چکیده
هدف از این مطالعه ارائه مدلی برای شناسایی و تحلیل انعطافپذیری موجود بین
اجزای مختلف زنجیره تأمی ن است  .انعطافپذیری زنجیره تأمی ن معرفی شده و اهمی ت آن مورد
بررسی قرار میگیرد .ای ن با بررسی ادبیات انعطافپذیری دنبال میشود .در مرحله بعد ،
روشهایی برای ارزیابی انعطافپذیری مورد بررسی قرار میگیرند  :تجزیهوتحلیل تصمیم،
درخت تصمیم و اختیارات طبیعی .در ای ن مقاله  ،چگونگی تنظیم بنگاهها در برابر تأثی ر

مدیریت انعطافپذیری در زنجیره

عدمقطعیت در زنجیره تأمی ن و مراکز مورد بررس ی قرار گرفته است که چگونه آنها میتوانند از

تأمین

اختیارات طبیعی برا ی مواجهه با آن و اتخاذ رویه های منابع دوگانه استفاده کنند .بهعنوان یک
ارائه ،ی ک ساختار مشترک را برا ی کمک به مدیران در مورد وقفههای پیشآمده پیرامون نظم
بنگاه و انتخاب سیستمهای تنظیمشده مشخص میکند .در وهله اول ،ای ن یک بررسی کلی از
پاسخهای قابل تصور برای نظارت بر وقفههای احتمالی را ترتیب میدهد .این مقاله رویکرد
ویژه منابع دوگانه را تأکید میکند و بیان میکند که اختیارات طبیعی رویکردی برای مرور کل ی

ابوالفضل خطی دیزآبدای

چنین تکنیکی بوده و رویه مناسبی را در مورد رویکرد وابسته به منبع دوگانه ایجاد می نماید.

دانشجوی

کلید واژه:

مهندسی

زنجیره تأمین ،انعطاف پذیری ،منبع دوگانه ،تحلیل تصمیم ،اختیارات طبیعی

کارشناسی
صنایع،

ارشد،

دانشگاه

گروه
صنعتی

نوشیروانی بابل ،بابل ،ایران
Moayedkhati81@gmail.com

مقدمه
 . 1معرفی

عبداهلل آراسته
استادیار ،گروه مهندسی صنایع دانشگاه
صنعتی نوشیروانی بابل ،بابل ،ایران

موفقیت یک شرکت در محیط تجاری امروز به مدیریت و هماهنگی درست اجزای مختلف و متمایز
زنجیره تأمین آن بستگی دارد .در این محیط بسیار رقابتی ،مهمتر ین مزیت رقابتی پایدار در ارائه
خدمات و هماهنگی فعالیتهای با کیفی ت باال است که در نهایت منجر به رضای ت مشتری میشود .ای ن
مقاله برای اطمینان از چالشهای عرضه شامل یک پاسخ خاص است :منابع مختلف .هدف مشروعی ت

arasteh@nit.ac.ir
محمد مهدی پایدار
دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه
صنعتی نوشیروانی بابل ،بابل ،ایران
Paydar@nit.ac.ir

بخشیدن به این تکن یک با استفاده از چارچوب اختیارات طبیعی است.

 . 1 . 1چگونه می توان عدم قطعیت را مدیریت کرد؟
انعطافپذیری زنجیره تأمین یک موضوع مهم ب ین پژوهشگران است .انعطافپذیری غالباً با مفهوم
کیفیت دهه  1970و  80در حوزه مونتاژ در آمریکا در تضاد است .قبل از آن زمان  ،اعتقاد بر این
بود که مبادلهای غیرقابلاجتناب از هزینه و کیفیت وجود دارد و اینکه کیفیت «امری بیش از حد
شلوغ» و لذا ارزیابی و نظارت دقیق با آن غیرممکن بود] . [10استفاده از قابلیتهای انعطافپذیری
میتواند منجر به بهبود عملکرد زنجیره تأمی ن و دستیابی به مزایای رقابت جمعی شود] . [14ایجاد
قابلیتهای انعطافپذیری در زنجیره تأم ین منجر به کاهش هزینهها ،پاسخگویی فعال به نیازهای
مشتری ،استفاده بهتر از منابع و بهبود کارایی فرایند میشود] . [35در حقیقت ،امروز ،رقابت واقعی
مابین مؤسسات نیست ،بلکه بین زنجیره تأمین است و مدیر یت زنجیره تأمین باید یک روی کرد کلیدی
برای طراحی و بهرهبرداری از اصلیترین فعالیتهای زنجیره تأمین فراهم کند] [50؛ بنابراین ،
مدیریت زنجیره تأمین بهعنوان ابزاری به شرکتها کمک می کند تا از منابع تأمینکننده خود تأثیر
ببخشند تا برتری رقابتی خود را بهبود بخشند]. [23, 30

 . 2 . 1تار ی خ چه انعطافپذیری
در سطحی بسیار باال ،این بخش میتواند بهعنوان سه جریان پیشرفت در تولید صنعتی خالصه

تاریخ ارسال99/07/10:
تاریخ پذیرش99/12/12:
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شود :موج اصلی بهرهوری بود .دوم ،کیفیت؛ سوم ،انعطافپذیری] .[46در این اواخر ،سیستمهای تولیدی تأکید بر سرعت و انعطافپذیری پاسخگوتر
دارند .شرکت ها با چرخه سریع آشتی عمودی مجدد که پس از آن سطح صورت گرفته است ،توصیف میشوند] . [13شکل  1روند پ یشرفت سیستمهای
تولیدی را نشان میدهد.

پاسخ

کیفیت

بهره وری

تولید انبوه

شکل ( )1تکامل سیستم های تولیدی

 . 2بررسی ادبی ات
محققان و سازمانهای بسیاری بر مسأله مشترک سازماندهی بنگاههای اقتصادی نظارت میکنند ،مراکزی که درهرصورت مواجه با عدمقطعیت فراوان
در محیط پیرامونی خود بوده و در مواردی بسیار آسیبپذیر مینمایند .مجموعه تحقیقات  MITبا عنوان «واکنش زنجیره تأمین به ترور یسم در
سراسر جهان  »1نشان داده است که سازمانها بیش از آنکه خود را آماده کنند تا در مقابل خطرات تحت تأثیر قرار نگیرند ،باید بر این هدف اساسی که
چگونه میتوانند آمادگی خود را در برابر خطرات ارتقا دهند ،متمرکز باشند]. [43
آنچه باید مورد بررسی اساسی قرار گیرد نوع چالشها و تهدیداتی است که ممکن است زنجیره تأمین با آن مواجه شود؛ یعنی اقدامات محدود یا
چالشهایی که روی زنجیره تأمی ن تأثیر میگذارند .تأثیراتی نگرانکننده نظیر بروز اعتصاب  ،زمینلرزه یا برخی چالشهای دیگر ممکن است ایجاد شده
و برای هر شرایطی ،تأث یرات خاصی دارد که می توان آنها را باهم مقایسه نمود .اینجا  6چالش ممکن در زنجیرههای تأمین را مورد بررسی قرار
میدهیم :چالش در عرضه ،چالش در حملونقل ،چالش در محلهای کار ،اشکاالت در بار ،چالش در تجارت ،چالش در درخواست.

