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چکیده
سازمانها درمحیط تجاری پویا ،از زنجیره تأمین چابک بهعنوان استراتژی کلیدی برای مقابله با
بیثباتیها استفاده میکنند .هدف این پژوهش مرور نظاممند ادبیات زنجیره تأمین چابک با روش
فراترکیب جهت ارائه مدلی جامع در این حوزه میباشد .در این تحقیق روش فراترکیب با شیوه هفت
مرحلهای سندلوسکی و بارسو ( )200۶انجام شده است .بدین منظور پس از طی گامهای این روش و
تجزیه و تحلیل مقاالت در نهایت  41مقاله مورد بررسی قرار گرفته و  1۶7کد استخراج شده است .پس
از دستهبندی کدها ،سه دسته ابعاد چابکی ،عوامل مؤثر بر چابکی و پیامدهای چابکی که بر زنجیره
تأمین چابک تأثیر گذاشته و از آن تأثیر میگیرند؛ برای ارائه الگو معرفی شدهاند که در نهایت یک
مفهوم کلی مزیت رقابتی برای پیامدهای چابکی ،شش مفهوم کلی حساسیت به بازار ،یکپارچگی
اطالعات/تکنولوژی ،انعطاف ،یکپارچگی ،شراکت استراتژیک و رهبری برای ابعاد چابکی و پنج مفهوم
کلی اقتصاد ،بازار و رقابت ،محیط ،اجتماع و تکنولوژی برای عوامل مؤثر بر چابکی شناسایی شدهاند.
کلید واژهها :زنجیره تأمین چابک ،فرا ترکیب ،ابعاد چابکی ،عوامل مؤثر بر چابکی ،پیامدهای چابکی
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 -1مقدمه
سازمانهای امروزی برای ادامه فعالیت با شرایطی مانند عدم اطمینان محیطی و رقابت شدید
که بهدلیل نیازهای پویای مشتریان و همچنین تغییرات تکنولوژیکی ایجاد شده ،مواجه هستند
[ .]1در محیطهای پویایی که سازمانها در آن فعالیت میکنند ،چابکی بهعنوان مفهومی
اساسی برای ادامه حیات و رقابت معرفی میگردد [.]2
مدیریت زنجیره تأمین به شرکتها این امکان را میدهد تا از طریق ادغام با شرکای دیگر
در سراسر زنجیره ارزش ،تجارت خود را یکپارچه ساخته و تقاضای غیرقابل پیشبینی
مشتری نهایی را برآورده سازند .سازمانی که زنجیره تأمین خود را با سایر شرکای زنجیره
تأمین ادغام کرده و یا دارای روش تأمین منحصر به فردی برای مقابله با ابهامات محیطی
باشد ،این امکان را خواهد داشت تا تقاضای مشتریان را به روش سودآوری برآورده سازد.
از طرف دیگر ،فرآیندهای تولید غیریکپارچه ،ارتباط ضعیف با تأمینکنندگان و روند
غیریکپارچه توزیع ،از عوامل اساسی شکست بنگاههای تجاری است .در بحث رقابت مبتنی بر
زمان ،زنجیره تأمین باید بتواند تقاضای مشتری را در زمان کوتاهتر آماده تحویل کند و در
زمان اوج تقاضا ،هماهنگی الزم برای عرضه را داشته باشد .در راستای تحقق این امر،
زنجیره تأمین باید پاسخگوی نیازهای بازار باشد تا بتواند از پاسخگویی ،سرعت و قدرت
مانور باالتر ،که معنی دیگری از چابکی هستند ،برخوردار شود [.]3
یکی از مهمترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز ،همکاری
با تأمینکنندگان ،مشتریان و حتی رقبا ،برای بهبود عملیات است .از دیگر استانداردهای
بنیادین زنجیره تأمین چابک این است که برای واکنش به تغییرات عرضه و تقاضا ،اعضای
زنجیره تأمین باید قادر به هماهنگی سریع با یکدیگر باشند [.]4
اسماعیل و شریفی [ ]5زنجیره تأمین چابک را بهعنوان "توانایی زنجیره تأمین و شرکای
آن در همسویی سریع شبکهها و عملیاتهای زنجیره تأمین برای مواجهه با نیازهای پویا و
آشفته شبکه تقاضا" تعریف میکنند .در حقیقت ،زنجیره تأمین چابک به شرکتها این امکان
را میدهد تا پیشبینی دقیقتری از تقاضای بخشهای کوچکتر داشته باشند ،محصوالت را
بهصورت منحصر به فرد براساس پیشبینی رفتارهای مشتری دستهبندی کرده و بهسرعت
رویکردهای خود را در برابر مشتریان تغییر دهند [.]۶
در خصوص زنجیره تأمین چابک تاکنون مطالعات و پژوهشهای گستردهای با
رویکردهای مختلف صورت گرفته و متغیرهای مختلفی نیز شناسایی شدهاند .اما تاکنون
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مطالعهای که این متغیرها را دستهبندی نموده و مدلی جامع ارائه نماید ،انجام نشده است .در
این پژوهش با هدف ارائه مدل زنجیره تأمین چابک سعی داشتهایم با روش فراترکیب این
مطالعات را بررسی و متغیرهای مربوط به ابعاد چابکی ،عوامل مؤثر بر چابکی و پیامدهای
چابکی را جهت ارائه مدل پژوهش استخراج و در نهایت طی یک مدل ارائه نماییم.

