعهی
تامین
کننده

روابط
توسعهی قابلیتهای
بیرونی تامینکننده

محیطی
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نمودار  :1فراوانی معیارها در مطالعات
24

5

7

6

9

12

19

8

10

18

25

28

24

29

30

38

43
23

نمودار  0نشان می دهد که معیارهای قابلیت کیفیتی ،انجام تعهدات و قابلیت تحویل از لحاظ
فراوانی به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند که قابلیت کیفیتی و قابلیت تحویل جزء
مقولهی قابلیتهای ملموس بوده و انجام تعهدات جز مقولهی روابط است .کمترین فراوانیها
مربوط به معیارهایی چون استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی میباشد که هر دو جزء
مقولهی قابلیتهای محیطی هستند .فراوانی کمتر نمیتواند نشاندهندهی اهمیت پایین یک معیار
یا یک مقوله باشد زیرا همانطور که ذکر شد مقولهی قابلیتهای محیطی از سال  2101به بعد در
توسعهی تامینکننده مطرح شده و همهی مطالعات مرتبط با آن از مطالعات دههی جاری
هستند و به همین دلیل فراوانی آنها کمتر میباشد .همچنین در مطالعات دههی جاری به
معیارهای مرتبط به مقولههای دیگر مثل قابلیت کیفیتی ،قابلیت تحویل و ...نیز اشاره شده است
که نسبت به مطالعات دو دههی قبل از دههی جاری کمتر میباشند .بطور خالصه هر چقدر از
سمت دههی  91به سمت دههی جاری نزدیکتر میشویم معیارهای مرتبط با مقولههای
ملموس و ناملموس کمرنگتر و معیارهای مرتبط با مقولههای روابط و بویژه محیطی پررنگتر
میشوند و این امر بدلیل با اهمیت شدن مقولههای روابط و محیطی در سالهای اخیر است.
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مدل دوبعدی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده در صنعت خودروسازی
پس از نهایی شدن معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده براساس نظر خبرگان صنعت
خودروسازی و بررسی پایایی آنها ،با استفاده از نرمافزار اطلس تی آی ،شبکه مربوطه
بصورت شکل  1ترسیم شد .این شبکه نشاندهندهی ابعاد توسعهی تامینکننده ،مقولههای هر
کدام از ابعاد و معیارهای مرتبط با هر مقوله است.
شکل :3مدل دوبعدی معیارهای توسعهی تامینکننده در صنعت خودرو

مدل فوق نشان میدهد که اگر تولیدکنندگان صنعت خودرو بخواهند تامینکنندگان
خودشان را توسعه دهند ،ابتدا باید تامینکنندگان انتخاب شده را براساس دو بعد درونی و
بیرونی ارزیابی کنند .برای ارزیابی بعد درونی الزم است دو مقوله ملموس و ناملموس و
برای ارزیابی بعد بیرونی آنها ،دو مقولهی روابط و محیطی را در نظر بگیرند .منظور از محیط
در اینجا محیط نزدیک تامینکننده است و محیط دور مانند سیاستهای کالن در سطح
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اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...در نظر گرفته نشده است .همانطور که مالحظه میشود
برای مقولهی ملموس 8 ،معیار ،برای مقولهی ناملموس نیز  8معیار ،برای مقولهی روابط 4
معیار و برای مقولهی محیطی  1معیار معرفی شدهاند .ارزیابی یک تامینکننده براساس این
 09معیار میتواند ،تولیدکننده را از وضعیت توسعه در تامینکننده ،اگاه کند که بنوبهی خود
منجر به تصمیماتی استراتژیک برای تامینکنندگان خواهد شد .این مدل همچنین
تولیدکننده را از وضعیت توسعهی درونی و بیرونی تامینکننده آگاه میسازد.