 . 1 . 2ادبیات انعطافپذیری تولید
یک دسته گسترده و درعینحال تقسیم شده از مقاالت و تحقیقات در حوزه انعطافپذیری تولید وجود دارد  .برای بررسی دقیق موضوع دو مقاله جدید
این حوزه مورد تأکید قرار میگیرند :دی سوزا و ویلیامز  [7] 2بیچ و همکاران  .[2]3همچنین یک مطالعه عالی در این حوزه پژوهش ستی و

ست ی 4

است] .[41کوست و مالهوترا از سه معنی انعطافپذیری آپتون بهعنوان پایه برای معاینه خود استفاده میکنند .با این حال  ،یک مورد خاص قابلتوجه
وجود دارد .در پژوهشهای ای ن حوزه موارد متعدد ی ارائهشده و تعداد زیادی از آن ها عالی هستند .با این حال ،همه چیز بستگ ی به ترتی ب مهم
پیشفرضها یا موانع موجود دارد که گسترش و ارتباط آنها را مجبور میکند .اصوالً تولید سازگار به تنظیم بستگی دارد و با تغییر تنظیمات،
سازگاری حیاتی نیز خواهد داشت .بههرحال ،نمای کلی کوست و مالهوترا در سال  1999دیدی عالی از نوشتار ارائه میدهد].[26

 . 2 . 2ادبیات انعطاف پذیری زنجیره تأمین
مفاهیم اساس ی انعطافپذیری به معنای تنظیم قدرتمند سازمان برای وضعیت در حال تحول است] . [31محققان دیگر کوشیدند تا تعریف بنیادی را
اصالح کنند تا در مورد چارچوب نسل ،فرآیند ،مورد یا قطعهای که سعی در ایجاد معنای انعطافپذیری سودمندتر جهت بهرهوری بیشتر دارند،
بیندیشند .با توجه به این دیدگاه ،بساکوت  5انعطافپذیری ایجاد را بهعنوان ظرفیت چارچوب تولید برای ارائه ط یف گستردهای از قطعات و بخشهای
جمعآوریشده بدون چالش بیرونی برای تغییر چارچوب مشخص میکند .در مقایسه با انعطافپذیری تولید ،حوزه تحقیقات انعطافپذیری زنجیره
تأمین محدودتر است .مطمئناً  ،ادبیات انعطافپذیری زنجیره تأمین را میتوان بهعنوان بسطی از مونتاژهای پیچیدهتر ،مخصوص بنگاه ،روی سیستم
بزرگ تر و متصل تر تأمین کنندگان و مشتریها دید.
براون و همکاران  6ابتدا هشت بعد مختلف را برای انعطافپذیری زنجیره تأمین معرفی کرد] .[5پسازآن ،سیت و ست  7این هشت بعد را به یازده بعد و
کورکا و کل ی  8ابعاد انعطافپذیری را به پانزده بعد افزایش دادند از جمله انعطافپذیری دستگاه  ،جریان مواد  ،عملیات ،خودکارسازی ،منابع انسانی،
فرآیند ،مس یریابی ،محصول ،طراحی جدید ،تحویل محصول و حجم ،گسترش ،برنامه ،تولید و بازار]. [22, 36

 . 3 . 2ادبی ات انعطافپذیری اقتصاد ی
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مدیریت انعطافپذیری در زنجیره تأمین
انعطافپذیری اقتصادی به تمایز در هزینه یا سود ازدسترفته یا عدم انعطافپذیری نگاه میکند .این نوشتار بهطور قابلتوجهی تئوریزه شده و کمتر
عملیاتی شده است ،با این حال این یک نقطه مرجع استثنایی برای ادبیات انعطافپذیری مونتاژ و زنجیره تأمین است .جدول ذیل مهمترین دیدگاههای
دیگر درباره انعطافپذیری زنجیره تأمین را نشان می دهد.
جدول ( )1خالصه چارچوبهای مورداستفاده در توسعه انعطافپذیری زنجیره تأمی ن
محقق

بعد انعطافپذیری

کومار و همکاران

انعطافپذیری در بخش های مختلف زنجیره تأم ین  ،از جمله توسعه محصول جدی د  ،تدارکات و تهیه  ،تولید و توزیع .

][27
گوناسکاران

و

پاسخگویی  ،شا یستگی  ،انعطافپذیری و سرعت

همکاران ][16
مدل ]SCOR [21

تدارکات انعطافپذیری افزا یشی ،ایجاد انعطافپذیری افزایش ی  ،توز یع انعطافپذیری افزایشی  ،انعطافپذیری بازگشت بیش از حد به تأمینکنندگان
 ،ایجاد کاهش انعطافپذیری و توزی ع با کاهش انعطافپذیری

گوپتا و همکاران

فناوری محصول  ،تکنیک های مد یریت محصول  ،منابع انسان ی  ،ارتباط با زیردستان و توزیعکنندگان توزی ع  ،طراح ی محصول و سیستم اطالعات

][17
ناراسیمهان

و

سه سطح انعطافپذیری عملیات ی (شامل تجهیزات  ،مواد  ،مسیریاب ی  ،جابجایی مواد)  ،انعطافپذیری فن ی (از جمله ترکی ب  ،حجم  ،گسترش و

داس][34

پاال یش) و انعطافپذیری استراتژی ک (از جمله محصوالت و بازارهای جدید )

لوستائوس ][28

اولویتبندی شاخصهای عملکرد و درآمد  ،شناسا یی زیرساختهای حیاتی که بر اثرات تأثیر میگذارد  ،تعیین حساسیت و آمادگی زیرساختها ،
نوشتن سناریوهای مدل برای حساس یت و آمادگی  ،ایجاد پاسخ به سناریوها و نظارت  ،کشف و پاسخ به تغییرات و آشفتگی ها
امنیت اطالعات ی  ،فیزیکی و حملونقل

رایس و کانیاتو
][39

راهکارهایی برا ی کاهش عدم اطمینان و ایجاد انعطافپذیری

کارا و کائیس
][24
کارا و کائیس

استراتژیهای تولی د انعطافپذیر در دو زمینه کنترل تولید و تمرکز فنی (قابلیت دامنه فرآیند  ،قابلیت طراحی  ،زمان  ،فرآیند  ،یکپارچهسازی مقیاس

][24

و فرآیند و وضعیت نظارت خودکار) و تمرکز نیرو ی کار (نیرو ی کار چند رشتهای  ،نی روی کار منعطف و قرارداد ی  ،برون سپاری و واسطه تأخیر )

الهاگر و وست
][37
تانگ و تانگ ][47

تأخیر ،موجود ی استراتژ یک ،زیرساختهای انعطافپذیر تأمین  ،ساخت وساز و خرید  ،مشوقهای اقتصادی ،حملونقل انعطافپذیر ،قیمت گذاری و
تبلی غ پویا ،توالی و تغییر محصول آرام

تاملین ][48

انعطافپذیری در زنجیره تأم ین بر اساس استراتژیهای احتمال ی و اقدامات کنترل

پارک ][38

اشتراک اطالعات  ،پذیرش امن یت تأخی ر  ،میزان مشارکت و برنامهریزی اضطراری

استادلر و کیلگر

ساختار سازمانی  ،روش شرکت  ،ارتباطات و تجارت  ،استراتژیهای عملی اتی  ،اتصاالت خریدار و تأمینکننده و کنترل هجوم

][44
سروالکی

و

طراحی و ساخت محصوالت جدید و سفارشی سازی

دیویس][45
کسن و همکاران

هزینه  ،خدمات مشتری  ،کنترل موجودی  ،سطح خدمات  ،راندمان عملکرد  ،عملکرد تأم ینکننده  ،زمان