 -2مرور ادبیات
واژه زنجیره تأمین 1یا همان  SCدر دهه  1980توسط مشاورین مدیریتی ابداع شد [ .]7این
مقوله از آن زمان توجه شرکتها را از مدیریت فرایندهای کسبوکار داخلی ،به مدیریت
تشکیالت اقتصادی معطوف نموده است .عبارت مدیریت زنجیره تأمین )SCM(2با چندین فایده
ذاتی توصیف میگردد که باعث شده است نزد محققین و دستاندرکاران صنعت محبوب شود.
از لحاظ تعریف SCM ،به جریان خدمات ،منابع ،اطالعات و فعالیتها در بین افراد یا مؤسسات
اطالق میشود [ .]8مدیریت زنجیره تأمین برای کاهش هزینهها ،بهبود کیفیت و خدمتدهی به
مشتری و همچنین بهبود رقابتپذیری مشتری ،بسیار اهمیت یافته است [.]9
گوویندان 3و همکاران در پژوهش خود ،به نگرانی فزایندهای اشاره داشتند که الزم
مینمود مسائل اقتصادی-اجتماعی و محیط زیستی موجود در جهان رقابتی کسبوکار به
درون زنجیرههای تأمین ادغام گردند [ .]10بهعبارت دیگر ،شبکه  SCرا میتوان به زمینهای
از کسبوکار توصیف نمود که در آن شرکتهای تأمینکننده مختلف بر سر فواید مشترک با
هم همکاری مینمایند .از طریق این همکاری ،شرکتها با تشریک منابع و تقویت پتانسیلها و
کارآمدیهای خود به یکدیگر یاری میرسانند .گاسلینگ 4و همکاران [ ]11بر این نکته تاکید
داشتند که اعضای شبکههای  SCدر هم ادغام شده و روابط نزدیکی بین آنها شکل میگیرد.
چنانچه شرکتی بخواهد وارد برنامهریزی توسعه چابکی شود ،ضروری است که به فکر پیدا
کردن متحدین استراتژیک بوده و همچنین درصدد ادغام فرایند و نهادها بین شرکای SC
باشد .در حال حاضر ،هدف دستاندرکاران و پژوهشگران این است که ارتباطات بین
شرکتها و اعضای شبکه  SCایشان را در درازمدت کشف نموده و بسط دهند [.]12
بهمنظور دستیابی به قدرت رقابتی ،شرکتهای سازنده باید بالفاصله به متغیرهای موجود
در بستر کسبوکار واکنش نشان دهند .از طریق تقویت انعطافپذیری و چابکی در شبکه SC
میتوان به این مهم دست یافت [ .]13پاسخگویی زنجیره تأمین را میتوان با چابکی و
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انعطافپذیری بهبود داد که خود باعث کاهش تأثیر نامطلوب وقفههای روی داده در زنجیره
تأمین میگردد [ .]14بوتانی 1نشان داد که چابکی باعث کاهش هزینههای توسعه محصول
شده ،رضایت مشتری را افزایش داده ،کارآمدی عملیاتی را ارتقا میدهد و نیز قدرت رقابتی
را تقویت مینماید [ .]15گلیگور 2و همکاران از تحلیل تجربی برای نشاندادن این موضوع
استفاده نمودهاند که چابکی شرکتها تأثیر مثبتی بر عملکرد عمومی آنها دارد [ .]1۶این
ویژگی را میتوان به نقش چابکی بر تاثیرات انعطافپذیری استراتژیک و تولیدی در ارتباط با
عملکرد یک شرکت منسوب دانست .در دهه  1990چابکی را از منظر پتانسیلهای داخلی
شرکتها مینگریستند [ .]17اما در محیط کسبوکار امروزی یک ویژگی رقابتی اصلی در
جهان کسبوکار عبارت از پتانسیلها و ظرفیتهای تمامی اعضای  SCو نه صرفاً یک عضو
خاص در طول زنجیره هستند [ .]18از این رو ،برای اینکه یک شرکت کارآمد باشد ،باید
بهجای تکیه بر قابلیتهای ذاتی خود ،ارتباطاتی را با سازمانهای خارجی برقرار نماید.
بههمین دلیل محققین تاکید فراوانی بر چابکی بین شرکای  SCنمودهاند [ .]19همانطور که
یوسف و همکاران [ ]20بیان کردهاند ،هنوز فاصله زیادی با اجرای کامل چابکی توسط
صنایع داریم .هرچند که هماکنون یک واحد اقتصادی چابک قادر است تا حد زیادی بر هدف
کاهش قیمت تأثیر بگذارد .عملکرد و ویژگی رقابتی کل شبکه  SCبا میزان چابکی هر شریک
در سراسر شبکه ارتباط دارد [ .]20الگوی چابکی میتواند تا حد زیادی به بقای کل شبکه
 ،SCبهویژه در شرایط مبهم ،بینظم و بیثبات بازار یاری رساند [ .]21با توجه به آنچه گفته
شد ،بهنظر میرسد چابکی شبکه  SCمبیّن یکی از اجزاء اصلی دستیابی به مزیت رقابتی
است .با وجود این ،برای دستیابی به چنین حاشیه رقابتی ،اهمیت بسیاری دارد که عوامل
مؤثر بر چابکی یا روشهای بهبود و اصالح آن درون شبکه  SCبه دقّت مشخص گردد [.]22
مطالعات مختلف در حوزه چابکی ،ابعاد مختلفی را برای بررسی چابکی در نظر گرفتهاند.
در این مقاله سعی شده است این مطالعات از سه بعد ابعاد چابکی ،عوامل مؤثر بر چابکی و
پیامدهای چابکی بررسی و طبقهبندی گردند .منظور از ابعاد چابکی متغیرهای درون
سازمانی مؤثر بر چابکی است .بهعنوان نمونه ،برخی مقاالت مانند پیا 3و همکاران [ ]23و
رحمان و همکاران [ ،]24در مطالعات خود ابعاد چابکی را بررسی نمودهاند .عوامل مؤثر بر
چابکی به محرکهای چابکی خارج از سازمان اشاره دارد .برخی مقاالت مانند یوسف و
همکاران [ ]25و دوبی4و همکاران [ ]13در بخشی از مطالعات خود عوامل مؤثر بر چابکی را
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بررسی نمودهاند .در خصوص پیامدهای چابکی نیز مقاالت الزوبی 1و یاناماندرا ]2۶[ 2و
شکاریان و همکاران [ ]14مثالهای مناسبی هستند .در قسمت تجزیهوتحلیل دادهها متغیرهای
مربوط به ابعاد چابکی ،عوامل مؤثر بر چابکی و پیامدهای چابکی که از مطالعات مختلف
استخراج شدهاند ،ارائه شده است.

