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چکیده :بحث مديريت زنجیرۀ تأمین و ارزيابی عملكرد زنجیرۀ تأمین در شرکتهای خدماتی
در مقايسه با شرکتهای تولیدی بسیار کم و محدود است؛ بنابراين ضرورت مطالعات بیشتر در
اين حوزه وجود دارد .از اينرو ،هدف از اين مقاله شناسايی و اولويتبندی شاخصهای ارزيابی
عملكرد زنجیرۀ تأمین خدمات است؛ بنابراين در ابتدا با مرور ادبیات موضوع به تعريف
فرايندهای زنجیرۀ تأمین پرداخته شد .سپس معیارهای اندازهگیری اين فرايندها تشريح شد .بعد
از استخراج معیارهای ارزيابی عملكرد ،اين معیارها با شاخصهای مدل اسكور و سروکوال
دستهبندی شدند و درخت تصمیمگیری طراحی شد .در ادامه ،پرسشنامه تهیه و در بین مديران
هتلهای پنج ستارۀ شهر تهران ،بهعنوان خبرگان صنعت خدمات ،توزيع شد .بعد از جمعآوری
پرسشنامه از روش  AHPفازی برای اولويتبندی معیارها استفاده شد .درنهايت ،تحلیلها انجام
گرفت و معیارها دستهبندی شد .نتايج نشان میدهد شاخص قابلیت اطمینان دارای باالترين
اولويت و شاخص ملموسبودن دارای کمترين اهمیت در زنجیرۀ تأمین خدمات است.
واژههای کلیدی :ارزیابی عملکرد زنجیرة تأمین ،زنجیرة تأمین خدمات ،مدل اسکور ،مدل
سروکوال.
 .1استاديار گروه مديريت دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران.
 .2استاديار گروه مديريت دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران.
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت صنعتی دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران.
تاریخ دریافت مقاله1392/11/07 :
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مقدمه
ادامة حیات شرکتها درحال حاضر به میزان توان پاسخگويی سازمان به نیازمندیهای مشتريان
بستگی دارد .برای شرکتها ،تولید نیازها از طريق خودشان رفتهرفته سختتر میشود و توجیه
اقتصادی کمتری دارد .درعوض ،برونسپاری تبديل به يكی از راهبردهای اصلی شد .مديريت
زنجیرۀ تأمین يكی از رويكردهايی است که به اين موارد توجه میکند (گاناسكاران و همكاران،
 .)2001مديريت زنجیرۀ تأمین شامل فرايندهای کلیدی يكپارچه ،از مصرفکنندۀ نهايی تا
تأمینکنندۀ اصلی محصوالت ،خدمات و اطالعات است که ارزش افزوده را برای مشتريان و
ديگر سهامداران تأمین میکنند (لمبرت و همكاران .)1338 ،از زمانیکه رويكرد مديريت زنجیرۀ
تأمین به يک مدل معاصر کسبوکار تبديل شد ،رقابت از شكل روابط خريدار و تأمینکننده به
شكل رقابت بین مجموعههای هماهنگ تبديل شد (پاتناياکانی و همكاران ،)2006 ،اما تاکنون
مطالعات آکادمیک و علمی در زمینة خريد و تأمین ،مديريت عملیات و زنجیرۀ تأمین بیشتر بر
شرکتهای صنعتی تمرکز کرده است (الرام و همكاران .)2001 ،با وجود اهمیت خدمات و
افزايش سهم آن در اقتصاد جهان ،خدمات در مقايسه با شرکتهای تولیدی در فرايندها و
عملكردها عقب مانده است (ون آرک و همكاران .)2008 ،يكی از داليل موفقیت شرکتهای
تولیدی در مقايسه با شرکتهای خدماتی اين است که شرکتهای تولیدی به يكپارچهسازی
فرايندهای تأمین ،تولید و تحويل محصوالت اصلی خودشان با استفاده از سیستم اطالعاتی مؤثر
تمايل دارند (بوسورث و تريپلت.)2001 ،
تحقیق و مطالعه در اين زمینه ،بهدلیل مشكالت ذاتی در توسعة مدل استاندارد زنجیرۀ تأمین
برای شرکتهای خدماتی و همچنین پیچیدگی فرايندهای طراحی و تحويل آنها ،بسیار نادر و
کمیاب است (سمپسون و فروهل .)2006 ،علت اين مشكالت ماهیت متفاوت خدمات است.
خدمات ويژگیهای متفاوتی مانند ناملموسی ،ناهمگونی ،غیر قابل ذخیرهسازی ،همزمانی فرايند
تولید ،توزيع و مصرف ،مشارکت مشتری در تولید و ...دارد (هس و هنسن .)2010 ،از اينرو ،در
تعريف زنجیرۀ تأمین برای شرکتهای خدماتی بايد به اين تفاوتها توجه شود .الرام و همكاران
( )2001بیان میکنند در خدمات حرفهای هیچ مبادلة کااليی وجود ندارد .مبادله در شرکتهای
خدماتی به معنی استفاده از دارايیهای تأمینکنندۀ خدمات و کارکنان آن است .در اصل ،خريد
يک خدمت ،نشانگر انتقال ظرفیت تأمینکنندۀ خدمات به مشتريان بهشكل يک خدمت است ،اما
تعريف زنجیرۀ تأمین اصالحشده برای استفاده در زنجیرۀ تأمین خدمات عبارتست از :مديريت
اطالعات ،فرايندها ،ظرفیت ،عملكرد خدمات و سرمايهها از تأمینکنندۀ اولیه تا مشتريان نهايی
(الرام و همكاران .)2001 ،همچنین ،در تعريف ديگری زنجیرۀ تأمین خدمات مديريت اطالعات،
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فرايندها ،منابع و عملكردهای خدمت از تأمینکنندۀ اولیه تا مشتری نهايی بیان شد (بالتاشی اگلو
و همكاران.)2007 ،
در زمینة اندازهگیری عملكرد زنجیرۀ تأمین ،برای شرکتهای صنعتی و تولیدی مطالعاتی
صورت گرفت؛ برای مثال ،از سال  1337مدل مرجع عملیاتی زنجیرۀ تأمین 1که توسط انجمن
زنجیرۀ تأمین 2توسعه يافت ،در امر اندازهگیری عملكرد شرکتهای صنعتی کاربرد فراوان دارد و
بهعنوان سیستمی مشهور برای ارزيابی عملكرد در زمینة زنجیرۀ تأمین استفاده میشود
(گیاناکیس .)2011 ،با وجود اين ،اعتقاد بر اين است که خدمات میتوانند از شیوههايی بهره ببرند
که شرکتهای تولیدی بهکار میگیرند ،اما تفاوت بین خدمات و تولید لزوم ايجاد ساختار متفاوت
و منحصربهفردی را ايجاب میکند که منعكسکنندۀ ويژگیهای شرکتهای خدماتی باشد
(بون-ايت و پونگ پانارت)2011 ،؛ بنابراين ايجاد معیارهای مناسب برای ارزيابی عملكرد زنجیرۀ
تأمین در شرکتهای خدماتی بهشدت احساس میشود.
در اين مقاله ،به کمک نظرسنجی از خبرگان به اولويتبندی معیارهای اندازهگیری عملكرد
زنجیرۀ تأمین پرداخته میشود که با مرور ادبیات موضوع استخراج میشود .نظرهای خبرگان به
عنوان قضاوت شخصی به شكل قضاوتهای زبانی است و اين قضاوتها مقداری نامعلوم و مبهم
است ،پس برای غلبه بر اين مشكل از رويكرد فازی برای تحلیل نظرهای خبرگان بهره میبريم.
منطق فازی تكنیكی مناسب برای برخورد با بیاطمینانی و قضاوتهای ذهنی است که به
رويكردی معین برای مديريت عملكرد زنجیرۀ تأمین تبديل شد (میلر و سسار .)2011 ،از اينرو،
روش  AHPفازی برای اولويتبندی معیارهای ارزيابی عملكرد زنجیرۀ تأمین بهکار گرفته میشود.
اين مقاله شامل پنج بخش است که در بخش اول مقدمهای دربارۀ موضوع ارائه شد .در ادامه و در
بخش دوم با مرور ادبیات موضوع به معرفی فرايندها و معیارهای اندازهگیری میپردازيم .در بخش
سوم ،به معرفی روش جمعآوری دادهها و تحلیل آنها پرداخته میشود .در بخش چهارم ،تحلیل
داده و نتايج تحلیلها ارائه میشود و درنهايت در بخش پنجم نتیجهگیری بیان میشود.
مطالعة ادبیات موضوع
فرایندهای زنجیرة تأمین خدمات

