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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر توسعه مدلی جهت ارزیابی اقدامات چابکساز و پایدارساز در زنجیره تأمین در سازمانهای صنعتی
است .در این تحقیق ،محقق به دنبال شناسایی مؤلفهها و عوامل پایدارساز و چابکساز در همکاری بین سازمانی است .وجود
یکپارچگی ،توانمندی استراتژیک به شمار آمده که موجب خلق ارزش برای ذینفعان در زنجیره خواهد شد .زنجیرههای تأمین در
سال های اخیر به سرعت رشد یافتهاند؛ چراکه تمرکز بر عملکرد اقتصادی برای بهینهسازی هزینهها یا بازگشت سرمایه نمی تواند
متضمن توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد .از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین پایدار به منظور تأکید اهمیت نگرانیهای
اجتماعی و زیست محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامهریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و
به لحاظ شیوه اجراء توصیفی – پیمایشی می باشد .جامعه آماری تحقیق شامل  232نفر از مدیران و کارشناسان صنعت سمتا
میباشد ،با استفاده از فرمول کوکران  989نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات عالوه بر از مطالعات
کتابخانهای ،از تکنیک دلفی نیز استفاده شده است .در این تحقیق به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده از آزمون
کولموگروف -اسمیرنف استفاده شد .با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده
شده است .یافتههای پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری میان اقدامات چابکی و پایدارساز و میان اهداف و شاخصهای
عملکردی وجود دارد.
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مقدمه
امروزه تغییر و تحوالت سریع در حوزه فناوری ،افزایش هزینههای نوآوری ،رقابت روزافزون در معرفی محصوالت و
خدمات جدید به بازار و کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت و فناوریها منجر به افزایش نیاز سازمانها به تعامل با محیط و
ذینفعان خارجیشان در سراسر شبکه تأمین شده است .از طرفی با توجه به تغییرات محیطی و تکنولوژیکی و تغییر ماهیت نیاز
مشتریان ،نیاز به تغییر مستمر در محصوالت احساس میشود .این تغییرات مستلزم تغییرات سریع در زنجیره تأمین می باشد تا
بتواند محصوالت مورد نظر را به سرعت تولید کرده و به بازار برساند؛ بنابراین زنجیره تأمین باید در جهت بهبود بخشیدن
توانایی هایش در راستای افزایش توان پاسخگویی و حفظ پایداری در برابر تغییرات ،استراتژی جدیدی را اتخاذ نماید
( .)Carvalho & Machado, 2012رویکرد چابک سازی زنجیره تأمین ،توانایی پاسخ سریع و مؤثر به تغییرات غیرقابل
پیشبینی در بازارها را از نظر حجم و تنوع محصول ،ایجاد میکند ( )Agarwal et all, 2007و به منظور مواجهه با
تغییرات سریع در اولویتها اتخاذ می شود و مسئول پاسخگویی سریع به تغییرات و نوسانات تقاضای پیش بینی نشده است
( .)Carvalho & Machado, 2012از طرفی ،رویکرد پایداری به جهت مقابله با اختالالت غیرمنتظره ارائه میشود و
برای حفظ توان عملیاتی زنجیره تأمین در مواقع بحران حیاتی است .به طوری که در مواقع بحران و اختالل ،سطح فعلی
عملکرد زنجیره تأمین را به وضعیت مطلوب برمی گرداند (آقایی و فضلی )9219 ،لذا ترکیب دو رویکرد چابکی و پایداری،
منجر به کارایی بیشتر زنجیره تأمین از نظر سرعت پاسخگویی و اطمینان از پایداری خدمات میشود و از آنجایی که توان
پاسخگویی و تغییر در زنجیره تأمین ،ارتباط مستقیم با توان چابک و پایداری آن دارد ،زنجیره تأمین نمیتواند با تغییرات
نیازها و محیط ،خود را تطبیق دهد و قابلیت پاسخگویی الزم را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواقع عدم ثبات و موقعیتهای
حساس به علت عدم آمادگی الزم ،دچار لطمات زیادی می شود .عدم توجه به این دو مقوله ممکن است سبب شود با
کوچکترین تغییرات در تقاضا و نوسانات آن و کوچکترین اختالل و بحرانی ،عملکرد و سطح بهره وری و پاسخگویی
زنجیره تأمین و به تبع آن وظایف و مأموریت های سازمان صنعتی دچار خدشه گردد (همان) .این موضوع در سازمان های
که امکان تحمل خسارات و تبعات آن برای کشور اثرات جبران ناپذیری دارد از اهمیت دو چندان برخوردار است؛ و می
بایست در همکاری با زنجیره تأمین ،رویکرد چابکی و پایداری به صورت قابل قبول و مطمئنی لحاظ گردد (آقایی و فضلی،