 -3روششناسی تحقیق
روشهای مختلفی برای بررسی یافتههای کیفی در دسترس محققین است .یکی از این
شیوهها ،روش فراترکیب است که برای ادغام مطالعات انجام شده در یک زمینه خاص بهکار
میرود .سه هدف کلی در روش فراترکیب وجود دارد که عبارتند از تئوریسازی ،شرح
تئوری ایجادشده و در نهایت توسعه مفهوم [.]27
با توجه به تعریفی که استرن 3در سال  1985ارائه داد ،هدف از روش فراترکیب ایجاد
اطمینان در خصوص خروجیها است .درحالیکه روشهای دیگر بهدنبال درک و توضیح

پدیده هستند [ .]28فراترکیب روشی قوی برای مطالعات سیستماتیک است که با تجزیه-
وتحلیل ،نتایج بهدست آمده از مطالعات را سیستماتیک میسازد[ .]29یکی از اهداف اصلی این
روش نظریهپردازی و جمعبندی در سطوح باال و همچنین توسعه مفاهیم است .با توجه به

تعریف پژوهشگرانی همچون سندلووسکی 4و باروسو 5در سال  ،200۶روش فراترکیب هفت
مرحله دارد [ .]30این مراحل که در شکل  1نشان داده شدهاند ،برای شناسایی و طبقهبندی
متغیرهای ابعاد چابکی ،عوامل مؤثر بر چابکی و پیامدهای چابکی استفاده میشوند .در بخش
بعدی ،فرآیند تجزیهوتحلیل دادههای کیفی با استفاده از روش هفت مرحلهای فراترکیب انجام
شده است.
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 -1-3گام اول :طرح سؤال پژوهش
در روش فراترکیب ،اولین مرحله بیان سؤاالت تحقیق است .در این مرحله محقق با چهار
سؤال اصلی مواجه است که باید به آنها پاسخ بدهد .اولین سؤال "چه چیزی؟" است که به
سؤاالت اصلی تحقیق اشاره دارد .سؤال دوم "چه کسی؟" است که در این مطالعه شامل
بررسی دو موتور جستجوی علمی (اسکوپوس1و وب آو ساینس) 2میگردد .سؤال سوم "چه
زمانی؟" است که دوره زمانی که تحقیق در آن انجام شده است را نشان میدهد .در این
مطالعه ،بازه زمانی بررسی پژوهشها از سال  1980تا  2020است ،زیرا اولین تعاریف
رویکرد چابکی در سال  1980ارائه شده است .در نهایت ،آخرین سؤال "چگونه؟" است که در
واقع روش گردآوری دادههای تحقیق را نشان میدهد .در این مطالعه از مرور ادبیات استفاده
شده است ،که به آن تحلیل اسنادی3گفته میشود [ .]31بنابراین ،سؤال اصلی این مطالعه به
شرح زیر است:
جدول  1سؤاالت پژوهش
پارامتر

سؤال

چه چیزی؟

متغیرهای ابعاد چابکی کدامند؟
متغیرهای عوامل مؤثر بر چابکی کدامند؟
متغیرهای پیامدهای چابکی کدامند؟
در این پژوهش دو موتور جستجوی علمی اسکوپوس و وب آو ساینس بررسی شده است.

چه کسی؟

از سال  1980تا سال 2020

چه زمانی؟

در این پژوهش از مرور ادبیات که به آن تحلیل اسنادی میگویند ،استفاده شده است.

چگونه؟

 -3-2گام دوم :مرور ساختارمند ادبیات
در این مرحله ،با انتخاب کلمه کلیدی مرتبط با سؤال تحقیق ،متون ارائه شده در
پایگاههای علمی معتبر جستجو شدهاند .کلمه کلیدی مرتبط در جدول  2ارائه شده است.