مديريت زنجیرۀ تأمین خدمات ابزاری است برای پیشبینی ،برنامهريزی ،اجرا و کنترل فرايندهای
زنجیرۀ تأمین با هدف تأمین نیازهای مشتريان و جلب رضايت آنها که شامل هماهنگی،
1. Supply chain operations reference modul (SCOR
2. Supply chain councle
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يكپارچگی و کنترل محصول ،اطالعات و جريان نقدی درون سازمان و بین شرکاست .در گذشته،
شرکتها زنجیرۀ تأمین را با هدف دستیابی به اثربخشی در عملیات و کاهش هزينه بهکار
میگرفتند ،اما شرکتها در کسبوکار امروز به دنبال استفاده از اهرم مزيت رقابتی برای تحويل
خدمات بهتر به مشتريان هستند (بون-ايت و پونگ پانارت .)2011 ،با توجه به اهمیت روزافزون
مديريت زنجیرۀ تأمین خدمات ،بايد برای مديريت بهتر آن تالش کرد .برای مديريت بهتر زنجیرۀ
تأمین بايد بتوان آن را اندازهگیری کرد ،زيرا اگر نتوانیم عملكرد چیزی را اندازهگیری کنیم
مديريت آن نیز ممكن نیست.
برای ارزيابی عملكرد زنجیرۀ تأمین خدمات بايد ابتدا فرايندهای موجود آن را شناسايی کنیم
و سپس به شناسايی معیارهايی برای اندازهگیری آن بپردازيم؛ بنابراين در ادامه به بررسی
فرايندهای ارائهشده در زمینة زنجیرۀ تأمین خدمات در ادبیات موضوع میپردازيم .در اين زمینه،
پژوهشگران مختلفی تالش کردند تا ابعاد و فرايندهای مهم زنجیرۀ تأمین را شناسايی کنند (الرام
و همكاران2001 ،؛ بالتاشیاگلو و همكاران2007 ،؛ گیاناکیس2011 ،؛ فیتز جرالد و همكاران،
 .)1331فیتزجرالد و همكاران ( )1331شش بعد عملكرد را پیشنهاد کردند و آن را به دو گروه
تفكیک کردند .دو بعد که نتايج واحدهای راهبردی 1را اندازهگیری میکند عبارتاند از:
اندازهگیری میزان رقابت -مثل سهم بازار يا میزان رشد فروش -و اندازهگیری مالی -مثل هزينه،
سود و ارزش افزوده .چهار بعد ديگر که تعیینکنندۀ موفقیت راهبردیاند شامل کیفیت،
انعطافپذيری ،استفاده از منابع و نوآوری است .گیاناکیس ( )2011تالش کرد براساس مدل
تولیدمحور اسكور مدلی مختص شرکتهای خدماتی ارائه کند .مدل ارائهشدۀ او ظرفیت ارائة
خدمات توسط شرکت را بهعنوان منبعی برای ايجاد خدمات درنظر گرفت ،اما اين مدل نیز
محدوديتهايی برای استفاده در تمام سطوح زنجیرۀ تأمین داشت .الرام و همكاران ( )2001نیز
تالش کردند فرايندهای مهم زنجیرۀ تأمین را شناسايی کنند .فرايندهايی که آنها شناسايی
کردند عبارتاند از :مديريت ظرفیت ،مديريت تقاضا ،مديريت روابط با مشتری ،مديريت روابط با
تأمینکننده ،مديريت تحويل خدمات ،مديريت جريان نقدی و جريان اطالعات .همچنین،
بالتاشیاگلو و همكاران ( )2007نیز در پژوهش خود با توجه به مطالعات الرام و همكاران ()2001
به بررسی فرايندهای زنجیرۀ تأمین پرداختند .فرايندهای زنجیرۀ تأمین در پژوهش آنها
عبارتاند از :مديريت تقاضا ،مديريت ظرفیت و منابع ،مديريت روابط با مشتری ،مديريت روابط با
تأمینکننده ،مديريت فرايند سفارش ،مديريت عملكرد خدمات و مديريت اطالعات و تكنولوژی.
در اين دو پژوهش به ارائة فرايندهای زنجیرۀ تأمین پرداخته شد ،اما معیارهای مناسبی برای
1. Strategic business unites
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ارزيابی آنها ارائه نشد .همچنین ،بون -ايت و پونگپانارات ( )2011و چو و همكاران ()2012
پژوهشهای بسیار مناسبی در زمینة ارزيابی فرايندهايی انجام دادند که توسط بالتاشیاگلو و
همكاران ( )2007ارائه شده بود .آنها برای هريک از اين فرايندها شاخصهايی ارائه دادند که
بسیار کارآمد است ،اما فرايندهايی را درنظر نگرفتند که توسط الرام و همكاران ( )2001ارائه شده
بود .در پژوهش آنها ،فرايند جريان نقدی درنظر گرفته نشد .همچنین ،شاخصهای تخصیص
دادهشده برای سنجش هر فرايند نیز نیاز به بازنگری دارد .در پژوهش چو و همكاران ( )2012نیز
نحوۀ دستهبندی شاخصها و اولويتبندی آنها به بازنگری نیاز دارد.
در اين مقاله ،با توجه به پژوهشهای الرام و همكاران ( )2001و بالتاشیاگلو و همكاران
( )2007فرايندهای زنجیرۀ تأمین را بهصورت زير درنظر میگیريم:
جدول  .1خالصة فرایندهای زنجیرة تأمین خدمات
فرایندهای زنجیرة تأمین خدمات
مديريت تقاضا :مديريت و متعادلساختن تقاضای مشتری با بهروزرسانی اطالعات و دادههای تقاضا.
مديريت ظرفیت و منابع :مديريت ظرفیت و منابع خدمات ،اين منابع به صورت کارآمد و اثربخش برای بهکارگیری
حداکثری از ظرفیت سازماندهی میشود.
مديريت روابط با مشتری :حفظ و ايجاد رابطة بلندمدت با مشتری با توسعة مستمر اطالعات از مشتری و تالش برای
درک خواستة مشتری.
مديريت روابط با تأمینکننده :فرايندی که رابطة نزديک و بلندمدت را با تأمینکننده و شرکا حفظ میکند .اين فرايند با
پنج مؤلفة کلیدی ترکیب میشود که شامل هماهنگی ،همكاری ،تعهد ،تسهیم اطالعات و بازخورد میشود.
مديريت فرايند سفارش :پاسخگويی سازماندهیشده به فرايند سفارش از مشتری .حیطة مديريت فرايند سفارش شامل
دريافت سفارش تا تحويل خدمات به مشتری است.
مديريت عملكرد خدمات :مديريت سیستمهای خدمات ،همة سیستمهايی که بايد برای مديريت ،ارزيابی ،اصالح و جبران
عملكرد خدمات درنظر گرفته شود تا عملكرد سازمانی ارتقا يابد و اهداف راهبردی سازمان احصا شود و مأموريتها و
ارزشهای سازمانی حاصل شود.
مديريت اطالعات و تكنولوژی :تطبیق با فناوری برای حمايت و همكاری درون زنجیرۀ تأمین برای ارتقای عملیات زنجیرۀ
تأمین خدمات با هدف کسب مزيت رقابتی در کسبوکار.
مديريت مالی و جريان نقدينگی :جريان نقدينگی شامل جريان مالی بین قسمتهای زنجیرۀ تأمین است .همچنین ،مدت
و دورۀ پرداخت را نیز دربر میگیرد.