][25
وانگ ][52
ویکری

زمان  ،بهرهبرداری  ،موجود ی  ،ارتباطات و اطالعات
و

جهتگیری بازار و بازاریاب ی  ،پاسخگو یی به بازار  ،کسب و توز یع  ،تحو یل و تدارکات

همکاران ][49
ماتیلده

و

انتقال کاال  ،تولی د  ،حجم و سفارش  ،مسی ر

همکاران ][33
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محقق

بعد انعطافپذیری

بسکه ][3

در مورد مکملهای قابلیتهای پوی ا و تحقیقات پایدار مدی ریت زنجیره تأم ین بحث نموده و چارچوب ی را ایجاد کنید که آنها را ادغام کند

فایزی و همکاران

بحث در مورد چگونگی بهبود تصمیم گیری در مورد انعطافپذیری سازمانی از طریق تخص یص منابع هدفمند

][11
وانگ و همکاران

برای ارزیابی میزان استفاده از تجزیه وتحلیل زنجیره تأمین ) (SCAدر لجست یک و مدی ری ت زنجیره تأمین ) ، (LSCMآن ها چارچوب بلوغ  SCAرا بر

][51

اساس چهار سطح قابلیت پ یشنهاد میکنند .

لوهرا و همکاران

سیستم ی را برا ی ارزیاب ی انتخاب ارائهدهنده پایدار پیشنهاد داده و از دستورالعمل توضیح ی  Peckingاستفاده کنید  :اولویتبندی معیارها ی

][29

ارزیاب ی انتخاب ارائهدهنده را تهیه کنید .

دوبی و همکاران

در ا ین مقاله  ،استفاده از افزودن به مدلسازی کمک ی تفسیری در مدی ریت زنجیره تأمین پای دار  ،مدنظر است

][9
برومن و همکاران

ما یک س یستم اتصال به هم را برای پ یشرفت اقتصادی حیات ی به نما یش میگذاریم که نتیجه  25سال طوالنی یادگیری در ب ین محققان و

][4

متخصصان است .
و

هرکزگ

تدو ین چارچوب نظری برای بهبود درک عملکرد

همکاران ][19
شیبه و همکاران

آنها با استفاده از یک موضوع فرضیه ذهنی و ذهنی  ،در مورد رو یکرد کمک به دریافت آنچه که باعث ایجاد اختالل در زنجی ره تأم ین میشود و

][40

بهمنظور ارائه تجربیات فرض ی در این منطقه رو به رشد ،استفاده میکنند .

 . 4 . 2سایر ادبیات مرتبط
در تحقیق درباره انعطافپذیری زنجیره تأمین ،تحقیقات بسیاری وجود دارد که در زمینههای مختلف بهدستآمده یا به آن بستگی دارد .کمی از آن
مباحث در اینجا بیان شده است .بهاحتمالزیاد مهمتری ن بخش استراتژی است  ،زیرا بخش بزرگی از توسعه انعطافپذ یری را الهامبخش میکند .عالوه
بر این ،بخشهای طراحی سازمانی و شبکههای صنعتی  ،رئوس مطالبی کامالً مختصر از مباحث مرتبط را ارائه می دهند.
مقاالت متنوع بعدی ،مباحث توصیههای عملکردی را ارائه میدهد .شف ی  9برای وقوع این مسئله توضیح میدهد که چگونه شمارش تعداد افزونگی در
زنجیره تأمین می تواند بر «پیامد حمالت ستیزه جوی روانشناختی» نظارت کند] . [42مارتا و سوبباکریشنا  10در مقاله خود «تمرکز بر زنجیره تأم ی ن
درست در مورد فاجعه ناگزیر پسازآن»  ،عالوه بر این  ،اقدامات الزم را پیشنهاد داد و با تجربه اندوختن از چالشهای گذشته  ،اقداماتی را پیشنهاد
میدهند ] .[32گزارههای پ یشنهادی در این بخش بهطور مختصر ذکر میگردد .


شرکتها باید درک درست از زنجیره تأمین را بهروز کنند تا ظرفیت الزم برای پاسخ مناسب را داشته باشند ؛



شرکتها میتوانند افزونگیها (ذخایر احتیاطی) را در برگیرند .همانطور که  MITدر مجموعه «واکنش زنجیره تأمی ن به ترور یسم در
سراسر جهان» اظهار داشت ،این کپی کردن منابع باز بودن یک دوره حمایتی از فعالیت را به فرصت ی خاموش که باید یک رویداد چالشی
روند معمول تولید را تحت تأثیر قرار دهد تضمین می کند که موجب می گردد هیچچیز موجب گسترش خطر به ابعادی بزرگ تر و
غیرقابلکنترل نگردد ][43



عالوه بر این  ،بنگاهها میتوانند سازگاری خود را بدون هیچگونه کوششی در داراییها به دلیل داشتن ظرفیت پاسخگویی به تغییرات
درونی ،بهکارگیرند .داشتن یک زنجیره تأمین تطبیقپذیر ،شرکتها را قادر میسازد که سهام خود را تغییر دهند ،همانطور که این قضیه در
باز بودن منابع نشان داده شده است.

 . 3ارزیابی انعطافپذیری
اندازهگیری انعطافپذیری بهعنوان نتیجهای در کلمات کلیدی اعالمیه گروین  11دشوار است« :آینده» .انعطافپذیری اندازهگیری پتانسیل است  -و دقیق اً
مانند خصوصیات مختلف ،مثالً توان ،هزینه یا کیفیت ،مقدار دقیق آن در زمان فعلی تخمی ن زده نمیشود  .بر ای ن اساس ،انعطافپذیری بای د ارزیاب ی
شود .همه موارد مد نظر ،ارزیابی دقیق آن ضروری بوده به جهت تضمی ن اینکه ارزیابی معقول است .
ارزش فعلی خالص  NPV 12آزمونی کامل است که برای ارزیابی م یزان استفاده از سرمایه و گزینههای مختلف در بسیاری از بنگاهها مورداستفاده قرار
میگیرد .بهشرط اینکه پ یشرفت جریان نقدی پیشبینیشده و تنزیل ( )DCFدارای ارزش فعلی خالص مثبت باشد ،در آن مرحله «تأیید» میشود .در غیر
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این صورت ،در این تجدید ساختار میشود .هنگام استفاده از  NPVبرای نشان دادن سازگاری نقاط ضعف وجود دارد NPV .میپذیرد که گزینهها
باید از همین حاال حلوفصل شوند و این انتخابها برگشتناپذیر است NPV .بر روی دو موضوع متمرکز است:
 .1سرمایهگذاری در مقطعی از زمان تسویه شده انجام شود (بهطورمعمول زمان فعلی) یا در کمترین میزان انجام نمیشود .بهطورمعمول ،این گمان که
سرمایهگذاری اکنون یا هرگز انتخاب نشود قابل تعویق است NPV .از این سنخ نیست.
 .2بهمحض اینکه گزینهای ایجاد شد ،نمیتوان آن را تغییر داد NPV .فرصتی برای ترک سرمایهگذاری ،تغییر کار یا وقفه در تعهد ایجاد نمیکند .به بیان
سادهتر  NPV ،انتظار دارد که سرمایه تا زمانی که انتخاب انجام شود و بهطور دائم پس از زمان تأخیر پویا بوده و نمیتواند درنتیجه تأثیر بگذارد.
گذشته از ای ن  ،یک مسأله د یگر با بررسی  NPVوجود دارد :تصم یم در مورد نرخ تنزیل مناسب برای مشخص کردن جریان نقدی آینده .این روی ه
میتواند بسیار سیاسی و ذهنی بوده و قابلکنترل است]. [8

