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چکیده 
یکی از ابعاد اثرگذار بر مدیریت دانش و فرآیندهای آن در زنجیره تأمین ،عوامل برونسازمانی است
که نسبت به عوامل درونسازمانی (راهبردهای سازمانی ،فرهنگ سازمانی و یا ساختار سازمانی) ،سهم
بسیار کمتری از پژوهشهای مدیریت دانش را به خود تخصیص داده است .هدف اصلی این پژوهش،
ارائه مدلی برای عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی است.
این پژوهشِ کاربردی در زنجیره تأمین شرکتهای «ایرانخودرو» و «سایپا» و بهصورتی پیمایشی صورت
گرفته است .در این مدل برای عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت
خودرو ،چهار بُعد کلیدی پیشنهاد شد.؛ سپس از طریق روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ،مدل
سطحبندیشده پژوهش مشخص شد و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی ،شاخصهای هر یک از
ابعاد در سطوح مختلف مدل ساختاری تفسیری شناسایی شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که در میان
این عوامل ،محیط تخصصی صنعت و راهبرد زنجیره تأمین در باالترین سطح قرار گرفته است و فرهنگ
زنجیره تأمین و عوامل کالن محیطی در سطح دوم مدل معرفیشده قرار میگیرند.
کلیدواژهها :مديريت دانش؛ زنجیره تأمین؛ راهبرد زنجیره تأمین؛ محیط تخصصي
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.1مقدمه 

مدیریت دانش یکی از عوامل اصلی مزیت رقابتی در انواع بنگاههای اقتصادی محسوب
میشود .اهمیت تخصص و ارتقاء جایگاه سرمایههای انسانی در سازمانها ،باعث میشود که توجه
به مدیریت دانش قابل توجیه باشد و توسعه چشمگیر ادبیات در حوزه مدیریت دانش ،اهمیت این
مقوله را نشان میدهد [ .]16شرکتهای موفق امروزی ،شرکتهایی هستند که بهطور پیوسته
برای حل مسائل جدید و ناآشنا ،دانش جدید را کشف و یا خلق کنند ،این دانش را بهصورتی
هدفمند و نظامیافته و متناسب با اهداف تخصصیِ راهبردی در تمامی الیهها و بخشهای
مختلف سازمان توسعه دهند و بهدنبال تبدیل آن به فناوری و محصوالت جدید باشند [.]30
از میان مجموعه داراییهای سازمانی ،دانش بیشترین توجه را به خود معطوف ساخته است و
مهمترین دارایی نامشهود سازمان محسوب میشود؛ از سووی دیگر ،سازمانها با چالش جدیدی
باعنوان «استقرار سیستم کارآمد و اثربخش مدیریت دانش» و مجموعه فرآیندها و دیگر عوامل
آن ،بهعنوان شایستگی کلیدی سازمانها در عصر جدید مواجه هستند که میتواند مزیت رقابتی
پایدار ایجاد کند؛ بنابراین توجه به عوامل برونسازمانی ،بهعنوان عواملی کالن و مؤثر بر عوامل
درونسازمانی ،در بررسی مدیریت دانش در زنجیره تأمین امری ضروری است .علت ایجاد
نگرشهای متفاوت به حوزه مدیریت دانش در زنجیره تأمین را میتوان بهدلیل حرکت
سیستمهای اقتصادی مبتنی بر صنعت به سوی جوامع مبتنی بر دانش و توسعه اقتصادی
دانشمحور دانست [.]54
مواردی همچون پیچیدگی دنیای کسبوکار ،تحوالت اقتصادی ،شدت رقابت ،فناوریهای
جدید و سرعت تغییر نیازهای مشتریان ،سازمانهای کنونی را مجبور ساخته است از مزایایی چون
جریان سریع اطالعات ،تصمیمگیری گروهی ،هماهنگی هر چه بیشتر با شرکای تجاری و
همهجانبهنگری بهره گیرند .وجود این تحوالت را میتوان در مبحثی باعنوان «زنجیره تأمین»
مشاهده کرد که هدف اصلی آن« ،دستیابی به حداکثر ارزش» است .در اقتصاد امروز ،این
زنجیرهها هستند که با هم رقابت میکنند نه شرکتها [ .]18زنجیره تأمین شامل تمام مراحلی
است که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم در تحقق نیازهای مشتری مشارکت دارند و شامل طیفی
از مشتریان نهایی تا تأمینکنندگان اولیه هستند .در این زنجیره سه جریان عمده اطالعاتی،
فیزیکی و پولی در حرکت است .هدف اصلی زنجیره تأمین را میتوان دستیابی به حداکثر ارزش
برای مشتری دانست [.]8
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با توجه به مطالب ذکرشده و گستردگی زنجیره تأمین صنعت خودرو و توجه به رقابتیشدن در
صنعت پویای خودروسازی ،همچنین توجه ویژه این صنعت برای کسب جایزه  ،1MAKEتوسعه
یک سیستم مدیریت دانش در این صنعت و در زنجیرههایی چندالیه در شرکتهای فعال در حوزه
خودروسازی ،الزامی به نظر میرسد.
برای تحلیل ارتباط بین متغیرهای تعریفشده در بخشهای مختلف زنجیره تأمین،47 ،11[ ،
 ]23 ،20 ،31از مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ( 2)ISMاستفاده کردهاند؛ همچنین در سالهای
اخیر با استفاده از این روش پژوهشهایی در زمینههای مختلف زنجیره تأمین صورت گرفته است
ازجمله :استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری برای بررسی موانع در اجرای مدیریت
زنجیره تأمین سبز [ ]25و مدلسازی چابکی زنجیره تأمین [ ]1که در این پژوهشها از رویکرد
 ISMبرای بررسی متغیرهای پژوهش و سطحبندی آنها برای رسیدن به مدل پژوهش استفاده
شده است؛ همچنین از جمله پژوهشهای داخلی میتوان به موارد زیر اشاره کرد که با استفاده از
روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری در حوزه زنجیره تأمین صورت گرفتهاند:
تحلیل روابط میان اقدامات پارادایمهای مدیریت زنجیره تأمین و معیارهای عملکردی با
رویکرد مدلسازی ساختاری -تفسیری []19؛ طراحی تطبیقی مدل نابی-چابکی زنجیره تأمین با
رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری و دیمتل []37؛ آمیخته مدلسازی ساختاری تفسیری و
فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین
[ ]35و تحلیل موانع تعاملپذیری فرهنگی در زنجیره تأمین صنعت خودرو با بهکارگیری رویکرد
مدلسازی ساختاری -تفسیری [.]38
بر اساس پژوهشهای ذکرشده و برخی از پژوهشهای اخیر که برای تحلیل ارتباط بین
متغیرهای مشخص در حوزه زنجیره تأمین از روش  ISMاستفاده کردهاند ،توانایی روش ISM
برای جهتدادن به روابط پیچیده در بین عناصر مرتبط با زنجیره تأمین و ساختاردهی مجموعه
عناصر مختلف مرتبط به هم در یک مدل جامع و نظاممند مشخص میشود .نمونههای متعددی
نیز از بهکارگیری مدلسازی ساختاری تفسیری در مدیریت دانش وجود دارد که میتوان به
پژوهشهای [ 46و  ]47اشاره کرد.
با توجه به اینکه روش  ISMبا تجزیه معیارها در چند سطح مختلف ،ارتباط بین شاخصها را
تحلیل میکند و به روابط پیچیده در بین عناصر مرتبط به هم در یک سیستم جهت میدهد
[]11؛ بهعالوه دارای محدودیتهای کمّی است و شناسایی ارتباط بین متغیرها معموالً به
اطالعات و آشنایی تصمیمگیرنده با شرکت موردمطالعه بستگی دارد و نیاز به دادههای موجود و
 .1در ایران از سال  1390با مشارکت شرکت  MAKEجایزهای بینالمللی به نام «جایزه بینالمللی سازمان دانشی برتر» به
شرکتهایی که بهصورت موفقیتآمیز به اجرای مدیریت دانش پرداختهاند ،اهدا میشود.
2. Interpretive Structural Modelling
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پیشنیاز دیگری ندارد و تنها قضاوتهای افراد برای متغیرها میتواند بر نتیجه نهایی تأثیرگذار
باشد []4؛ به همین دلیل برای موضوعهای مشابه پژوهش حاضر که بهدنبال تحلیل ارتباط بین
عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت خودرو و ارائه یک مدل
سطحبندی شده است و پژوهشهای دیگری نیز در این زمینه در مبانی نظری موضوع برای ایجاد
یک دیدگاه جامع یافت نمیشود ،روش مدلسازی ساختاری تفسیری بسیار مثمرثمر خواهد بود و
میتوان در گام نخست پزوهش با استفاده از روش  ،ISMمدل سطحبندیشده پژوهش را
مشخص کرد .روش  ISMمیتواند با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف و بهعنوان یک رویکرد
فراگیر برای سنجش ارتباط برای توسعه چارچوب مدل بهکار رود و در جهت دستیابی به اهداف
این پژوهش مؤثر و مفید باشد؛ همانطور که راوی و شانکار ( )2005نیز بیان کردهاند ،برای
دستیابی به باالترین بینش ادراکی درباره یک سیستم و روابط بین عناصر آن سیستم ،استفاده از
روش  ،ISMیک انتخاب هوشمندانه خواهد بود [.]39
این پژوهش به دنبال ارائه مدلی ساختاری ـ تفسیری برای عوامل برونسازمانی مؤثر بر
مدیریت دانش در زنجیره تأمین است .پژوهشهای متعددی مطالعه شده و مدلهای زیادی برای
مدیریت دانش بررسی شد؛ اما مدل یا چارچوب مشخصی که مخصوص عوامل برونسازمانی مؤثر
بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین باشد ،مشاهده نشد؛ ازاینرو پژوهشگران با مطالعه عمیق
پژوهشهای پیشین ،تحلیل مبانی نظری پزوهش ،انجام پژوهشی میدانی در صنعت خودرو و
مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و صنعتی ،مدلی ساختاری ـ تفسیری برای عوامل کلیدی
برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت خودرو ارائه کردهاند که معرفی این
مدل سطحبندیشده و بیان شاخصهایی اجرایی برای هر یک از این عوامل ،جنبه نوآوری
پژوهش محسوب میشود .در بخشهای بعدی این پژوهش ،ابتدا با مرور مبانی نظری ،ابعاد و
شاخصهای مختلف شناسایی میشوند؛ سپس روش پژوهش ذکر شده و در ادامه یافتههای
پژوهش رائه خواهند شد .بخش انتهایی مربوط به نتیجهگیری کلی و ارائه پیشنهادها است.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش

در این بخش با مرور مبانی نظری ،عوامل خاص یک صنعت در سه بخشِ محیط صنعت
(محیط تخصصی و رقابتی یک کسبوکار) ،فرهنگ زنجیره تأمین و راهبرد زنجیره تأمین
طبقهبندی و شاخصهای کلیدی آنها ذکر میشود؛ سپس عوامل کالن محیطی بررسی
میشوند .در این قسمت سعی شده است که مروری بر پژوهشهای موجود در این زمینه صورت
گیرد و رابطه این عوامل با مدیریت دانش توضیح داده شود.
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ـمحیطرقابتيصنعت(محیطتخصصي).جنبههای کلیدی محیط یک کسبوکار ،صنعت یا
صنایعی است که شرکت در آنها رقابت میکند .ساختار هر صنعت ،نقش کلیدی در شناسایی
قواعد بازی رقابت دارد .رقابت در هر صنعتی تنها ریشه در عملکرد رقبای موجود ندارد؛ بلکه در
ساختار پایهای اقتصاد آن صنعت نیز ریشه دارد [.]35
با توجه به محیط اقتصادی امروزی که محیطی پیچیده و پویا است ،شرکتها مجبورند با
بررسی ابعاد مختلف محیط و صنعتی که در آن مشغول هستند ،مجموعه فرصتها و تهدیدهای
پیش روی شرکت را شناسایی کنند تا بتوانند نسبت به تغییرات محیطی واکنش معقولی نشان
دهند .بررسی ابعاد رقابتی یک صنعت امری ضروری است؛ زیرا صنعت مجموعهای از شرکتها
است که محصوالت آنها جایگزین نزدیک برای هم هستند .پژوهشها نشان داده است که بین
بررسیهای محیطی و سود شرکت رابطه مستقیم وجود دارد [.]3
محیط هر صنعت شامل مجموعه عواملی است که بسیاری از چالشهای فراروی سازمان در
جذب و بهدست آوردن منابع الزم یا تالش برای فروش سودآور کاالها و خدمات از آن ناشی
میشوند []3؛ بنابراین نیروهای مختلفی در شکلدادن رقابت در صنعت اهمیت دارند .هر صنعت
ساختار بنیادینی دارد که نیروهای رقابتی را پدید میآورد [.]32
پورتر [ ،]36نیروهای رقابتی را در یک صنعت معرفی میکند که توان جمعی این مجموعه نیروها
توان سودآوری در یک صنعت را تعیین میکنند .پورتر برای بررسی محیط رقابتی در یک صنعت،
پنج نیرو معرفی کرده است که عبارتاند از :تهدید رقبای تازهوارد ،تهدید محصوالت یا خدمات
جایگزین ،قدرت چانهزنی خریداران ،قدرت چانهزنی تأمینکنندگان و رقابت در میان شرکتهای
موجود در صنعت.
مدیریت دانش ،نقشی کلیدی در فضای هر کسبوکار و صنعتی دارد .دانش در محیط
کسبوکار بهعنوان یک حمایتکننده ،بهعنوان یک تولیدکننده و کارخانه ،بهعنوان یک پیشرفت
علمی غیرمنتظره و درنهایت بهعنوان یک سالح برای کسب مزیت رقابتی عمل خواهد کرد؛
ازاینرو مطالعه رابطه محیط یک کسبوکار و صنعت با مدیریت دانش که نقشهایی کلیدی در
صنعت مربوطه دارد ،امری ضروری است [ .]40مدیریت دانش یک عنصر حیاتی برای موفقیت
در محیط رقابتی و پویای کسبوکار امروزی است [ ]14و تفاوتهای عمدهای در استفاده از
ابزارهای مدیریتی و سیستمهای تکنولوژیکی برای کاربردیکردن مدیریت دانش در بین صنایع و
شرکتهای مختلف وجود دارد؛ هرچند در همه صنایع مدیریت دانش نقش مهمی در بهبود فضای
کسبوکار ایفا میکند [.]35
چوی و جان ( ،)2010ماسینگهام ( ،)2014تی سنگ ( ،)2008باکلی و کارتر ( ،)2002مک
آدام و مک کِردی ( ،)1999اریس و ساتسیوگلو ،)2007( ،پیریک ( )2015و پتروسا ارتگا و
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همکاران ( ،)2010به بیان رابطه متقابل بین محیط صنعت و نوع راهبرد مدیریت دانش اذعان
کردهاند .بهزعم این پژوهشگران ،راهبرد مدیریت دانش ازجمله عوامل مؤثر برای مقابله با فضای
رقابتی است و مشتریان ،تأمینکنندگان و رقبای یک صنعت از منابع دانشی معتبر میباشند .آنها
معتقدند که میتوان از این عوامل برای کسب دانش استفاده کرد [.]33 ،36 ،10 ،26 ،6 ،52 ،24
شاخصهای انتخابی برای این قسمت از مدل با توجه به پژوهشهای موجود در جدول  ،1ارائه
شده است.
جدول  .1شاخصهای محیط رقابتی و تخصصی صنعت
شاخص 

منبع 

قدرت چانهزنی تأمینکنندگان
قدرت چانهزنی خریداران
تهدید کاال و خدمات جایگزین
تهدید ورود رقبای تازهوارد
رقابت در میان شرکتهای موجود در صنعت

[]52 ،26 ،35
[]52 ،26 ،35
[]6 ،36 ،52 ،35
[]10 ،24 ،26 ،6 ،36 ،52 ،35
[]32 ،9 ،10 ،24 ،5 ،14 ،40 ،36 ،52 ،26 ،33 ،35