با توجه به دو مدل ارائهشده توسط پژوهشگرانی که در باال ذکر شد ،اين فرايندها تا اندازهای
با يكديگر نقاط مشترک دارند؛ بهعنوان مثال ،در هر دو پژوهش به مديريت تقاضا ،مديريت روابط
با مشتری ،مديريت روابط با تأمینکننده تأکید شد .مديريت ظرفیت و منابع و مديريت اطالعات
و تكنولوژی در مدل بالتاشیاگلو و همكاران ( )2007با مديريت ظرفیت و جريان اطالعات در
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مدل الرام و همكاران ( )2001متناظراند ،اما مديريت فرايند سفارش در مدل بالتاشیاگلو و
همكاران ( )2007جامعتر است و نه تنها فرايند مديريت تحويل خدمات را دربر میگیرد ،بلكه بر
تأمین سفارش ،گزارش وضعیت سفارش و ثبت سفارش نیز تأکید دارد؛ بنابراين اين فرايند به
دلیل جامعبودن در اين پژوهش درنظر گرفته شد .مديريت عملكرد سفارش که در مدل
بالتاشیاگلو و همكاران ( )2007تشريح شد ،بهعنوان عملكرد کلیدی تلقی میشود و مانند
عملكرد محصول در زنجیرۀ تأمین شرکتهای تولیدی است .درواقع ،خدمت اصلیای که مشتری
با هدف کسب آن به شرکت خدماتی مراجعه میکند و شرکت به دنبال تحويل آن به مشتری
است ،با فرايند مديريت عملكرد خدمات و با کمک ساير فرايندها تولید میشود و ساير فرايندها
در زنجیرۀ تأمین بهطور مشخص با اين فرايند در ارتباط است.
در مدل الرام و همكاران ( )2001به مديريت جريان نقدی اشاره شد که در زنجیرۀ تأمین
خدمات بايد به آن توجه شود .درواقع ،حجم جريان نقدی که بین تولیدکننده و تأمینکنندۀ
خدمات وجود دارد میتواند تعیینکنندۀ میزان ارتباط و همكاری آنها باشد (گاناسكاران و
همكاران)2001 ،؛ بنابراين فرايند مديريت مالی و جريان نقدينگی با توجه به اهمیت آن در مدل
آورده شد .در ادامه ،معیارهايی ارائه میشود که برای سنجش هريک از فرايندها بهکار میرود.
معیارهای اندازهگیری زنجیرة تأمین خدمات
مدیریت تقاضا

دقت در پیشبینی :اغلب تقاضاهای مشتريان الگوی تصادفی دارد .روش پیشبینی خوب بايد
بتواند به نحوۀ نظاممند و دقیقی اين تقاضا را پیشبینی کند .خطاهای پیشبینی شامل اطالعات
مهمی است که بايد بهدقت تحلیل شود .مديران از تحلیل خطاها برای تعیین اينكه آيا روش
پیشبینی تقاضای آنها مناسب بوده است يا نه استفاده میکنند و تمام برنامههای احتیاطی را به
حساب میآورند؛ بهعبارت ديگر ،مديران با تحلیل خطاهای پیشبینی به بررسی انحرافهای
پیشبینی با تقاضای واقعی میپردازد و همچنین تمام احتماالتی را درنظر میگیرند که ممكن
است موجب بروز خطا در پیشبینی شود؛ بنابراين صحت روش پیشبینی میتواند بهعنوان
معیاری بهحساب آيد (کوپرا و میندل.)2001 ،
مدیریت ظرفیت و منابع

ظرفیت خدمات :ظرفیت خدمات به معنی باالترين حد فعالیتهای ارزشافزا در دورهای زمانی
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است که شرکت میتواند بهطور پیوسته و پايدار و در شرايط عادی به آن برسد (جانستون و گالرک،
 .)2008بايد به کلمة پیوسته و پايدار و همچنین شرايط عادی توجه کرد .ممكن است کارمند
بهتنهايی در شرايط ويژه ،بسیار بیشتر از توان خود به ارائة خدمات بپردازد ،اما اين کار در دورۀ زمانی
طوالنی امكانپذير نیست؛ بنابراين پايدار نیز نیست .به علت اينكه خدمات نمیتواند ذخیره شود،
ظرفیت ارائة خدمات تأثیر مستقیمی در زنجیرۀ تأمین خدمات دارد (چو و همكاران.)2012 ،
استفاده از ظرفیت :ظرفیت در بسیاری از جنبههای عملكرد خدمات مثل سرعت
پاسخگويی به تقاضای مشتری و زمان تحويل خدمات به مشتری تأثیر مستقیم دارد .استفاده از
ظرفیت معیاری است که چگونگی استفادۀ اثربخش را از منابع در تحويل خدمات نشان میدهد
(فیتزجرالد و همكاران.)1331 ،
مدیریت روابط با مشتری

حفظ مشتری :صنعتگران اغلب برای هريک از مشتريان خود محصوالتی مطابق با نیاز آنها
ارائه میکنند .اين ارتباطهای نزديک بین مشتری و تولیدکننده ،به پیوند بین آنها منجر میشود.
درواقع ،همسويی با مشتری و تطبیق خواستههای مشتری با سازمان در ايجاد رابطة بلندمدت بین
مشتری و شرکت مؤثر است .ارتباط با مشتری فرايندی حیاتی است که به توسعة روابط کمک
میکند ،اعتماد متقابل را ارتقا میدهد و اطالعات الزم برای انجامدادن فعالیتهای شرکت فراهم
میکند (پارواتیار و شث.)2001 ،
ارتباط با مشتری :مديريت ارتباط با مشتری در حوزۀ ايجاد ،حفظ و ارتقای رابطه با مشتری
براساس منفعت دوطرفه فعالیت میکند (جانسون و گالرک .)2008 ،سازمانها میتوانند از چرخة
عمر روابط مشتری استفاده کنند که شدت روابط با مشتری را شناسايی میکند .چرخة عمر روابط
مشتری شدت روابط با مشتری را براساس دورۀ زمانی و مدت رابطه تشريح میکند .معیارهايی
همچون ايجاد رابطة بلندمدت با مشتری ،توانايی طبقهبندی و اولويتبندی مشتريان کلیدی
(بون -ايت و پونگ پانارت ،)2011 ،بهعنوان يكی از معیارهای ارزيابی مديريت روابط مشتری در
نظر گرفته شد.
رضایت مشتری :رضايت مشتری يكی از اصلیترين وظايف فرايند مديريت روابط با
مشتری است و ساير وظايف زنجیرۀ تأمین بايد حول اين محور شكل بگیرد .تمرکز بر رضايت
مشتری بهعنوان اصلیترين فعالیت شرکت (بون-ايت و پونگ پانارت ،)2011 ،معیاری مهم برای
اندازهگیری عملكرد کل زنجیرۀ تأمین خدمات بهحساب میآيد .سرعت در پاسخگويی به مشتری
يكی ديگر از سنجههای مديريت روابط با مشتری است.
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زمان پاسخگویی به مشتری :عبارت است از زمانیکه شرکت به پرسشهای مشتری
براساس اطالعات مورد نیاز پاسخ میدهد؛ برای مثال پرسش دربارۀ زمان تحويل خدمت و
مشكالتی که درمورد سفارشدهی پیش میآيد .داشتن اين اطالعات و ارائة آنها به مشتری
موجب میشود مشتری بتواند برای کارهايش برنامهريزی کند و به شرکت کمک میکند
مشتريان را حفظ کند (گاناسكاران و همكاران.)2001 ،
مدیریت روابط با تأمینکننده

