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چکیده
مقاله حاضر به اینکه مدیران خرید چگونه می توانند مقبولیت بخش خرید را درون سازمان توسعه دهند ،می پردازد.در این رابطه از یک رویکرد تحقیقاتی
کیفی شش موردی استفاده شد .تاکنون تحقیقی بر روی این موضوع انجام نشده است.تحلیلی از راهبردهای مقبولیت درونی ،باید مفهوم و طبیعت روابط
در میان بخش ها را نیز در نظر داشته باشد .تحلیل ها نشان می دهد که جهت ایجاد ،حفظ یا افزایش مقبولیت درونی بخش ،مدیران خرید باید در دو
مورد زیر بسیار خوب عمل کنند )0 :شناسایی و جذب بهترین تامین کننده ها و  )5شناسایی و به کارگیری فرآیندهای همکاری و فرآیند های هماهنگی
که توسط رقبا قابل کپی برداری نباشند در واقع ،مدیران تأمین ،راهبرد های مقبولیت داخلی و خارجی را توسعه می دهند چرا که سطح باالتری از
مقبولیت درونی می تواند به تدریج توسط سهامداران خارجی ،که پس از استنباط سایر بخش ها و مدیریت ارشد تاثیر می گذارد ،پشتیبانی شود.
تحقیقات همچنین نشان می دهد که راهبرد های به کار برده شده توسط مدیران خرید ،بسته به تالشی که دارند بر ابعاد مقبولیت (شناختی،
عملی ،اخالقی) تأثیر می گذارند و شکل های متفاوتی می گیرند .بعالوه ،راهبرد مقبولیت یک بخش خرید ،بسته به برخی از عوامل مهم ،
توسعه می یابد )0 :بخش خرید در یک زمان معین از نظر سهم درک شده در ارزیابی  ،شبیه به یک ترازنامه مالی است  )5،توانمندی فنی و
رابطه ای پرسنل خرید و  )3حد نتایج در انتخاب های راهبردی که منجر به رشد مزیت رقابتی برای سازمانی که برای آن کار می کنند  .به نظر
می آید هر گونه تالش برای گام برداشتن بر مبنای راهبرد های منسجم می توانند به ارتقای سطح مقبولیت بخش خرید و سطح رشد آن
کمک کند .از این نقطه شروع ،این مطالعه همچنین نشان می دهد که مقبولیت داخلی بخش خرید  ،محرک اساسی شیوه های خرید است.
کلمات کلیدی :مشروعیت داخلی ،راهبردهای مشروعیت ،دپارتمان خرید ،مورد مطالعه
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مقدمه و بیان مساله

بیش از بیست سال پیش اولروم و کار( 0ص  )0114 ، 08نوشتند :تحقیق پیرامون این که کاارکرد
خرید چگونه خود را می بیند ،توسط مدیریت ارشد چگونه دیده می شود و توسط ساایر محادوده
های عملکردی در درون شرکت چگونه دیده می شود ،سودمند خواهد بود .علیرغم ایان خواساته
برای تحقیق بیشتر بر روی موضوعی بسیار مهم برای شرکت ،به مقبولیت بخاش خریاد از طریاق
مفااهیمی همچااون موقعیات ،شااناخت (کااار و اساملتزر ،0117 ،5کااازینز و دیگااران  )5116 ،3و
همینطور تصویر خوشنامی(چن 4و دیگران 5114 ،؛ گاونزالز بنیتاو ، 5117 ،5ژانا  6و همکااران،
 ) 5100و ارتباط با مقبولیت خارجی ،به ویژه در زمینه روابط کار آمد یا تأمین کنندگان ،پرداختاه
شده است .کمبود تحقیق در زمینه مقبولیت داخلی و حتی خارجی غافلگیر کننده اسات؛ باا علام
بر اینکه در اوایل دهه  11میالدی ،مطالعات اندکی مشارکت راهبردی احتمالی بخش خریاد را باا
سطح باالیی از مقبولیت پیوند زده اند( .واتس 7و همکاران0115 ،؛ الرام و کار)0114 ،8
مقبولیت داخلی یک بخش خرید از توانایی آن در ایجاد ارزش  ،همانگونه که توسط ساایر بخاش
ها دریافته شده ،ریشه می گیرد( کاویانتو0187 ،1؛ گوبل 01و همکاران ،5113 ،چان 00و هکااران،
 ) 5114این مطلب اشاره می کند که مشارکت بخش خرید،مورد تقدیر ،احتارام و حتای حمایات
سایر بخش ها و مدیریت ارشد قرار می گیرد .هر چند ،چنین مقبولیتی به سادگی به دسات نمای
آید :در واقع ،روابط پر تنش بین بخش خرید و سایر بخش ها برای مادت طاوالنی وجاود داشاته
است .از دیدگاه یک مدیر خرید ،توجه به عناصری مانند کم نمودن هزینه ،باال بودن کیفیت کاال و
تغییرات و گردش های سریع ،اهداف سایر سازمان ها معموال در تضاد با اهداف خرید به نظار مای
آیند .از آنجایی که برآورده نمودن تمام اهداف به طور یکجا غیر ممکن است ،ممکن است مدیریت
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ارشد و مدیران سایر بخش ها در مورد برخی اولویت های بخش خرید نا خوشنود باشند ،کاه مای
تواند هم علت و هم معلول پایین در نظر گرفتن مقبولیت بخش خرید باشد.
عامل کلیدی برای ارتقای مقبولیت بخش خریاد ،هام تارازی اهاداف آن باا اهاداف تعیاین شاده
مدیریت ارشد است ،تا سازمان بتواند در یک موقعیت رقابتی پایدار باشد .برای مثال ،چنانچه یاک
سازمان یک راهبرد مدیریت هزینه را اتخاذ کند ،بخش خرید باید به طور قطع کاهش هزینه ها را
بر ارتقای کیفیت و نو آوری ارجحیت دهد .از این رو یک چالش کلیدی بارای مادیر خریاد ،باا در
نظر گرفتن این که سطح باالیی از مقبولیت داخلای قادرت بخاش خریاد را هام از درون وهام از
بیرون سازمان افزایش می دهد ،تعیین چگونگی افزایش مقبولیت داخلی بخش است.
تحقیق بر روی مقبولیت در زمینه های جامعه شناسی ،علوم سیاسی و مدیریت کسب و کار نشان
می دهد که برای مدیران امکان افزایش مقبولیت یک بخش از طریق راهبرد هاای مناساب وجاود
دارد( .برای مثال ،تیلین  ،5114 ،0بیتکتین ،5100 ،5روگوسکی ،5105 ،3ساودابی 4و همکااران،
 .)5107دیپ هاوس 5و همکاران(  )5107چند سوال کلیدی که طی بازبینی دقیق ادبیات نظاری
که انجام دادند ،ایجاد شد اشاره می کند :مقبولیت سازمانی چیست؟ چرا مقبولیات دارای اهمیات
است؟ چه کسی و چگونه مقبولیت را اعطا می کند؟ چه شاخص های برای ارزیاابی مقبولیات باه
کار برده می شود؟ مقبولیت چگونه در طول زمان تغییر می کند؟
تا کنون هیچ مطالعه ای که عوامل مقبولیت داخلی یک بخش را افزایش می دهند  ،منتشر نشاده
است .این تحقیق با پرسیدن سواالت زیر به بررسی این شکاف می پردازد:
راهبرد های مقبولیت دهی استفاده شده توسط مدیران برای افزایش مقبولیت داخلی یاک بخاش
خرید کدامند؟ این سوال ،می تواند یک جریان تحقیقاتی جالب برای یک حوزه توساعه نیافتاه در
خرید باز کند ،هم راستا با نظر پارک 6و همکاران ( )5105می باشد که اشاره مای کناد کاه بارای
درک موقعیت و اعتبار یک بخش ،محققین باید دو مفهوم کلیدی را بیازمایند.
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پاسخگویی و مقبولیت

این مقاله به شکل زیر سازماندهی شده است :بخش دوم  ،چارچوب نظری و ادبیات مربوط به ابعاد
مقبولیت در دسترس بخش های خرید که با شیوه های خرید است و می توان آن با راهبارد هاای
مقبولیت دهی ادغام کرد را توصیف می کند .در پی کارهای اسپینا 0و همکاران( )5106که اخیارا
مقاله ای در مجله مدیریت خرید و تأمین منتشر کارد کاه در آن اساتفاده از نظریاه ساازمانی در
مدیریت خرید و تأمین (مدیریت تامین و خرید) را پیشنهاد می کنند ،می خواهیم جهات تقویات
دانش پیرامون راهبرد های مقبولیت دهی به کار رفته توسط مادیران خریاد ،از دو نظریاه بازر
خارجی در کالم اسپنیا و همکاران ( ،5106ص )01استفاده کنیم.
بخش سوم :روش تحقیق انتخابی برای تحقیقمان را توصیف می کند .بخش چهارم :تحلیال یافتاه
های اصلی و در ادامه آن بحث ادغام راهبرد های مقبولیت دهی با راهبرد خرید را ارائه مای کناد.
بخش پنجم :مشارکت های اصلی این مطالع ه ،محدودیت های تحقیق و راه برای تحقیقات آتای را
نتیجه گیری می کنیم.
مرور ادبیات نظری