1Scopus
2Web of Science
3Document analy sis
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جدول  2واژههای جستجو شده
واژههای کلیدی
زنجیره تأمین چابک
()Agile Supply Chain

پایگاههای علمی معتبر بررسی شده در این مطالعه ،در جدول  3ارائه شدهاند.
جدول  3فراوانی مطالعات یافتشده در هر پایگاه داده
پایگاه داده

تعداد مطالعه یافت شده

اسکوپوس

129

وب آو ساینس

۶3

مجموع

192

 -3-3گام سوم :جستجو و انتخاب مقالههای مناسب
در مرحله سوم ،فراترکیب متون انجام میشود .طبق معیارهای مختلف برخی از متنها
باید حذف شوند [ .]32در این مرحله باید معیارهایی برای پذیرش یا رد متنها تعریف گردد.
معیار در این مطالعه قابلیت اطمینان متون تحلیلشده است .ابتدا متون با استفاده از کلمات
کلیدی ،جمعآوری شده و سپس متنها برای یافتن منابع قابلاطمینانتری ،طی سه مرحله
بعدی مرور و موردبررسی قرار میگیرند .گام دوم بررسی عنوان و چکیده مطالعات است.
گام سوم بررسی محتوای مطالعات باقیمانده از مرحله قبل و سپس بررسی کیفیت مقاالت
باقیمانده با استفاده از برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی 1است که در مرحله چهار انجام
میشود .بهمنظور دستیابی به نتیجه مطلوب ،برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی از  10شاخص
تشکیل شده است .این شاخصها عبارتند از )1 :اهداف پژوهش )2 ،منطق روش تحقیق
پژوهش )3 ،طرح مقاله مورد بررسی )4 ،روش نمونهگیری در مقاله )5 ،روش و کیفیت
جمعآوری دادههای پژوهش )۶ ،انعکاسپذیری (نشاندهنده امکان بسط نتایج و دستاوردهای
مقاله )7 ،میزان توجه به نکات اخالقی رایج در زمینه تدوین متون پژوهشی )8 ،صحت و دقت
در تجزیهوتحلیل دادهها )9 ،بیان واضح یافتهها )10 ،ارزش کلی پژوهش [ .]33شکل 2
نشاندهنده روند جستجو و انتخاب مقاالت است.
)1Critical appraisal s kills program (CASP
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،دو پایگاه داده علمی برای یافتن مقاالتی که بر
حوزه زنجیره تأمین چابک تمرکز داشتهاند ،مورد بررسی قرار گرفتهاند .پس از غربالگری
مقدماتی ،تعدادی از مقاالت که مطابق با معیارهای فوق نبوده و ارتباطی با حوزه زنجیره
تأمین چابک نداشتند ،حذف شدند .سپس ،براساس روش برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی و
انتخاب مقاالت با توجه به معیار کیفیت ،کلیه دادههای اساسی به روشی سیستماتیک و دقیق
بازیابی شدند [.]30
در راستای استفاده از این روش ،تحقیقات منتخب مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به
داشتن خصوصیات ذکر شده ،به هر یک از آنها امتیازی بین  1تا  5داده میشود .در مقیاس
 50امتیازی برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی ،پژوهشگر سیستم امتیازدهی زیر را ابداع و
مطالعات را بر اساس امتیاز آنها طبقهبندی کرده است :بسیار خوب ( ،)50-41خوب (-31
 ،)40متوسط ( ،)30-21ضعیف ( ،)20-11بسیار ضعیف (.)0-11
براساس برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی ،پژوهشگر از سیستم امتیازدهی فوقالذکر
استفاده کرده و کلیه تحقیقات با امتیاز پایینتر از خوب (زیر  )31حذف شدهاند [ .]34پس از
تخصیص امتیاز به خصوصیات هر تحقیق ،سرانجام  3تحقیق رد شده و  41تحقیق در روش
ارزیابی پذیرفته شدند که از بین آنها به  30تحقیق امتیاز بسیار خوب و به  11تحقیق امتیاز
خوب داده شده است.
تعداد کل مقاالت بهدست آمده از
پایگاههای داده192:
تعداد کل مقاالت بهدست آمده پس از
بررسی عنوان و چکیده81:
تعداد کل مقاالت بهدست آمده پس از بررسی
محتوا50 :
تعداد کل مقاالت بهدست آمده پس از
بررسی روش پژوهش44 :

تعداد کل مقاالت بهدست آمده پس از اجرای برنامه
مهارتهای ارزیابی حیاتی41 :

شکل  2الگوریتم انتخاب مطالعات نهایی
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 -4-3گام چهارم :استخراج اطالعات مقاالت
در این مرحله  41مقاله منتخب به دقّت و با توجه به سؤاالت تحقیق مورد بررسی قرارگرفته
و دادههای جمعآوریشده از مقاالت کدگذاری و طبقهبندی شدهاند .مشخصات  41مقاله
منتخب در جدول  1پیوست آورده شده است.

 -5-3گام پنجم :تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
در این مرحله ،با توجه به مطالعه ساندلوفسکی و بروسو در سال  ،200۶مرور ادبیات عمیقی در
مورد آنچه استخراج شده ،صورت میگیرد .دراین بخش ،موضوعات توسط پژوهشگر تعیین
میشود و در نهایت این امر منجر به ایجاد طبقهبندی برای یافتهها میگردد .برای هر موضوع،
دستهبندیهای مشابهی برای نشاندادن مفهوم آن تعریف میشود [ .]30همانطور که در بخش
قبلی ذکر شد ،طبق روش فراترکیب ،در این مرحله به هر داده یک کد اختصاص داده میشود.
سپس کدهای مشابه شناسایی شده و در یک زیر گروه قرار میگیرند .در واقع ،در این مرحله ،با
توجه به نزدیکی مفاهیم داده ،تجزیهوتحلیل توصیفی انجام میشود .در مرحله بعدی ،براساس
تجزیه و تحلیل الگو ،هر زیر گروه کد جدیدی را نیز دریافت میکند .گروهبندی این کدها در جدول
 4نشان داده شده است
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جدول  4گروهبندی کدها
عوامل خرد