سطح مشارکت خریدار و تأمینکننده :سطح مشارکت خريدار و تأمینکننده به میزان
مشارکت موجود بین شرکت خريدار و تأمینکنندۀ آن اشاره میکند (چو و همكاران.)2012 ،
پارامترهايی که در ارزيابی مشارکت و روابط بین تأمینکننده و خريدار بايد ارزيابی شود
تثبیتکننده و تقويتکنندۀ آنهاست؛ برای مثال ،سطح همكاری در حل مشكالت متقابل نشانگر
قدرت روابط بین تأمینکننده و خريدار است (گاناسكاران و همكاران.)2001 ،
جدول  .2معیارهای اندازهگیری مشارکت تأمینکننده
معیارهای اندازهگیری مشارکت و همکاری

منابع

میزان درک متقابل از رشد کسبوکار از ديدگاه بلندمدت
میزان تبادل اطالعات
برنامههای تسهیم سود /ريسک خريدار و تأمینکننده
میزان همكاری متقابل که به ارتقا و بهبود مستمر منجر
میشود
میزان تعامل مؤثر بین خريدار و تأمینکننده
میزان همكاری متقابل در حل تعارض و مشكل

( تاکار و همكاران)2007 ،
(تونی و همكاران)1331 ،
(تاکار و همكاران)2007 ،
(تاکار و همكاران)2007 ،

نزديكی روابط
سازماندهی متقابل
سطح تكنولوژيكی تأمینکننده
برنامههای کاهش هزينة خريدار و تأمینکننده

(تونی و همكاران)1331 ،
(تام و توماال2006 ،؛ لین و چنگ2008 ،؛ تاماال2001 ،؛
تاکار و همكاران)2007 ،
(لین و چنگ2008 ،؛ چن و همكاران)2006 ،
(ديكسون)1366 ،
(گالز و همكاران)1337 ،
(توماس و گريفن)1336 ،

ارزیابی تأمینکنندگان :تأمینکنندگان در صنعت خدمات نیاز به همكاری بیشتری در مقايسه با
شرکتهای تولیدی دارند ،زيرا آنها فعالیتهای متفاوتی را بهصورت متوالی و پیدرپی در کل فرايند
خدمات انجام میدهند و به همین دلیل تأثیر زيادی بر مشتری دارند .شرکتهای خدماتی بايد
مديريت مناسب و سازگارتری را نسبت به شرکتهای تولیدی بهکار گیرند (فنگ و همكاران.)2011 ،
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برای شكلگیری و ارائة معیارهای ارزيابی تأمینکنندگان در زنجیرۀ تأمین خدمات پژوهشهای
مناسبی صورت گرفت .اين پژوهشها با کمکگرفتن از معیارهای ارزيابی تأمینکنندگان شرکتهای
تولیدی ،به ارائة معیارهای اختصاصی برای ارزيابی تأمینکنندگان شرکتهای خدمات پرداختهاند .اين
معیارها برگرفته از معیارهای ارائهشدۀ گاناسكاران و همكاران ( )2001است که تالش شد با جرح و
تعديل آن ،با ويژگیهای شرکتهای خدماتی مطابقت داده شود.
مدیریت فرایند سفارش

روش ثبت سفارش خدمات :1ثبت سفارش خدمات به روشی اشاره دارد که نیازمندیهای
مشتری را به اطالعات قابل مبادله در درون زنجیرۀ تأمین تبديل میکند .اين روش قادر به
فراهمکردن اطالعات دقیق ،صحیح و قابل استفاده در سطوح مختلف زنجیرۀ تأمین است
(گاناسكاران و همكاران.)2001 ،
2
زمان انتظار سفارش خدمات  :به زمانی اشاره دارد که از لحظة دريافت سفارش مشتری
تا لحظة تحويل خدمات به مشتری سپری میشود .کاهش در اين زمان به کاهش زمان
پاسخگويی زنجیرۀ تأمین منجر میشود (وی و همكاران.)2019 ،
مسیر سفارش خدمات مشتری :3اين روش يکسری از فعالیتهايی را تعیین میکند که
بايد برای تحويل خدمات طی شود .با شناسايی اين فعالیتها ،فعالیتهای بدون ارزش افزوده و
فعالیتهايی شناسايی میشود که زمان زيادی را صرف خود میکند و موجب ايجاد تأخیر میشود
و گامهای مناسبی برای رفع و حذف آن برداشته میشود (گاناسكاران و همكاران.)2001 ،
مدیریت عملکرد خدمات

تحویل خدمات :فرايند تحويل در زنجیرۀ تأمین با مشتری در ارتباط است .درواقع ،يكی از
اصلیترين فاکتورهای تعیینکننده رضايت مشتری است (گاناسكاران و همكاران .)2001 ،تحويل
خدمت بهشدت با مديريت روابط با تأمینکننده در هم پیچیده شد و تضمین اجرايیشدن و تأمین
شدن خدمات تحت قرارداد در کنترل اين عامل است (الرام و همكاران .)2001 ،معیارهای
متعددی برای ارزيابی عملكرد تحويل خدمات ارائه شد که شامل بهرهوری ،نسبت عملیاتی
ساعت کار واقعی به ساعت کار برنامهريزیشده ،میانگین مصرف مشتری به ازای هر بازديد از هر
فروشگاه میشود (سیلوسترو و کراس.)2000 ،
1. Service order entry method
2. Service order lead time
3. The customer service order path
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انعطافپذیری :انعطافپذيری يعنی توانايی فرايند خدمات برای انطباق با تغییرات .سه نوع
انعطافپذيری وجود دارد :انعطافپذيری در حجم ،سرعت تحويل ،مشخصات (فیتزجرالد و
همكاران .)1331 ،انعطافپذيری در حجم يعنی توانايی فرايند خدمات در پاسخگويی به سطوح
مختلف تقاضا .انعطافپذيری در سرعت تحويل يعنی توانايی تطبیق فرايند خدمات در تأمین
نیازهای مختلف مشتريان براساس سرعت پاسخگويی .انعطافپذيری در مشخصات يعنی میزانی
که فرايند خدمات میتواند با نیازهای منحصربهفرد مشتريان تطبیق يابد.
حیطة خدمات :شرکت خدماتی که در حوزۀ بسیار وسیعی خدمات ارائه میدهد احتماال در
ايجاد ارزش افزوده به ازای کارکنان ،سرعت و قابلیت اطمینان ضعیف عمل میکند .شرکتی با
حجم خدمات در مقیاس بزرگ ،کمتر میتواند بهطور پیدرپی خدمات نوآورانه و جديد به
مشتريان ارائه کند .اين موضوع بیانگر حیطة خدمات است که بر عملكرد زنجیرۀ تأمین خدمات
تأثیر دارد (چو و همكاران.)2012 ،
هزینة کل تحویل خدمات :عناصر متنوع هزينة تحويل خدمات بايد شناسايی شود تا تبادل
مناسب بین برنامهها و ارزيابیهای فرايند تحويل خدمات انجام گیرد .درمجموع ،اثربخشی
هزينههای انجامگرفته بايد بررسی شود (چو و همكاران.)2012 ،
کیفیت خدمات :به علت ناملموسبودن خدمات ،برای شرکتها بسیار مشكل است که
دريابند مشتريان چگونه خدمات و کیفیت آن را درک میکنند .وقتی شرکتها دريابند مشتريان
چگونه خدمات را ارزيابی میکنند ،میتوانند بر چگونگی اين ارزيابی بهنحوی مطلوب اثر بگذارند
(گرونروس.)1378 ،
مدیریت فناوری اطالعات