 .)9219لذا این مقاله با هدف ترکیب رویکرد چابکی و رویکرد پایداری در راستای ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین و حفظ
پایداری در شرایط عدم ثبات تدوین گردیده است به همین منظور این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که عوامل
چابکی و پایدارساز کدامند؟ و اولویت آنها چگونه است؟
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مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق
زنجیره تأمین ،مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت زنجیره تأمین از عناصر مهم و ضروری برای پاسخگویی به نیاز مشتری و کسب مزیت رقابتی پایدار میباشد لذا
مجموعه این عوامل ،منجر به توجه جدی مدیران و محققان دانشگاهی به زنجیره تأمین شده است (.)Choi et all, 2006
یک زنجیره تأمین تأکید بر هماهنگی بین شرکتهایی دارد که در ارتباط با یکدیگر ،محصوالت و خدماتی را تولید و به
بازار عرضه میکنند ( .)Igarashi et all, 2013یک زنجیره تأمین شامل تمام مراحل و بخشهایی است که به صورت
مستقیم و غیرمستقیم ،در تأمین درخواست مشتری ،اثرگذار میباشند بنابراین زنجیره تأمین نهتنها شامل تولیدکننده و
تأمینکنندگان میشود ،بلکه حملونقل ،انبارها ،خردهفروشان و مشتریان را در برمیگیرد ( Chopra & Meindle,
 .)2004زنجیره تأمین شبکهای از امکانات و گزینههای توزیع است که انجام وظایف تهیه مواد ،تبدیل این مواد به
محصوالت نهایی و توزیع آنها به مصرفکنندگان را برعهده دارد (.)Gunasekaran, 1998
شکل ( )9نمایی ساده از یک زنجیره تأمین را نشان میدهد که دارای پنجالیه تأمینکننده ،تولیدکننده ،توزیعکننده،
خردهفروش و مشتری نهایی میباشد .همچنانکه شکل ( )9نشان میدهد بین سطوح زنجیره تأمین سه جریان اصلی و مهم رخ
میدهد که مشتمل بر جریان مواد ،جریان اطالعات و جریان مالی میباشند .جریان مواد از تأمینکننده شروع شده و به مشتری
نهایی ختم می شود .جریان اطالعات در یک چرخه و بین حداقل دو عضو از زنجیره تأمین رخ میدهد و جهت آن میتواند
به سمت ابتداء و انتهای زنجیره باشد .جریان دیگر ،جریان مالی و انتقال اعتبار مالی است که معموالً در یک زنجیره تأمین
مستقیم از انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره ،منتقل می شود .اهمیت و ضرورت توجه به این سه جریان در مدیریت زنجیره تأمین
ضروری است (.)Blanchard, 2010:211
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رویکردهای نوین مدیریت زنجیره تأمین
 -1رویکرد نابسازی زنجیره تأمین
زادگاه تولید ناب در شرکت تویوتا در ژاپن است .در اواسط قرن نوزدهم بهدلیل نیاز شدید دولت ،شرکت تویوتا وارد
صنعت وسایلنقلیه موتوری گردید .بهمنظور کسب تجربه از شرکت خودرویی فورد در آمریکا ،ایجیتویوتا (مدیرعامل
شرکت تویوتا) با اوهنو (مهندس شرکت) به آمریکا سفر کرده و از شرکت اتومبیلسازی فورد بازدید بهعمل آوردند و نهایتاً
به این نتیجه رسیدند که اصول تولید انبوه بهدلیل کوچکبودن بازار مشتری ،نیاز به خودروهای متنوع کوچک و بزرگ،
فقدان سرمایه کافی برای خرید وسایل ،ماشینآالت و فناوری تولید انبوه ،نیاز به وقت و مهارت باالی کارگران برای تعویض
قالبها ،قابلیت پیادهسازی در ژاپن را ندارد بنابراین برای رفع این محدودیتها ،شیوه جدید تولید ناب در اواخر قرن نوزده،
در شرکت تویوتا شکل گرفت تا متناسب با خواست مشتری و با حداقل هزینه ،تولید صورت گیرد ( & Biazzo
 .)Pannizzolo, 2000پس از معرفی تولید ناب با هدف برآوردهکردن خواستههای مشتریان در باالترین کیفیت ،کمترین
هزینه و زمان ممکن ،ایجاد تنوع در محصول و تمرکز بر کاهش هزینهها با حذف دائمی فعالیتهای زائد ،تفکر و رویکرد
ناب در راستای ارزشآفرینی بیشتر برای مشتری ،بهعنوان رویکردی جدید در حذف اتالفها و کاهش هزینهها مورد توجه
مدیران سازمانها قرار گرفت (.)Reichhart & Holweg, 2007
این رویکرد و تفکر ،از این رو ناب نامیده میشود که میتواند شیوهای را فراهم آورد که از طریق آن میتوان با کمترین
منابع (یعنی با نیروی انسانی کمتر ،تجهیزات کمتر ،زمان کمتر و فضای کمتر) ،بیشترین کار را به انجام رساند و همزمان با
تأمین درست نیاز مصرفکنندگان ،به آنها نزدیک و نزدیکتر شد .امروزه واژه ناب را به مجموعهای از فعالیتها و راهکارها
برای کاهش اتالف و حذف عملیاتی که هیچ ارزش افزودهای ندارد ،اطالق میکنند.