 . 1 . 3نظریه اختیارات طبیعی
تحلیل اختیارات طبیعی  (ROA)13رویکردی برای استفاده از تکنیکهای اختیارات مالی برای سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی است .بهطور خاص،
روشی را برای استفاده از انعطافپذیری ارائه میدهد .به هم ین ترتیب ،رویکرد دیگری برای در نظر گرفتن انعطافپذیری توسط شرکتهای بزرگ و
معموالً «در نظر گرفتن گزینهها» ارائه میدهد .با توجه به این واقعیت که سرمایهگذاری را دارای ویژگیهای برگشتناپذیر ی ،آسیبپذیری و برنامهر یز ی
انتخابها میداند کامالً مشابه  NPVنیست .اکنون و دوباره اختیارات طبیعی «بهطور عادی» در کارها اتفاق میافتد و فقط باید در تحقیقات مربوط به
سرمایهگذاری ادغام شوند .انتخاب شرایط مختلف باید با هزینه اضافی درج شود .انواع اختیارات طبیعی در پروژهها عبارتند از :تعویق ،تسلیم ،تعویض
ورودیها ،تنظیم مقیاس کار ،اختیارات توسعه و گمانهزنیهای سازمانیافته].[15
اختیارات طبیعی با آسیبپذیری و شرایط عدمقطعیت شکوفا میشوند و نقش و اهمیت خود را آشکار میسازند .هرچه نتیجه مشکوکتر و با عدمقطعیت
بیشتری توأم باشد ،اختیارات طبیعی به سمت مفیدتر شدن حرکت میکنند .زمانی که عدمقطعیت و برگشتناپذیری وجود دارد و تصمیمات
سرمایهگذاری می توانند به تعویق بیفتند ،دو وضعیت بروز میکند :در وهله اول بهینه است که قبل از اخذ تصمیمات سرمایهگذاری برای اطالعات جدید
ورودی صبر نماییم؛ ثانیاً ،انعطافپذیری الزم برای تغییر یک استراتژی قبالً انتخابشده بهعنوان اطالعات ورودی جدید در دسترس باشد .انعطافها ی
مدیریتی از این قسم در زمینه سرمایهگذاری در سرمایههای فیزیکی به نام «اختیارات طبیعی» نامیده میشود« .اختیار» یا «گزینه» در این مفهوم
بهمنظور انتخاب فراهم شده توسط سرمایهگذاران یا مدیران برای تعویق انداختن تصمیمگیری یا تغییر استراتژیها به سمتی دیگر است .به بیان خیل ی
ساده «اختیار» عبارتست از «مجاز بودن انجام عملی بدون وجود اجبار برای انجام آن» .به دلیل این ویژگی که رو کردن اختیار ،اختیاری است ارزش آن
همواره «مثبت» است .البته  ROAضعفهایی نیز دارد:
 .1مشکل در تصمیمگ یری در مورد عدم ثبات سود .
 .2مشکل جایگزین کردن یک موضوع کسب وکار واقعی در ساختاری که در ابتدا انتظار میرود ارزش سهام شرکتهای اوراق بهادار بازار را قابلاعتماد
و باارزش در نظر گیرد.

 . 2 . 3چگونه اختیارات طبیعی را مدیریت کنیم؟
«انعطافپذیریهای فعال» در تمایز با «انعطافپذیری سازگار» به مفهوم «انطباق دارنده انتخاب برای پاسخ به شرایط مشخصه و افزایش عایدی وی »
وجود دارد .این داللت بر نوعی استاندارد سازگاری انتخابی نموده و برای انتخابهای معتبر مرتبط با پول نقد است .به عنوانمثال  ،یک دارنده اختیار
میتواند انتخاب کند که آیا میخواهد یک کار را انجام دهد و چه زمانی این کار را با توجه به عقل انجام دهد و نتیجهگیری را برای بازیابی عمل خود
انجام دهد .برای روشن شدن ای ن بحث ،باید تخمینی از اختیارات طبیعی داشته باشیم  .اختیارات مستق یم ب یشتری را میتوان از شرایط دارک و

اسکولز 14

در نظر گرفت که برای در نظر گرفتن اختیارات مالی استفاده میشود:
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برای فرمولهای فوق داریم:
) N (.تابع توزیع تجمعی توزیع نرمال استاندارد
 T-tزمان اعمال (تصمیم)

St

قیمت نقطهای دارایی

 Kقیمت اعمالی
 rنرخ بدون ریسک است



نوسانات بازده دارایی است

ازاینرو ،دارندگان اختیار میتوانند با اعمال کمینه یکی از این  6اهرم ،بر برآورد اختیارات طبیعی خود تأثیر بگذارند .انعطافپذیری فعال این شانس را
به «افزایش تخمین انتخاب پس از کسب» اختصاص میدهد .بهطورمعمول متناسب با اختیارات اصلی ،بهعنوان اختیارات مالی در یک تبلیغات مهم و
مستقیم ردوبدل میشوند و دارندگان هیچگونه کنترلی بر  6پارامتر ندارند .مهمتر ین اهرم غیرمعقول موردی است که در گسترش بیثباتی جریانات
نقدی پیشبینیشده نقش دارد .مد یران تمایل دارند انواع خطر را وحشتناک بدانند ،اما بیثباتی باالتر برآورد انعطافپذیری را افزایش داده و از این طری ق
ارزش انتخاب را افزایش میدهد.

 .3 .3تجزیهوتحلیل :مدیریت انعطاف پذیری در زنجیره تأمین
منبع چندگانه بهطور منظم بهعنوان یک پاسخ قابل تصور برای اطمینان از «اختالل در تأمین» و «انعطافپذ یری افزایشی» شناخته میشود .درهرصورت،
در دهه  80بیشتر شرکتها تالشهایی برای کاهش تعداد تأمین کنندگان خود داشتند و برخی از آنها میتوانند تا حدی تمایلی به درک روش منابع
چندگانه نداشته باشند .انتخاب میزان ارائهدهندگان یکی از موضوعات اصلی مدیریت ارائهدهنده است .منابع تنها یا چندگانه؟ هر دوره از اقدامات دارا ی
شرایط و ضعفهای خاص خود است ،همانطور که در جدول زیر ثبت شده است.
جدول ( )2مقایسه منبع تکی در مقابل منابع چندگانه
منبع چندگانه