با نزديکشدن شرکتها به يكديگر با کمک فناوریهای ارتباطاتی و پیشرفت در فناوری
اطالعات ،رقابت از سطح يک شرکت فراتر میرود و به سطح زنجیرۀ تأمین حرکت میکند
(فتحی هفشجانی و همكاران .)1983 ،جريان اطالعات با ساير فرايندهای زنجیرۀ تأمین بهشكلی
مستقیم در تماس است (الرام و همكاران .)2001 ،معیارهای زير را میتوان از طريق مديريت
تكنولوژی اطالعات ارائه کرد :استفاده از تكنولوژی جديد برای افزايش کانالهای ارتباطی
مشتريان بهمنظور ارتباط با سازمان ،توانايی دسترسی سريع به اطالعات از طريق تكنولوژی
اطالعات ،توانايی ايجاد مديريت کارآمد شبكهها برای تسهیم اطالعات در داخل شرکت و بین
مشتريان و تأمینکنندگان ،توانايی تصمیمگیری با اطالعات بهروز (بون -ايت و پونگ پانارت،
.)2011
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مدیریت مالی و جریان نقدی

مديريت مالی زنجیرۀ تأمین يعنی بهینهساختن ساختارهای مالی و جريان نقدی در درون زنجیرۀ
تأمین (گاناسكاران و همكاران .)2001 ،با افزايش تورم و کاهش نقدينگی ،بر سازمانها فشار
وارد میشود تا دارايیهايشان را تبديل کنند؛ بهعبارت ديگر ،بهرهوری سرمايهشان را بهبود
بخشند .در اين راستا ،تعیین تأثیر هزينههای دارايیها -بههمراه بازگشت سرماية آن -بر «زمان
کل جريان نقدی» ضروری است .میزان بازگشت سرمايه ،عملكرد مديريت عالی را در توانايی
دستیابی به سرماية کلی تعیین میکند که در کسبوکار سرمايهگذاری شد؛ بنابراين عملكرد مالی
زنجیرۀ تأمین خدمات میتواند با معیار هايی مثل کل زمان جريان نقدی ،کل زمان چرخة وجه
نقد ،میزان بازده سرمايهگذاری محاسبه شود.
پیشینة پژوهش
در سالهای اخیر ،بحثهايی پیرامون ارزيابی عملكرد زنجیرۀ تأمین خدمات مطرح شد .از اينرو،
مقالهای با عنوان درک و مديريت زنجیرۀ تأمین خدمات توسط الرام و همكاران ( )2001ارائه شد.
هدف مقالة آنها روشنکردن اهمیت شرکتهای خدماتی در اقتصاد کنونی و لزوم وجود زنجیرۀ
تأمین مناسب برای شرکتهای خدماتی است .آنها درنهايت فرايندهای شناسايیشده در زنجیرۀ
تأمین را به اين شرح تبیین کردند :جريان اطالعات ،مديريت ظرفیت ،مديريت تقاضا ،مديريت
روابط با مشتری ،مديريت روابط با تأمینکننده ،مديريت تحويل خدمات و مديريت جريان نقدی.
بالتاشی اگلو و همكاران ( )2007مقالهای با عنوان چارچوبی جديد برای زنجیرۀ تأمین خدمات
ارائه دادند .آنها بیان کردند ساختار زنجیرۀ تأمین خدمات نسبت به ساختار زنجیرۀ تأمین
شرکتهای تولیدی هنوز ناشناخته است .آنها هدف مقالهشان را شناسايی و بسط زنجیرۀ تأمین
منحصربهفردی برای شرکتهای خدماتی اعالم کردند و در تحقیقشان هفت فرايند را مطرح
کردند که به گفتة آنها جزء فرايندهای اصلی زنجیرۀ تأمین خدماتی است .فرايندهای
تشكیلدهندۀ مدل آنها عبارتست از :مديريت تقاضا ،مديريت منابع و ظرفیت ،مديريت روابط با
مشتری ،مديريت روابط با تأمینکننده ،مديريت فرايند سفارشدهی ،مديريت عملكرد خدمات،
مديريت اطالعات و تكنولوژی.
گیاناکیس ( )2011مقالهای با عنوان «مديريت زنجیرۀ تأمین خدمات با مدلی خدمتمحور»
ارائه کرد .اين مقاله با هدف کاربرد مدل اسكور ،برای شرکتهای خدماتی تالش میکند از
ويژگیهای اين مدل برای ارزيابی زنجیرۀ تأمین خدمات استفاده کند .درنهايت ،او چگونگی
استانداردسازی فرايندهای خدمات را در مدل خود تشريح میکند .ارزش اين مدل در توانايی آن
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برای ارزيابی عملیات خدمات است که درواقع ارزيابی مديريت فرايندهای خدمات در اين شیوه با
شیوۀ سنتی آن بسیار متفاوت است.
بون -ايت و پونگ پانارت ( )2011در مقالة خود با عنوان اندازهگیری فرايندهای مديريت
زنجیرۀ تأمین خدمات با بهکارگیری تكنیک  ،Q-Sortهدف از پژوهش خود را توسعة معیارهايی
با مفهوم ،برای اندازهگیری فرايندهای مديريت زنجیرۀ تأمین خدمات بیان میکند .درنهايت ،در
آن پژوهش معیارهايی را برای ارزيابی فرايندهای زنجیرۀ تأمین خدمات معرفی میکند.
چو و همكاران ( )2012در مقالهای با عنوان «چارچوبی برای اندازهگیری عملكرد زنجیرۀ
تأمین خدمات» بیان میکنند قصد آنها از ارائة اين مقاله توسعة چارچوبی جامع برای ارزيابی
زنجیرۀ تأمین خدمات بر مبنای سطوح عملكردی راهبردی ،تاکتیكی و عملیاتی است .آنها
معیارهايی را برای اندازهگیری فرايندهای زنجیرۀ تأمین خدمات معرفی میکنند و درنهايت
شاخصهای اندازهگیری عملكرد را با استفاده از  AHPفازی اولويتبندی کردند.
روششناسی پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است .جامعة مورد بررسی مديران
هتلهای پنج ستارۀ شهر تهران است .بعد از ايجاد سلسلهمراتب تصمیم برای اولويتبندی
معیارهای ارزيابی عملكرد با استفاده از روش  AHPفازی ،پرسشنامهای برای انجامدادن
مقايسههای زوجی طراحی شد .بعد از طراحی پرسشنامه ،برای انجامدادن روايی محتوا از نظر
شش خبره شامل سه تن از استادان دانشگاه و سه تن از مديران عامل هتلها استفاده شد .بعد از
انجامدادن جرح و تعديالتی در پرسشنامه و سلسلهمراتب تصمیم ،پرسشنامة نهايی آماده شد.
سپس اين پرسشنامه برای شانزده نفر از مديران (بهعنوان خبرگان صنعت خدمات) در هتلهای
پنج ستارۀ شهر تهران ارسال شد .بعد از جمعآوری پرسشنامهها ،دوازده پرسشنامه صحیح و قابل
استفاده برگشت داده شد .در ادامه ،سازگاری مقايسههای انجامگرفته با استفاده از روش گاگوس
و بوچر ( )1338سنجیده شد .درنهايت ،بعد از اطمینان از سازگاری مقايسهها به اولويتبندی با
استفاده از روش  AHPفازی مبادرت شد .در ادامه ،روشهای تحلیل تشريح میشود.
ساختار سلسلهمراتبی معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیرة تأمین خدمات