چشم اندازهای نظری ،مانند نظریه سازمانی (راسل و میهان ،5104 ،5میهان و همکاران ،)5106 ،نظریه
منبع محور (کار و پیرسون5115 ،3؛ بارنی5105 ،4؛ زیمرمان و فورستل ،)5104 ،5ونظریه وابستگی به
منبع( پائولراج وچن ،)5117 ،6نقش و تأثیر بخش خرید در درون سازمان را می آزماید .با استفاده از
این چشم انداز ،غالبا دو نظریه بزر خارجی به کار برده ایم )0( :نظریه سازمانی( سوچمان،0115 ،7
داروری و هونین 5103،8؛ میهان و همکاران ،)5106 ،که به ابعاد مقبولیت و مشخصات فرآیند
مقبولیت دهی اشاره می کند؛ و ()5دیدگاه منبع محور( استینل و شیله5118 ،1؛ بارنی5105 ،؛
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زیمرمان و فورستل ،)5104 ،برای شناسایی منابع مقبولیت احتمالی که مدیر خرید می تواند استفاده
کند .با استفاده از این دو نظریه بزر خارجی ،ابعاد کلیدی مقبولیت که بخش های خرید می توانند
در فرآیندهای مقبولیت دهی استفاده کنند و انواع شیوه های خرید که با عملیاتی کردن راهبرد های
مقبولیت دهی پیوند خورده اند را شناسایی کرده ایم.
مقبولیت مفهومی  ،کلیدی در زمینه نظریه سازمانی است .ساچمن ( )0115بیان می کند:
مقبولیت با استنباط از فرضیه کلی عمومیت یافته است که اعمال جزء درونی بعضی از سیتم های
جامعه محور ،اعم از هنجارها ،ارزشها ،باورها و معانی ،مطلوب ،مناسب و مختص خود
هستند.ادبیات نظری مدیریت خرید ،تأثیر روزافزون بخش خرید در درون سازمان ها را برجسته
می کند ( کار و پیرسون ،5115 ،ون ویل و ون رایج5104 ،0؛ زیمرمان و فورستل )5104 ،برای
برخی نویسندگان( مک گینیس و والوپرا0111 ،5؛ بایر و همکاران5118 ،؛ ون ویل و ون رایج،
5104؛ بایر و همکاران ) 5105 ،این تأثیر اعتبار بخش خرید در درون سازمان را بازتاب می دهند،
در حالی که برای برخی دیگر( کار و پیرسون ،5115 ،الطنطاوی 3و همکاران )5111 ،این تأثیر
بیشتر از مدیریت ارشد و استنباط سایر بخش ها از تأثیر شیوه های خرید بر عملکرد سازمانی
نشأت می گیرد ،در کل ،اینطور نشان می دهند که وضعیت و تأثیر استنباطی بخش خرید و
راهبرد های مقبولیت دهی به کاربرده شده توسط مدیران خرید  ،به سطح پختگی بخش خرید
بستگی دارد .سطح باالتر پختگی داللت بر این دارد که بخش خرید بهترین شیوه ها را با توجه به
خرید در کل جهان به کار می گیرد (اوبدا 4و همکاران )5105،و این که قادر است فعالیت های
خرید و مدیریت تأمین را به طور کارآمد عملیاتی کند( .پمر و اسکولسومیک.)5106 ،5همکاری
های نزدیک میان کارکردهای بین بخش خرید و سایر بخش ها سطح باالیی از پختگی را نشان
می دهد و بر مقبولیت داخلی بخش خرید مشارکت چشم گیری دارد( .کار و اسملترز0117 ،6؛
هارتمن و همکاران )585 ،هر چند ،هیچ مطالعه ای یافت نشد که این رابطه و یا عوامل تأثیر گذار
بر سطح مقبولیت یک بخش خرید را تحلیل کند .گر چه برخی نویسندگان اشاره دارند که ممکن
است ارتباطی بین شیوه های مدیریت خرید و تأمین در بخش خرید و مقبولیت داخلی آن وجود
داشته باشد ( واتس 7و همکاران0115 ،؛ کارتر و ناراسیم هان ،0116 ،0نارسیم هان و داس،
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5110؛ پائولراج 5و همکاران5118 ،؛ شوئن هر 3و همکاران )5105،ولی تاکنون هیچ تحقیقی بر
روی آن موضوعات انجام نشده است .به همین علت است که مطالعه ما بر روی شناسایی و
مشخصات راهبرد های مقبولیت دهی استفاده شده توسط مدیران خرید جهت افزایش مقبولیت
داخلی بخش خرید متمرکز است.در واقع  ،این عالقه نه تنها بر استنباط و ارزیابی از مقبولیت
داخلی ،بلکه بر مفاهیم کلیدی مانند محیط کسب و کار و مهارت های حرفه ای خرید متمرکز
است که مدیران خرید را به توسعه و یا محدود کردن مقبولیت داخلی قادر می سازد .اهمیت آن
مفاهیم به طور واضح بر روش تحقیق انتخابی تأثیر گذاشته است( .بخش سوم مشاهده شود)
فرآیند مقبولیت دهی در بخش های خرید

تنها از اواخر دهه  81میالدی است که مقاالت دانشگاهی مربوط به مقبولیت و مفاهیم پیوسته
به آن (مانند تصویر ،خوشنامی) در فرضیه مدیریت خرید منتشر شدند( .کاویناتو0187 ،4؛ رک و
الن  ،0188 ،5پیرسون و گریتزماخر 0111 ،6را مشاهده کنید).از آن زمان  ،غالبأ تأکید بر نمایش
میزان حیاتی بودن بخش های خرید برای مزیت رقابتی و اینکه تنها برای این مشارکت به همان
اندازه سایر بخش های مهم شناخته شوند  ،بوده است ( .کار و اسملترز0117 ،؛ چن وهمکاران ،
 ،5114پائولراج و همکاران 5116 ،؛ تسبیح چی و مورهاوس5118 ،7؛ التزینی و رونچی،8
 .)5100برخی نویسندگان مقبولیت یک بخش خرید را با توانمندی ها و فوت و فن خریداران
پیوند می زنند( .آیزنهارت و شون هوون0116، 1؛ الطنطاوی 01و همکاران .)5111 ،حرفه ای های
مدیریت خرید باید دارای مهارت های الزم جهت عملکرد در یک سطح راهبردک باشند( .
کاروپیرسون5115 ،؛ تسبیح چی و مورهاوس5118 ،؛ الطنطاوی و همکاران )5111 ،و این می
تواند تبدیل به وضعیت باالتر و مقبولیت اضافی برای این بخش شود .برای مثال ،یک بخش خرید
با مقبولیت داخلی باال می تواند شرکت های راهبردی را توسعه دهد ،که می تواند برای دسترسی
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به منابع بی بدیل و ارزشمند و یا بدست آوردن آنها ،کمک بیشتری به سازمان کند .در مقابل این
مطلب  ،منابع اجتماعی بخش خرید  ،یعنی وجهه ،جایگاه و ( طبق نوشته آیزنهارت و شون
هوون( ،)) 0116مقبولیت داخلی بخش خرید  ،منبع غیر مستقیمی است که می تواند به ارتقای
موقعیت راهبردی بخش خرید کمک کند .به همین علت است که مقبولیت داخلی این بخش می
تواند در ذات خود شبیه به یک دارایی در نظر گرفته شود ،منبعی که سازمان جهت توسعه به آن
نیاز دارد( .تیلین  ،0ص .) 5114 ،4با این وجود ،باال رفتن مقبولیت نیز ممکن است .از این رو،
مقبولیت داخلی بخش خرید باید در ابعاد مختلفی ایجاد شود  ،توسعه یابد و حفظ شود .طبق
نوشته بسیاری نویسندگان مانند( لو و جاستون5101 ،5؛ گرسپین  ،3مازت و دانتن ویل،)5105 ،4
مقبولیت یک موضوع چند بعدی است .برخی نویسندگان به دو بعد اشاره می کنند :مقبولیت
مدیریتی ( که بر پایه کارآمدی منطقی است) و مقبولیت فنی (بر پایه فناوری ،کیفیت و صالحیت
ها) (روف و اسکات  ) 0118 ،5سایر کسانی که موضوع را مطالعه کرده اند بر سه بعد اعتقاد دارند:
مقبولیت عملی ،مقبولیت اخالقی و مقبولیت شناختی) که به شرح زیر است:
مقبولیت عملی مبنی بر منافع فردی اعطا شده اجزای آن است(.ساچمن  )0115،6مقبولیت عملی
یک بخش خرید ممکن است بازتاب دهنده حدی باشد که شیوه ها و نتایج آن با آنچه مورد
انتظار سایر بخش ها و مدیریت ارشد است ،هم راستا باشد .برای مثال ،اگر سایر بخش ها در نظر
بگیرند که فعالیت های بخش خرید به سود آنها خواهد بود  ،مقبولیت بخش خرید باالتر خواهد
بود اگر خالف آن صحیح باشد مقبولیت عملی آن غالبأ حاصل از اعمال انجام شده توسط بخش
خرید است ،مانند دخیل کردن سایر بخش ها در ابتدای فرآیند انتخاب تأمین کننده ها ،تضمین
تداوم خرید و شراکت با تأمین کنندگان کلیدی.
مقبولیت اخالقی بر پایه اعمالی است که برای وضعیت سازمان سودمند است .نویسندگانی که
سا زمان را به عنوان سیستمی که بر ارزش های اجتماعی بنا شده می بینند ،مقبولیت اخالقی را
به عنوان عنصری با باورها و ارزش های معمول توصیف می کنند (ریندووا 7و همکاران ،ص ،54
 ) 5118مقبولیت اخالقی یک بخش خرید  ،به توانایی آن برای انجام کار درست می بینند ،مثال
دخالت در خرید و در مواجهه با جامعه (زورزینی 8و همکاران )5105 ،و پرداخت مبالغ باالتر
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جهت حمایت از تأمین کنندگان محلی.
مقبولیت شناختی به خرید دانش پرسنل در مورد محیط ،قواعد و قانون و توانایی آنها در استفاده از
چنین دانشی برای ایجاد ارزش مرتبط است (ال تنتاوی و همکاران  )5111مقبولیت شناختی درها را
به روی فرصت های جدید تجاری و منابع داخلی و خارجی اضافی تر باز می کند؛ چیزی که در غیر
اینصورت  ،حتما مشکل تر می بود (.کروز -سوارز 0و همکاران  )5104 ،این دومین چشم انداز با سه
بعد است که برای این تحقیق استفاده شده است .طبق نظریه وابستگی به منبع (تیلین  )5114 ،یک
بخش خرید می تواند با توجه به مقبولیت داخلی آن در یکی از چهار مرحله زیر باشد :ایجاد مقبولیت،
حفظ مقبولیت ،توسعه مقبولیت و دفاع از مقبولیت .با این وجود در طول زمان ،تحول مقبولیت یک
بخش خرید ،شیوه ها و اعمالی است که منجر به مقبولیت می شوند و با فعالیت های هوشیارانه خود
را منعکس خواهند کرد (دروری و هونی  ،5103 ،5ص )341
راهبرد های مقبولیت داخلی یک بخش خرید