منبع تکی





دریافت قیمت های بهتر ی را از طری ق حجم باالتر



دستیابی به استانداردها ی با کیفی ت باالتر از طری ق پیشرفتهای

محافظت از خریدار در هنگام کمبود  ،اعتصاب یا سایر موارد
اضطراری

مداوم



تهیه منبع پشت یبان



هزینههای کمتر برای منبع ،پردازش ،تسر یع و بازرس ی



حفظ رقابت



درگیری بیشتر و داشتن اطالعات بهتر



حفظ احساس بازار



روابط قویتر و طوالنیمدت



خودداری از خرید از ی ک تأمینکننده در هنگام عدم رضایت



تأثیر بیشتر و قوی تر با تأم ینکننده



برآورده نمودن شرایط محل ی برا ی مکان های تولید ب ینالمللی



کاهش زمانهای تحویل



ارضای نیازهای مشتر ی



کاهش موجود ی



بهتر در هنگام نامشخص بودن مسیر فناور ی



سادهسازی روش

 . 4 . 3مدل سازی بر مبنای دیدگاه اختیارات طبیعی
این مسأله از شفی  15اقتباسشده است] .[42یک شرکت کاالیی را ارائه میدهد که به ازای هر واحد مبلغی بهاندازه  Prرا درخواست میکند که تقاضای
 Dآن در طول زمان تغییر میکند .این شرکت دارای دو تأمینکننده است .تأمینکننده  1که فرض کنید یک شرکت غیرقابل دسترسی و تأمینکننده  2که
یک تأمین کننده مجاور است و این کاال را با هزینهای اساسیتر ارائه میدهد .سازمان بررسی میکند که احتمال وجود دارد که تأمینکننده خارجی از
شرایط ناراضی باشد و توانایی برقراری ارتباط برای یک دوره طوالنی را نداشته باشد .برای ارضای این ریسک ،شرکت میتواند بخشی از دوره را
بهشرط غیرفعال نمودن تأیید برای تأمین بخش قابلتوجهتری از پیشنیازهای سازمان که نیاز به توسعه دارد تأیید کند .در نظر گرفتن دو تأمینکننده،
مستلزم یک حدس و گمان آغازین است که میخواهیم بهعنوان فرضیه اصل ی از آن استفاده کنیم  .وقتی شرکت دو تأمینکننده را انتخاب کرد ،انتخاب
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قطعی نیست؛ ای ن میتواند از دوره بالاستفاده از فعالیت عبور کند و کل ایجاد آن را به تأمینکننده ب یرونی بازگرداند .عالوه بر این  ،شرکت میتواند
بهطور کامل تأمینکننده اصلی را انتخاب کند و به تأمینکننده مجاور وابسته باشد.
هر یک از این گزینهها در شرایط ناپایداری و عدمقطعیت در طول زمان انجام میشود .بهویژه  ،با توافق با تأمینکننده مجاور ،شرکت انتخابی را در نظر
میگیرد که در صورت وقوع یک رویداد دارای تأثیر ناآرام ،پشتیبانی داشته باشد .اختیارات طبیعی یک ابزار ضروری برای اعمال این روش سازگار
است .افق زمانی با بازه ] [0, Tمشخص میشود که در آن  Tانتهای طول عمر محصول را نشان می دهد .زمان را به زمانهای گسسته
تفکیک کرد یم.

]R (t ), t [0,1

t

از هم

مقدار مجموع درخواست را طی دوره زمانی ] [0, Tتوصیف میکند که در آن  Tدوره عمر محصول را نشان

میدهد .میزان ) R(tرا میتوان به صورت حرکت هندسی براونی توصیف نمود .

dR  dt   dw

) (2

که در آن  dwنشانگر افزایش فرآیند وینر  ،پارامتر میزان روانی و عدمقطعیت و  واریانس است .اگر مسأله را بهصورت گسسته رمزگشاییشده
مد نظر قرار دهیم در هر دوره متغ یر  Rحولوحوش یک مقدار کلی نوسان می کند.

).t )2

) (3

2
2

R   2 .t  (( 

احتمال صعود آن برابر است با

 2 t
).
)/2
2 R

) (4

تاریخ اختالل

)(q1 , q 2 ,..., q n ,...

pup  (1  ( 

پس از طی یک فرآیند پوآسن صورت میگیرد .در حالت عادی  ، Nمیدانیم که تأمین کننده اصلی میتواند

بهطور مرتب تبادالت کاالیی و مالی خود را با تولیدکننده داشته باشد و در هنگام بروز وضعیت وقفه  Riتأمینکننده اصلی به نمیتواند کار خود را
بهخوبی انجام دهد .با توجه به فرضیات موجود ،احتمال رفتن به حالت وقفه عبارتست از
) (5

p n d  dt

در صورت عدم موفقیت شرکت در حالت اختالل ،احتمال عبور از این وضعیت و بازگشتن به حالت معمولی به زمان آخرین اختالل ) (qبستگی دارد.
,

(t  q )  P

If

pd n  0
) (6

)  (1  .dt

last disruption atq

p (d d ) and

 .dt

last disruption att

p (d d )and

else , if
(t  q )  P
pd n  1  dt
 .dt

last disruption att

p (d d )and

در زمان  ، tشرکت میتواند تصمیم بگیرد که استراتژ ی منابع خود را تغییر دهد و تصم یم بگیرد که از منابع دوگانه استفاده کند حتی اگر تنها یک
تأمین کننده داشته باشد ،یا برعکس اگر در حال حاضر از دو مورداستفاده کند ،یکی از تأمینکنندگان خود را رها کند .همچنین میتواند تصمیم بگ یرد که
تأمین کننده اصلی خود را متک ی کند تا فقط به تأمینکننده محلی متکی باشد یا برعکس .سرانجام ،بهسادگی میتواند تصمیم بگیرد که سیاست فعلی منابع
خود را حفظ کند .این متغ یرها را توسط متغیرهای کنترلی که با ( KMSنگهداشتن تأمینکننده اصلی)( KLS ،نگهداشتن تأمین کننده محلی)( KDS ،نگهداشتن
منابع دوگانه)( TDS ،تغییر استراتژی منابع به منبع دوگانه) ( TLS ،تغییر روش منبع یابی در جهت نیاز به تأمینکننده مجاور) ( TMS ،تغییر روش منبع
یابی در جهت نیاز به تأمین کننده اصلی به دلیل موجود بودن) نشان میدهیم ،مشخص میکنیم .مجموعه متغ یرهای کنترل با  Uمشخص شده است.
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فرض میکنیم که شرکت دستگاهها را در بازار داخلی فروخته و اجزای اصلی آن را از یک تولیدکننده خارجی خریداری میکند .این تأمینکننده قطعات را
با قیمت  vMدالر در هر قطعه تحویل می دهد و دستگاهها با قیمت  Pدالر به ازای هر دستگاه فروخته میشوند .هزینههای ثابت از جمله بازاریابی و
راه اندازی کانال برآورد شده است؛ بنابراین ،با استفاده از فقط تأمین کننده اصلی ،در حالت عادی شرکت میتواند سودهای زیر را کسب کند:

 m  P v M  c

) (7
تأمین کننده محلی همان قطعات را با قیمت باالتر

v L1  v M

تحویل میدهد و ای ن شرکت در محصوالت با استفاده از ای ن قطعات بدین میزان سود

کسب میکند .
1
 locals
 P v L 1  c

) (8

1
 locals
  mains

بهمنظور در نظر گرفتن اثر مقیاس فرض میکنیم برای نسبت ( xجایی که  ، )x<100%تأمین کننده محلی اجزای سازنده را به میزان

v L 2  v L1

به

فروش میرساند .بر روی این مؤلفهها شرکت به میزان زیر سود میکند
2
 locals
 P v L 2  c

) (9

یک حق بیمه هزینه وجود دارد که از تأمینکننده دوم بخواهیم در صورت اختالل در تأمین کننده اصلی ،تولید خود را از  xبه  ٪100افزایش دهد.
ازآنجاکه تهیهکننده بسیار سریع میتواند سرعت تولید آن را باال ببرد ،بالفاصله اجزای باقیمانده را با قیمتی معادل

v L 3  v L 2  v L1

فراهم

میکند .فروش اجزای باقیمانده فقط برای مدت زمان محدود  -تا پایان اختالل تضمینشده است -که میتواند قیمت باالتری را نیز توجی ه کند .سود بر
روی این اجزاء عبارتست از:
3
 locals
 P v L 3  c