بحث و نتیجهگیری
یکپارچه کردن واژههای مورد استفاده در واژهی معیارها :با مرور مطالعات گذشته دریافتیم
مطالعاتی که واژهی معیارهای توسعهی تامینکننده را بکار بردهاند گوویندان و همکاران
( )2101و دالوی و کانت ( )2108هستند .در مطالعاتی مثل کرایوز و الرام ( )1997aو
عبداهلل و مارهارجان ( )2111از واژهی عناصر و در مطالعاتی مثل کرایوز و الرام (،)1997b
چیدامباراتان و همکاران ( ،)2119روتروی و پرادهان ( )2100و رافت و همکاران ( )2102از
واژهی عوامل برای توسعهی تامینکننده استفاده شده است .بررسیهای ما نشان میدهد که

اکثر عناصر و عوامل معرفی شده در این مطالعات میتوانند بعنوان معیارهای توسعهی تامین-

کننده در نظر گرفته شوند .در مطالعات جدیدتر مثل روتروی و کومار ( )2104و دالوی و
کانت ()2017a

از واژههایی چون توانمندسازهای توسعهی تامینکننده استفاده شده

است که برخی از آنها میتوانند مفهوم معیارهای توسعهی تامینکننده را در بر گیرد .یکپارچه
کردن عوامل مربوط به هر کدام از مطالعات در تکواژهی معیار و طبقهبندی آنها میتواند
یک امر ضروری باشد .زیرا شرکتها تمایل دارند ابتدا از وضعیت توسعهی تامینکنندگان خود
آگاه شوند که معیارها میتوانند مفید باشند .سپس برای بهبود آنها فعالیتهای مناسب را تعیین و
اجرا نمایند.
شناسایی ابعاد و مقولههای توسعهی تامینکننده :با کدگذاری متون مقاالت منتخب و مطالعه و
بررسی آنها دریافتیم که توسعهی تامینکننده دارای دو بعد توسعهی قابلیتهای درونی و
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توسعهی قابلیتهای بیرونی است که بعد درونی شامل دو مقولهی توسعهی قابلیتهای ملموس و
توسعهی قابلیتهای ناملموس و بعد بیرونی شامل دو مقولهی توسعهی روابط و توسعهی
قابلیتهای محیطی است .این یافته منجر به ارائهی یک مدل دوبعدی برای معیارهای مرتبط با
توسعهی تامینکننده شد که در تجزیه و تحلیل دادهها بسیار مفید واقع میشود .مطالعاتی مثل
کرایوز و همکاران ( ،)0995سانچز رودریگز و همکاران ( ،)2118اسالن و همکاران (،)2100
خان و نیکلسون ( ،)2104دالوی و کانت ( )2108و رضایی و همکاران ()2108که از
دیدگاههای مختلف به موضوع طبقهبندی عوامل توسعهی تامینکننده پرداختهاند ،اما
مقولهبندی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده را ارائه ندادهاند.
جا مع بودن معیارها و فعالیتهای شناسایی شده :با مرور مطالعات گذشته دریافتیم که هر کدام
از مطالعات بزعم خود به بررسی یک یا چند مقوله از مقولههای قابلیتهای ملموس،
قابلیتهای ناملموس ،روابط و قابلیتهای محیطی را مورد مطالعه قرار دادهاند و هیچکدام از
آنها همهی این مقولهها را براساس معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده ،با هم مورد
مطالعه قرار ندادهاند .شناسایی و مقولهبندی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده در
مطالعات گذشته که در صنایع مختلف انجام شدهاند ،منجر به ارائهی یک بستهی جامع از
معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده شد.
شناسایی مقولهای جدید با معیارها و فعالیتهای مرتبط با آن :از سال  2101به بعد موضوع
توسعه ی سبز تحت عناوین مختلف مثل قابلیت محیطی ،قابلیت پایداری در ارتباط با توسعه-
ی تامین کننده مورد بررسی قرار گرفته است ،این یافته منجر به شناسایی و تعریف یک
مقولهی جدید بهنام توسعهی قابلیتهای محیطی و معیارهای مرتبط با آن شد .همچنین طبق
نمودار  2و 1افزایش مطالعات در دههی جاری موجب رشد و پیدایش معیارهای جدید در
زمینهی توسعهی تامینکننده شده است که ضرورت مرور و مقولهبندی آنها را که در این
پژوهش انجام میگیرد ،بیش از پیش مورد تائید قرار میدهد.
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نمودار  :2فراوانی مطالعات توسعهی تامینکننده در سالهای  1891الی 2111
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نمودار  :3فراوانی مطالعات توسعهی تامینکننده در سه دههی اخیر
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استخراج کلمات کلیدی (شکل  )4نشان داد کلمات کلیدی که بیشترین فراوانی را در
مطالعات گذشته داشتهاند را میتوان در چهار گروه توسعهی قابلیتهای ملموس مثل بهبود
قابلیتهای کیفیت ،تکنولوژی ،مدیریت چرخهی عمر ،مدیریت تعارض ،مدیریت عملکرد،
سرمایهگذاری ،اقدامات مشترک ،برنامههای توسعه و تصمیمگیری ،توسعهی قابلتیهای
ناملموس مثل دانش و انتقال آن ،اعتماد و تعهد ،توسعهی روابط مثل روابط خریدار-
تامینکننده ،شبکهها ،همکاری ،تعامل و سازگاری ،و کانالها و توسعهی قابلیتهای محیطی
مثل بهبود عملکرد محیطی و توسعهی سبز طبقهبندی کرد .بنابراین این یافته نیز میتواند