برخی نویسندگان اشاره دارند که بخش خرید با مهارت های راهبردی خرید ،توسط مدیریت
ارشد و سایر بخش ها به عنوان منبع سازمانی مهمی دیده می شوند و از لحاظ موقعیت و
وضعیت با سایر بخش های اصلی در شرکت با آنها برخورد یکسانی می شود(کاف  ،کار و پیرسون
 .) 5115،این امر به آن علت است که در پی فرصت هایی برای فراهم کردن ورودی هایی است
که تأثیر به سزایی بر کیفیت تولیدات و رشد شرکت داشته باشد(فریمن  ،کاوانیتو ، 0111
الطنطاوی و دیگران  .)5111همانطور که توسط زیسیدین و دیگران()5113گفته شده  ،اهمیت
استنباطی یک بخش خرید در درون یک سازمان مبتنی بر دو متغیر عمده است )0( :اهمیت
استباطی مدیریت خرید و تأمین توسط مدیریت ارشد و حوزه کارکردی همکاران حقوقی ()5
اینکه مدیریت خرید و تأمین برای رسیدن به اهداف خاص و قابل اندازه گیری تا چه درجه ای
پاسخگوست.
طبق نظریه سازمانی  ،سازمانی که به خاطر فعالیت هایش مطلوب و پاسخده(مسئولیت پذیر)
استنباط شود ،دارای مقبولیت است( .ساچمن )0115 ،3از آنجایی که سازمان ها با بخش ها
چارچوب بندی شده اند ،احتمال نظارت بر تمام بخش ها ،از جمله بخش خرید وجود خواهد شد
.به این ترتیب ،عملیاتی کردن شیوه های خرید با اهدافی مانند کاهش هزینه و مرکزیت خرید
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عجیم بوده و از مقبولیت بخش خرید پشتیبانی و یا از آن حمایت نخواهد کرد ،بسته به
استنباطی است که مدیریت ارشد و مدیران سایر بخش ها به خاطر سیستم ها و قوانین خودشان
دارند .این واقعیت توصیف کننده چرایی این نوشته میهان و همکاران ( )5106است که نظریه
سازمانی دیدگاه مفیدی است که چالش های اجرای تدارکات مشارکتی را در عمل به دلیل تنش
ها میان دستیابی به مشروعیت و رسیدن به کارآیی  ،برجسته می کنددر واقع به این نویسندگان
تشریح می کنند که چرا توسعه راهبرد های خرید برای بخش های خرید ضروری است.
برخی م طالعات که رابطه ای بین مشارکت یک بخش خرید در خلق ارزش و استباط ااهمیت آن
را در سازمان را نشان می دهند ،اشاره می کنند که شیوه های مدیریت تامین و خرید باید پایه
مقبولیت داخلی بخش خرید در نظر گرفته شوند( .پیرسون و همکاران0116 ،؛ مک گینس و
والوپرا ،0111 ،زیسیدین 0و همکاران5113 ،؛ التزینی و رونچی .)5100 ،5طبق گفته مک گینس
و والوپرا ( ) 0111استنباط بخش خرید به عنوان یک منبع مزیت رقابتی به عوامل زیر پیوند
خورده است ) 0( :نقش بزرگتری برای مدیریت خرید در توسعه فرآیند و ارتقاء )5( .ادغام بهتر
تأمین کننده در توسعه فرآیند و ارتقاء ) 3( .مشارکت بزرگتر در توسعه پردازش و ارتقاء به وسیله
خرید .سایر نویسندگان یک رابطه مثبت بین شیوه ها و عملکرد مدیریت تامین و خرید پردازش،
و همینطور رابطه ای بین شیوه های پردازش و مقبولیت داخلی بخش خرید را نشان می دهد .به
همین نحو ،شون هر ( ) 5105و همکاران اشاره دارند که یک راه برای نشان دادن اهمیت مدیریت
تامین و خرید برای مدیریت ارشد ،نشان دادن ارتباط بین شیوه های خرید و عملکرد با اندازه
های مالی است .از این رو تراز مالی مثبت می تواند مقبولیت بخش خرید را افزایش دهد .برخی
مطالعات منبع محور ،شیوه های خاص مدیریت تامین و خرید را راهبردی نامیده اند و از این رو
منبعی برای عملکرد برتر به حساب آورده اند .زیمرمان و فورتسل( )5104این شیوه ها را به دو
گروه دسته بندی کرده اند )0( :شیوه های مدیریت تامین و خریدخارجی که با تأمین کننده
سروکار دارند ( )5شیوه های مدیریت تامین و خرید داخلی .این دسته بندی همانی است که با
چارچوب نظری و بازبینی ادبیات سازگار بوده و برای شناسایی منابع مقبولیت گروه مناسب بوده
و ما این دسته ها را برای تحقیقمان تطبیق دادیم ( .جدول شماره یک مشاهده شود).
جدول شماره یک اشاره دارد که راهبرد مقبولیت دهی می تواند برنامه ای تلفیقی از شیوه های
خرید باشد که ارتقای استنباطی بخش خرید را هدف گرفته اند و در مقابل باید مقبولیت آن را
نیز ارتقاء دهد .از آنجایی که سطح پایین مقبولیت می تواند مبتنی بر محدود شدن عملیات
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بخش خرید منجر شود  ،مقبولیت داخلی برای یک بخش خرید دارای اهمیت است .بخش خرید
می تواند مشارکت مهمی در مزیت رقابتی شرکت داشته باشد؛ یک نکته کلیدی طبق دیدگاه
منبع محور در یکپارچگی تأمین کنندگان ،پاسخگویی باال به منظور مقبولیت دهی مدیر خرید
باید بر کدام یک از ابعاد (عملی  ،اخالقی ،شناختی) تأکید کند؟ جهت دانستن مطالب بیشتر در
مورد راهبرد مقبولیت دهی به کار رفته توسط مدیران خرید ،به سؤال زیر تمرکز کرده ایم :راهبرد
های مقبولیت دهی به کار رفته توسط مدیران خرید جهت افزایش مقبولیت درونی یک بخش
خرید کدام است؟ پاسخ دادن به این سوال ،این تحقیق می تواند بر تحلیلی از مقبولیت در زمینه
مدیریت خرید مشارکت کند.
جدول  :0منابع خریدی که مقبولیت داخلی را کاهش میدهند.

نویسندگان

اعمال مدیریت تامین و خرید داخلی

نمونههایی از اشتراک گذاری دانش  ،بایر و
شیوههای مدیریت تامین و خرید همسو شده
دیگران ،سال 5103؛ روزمیجر و دیگران ،سال
فعالیتهای یکپارچهسازی کارکردی متقابل
5103؛ فورستل و دیگران ،سال 5103؛ کاندسن و
هماهنگی عملیاتهای داخلی در خرید دیگران ،سال 5103؛ الطنطاوی و دیگران5115 ،؛
وان و سایرین5115 ،؛ مکبث و دیگران5115 ،؛
مرزهای عملکردی
مکبث و دیگران5115 ،؛ کاکس و دیگران5115 ،؛
فعال کردن عملیات مدیریت تامین و خرید
هندریک و دیگران5115 ،؛ مکبث و دیگران ،سال
شیوههای رابطه بین فروشنده و فروشنده
5113؛ ,ولف و دیگران ،سال 5113؛ ترپند و
دیگران5118 ،؛ مکبث و دیگران5118 ،؛ ولف و
شیوههای ارتباطی و غیر ارتباطی
دیگران5118 ،؛ ولف و دیگران.5118 ،