)(10

جایگزین دیگر برای مدلسازی حق بیمه  ،هزینه اضافه کردن تأخیر در تأمین قطعات باقیمانده است زیرا ممکن است تأمین کننده محلی نیاز به زمان برا ی
افزایش تولید خود برای شرکت داشته باشد .در جدول  3این سود در صورت سه قیمت متفاوت از تأمین کننده محلی ) (vL3,vL2,vL1و بدون تأخیر بیان
شده است.
جدول ( )3سود شرکت
منبع تکی

منبع تک ی

منبع دوگانه

تأمینکننده اصلی
وضعیت عادی
وضعیت بروز اختالل

 mains

تأمینکننده محلی
2
(1  x ). mains  x . locals

1
 locals

3
2
(1  x ). locals
 x . locals

1
 locals

0

با مشاهده فرضیات هزینه  ،سود با تقاضا خطی است .برای تغییر یا اضافه کردن تأمینکننده ،نیاز به سرمایهگذاری است .در واقع  ،شرکت برای تعریف
یک قرارداد تهیه جدید و ایجاد یک روند خرید جدید باید منابع خود را اختصاص دهد .هزینههای سرمایهگذاری مختلف عبارتند از

Imains dualsourcing , I locals dualsourcing , I mains locals , I locals mains
وقتی شرکت متغ یرهای کنترل

Ut

را انتخاب میکند  ،سود

بود .شرکت در صورت پیروی از تصم یم بهینه

]) E t [f t 1 (X T 1

)  t (X t ,U t

) f t 1 (X T 1

برسد؛ بنابراین اگر شرکت در زمان ،t

را در زمان  tدریافت میکند .در دوره ) ، (t + 1حالت

X t 1

.

خواهد

را دریافت میکند .در زمان  tآینده نامشخص بوده و انتظار میرود به میزان متوسط

Ut

را انتخاب کرده و بعد از آن همه تصم یمات را بهینه اخذ نماید در حالت ایدهآل
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]) E t [f t 1 (X T 1
1 

 t (X t ,U t ) 

میکند و نتیجه مقدار ) f t (X t

عایدی خواهد داشت که در آن 

نرخ تنزیل است .شرکت برای حداکثر رساندن سود

Ut

را انتخاب

خواهد بود .بدین ترتیب

]) E t [f t 1 (X T 1
}
1 

)(11

f t (X t )  max{ t (X t ,U t ) 
Ut 1

معادله فوق شرط بلمن  16است .برای بررسی این موضوع ،در شرایطی متفاوت از شرایط اولیه مسأله را بررسی میکنیم  .برای آشکار کردن ترت ی ب
محاسبات از نرمافزار متلب استفاده کردیم .برای رسیدگی به این مسأله ،ترکی ب و رسیدگی به شرایط تصادفی به دلیل وجود انگیزههایی در گذشته و از
همه مهم تر واکنش نشان دادن در زمانی کوتاه از بروز اختالل ،رویکردی عددی را پی میگیریم .چنین رویکرد عددی ،شرایط عدمقطعیت را پیچیده تر
میکند .عالوه بر این ،میتوان از این روش برای درجهبندی سایر رویههای متنوع استفاده کرد که ممکن است سازمانها پیشبینی کنند که از مداخالت
غایب بمانند .بهعنوانمثال ،بنگاهها میتوانند به این روش وابسته باشند تا بتوانند در مورد تصم یمگیری در مورد میزان سهام ایدهآل برای پوشش در
برابر نواقص وقفه ،تصمیم بگیرند .
برای حل این مسأله ،همه شرایط را به سمت شرایط اولیه به عقب میکشیم .از انتهای افق  Tشروع میکنیم .در این مرحله هیچ حالت آینده وجود ندارد
و هیچ مقدار مورد انتظار  fنیست ؛ بنابراین با توجه به حالت  XTمیتوانیم تصمیم بهینه  uTرا تعیین کنیم .همچنین میتوان ) fT(XTو ]) ET-1[fT(XTرا
تعیین کرد .بعد ،میتوانیم یک قدم به عقب برویم و با استفاده از معادله  11برای ) uT-1 ، t = (T-1را تعیی ن کن یم .این رویه با برداشتن یک قدم دیگر به
عقب به  T-2تکرار میشود و تا آغاز در نقطه  T=0ادامه مییابد.

 . 1 . 4 . 3برنامه نویسی در متلب
برای حل توالی محاسبات از نرمافزار متلب استفاده کردیم .یک شبکه ،همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،تکامل تقاضا را مدل میکند.

شکل ( )2مدل تقاضا -درخت تصمیم
برای هر گره ،شرکت میتواند در حالت عادی یا اختالل باشد و برنامه ،مقادیر استراتژی منابع را در هر دو حالت محاسبه میکند .توجه به این نکته
ضروری است که مقدار در حالت اختالل به گذشته بستگی دارد .در واقع احتمال رفتن به حالت بعدی به لحظه آخرین اختالل بستگی دارد .درنتیجه ،در
هر زمان برای هر گره تقاضا ،برنامه محاسباتی انجام داده تا تمام شرایط احتمالی اختالل را در نظر بگیرد و یک محاسبه را در حالت عادی را در نظر
میگیرد .ازآنجاکه به تعداد  tگره در زمان  tوجود دارد  ،تعداد محاسبات در هر دوره عبارتست از  .(t+1)*tبرای پوشش دادن کل درخت ،برنامهها

این محاسبات را انجام میدهد

T (t  1) T (T  1)(2T  1) T 
T3



2
6
3

 (t  t 2 ) 

به این دلیل است که فرایند به مسیر وابسته است و درنتیجه اجرای برنامه ممکن است چند دقیقه طول بکشد.
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حل این مسأله از طریق معادالت تصادفی دشوار است؛ ز یرا ارزش  tبه گذشته و بهویژه به لحظه آخرین اختالل بستگی دارد .چنین رویکرد عددی ،
بهعنوان شبکههای دوجملهای ،وضوح مسأله را آسانتر میکند .این روش همچنین میتواند برای تع یین کمیت سایر استراتژیهای انعطافپذیر که
بنگاهها میتوانند برای جلوگیری از اختالل ایجاد کنند ،مورداستفاده قرار گیرد .بهعنوانمثال ،بنگاهها میتوانند برای تعیین سهام ایمنی بهینه برا ی
پوشش در برابر کمبودهای اختالل ،به این رویکرد تکیه کنند.