بعنوان یک دلیل قوی برای مقولهبندی مورد نظر برای معیارهای مرتبط با توسعهی تامین-
کننده در این پژوهش محسوب شود .همچنین توسعهی تامینکننده ،قابلیتها ،چارچوب،
صنعت خودرو ،عملکرد ،مزیت رقابتی ،یکپارچگی ،مدیریت ،مدل و ارتباطات بیشترین
چگالی را داشتند که اهمیت مقولهبندی مورد نظر براساس مقاالت منتخب را بطور قوی تائید
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میکند ،زیرا همانطور که گفته شد ،در مقولهبندی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده
از کلمات کلیدی قابلیتها ،روابط و محیط استفاده میشود.
شکل :4شبکه کلمات کلیدی حوزهی توسعهی تامینکننده

سیر تاریخی مقولهها :هر چه از سمت دههی  91به سمت دههی جاری نزدیکتر میشویم
معیارهای مرتبط با مقولههای ملموس و ناملموس کمرنگتر و معیارهای مرتبط با مقولههای
روابط و بویژه محیطی پررنگتر میشوند و این امر بدلیل با اهمیت شدن مقولههای روابط و
محیطی در سالهای اخیر است .بیشترین و کمترین فراوانی منابع در بخش معیارها بترتیب
مربوط به معیارهای مرتبط با توسعه ی قابلیتهای ملموس و محیطی هستند .شایان ذکر است که
کم بودن فراوانی دلیلی بر اهمیت کم مقولهی محیطی نیست زیرا همهی منابع مرتبط با این
مقوله مربوط به دههی جاری هستند.
ارائهی مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده :برای مقولهی ملموس8 ،
معیار ،برای مقولهی ناملموس نیز  8معیار ،برای مقولهی روابط  4معیار و برای مقولهی محیطی
 1معیار معرفی شدهاند .ارزیابی یک تامینکننده براساس این  09معیار میتواند ،تولیدکننده را
از وضعیت توسعه در تامینکننده ،اگاه کند که بنوبهی خود منجر به تصمیماتی استراتژیک
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برای تامینکنندگان خواهد شد .این مدل همچنین تولیدکننده را از وضعیت توسعهی درونی و
بیرونی تامینکننده آگاه میسازد.
بهبود روایی و پایایی معیارهای شناسایی شده :اکثر مطالعات توسعهی تامینکننده روی
صنعت خودروسازی متمرکز بودهاند .برای بهبود روایی و پایایی معیارهای شناسایی شده در
صنعت خودروسازی براساس مبانی نظری ،در نمودار  ،4فراوانی مطالعات در صنعت
خودروسازی با کل مطالعات مرتبط با هر معیار مقایسه شده است .نمودار  4به این سوال
پاسخ خواهد داد که با توجه به اینکه بیشتر ادبیات توسعهی تامینکننده روی صنعت خودرو
متمرکز بوده است ،آیا مطالعات صنعت خودروسازی به همهی معیارهای شناسایی شده در
این پژوهش اشاره داشته اند و اینکه نسبت آنها به کل مطالعات مرتبط با آن معیار یا مقوله
چگونه است؟
نمودار :4مقایسه مطالعات صنعت خودرو با کل مطالعات برای معیارهای مختلف
43
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همانطور که مشاهده میشود در هر معیار حداقل یک مطالعه از صنعت خودرو وجود دارد.
این بدین معنی است که مطالعات صنعت خودرو ،به همهی معیارهای شناسایی شده در این
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پژوهش اشاره داشتهاند .بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که معیارهای شناسایی شده در این
پژوهش را میتوان برای صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار داد .الزم بذکر است که
معیارهای شناسایی شده در این پژوهش جامع بوده و برای هر صنعتی با نظرسنجی از
خبرگان آن صنعت قابل کاربرد هستند.