روش تحقیق

جهت جمع آوری داده ها در مورد این پدیده و همانطوری که توسط آیزنهارت ( )0181و وین
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( ) 5103اشاره شده است ،در موقعیت هایی که زمینه سازمانی پیچیده و متحول است ،رویکرد
تحقیقاتی کیفی بر مبنای موارد مختلف انتخاب کرده ایم :همانطور که فاوست 0و همکاران
() 5104در مورد تحقیقاتشان اشاره کرده اند ،تحقیق کیفی می تواند افق های تحقیق را توسعه
دهد ،مسیر های معنا دار را برای پرسش استقرایی تعیین و متمایز کند و ما را در یک مسیر سیر
برای کشف دانش پیشین و انتشار آن قرار دهد .این موارد در تحقیق ما نیز قابل مشاهده است.
روش های تحقیق کیفی متعددی توسط محققان برای مطالعات اکتشافی مورد بحث قرار گرفته
اند مثل نظریه داده بنیاد که قدرت متقاعد کنندهای از موارد تک نمونه ای از داده های غنی
تجربی را می تواند به نحو بهره وری نمایان کند( .سیگل کاو، 5117 ،5ویک .)5117، 3همانطور
که جهت توسعه مبنای نظری داده ها را جمع آوری و تحلیل کردیم و یا به طور دقیق تر ،دانش
پیرامون رویکرد سازمانی از این که بخش خرید به واقع در کجای سازمان ها قرار دارد (چه
موقعیتی دارد) را تقویت کردیم ،یک راهبرد مطالعه چند موردی را نیز اتخاذ کردیم ،به ویژه در
زمینه های مفهوم و اصل روابط میان بخش های مختلف واحد بخش خرید  .مطالعات موردی
معموال در تعامل نزدیک با متخصصین انجام می پذیرد و با موقعیت های مدیریت واقعی سرو کار
دارند .از این رو مطالعات موردی ،روش تحقیقی که به طور ایده آل برای ایجاد داده های مربوط
از نظر مدیریتی مناسب است را ارائه می کنند.
انتخاب مورد مطالعه

آیزنهارت و گربنر )5117( 4اظهار دارند که هدف تحقیق موردی نظری ،توسعه نظریه و نه آزمودن
آن است ،و از این رو نمونه گیری نظری ( و نه تصادفی یا طبقه بندی شده ) مناسب است .مقصود
5
تحقیق ما توسعه یک نظریه نیست که این کار نیازمند دنبال کردن توصیه های ( کتوویکی و چوی
 )5104از جمله درخت تصمیم در مطالعه موردی آنهاست  .در عوض ،ما می خواهیم دانش پیرامون
راهبردهای مقبولیت دهی به کار رفته توسط مدیران خرید را تقویت کنیم .از این رو نمونه مدنظر
بر پایه توصیه های آیزنهارت وگربنر انتخاب شده ،چرا که تقویت دانش  ،یک پیش شرط برای
توسعه نظری می باشد .ما بیشتر بر دو شاخص برای انتخاب نمونه موردی تکیه کرده ایم .ابتدا از
آنجایی که باید بر صنایعی که عملیات و فرآیند در آنها حاکم بودند تمرکز می کردیم لذا صنایع
هوافضا و حمل و نقل کانادایی را انتخاب کردیم .سپس ،سطح توسعه بخش خرید باید در انتخاب

1 Fawcett
2 Siggelkow
3 Weick
4 Eisenhardt and Graebner
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نمونه در نظر گرفته می شد .بر پایه کار پالوراج 0و همکاران( ،)5116نمونه های موردی مطابق با
سطح توسعه سه الیه ای انتخاب شده اند (جدول شماره دو مشاهده شود).
این نویسندگان اشاره دارند که سطح خرید راهبردی که یک سازمان درآن قرار دارد ،به تمرکز
راهبردی ،مشارکت راهبردی و پدیداری و اعتبار آن بستگی دارد .اگر چه مدل های مختلف سطح
توسعه یک بخش خرید را ارزیابی می کنند ،ما مدل پالوراج و همکاران ( )5116را برای مطالعه
خودمان ا نتخاب کرده ایم .این نویسندگان تحقیق خودشان را بر پایه یک نمونه با  535عضو از
موسسه مدیریت تأمین در آمریکا قرار دادند و این انتخاب اعتبار خارجی گونه شناسی آنها را
افزایش می دهد .جهت پوشش دادن هر سه سطح پیچیدگی که پالوراج به آنها اشاره کرده است،
ما روش نمونه گیری نظری که توسط آیزنهارت و گربنر اشاره شده را برای انتخاب نمونه ای از
سازمان ها در صنایع هوافضا و حمل و نقل کانادایی با علم بر این که تحقیق موردی بر مبنای
تعمیم پذیری نظری آن قضاوت می شود  ،یک نمونه شش موردی را مکفی در نظر گرفتیم.
ما در ابتدا با  31مدیر خرید تماس گرفته و فکر کردیم متقاعد کردن سازمان ها به شرکت در
مطالعه ما ضروری باشد چون که بیشتر سازمان ها در صنایع هوافضا و حمل و نقل در دل یک رکود
صنعتی در ابتدای دهه بوده اند .در واقع با در نظر گرفتن موقعیت کسانی که می خواستیم به
صورت گروهی با آنها صحبت کنیم( غالبا مدیران متوسط به باال و مدیران ارشد) تنها هشت مدیر
خرید دعوت به همکاری ما را پذیرفتند .سپس یکی از آن مدیران به دالیل محرمانه تصمیم به عدم
شرکت گرفت .سپس سطح پیچیدگی که هر سازمان در آن است را تعیین کردیم .نهایتا بر پایه
سطوح پیچیدگی ،شش تا از هفت سازمان را انتخاب کردیم( .جدول شماره سه) اگر چه بحث اولیه
با مدیران خرید نشان داده که سطح پیچیدگی می توانند ارائه شوند ولی به محض اینکه سازمان ها
را در نمونه های خودمان آوردیم و مباحثات اختصاصی تری انجام دادیم  ،دریافتیم که در آنجا دو
سطح وجود دارند :سطح تاکتیکی ( )A,B,C,Dو سطح راهبردی (.) F,E

جمع آوری و تحلیل داده

جمع آوری داده ها با برداشت از اسناد و مدارک داخلی (چارت های سازمانی ،تعریف جایگاه ها،

1 Paulraj
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گزارشات ساالنه و خبرنامه های داخلی ) و با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با  53مدیر
(جدول ش ماره چهار) پیش برده شد .بیشتر مصاحبه شوندگان برای بیش از  01سال در جایگاه
خود دارای سابقه بوده اند ،و برخی از آنها بیش از  35سال را در همان سازمان گذرانده اند .برای
امکان پذبر ساختن بازگشت به موضوعات خاص  ،هر مصاحبه ضبط می شد و سپس به صورت
متن نوشتاری در می آمد و بعد برای تأیید به مصاحبه شونده تسلیم شد.
جدول  :5ویژگی های اصلی بخش خرید
نقش راهبری خرید :سه سطح توسعه.منبع :برگرفته از پالوراج و همکاران ()5116

ویژگیهای اصلی بخش
خرید

سطح  :0پایین

سطح  : 5متوسط

عدم وجود یا آموزش در
فرآیند برنامهریزی
راهبردی شرکت.
نقش منفعل در سازمان.
هیچ تشخیص توسط
بخشهای مهم دیگر
وجود ندارد .
اولویتهای مبتنی بر
هزینهها .

مشارکت در فرآیند
برنامهریزیراهبردی .
عامل کلیدی در بسیاری
از ابتکارات شرکت .
ردههای باالی با قابلیت
رویت باال توسط مدیریت
ارشد.

سطح  : 3باال

مشارکت در تمام ابعاد
خرید راهبردی
کار با دیگر بخشها در
تدوین راهبرد.
تاثیر بر عوامل رقابتی از
جمله کیفیت ،هزینه /
قیمت ،تحویل به موقع و
قابلاطمینان .

همانطوری که توسط لینکلن و گوبا 0اشاره شده است ،برای هر سازمان همین مصاحبه ها وهم
اسناد و مدارک داخلی از طریق مطالعه چشم اندازها انجام گرفت (.یعنی مصاحبه شوندگان بخش
خرید و آنهایی که در سایر بخش ها بودند) .راهنمای مصاحبه برای هر مصاحبه شونده (در بخش
خرید یا سایر بخش ها) به چهار موضوع پرداختند )0( :سطوح توسعه و مقبولیت استنباطی بخش
خرید )5( ،فعالیت ها و شیوه های آن )3( ،قدرت درونی استنباطی آن )4(،استفاده راهبردهای
مقبولیت دهی .چنانچه توسط هولت( )5104اشاره شده ،از آنجایی می خواستیم استنباط پاسخ
دهندگان در مورد هر بعد مقبولیت (عملی  ،اخالقی ،شناختی) را تعیین کنیم ،یک مقیاس
لیکرت چه ار گزینه ای بر پایه ادبیاتی که با آن ابعاد سروکار دارند پرورش دادیم(مانند
ساچمن ) 0115،و به جای استفاده از یک مقیاس با بسته میانی خنثی (مانند بسته های سه
یاپنج گزینه ای) ،ما یک مقیاس چهار گزینه ای (که در آن عدد یک ،پایین ترین جایگاه و عدد
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چهار  ،باالترین جا یگاه است) را انتخاب کردیم تا پاسخ های پاسخ دهندگان را وارد کنیم تا نشان
دهند که بخش خرید سازمان را در چه جایگاهی قرار می دهند (لوزانو 0وهمکاران )5118
بر پایه شواهد ارائه شده در بسیاری انتشارات مدیریتی ،مقیاس لیکرت چهار گزینه ای هم قابل اتکا
و هم معتبر است (چن 0114،5؛ تیتارت .)5110،3بررسی ها توسط ماتل و جیکوبی )0170(4
نشان داد که ثبات ،اعتبار پیش بینی شده و سازگاری نمرات جمع شده از موارد لیکرتی از اعداد
نقاط مقیاس به کار رفته مستقل بودند .بعالوه چنانچه توسط جوشی 5و همکاران ( )5101اشاره
شده است  ،داده های مقیاس لیکرت می تواند به عنوان داده های میانی باشد( یعنی میانگین
بهترین مقدار از مرکز گرایی ) و ما این رویکرد را به کار برده ایم چرا که امکان اضافه کردن نتایج،
محاسبه میانگین حسابی و گرفتن نشانه ای در مورد مرکز گرایی یک پدیده وجود دارد.
از آنجایی که اطالعات جمع آوری شده استنباط از سطح مقبولیت و سطح توسعه را ارئه می کند،
ما داده ها را چنانچه توسط مردیت 6و همکاران ( )0181اشاره شده است تحلیل کردیم ،سپس
همانطور که در جدول شماره دو آمده است و بر مبنای کار پالوراج بر پایه یکی از سه سطح توسعه،
در نظر گرفتیم که مصاحبه شوندگان می توانند ارزیابی کنند که یک بخش خرید در کجا قرار دارد:
 سطح  > 5( 0میانگین » ) 0برابر است با بخشی که بیشتر بر فعالیت های کلی (یا
عملیاتی) متمرکز است.
 سطح  >3( 5میانگین » )5به بخشی داللت دارد که بیشتر تاکتیکی است.
 سطح  »4( 3میانگین » )3با بخش های خریدی که نقش راهبردی در درون سازمان
ایفا می کند ،پیوند خورده است.