یک شرکت ناب ،یک نهاد یکپارچه است که به طور مؤثر برای چندین ذینفع آن (شامل مالک ،تأمینکنندگان ،کارکنان و
مشتریان) ،با استفاده از اصول و شیوههای ناب ،ایجاد ارزش میکند ( .)Mathaisel, 2005زنجیره تأمین ناب ،زنجیرهای
است که در آن درطی تمامی گامهای موردنیاز برای تولید یک محصول یا خدمت ،از تأمین مواد اولیه تا تحویل محصول
نهایی به مشتری ،مفهوم ارزش از دید مشتری ،مدّنظر قرارگرفته و تمامی فعالیتهای غیرارزشافزا ،حذفشده و تا حد امکان
کاهش مییابند ( .)Panneman, 2017ویتاسک و همکاران )3222( 9زنجیره تأمین ناب را بهعنوان مجموعهای از
فعالیت ها از تأمین مواد خام تا تحویل محصول به مشتری نهایی میداند که با تفکر ناب مبنیبر کاهش هزینهها و اتالفها در
کل زنجیره ،برای تأمین خواست مشتری عجین شده است ( .)Vitasek et all, 2005لتینن و تورکو )3222( 3ویژگیهای

Vitasek, K. Manrodt, K. and Abbott, J
Lehtinen, U. and Torkko, M
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مهم زنجیره تأمین ناب را حذف دوبارهکاری در فرآیند و فعالیت ها و بهبود مستمر در میان تمام واحدهای زنجیره تأمین
میدانند (.)Lehtinen & Torkko, 2005
 -2رویکرد چابکسازی زنجیره تأمین
رویکرد استفاده از منابع کمتر جهت تولید با قیمت پایینتر و تنوع بیشتر در محصوالت منجر به تغییر سیستمهای تولید از انبوه
به ناب و چابک گردید .کریستوفر و تویل .)3222( 2تولید ناب تمرکز بر حذف اتالفها دارد ،اما تولید چابک بر توانایی
درک و واکنش سریع به تغییرات بازار متمرکز است .تفاوت عمده دیگر آن است تولید ناب با برنامهریزی تقاضا در شرایط
قابل کنترل همراه است ،در حالیکه تولید چابک بهمعنای ایجاد ظرفیت رزرو برای مقابله با تقاضای غیرقابل پیشبینی و رو به
جلو است ( .)Christopher & Towill,2000وورلی و دولین .)3222( 3نیلور و همکاران )9111( 2معتقدند زمانی که
تنوع تقاضا بسیار زیاد نیست و محصوالت استاندارد تولید می کنیم ،تغیر در حجم تقاضا را با ذخیره متناسب استراتژیک
مدیریت نموده و از رویکرد ناب جهت حذف اتالفها و کاهش هزینه و قیمت محصول استفاده مینماییم اما با تغییر حجم
تقاضا و تنوع باالی محصوالت از رویکرد چابک استفاده مینماییم .رویکرد چابکی ،توانایی پاسخ سریع و مؤثر به تغییرات
غیرقابل پیشبینی و شرایط آشفته بازارها در حجم و تنوع تقاضاها میباشد .بهعبارتی مفهوم پایه چابکی انعطافپذیری است
( .)Agarwal et all,2007سازمانهای تجاری مدرن ،رویکرد چابکی را بهعنوان یک استراتژی حیاتی برای بقاء در یک
سناریوی رقابتی شناختهاند ( .)Fan & Prahinski,2007هدف عمده رویکرد چابکی ،ارائه راهحلی مناسب برای کمک
به شرکت ها در تحویل محصول درست و در زمان درست به مشتریان ،در بازارهای آشفته و بیثبات از منظر تقاضاهای بسیار
متنوع وگوناگون و در حجمهای متفاوت از محصول است (.)Lin et all,2006
 -3رویکرد تابآورسازی زنجیره تأمین
گرچه حوزه های مختلفی از جمله علوم زیستی ،علوم اجتماعی ،علوم انسانی و مهندسی هرکدام با تعریف خود از تابآوری
در شکلگیری مفهوم آن نقش داشته اند اما دو رشته روانشناسی و علوم زیستی از پیشگامان معرفی مفهوم تابآوری هستند
( .)Ribeiro & Povoa,2017هامل و همکاران ،)3222( 2ظرفیت بازسازی مستمر و استولتز ،)3223( 7توانایی برگشتن از
ناسازگاری و حرکت بهجلو قویتر از قبل را بهعنوان تعاریف تابآوری مطرح مینمایند .با توجه به اینکه سازمانها بهعنوان
یک سیستم شناخته شده و در محیطی فعالیت میکنند که بروز اختالالت جزء جداییناپذیر آن است لذا حفظ تعادل و
برگشت پذیری آنها به حالت اولیه پس از بروز اختالالت ضروری میباشد .این ضرورت باعث شد تا مفهوم تابآوری به
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سازمانها نیز وارد شده و بهعنوان یک رویکرد اساسی در حوزه مدیریت مطرح گردد .سازمان بهعنوان یک سیستم ،میتواند
تحت تأثیر منابع مختلف اختالالت از جمله منابع خارجی مانند یک فاجعه طبیعی و منابع داخلی مانند بروز مشکالت فنی در
کارکرد صحیح ماشین آالت باشند .اغلب چنین اختالالتی به سرعت و بدون هشدار رخ میدهد ( & Ponomarov
 .)Holcomb,2009با توجه به اهمیت مدیریت مؤثر زنجیره تأمین سازمانها در کسب مزیت رقابتی و ضرورت توجه
سازمانها به کل چرخه زنجیره تأمین ،رویکرد تابآوری نیز در مدیریت زنجیره تأمین ورود یافت ( & Sheffi
 .)Rice,2005سونی و همکاران )3293( 8معتقدند که با توجه به اینکه سازمانها در محیطی متغیر و غیرقابل پیشبینی
فعالیت مینمایند و هیچ گونه گریزی از اختالالت در زنجیره تأمین آنها نیست لذا زنجیره تأمین آنها باید بهگونهای طراحی
گردند که توانایی الزم برای پاسخ کارا و اثربخش به هر رویدادی را داشته باشند و بتوانند پس از اختالل ،به وضعیت اولیه و