ـفرهنگحاکمبرزنجیرهتأمین.یکی دیگر از ابعاد مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین،
نوع فرهنگ موجود در داخل زنجیره تأمین است که با بررسی مطالعات پژوهشگران ،پژوهش
خاصی در این زمینه مشاهده نشد و تنها بهصورت غیرمستقیم در برخی از پژوهشها،
شاخصهایی یافت شدند که میتوان آنها را در قالب نوع فرهنگ موجود در میان اعضای زنجیره
مطرح کرد .آلبسکو و همکاران ( ،)2008فرهنگ در محیط کالن و جهانی کسبوکار را یکی از
عوامل مؤثر بر مدیریت دانش میدانند [ .]2در میان شاخصهای معرفیشده در پژوهشهای در
میان شاخصهای معرفیشده در پژوهشهای واکارو و همکاران ( ،)2010هالت و همکاران
( )2007و کائو و ژانگ ( ،)2011میتوان شاخصهایی همچون وجود تجارب همکاری ،وجود
فرهنگ تغییر و اعتماد متقابل در میان اعضا و همکاری در زنجیره تأمین را از عوامل مطرح در
فرهنگ زنجیره دانست [.]7 ،18 ،53
مدیریت دانش وظیفه یک بخش خاص نیست؛ بلکه وظیفه همگان است []44؛ همچنین لی
( )2007و سامباسیوان و همکاران ( ،)2009به معیارها و شاخصهایی در زمینه فرهنگ موجود در
میان اعضای زنجیره تأمین اشاره کردهاند که در جدول  ،2شاخصهای انتخابی ارائه شده است
[.]42 ،21
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جدول  .2شاخصهای فرهنگ در زنجیره تأمین
شاخص 

منبع 

تأکید بر همکاری ،مشارکت و تعهد اعضای زنجیره نسبت به هم
تأکید بر روابط مبتنی بر اعتماد و برد  -برد
وجود چشماندازها و اهداف مشترک در میان اعضا
تأکید بر یادگیری اعضا از طریق توزیع دانش در میان خود
تشویق و پذیرش نوآوری در زنجیره
تأکید بر پژوهش و توسعه تکنولوژیکی در میان اعضای زنجیره

[]7 ،53 ،42 ،21
[]53 ،42 ،21
[]42 ،21
[]42 ،18
[]18
[]18

ـ راهبرد زنجیره تأمین .راهبرد زنجیره تأمین با مجموعه راهبردهای سنتی موجود در هر
کسبوکاری متفاوت است؛ چراکه راهبرد زنجیره تأمین برای دستیابی به اهداف خود نیازمند
مشارکت و همکاری مجموعهای از بنگاههای اقتصادی و شرکتها است .راهبرد زنجیره تأمین
مبتنی بر همکاریهای بینسازمانی است؛ درحالیکه سایر راهبردهای کسبوکار ،مبتنی بر
همکاریهای بینفرآیندی در داخل یک سازمان است .هدف غایی راهبرد زنجیره تأمین ،ارائه
حداکثر ارزش به تمامی ذینفعان و سهامداران در زنجیره است؛ اما باید همیشه این نکته را
مدنظر داشت که باید بین راهبردهای زنجیره و راهبردهای کسبوکار سازمان ،هماهنگی و
تناسب وجود داشته باشد؛ بهطوریکه وجود این هماهنگی را میتوان در افزایش قدرت رقابتی و
عملکرد کسبوکار مشاهده کرد [ .]48روه و همکاران ( ،)2008در پژوهشی کیفی به رابطه
فرهنگ سازمانی با راهبردهای زنجیره در جهت بهبود جریان اطالعاتی در طول زنجیره به بیان
چهار راهبرد کارا ،ریسکگریز ،پاسخگو و چابک در زنجیره تأمین پرداختهاند [ .]40چوپرا و میندل
( ،)2007معتقدند که راهبرد زنجیره تأمین تحتتأثیر راهبرد رقابتی سازمان خواهد بود و آن را
بهعنوان یکی از زیرمجموعههای راهبردهای رقابتی مطرح کردهاند .آنها در قالب دو ساختار
کاراییمحور (توجه به هزینه تولید و تحویل سریع به مشتری) و پاسخگومحوری (هماهنگی اعضا
جهت پاسخگویی به تغییرات تقاضا) ،راهبردهای مختلف زنجیره تأمین را بیان کردهاند [ .]8در
اینجا پژوهشگر کوشیده است ،رویکرد جدیدی به شاخصها داشته باشد و آنها را در سه بخش
شاخصهای تأمینکنندهمحور ،تولیدکنندهمحور و مشتریمحور جاگذاری کند (جدول .)3
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جدول  .3شاخصهای راهبرد زنجیره تأمین
شاخص 

منبع 

راهبردزنجیرهتأمینمبتنيبرمشتری :
پاسخ مستمر ،سریع و کارآمد به تغییر نیاز مشتریان ،اندازهگیری مداوم رضایت مشتری ،انجام اقدامات
اصالحی برای رفع نارضایتی مشتریان ،توجه به حاشیه سود در قیمتگذاریها

[]40 ،8

راهبردزنجیرهتأمینمبتنيبرتولیدکننده :
بهینهسازی عملکرد با حداقل هزینه ،حداکثر بهرهبرداری از ظرفیت طبق استانداردها با کمترین هزینه ،تأکید
بر انعطافپذیری ظرفیت برای ایجاد سپری در برابر عدمقطعیت تقاضا و عرضه در زنجیره ،1وجود حداقل
موجودی در انبار و حفظ ذخیره احتیاطی 2برای تقابل با عدمقطعیت تقاضا و عرضه در زنجیره

[]40 ،8

تأمینکننده :

راهبردزنجیرهتأمینمبتنيبر
پاسخ سریع و کارآمد به تغییر تأمینکنندگان ،کاهش مدتزمان تحویل قطعه به کارخانه ،3انتخاب
تأمینکننده تنها بر اساس هزینه و کیفیت ،انتخاب تأمینکننده بر اساس سرعت /انعطافپذیری /قابلیت
اطمینان/4کیفیت

[]40 ،8

ـ ساختار کالن محیطي .کاراسزوسکی ( ،)2008بر این اعتقاد است که وجود مدیریت دانش
باعث افزایش قدرت رقابتی سازمانها در محیط کالن و جهانی خواهد شد .موفیت و همکاران
( ،)2002بر این باور هستند که محیط کالن از عوامل اصلی اثرگذار بر مدیریت دانش است و
سازمانها در یک محیط باز فعالیت میکنند و رابطه ساختار کالن محیطی با سازمانها به اثراتی
چون تصاحب سهام شرکتهای دیگر ،تغییر در قانونگذاریها ،رقابت ،اقدامات مشترک و
گروههای فشار منجر خواهد شد [ .]28به عقیده لی ا او و همکاران ( ،)2010هر چقدر
عدماطمینان در محیط کالن بیشتر شود ،نیاز به توانمندیهای مدیریت دانش افزایش خواهد
یافت و نیاز به تغییر در ساختار سازمانی محسوستر است [.]22
موفیت و همکاران ( ،)2003آلبِسکو و همکاران ( )2008و یانگ و همکاران ( ،)2009در مدل
کلی خود از مدیریت دانش  ،عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فنی را عوامل تشکیلدهنده
محیطی خارجی میدانند که می تواند بر مجموعه عوامل داخلی در مدیریت دانش اثر بگذارند؛ اما
اشارهای به میزان اهمیت هر یک از عوامل و میزان تأثیر آنها بر اقدامات مدیریت دانش
نداشتهاند؛ بنابراین شاخصهای انتخابی برای ارزیابی تأثیر محیط کالن بر مدیریت دانش ،در
جدول  ،4آورده شدهاند [.]41 ،55 ،2 ،27

1. Maintain Capacity flexibility to buffer against demand\supply uncertainty
2. Buffer
3. Lead Time
4. Reliability

عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره ...