1 Lozano
2 Chang
3 Thietart
4 Matell and Jacoby
5 Joshi
6 Meredith
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جدول  :3مشخصه های سازمانی.

مالک

شرکت A

شرکت B

شرکت C

شرکت D

شرکت E

شرکت F

. 0تعداد کارمندان

باالی
5111

باالی
5111

بین  511و
0111

باالی
5111

بین
تا
511
0111

بین
 511تا
411

باالی
X55

باالی
X55

4X

باالی
X55

رئیس
بخش
خرید

رئیس
بخش
خرید

رئیس
بخش
خرید

رئیس
بخش
خرید

مسئول
خرید

مدیر خرید

5

5

5

5

3

3

. 5درآمدها
کوچکترین مقدار
 6سازمان
. 3وضعیت بخش
خرید به عنوان
باالترین مقام در
خرید
 .4سطح توسعه
نقش منفعل در
سازمان.

8X

X

به همین شکل ،بر پایه میانگین از ارزیابی های ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان تعیین کردهایم
که مقبولیت داخلی بخش خرید می تواند پایین ( >5میانگین » ،)5متوسط ( >3میانگین » ،)5و
یا باال ( »4میانگین » ،) 3باشد .ما سایر داده های جمع آوری شده در طول مصاحبه ها را به طور
دستی کد گذاری کردیم ،و سپس مطابق با نوشته النگلی )0111 (0از یک رویکرد داده بنیاد
استفاده کردیم تا اطالعات در خور را استخراج کنیم.
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شکل  :0مدل پژوهشی
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شکل شماره  :5مثال هایی از پیشینه تحقیقاتی مطالعه شده

تحلیل داده ها متشکل از دوعنصر بود :کد گذاری مصاحبه شونده و مقایسه میان مصاحبه
شوندگان ،که با موارد آرشیوی و مصاحبه های ضبط شده پشتیبانی می شدند .در مرحله اول ،ما
رویکردی برپایه کد گذاری باز (مایلز و هوبرمن )0114،0استفاده کردیم ،که امکان بروز نقاط
اشتراک و تمایز از داده ها را می دهد و تجزیه داده از هر مصاحبه به واحد های میانگین متمایز را
ممکن می کند .به عنوان یک فرآیند تکراری ،کد گزاری باز به ما اجازه داد تا شباهت ها و تفاوت
های نمونه های مورد مطالعه را مقایسه کنیم ،جهت افزایش اعتبار و موئق بودن یافته هایمان،
روند ابتدایی بر پایه بحث با همکارانی که تخصص آنها تحلیل داده های مصاحبه است  ،بهبود
یافت .با علم بر این که بسیاری اکتشافات می تواند در فرآیند تحلیل داده نمونه موردی اتفاق
بیفتد ،مطالب بروز یافته در طول فرآیند کدگذاری فهرست شدند .این فرآیند امکان پرورش یک
چارچوب مشترک متشکل از عناصری را داد که ما آنها را دسته های نظری نامیدیم(.شکل.)a
سپس ،بر پایه ادبیات ابعاد نظری راهبردهای مقبولیت داخلی بخش خرید را تعریف کردیم.
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در مرحله دوم ،نمونه های موردی با استفاده ازچارچوب مشترک حاصل ازمقایسه کد گذاری
مصاحبه شونده و کد گذاری بین مصاحبه شوندگان دوباره تحلیل شدند(.جدول شماره پنج) و سپ
با حرکت بین تحلیل استنباطی (داده محور) و تحلیل استقرایی (نظریه محور) ،تحلیل را به به
ادبیات وصل کردیم و به طور خاصی یک تحلیل استقرایی بر پایه کدگذاری موضوعی را پیش بردیم؛
هر شیوه مدیریت تامین و خرید که در جدول شماره یک آمده است را به عنوان پایه ای برای
تحلیل محتوای مصاحبه ها به کار برده شد .هدف شناسایی اهرم های مورد استفاده مدیران خرید
برای عملیاتی کردن راهبرد های مقبولیت بود .انجام این تحلیل شناسایی دسته های گوناگون در
شیوه های مدیریت تامین و خرید ( مانند گزارش شفاف از عملکرد بخش ،یا توسعه برنامه ها
شرکتی مسولیت اجتماعی و غیره) و همینطور ابعاد اصلی مقبولیت داخلی ( مقبولیت عملی ،اخالقی
 ،شناختی ) مرتبط با شیوه های مدیریت تامین و خرید ( مدیریت خرید و تأمین ) را ممکن کرد.
شکل  ، bنمونه ای از ساختار داده برگرفته از تحلیل محتوا را نشان می دهد .این ساختار که به
تدریج از تحلیل محتوای مصاحبه حاصل شد ،به ما امکان داد که شیوه های مدیریت تامین و
خرید را با ابعاد مقبولیت داخلی وصل کنیم (که در شکلشماره شش ،آمده است) تلفیق اطالعات
گوناگون  ،یافته های اصلی از مطالعه میدانی ما را تشکیل می دهد .در توسعه بعد از آن ،و
همانطور که در بخش دوم نشان داده شد نتایج مطابق با دو نظریه بزر جهت تقویت دانش با
توجه به رویکردی سازمانی ،و ابتدا بر پایه نظریه سازمانی ،برای کمک به درک سطح توسعه بخش
خرید و سطح مقبولیت آن و سپس بر پایه نظریه دیدگاه منبع محور برای درک راهبردهای
مقبولیت دهی یک بخش خرید ،تحلیل شده اند.
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جدول  :5تقویت راهبردهای قانونی :تمرکز زدایی بر ابعاد تمرکز و مقبولیت داخلی

شرکت ها

تمرکز فعالیتهای مدیریت تامین
و خرید
A

B

C

D

E

F

کاهش هزینه زیاد

×

×

×

×

×

×

شراکت مرکزی با تامین کنندگان
عمده منابع

×

×

×

×

×

×

شناختی و عملی

تحقیق در مورد تامین مواد خام
جدید

×

×

×

×

×

×

شناختی و عملی

توسعه مسولیت اجتماعی شرکت
،

-

-

-

-

×

×

شناختی و اخالقی

افزایش خرید از تامین کنندگان
محلی

×

×

-

-

×

×

شناختی و اخالقی

شناختی و عملی

ساخت یک رابطه مثبت (برد -
برد)با تامین کنندگان سازگاری
با محیطزیست

-

×

-

-

×

-

شناختی ،عملی و
اخالقی

بهبود فرآیند مذاکره،

×

×

×

×

×

×

شناختی و اخالقی

توسعه قابلیتهای مدیریتی قوی،

-

-

-

-

×

×

شناختی ،عملی و
اخالقی

توسعه تخصص حرفهای

×

×

×

×

×

×

شناختی

گزارش دهی واضح از عملکرد

-

-

×

×

×

×

شناختی

تمرکز در فعالیتهای خرید

-

-

×

×

×

×

شناختی
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یافته ها و تحلیل

نتایج درسه زیربخش زیر ارئه شده اند :رابطه بین سطح توسعه بخش خرید و سطح مقبولیت آن؛
راهبرد های مقبولیت دهی داخلی بخش خرید ،و پیاده سازی (یا عملیاتی کردن) این راهبردها.
سطح توسعه بخش خرید و سطح مقبولیت آن

تحلیل ها از این ایده که مقبولیت داخلی ی بخش خرید بازتاب دهنده این است که چگونه سایر
مدیران بخش ها واقعیت را بر پایه منافع خودشان ،هویت بخش خودشان و اطالعات در اختیارشان
تفسیر می کنند .چنانچه با برخی نقل و قول ها از مصاحبه شوندگان (در شکل  )1aنشان داده شده
به نظر می آید که مقبولیت داخلی یک بخش خرید در واقع به حرفه ای ها و متخصصین خرید با
ویژگی های معلوم بر می گردد )0( :مهارت های ضروری برای نظارت و تفسیر تغییرات در بازار
تأمین کننده و پایگاه تولید ( )5توانایی های فنی برای کمک به سازمان در بهبود فرآیندها و
تولیدات تأمین کنندگان و کاهش مجموع هزینه تجارت سازمان با تأمین کنندگان تحقیق که
نشانگر یک ارتباط قوی بین سطح توسعه بخش خرید و سطح مقبولیت داخلی آن است(.شکل
شماره دو) در واقع اینطور می نماید که هنگامی که سطح توسعه بخش خرید باالست ،سطح
مقبولیت داخلی آن نیز به همین شکل است(.شرکت های  F,Eدر شکل شماره دو) همین ترتیب
برای سطح متوسط اعمال می شود ( شرکت های  A,C,Dدر شکل شماره دو)
با این حال ،برخی بخش های خرید وجود دارند که مطابق با مدل توسعه پالوراج سطح مقبولیت
پایین تری از سطح مورد انتظار دارند (.شرکت  Bدر شکل شماره دو ) مطابق با نظریه مقبولیت
جانسون و هولوب( ،) 5113بخش های خریدی که در چنین موقعیتی هستند باید راهبرد های
مناسبی را برای افزایش مقبولیتشان به کار گیرند .درآن سوی ماجرا بخش های خرید در برخی
سازمان ها در همین حال در پیشرفته ترین س طح مقبولیت قرار دارند و همینطور نیز از باالترین
سطح مقبولیت داخلی نیز سود می برند ( .شرکت های  F,Eدر شکل شماره دو) در این سازمان
ها چالش اصلی برای مدیران خرید ،حفظ سطح مقبولیت داخلی در عین تقویت بروز مهارت های
حرفه ای و استفاده بهترین روش در مدیریت خرید است.
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نمودار شماره . 5خرید سطح توسعه بخش ها و سطح مقبولیت آن و گروه پایین متوسط باال