جمعبندی و پیشنهادات
در این مقاله پس از گردآوری مقاالت مرتبط با توسعهی تامینکننده از پایگاههای معتبر و
غربالگری آنها براساس عنوان ،چکیده ،متن و ارزیابی کیفیت متدولوژی 012 ،مقاله انتخاب
شدند .متون این مقاالت بطور عمیق مطالعه و با استفاده از نرمافزار اطلس کدگذاری شدند.
نت ایج کدگذاری منجر به شناسایی دو بعد و چهار مقوله برای معیارها شد :توسعهی قابلیتهای
درونی تامینکننده شامل مقوله قابلیتهای ملموس و قابلیتهای ناملموس و توسعهی قابلیتهای
بیرونی تامینکننده شامل مقولههای روابط و قابلیتهای محیطی .سپس با تجزیه و تحلیل
ادبیات و استفاده از نرم افزار وی او اس ویوور به اهمیت و استداللهایی مهم برای مقولهبندی
شامل یکپارچه کردن واژههای بکار گرفته شده ،رشد قابل مالحظهی مطالعات در دههی
اخیر  ،توجه ویژه به پایداری و محیط زیست در مطالعات دههی اخیر و نتایج نرمافزار وی او

اس ویوور برای کلیدواژههای مطالعات گذشته اشاره شد که به نوبهی خود ضرورت مقوله-
بندی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده در دههی جاری را نشان میدهند .از 012
مطالعهی بررسی شده ،بیش از  41مطالعه در صنعت خودروسازی انجام شده بودند به همین
دلیل در ادامه ،تعداد مقاالت صنعت خودروسازی با کل مقاالت مرتبط با هر معیار مقایسه
شد که دلیل نسبتا قابل قبولی برای بکارگیری معیارهای شناسایی شده در صنعت
خودروسازی خواهد بود .برای بررسی روایی و پایایی از مثلثبندی استفاده شد .زیرا در این
پژوهش ابتدا مبانی نظری بطور عمیق مورد بررسی قرار گرفت و براساس آن و نظرات
پژوهشگران این مقاله که همگی در زمینهی مورد نظر تخصص داشته ،معیارها شناسایی و
مقوله بندی شده و سپس با استفاده از نظر خبرگان نهایی شدند .پس از نهایی شدن معیارها ،با
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استفاده از نرمافزار اطلس تی آی ،شبکهی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده (مدل
دوبعدی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده)در صنعت خودرو ارائه شد.