حتی مطلوبتر از آن ،دست یابند .کاروالهو و ماچادو )3293( 1بیان میکنند که رقابتپذیری زنجیرههای تأمین دیگر تنها به
کاهش هزینه ،کیفیت مناسب ،کاهش زمان سفارش تا تحویل و سطح خدمات بهتر ،بستگی ندارد .بلکه با توجه به اینکه بروز
اختالل در زنجیرههای تأمین امری طبیعی است ،رقابتپذیری به توانایی زنجیرههای تأمین در شناسایی و غلبه بر اختالالت
گوناگونی دارد که عملکرد آنها را بهخطر میاندازد بنابراین زنجیرههای تأمین باید تابآور نیز باشند .پونیز و همکاران
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( ،)3293زنجیره تأمین تابآور را زنجیرهای توانا در برنامهریزی و طراحی شبکه خود ،برای پیشبینی وقایع غیرمنتظره،
سازگار با اختالالت و همزمان با حفظ نظارت بر ساختار و عملکردها و دستیابی به شرایط مطلوبتر قبل از رویداد ،معرفی
می نماید و معتقد است که زنجیره تأمین تجهیز شده به این رویکرد ،منجر به ایجاد مزیت رقابتی میشود .کمال احمدی و
پرست ( )3292زنجیره تأمین تابآور را بهعنوان زنجیرهای توانا برای کاهش احتمال برخورد ناگهانی اختالالت ،مقاوم در
برابر گسترش اختالالت با حفظ کنترل ساختارها و عملکردها و بهبود و واکنش با برنامههای واکنشی سریع و مؤثر برای
جلوگیری ا ز اختالل و بازگرداندن خود به یک حالت مطلوب عملیات ،تعریف میکند ( & Kamalahmadi
.)Parast,2016
 -3رویکرد پایداری زنجیره تأمین
زنجیره تأمین پایدار عبارت است از بهبود عملکرد طوالنی مدت زنجیره تأمین جهت رفع مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و
زیست محیطی در زنجیره تأمین س نتی .توسعه پایدار مفهومی است که توسط جوامع جهانی محیط زیست و توسعه معرفی
شده است .پایداری و توسعه پایدار امروزه ،در پرتو افزایش تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر ،یک موضوع بسیار
مهم مورد بحث است .زنجیره تأمین پایدار در زمره مفاهیم نوظهور در عرصه تولید و عملیات است .زنجیره تأمین پایدار لزوم
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توجه توأم به مباحث زیست محیطی و اجتماعی در کنار عملکرد اقتصادی در سازمانهای شبکهای را گوشزد میکند.
پایداری به توسعهای گفته می شود که نیاز نسل فعلی را بدون محدود کردن توانایی نسلهای بعدی در توسعه نیازهایشان،
پاسخ دهد .با شکلگیری مدیریت زنجیره تأمین پایدار در سازمانها ،منافع رقابتی به وجود میآید .تعهد سازمانها به حفظ و
نگهداری منافع زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،پایداری را به وجود میآورد .اتخاذ رویکرد پایداری باعث بهبود و
ارتقاء عملکرد سازمانی نیز میشود (الفت و نصرآبادی .)9212،پایداری به معنی نیاز انسان به درآمد از سرمایههای طبیعت و
نه سرمایه های خود در زندگی است .برای به دست آوردن پایداری ،شرکتها سعی میکنند محصوالتی بسازند که نه آسیبهای
محیطی دارد و نه مخالف استانداردهای اجتماعی است .مدیریت زنجیره تأمین پایدار ریشه در پایداری داشته و شامل یک
رویکرد گسترده به مدیریت زنجیره تأمین است .پایداری در زنجیره تأمین به معنای سوق دادن زنجیره تأمین به سمت توجه به
جنبههای اجتماعی (به معیارهای رقابتی توجه دارد) ،اقتصادی (هزینه و بهره وری) و زیست محیطی (میزان انتشار ضایعات در
کسب و کار) و رفع مشکالت موجود این جنبهها در زنجیره تأمین سنتی است (صادقی مقدم و همکاران.)9213،
 -2رویکرد سبز زنجیره تأمین
ازجمله مشکالت جوامع صنعتی امروزی ،آلودگی های محیط زیست است .مفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبز به یاری صنایع
شتافته تا از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیتها در عرصه تولید و عرضه محصول ،اثرات مخرب تولیدات صنعتی بر روی
محیط زیست را کاهش دهد .به عبارتی زنجیره تأمین سبز ،مهمترین ابزار سازمانها برای سازگار کردن فعالیتهایشان با محیط
زیست است .مدیریت زنجیره تأمین سبز توجه به عوامل محیطی را به مدیریت زنجیره تأمین سنتی ،افزوده است .استفاده از
استراتژی سبز باعث کاهش ضایعات ،کاهش استفاده از منابع و کاهش مصرف انرژی و آلودگی محیطزیست و افزایش
راندمان و بهبود عملکرد در سازمانها و شرکتها میگردد .مدیریت زنجیره تأمین سبز طیف گستردهای از تولید در طراحی
محصول تا بازیافت یا از بین بردن را شامل می شود .عوامل محیطی در همه اجزای زنجیره شامل طراحی محصول ،تأمین و
خرید ،انتخاب تأمینکنندگان ،لجستیک و تحویل کاالهای نهایی ،فرآیندهای تولید و مدیریت بازیافت محصوالت باید
مدنظر قرار گیرند (باقری نژاد.)9212،
پیادهسازی عمل یات سبز شامل مباحثی مانند لجستیک معکوس ،طراحی شبکه و مدیریت ضایعات است .بخشی از سبز شدن
زنجیره تأمین وابسته به پاسخ متناسب مصرفکننده به محصوالت سبز است که عالوه بر بخش طراحی و ساخت ،بخش خرید
میتواند تبدیل به یک عامل مهم برای تغییر در خصوص طرحهای زیستمحیطی در زنجیره باشد .پرداختن به زنجیره تأمین