عملکرد هزینه

اهداف عملکرد عملیاتی

عملکرد شرکت

مشتریان
عملکرد زنجیره تأمین

مشارکت استراتژیک با
تأمینکننده
چابکی تأمینکنندگان

شایستگی

مزیت رقابتی

سرعت عمل

ساختار شبکه
برنامهریزی

تناسب زنجیره

تأمین2

مشترک با
تأمینکنندگان
شفافیت

چابکی رقبا
غنیسازی و جلب رضایت

چابکی مشتریان

مشتریان

تغییرات خارجی

بخش اقتصادی

ارتباط با مشتری
معیارهای عملکرد

اقتصاد

خالقیت تأمینکنندگان

خواستههای مشتری

پویایی صنعت

شایستگی طرف عرضه

انعطافپذیری تأمین

معیارهای رقابت

بازار و رقابت

اقتصادی

شایستگی طرف
تقاضا

بازار

 1استراتژی تعویق  ،ابزاری کارآمد برای متع ادلکردن سفارشی سازی و پا سخ سریع است .در این روش محصو ل واسطه ای مشت رکی (هم خانواده) که در مرحله نخست ،ب ا وی ژگی ه ای مخت لفی (مان ند رنگ ،اندازه و نوع) تولید می شوند ولی فعال یت ه ای خط تو لید مانند ،ر نگرزی ،ترکیب ،مونتاژ نهایی ،ب ستهب ندی آن ها تا رسیدن مرحله دوم ،یعنی رسیدن سفارش مشتریان به تعویق می افتد .
 2تناسب زنجی ره تأمی ن عبا رت است از سازگاری استراتژیک بین وی ژگی ه ای عرضه و تق اض ای محص ول ( به عنوان مث ال پ یش بینی تق اضا ،چرخه زندگی ،تنوع محصول ،زمان تدارک سفا رش ،خدم ات و نیازهای ویژه بازار) و طراحی زنجیره تأمی ن (مان ند استراتژی طراحی محصول ،استراتژی موج ودی کاال و ج نبه ه ای انتخ اب تأمی ن کنند ه )
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عوامل مؤثر بر چابکی

خدمات مشتری

پاسخ تقاضا

اثربخشی مشتری

ارزش برای مشتری

پاسخگویی به مشتری

پاسخگویی

عملکرد رقابتی

شایستگی سازمانی

استراتژی تمایز

عملکرد بازار

کارایی هزینه

مزیت رقابتی

به تعویق

انداختن1

سودآوری

زنجیره تأمین

پیامدهای چابکی

انعطافپذیری

عملکرد چابک

عملکرد تجاری

عملکرد عملیاتی

عملکرد تجاری

برنامهریزی مشترک با
تأمینکنندگان و

عوامل کالن

کدها
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عوامل خرد

خیرخواهی به محیط

پیچیدگی محیط

پویایی محیطی

زیست
معیارهای عملکرد

محیط

زیست

عوامل کالن

کدها

محیطی
نوآوریهای

تکنولوژی

پارامترهای

اجتماع

ارتباط با مشتری

حساسیت به بازار

فنآوری

اجتماعی
خرید به موقع
طراحی محصوالت

توانایی پاسخگویی به قوانین و
مقررات دولت

نوآوری

قابلیت پیکربندی مجدد

حساسیت به

اطالعات

در خصوص

ادغام فنآوری

فنآوری اطالعات

پذیرش فنآوری

یکپارچهسازی فنآوری

اطالعات و ارتباطات

سیستمهای اطالعاتی

یکپارچهسازی فنآوری

استفاده از فنآوری پیشرفته /

اطالعات و ارتباطات

مدرن

شرکت دانش محور
ظرفیت

جذب1

ادغام مجازی
مدیریت اطالعات

قابلیت تجزیهوتحلیل دادههای

قابلیتهای چابکی

بزرگ ()BDAC

زنجیره تأمین

ادغام اطالعات

بنگاه مجازی
تعامل بین

قابلیت هوش تجاری
زنجیره تأمین

فنآوریهای اطالعاتی

همسویی فرایندها

و ابتکارات سازمانی
زنجیره تأمین

 1ظرفیت جذب به توانایی شرکت در شنا خت ار زش دا نش جدید خارجی و تجاری سازی آن اشاره دارد.
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ادغام اطالعات/تکنولوژی

به اشتراکگذاری

قابلیتهای سازمان

ابعاد چابکی

مشتری  /بازار
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عوامل خرد

همسویی

بودن1

بهبود ساختار سازمانی

قابلیت مشهود

انعطافپذیری

انعطافپذیری زنجیره تأمین

(انعطافپذیری دامنه و

انعطافپذیری زنجیره تأمین

استراتژیک

پاسخ)
انعطافپذیری استراتژیک

بهبود و ادغام فرآیندها

خارجی

تأثیرات تعاملی اتصال فرایندهای
داخلی و خارجی
قابلیتهای لجستیک زنجیره تأمین
بهصورت ادغامشده
همکاری داخلی در داخل سازمان