به نظر می آید در بسیاری از سازمان ها ،توسعه و مقبولیت داخلی بخش داخلی در یک سطح
می باشند .این یافته اشاره دارد که سبک مشارکت اختصاص یافته به اهداف سازمانی توسط بخش
خرید ،به طور مقتضی در ارزیابی های مدیران سایر بخش ها از مقبولیت داخلی بخش خرید
منعکس شده است .با این حال ،ارزیابی سایر مدیران از مشارکت پایین بخش خرید می تواند از
آنچه که این بخش به واقع می تواند به دست آورد  ،جلوگیری کند .در نتیجه پایین بودن
ارزیابی ،ممکن است بخش خرید فرصت اثبات آنچه قادر به انجام آن است را پیدا نکند .بعالوه اگر
متخصصین و حرفه ای های خرید مشارکت احتمالی خودشان را با ارزش در نظر نگیرند ،احتماال
جزو وظایف مورد نیاز است که انجام خواهد گرفت و تالش کمی برای مشارکت راهبردی احتمالی
بخش خرید ص ورت خواهد گرفت .بر پایه این استدالل و مطابق محتوای کلیدی نظریه سازمانی
می توان ادعا کرد که مقبولیت داخلی استنباط های مدیریت ارشد و سایر مدیران را منعکس می
کند ،اما توسط خود کارکنان یک بخش خرید بر حسب این که اعمال آنها چقدر راهبردی،
ستایش شده و با ارزش است  ،تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
از این رو تحلیل ما اشاره دارد که با عملکرد صحیح در جبهه مرتبط ،یک بخش خرید می تواند
جایگاه و شناخت و از این رو مقبولیت خود را تقویت کند .این مطلب هم راستا با نتایج به دست
آمده از تحقیقات تجربی پیشین است .از این نقطه نظر ،به نظر می آید که تمام بخش های خرید
در این نمونه در موقعیت خوبی برای تحکیم و تقویت و یا بهبود مقبولیت داخلی خودشان هستند.
راهبرد های مقبولیت دهی پیاده شده توسط مدیران در بین آن سازمان ها متغیر است.
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راهبرد های مقبولیت دهی بخش خرید

در حالی که برخی بخش های خرید هم چنان در تالش برای رسیدن به سطح باالتری از
مقبولیت داخلی با استفاده از راهبرد های مقبولیت دهی مقتضی هستند (.مثل شرکت های C,D
) ،سایرین از قبل در نگاه اعضای کلیدی از سایر بخش ها مشروع هستند (شرکت های .)F,E
تحلیل ما نشان می دهد که مقبولیت داخلی یک بخش خرید بیشتر مبتنی بر رفتار فعاالنه
مدیران خرید است )0( :شناسایی و جذب بهترین تأمین کنندگان ( )5شناسایی و پیاده سازی
فرآیندهای همکاری و فرآیند های هماهنگی که توسط رقبا قابل کپی برداری نباشد(.جدول
شماره پنج) این دو گرایش راهبردی مکمل یکدیگرند این مشاهده هم تراز با چیزی است که
دروری و هونی ( ) 5103قبال اشاره کرده اند :منابع مقبولیت و شیوه ها و عمل های همراه با آن
ممکن است ریشه در درون و بیرون سازمان داشته باشد.
توسعه مقبولیت داخلی بخش خرید شامل ایجاد یک ساختار سازمانی که یکپارچگی و همکاری
در درون و بیرون سازمان را تسهیل کند شامل می شود .سازمان هایی که کار در آنها به خوبی
انجام شده ( مثل شرکت های  ) F,Eهمان هایی هستند که مقبولیت داخلی بخش خرید در آنها
باالتر است .این مطلب به راحتی قابل توضیح است :برای مثال گفته شده همکاری بخش با
سهامداران داخلی در فرآیند خرید درک آنها از خریداران داخلی و خارجی را ارتقا می دهد ،که
این مطلب امکان پرداختن به موثر به اولویت ها را می دهد .بعالوه با تمرکز بر پرورش مهارت و
پیاده سازی راهبرد ها و فرآیند های منبع یابی جهانی به عنوان بخشی از راهبرد مقبولیت دهی
یک بخش خرید (شرکت های  F,Eدرجدول شماره پنج) در دستیابی به سطوح باالتری از
عملکرد شرکت مشارکت می کنند و مقبولیت بخش خرید را افزایش می دهند.
با این حال ،چنانچه انتظار می رود راهبردهای متفاوت مقبولیت دهی در سازمان های مورد
مطالعه مورد استفاده قرار گرفت (جدول شماره پنج ) بعالوه ،مدیران خرید راهبرد ها مقبولیت
دهی خود را بسته به موارد ذیل با شدت بیشتر یا کمتر استفاده می کردند )0( :توانایی آنها در
تجهیز منابع محسوس و نامحسوس و ( ) 5حدود پیامد های انتخاب های راهبردی آنها که منجر
به توسعه یک مزیت رقابتی برای سازمان آنها .مطابق با نظریه منبع محور ،منابع محسوس اصوال
پرسنل بخش خرید هستند و همینطور ابزارهای در دسترسی مانند اینترنت و توانایی های
ارتباطی با تأمین کنندگان منتخب .منابع نامحسوس دانش جمع شده و فوت و فن گروه خرید و
همینطور توانایی های آنها در مواجهه با سهامداران مختلف ،از جمله موکلین داخلی نیز از همین
موارد می باشد .با این حال ،توانایی یک مدیر خرید در پیاده سازی مناسب و صحیح آن راهبرد ها
بستگی به موارد ذیل دارد )0( :ارزیابی تحقیق از مقبولیت داخلی بخش خودشان و ( )5توانمندی
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های فنی و ارتباطی کارکنان خرید .مورد دوم به طور ویژه ای دارای اهمیت است ،با در نظر
گرفتن اینکه مهارت های راهبردی مدیریت خرید و وجهه استنباطی (و یا توانمندی) تأثیر مثبت
مستقیمی بر علت دارند .از طریق راهبرد های مناسب مقبولیت دهی به مدیر خرید  ،گام به گام
یک پایگاه اجتماعی بر پایه شناخت سایر بخش ها از صحیح بودن اعمال انجام شده برای افزایش
ارزش بوجود می آورند .این پایگاه اجتماعی از منابع پیوند خورده با حفظ شبکه ای از روابط بین
فردی تشکیل شده است که تالش های مدیر خرید در پیاده سازی راهبرد های مقبولیت دهی
مناسب را تسهیل می کند .با این حال ،تأثیر راهبرد های مقبولیت دهی بر مقبولیت داخلی ،بسته
به شیوه های مدیریت تامین و خرید استفاده شده و عملیاتی کردن آنها  ،متفاوت است.
عملیاتی کردن راهبردهای مقبولیت دهی