سبز از منظر زیر حائز اهمیت میباشد :ایجاد مطلوبیت و رضایت مندی در سراسر زنجیره تأمین ،دستیابی به بازاریابی جدید از
طریق عرضه محصوالت سازگار با محیط زیست؛ کاهش هزینهها از طریق صرفهجویی در منابع ،هزینه سوخت ،تعداد ساعات
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کارگران ،حذف آالیندهها و ضایعات ،بهبود بهرهوری؛ بهرهمندی از مزایای رقابتی از طریق خلق و ارائه ارزش برای مشتریان
و وفاداری مشتریان نسبت به محصوالت و در نهایت افزایش سودآوری شرکت (سرایی نیا و نظری.)9212 ،
مﻔهوم چابکی و مدیریت زنجیره تأمین چابک
مفهوم چابکی اولین بار به دنبال نشست بسیاری از متخصصان علمی و اجرایی صنعت به منظور یافتن علل درماندگی شرکت
ها در مقابله با چالشها و تغییرات محیطی در گزارشی با عنوان "راهبرد بنگاه های تولیدی در قرن بیست و یکم :دیدگاه
متخصصـان صنعتی" بوسیله مؤسسه یاکوکا منتشر و به همگان معرفی شد ( .)Nagel & Dove,1991بالفاصله پس از آن،
عبارت تولید چابک به طـور مشـترک بـا انتشار این گزارش مورد استفاده عموم قرار گرفت ( Gunasekaran et
 .)all,2001الزم به ذکر است اولین کسی که مفهوم مؤسسه چابک را مطرح کرد ،پیتـر دراکر بود (جعفرنژاد و
همکاران .)3227،واژه چابک در لغت به معنای حرکت سریع ،چاالک ،فعال ،توانایی حرکت به صورت سریع و آسان و قادر
بودن به تفکر به صورت متهورانه و با یک روش هوشمندانه به کار گرفته شده است .اما در فضای کنونی ،چابکی به معنای
واکـنش اثـربخش به محیط متغیر و غیرقابل پیشبینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصت هـایی بـرای پیشـرفت
سـازمانی اسـت (.)Agarwal et all, 2007
چابکیدر زنجیره تأمین میتواند به این صورت تعریﻒ شود:
"توانایی یک زنجیره تأمین برای واکنش سریع به تغییرات موجود در بازار و نیازهای مشتریان"(جعفرنژادو همکاران.)3227،
در زنجیره تأمین چابک تمرکز بر روی توانایی درک و پاسخ سریع به تغییرات بازار است ( Christopher & Towill,
 .)2004زنجیره تأمین چابک در نظر دارد تا توانایی پاسخ سریع و با کمترین هزینه به تغییرات غیر قابل پیش بینی در بازار و
افزایش سطح اختالالت زیست محیطی ،هم از نظر حجم و هم تنوع را داشته باشد .آگاروال وهمکاران3227 ،؛ کریستوفر،
( .)3222از تعریف زیر استفاده می کنند" :یک زنجیره تأمین چابک ادغام الگوهای کسب وکار برای فعال کردن
شایستگی های جدید به منظور پاسخ به تغییرات سریع و تجزیه مداوم بازارها است (.)Naylor & Berry, 1999
آگاروال و همکاران ( )3227نشان دادهاند که چابکی زنجیره تأمین بستگی به موارد زیر دارد :رضایت مشتری ،بهبود کیفیت،
به حداقل رساندن هزینه ،سرعت تحویل ،معرفی محصول جدید ،بهبود سطح خدمات وکاهش زمان سفارش .در ادبیات
چابکی زنجیره تامین به برخی از متغیرهای عملکرد وابسته است؛ با اینحال ،تاثیر متقابل بین متغیرهای چابکی زنجیره تامین به
سختی در نظر گرفته میشود (.)Agarwal et all, 2007
یک زنجیره تأمین چابک ادغامی است از شرکای کسب وکار برای توانا کردن شرکتهای جدید به این منظورکه به سرعت و
بهطور مؤثر به تغییر بازار که حاصل محصوالت و خدمات سفارشی است ،واکنش نشان دهند بوتانی .)3221( 99مهمترین
Bottani
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مشخصه چابکی که در اکثر تعاریف آن دیده می شود ،عبارت است از :توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار ،به عنوان
جزء کلیدی در موفقیت و بقای بنگاههادربازار (چارلز و همکاران.)3292،
مﻔهوم پایداری و مدیریت زنجیره تأمین پایدار
در حالیکه در گذشته حد فاصل در طراحی زنجیره تأمین به حداقل رساندن هزینه و یا خدمات بهینه سازی بود ،تأکید امروز
بر پایداری است .زنجیره تأمین پایدار ممکن است کم هزینه ترین نباشد ،اما آنها بیشتر قادر به مقابله با محیط کسب و کار
نامشخص هستند .پایداری به توانایی زنجیره تأمین برای مقابله با اختالالت غیر منتظره اشاره دارد .تمرکز پایداری پس از
تجربه یک اختالل و اجتناب از وقوع حاالت شکست ،برتوانایی سیستم برای بازگشت به حالت اصلی خود و یا به یکی از
وضعیت های مطلوبتر جدید مربوط میشود ،هدف از تجزیه وتحلیل و مدیریت زنجیره تامین پایدار برای جلوگیری از تغییر
به وضعیت های نامطلوب است .در سیستم زنجیره تأمین پایدار ،هدف این است که به نحو احسن به اثرات منفی اختالل (که
میتواند خیلی شدید یا ضعیف باشد) واکنش نشان دهند (.)Tang, 2006
پ ایداری حالتی است که سازمان احتیاجات فعلی خود را بدون به خطر انداختن توانایی تولید آینده برآورده می کند
( .)Boone et all, 2012گاهی سازمانها دیگر به عنوان یک سازمان مستقل تنها رقابت نمی کنند ،بلکه ترجیحاً به عنوان
یک زنجیره تأمین رقابت میکنند .ازاین رو مفهو م پایداری از تمرکز سازمانی به سمت زنجیره تأمین گسترش می یابد.