139

جدول  .4عوامل کالن محیطی
عوامل 
عوامل سیاسی ـ قانونی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی
عوامل تکنولوژیکی (فنی)

منبع 
[]55 ،2 ،27
[]55 ،2 ،27
[]55 ،2 ،27
[]55 ،2

روششناسيپژوهش 

.3

دادهها .این پژوهش از تظر هدف ،کاربردی و از منظرِ متغیر ،شامل
روش تحقیق و تحلیل  
متغیرهای کیفی است و در دسته پژوهشهای توصیفی قرار میگیرد و بهصورت پیمایشی انجام
میشود .ابزار مورداستفاده در این پژوهش ،پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان برای تحلیل یافتهها
است .جامعه هدف شامل مجموعه شرکتهای تولیدکننده ،تأمینکنندگان و ارائهکنندگان خدمات
پسازفروش (در الیههای اول زنجیره تأمین) در صنعت خودروسازی ایران ،یعنی در زنجیرهای
تأمین شرکت «ایرانخودرو» و «شرکت سایپا» است .برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ
و برای بررسی روایی از روش روایی ظاهری و محتوایی استفاده شد.
متغیرهای اصلی پزوهش مجموعه عوامل برونسازمانی و متغیرهای فرعی پژوهش ،مجموعه
شاخصهایی هستند که برای هر یک از فرآیندها در جداول  1تا  4آمدهاند .با توجه به مرور مبانی
نظری و جدولهای  1تا  4میتوان سؤالهای پژوهش را بهصورت زیر بیان کرد:
سؤال اصلی پژوهش :مدل مناسب عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین
به چه صورت است؟

سؤاالت فرعی پژوهش:
 .1شاخصهای اصلی در محیط رقابتی و تخصصی صنعت برای زنجیره تأمین صنعت خودرو
کدامند؟
 .2شاخصهای اصلی در فرهنگ زنجیره تأمین برای زنجیره تأمین صنعت خودرو کدامند؟
 .3شاخصهای اصلی در استراتژی زنجیره تأمین برای زنجیره تأمین صنعت خودرو کدامند؟
 .4شاخصهای اصلی در عوامل کالن محیطی برای زنجیره تأمین صنعت خودرو کدامند؟
به سبب بینشی که مدلسازی ساختاری ـ تفسیری درباره روابط میان عناصر مختلف در یک
سیستم ارائه میکند و ساختاری را بر اساس اهمیت و تأثیرگذاری عناصر بر هم فراهم میآورد ،از
طریق روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ،مدل سطحبندیشده پژوهش مشخص میشود.
برای پاسخگویی به سؤالهای پژوهش از روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری (در گام اول) و
روش تحلیل عاملی تأییدی (در گام دوم) استفاده شده است .روش مدلسازی ساختاری ـ
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تفسیری ،یک فرآیند تعاملی یادگیری است که با استفاده از آن ،مجموعهای از عناصر مختلف
مرتبط به هم در یک مدل جامع و نظاممند ساختاردهی میشوند .روش  ISMبا تجزیه معیارها در
چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخصها میپردازد [ ]51و به سبب جهتدادن به روابط
پیچیده در بین عناصر مرتبط به هم در یک سیستم [ ]17 ،11و با توجه به مطالبی که در مقدمه
پژوهش ارائه شد ،روشی مؤثر برای پژوهش حاضر است .یکی از اصول منطقی روش ،ISM
اهمیت بیشتر عناصری است که بر سایر عناصر اثر بیشتری دارند [ .]11بهدلیل محدودیت کمّی
روش  ،ISMقضاوتهای افراد برای متغیرها میتواند بر نتیجه نهایی تأثیرگذار باشد [ .]4در روش
مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ،روابط مشخص و ساختار کلی در یک مدل دیاگراف ،نشان داده
میشود [.]13
مراحل مختلف  ISMبهصورت زیر میباشند:
مرحلهاول :نخستین گام در مدلسازی ساختاری ـ تفسیری تهیه فهرستی از متغیرهای مسئله
است که این متغیرها از مرور مبانی نظری ،مصاحبه با خبرگان و یا پرسشنامه بهدست میآیند؛
بنابراین در این پژوهش با توجه به مطالعه مباین نظری و پژوهشهای متعددی که در این حوزه
بررسی شده است و تحلیل ابعاد موجود در محتوای مقالههای ذکرشده در بخش مبانینظری ،برای
عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت خودرو ،چهار بُعد کلیدی
(محیط تخصصی صنعت ،راهبرد زنجیره تأمین ،فرهنگ زنجیره تأمین و عوامل کالن محیطی)
پیشنهاد میشود و سپس به علت بینشی که مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ،درباره روابط میان
عناصر مختلف در یک سیستم ارائه کرده و ساختاری را بر اساس اهمیت و تأثیرگذاری عناصر بر
هم فراهم میکند ،از طریق روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ،مدل سطحبندیشده پژوهش
مشخص میشود و با استفاده از روش تحلیل عاملی ،شاخصهای هر یک از ابعاد در سطوح
مختلف مدل ساختاری ـ تفسیری شناسایی میشوند.


مرحله دوم :پس از شناسایی متغیرهای مسئله ،باید ماتریس خودتعاملی ساختاری)SSIM( 1
تشکیل شود که روابط زوجی میان عوامل را نشان میدهد .برای تعیین نوع روابط به خبرگان
پیشنهاد میشود که از روشهای مختلفی ازجمله روش گروه اسمی و طوفان مغزی ،استفاده شود.
روابط دوبهدوی متغیرها (ارتباط بین ابعاد پرسشنامه طراحیشده) توسط نمادهای جدول  ،5توسط
خبرگان مشخص میشود و بر مبنای هر پرسشنامه بهدستآمده از خبرگان ،یک ماتریس SSIM

1. Structural Self-Interaction Matrix
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ایجاد میگردد که با تجمیع نظرها بر اساس بیشترین فراوانی ،ماتریس خودتعاملی ساختاری
نهایی شکل میگیرد.
جدول  .5روابط مفهومی در تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری []51
 iبه  jمنجر میشود
 jبه  iمنجر میشود
تأثیر دوطرفه  iو j
عدمتأثیر بین  iو j

V
A
X
O


مرحلهسوم :پس از بهدست آوردن ماتریس خودتعاملی نهایی باید این ماتریس را با استفاده از
اعداد صفر و  1به ماتریس دستیابی اولیه تبدیل کرد .این ماتریس بر مبنای ماتریس خودتعاملی
نهایی و با استفاده از روابط جدول  ،6ایجاد میشود.
جدول  .6نحوه تبدیل روابط مفهومی به اعداد []51
نمادمفهومي

iبهj

jبهi

V

1
0
1
0

0
1
1
0

A
X
O



مرحلهچهارم:در گام بعدی ماتریس دستیابی نهایی (ماتریس دسترسی) تشـکیل مـیشـود .بـر
اساس ماتریس اولیه ،اگر متغیر  Aبر متغیر  Bتأثیر داشته باشد و متغیر  Bبر متغیر  Cتأثیر بگذارد؛
درنتیجه  Aنیز بر  Cتأثیرگذار خواهد بود و ازآنجاکه چنین رابطـهای در مـاتریس دسـتیابی اولیـه
بررسی نشده است ،هوانگ و همکاران ( ،)2005از قوانین ریاضی برای ایجـاد سـازگاری اسـتفاده
کردهاند کـه در ایـن روش مـاتریس دسـتیابی بـه تـوان ( )K+1مـیرسـد و  K>=1و عملیـات
بهتوانرساندن ماتریس بر اساس «قاعده بولین» است ( .)1+1=1, 1*1=1بعد از تشکیل ماتریس
نهایی ،مجموع خروجی (قدرت نفـوذ) و مجمـوع ورودی (میـزان وابسـتگی) هـر متغیـر محاسـبه
میشود.