حمل و نقل و
تدارکات
ادغام فرایندها
ادغام داخلی
برنامهریزی و

ادغام

ادغام شبکه

انعطافپذیری

انعطافپذیری در

(انعطافپذیری منابع و هماهنگی)
اتصال فرایندهای داخلی

توزیع  /تدارکات

انعطاف پذیری

انعطافپذیری تولید

انعطافپذیری در

کنترل عملیات
قابلیتهای فرآیند
داخلی

قابلیت همکاری خارجی

همکاری خارجی با شرکای

اتصال فرآیندهای

زنجیره تأمین

خارجی

همکاری عملیاتی

تامینکنندگان اصلی

همسویی در شبکه

و مشتریان اصلی
اعتماد به اعضای
زنجیره تأمین

روابط همکاری

ادغام مشتری

مشارکت
ادغام تأمینکنندگان

استراتژیک با

منابعیابی استراتژیک

تأمینکنندگان

 1قابلیت م شهود ب ودن زنجیره تأمی ن ) (S CVامکان ر صد قطع ات ،اجزا یا محصو الت در حال حم ل و نقل از تولید کننده تا مق صد ن هایی است .
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همکاری استراتژیک

ادغام خارجی با

عوامل کالن

کدها
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عوامل خرد

روابط با تأمینکنندگان
برنامهریزی غیررسمی

تقاضا و لجستیک
صالحیت کارمندان

منابع
تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد
مدیریت منابع انسانی

ارزیابی تأمینکننده
مدیریت سطح
کارگاه
مدیریت سازمان

مدیریت شایستگیهای اصلی

مدیریت استراتژیک

رهبری

صالحیت مدیریت
قابلیتهای مدیریت

انعطافپذیری در خرید  /تأمین

عوامل کالن

کدها

توانمندسازی

فرهنگ سازمانی

کارکنان

 -6-3گام ششم :کنترل کیفیت
یکی از مهمترین جنبههای روش فراترکیب کنترل کیفیت است .با استفاده از روش برنامه
مهارتهای ارزیابی حیاتی در مرحله سوم ،کیفیت مقاالت ارزیابی شدهاند .برای ارزیابی
روایی کدگذاری ،میتوان از ضریب کاپا استفاده کرد .این ضریب هنگامی استفاده میشود که
دو رأیدهنده تالش میکنند بهطور جداگانه پژوهشها را رتبهبندی کنند و هدف آن ارزیابی
درجه سازگاری بین دو رأیدهنده است .برای دستیابی به این هدف ،متنهای کدگذاریشده
توسط پژوهشگر اصلی به محقق دیگری تحویل دادهشده تا توسط وی جداگانه و بدون اطالع
از کدهای محقق اصلی کدگذاری شود .نزدیک بودن کدهای تولید شده توسط دو پژوهشگر
سازگاری آنها را نشان داده و بیانگر پایایی کدگذاری است .بهمنظور محاسبه نسبت
سازگاری دو رمزگذار ،از ضریب کاپا استفاده میشود .وضعیت کدگذاری محقق اول و دوم
در جدول  5و نتایج تجزیهوتحلیل بهدست آمده توسط نرم افزار آماری  SPSSدر جدول ۶
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،عدد معناداری بهدست آمده برای
شاخص کاپا کوچکتر از  0/05است ،بنابراین فرض استقالل کدهای استخراجی رد و
وابستگی کدهای استخراجی به یکدیگر تأیید میشود ،بنابراین میتوان ادعا کرد که ابزار
مورد استفاده برای استخراج کدها از پایایی کافی برخوردار بودهاند.
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جدول  5متقاطع کدگذار اول و دوم
مجموع کدگذار اول

نظر کدگذار دوم
خیر

بله

4

1۶0

3

3

0

1۶7

7

1۶0

1۶4

بله
خیر

نظر کدگذار اول
مجموع کدگذار دوم

جدول  6مقادیر اندازه توافق
مقدار

عدد معناداری

کاپای مقدار توافق

0.710

0.000

تعداد موارد

1۶7

 -7-3گام هفتم :یافتههای پژوهش
در این مرحله ،آنچه در مراحل قبلی بررسی و تحلیل شده است ،ارائه میشود .از آنجا که 41
مقاله انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای استخراجشده از آنها کدگذاری
شدهاند ،در نهایت با توجه به رویکرد تحقیق ،این متغیرهای کدگذاری شده در سه دسته ابعاد
چابکی ،عوامل مؤثر بر چابکی و پیامدهای چابکی گروهبندی شدهاند (جدول  .)4سرانجام
اثرپذیری و اثربخشی این متغیرها بهصورت مدل ارائه و در شکل  3نشان داده شده است.
همانطور که مشهود است ،شش زیرمفهوم کلی (با  90کد) برای ابعاد چابکی در نظر گرفته
شدهاند که شامل حساسیت به بازار ،یکپارچهسازی اطالعات /فناوری ،انعطافپذیری،
رهبری ،ادغام و مشارکت استراتژیک میباشد .این مفاهیم بر زنجیره تأمین چابک بهعنوان
ابعاد چابکی و عناصر درون سازمانی تأثیر میگذارند .در مورد عوامل مؤثر بر چابکی ،پنج
زیرمفهوم کلی (با  22کد) در نظر گرفته شده است که شامل اقتصاد ،بازار و رقابت ،محیط،
اجتماع و فنآوری است .این مفاهیم بهعنوان عناصری که بر چابکی اثر میگذارند ،انگیزههای
چابکی برون سازمانی محسوب میشوند .در نهایت ،برای پیامدهای چابکی (با  55کد) یک
مفهوم کلی مزیت رقابتی (که شامل عملکرد تجاری ،شایستگی سازمانی ،ارزش برای مشتری
است) در نظر گرفته شده است.
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شکل  3مدل تحقیق

ابعاد چابکی عبارتند از:

حساسیت به بازار :توانایی درک و پاسخگویی به خواستههای مشتری و همچنین همراه

بودن با تغییرات و عدم اطمینان بازار.