در قسمتهای قبل ،فرايندهای زنجیرۀ تأمین و معیارهای اندازهگیری آن ارائه شد .اين معیارها را
میتوان با توجه به شاخصهای مدل اسكور و مدل سروکوال دستهبندی کرد .اين شاخصها
برای روشن ساختن راهبرد بهکار میرود .يک شاخص به تنهايی اندازهگیری نمیشود ،بلكه برای
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جهتدهی به راهبرد استفاده میشود؛ بهعنوان مثال ،محصول  Xنیاز دارد از لحاظ قابلیت
اطمینان در سطح عالی باشد .معیارهايی که قابلیت زنجیرۀ تأمین را برای رسیدن به اين ويژگی و
صفت راهبردی اندازهگیری میکنند ،میتوانند در اين زمینه بهکار گرفته شوند -شاخصهايی که
توسط مدل اسكور ارائه شد -که شامل قابلیت اطمینان پاسخگويی ،چابكی ،هزينهها و دارايی
میشود .همچنین ،شاخصهای ديگری که مدل سروکوال ارائه میکند دربرگیرندۀ ملموسبودن،
قابلیت اطمینان ،پاسخگويی ،اطمینانبخشی و يكدلی نیز است (زيثامل و همكاران .)1388 ،با
توجه به همپوشانی آنها با يكديگر ،ما شاخصهايی مانند قابلیت اطمینان ،پاسخگويی ،چابكی،
هزينهها ،دارايیها ،ملموسبودن ،اطمینانبخشی و يكدلی را درنظر میگیريم و برايناساس
معیارهای ارزيابی را دستهبندی میکنیم .اينگونه دستهبندی میتواند تصوير واضحی از چگونگی
استفاده از اين معیارها ارائه دهد .برای طراحی سلسلهمراتب ،زنجیرۀ تأمین خدمات را بهعنوان
حوزهای کلی درنظر میگیريم و سپس شاخصهای باال را در ردۀ دوم قرار میدهیم و معیارهای
اندازهگیری عملكرد را با توجه به تعاريف هريک از اين ويژگیها بعد از آنها قرار میدهیم .پس
از تشكیل سلسلهمراتب تصمیم ،با استفاده از روش  AHPفازی به اولويتبندی آنها میپردازيم.
روش  AHPفازی

يكی از روشهايی که در ادبیات موضوع برای مسائل مربوط به زنجیرۀ تأمین استفاده شد (چو و
همكاران 2012؛ اوزکان و سوزان2011 ،؛ احمت و مهمت )2012 ،روش  AHPاست .اين روش
در صنعت بهصورت گستردهای برای بهرهگیری در زمینههای انتخاب استفاده میشود (اسكات،
 .)2002از مزايای اين روش میتوان به سادگی و قابل درکبودن آن ،امكان محاسبة سازگاری
قضاوتها ،ساختار سلسلهمراتبی و امكان درنظرگرفتن معیارهای کمی و کیفی اشاره کرد .به دلیل
وجود ابهام و بیاطمینانی در قضاوتهای تصمیمگیران در انجامدادن مقايسههای زوجی ،روش
 AHPبه نظر نارسا و غیر دقیق میرسد .از اينرو ،منطق فازی در مقايسههای زوجی  AHPبرای
جبران اين کاستی وارد شد (زکی .)2005 ،معموال احساس اطمینان تصمیمگیران هنگام ارائة
قضاوتشان بهصورت فاصلهای ،نسبت به ارائة قضاوتشان بهعنوان اعداد ثابت بیشتر است؛
بنابراين از اعداد فازی مثلثی برای ارجحیت معیاری بر ديگری استفاده شد .سپس از تحلیل
توسعهای که چانگ ( )1336ارائه کرد برای مقايسة زوجی استفاده شد .در ادامه مراحل آن تشريح
میشود.
گام اول :هريک از اعداد فازی با توجه به شاخص iام با عبارت زير محاسبه میشود که در آن
 iنشانگر سطر و  jنشانگر شمارۀ ستون است:
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سپس معكوس بردار عبارت  10را با عبارت زير محاسبه میکنیم:
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گام دوم :در گام دوم درجة بزرگی  M1بر  M2را محاسبه میکنیم:
()5

V  M 2  M 1  sup  min (M 1  x  , M 2 ( y )) 
y x

()6

1, if m  m
2
1

V  M 2  M 1   hgt  M 2  M 1   M 2 d   0,
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)  m  u  (m  l
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 2 2 

برای مقايسة  m1بر  ، m2به هر دو مقدار  V  M 1 M 2 و  V  M 2  M 1 نیاز داريم.
گام سوم :بهجز میزان بزرگی عدد فازی مثلثی ،از  kعدد فازی مثلثی ديگری نیز در رابطة
زير بهدست میآيد:
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()7
 M k  

 M  M 1, M 2,.., M k 
V  M  M 1  and  M  M 2  and and  M
 minV  M  M i  ,i  1, 2,..k

d   Ai   minV (s i  s k )k  1, 2,, n; k  i .

()8

بردار وزنها هم بهصورت زير محاسبه میشود:
(W   d (A1)  , d   A2  ,,d (An ))T Ai (i  1, 2,, n ) )3

گام چهارم :با رابطة زير ،وزنهای بهنجار (نرمالشده) را محاسبه میکنیم که در اين رابطه
 wعدد غیر فازی است.
W i
W i

()10

W 

به دلیل اينكه بهطور مستقیم امكان کاربرد مقدارهای زبانی در عملیات رياضی امكانپذير
نیست ،مقیاسهای زبانی بايد به اعداد فازی تبديل شوند .در ادبیات  AHPفازی ،مقیاسهای
متفاوت فازی وجود دارد .از اينرو ،در اين پژوهش از مقیاسی استفاده شد که در جدول  9ارائه
میشود.
جدول  .3عبارتهای زبانی
عبارت زبانی برای تعیین ارجحیت

اعداد فازی مثلثی

اهمیت يا ارجحیت يكسان
اهمیت تقريبا يكسان يا برابر
کمی مهمتر
مهمتر
بسیار مهمتر (ارجحیت بسیار قوی)
کامال مهم (ارجحیت مطلق يا کامل)

()1 ،1 ،1
()1/2 ،1 ،9/2
()1 ،9/2 ،2
()9/2 ،2 ،5/2
()2 ،5/2 ،9
()5/2 ،9 ،7/2

محاسبة سازگاری

گاگوس و بوچر ( )1338براساس شرايط انتقالپذيری قوی ،روشی را برای محاسبة درجة
سازگاری ماتريسهای مقايسههای زوجی فازی ارائه کردند .در اين روش ،برای بررسی سازگاری،
بايد از هر ماتريس مقايسة زوجی  ،n𝐴̃.nدو ماتريس مجزا تشكیل شود Am :و  .Agماتريس Am
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از مقادير میانی ترجیحات هر خبره حاصل میشود .Am = [aijm] :ماتريس دوم ( )Agنیز از
میانگین هندسی حد باال و حد پايین اعداد فازی مثلثی ايجاد میشود.
A g  a ijl. a iju