مرحلهپنجم :ماتریس دسترسی به سطوح مختلفی بخشبندی میشودو بر اساس روابطی که در
ماتریس دسترسی ایجاد و مشخص شده است یک گراف جهتدار رسم مـیشـود و مـدلسـازی
ساختاری ـ تفسیری صورت میگیرد.
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مرحلهششم :با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی ،شاخصهای هر یک از ابعاد در سطوح
مختلف مدل ساختاری ـ تفسیری شناسایی میشوند.
تعدادی زیادی از پژوهشهای اخیر برای تحلیل ارتباط بین متغیرهای مشخص در حوزه
زنجیره تأمین ،زنجیره تأمین سبز ،زنجیره تامین پایدار ،لجستیک معکوس و انتخاب تأمینکننده با
استفاده از روشهای مدلسازی معادالت ساختاری و مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ISM
صورت گرفتهاند؛ ازجمله پژوهشهای [ 29و  ]25که این امر نشاندهنده توانایی روش ISM
برای جهتدادن به روابط پیچیده در بین عناصر مرتبط و در موضوعهای مختلف است.
هاويافتههایپژوهش 


.تحلیلداده
4

با توجه به هدف و سؤال اصلی ،این پژوهش بهدنبال ارائه مدلی برای عوامل برونسازمانی مؤثر
در مدیریت دانش زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران است .برای این امر ،ابتدا با بررسی
مبانی نظری و پژوهشهای متعدد موجود در این زمینه و تحلیل ابعاد موجود در محتوای
مقالههای ذکرشده در بخش مبانی نظری ،برای عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در
زنجیره تأمین صنعت خودرو ،ابعاد برونسازمانی (محیط تخصصی صنعت ،راهبرد زنجیره تأمین،
فرهنگ زنجیره تأمین و عوامل کالن محیطی) و شاخصهای مربوط به آنها شناسایی شدند.
روایی آنها ابتدا بهصورت محتوایی و بر اساس مبانی نظری پژوهش و سپس توسط  13نفر از
خبرگان صنعت و خبرگان دانشگاهی ،ارزیابی و تأیید شد که این افراد عبارتاند از 4 :تَن از
استادان دانشگاه که زمینه پژوهشی آنها در حوزه زنجیره تأمین و مدیریت دانش بود؛  3تَن
دانشجویان دکتری رشته مدیریت تولید و عملیات که زمینه پژوهشی و یا اجرایی آنها مرتبط با
مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت دانش بود؛ سایر افراد جزو خبرگان
صنعت خودرو بودند که همگی دارای تحصیالت تکمیلی و سابقه کاری بیشتر از  10سال در این
صنعت بودند.
بر این اساس مدل عوامل برونسازمانی مؤثر در مدیریت دانش زنجیره تأمین صنعت
خودروسازی ایران دارای چهار بُعد و  45شاخص پیشنهاد شد (جدول  .)7این ابعاد و شاخصها
بهعنوان عناصر مدنظر در مرحله اول روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری استفاده شد.
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جدول  .7ویژگیهای جامعهشناختی خبرگان گام اول
استاداندانشگاهي  دانشجویدکتری 


تعداد

4

3

سابقه کاری در صنعت خودرو

-

-

تحصیالت

دکتری

دانشجوی دکتری

دارای مقاله و پژوهش در حوزه
زنجیره تأمین و مدیریت دانش

√

√

خبرگانبخشصنعت 
6
 3نفر باالی  10سال
 3نفر باالی  5سال
دکتری  1نفر
دانشجوی دکتری  1نفر
کارشناسی ارشد  4نفر
√

در این پژوهش بهمنظور بررسی روایی محتوایی برای ارزیابی کفایت و دقت شاخصهای
مدل ،ابتدا از مرور مبانی نظری استفاده شد و سپس اصالحات و جرح و تعدیالت مربوط به
شاخصها بر اساس میزان فراوانی ذکرشده در مبانی نظری و درنهایت توسط  13نفر خبره،
صورت گرفته است.
جدول  .8شاخصهای محیط رقابتی صنعت ،فرهنگ در زنجیره ،ساختار کالن محیطی و راهبرد زنجیره تأمین
کد
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
CuS1
CuS2
CuS3
CuS4
ENV1
ENV2
ENV3
ENV4
StSC1
StSC2
StSC3
StSC4
StSP1

شاخص 
قدرت چانهزنی تأمینکنندگان
قدرت چانهزنی خریداران
تهدید محصوالت و خدمات جایگزین
تهدید ورود رقبای تازهوارد
رقابت در میان شرکتهای موجود در صنعت
تأکید بر همکاری ،مشارکت و تعهد اعضا زنجیره نسبت به هم
تأکید بر روابط مبتنی بر اعتماد و برد  -برد
وجود چشماندازها و اهداف مشترک در میان اعضا
تأکید بر یادگیری اعضا از طریق توزیع دانش در میان خود
عوامل سیاسی ـ قانونی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی
عوامل تکنولوژیکی (فنی)
پاسخ مستمر ،سریع و کارآمد به تغییر نیاز مشتریان
اندازهگیری مداوم رضایت مشتری
انجام اقدامات اصالحی برای رفع نارضایتی مشتریان
توجه به حاشیه سود در قیمتگذاریها
بهینهسازی عملکرد با حداقل هزینه

ابعاد 

شاخصهای محیط تخصصی
و رقابتی یک صنعت

شاخصهای فرهنگ در
زنجیره

شاخصهای ساختار کالن
محیطی

شاخصهای راهبرد زنجیره
تأمین مبتنی بر مشتری
شاخصهای راهبرد زنجیره
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StSP2
StSP3

StSP4
StSS1
StSS2
StSS3
StSS4

تأمین مبتنی بر تولیدکننده

حداکثر بهرهبرداری از ظرفیت طبق استانداردها با کمترین هزینه
تأکید بر انعطافپذیری ظرفیت برای ایجاد سپری در برابر عدمقطعیت
تقاضا و عرضه در زنجیره
وجود حداقل موجودی در انبار و حفظ ذخیره احتیاطی برای تقابل با
عدمقطعیت تقاضا و عرضه در زنجیره
پاسخ سریع و کارآمد به تغییر تأمینکنندگان
کاهش مدتزمان تحویل قطعه به کارخانه
انتخاب تأمینکننده تنها بر اساس هزینه و کیفیت

شاخصهای راهبرد زنجیره
تأمین مبتنی بر تأمینکننده

انتخاب تأمینکننده بر اساس سرعت /انعطافپذیری /قابلیت اطمینان/
کیفیت

مدلسازی ساختاریتفسیریبرای تهیهمدلموردنظر پژوهش درزنجیره
ـ استفادهازروش  

تأمینصنعتخودروسازیايران.با توجه به روش پژوهش ،نخستین گام در مدلسازی ساختاری
ـ تفسیری ،تهیه فهرستی از متغیرهای مسئله است که در قسمت قبلی بهطور کامل ابعاد و
متغیرهای مسئله ،تشریح شدند؛ سپس باید ماتریس خودتعاملی ساختاری تشکیل شود .همانطور
که در مدلهای [ 49و  ]50و [ ]51نیز مطرح شده است ،پرسشنامه مقایسه زوجی تشکیل میشود
و در میان خبرگان گام نخست ( 13نفر خبره ذکرشده) ،توزیع میشود .با استفاده از روابط ذکرشده
در جدول  ،5ماتریس  SSIMبهصورت جدول  ،9مشاهده میشود.
جدول  .9ماتریس SSIM

معیارها 

ساختارکالنمحیطي  فرهنگزنجیرهتأمین  استراتژیزنجیرهتأمین 

محیط رقابتی و تخصصی صنعت
عوامل کالن محیطی
فرهنگ زنجیره تأمین

A

V

X

X

V
V

در مرحله بعد ماتریس دستیابی اولیه بر مبنای ماتریس خودتعاملی نهایی و با استفاده از روابط جدول 6

بهصورت زیر تشکیل میشود:
جدول  .10ماتریس دستیابی اولیه
محیطرقابتيو

ساختارکالن

فرهنگزنجیره

استراتژیزنجیره

تخصصيصنعت 

محیطي 

تأمین 

تأمین 

محیط رقابتی و تخصصی صنعت

1

-

1

1

عوامل کالن محیطی
فرهنگ زنجیره تأمین
استراتژی زنجیره تأمین

1
1

1
1
-

1
1
-

1
1
1
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در گام بعدی ماتریس دستیابی نهایی تشکیل میشود.
جدول  .11ماتریس دستیابی نهایی و محاسبه میزان وابستگی و قدرت نفوذ
محیطرقابتيو

تخصصيصنعت 

محیطي 

ساختارکالن

تأمین 

فرهنگزنجیره

تأمین 

راهبردزنجیره

نفوذ 

محیط رقابتی و
تخصصی صنعت
عوامل کالن محیطی
فرهنگ زنجیره تأمین
استراتژی زنجیره
تأمین
ورودی یا میزان
وابستگی