یکپارچهسازی اطالعات /فنآوری :توانایی بهکارگیری ابزارهای فنآوری اطالعات برای

به اشتراک گذاشتن اطالعات بین مشتریان و تأمینکنندگان است که این امر خود باعث ایجاد
زنجیره تأمین مجازی میشود [.]35

انعطافپذیری :انعطافپذیری زنجیره تأمین به قابلیتهایی اشاره دارد که نشاندهنده

چگونگی تصمیمگیری مدیران زنجیره تأمین در راستای تغییر کمیّت و کیفیت تولیدات خود در
واکنش به نوسانات عرضه و تقاضای بازار است [.]3۶

رهبری :رهبری فرآیند تأثیرگذاری اجتماعی است.

یکپارچگی :به اتصال شرکت با ارتباطات لجستیکی و اطالعاتی تأکید دارد [.]37
مشارکت استراتژیک :نشاندهنده ارتباط دو نهاد تجاری است که غالب ًا با قراردادهای
تجاری برقرار میشود.
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عوامل مؤثر بر چابکی عبارتند از:

اقتصاد :شاخصهای اقتصادی مانند بورس ،نرخ بهره و نرخ تورم ،سیاستهای
اقتصادی و عملکرد اقتصادی ،نرخ ارز و غیره تأثیر بهسزایی در نحوه فعالیت سازمان و
کسب درآمد دارند.
بازار و رقابت :عوامل بازار و رقابت به شرایط خاص بازارها مانند پویایی صنعت،
معیارهای رقابت ،نیاز مشتری و غیره اشاره دارد.

محیط :تحلیل اطالعاتی مشتریان در خصوص شرایط آب و هوایی ،آلودگی هوا ،گازهای

گلخانهای و هر نوع مسئله زیستمحیطی و طبیعی است.

اجتماع :عوامل اجتماعی باورها و دیدگاههای مشترک مردم را توصیف میکند.

فنآوری :عوامل فنی میتوانند از سه طریق مختلف بر بازاریابی و مدیریت تأثیر
بگذارند .روشهای جدید تولید کاالها و خدمات ،استراتژیهای جدید توزیع محصوالت و
خدمات ،روشهای جدید ایجاد ارتباط با بازارهای هدف.
پیامدهای چابکی عبارتند از:
مزیت رقابتی :هنگامی که شرکتی استراتژی ایجاد ارزشی را که توسط سایر رقبا بهکار
گرفته نمیشود را اجرا مینماید؛ به مزیت رقابتی دست مییابد [.]38
عملکرد تجاری :به مجموعه معیارهای کمی قابل دستیابی از منابع مختلف اشاره دارد
که همراه با یک فرآیند تحلیلی مناسب ،مدیریت را قادر میسازد تا وضعیت موجود یک
تجارت ،فرآیند یا پروژه خاص را پیگیری و ارزیابی کند.
شایستگی سازمانی :عبارت است از صالحیتهای مورد نیاز در یک سازمان برای
برتری در بازار و حفظ رقابت.
ارزش برای مشتری :برداشت مشتری در خصوص سود خالص بهدست آمده در ازای
هزینههای دریافت منافع مورد نظر تعریف میشود [.]39
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 -4نتیجهگیری
تحقیقات مختلفی به مرور سیستماتیک ادبیات حوزه زنجیره تأمین چابک پرداختهاند ،اما
مرور سیستماتیک و جامع پژوهش حاضر با رویکرد فراترکیب منجر به طبقهبندی و ارائه
متغیرهای حوزه چابکی در سه دسته ابعاد چابکی ،عوامل مؤثر بر چابکی و پیامدهای چابکی
شده است که چنین تقسیمبندی در مطالعات قبلی وجود ندارد و در نهایت منجر به ارائه یک
الگوی جدید شده است .در هر کدام از سه دسته ارائه شده در خصوص متغیرهای چابکی که
شامل ابعاد چابکی ،عوامل مؤثر بر چابکی و پیامدهای چابکی هستند ،سعی شده است تا
همپوشانی متغیرها رفع گردد و متغیرها از لحاظ محتوایی با هم متفاوت بوده و هریک ابعاد
مختلفی را میسنجند که همین امر آن را از مطالعات گذشته متمایز میسازد .همچنین این
پژوهش ،آخرین و جدیدترین مطالعات انجام شده در حوزه زنجیره تأمین چابک را پوشش
داده است .در بخش پایانی ،برخی از مطالعات قبلی بهصورت اجمالی مورد بررسی قرار
میگیرند.
جدول  7نمونهای از مطالعات مروری
روش

منبع

ردیف

تحلیل کامل و یکپارچه زنجیره تأمین چابک در تالش برای توضیح کارکرد
فنآوری در تحقیقات مربوط به زنجیره تأمین چابک با روش توصیفی ،از
[]۶

اهداف این پژوهش است .این تحقیق بررسی جامع از موضوعات متنوعی بوده
که در تئوری زنجیره تأمین چابک مطرح شده و تأکید بر مفهوم سازی