مدل دوبعدی ارائه شده در این پژوهش ،برای تولیدکنندگان صنعت خودرو و بویژه ایران-
خودرو و سایپا می تواند بسیار مفید باشد .زیرا مدل ارائه شده ،تولیدکنندگان را با یک

مجموعهی جامعی از معیارها ،مقولهها و ابعاد بمنظور سنجش وضعیت توسعهی تامین-
کنندگان منتخب ،مجهز می کند .یکی از مهمترین مزیتهای این مدل نسبت به مطالعات قبلی،
جامع بودن آن است .زیرا اکثر مطالعات مرتبط با توسعهی تامینکننده که در صنایع مختلف
و در کشورهای مختلف انجام شدهاند را مرور و براساس آنها معیارهایی را استنباط و در
صنعت خودروی ایران بومیسازی کرده است .مزیت دیگر آن ،این است که عالوه بر
معرفی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده در صنعت خودرو ،چهار مقوله و دو بعد را
برای معیارهای شناسایی شده معرفی میکند که میتواند به تولیدکنندگان در تجزیه و تحلیل

تامین کنندگان در سطوحی کالنتر کمک شایانی داشته باشد سومین مزیت مدل دوبعدی
ارائه شده در این پژوهش میتواند به اضافه شدن مقولهی جدیدی تحت عنوان محیطی باشد
که در مطالعات قبل چنین توجهی به آن نشده است .این پژوهش با مرور عمیق ادبیات و
تمرکز ویژه روی مطالعات مرتبط با توسعهی سبز و بهبود عملکرد پایداری و مسئولیت
اجتماعی تامینکننده ،مقولهی جدیدی تحت عنوان محیطی به دیگر مقولهها اضافه کرده
است .با توجه به اینکه مطالعات جدید این مقوله را با اهمیت دانسته و روز به روز به آن
توجه بیشتری میشود ،این مقوله میتواند در آینده اهمیت زیادی پیدا کند .بطور خالصه
مدل دوبعدی ارائه شده در این پژوهش ،یک بستهی جامع را در اختیار پژوهشگران این
حوزه و با متناسب کردن آنها با صنعت خودروسازی ایران ،یک بستهی جامع را در اختیار
تولیدکنندگان صنعت خودروسازی بویژه دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا قرار داده
است.
در مقولهی محیطی ،توجه تامین کننده به محیط زیست ،جوامع هدف و مشتریان در نظر گرفته

شده است .عوامل و سیاستهای کالن اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی که میتوانند روی توسعه-
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ی تامینکننده تاثیر داشته باشند ،در نظر گرفته نشده است .پژوهشهای آتی میتوانند با در نظر
گرفتن این محدودیت انجام شوند و موجب توسعهی این حوزه شوند.
معیارهای شناسایی شده در این پژوهش جامع بوده و برای هر صنعتی میتوانند بکار گرفته
شوند شایان ذکر است که قبل از بکارگیری آنها الزم است از خبرگان آن صنعت نظرسنجی
شود و معیارهای مناسب آن صنعت انتخاب شوند .این مقاله معیارهای مرتبط با توسعهی

تامینکننده را مقولهبندی میکند که میتواند راهگشای پژوهشگران حوزهی توسعهی تامین-
کننده در پژوهشهای آینده باشد .بعنوان مثال میتوان پس از انتخاب معیارهای مناسب برای
صنعت مورد نظر ،آنها را با استفاده از یک تکنیک مناسب اولویتبندی کرد و پیشنهاداتی را
برای مدیران صنعت مورد نظر ارائه داد .همچنین میتوان وضعیت تامینکنندگان یک شرکت
یا یک صنعت را براساس معیارهای انتخاب شده مشخص کرد و سپس فعالیتها و پیشنهادات
مناسب برای بهبود تامینکنندگان آن شرکت یا صنعت ارائه داد .معیارهای ارائه شده در این
مقاله میتوانند به تسریع و تسهیل پژوهشهای آینده کمک شایانی داشته باشند.
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