تصمیم گیرانی که زنجیره تأمین را طراحی می کنند باید تأثیرات تصمیمات خود را از نظر اخالقی بر کیفیت زندگی ،امنیت،
سالمتی و رفاه عمومی در نظر بگیرند ( .)Dangelmaier et all, 2010در الگوی پایدار که با عنوان الگوی انعطاف پذیر
نیز از آن یاد می شود ،وجود ظرفیت برای غلبه بر مشکالت و پاسخ مؤثر به اختالالت غیرمنتظره ضروری است .زنجیره تأمین
پایدار نمی تواند کم هزینه ترین زنجیره باشد اما در عوض نسبت به سایر رویکردها ،بیشتر قادر به کنار آمدن با محیط کسب
وکار نامشخص است (.)Carvalho & Machado, 2009
پیشینه تحقیق
پژوهش های زیادی در زمینه چابکی و پایداری زنجیره تأمین صورت گرفته است که برخی از آنها به شرح زیر است:
از زنجیره تأ مین به عنوان یک شبکه انتظار می رود که کاالها و خدمات درستی را با الزاماتی خاص و در مکان و زمان
مناسب برای مشتری فراهم کند (.)Lambert et all, 1998
هزینه پایین ،کیفیت ،انعطافپذیری ( .)Boyer & Lewis, 2009تحویل (مککان و همکارانMckone-( )3221،
 .)Sweet & Lee, 2009زمان یا سرعت تحویل ( .)Ulusoy, 2003نوآوری و خدمات ،کارایی و مسئولیت پذیری
( ،)Vachon et all, 2009بودند .همچنین کیفیت محصوالت (رضایتمندی الزامات و نیازهای مشتریان) ،خدمات مشتری
(فراهم آوردن به موقع الزامات کاال از نظر نوع و حجم) و زمان تحویل به بازار (معرفی سریع محصوالت جدید)
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( .)Carvalho & Machado, 2012نیز به عنوان اولویت های رقابتی در زنجیره تأمین پیشنهاد شده اند .کاروالهو و
همکاران نشان دادند که ترکیب رویکرد چابک و پایدار در مدیریت زنجیره تأمین برای دستیابی به این اولویت های رقابتی
مناسبتر هستند.
ورگوو همکاران نشان دادند بین پایداری و جریان نقدی ارتباط قابل اندازهگیری وجود دارد به طوریکه هرچه سازمان
پایدارتر شود ،جریان نقدی بیشتری دارد و عملکرد بهتری هم خواهد داشت ( .)Vargo & Seville, 2010پتیت
وهمکاران عنوان کردند که زنجیره تأمین پایدار میتواند برای اختالالت پیش بینی نشده و ایجاد مزیت رقابتی مفید باشد
( .)Pettit et all, 2010گرنسن در تفاوت بین انعطافپذیری و چابکی بیان میکند که انعطاف پذیری برای موقعیتهای
خارجی پیشبینی نشده ،برنامهریزی و طراحی شده است ،در حالیکه چابکی اینگونه نیست (.)Goranson, 1999
کریستوفر و پک ادعا میکنند که پایداری مفهوم چابکی را هم بیان می کند و چابکی زنجیره تأمین را به عنوان توانایی پاسخ
سریع به تغییرات غیر قابل پیش بینی در عرضه و تقاضا تعریف می کند که کمی شبیه به تعریف گرنسن است .آنها همچنین
بیان میکنند ،یک زنجیره تأمین چابک و پاسخگو ،نیازمند شرکای چابک باالدست و پایین دست از شرکت مرکزی است.
( .)Christopher &Towill, 2004از نظر مک مانوس و همکاران ( )3227پایداری وابسته است به )9 :آسیب پذیری،
حساسیت و آمادگی )3 ،آگاهی از وضعیت ،ناشی از ارزیابی از آسیب پذیریها و  )2ظرفیت انطباقی است که انعطاف
پذیری و چابکی ندارند .پایداری ،در اصل ،توانایی زنده ماندن ،با وجود تغییرات مخرب و تاثیرات شدید است ( Mc
.)Manus et all, 2007
رادیم و همکاران ( ) 3293در تحقیقی به مقایسه بین دو رویکرد چابک و پایدار پرداختند .آنها بیان کردند که این دو رویکرد
باهم همپوشانی متقابل دارند و برای ساخت زنجیره تأمین ،ترکیب این دو رویکرد باهم در ایجاد یک زنجیره تأمین منعطف
در تغییرات مشاهدهپذیر و با همکاری مؤثرتر و برنامهریزی مشترک ،ضروری میباشد (.)Radim et all, 2012
مدل مﻔهومی تحقیق

شکل ( :)3مدل مفهومی تحقیق
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روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به اینکه درصدد شناسایی عوامل پایدارساز و چابک ساز و بومی سازی آنها در سازمان صنعتی مورد
مطالعه است ،لذا از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق در دسته تحقیقات توصیفی قرار می
گیرد .متغیرهای این تحقیق در مرحله شناسایی و رتبه بندی عوامل به صورت کیفی و در مرحله استنتاج و تأیید مؤلفهها
بهصورت دادههای کمی میباشند .دراین تحقیق به لحاظ گردآوری اطالعات ،در مرحله اول از مطالعات کتابخانهای و در
مرحله ت أیید عوامل از فن دلفی و نظر خبرگان استفاده شده است .ابزار جمعآوری دادهها و ابزار تجزیه و تحلیل در مرحله
تأیید عوامل از نوع پرسشنامه و نرمافزار spss21میباشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران (مدیران اجرایی ،مدیران میانی و مدیران ارشد) صنعت سمتا بهتعداد  232نفر میباشند
که جهت بررسی جامعه مورد نظر بااستفاده از روش نمونهگیری تصادفی و بهرهگیری فرمول جامعه محدود کوکران  989نفر
از متخصصین ،مرتبطین شبکه ی همکاران ،مدیران طرح و برنامه و مدیران اجرایی جهت تعیین عوامل پایدارسازی و چابک
ساز انتخاب شدند .برای روایی سنجی از روش خبرگی و برای بررسی پایایی ،آلفای کرونباخ با استفاد از نرمافزار آماری
 spssمحاسبه شد که با توجه به اینکه آلفای کرونباخ از  2/ 7باالتر بود نشانگر پایایی باالی پرسشنامه میباشد.