خروجيياقدرت



1

1

1

1

4

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1

-

-

1

2

4

3

3

4

طبق جدول  ،11میتوان استنباط کرد که مهمترین عامل برونسـازمانی مـؤثر بـر مـدیریت
دانش در زنجیره تأمین ،محیط رقابتی و تخصصی صنعت (با بیشـترین میـزان نفـوذ و وابسـتگی)
است.
در مرحله بعد ،بخشبندی سطوح صورت میگیرد .متغیرهایی که مجموعه خروجی و مشترک
آنها کامالً مشابه باشد در بـاالترین سـطح از سلسـلهمراتـب مـدل سـاختاری  -تفسـیری قـرار
میگیرند.
جدول  .12بخشبندی سطوح ساختاری تفسیری
تکرار 
1
2

ابعادمدلتحقیق 

مجموعهخروجي 

محیط تخصصی صنعت
استراتژی زنجیره تأمین
فرهنگ زنجیره تأمین
ساختار کالن محیطی

4 ،3 ،2 ،1
4 ،3 ،2 ،1
3 ،2
3 ،2

مجموعه

مجموعه

ورودی 

مشترک 

4 ،3 ،2 ،1
4 ،3 ،2 ،1
3 ،2
3 ،2

4 ،3 ،2 ،1
4 ،3 ،2 ،1
3 ،2
3 ،2

سطح 
1
1
2
2

با شناسایی سطوح ،میتوان مدل ساختاری تفسیری پژوهش را بهصورت شکل  ،1ترسیم کرد.
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راهبرد زنجیره

محیط رقابتی و

تأمین

تخصصی صنعت

فرهنگ زنجیره

ساختار کالن

تأمین

محیطی

شکل  .1مدلسازی ساختاری ـ تفسیری عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین



ـ تحلیل عاملي تأيیدی مرحله اول و دوم برای شناسايي متغیرهای اصلي هر يک از

ابعادمدلساختاریـتفسیری:ابزارهای مورداستفاده در این بخش از پژوهش ،پرسشنامه و
مصاحبه با خبرگان بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها و پاسخگویی به سؤالهای پژوهش از
ابزارهای آمار توصیفی و آمار استنباطی ،بهویژه تحلیل عاملی مرتبه  1و  ،2استفاده شد.
تحلیلهای آماری با کمک نرمافزارهای ( SPSSنسخه  )21و لیزرل (نسخه  )8/54صورت گرفت.
تحلیل عاملی ،پایه و اساسی برای ایجاد یک مجموعه جدید از متغیرهـا ارائـه مـیدهـد کـه
ویژگی و ماهیت متغیرهای اصلی را در تعداد کمتری از این متغیرها ایجاد میکنـد .در ایـن روش،
مسائل مرتبط با تعداد زیاد متغیرها و یا وابستگی زیاد میان آنها میتواند بهطـور اساسـی توسـط
جایگزینی متغیرهای جدید کاهش یابد [ .]43در این پژوهش ،هدف از بهکارگیری تحلیـل عـاملی
تأییدی ،کاهش مؤلفههای ابعاد موجود در پژوهش برای شناسایی مؤلفـههـایی بـا اهمیـت بـاالتر
است .شاخصهایی با بار عاملی کمتر از  0/5حذف خواهند شد؛ اما پیش از انجـام تحلیـل عـاملی
باید آزمون کفایت نمونهگیری ( )KMOبرای حصول اطمینان از کفایت نمونهگیری انجـام شـود.
میزان این شاخص باید بیشتر از 0/6باشد [.]28
جامعهونمونهآماری.با توجه به اینکه واحد تجزیهوتحلیل این پژوهش ،زنجیره تأمین صنعت
خودروسازی است؛ بنابراین جامعه آماری پژوهش را مجموعه کارشناسان صنعت خودرو تشکیل
میدهند و از میان افرادی انتخاب شدند که حداقل سه سال سابقه کار در زمینه مدیریت قلمرو
مجموعه سازمانهای تحتبررسی داشتند و حداقل یکی از ویژگی های زیر را دارا بودند :
 .1داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی (کارشناسی و باالتر) در رشتههای مدیریت و اقتصاد ؛
 .2داشتن گزارش ،پژوهش یا مقاله علمی در حوزههای مدیریت دانش ،مدیریت زنجیره تأمین و
ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین؛
 .3فعالیت اجرایی آنها در سازمان خود ،مرتبط با راهبرد ،طرح و برنامه زنجیره تأمین و یا
مدیریت دانش باشد.
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نمونه آماری موجود در این بخش از میان شرکتهای فعال در زنجیره تأمین دو شرکت بزرگ
«ایرانخودرو» و «سایپا» برگزیده شد؛ زیرا بیشتر سهم بازار خودروی ایران در اختیار این دو
شرکت معتبر خودروسازی قرار دارد و سابقه فعالیت این دو شرکت از شرکتهای دیگر در این
صنعت بیشتر است []15؛ بنابراین نمونهگیری از کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش در این دو
شرکت صورت گرفت؛ ازآنجاکه موضوع پژوهش جزو موضوعهای جدید مطرحشده در صنایع بوده
و تعداد افراد پاسخدهنده مطلوب و مرتبط برای پاسخگویی محدود است ،نمونهها به نحوی
قضاوتی و هدفمند انتخاب شدهاند.
يافتههای بخش سوم پژوهش .از  220پرسشنامه توزیعشده ،تنها  206پرسشنامه برای

تحلیلهای آماری مناسب بودند (نرخ پاسخ 94 :درصد) 70 .پرسشنامه مربوط به تأمینکنندگان
(ساپکو و سازهگستر) 104 ،پرسشنامه مربوط به تولیدکنندگان (ایرانخودرو و سایپا) و 32
پرسشنامه به شرکتهای خدمات پسازفروش (ایساکو و سایپا یدک) در زنجیره تأمین صنعت
خودرو تعلق داشت .طبق دادههای جمعیتشناختی حاصل از پرسشنامههای توزیعشده 48 ،درصد
افراد دارای تحصیالت تکمیلی هستند و حدود  75درصد از پاسخدهندگان سابقه کاری بیشتر از 7
سال در صنعت خودرو دارند.
آلفای کرونباخ پرسشنامه ،برابر با  0/91بهدست آمد که تأییدکننده پایایی است .کفایت
نمونهگیری (شاخص  )KMOنیز برای هر یک از ابعاد پرسشنامه بدینصورت است :برای بخش
محیط رقابتی صنعت ،برابر با  ،0/759برای فرهنگ زنجیره تأمین معادل  ،0/818برای راهبرد
زنجیره تأمین برابر با 0/904و برای عوامل محیطی معادل  .0/536اگر مقدار شاخص  KMOبین
 0/5تا  0/66باشد ،با احتیاط میتوان کفایت نمونهگیری را تأیید کرد و تحلیل عاملی را انجام داد.
جدول  ،13وضعیت تأیید یا عدمتأیید هر یک از مؤلفهها را در ابعاد مختلف عوامل برونسازمانی
مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت خودرو نشان میدهد.
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جدول  .13وضعیت تأیید یا عدمتأیید هر یک از مؤلفهها در ابعاد مختلف عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره
تأمین
بارعاملي

وضعیت

0/77
0/82
0/88
0/39
0/62

شاخص

0/78
0/88
0/79
0/71

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

کد

0/48
0/5
0/69
0/88
0/74

رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

عواملبرونسازماني

محیطرقابتيوتخصصيصنعت

PO1
PO2
PO3
PO4
PO5

میزان قدرت چانهزنی تأمینکنندگان
میزان قدرت چانهزنی خریداران
میزان تهدید محصوالت و خدمات جایگزین
میزان تهدید ورود رقبای تازهوارد
میزان رقابت در میان شرکتهای موجود در صنعت
فرهنگزنجیرهتأمین

CuS1
CuS2
CuS3
CuS4

تأکید بر همکاری ،مشارکت و تعهد اعضا زنجیره نسبت به هم
تأکید بر روابط مبتنی بر اعتماد و برد  -برد
وجود چشماندازها و اهداف مشترک در میان اعضا
تأکید بر یادگیری اعضا از طریق توزیع دانش در میان خود
راهبردزنجیرهتأمین

تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید

StSC1

StSP1

پاسخ مستمر ،سریع و کارآمد به تغییر نیاز مشتریان
اندازهگیری مداوم رضایت مشتری
انجام اقدامات اصالحی برای رفع نارضایتی مشتریان
توجه به حاشیه سود در قیمتگذاریها
بهینهسازی عملکرد با حداقل هزینه