 . 4نتایج مدل
فرض نمایید شرکت ارزیابی میکند این احتمال وجود دارد که تأمینک ننده از راه دور مختل شود و توانایی انتقال آن برای یک دوره گسترده را نداشته
باشد .برای مواجهه با این خطر ،شرکت در مورد چگونگی لحاظ کردن یک تأم ینکننده دوم فکر میکند .در واقعیت ،شرکت نیز میتواند کامالً از
تأمینکننده اصلی منفک ش ده و فقط به تهیهکننده محلی نزدیک باشد .سه روش مختلف منابع قابل تصور را بهطور جداگانه فراخوانی کنیم« :استراتژی
تأمینکننده اصلی» « ،استراتژی تأمین منابع دوگانه» و «استراتژی تأمینکننده محلی» .برای تصمیمگ یری ،شرکت باید مزایا و هزینههای هر راهحل را
طبق جدول ذیل تحلیل نماید.
جدول ( )4جوانب مثبت و منفی استراتژیهای مختلف منبع
وضعیت
بروز اختالل

عادی
استراتژی
تأمینکننده اصل ی

تأمین

منبع

دوگانه

ارزان (قیمت ) vM

کمبود اجزا
از دست رفتن سهم بازار

هزینههای نگهداری منبع دوگانه

پشتیبانی کامل

اجزای حمل شده توسط منبع محلی گرانتر هستند (قیمت

هزینههای نگهداری منبع دوگانه

)vL2>vL1

اجزای اضافی گران تر هستند
(قیمت ) vL3>vL2>vL1
تأخیر

گران (قیمت ) vL1≥v M

پشت یبانی کامل
ارزان (قیمت ) vL1 <vL2 <vL3

تأمینکننده محل ی

تأمین پیوسته  -بدون تأخیر

مدلی که در قسمت قبل ایجاد کرد یم ،اجازه میدهد نتایج کم ی را محاسبه نموده و مقدار کل (مزایا -هزینه) هر استراتژ ی را در طول عمر محصول به
دست آورد .بگذاری د در نظر بگیریم که این شرکت هنوز پروژه خود را راهاندازی نکرده است و میخواهد استراتژی های مختلف منابع را ارزیابی کند.
همچنین فرض میکنیم شرکت تا انتهای دوره به همان روش عمل نموده و تمام پارامترها طی زمان ثابت می مانند .سرانجام ،برا ی پیادهساز ی
استراتژیهای مختلف منابع برابر با صفر  ،هزینههای سرمایهگذار ی آنی را میگ یریم .استراتژ ی بهینه برای منابع بهشدت اختالل بستگ ی دارد .شکل 3
نشان میدهد که منابع دوگانه بهترین پاسخ برای دامنه محدود بسامدهای اختالل

] [1 ,  2

است.

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.4

0.5

0.3

0.2

بسامد اختالل
انتخاب تأمین کننده دوگانه

انتخاب تأمین کننده محلی

انتخاب تأمین کننده اصلی
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شکل ( )3استراتژی بهینه منابع با توجه به بسامد اختالل
شکل سودهای مورد انتظار (یا ارزش فعلی خالص مورد انتظار) را که در طول مدت محصول با توجه به استراتژی منابع انتخابی خود و بسامد اختالل
کسب می کند ،نشان می دهد .همانطور که میتوانیم بهراحتی درک کنیم ،اگر شرکت تصم یم بگیرد که فقط به تأم ینکننده محلی اعتماد کند ،سود حاصل
از وی به بسامد اختالل در تأمینکننده اصلی بستگی ندارد .برعکس ،اگر شرکت تصمیم به فقط استفاده از منبع اصلی بگیرد ،سود آن با فراوانی اختالل
کاهش مییابد 3 .مورد مختلف را تشخیص می دهیم :
 هنگامیکه احتمال اختالل بسیار کم باشد ،بهترین راهکار تأمین این است که فقط به تأمینکننده اصلی اعتماد کنید؛ بنابراین شرکت انتظار میرودبیشترین سود را داشته باشد؛ ز یرا تأم ینکننده اصلی نسبتاً قابلاعتماد است (هزینههای اختالل برای توجیه استفاده از تأمینکننده دوم بهاندازه کافی
نیست) و قیمتهای آن ارزان ترین است.
 -بین

 1و  2

 ،منبع اصلی اطمینان کمتری دارد و احتماالً عرضه آن مختل میشود .ازآنجاکه هزینههای اختالل بیشتر است ،شرکت برای دستیابی

به خطر برای ایجاد اختالل ،تهیه یک عرضه با تأمینکننده محلی را باارزش می داند.
 هنگامیکه احتمال اختالل بهاندازه کافی زیاد باشد ،تأمین کننده اصلی بهاحتمالزیاد بهطور پیشفرض عمل می کند و بنگاه نسبتاً اغلب با تأمینکننده دومتماس می گیرد .مشکل ای ن است که گزینه منبع دوگانه بسیار گران است :در صورت بروز اختالل ،تأمینکننده محلی برای منعکس کردن وضع ی ت
اضطراری فرمان ،حق بیمه را به اجزای اضافی اضافه میکند و حت ی ممکن است یک تأخیر کوتاه وجود داشته باشد .عالوه بر این نگه داشتن ای ن دو
فروشنده نیاز به هزینههای نگهداری باالیی دارد .درنتیجه بهتر است بهطور مستق یم به تأمین کننده دوم متکی باش ید که محصوالت را با قیمت معمولی و
بدون تأخیر به فروش می رساند.

 . 1 . 4تحلیل حساسیت
مقادیر استراتژیهای منبع به پارامترهای بیشماری بستگی دارد .برای مثال به ق یمت تأمینکنندگان محلی و اصلی ،مدتزمان اختالل ،از دست دادن
سهم بازار در صورت عدم عرضه ،تأخیر در تأمین توسط تأمین کننده محلی ،پیشبینی تحول تقاضا و غیره .تجزیهوتحلیل حساسیت اجازه میدهد تا
تأثیر هر یک از این پارامترها بر ارزش را اندازهگیری کرده و مهمترین پیشرانها را تعیین کنیم .بگذارید مثالً قیمت عرضه کننده محلی در صورت بروز
اختالل را تغییر دهیم .تغیی ر قیمت بر ارزش «استراتژی تأم ین منابع دوگانه» تأثیر خواهد گذاشت ،اما نه در مورد ارزش «استراتژی تأمینکننده محلی».
در شکل  ،3این قیمت برابر  360دالر در نظر گرفته میشود( .محصول  400دالر فروخته میشود) و اگر احتمال اختالل  0.25باشد  ،منابع دوگانه
بهترین استراتژی تأم ین منابع است.
اگر همواره تأمینکننده محلی قیمت خود را افزایش دهد ،تکیه بر منابع دوگانه جذابیت چندانی نخواهد داشت و شکل  4نشان میدهد که چنانچه قیمت از
 P1فراتر رود ،این راهحل دیگر مناسب ترین نیست .دانستن این نکات در هنگام مذاکره در مورد قرارداد با تأمینکننده محلی مفید است .شکل  4نوع
دیگری از اطالعات را ارائه میدهد .اندازهگیری تأثیر قیمت بر ارزش مجاز است .فرض کنید شرکت معتقد است که تغییر در ارزش به میزان  0.1نتیجه
مورد انتظار است .در حالت قیمت واقعی  360دالر ،شکل  4نشان می دهد که این تغییر مربوط به تغییر قیمت از  360به  365یا از  360به  355دالر است.
درنتیجه این شرکت میداند که باید در قیمتهای تأمین کننده محلی کاال بسیار مراقب باشد و تغییر قیمت فقط  5دالر (در جهت مثبت یا منفی) عواقب
مهمی را به همراه دارد.
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شکل ( ) 4تغییرات در ارزش طبق تغییرات در قیمت تأمین کننده محلی
روش دیگر برای فکر کردن در مورد این مسأله ،بررسی میزان تغییر مقدار برای واحد یک پارامتر است .هرچه نرخ باالتر باشد ،بیشترین تأث یر پارامتر
را بر ارزش داشته و بیشتر ین توجه شرکت باید به آن داشته باشد .انجام تحلیل حساسیت برای همه پارامترها به فرد امکان میدهد آنها را بهصورت
سلسله مراتبی سازمان داده و موارد ی را که بیشترین تأثیر را دارند شناسایی کند .اگر با پارامترهایی سر و کار داشته باشیم که شرکت بتواند روی
آنها کنترل داشته باشد ،چنین سلسله مراتبی مفید است زیرا شرکت می تواند تالشهای خود را روی مهمترین پیشران ها -بهویژه در زمان مذاکره -
متمرکز کند .همچنین ارزشمند است بدانیم که پارامترهای برونزا  17ممکن است مقدار زیادی تأثیر داشته باشد .با چنین اطالعاتی شرکت میداند که برا ی
دستیابی به نتایج دقیق ،کدامیک از آن ها را با دقت بیشتری ارزیابی کند .بهطورکلی ،دانستن تأثیر کمی متغ یرهای برونزا تعیی ن صحت نتیجه را مجاز
میکند.
در تحلیلی که اخیراً انجام شده است ،شرکت هنوز پروژه خود را راه اندازی نکرده است و از نظر عرضه «از صفر شروع میشود» .بگذارید یک مورد
جدید را در نظر بگیریم .اکنون ،این شرکت به تأمینکننده خارجی متکی است و در حال تغییر استراتژی منابع است .یکی از پارامترهای حائز اهمیت،
ارزش سرمایهگذاری برای تحقق این تغییر (یا ارزش سرمایهگذاری فوری برای استفاده از دو تأمینکننده یا دیگری برای تأمین کننده محلی است) .اگر
احتمال اختالل  0.25باشد  ،شکل  3نشان میدهد که منبع دوگانه بهترین راهحل است .در شرایط جدی د ،این بدان معنی است که اگر ارزش سرمایهگذار ی
برای استفاده از منابع دوگانه صفر نباشد ،شرکت باید عالوه بر تأم ینکننده خارجی ،با تأمینکننده محلی قرارداد ببندد .با این حال ،سرمایهگذار ی
بهاحتمالزیاد صفر نیست و مهم است که شرکت بداند تا چه مقدار میتواند منبع دوگانه را در نظر بگیرد .وقتی هزینه سرمایهگذاری افزایش مییابد،
ارزش گرفتن یک تأمینکننده دوم کاهش مییابد .شکل  5نشان می دهد که  I1م یزان سرمایهگذاری محدود است .با یک بار فراتر رفتن از این نقطه
شکست ،هزینهها برای توجیه مزایای منبع دوگانه بسیار باال هستند.
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شکل ( )5تأثیر هزینههای سرمایهگذاری بر استراتژی منابع