()11

برای يافتن میزان سازگاری ،بردار وزن هريک از اين دو ماتريس بايد محاسبه شود؛ بنابراين
بردارهای اوزان  wmو  wgاز روابط زير بهدست میآيند:
()12
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i 1aijm
n
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 nبعد ماتريس است .بزرگترين مقدار ويژه ( 𝑥𝑎𝑚𝜆) برای هرکدام از ماتريسها از روابط زير
محاسبه میشود:
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شاخص سازگاری )CI( 1بهترتیب زير محاسبه میشود:
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()18

CR  CI
RI

𝐶𝐼 2
𝐼𝑅 = 𝑅𝐶) ،شاخصهای تصادفی  Rmو  Rgتوسط گاگوس و
برای محاسبة میزان سازگاری (
g
m
بوچر ارائه شد (جدول  .)1اگر هر دو میزان سازگاری (  CRو  )CRهر ماتريس مقايسة زوجی

1. Consistency Index
2. Consistency Ratio
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بزرگتر از  0/1باشد ،بايد از خبرۀ مورد نظر خواسته شود در ترجیحاتش تجديد نظر کند .اگر فقط
 )CRg( CRmاز  0/1بزرگتر باشد ،درحالیکه ديگری در طیف مورد قبول باشد ،بهتر است
تصمیمگیرنده برای ارزيابی مجدد مقادير میانی (مقادير حدها) ترغیب شود و مقادير حدها (مقادير
میانی) بدون تغییر بمانند.
جدول  .4شاخصهای تصادفی
اندازة ماتریس

Rm

Rg

1
2
9
1
5
6
7
8
3
10
11
12
19
11
15

0
0
0/4890
0/7937
1/0720
1/1996
1/2874
1/3410
1/3793
1/4095
1/4181
1/4462
1/4555
1/4913
1/4986

0
0
0/1796
0/2627
0/3597
0/3818
0/4090
0/4164
0/4348
0/4455
0/4536
0/4776
0/4691
0/4804
0/4880

یافتههای پژوهش
بعد از اينكه سلسلهمراتب تصمیمگیری طراحی شد ،پرسشنامة طراحی و نظرسنجی از خبرگان انجام
گرفت .به دلیل نظرسنجی از گروهی از خبرگان و استفاده از روش  AHPفازی گروهی ،بايد دادههای
پرسشنامه با استفاده از میانگین هندسی تلفیق شود ،اما قبل از آن بايد میزان سازگاری پاسخهای هر
خبره تعیین شود (هر خبره  3ماتريس ،درمجموع  108ماتريس) .همانگونه که پیشتر اشاره شد،
روش گاگوس و بوچر ( )1338برای اين منظور بهکار گرفته شد .اين روش برای همة ماتريسهای
مقايسههای زوجی هر دوازده خبره اعمال شد و ماتريسهايی که طبق قاعده ناسازگار شناسايی شدند
برای تجديد نظر به پاسخدهندۀ مربوطه عودت داده شدند .با توجه به تحلیلهای انجامگرفتهCR ،
محاسبهشده برای تمامی ماتريسها کمتر از  0/1بود؛ بنابراين تمامی مقايسهها سازگاری مطلوبی دارد.
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بعد از اطمینانيابی از سازگاری ماتريسها ،اولويتبندی انجام گرفت که نتايج آن در نمودار  1ارائه
شد .همانطور که مشاهده میشود ،شاخص قابلیت اطمینان در زنجیرۀ تأمین دارای باالترين اهمیت و
شاخص ملموسبودن دارای کمترين اهمیت است.
روش ثبت سفارش خدمات ()0/136
اندازهگیری کیفیت خدمات ()0/155

مسیر سفارش خدمات مشتری ()0/083
اندازه گیری سطح مشارکت خريدار و تأمینکننده ()0/094

قابلیت اطمینان ()0/201

ارزيابی و انتخاب تأمینکننده ()0/134
دقت در پیشبینی تقاضا ()0/156
توانايی کسب اطالعات بهروز و تصمیمگیری بر مبنای آن ()0/122
توانايی دسترسی سريع به اطالعات از طريق فناوری اطالعات ()0/098
توانايی ايجاد مديريت کارآمد کانالهای ارتباطی برای تسهیم اطالعات در داخل شرکت و با
تأمینکنندگان شرکت ()0/092
اندازهگیری زمان پاسخگويی به مشتری ()0/337

پاسخگويی ()0/153

استفاده از فناوری جديد برای افزايش کانالهای ارتباطی شرکت با مشتريان ()0/413
زمان انتظار سفارش خدمات ()0/250
توانايی شرکت در پاسخگويی به سطوح مختلف تقاضا (انعطافپذيری در حجم) ()0/287
توانايی تأمین نیازهای مختلف مشتری براساس سرعت پاسخگويی (انعطافپذيری در تحويل)
()0/265
توانايی تطبیق با نیازهای منحصربهفرد مشتريان (انعطافپذيری در مشخصات) ()0/135

چابكی
(انعطافپذير) ()0/104

توانايی تطبیق با خواستههای مشتری و همسويی با خواستة مشتری ()0/313
هزينه های کل تولید و تحويل خدمات ()0/606
هزينههای بهبود و ارتقای کیفیت خدمات )0/394

هزينه ()105

بهرهوری (دارايی) ()0/222
نسبت عملیاتی ساعت کار واقعی به ساعت کار برنامهريزیشده ()0/179
چگونگی استفادۀ اثربخش از منابع (استفاده از ظرفیت) در مقايسه با رقبا ()0/161

دارايی ()0/137

زمان کل جريان نقدی ()0/119
کل زمان گردش وجوه نقد ()0/133
میزان بازدهی سرمايهگذاری ()0/186
میزان گستردگی حیطة خدمات ()0/387
اندازهگیری ظرفیت ارائة خدمات ()0/613

ملموسبودن ()0/074

میانگین مصرف مشتری به ازای هر بازديد از هر مراجعه ()0/378
گرفتن بازخورد از مشتری ()0/386

اطمینانبخشی ()0/128

ارزيابی رضايت مشتری ()0/236
توانايی در حفظ مشتری با ايجاد پیوند احساسی با مشتری ()0/357
ايجاد رابطة بلندمدت با مشتری ()0/320