تحلیل ما نشان می دهد که مقبولیت بخش خرید قویا مبتنی بر چگونگی عملیاتی کردن
راهبردهای مقبولیت توسط مدیران خرید می باشد .در واقع ،این امر در نتیجه دخالت هدفمند
مدیران خرید به شیوه های خاصی است که می تواند منجر به بهبود و یا تضعیف مقبولیت با
سهامداران دا خلی یا خارجی شود (جدول شماره شش) برخی نویسندگان ادعا می کنند که
مقبولیت پویایی های رفتاری مختلف بر چارچوب های ارتباطی خاصی که آنها ارائه می کنند ،
مبتنی است .این مطلب درباره مقبولیت داخلی بخش خرید نیز صادق است .برای مثال ،در حالی
که برخی مدیران ترجیح می د هند بر شیوه های مقبولیت عملی تمرکز کنند ،مابقی آنها ابعاد
شناختی یا اخالقی را در نظر می گیرند.
چنانچه در جدول شماره شش توصیف شده است  ،به عملیاتی کردن راهبردهای مقبولیت دهی،
از طریق پیاده سازی شیوه های فردی ،مانند مدیریت رابطه خریدار  ،تأمین کننده ،آموزش خرید
و مهارت ،هماهنگی و تناسب خرید و یکپارچگی راهبردی مدیریت تامین و خرید با مدیریت ارشد
(مانند توسعه برنامه های مسئولیت اجتماعی و گزارش عملکرد بخش خرید) به دست می آید .به
نظر می آید که شیوه های مدیریت تامین و خرید که نتایج محسوس را به ارمغان می آورند (بعد
عملی مقبولیت) قویا بر مقبولیت داخلی جهانی تأثیر می گذارد .برای مثال ،نتایج از طریق کاهش
هزینه ها (و یا پیاده سازی هزینه مجموع مالکیت) ،شراکت با تأمین کننده گان اصلی ،فرآیند
مذاکره بهبود یافته ،و دسترسی به منابع جدید مواد خام بدست می آید (شرکت های .) F,E,D
چنین نتایجی سطح مقبولیت داخلی عملی را به باال افزایش داد و احتماال همین کار را بعدا با
سطح کلی مقبولیت داخلی خواهد کرد .با این حال ،چنین واقعیتی معموال بستگی به توانایی مدیر
خرید در نمایش و گزارش شفاف تأثیر بخش خرید بر عملکرد سازمانی دارد .همینطور به نظر می
رسد که مقبولیت داخلی شناختی از بخش خرید بدست آورده و تأثیر مثبتی در پیاده سازی
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شیوه های خرید دارد .در واقع عملیاتی کردن شیوه های خرید که به نتایج محسوس ختم می
شوند معموال با مشخصه هایی مانند سطوح باالی حرفه ای گری ،تخصص و توانمندی کارکنان
بخش خری د عجین است ،که این نیز معموال با خدمت راهبردی به سازمان پیوند خورده است .از
این رو مقبولیت شناختی داخلی بخش خرید محرکی مهم از خرید راهبردی (یعنی برنامه ریزی
بلند مدت ،پیاده سازی ،ارزیابی و کنترل فعالیت های خرید) می باشد.
بعالوه یک عامل کلیدی تأثیرگذار بر استنباط از مشارکت راهبردی خرید توسط سایر بخش ها،
تخصیص فعالیت های راهبردی خرید است :آیا آنها غالبأ تحت مسولیت بخش خرید هستند یا
مایل به اختصاص یافتن آن به سایر بخش ها می باشند .برای مثال در برخی سازمان ها (شرکت
های  ،) F,Eاکثر فعالیت های راهبردی خرید به بخش خرید اختصاص یافته اند ،هنگامی تصمیم
های راهبردی خرید مطلوب اتخاذ شده اند و در درون سازمان کامال شناخته شده اند که نتایج
خوب در نتیجه کاری بوده که بیشتر توسط بخش خرید انجام شده است .پس در این موارد،
غافلگیر کننده نیست که سطح بعد شناختی با سطح مقبولیت داخلی کلی تناسب دارد .با این حال
در سایر سازمان ها (شرکت های  ،) A,Bفعالیت های راهبردی خرید در میان بخش ها دارای
نقصان است :این منجر به استنباط بهتری از بخش های خرید به عنوان ایفا کننده نقش کمتردر
زمانی می شود که پای تصمیمات راهبردی در میان باشد .استنباط مصاحبه شوندگان نیز هم تراز
با همان واقعیت است .،می توان ادعا کرد کمبود صالحیت ها در بخش خرید است که مدیریت
ارشد را وادار به تخصیص بسیاری فعالیت های راهبردی خرید به سایر بخش ها می کند .برخی
پاسخ ها هم تأیید کردند که در واقع چنین بوده است :گرچه بخشی از این ارزیابی پیرامون
صالحیت ها ،هدفمند شناخته شده اند .نهایتا ،با توجه به مقبولیت اخالقی (ارتباطات اخالقی با
تأمین کنندگان ،مالحضات محیطی و در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی) ،رویکردهای جدیدی
مانند خریدهای محلی بیشتر و برنامه های مجازی مسئولیت اجتماعی می توانند سودمند تلقی
شوند .با در نظر گرفتن این که مسولیت اجتماعی قبال به مسئله ای در جامعه تبدیل شده است،
سازمان های بزرگتر به نظر در این بازه وارد عمل شده اند .با این حال ،دو جریان اصلی وجود دارد:
( ) 0برخی سازمان ها تالش برای شامل کردن مالحضات اجتماعی نکرده اند و بخش خریدآنها
هم به همین شکل عمل کرده است( .شرکت  .) Bو ( )5در سایر سازمان ها (شرکت های ،) F,E
تأکید بیشتری بر تجسمی کردن مالحضات اجتماعی در شیوه های خرید مانند روابط برد -برد با
تأمین کنندگان داشته اند .این رویکرد به سایر بخش ها نشان می دهد که بخش خرید برای
تقویت تصویر استنباطی سازمان توسط مردم تالش می کند ،از جمله از خرید کاالهای دوست دار
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محیط زیست .پس بخش ارتباطات می تواند از آن رویکرد به عنوان یک درک قوی از فلسفه
سازمانی که بر مسولیت اجتماعی تأکید دارد ،استفاده کند.
سه بعد مقبولیت داخلی اهمیت یکسان ندارند به نظر می آید بعد شناختی پیش شرط ابعاد عملی
و اخالقی باشد .سطوح مهارت ها و توانایی های فردی تأثیر مستقیم بر توسعه بعد شناختی از
مقبولیت داخلی دارد چرا که مشارکت کارکنان خرید از تالش برای ایجاد ارزش ریشه می گیرد .از
این رو ،در خلق راهبرد های مناسب مقبولیت دهی ،یک مدیر خرید باید ابتدا بر مقبولیت داخلی
شناختی یعنی شیوه های پرورش و توسعه مهارت تمرکز کند .برای مثال در سازمان  ،Fتأکید
بسیاری بر پرورش توانمندی های مدیریتی و گزارش شفافیت عملکرد بخش است و بخش خرید
در زمینه مقبولیت داخلی  ،مسیرهایی را ایجاد می کند .به محض این که مدیران خرید در نظر
بگیرند که سطوح مقبولیت شناختی و عملی به سطح قابل قبولی رسیده اند ،پس از آن اهدافی
مانند رویکرد اخالقی تر در قبال تأمین کنندگان و یا گرایش اجتماعی و محیطی افزایش یافته و
اهمیت بیشتری پیدا می کنند.
از آنجایی که مقبولیت یک منبع مهمی است ،عملیاتی کردن راهبرد های مقبولیت دهی می تواند
به عنوان فرآیندی در نظر گرفته شود که بخش خرید به وسیله آن  ،منابع نامحسوس سازمان را
افزایش می دهد .به همین علت است که مقبولیت داخلی بخش خرید باید به خوبی مدیریت شود،
به ویژه با شناسایی مناسب ترین راهب ردهای مقبولیت دهی و با در نظر گرفتن این که بخش خرید
در کدام سطح مقبولیت داخلی قرار دارد (پایین ،متوسط ،باال)  .از آنجایی که سطح مقبولیت
بخش خرید با میزان مشارکت و دخالت مدیران آن در فرآیند تصمیم گیری مدیریت راهبردی
همراه است ،باید یادآور شد که مشارکت بیشتر منجر به بلوغ و پختگی بیشتر خرید می شود و
عملکرد کلی سازمانی را افزایش می دهد.
بحث

تحلیل های ما نشان می دهد که مقبولیت داخلی یک بخش خرید یک مفهوم پویا و نشان دهنده
یکی از خروجی های رابط بین بخش خرید و سایر بخش هاست .از آنجایی که مقبولیت داخلی
بخش خرید  ،منبع اجتماعی سازمانی است ،تحقیق ما می تواند از چشم انداز یک دیدگاه منبع
محور از خرید و مدیریت خرید در درون شرکت دیده شود .نتایج این مطالعه در ها را به روی
حداقل دو موضوع اصلی بحث  ،باز می کند ) 0( :یکپارچگی راهبردهای مقبولیت دهی در درون
راهبرد های خرید و ( )5راهبردهای مقبولیت دهی و مدیریت مسیر تحول مقبولیت داخلی.
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یکپارچگی راهبرد های مقبولیت دهی در راهبرد های خرید

راهبرد های به کار رفته توسط مدیران خرید جهت به دست آوردن حفظ و یا توسعه مقبولیت
داخلی یک بخش خرید ،بسته به بعد مقبولیتی است که تالش دارند بر آن تأثیر بگذارند که شکل
های مختلفی به خود می گیرند .این مطلب با آنچه جانسون و هولوب  )5113(0قبال اشاره کرده
اند هم راستاست ،هر بعد از مقبولیت  ،مبتنی بر پویایی های رفتاری مختلف می باشد .از این رو،
خواندن درک سطح مقبولیت داخلی بخش خرید می تواند به مدیران خرید در گرفتن تصمیم
صحیح کمک کند ،به ویژه با توسعه راهبردهای مناسب مقبولیت دهی .برای مثال اگر راهبرد
های خرید بر منبع گیری جهانی برای کاهش هزینه های خرید متمرکز باشد ،منطقی است که بر
بعد اخالقی مقبولیت داخلی با خرید از تأمین کنندگان داخلی تأکید کنیم که نهایتا ،ارائه دهنده
درصد کوچکی از مجموع خریدها خواهند بود.
منبع اجتماعی که بخش خرید از راه توانمندی ها و تخصیص مدیریتی توسعه می دهد (به طور
مثال در انتخاب تأمین کننده ،پیاده سازی هزینه مجموع مالکیت و گزارش شفافیت عملکرد
بخش  ،به وضوح دارای اهمیت است .هر چند مطابق دیدگاه منبع محور ،با توانایی پرسنل بخش
خرید در یافتن حامیانی در سایر بخش ها بر آن تأکید شده است .عطف به نوشته رولی و
مولدانووو ،) 5113(5می توانیم بگوییم که بخش خرید  ،هویت اجتماعی خود را با عملیاتی کردن
راهبردهای مقبولیت دهی و با حدف شناساندن اعمال آن می سازد؛ چه با ایجاد ارزش ،ارتقا
خدمات مشتریان و یا با تمرکز بر پایداری.
تحلیل ما اشاره دارد که چرخه ای برای مقبولیت داخلی وجود دارد  :هنگامی که به بخش خرید
نگاهی راهبردی شود  ،این امر در فرآیند برنامه ریزی راهبردی شرکت هم لحاظ شده است.
سپس از طریق شی وه های مختلفی  ،می تواند مقبولیت شناختی ،عملی و اخالقی خود را نیز ارتقا
دهد لذا می توان گفت که راهبرد مقبولیت به عنوان ابزاری عمل می کند که شیوه های سازمانی
را تقویت و اعضای سازمانی را حول یک دید مشترک اخالقی ،راهبردی و ایدئولوژیک تجهیز کرده
و حرکت می دهد .با این حال عکس این مطلب نیز صادق است.
بر پایه تحلیل ها به نظر می آید که سطح داخلی مقبولیت داخلی با این نکته که نقش تعیین شده
برای سازمان در ذات خود ،موضوعی اداری است و با تأکید بر کارآمدی ،قابل توصیف است .چنین