نتیجه گیری و بحث
اختیارات طبیعی به مدیران اجازه میدهد تا مزایای منابع دوگانه را تعیین نموده و به آنها کمک میکند تا تعیین کنند آیا چنین راهبردی با شرای طشان
سازگار است یا خیر .محاسبات میتواند برای بسیار ی از موارد مختلف مفید باشد .بهعنوانمثال ،مدیران قادر خواهند بود پارامترهایی را که مهمتر ی ن
آنها در مورد نظارت است ،نشان دهند تا بتوانند بهطور پویا گزینه خود را در طول زمان مد یریت کنند .این اطالعات همچنین مذاکرات را تسهیل میکند ،
زیرا مدیران حد و حدودی را که میتوانند بپذیرند و پارامترهای تحت کنترل را میدانند .اختیارات طبیعی بیش از یک ابزار محاسبه ،به مدیران کمک
میکند تا درباره زنجیره تأمی ن فکر کنند .داشتن چنین ایدهای باعث خواهد شد دائماً در مورد انعطافپذیر ی و چگونگی افزودن ارزش به پروژههای خود
فکر کنند .مهم است که انعطافپذیری را نهتنها بهعنوان محافظت در برابر اختالالت ،بلکه بهعنوان راهی برای کسب منافع در نظر بگیرید .شرکتی که
بهترین انتخاب را در برابر اختالل ایجاد میکند بهتر از رقبای خود عمل میکند.
بیش از یک ابزار محاسبه ،تحلیل اختیارات طبیعی یک روش تفکر است .این یک روش ساده برای انعطافپذیری مدلسازی را فراهم میکند .اختیارات
زیادی وجود دارد :اختیار تأخیر که مربوط به امکان انتظار قبل از سرمایهگذار ی است ،اختیار رشد که به شما امکان می دهد پس از سرمایهگذاری اولیه
درآمد بیشتری را به دست آورید  ،اختیار تعویض که به صاحبش امکان میدهد بین یک یا چند مورد جابجا شود .حالتهای عملیاتی ،اختیار کنار
گذاشتن و غیره .توجه به این مفاهیم به مدیران این امکان را میدهد تا انعطافپذیری را در استراتژیهای خود معرفی نموده و از عدم قطعیتها به نحو
مطلوب استفاده نمایند .در صورت بروز اختالل  ،تأمینکننده دوم برای تهیه نسخه پشتیبان از اختیارات طبیعی است .برای افزودن انعطافپذیری و
افزایش ارزش کل میتوان اختیارات طبیعی د یگری را در ای ن پروژه معرفی کرد .بسته به اینکه متغ یرها نامشخص و روند تصم یمگیر ی پیچیده هستند،
ارزیابی اختیارات طبیعی میتواند دشوار باشد و دقیقاً ،وقایع ایجاد اختالل نسبتاً دشوار است .شای د اعتماد به متخصصانی که روش های مختلف
ارزشیابی را در مورد اختیارات طبیعی ایجاد کردهاند ،مفی د باشد .پیشرفت در قدرت محاسباتی و درک ارزش اختیارات طی سالهای گذشته ،تحلیل
استراتژی تجارت بهعنوان زنجیرهای از اختیارات طبیعی را آسانتر میکند.
ورودیهای زیادی برای ساخت مدل الزم است و تعیین هریک از آنها بهطورکلی کار زیادی را میطلبد .در مدل ساده یاب ی دوگانه ما بیش از ده پارامتر
وجود دارد و تعداد بسیار کمی آشکار است .بهعنوانمثال ،ارزیابی هزینههای تأمین کنندگان محلی نیاز به یک کار مهم تحقیق دارد تا تأمینکنندگان
جایگزین را پیدا کرده و از آنها بخواهید که در شرایط عادی و در صورت بروز اختالل  ،ق یمت آنها را بررسی کنند .انتخاب نرخ تنزیل کافی نیز دشوار
است و هیچ روش عامی برای کمک به شرکتها وجود ندارد .بهویژه ،نرخ تنزیل بهطورکلی در طول زمان ثابت تلقی میشود درحالیکه باید بهطور
مداوم تنظیم شود تا تغییرات سطح پروژه ریسک را منعکس کند .تخمین احتمال اختالل نیز دشوار است زیرا شامل بسیاری از خطرات مختلف است که
همیشه بهخوبی شناخته نشدهاند.
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 انجام تحلیل حساسیت و تعیی ن، بهعنوانمثال. استفاده از توان حداکثری این رویه مهم است،هنگامیکه روش ارزیابی پیدا شد و محاسبات انجام شد
 ز یرا شرکت قادر خواهد بود تنها بر رو ی، ای ن امر در زمان مذاکره بسیار مفید خواهد بود. امکانپذیر است،پارامترهایی که بیشترین تأثیر را دارند
. ز یرا در اینجا دوباره شرکت میتواند تالشهای خود را برای پیشرانهای مهم حفظ کند،مهمتری ن پارامترها متمرکز شود
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