يكدلی ()0/094

توانايی طبقهبندی و اولويتبندی مشتريان کلیدی ()0/323

نمودار  .1اولویتبندی شاخصهای اندازهگیری عملکرد خدمات

مديريت زنجیرۀ
تأمین خدمات
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نتیجهگیری و پیشنهادها
زنجیرۀ تأمین خدمات ،شبكهای از تأمینکنندگان ،ارائهدهندگان خدمت ،مشتريان و ديگر
واحدهای پشتیبانی است که فعالیتهای مورد نیاز برای تبديل منابع به خدمات را انجام میدهد.
مديريت زنجیرۀ تأمین خدمات به دنبال شناسايی فرايندهايی است که در اين شبكه وجود دارد تا
با مديريت آن بتواند خدمات متنوع و باکیفیت را با قیمت مناسب در زمان مناسب ،به مقدار
مناسب و در مكان مناسب در اختیار مشتريان قرار دهد تا از اين رهاورد ،تمامی عناصر زنجیرۀ
تأمین به منافع و اهداف خود دست يابند .اين امر بدون اندازهگیری فرايندهای زنجیرۀ تأمین با
معیارهای مناسب امكانپذير نیست .از اينرو ،اين مقاله تالش کرد شاخصهای مناسبی برای
اندازهگیری فرايندهای زنجیرۀ تأمین خدمات معرفی و آنها را اولويتبندی کند.
با توجه به نظرهای خبرگان و اولويتبندی انجامگرفته ،شاخص قابلیت اطمینان دارای
بیشترين اهمیت و شاخص پاسخگويی در درجة دوم اهمیت در زنجیرۀ تأمین خدمات قرار دارد و
شاخص ملموسبودن کمترين اهمیت را در بین شاخصها دارد .قابلیت اطمینان بر قابل پیشبینی
بودن خروجی فرايندها تمرکز میکند .اين شاخص در زنجیرۀ تأمین موجب میشود امور مطابق
با برنامهها پیش رود و خدمات ارائهشده توسط شرکتهای خدماتی با نوسان مواجه نشود.
همچنین ،با توجه به نیازهای متنوع مشتری ،توان پاسخگويی شرکت در درون زنجیرۀ تأمین به
نیازهای متنوع مشتری در شرکتهای خدماتی جزء اولويتهای سطح باال محسوب میشود .با
توجه به پژوهش چو و همكاران ( ،)2012شاخص پاسخگويی دارای بیشترين اهمیت است و
شاخص چابكی (انعطافپذيری) دارای کمترين اهمیت است که تا حدودی با نتايج تحقیق حاضر
مطابقت دارد .در پژوهش حاضر ،شاخص پاسخگويی در درجة دوم اهمیت قرار دارد .درواقع ،با
توجه به نیازهای متنوع مشتری ،توان پاسخگويی شرکت در درون زنجیرۀ تأمین به نیازهای
متنوع مشتری در شرکتهای خدماتی جزء اولويتهای سطح باالست .شاخصهای دارايی،
اطمینانبخشی ،هزينه ،چابكی (انعطافپذيری) ،يكدلی و ملموسبودن نیز بهترتیب در سطوح
ديگر قرار میگیرد.
در ادامه ،معیارهای اندازهگیری عملكرد زنجیرۀ تأمین خدمات -که در شاخصهای مدل
اسكور و سروکوال گنجانده شدهاند -اولويتبندی شدند؛ بهعنوان مثال ،با توجه به اولويتبندی
انجامگرفته معیارهای اندازهگیری کیفیت خدمات و دقت در پیشبینی تقاضا دارای بیشترين
اهمیت است .دقت در پیشبینی تقاضا موجب میشود استفادۀ بهینه از توانايیها و ظرفیت
شرکتهای خدماتی حاصل شود .همچنین ،رضايت مشتری در گرو کیفیت خدماتی است که
دريافت میکند .از اينرو ،اين دو معیار با توجه به نظر خبرگان بهعنوان معیارهای مهم در
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اندازهگیری قابلیت اطمینان درنظر گرفته شد .در پژوهش چو و همكاران ( )2012مسیر سفارش
خدمات بهعنوان مهمترين معیار و دقت در پیشبینی تقاضا ،کمترين اهمیت را دارد که نتايج
پژوهش حاضر از اين منظر متفاوت است .علت اين تفاوت با توجه به اقتضائات بومی سازمانهای
ايرانی است .همچنین ،معیار مسیر سفارش خدمات مشتری کمترين اهمیت را برای اندازهگیری
قابلیت اطمینان دارد.
استفاده از تكنولوژی جديد برای افزايش کانالهای ارتباطی از جمله مهمترين معیارها در
زيرگروه شاخص پاسخگويی است .اندازهگیری زمان پاسخگويی به مشتری و زمان انتظار
سفارش خدمات در ردههای ديگر قرار دارند .در زيرگروه انعطافپذيری ،معیار توانايی تطبیق و
همسويی با خواستههای مشتری ،باالترين اولويت را دارند .همچنین ،انعطافپذيری در حجم،
تحويل و مشخصات در ردههای بعدی قرار دارند که از اين منظر با پژوهش چو و همكاران
( )2012مطابقت دارد.
در زيرگروه هزينه ،هزينههای کل تولید و تحويل در اولويت اول قرار دارد که مطابق با نتايج
پژوهشهای پیشین (چو و همكاران )2012 ،است .هزينة بهبود و ارتقای کیفیت خدمات نیز در
ردههای بعدی قرار دارد .در زيرگروه دارايی ،بهرهوری دارای بیشترين اولويت و زمان کلی جريان
نقدی کمترين اهمیت را دارد .همچنین ،میزان بازدهی سرمايه دومین معیار در اين زيرگروه است
که اهمیت اين معیار را نشان میدهد .اين نتیجه با نتايج پژوهشهای پیشین مطابقت دارد .در
زيرگروه ملموسبودن ،معیار اندازهگیری ظرفیت ارائة خدمات اولويت اول را دارد و میزان
گستردگی حیطة خدمات در ردۀ بعد قرار دارد .در زيرگروه اطمینانبخشی ،معیار گرفتن بازخورد از
مشتری اولويت اول را دارد و معیار میانگین مصرف مشتری به ازای هر بازديد از هر مراجعه و
معیار ارزيابی رضايت مشتری در ردههای بعدی قرار داد .در زيرگروه يكدلی ،توانايی در حفظ
مشتری با ايجاد پیوند احساسی با مشتری در اولويت اول قرار دارد .معیار توانايی طبقهبندی و
اولويتبندی مشتريان کلیدی و ايجاد رابطة بلندمدت با مشتری نیز در ردههای بعدی قرار دارند.
ساير اطالعات مربوط به اولويتبندی در نمودار  1ارائه شد.
بايد معیارهای ارائهشده را برای سنجش کارايی و اطمینان بیشتر بهصورت میدانی بهکار
گرفت .از اينرو ،به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود اين معیارها را در سازمانهای مختلف بهکار
گیرند تا رفتهرفته به تكامل برسند و بهصورت مدلی جامع بهکار گرفته شوند .همچنین ،پیشنهاد
میشود با توجه به فرايند مديريت فناوری و اطالعات و مديريت مالی و جريان نقدی ،معیارهای
بیشتری برای اندازهگیری اين فرايندها تشريح شود .اين پژوهش تاکنون در سازمانهای درمانی،
ارائهدهندۀ خدمات فناوری اطالعات و هتلها بهکار گرفته شد .از اينرو ،به پژوهشگران آتی
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پیشنهاد میشود با بهکارگیری اين معیارها در ساير بخشهای صنعت خدمات مانند بیمه ،بانک،
خدمات آموزشی و ...کاستیهای احتمالی آن را رفع کنند و در جهت جامعترشدن اين شاخصها
گام بردارند.
برخی از معیارهای استخراجشده در اين پژوهش بسیار کلی و جامع است و برای بهکاربردن
آنها نیاز است اين معیارها به معیارهای خردتری تبديل شوند و بعد استفاده شوند .به دلیل
گستردهبودن حوزههايی که اين معیارها دربر میگیرند ،ارائة معیارهای خرد در هر بخش از
حوصله و توانايی اين مقاله خارج است؛ برای مثال ،ارائة معیارهای خرد مورد استفاده در ارزيابی
تأمینکنندگان يا ارائة معیارهای خرد برای ارزيابی کیفیت خدمات در يک مقاله امكانپذير نیست و
مستلزم ارائة مقالههای متعدد در هريک از اين حوزههاست .از اينرو ،يكی از محدوديتهای اين
پژوهش وجود برخی از معیارهای کلی است .روش AHPفازی مورد استفاده آنالیز گسترش چانگ
است .در برخی از مطالعات به ضعف اين تكنیک در تعیین وزن شاخصها اشاره شد .از اينرو،
اين موضوع يكی ديگر از محدوديتهای پژوهش حاضر است.
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