مرور
سیستماتیک

1

فنآوری با توجه به ساختار کلی دارد.
در این تحقیق روشنکردن مفاهیم چند بعدی انعطافپذیری و چابکی صورت
میگیرد .عالوه بر این ،هدف این مطالعه مشخصکردن اختالفات و مشابهتهای
این دو مفهوم از طریق ادغام نهادهای مجزای دانش در مورد انعطافپذیری و
چابکی است .بررسی پیوند پیچیده بین این دو موضوع باعث ایجاد شش بعد
اصلی (توانایی تغییر سریع ،تسریع در عملیات ،بررسی محیط ،فعالکردن
[]4

مشتریان ،تغییر تاکتیکها و عملیات و ادغام فرآیندهای داخل و بین شرکتها)
که آن نیز باعث دستیابی به چابکی میشود .بههمینترتیب ،شش بعد برای
انعطافپذیری (توانایی مقاومت/بقا در برابر تغییرات ،مقابله با تالطمها،
بازگشت به شکل اصلی در پی اختالل ،تسریع در عملیات ،اصالح تاکتیکها و
عملیات و بررسی محیط) مشخص شده است .آنها دریافتند که انعطافپذیری
و چابکی سه بعد مشترک دارند (توانایی اصالح تاکتیکها و عملیات ،تسریع
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مرور
سیستماتیک

2
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روش

منبع

ردیف

عملیات و بررسی محیط).
این پژوهش توضیح سوءبرداشت در مورد چابکی و انعطافپذیری است و
بهدنبال بررسی چابکی و انعطافپذیری در طول زمان ،انگیزهها و اجزای
مختلف آنها ،ترسیم مرزهای بین این اجزا و ارتباط آنها است .انعطافپذیری
بهعنوان یک قابلیت عملیاتی تلقی میشود ،اما چابکی یک توانایی استراتژیک
[]40

است که به یک شرکت امکان میدهد تا یک چشمانداز استراتژیک را در بلند

مرور

مدت شناسایی کند .در واقع ،انعطافپذیری بیانگر توانایی چابکی غیر از

سیستماتیک

3

قابلیتهایی مانند سرعت یا پاسخگویی است .انواع متنوعی از انعطافپذیری
بهعنوان زیرمجموعههای چابکی ،یا به عنوان توانمندسازهای چابکی استفاده
میشوند ،که به این مفهوم اعتبار میبخشد که انعطافپذیری یک عنصر چابکی
است.
این تحقیق نحوه دخیل بودن مدیریت تقاضا در دستیابی به چابکی زنجیره
تأمین را بررسی میکند .اکثر چارچوبهای چابکی با در نظر گرفتن نامعلوم
بودن تقاضا ،رویکرد عرضه را اتخاذ میکنند .کسانی که این رویکرد را
[]41

میپذیرند ،قادر به ارائه چارچوبی همه جانبه نیستند .همانطور که توسط این

مرور

مطالعه عنوان شده است ،داشتن سیستمهای تولید ،توزیع و تدارکات

سیستماتیک

4

انعطافپذیر برای دستیابی به زنجیره تأمین چابک کافی نیست .این مقاله براین
اساس استوار است که یکپارچگی تقاضا و عرضه در شرکت برای دستیابی به
زنجیره تأمین چابک بسیار مهم است.

 -5پیشنهادها



پیشنهاد میگردد نتیجه تحقیق حاضر که با رویکرد فراترکیب بهدست آمده است در

پژوهشهای آتی با استفاده از روشهای کیفی با نظرات خبرگان مقایسه گردد.

 پیشنهاد میگردد نتیجه پژوهش حاضر با استفاده از روشهای کمّی و استفاده از ابزار
پرسشنامه در جوامع بزرگتر مورد بررسی قرار گیرد.
 پیشنهاد میگردد نتیجه تحقیق حاضر که از مرور ادبیات حوزه زنجیره تأمین چابک در
صنایع مختلف بهدست آمده است؛ در صنعت مشخصی مورد استفاده قرار گیرد.
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 -6پینوشتها
1. Supply chain
2. Supply chain management
3. Govindan
4. Gosling
5. Bottani
6. Gligor
7. Piya
8. Dubey
9. Alzoubi
10. Yanamandra
11. Stern
12. Sandelowski
13. Barroso
14. Scopus
15. Web of Science
16. Document analysis
)17. Critical appraisal skills program (CASP
 .18استراتژی تعویق ،ابزاری کارآمد برای متعادلکردن سفارشیسازی و پاسخ سریع است .در این
روش محصول واسطهای مشترکی (همخانواده) که در مرحله نخست ،با ویژگیهای مختلفی (مانند
رنگ ،اندازه و نوع) تولید میشوند ولی فعالیتهای خط تولید مانند ،رنگرزی ،ترکیب ،مونتاژ نهایی،
بستهبندی آنها تا رسیدن مرحله دوم ،یعنی رسیدن سفارش مشتریان به تعویق میافتد.
 .19تناسب زنجیره تأمین عبارت است از سازگاری استراتژیک بین ویژگیهای عرضه و تقاضای محصول
(به عنوان مثال پیشبینی تقاضا ،چرخه زندگی ،تنوع محصول ،زمان تدارک سفارش ،خدمات و نیازهای
ویژه بازار) و طراحی زنجیره تأمین (مانند استراتژی طراحی محصول ،استراتژی موجودی کاال و
جنبههای انتخاب تأمینکننده)
 .20ظرفیت جذب به توانایی شرکت در شناخت ارزش دانش جدید خارجی و تجاریسازی آن اشاره
دارد.
 .21قابلیت مشهود بودن زنجیره تأمین ) (SCVامکان رصد قطعات ،اجزا یا محصوالت در حال حمل و
نقل از تولید کننده تا مقصد نهایی است.
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