0/70

تأیید

StSP2

حداکثر بهرهبرداری از ظرفیت طبق استانداردها با کمترین هزینه

0/73

تأیید

StSP3

0/74

تأیید

StSP4

0/82
0/60
0/45
0/70

تأیید
تأیید
رد
تأیید

StSS1

0/53
1/13
0/19
0/35

تأیید
تأیید
رد
رد

StSC2
StSC3
StSC4

StSS2
StSS3
StSS4

تأکید بر انعطافپذیری ظرفیت برای ایجاد سپری در برابر عدمقطعیت تقاضا و عرضه در
زنجیره
وجود حداقل موجودی در انبار و حفظ ذخیره احتیاطی برای تقابل با عدمقطعیت تقاضا و
عرضه در زنجیره
پاسخ سریع و کارآمد به تغییر تأمینکنندگان
کاهش مدتزمان تحویل قطعه به کارخانه
انتخاب تأمینکننده تنها بر اساس هزینه و کیفیت
انتخاب تأمینکننده بر اساس سرعت /انعطافپذیری /قابلیت اطمینان /کیفیت
عواملکالنمحیطي 



ENV1
ENV2
ENV3
ENV4

عوامل سیاسی ـ قانونی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی
عوامل تکنولوژیکی (فنی)
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یجهگیریوپیشنهادها 
.5نت 