همچنین از شاخصهای مرکزی و پراکندگی در آمار توصیفی و در آمار تحلیلی هم به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده
از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد .با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق از
تحلیل رگرسیونی و ضریب همبستگی پیرسون و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه ها استفاده شد.
تجزیه و تحلیل دادهها
یافتههای تحقیق
الﻒ) نتایج آمار توصیﻔی
براساس نتایج آزمون توصیفی؛ بیشتر اعضای نمونه آماری ( 22.33درصد) به تعداد  922نفر مرد هستند ،سـن ( 37.29درصـد)
 82نفر بین  32- 29سال است 22.22( ،درصد)  992نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و ( 33.91درصد) به تعداد  82نفـر
دارای سابقه  92-92سال میباشند.
ب) نتایج آمار استنباطی
با توجه به سوال مطرح شده مبنی بر اینکه عوامل چابکی و پایدارساز کدامند؟ و اولویت آنها چگونه است؟ پس از شناسای
عوامل و دسته بندی آنها  2مولفه و  29شاخص با استفاده از آزمون فریدمن اولویت بندی گردید که نتیجه آزمون فریدمن
نشان داد اقدامات چابک ساز باالدست و اقدامات پایدار ساز باالدست از اهمیت و اولویت باالتری نسبت به بقیه برخوردار
هست ند که در جدول زیر عوامل اولویت دار پایدار سازی و چابک سازی بیان شده است.
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3

نتیجه گیری
بحث زنجیره تأمین ازجمله مباحث مطرح در فضای امروز صنایع است .زنجیره تأمین هنگامی در یک سازمان صنعتی دارای
توان رقابتی خواهد بود که از اجزاء توانمند و رقابتپذیر برخوردار باشد .با نگاهی به سازمانها متوجه میشویم که رویکردها و
راه حل های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی از دست دادهاند .از این رو
نیاز به رویکردهای جدید احساس میشود که زنجیره تأمین چابک و پایداری از آن جمله است .چنین زنجیرهای میتواند به
سرعت و به طور مؤثری به تغییرات بازار واکنش نشان دهد.
چابکی زنجیرههای تأمین ،یک استراتژی عملیاتی محسوب می شود که بر سرعت و انعطافپذیری در زنجیره تأمین تمرکز
دارد .رمز موفقیت یک زنجیره تأمین چابک در پاسخ دهی به موقع و دائمی به خواسته های مشتریان در شرایط مختلف است.
دستیابی به چنین توانمندی نیازمند آن است تا تمامی امکانات فیزیکی و لجستیکی در زنجیره تأمین به صورتی چابک ،دقیق و
اثربخش عمل نمایند و به این طریق با تدوین سیاستهای پایدار به مزایای زیادی دست یافت؛ زیرا با دخیل کردن مدیریت
زنجیره تأمین پایدار در فرآیندهای تصمیم گیری ،یک مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد و سبب تقویت اعتبار و چهره سازمان
در بازار و بین مشتریان میشود.
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پیشنهادات تحقیق
باتوجه به اینکه نتایج (در جدول باال) نشان داد اقدامات چابک ساز باالدستی از اهمیت بیشتری برخوردار است ،از طرفی مهم
ترین اقدامات چابکسازی عبارت است از:
 ایجاد شبکه تامین پاسخگو پرقدرت اهمیت به تخصصگرایی در شبکهبنابراین پیشنهاد می شود یک تحقیق مستقل در خصوص معیارها و عوامل مؤثر بر قدرت پاسخگویی زنجیره تأمین صورت
پذیرد و به منظور انتصابات و تفویض مسئولیت ها به تخصص گرایی توجه ویژه شود.
و همچنین باتوجه به اینکه نتایج نشان داد اقدام مشارکت با شرکت مرکزی در اقدامات چابک ساز
باالدستی نسبت به بقیه گزینه ها تأثیر بیشتری دارد بنابراین برای تقویت اقدام مشارکت با شرکت مرکزی
اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
 ارتباط و تعامل مناسب با شرکت مرکزی؛ تعامالت و ارتباطات شرکت مرکزی با شبکه تأمین بر اساس تکنولوژی هایروز صورت گیرد.
 افزایش انگیزه کارکنان در مشارکت با شرکت مرکزی؛ لذا پیشنهاد می شود شرکت برنامههایی به منظور افزایش انگیزه درکارکنان در نظر گیرد.
 اجازه استقالل ،آزادی و اظهار نظر در برنامهریزیهای کاری ،روش ها و کنترل کیفیت وجود داشته باشد.همچنین باتوجه به اینکه نتایج نشان داد؛ انعطاف پذیری سیستم در اقدامات چابک ساز مرکزی نسبت به
بقیه گزینه ها تأثیر بیشتری دارد بنابراین برای تقویت انعطاف پذیری سیستم اقدامات زیر پیشنهاد می
شود:
 تقویت بستر حقوقی و تسهیل قوانین و مقررات در مدیریت شبکه رسیدگی به مسائل و مشکالت شرکت های همکارپیشنهاد می شود شرکت به ارتقاء و توسعه تأمین کنندگان در قالب برنامه های آموزشی ،سمینارها و بازدیدهای تخصصی
توجه نماید.