1 Johnson and Holub
2 Rowley and Moldoveanu
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تمرکزی میزان فعال بودن کارکنان آن و سطح مشارکت راهبردی بخش خرید را محدود خواهد
کرد .در ایجاد مقبولیت ،مدیران خرید باید ) 0( :توانمندی های داخلی خود از جمله در سطح
ارتباطی را توسعه دهند و ( )5تضمین کنند که شیوه های مدیریت تامین و خرید آنها با
استانداردهای پذیرفته شده حرفه ای گری مطابقت دارند .با این حال هنگامی که بخش های
خرید با سطح باالیی از توانمندی های حرفه ای عجین باشند ،چنین مشخصاتی به ایجاد یک
مزیت رقابتی سازمانی پایدار کمک می کند .سپس جهت حفظ مقبولیت در سطح باال ،مدیران
خرید راهبرد هایی با هدف پیش بینی ،جلوگیری و پیشگیری از چالش های احتمالی را به کار
می گیرند( .شرکت های  F,Eدر شکل شماره یک و در جدول شماره پنج)
همچین به نظر می آید که در بسیاری از بخش های خرید ،توانمندی هایی وجود دارد ،اما
پتانسیل مشارکت در مزیت رقابتی در درون سازمان شناخته نشده است و یا چون سایر بخش ها
بر این باور هستند که بخش خ رید مالحضات اخالقی کافی را نشان نمی دهد ،و یا چون از
توانمندی ها و فوت و فن بخش خرید اطالع کافی ندارند(شناختی) جهت تغییر این استنباط
(توسعه مقبولیت ) ،مدیران خرید باید نتایج مناسب را شفاف تر نشان دهند ،و همینطور
توانمندی ها و فوت و فن بخش خرید را توسعه و پرورش دهند .موقعیتی که در آن مدیران خرید
باید از مقبولیت دفاع کنند ،کمی متفاوت است :سطح مقبولیت این بخش باالست ،اما معموال این
مقبولیت به خاطر آن است که شخصیت مدیران خرید و یا برخی از افراد آن بخش به خاطر
توانمندی ها و همکاری هایشان باال می باشد .از آنجایی که این افراد تأثیر بسیار زیادی دارند،
مقبولیت آنها با مقبولیت بخش خرید تداخل دارد .در چنین موقعیت هایی ،مدیران خرید باید:
( ) 0به جذب افراد شاخص تر در جهت توسعه رویکرد راهبردی اقدام کنندو ( )5تضمین بدهند
که اعمال بخشی آنها با استانداردهای پذیرفته شده حرفه ای گری مطابقت دارد.
مدیریت مسیر تحول مقبولیت درونی

تحلیل ما اشاره دارد که مسیر تحول برای مقبولیت داخلی بخش خرید به توانایی مدیر خرید در
استفاده از راهبرد های مقبولیت دهی مناسب بستگی دارد .از آن جایی که تنها مدیران خرید
بخش که به سطح باالیی از بلوغ و سطح باالی مقبولیت رسیده اند ،می توانند مقبولیت خود را
حفظ کنند ،می توانیم بگوییم که این نهایی ترین جایگاهی است که بخش می تواند در آن
جایگاه باشد.
بسته به این که یک بخش خرید در چه موقعیتی است ،مسیرهای مختلفی برای رسیدن به آن
جایگاه نهایی وجود دارد و یک چالش کلیدی برای مدیران خرید ،انتخاب راهبرد مقبولیتی است
که احتمال دارد به این هدف برسد .تحلیل ما اشاره می کند که تحول موفقیت آمیز مقبولیت یک
بخش خرید ،از یکی از مسیرهایی که در ذیل توصیف شده است  ،پیروی می کند.
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سطح مقبولیت داخلی بخش تامین

در مورد بخش خرید ب ا سطح پایین توسعه و مقبولیت داخلی (ایجاد مقبولیت) ،مدیران خرید
باید به طور منطقی راهبرد مقبولیت دهی را بر توسعه و تقویت توانمندی های کارکنان خرید
تمرکز کنند .با این حال دو موقعیت می تواند پیش بیاید )0( :مشارکت بخش خرید ممکن است
درست یا غلط توسط سایر بخش ها در سطح باالیی استنباط نشود ،که در این صورت باید تالش
های مدیران خرید مطابق با آن تنظیم شوند و ( ) 5حضور کارکنان توانمندی در درون بخش
خرید که می تواند منجر به سطح استنباطی مقبولیت باالیی شود .در هر مورد  ،مدیر خرید باید
تصمیم بگیرد در کدام جبهه عمل کند ،با در نظر داشتن این که هدف نهایی ،قرار گرفتن در
جایگاه حفظ مقبولیت است.
در مورد بخش خرید با سطح پایین توسعه و سطح مقبولیت داخلی باال ( دفاع از مقبولیت )،
راهبرد مقبولیت بخش خرید باید بر شیوه های مدیریت تامین و خرید مانند توسعه توانمندی
های قوی مدیریتی ،شامل تخصص حرفه ای شناخته شده ،و همینطور بر بهبودی های چشمگیر
در مشارکت راهبردک آن در سازمان و هم راستا با مدیران سایر بخش ها و مدیریت ارشد،
متمرکز باشد .در طول زمان بخش خرید در جایگاه ایجاد نتایج قطعی مانند روابط مثبت با تأمین
کنندگان و تصویر دوست دار محیط خواهد بود .سپس این اعمال احتماال بر استنباط سایر
مدیران در سازمان تأثیر زیادی خواهد گذاشت.
در زمینه بخش خرید با سطح توسعه باال و سطح مقبولیت داخلی پایین (توسعه مقبولیت) راهبرد
مقبولیت بخش خرید باید بر گزارش شفافیت عملکرد بخش خرید با هدف شناساندن مشارکت
هایش متمرکز باشد .با این کار افزایش شناخت از تخصص حرفه ای در دسترس درون بخش
ممکن خواهد بود .همچنین مشارکت های واقعی و احتمالی باید هدف قرار داده شوند.
111

راهبردهای فرا سازمانی مقبولیت دهی به کار رفته توسط مدیران خرید  /مترجم مسئول :بهمن رشیدی  /ص 051 -003

به طور خالصه ،هیچ بخشی نمی تواند فقط بر دستاوردهای خود و برای مدت طوالنی تکیه کند:
مدیران خرید باید راهبرد مق بولیت دهی به کار رفته را جهت بهبود استنباط سایر بخش ها و
مدیریت ارشد از مشارکت واقعی و احتمالی که بخش خرید می تواند داشته باشد ،را تنظیم کنند.
به طور روشن  ،ارتقاء استنباط از بخش خرید توسط سایر بخش ها و مدیریت ارشد می تواند الهام
بخش تصمیم گیری همکارانه و نوآورآنه در کل سازمان و با تأمین کنندگان باشد .با این حال
افزودن مناسب تالش ها برای مدیران خریدی که برای سازمان ها کار می کنند و در ابتدای
مسیر رسیدن به مقبولیت داخلی هستند ،چالش برانگیز خواهد بود ،چرا که سه بعد مقبولیت
نیازمند تالش ها و منابع یکسان و مشابهی نیستند.
پیامدهای مدیریتی

باور داریم که نتایج ما دو پیامد اصلی برای مدیران خرید دارد :ابتدا با اتخاذ راهبرد مقبولیت دهی
مناسب ،بخش های خرید می تواند به طور چشمگیر بر توانایی یک شرکت در توسعه مزیت
رقابتی تأثیر گذارد .برای مثال ،ارتقا مقبولیت داخلی بخش خرید از طریق پیاده سازی راهبرد
های مقتضی تمایل به همکاری سایر بخش ها و به اشتراک گذاری دانش با بخش خرید را ارتقا
دهد .از این رو مدیران خرید باید معیار های ارزیابی مشارکت آنها هم در زمینه توسعه محصول و
هم در نوآوری فرآیند را  ،توسعه دهند.
دوم ،تحقیق ما بر پایه این است که مقبولیت داخلی بخش خرید یک منبع غیر مستقیمی را در
نظر گرفته است و یافته های ما اشاره دارد که راهبرد های مقبولیت دهی باید هم راستا با هویت
بخشی باشد .از این رو ،مدیریت راهبردی بخش خرید برای مدیران خرید دارای اهمیت است ،از
جمله انتخاب و عملیاتی کردن راهبرد های مقبولیت دهی مناسب  .در کالم دیگر  ،به صرف زمان
زیاد به منظور متقاعد کردن مدیریت ارشد بر اینکه بخش خرید چقدر خوب است و یا می تواند
باشد ،نیست ولی از طریق عملکرد مناسب در سه بعد مقبولیت می توان این را اثبات کرد.
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