این پژوهش در زنجیره تأمین دو شرکت «ایرانخودرو» و «سایپا» ،بهعنوان بزرگترین و
فعالترین شرکتهای خودروساز در ایران و با هدف ارائه مدلی برای عوامل برونسازمانی مؤثر بر
مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ،صورت گرفته است .در این مدل با مرور
مبانی نظری ،بررسی پژوهشهای متعدد موجود در این زمینه و تحلیل ابعاد موجود در محتوای
مقالههای ذکرشده ،برای عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت
خودرو ،چهار بُعد کلیدی پیشنهاد شده است و برای درک بهتر فضای تصمیمگیری ،از طریق
روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ،عوامل در دو سطح طبقهبندی شدهاند .این عوامل
عبارتاند از :نیروهای رقابتی در محیط تخصصی صنعت خودروسازی؛ راهبرد زنجیره تأمین؛
فرهنگ زنجیره تأمین و عوامل کالن محیطی .در مرحله بعد با کمک روش تحلیل عاملی
تأییدی ،شاخصهای هر یک از عوامل در دو سطح شناساییشده ،تحلیل شدند .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که از میان این عوامل ،محیط رقابتی و تخصصی صنعت و راهبرد زنجیره
تأمین در سطح اول و فرهنگ زنجیره تأمین و عوامل کالن محیطی در سطح دوم قرار میگیرند.
مدیریت دانش نقش مهمی در فرآیندهای زنجیره تأمین ایفا میکند و سیستمهای اطالعاتی و
فناوری اطالعات ( )ITمیتواند نقش پشتیبان در این بین داشته باشد .مدیریت دانش یک مزیت
رقابتی برای بهبود کارایی زنجیره تأمین است؛ با اجرای مدیریت دانش در کل زنجیره تأمین،
میتوان همکاری را در کل زنجیره تأمین بهبود داد .با توجه به مرور مبانی نظری ،مدل یا
چارچوب مشخصی که مختص عوامل برونسازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین
باشد ،مشاهده نشد که بتوان مشخصاً نتایج آن را با پزوهش حاضر مقایسه کرد .همین امر باعث
شد که پژوهشگران با تحلیل مبانی نظری و انجام پژوهشی میدانی در صنعت خودرو و مصاحبه با
خبرگان دانشگاهی و صنعتی ،مدلی سطحبندیشده به همراه شاخصهای اجرایی در زنجیره
تأمین صنعت خودرو ارائه کنند تا خأل موجود در این حوزه برطرف شود؛ درنهایت برای بررسی
نتایج ،یافتههای پژوهش با پژوهشهای موجود بر مبنای هر شاخص و یا بُعد مقایسه شد که این
عوامل بهترتیب سطوح بهدستآمده در ادامه بررسی و تحلیل میشوند:
ـ عامل موجود در سطح اول مدل معرفیشده ،نیروهای رقابتی در محیط تخصصی صنعت
خودروسازی است .ازآنجاکه احساس رقابتی در این صنعت وجود ندارد ،میتوان این موضوع را از
دالیلی دانست که در این صنعت کامالً محسوس است و میتوان چنین استنباط کرد که محرک
اصلی برای انجام فرآیندهای مدیریت دانش و رسیدن به تعالی سازمانی ،وجود یک محیط رقابتی
در صنعت است .ازآنجاکه محیط اقتصادی امروزه بسیار پویا و پیچیده است شرکتها باید ابعاد
محیط و صنعتی که در آن مشغول هستند را بهخوبی بشناسند و با تهدیدها و فرصتهای پیش
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روی شرکت آشنایی کامل داشته باشند .پژوهشها نشان میدهد که بین بررسیهای محیطی و
سود شرکت رابطه مستقیم وجود دارد [ ]3و نیروهای مختلفی در شکلدادن رقابت در صنعت
نقش دارند و هر صنعتی ساختار بنیادینی دارد که نیروهای رقابتی را پدید میآورد [ .]32پورتر
[ ،]36نیروهای رقابتی در یک صنعت را معرفی کرد و نشان داد که توان جمعی مجموعه این
نیروها ،توان سودآوری یک صنعت را تعیین میکنند .پنج نیرویی که پورتر ،برای بررسی محیط
رقابتی در یک صنعت معرفی کرد است عبارتاند از :تهدید رقبای تازهوارد؛ تهدید محصوالت یا
خدمات جایگزین؛ قدرت چانهزنی خریداران؛ قدرت چانهزنی تأمینکنندگان و رقابت در میان
شرکتهای موجود در صنعت .نتیجه جالبتوجه در این پژوهش ردشدن مؤلفه قدرت چانهزنی
تأمینکنندگان بهعنوان یک شاخص مؤثر در بُعد محیط رقابتی و تخصصی صنعت خودرو است .بر
اساس پژوهش [ ،]32هرچه تأمینکنندگان قدرت بیشتری داشته باشند ،میتوانند سودآوری
صنعت را بیشتر تحتتأثیر قرار دهند؛ بهنحویکه آن صنعت نتواند افزایش هزینه را بهوسیله
قیمت جبران کند .مواردی ازجمله تعداد محدود تأمینکننده ،تشابه محدود جنس و خدمات،
وابستهنبودن تأمینکنندگان به افزایش فروش ،اطمینان تأمینکننده به نیاز تولیدکننده به آنها و
نحوه عملکرد عالی تأمینکننده میتواند قدرت چانهزنی تأمینکنندگان را در محیط یک صنعت
افزایش دهد [ .]3با توجه به این موارد و بر اساس نظر کارشناسان صنعت خودرو در پاسخ به
ردشدن مؤلفه قدرت چانهزنی تأمینکنندگان ،میتوان بیان کرد که ناتوانی توسعه محصول جدید
از سوی تأمینکنندگان و فقدان یک دید بلندمدت در میان تأمینکنندگان و از طرفی امکان
واردات قطعات از تأمینکنندگان متعدد خارجی (بهویژه چین) با قیمت مطلوبتر و کیفیت مورد
درخواست تولیدکنندگان ،موجب وابستگی اندک تولیدکنندگان به تأمینکنندگان خاص شده است؛
درنتیجه امروزه در صنعت خودرو ایران مؤلفه قدرت چانهزنی تأمینکنندگان نمیتواند یک عامل
تأثیرگذار بر محیط رقابتی و تخصصی صنعت محسوب شود.]12[ 1
ـ عامل بعدی در سطح اول ،راهبرد زنجیره تأمین است .با توجه به تحلیل عاملی صورتگرفته
میتوان دریافت که بیشترین توجه نیز به راهبردهای زنجیره تأمین مبتنی بر تأمینکنندگان است.
مهمترین دالیلی که باعث کمبود توجه به این عوامل در مدیریت دانش زنجیره تأمین در صنعت
خودروسازی ایران میشوند را میتوان بهصورت عوامل زیر برشمرد:
 .1بحث مالکیتی :راهبرد زنجیره باید در میان اعضای زنجیره تعمیم یابد و اجرا شود؛ درحالیکه
بیشتر تأمینکنندگان از مالکیت تولیدکنندگان خارج هستند و نمیتوان بهصورت کاملی توقع
داشت که راهبرد ابالغشده را اجرایی سازند .حتی در بعضی مواقع سعی شد با ایجاد حاکمیت
شرکتی و ایجاد ساختار هلدینگی به این اهداف برسند؛ اما ازآنجاکه شرکتهای زیرمجموعه
 .1برای مطالعه بیشتر نیروهای رقابتی در محیط تخصصی رجوع شود به فارسیجانی و همکاران.)1390( ،
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همچنان بهدنبال منافع شخصی بودند ،نتوانستند راهبرد زنجیره را در میان اعضای زنجیره
یکپارچه سازند؛
 .2طراحی و تدوین یکجانبه راهبرد :معموالً راهبرد زنجیره تأمین توسط شرکت خودروساز تدوین
شده و کامالً یکطرفه طراحی شده است و دیگر اعضای زنجیره در هر دو سرِ طیفِ زنجیره،
مشارکت حداقلی را در تدوین راهبرد زنجیره داشتهاند؛ بنابراین اعضای زنجیره در این راهبرد
دخالت ندارند و آنها نیز خود را ملزم به اجرای راهبرد نمیدانند؛
 .3کمبود دید بلندمدت در میان تأمینکنندگان :بیشتر تأمینکنندگان نگاه بلندمدتی به محصوالت
و زنجیره ندارند .بیشتر آنها بعد از اینکه سود خوبی بهدلیل ارتباط با خودروسازان بهدست
میآورند ،بهجای اینکه سود خود را وارد مرحله پژوهش و توسعه کنند ،وارد کسبوکارهای
دیگری بهجز صنعت خودرو میشوند؛ از اینرو همیشه در صنعت خودروسازی به فکر همان تک
قطعهای هستند که به تولیدکننده ارائه میکنند و چون پژوهش و توسعهای صورت ندادهاند،
توانایی توسعه محصول جدید را نخواهند داشت؛
 .4کمبود دانش طراحی راهبرد زنجیره تأمین :نخست ،کسانی که وارد بحث طراحی راهبرد
زنجیره تأمین میشوند از بار دانشی و نظری قوی در این زمینه برخوردار بودهاند؛ اما قدرت تجربی
پایینی در زمینه صنعت خودرو داشتهاند؛ از طرفی نیز دانش طراحی راهبرد زنجیره تأمین ،عمق
زیادی نداشته و همین امر ،طراحی را با مشکل مواجه ساخته است .عالوه بر این موارد ،زنجیره
تأمین صنعت خودرو ،ابعاد مختلفی دارد و حتی در بخش تأمین ،دارای ابعاد متفاوتی است؛
بنابراین شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتها در ابعاد مختلف و یکپارچهکردن آنها
با هم بسیار مشکل است؛
 .5برنامهریزی نامناسب برای انواع مختلف تأمینکنندگان :این موضوع زمانی آشکار شد که
تحریم های مختلف روی داد .در این موقع خودروسازان ،تازه متوجه شدند که در مورد قطعهای،
چندین تأمینکننده داشتهاند و برای بعضی از قطعات ،هیچ تأمینکنندهای وجود نداشته است.
ـ عامل بعدی در سطح دوم مدل ارائهشده ،فرهنگ زنجیره تأمین است؛ اما در مدیریت دانش در
زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران ،توجه کمی به این عامل شده است و پژوهشهای اندکی
در این زمینه یافت شد .کمبود پژوهشها در این زمینه ازجمله محدودیتهای پژوهش برای یافتن
شاخصهای این بُعد از عوامل برونسازمانی بود .دالیل این امر با متخصصان و خبرگان صنعت
موردبررسی و کنکاش قرار گرفت و موارد زیر مطرح شد:
 .1در مورد فرهنگ زنجیره تأمین ،تعبیر درستی وجود ندارد و خودروسازان نتوانستهاند از الگوهای
فرهنگی یکسانی در میان اعضای زنجیره استفاده کنند؛ .زیرا مدتی ،تمرکز بر فرهنگ ژاپنی در
صنعت خودرو موجود بود (توجه به کایزن 5S ،و مدیریت کیفیت جامع) و دورهای دیگر آنها به
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دنبال فرهنگ آمریکایی و اروپای غربی (مباحث  EFAQو  )ISOرفتهاند و نتوانستهاند به
یکپارچگی فرهنگی در میان اعضای زنجیره تأمین دست یابند .دلیل این امر را میتوان در این
دانست که خودروسازان ایران در صنعت خود ،پیشرو نبوده و مجبور هستند که از ابعاد فرهنگی
متفاوتی از شرکتهای پیشروی دنیا بهره ببرند؛
 .2هنوز اعضای زنجیره تأمین در صنعت خودرو به درک رابطه برد ـ برد نرسیدهاند و نتوانستهاند
نوعی تناسب و توازن در میان راهبردهای خود برقرار کنند .برای مثال ،تأمینکنندگان هنوز
بهدنبال منفعت شخصی خود هستند .حتی ممکن است تأمینکننده از زیرمجموعههای اصلی
شرکت تولیدکننده باشد؛ اما بیشتر بهدنبال سوددهی و عملکرد مطلوب خود باشد تا اعضای
زنجیره تأمین.
عالوه بر موارد باال ،تولیدکنندگان نیز نتوانستهاند تأمینکنندگان خود را به حالت tier 1
تبدیل کنند و خودروسازان بیشتر از طریق بحث رقابتی میان تأمینکنندگان خود ،بهدنبال منفعت
شخصی هستند؛ به همین دلیل حلقه اعتماد میان تأمینکنندگان و خودروسازان ،مفقود شده است.
ـ آخرین عامل برونسازمانی ،عوامل کالن محیطی است .عوامل سیاسی و قانونی و اقتصادی
ازجمله عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت زنجیره تأمین دانسته شدهاند [ .]34در این عامل،
شاخصهای سیاسی و اقتصادی بااهمیت است؛ زیرا این صنعت بهصورت کامالً ملموسی
تحتتأثیر مستقیم این دو عامل است .عوامل فناورانه به این دلیل مهم نبودند که برای آنها
موردی ملموس تلقی نشده است .فناوری برای این صنعت اولویت باالیی ندارد؛ چراکه
خودروسازان هیچوقت بهدنبال کسب ،انتقال ،جذب و بومیسازی فناوری و اجرای مؤثر و کارای
مدیریت فناوری برای این صنعت نبودهاند و به علت اینکه بیشتر بخشهای این صنعت ،مونتاژی
بوده است ،مطابق یک فناوری استاندارد فعالیت کردهاند .بیشتر نگاهها به عامل فناورانه ،جزیی و
بخشی بوده است و برای هر بخش از محصول ،نوعی فناوری خاص ،از کشوری خاص ،بهدست
آمده است و خودروسازان سعی نکردهاند با دیدی راهبردی و بلندمدت به مدیریت فناوری بهدنبال
یکپارچگی فناورانه پیش روند.
یادآوری این نکته الزم است که پژوهش حاضر در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی و با
شرایط خاص حاکم بر این صنعت در ایران صورت گرفته است؛ بنابراین تعمیم نتایج این پژوهش
به دیگر زنجیرههای تأمین در سایر صنایع ،نیازمند پژوهش بیشتر است که میتواند در
پژوهشهای آینده بررسی شود .پژوهشگران آتی نیز میتوانند با بسط این ساختار و فزودن سایر
ابعاد سازمانی ،برونسازمانی و فناورانه ،اهمیت هر یک از فرآیندهای معرفیشده در این تحقیق را
بررسی کنند؛ همچنین پژوهشگران میتوانند با درنظرگرفتن زنجیره تأمین حلقهبسته صنعت
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خودرو ایران ،دید کاملتری از ابعاد مؤثر بر مدیریت دانش زنجیره تأمین صنعت خودرو ارائه کنند
و مباحث و ابعاد زنجیره تأمین پایدار نیز بررسی شوند.
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