همچنین باتوجه به اینکه نتایج نشان داد سﻔارشی سازی سریع در اقدامات چابک ساز پایین دستی نسبت
به بقیه گزینه ها تأثیر بیشتری دارد بنابراین برای تقویت سﻔارشی سازی سریع اقدامات زیر پیشنهاد می
شود:
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 ایجاد بانک اطالعاتی از شرکت های همکار و معرفی قابلیت ها و ظرفیت های شرکت های توانمند به سازمان های تابعه بارعایت مالحظات امنیتی
 توانمند سازی شبکه همکاران در جهت پاسخگویی مستمر به الزامات و تعهدات کاری نسبت به کارفرمایان.لذا پیشنهاد می گردد در جهت توانمندسازی و ارتقاء قابلیت شرکت ها از استعدادهای بالقوه و بالفعل آنها مجموعه ای از
بانک های اطالعاتی تهیه و با آموزش های الزم روند کاری تسهیل گردد.
باتوجه به اینکه نتایج نشان داد اقدامات پایدارساز باالدستی از اهمیت بیشتری برخوردار است ،پیشنهاد
می شود برای تقویت اقدامات پایدارساز باالدستی اقدامات زیر صورت بگیرد:
 اعتمادسازی و پاسخگویی؛ پیشنهاد میشود یک تحقیق مستقل در خصوص معیارها و عوامل مؤثر بر اعتماد سازی وپاسخگویی زنجیره تأمین صورت پذیرد.
 انگیزش همکاران به کمک پاداش و ارتقای شغلی توسعه مشاهده پذیری و اطالع رسانی از طریق به اشتراک گذاری اطالعات و برنامه ریزی مشترک و ... پشتیبانی و حمایت از تامین مواد الزملذا پیشنهاد می شود شرکت به منظور افزایش انگیزش کارکنان برای آنها پاداش در نظر بگیرد که این امر به نوبه خود منجر به
ارتقای شغلی آنان نیز خواهد شد و همچنین با اقدامات مناسب و الزم باعث افزایش برنامهریزیهای مشترک در زمینه
همکاری و حمایت از آنان گردد.
و همچنین باتوجه به اینکه نتایج نشان داد توسعه مشاهده پذیری و اطالع رسانی در اقدامات پایداری
باالدستی نسبت به بقیه گزینه ها تأثیر بیشتری دارد بنابراین برای تقویت اقدام توسعه مشاهده پذیری و
اطالع رسانی اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
 رسیدگی به مسائل و مشکالت شرکت های همکار. پایش مداوم و مستمر شبکه همکاران.لذا با پیگیری مسائل مبتال به شرکت های همکار و همچنین پایش مداوم و مستمر شبکه همکاران بر اساس تکنولوژی های
روز تقویت اقدامات صورت گیرد.
و همچنین باتوجه به اینکه نتایج نشان داد همکاری در سراسر زنجیرههای تأمین در اقدامات پایداری
مرکزی نسبت به بقیه گزینه ها تأثیر بیشتری دارد بنابراین برای تقویت همکاری در سراسر زنجیرههای
تأمین اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
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 شناسایی ظرفیت های جدید در حوزه های مورد نیاز سازمان ها؛ شنا سایی ظرفیت های جدید در حوزه های مورد نیازسازمان ها بر اساس تکنولوژی های روز صورت گیرد.
 همکاری بلندمدت بر مبنای اعتماد متقابل با تأمین کنندگان کلیدی.و همچنین باتوجه به اینکه نتایج نشان داد مشاهده پذیری از وضعیت بازار و پیشامدها در اقدامات
پایداری پایین دستی نسبت به بقیه گزینهها تأثیر بیشتری دارد بنابراین برای تقویت مشاهده پذیری از
وضعیت بازار و پیشامدها اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
 ایجاد شبکه ای توانا ،پایدار ،قابل اعتماد و اتکاء دارای صالحیت و متعهد از شرکت های توانمند حمایت و پشتیبانی برای رفع موانع و مشکالت همه جانبه از تامین کنندگان کلیدیبه جهت ایجاد شبکه ای توانمند و چابک و پایدار نیاز به رفع موانع و مشکالت موجود در محیط و داخل شرکت ها ضروری
میباشد.
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Abstract
The main purpose of this study is to develop a model for evaluating agile and stabilizing measures in the
supply chain in industrial organizations. In this study, the researcher seeks to identify the components and
factors of stabilizing and agile in inter-organizational cooperation.
Integration is a strategic capability that creates value for stakeholders in the chain. Supply chains have
grown rapidly in recent years; Because focusing on economic performance to optimize costs or return on
investment cannot guarantee development or sustainability in the supply chain. Thus, the concepts of
sustainable supply chain management emerged in order to emphasize the importance of social and
environmental concerns along with economic factors in supply chain planning.
The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation
method. The statistical population of the study includes 340 managers and industry experts, 181 people
were selected as the sample using Cochran's formula. In addition to library studies, Delphi technique has
been used to collect information. In this study, the Kolmogorov-Smirnov test was used to evaluate the
normality of data distribution. Due to the abnormality of the data distribution, Pearson correlation
coefficient and regression analysis have been used.
The research findings showed that there is a significant relationship between agility and sustainability
measures and between performance goals and performance indicators.
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