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Abstract
These days, due to the increasing acceleration of globalization process all
around the world, the supply chain has taken on new dimensions and has
become much more complex than before. This research is a qualitative study
to propose an intelligent supply chain model for providing services in Omid
entrepreneurship fund. This research has been conducted by grounded theory
approach, Strauss and Corbin model and it has progressed to the theoretical
saturation of the interviewees. Population of interest were selected through
purposeful sampling from university experts and managers of Omid
entrepreneurship fund. A total of 14 semi-structured in-depth interviews
were conducted. From the text of the interviews, 1165 open codes were
counted and finally 38 codes were selected as main components. To code,
atlas TI software version 8 was resorted and the components were identified
and a conceptual model of the research was drawn. The most important
major factors include intelligent information flow, intelligent financial
resources flow, information technology, intelligent communication,
transparency, sharing and expert human resources. The components of other
factors are categorized under the main categories and then the results and
consequences of the implementation of the intelligent supply chain are
divided into four levels: company, customers, community and government.
Keywords: Intelligent Supply Chain; Services; Grounded Theory
Method; Omid Entrepreneurship Fund; Atlas TI Software.
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*** 1

چکیده
امروزه به دلیل شتاب روزافزون روند جهانیسازی در سراسر دنیا زنجیره تأمین ابعاد جدید به خود گرفته و
بسیار پیچیدهتر از قبل شده است .زنجیره تأمین هوشمند باید از طریق فناوریهای مختلف و بهخصوووص
اینترنت بتواند امکان تبادل اطالعات سریع در کل زنجیره تأمین را فراهم کند .در پووهوه حاضوور یو
مطالعه کیفی بهمنظور ارائه مدل زنجیره تأمین هوشمند برای ارائه خوودمات در دووندور کووار فرینی امیوود
دورت گرفته است .در این پهوه از روش دادهبنیاد مدل اشتراوس و کوربین ( ،)1998استفاده شده و تا
اشباع نظری مصاحبهشوندگان پی رفته است .جامعه ماری بهدورت هدفمند از خبرگووان داناو اهی و
مدیران دندور کار فرینی امید انتخاب شدهاند .در مجموع  14مصاحبه عمقی نیمهساختاریافته انجام شد.
از متن مصاحبهها  1165کد باز احصا و درنهایووت  38مؤلفووه ادوولی انتخوواب شوودند .بوورای کدگو اری از
نرمافزار  Atlas TIنسخه  8استفاده شده و مؤلفهها شناسووایی و موودل مفهووومی پووهوه ترسوویم شوود.
مهمترین مقوله های محوری شامل جریان اطالعات هوشوومند ،جریووان منووابع مووالی هوشوومند و فنوواوری
اطالعات ،ارتباطات هوشمند ،شفافیت ،اشتراکگ اری و نیروی انسانی متخصص است .مؤلفووههای سووایر
عوامل در ذیل مقولههای ادلی دستهبندی و سپس نتایج و پیامدها حادوول از اجوورای زنجیوورهی تووأمین
هوشمند در چهار سطح شرکت ،ماتریان ،جامعه و دولت تقسیمبندی شده است.
کلیدواژهها :زنجیره تأمین هوشمند؛ خدمات؛ روش دادهبنیاد؛ صنندوق کارآفرينيامیند؛
نرمافزار .Atlas TI
تاریخ ارسال مقاله ،1400/05/09 :تاریخ پ یرش مقاله.1400/11/13 :
* داناجوی دکتری مدیریت بازاریابی ،واحد سمنان ،دانا اه زاد اسالمی ،سمنان ،ایران.
** استادیار ،گروه مدیریت دنعتی ،واحد سمنان ،دانا اه زاد اسالمی ،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول).
Emai: a.heidariyeh@semnaniau.ac.ir
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محیط پرتالطم و رقابتی امروزی ،انووواع محوودودیتها را بووه سووازمانها و کسو وکارها تحمیوول
میکند .این محدودیتها و تنوع نها شامل محوودودیت در منووابع (فیزیکووی و مووالی) ،مهارتهووا
(فنی و مدیریتی) و یا قابلیتهای خاص سازمانی ،بووه اشووکال گونوواگونی بوور عملکوورد سووازمانها
اثرگ ار هستند و مانع دستیابی شرکتها به عملکرد برتر در حوزه فعالیت تخصصی نها میشوند
[.]29
در این محیط نامطمئن و پررقابت شرکتها با چال های گسترده و جدی مواجه موویشوووند و
بهمنظور رویارویی با این چال ها هر روز روشهووا و رویکردهووای جدیوودی در دنیووای کسو وکار
مااهده میشود .در دهههای اخیر بخو خوودمات سووهم زیووادی از اقتصوواد جهووانی را بووه خووود
اختصاص داده است .در ایران سهم بخ خدمات از تولید ناخالص داخلی بی از  50دردد است
و تجزیهوتحلیل روند تولید ناخالص داخلی ناان میدهد که اقتصاد خوودمات در ایووران نیووز رو بووه
افزای است [.]25
در بازار امروز ،رضایت ماتری از محصول و خدمات برای کس وکار حیوواتی اسووت .در میووان
عوامل کیفیت خدمات می توان به زمان تحویل اشاره کرد .تووأخیر در تحویوول خوودمات یووا کا هووا
ممکن است به ازدسترفتن سهم بازار منجر شود]3[ .
زنجیره تأمین تمام مراحلی را که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم در اسووتیفای درخواسووتهای
ماتری شرکت دارند ،شامل میشود و هدف ادوولی در موودیریت ن ،بوور وردن نیازهووای ماووتری
برای حصول حداکثر ارزش است .زنجیره تأمین برای رسیدن به این هوودف ،نیازمنوود هموواهن ی و
ماارکت راهبردی در میان تمامی اعضا اسووت تووا بووا بیاووترین یکپووارچ ی در همووه فر ینوودهای
سازمانی ارائه خدمات بتواند تقاضا را اداره کند [.]30
فناوریهای نوین برای خلق فردتهای ارزشمند در زنجیره تأمین بووه رویکوورد جدیوودی نیوواز
دارند تا نهتنها جریان فیزیکی کا ها و خدمات ،بلکه انبوه اطالعات و دادههای مووالی را یکپارچووه
سازند .استفاده از فناوری روز و تحلیل دادههای موجود و ارائووه گزارشهووای مربوطووه بووه موودیران
ارشد سازمان در زمان مناس موج میشود تا نها با توجه به تغییرات بازار بتوانند تصوومیمهای
مناس و هوشمندانهای را اتخاذ کنند و در جهت اهداف اسووتراتهی سووازمان گامهووای مووؤثرتری
بردارند .امروزه انعطافپ یری سازمانها با توجه به تغییر در نیازهای ماتریان ،بسیار حووائز اهمیووت
است .از سوی دی ر میزان و زمان سفارشگ اری مناسو تووأثیر بسووزایی در کوواه هزینووههای
سربار دارد و چابکی سازمان را افزای میدهد .نتایج ناان میدهد با پیادهسووازی شووبکه زنجیووره
تأمین ،حملونقل و هزینههای ناشی از ن به میزان زیادی کاه یافته و در مد شوورکت افووزای
مییابد؛ همچنین با ح ف واسطهها ،کا با قیمت و کیفیت مناس تری به دست ماووتری نهووایی
میرسد که این موضوع به جل هر چه بیاتر رضایت ماتری منجر میشود [.]10
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سیستم هوشمندسازی مراکز تجاری ،فناوری جدیدی است که عموور زیووادی نوودارد و در ایوون
مدت کم به پیارفتهای زیادی دست یافته و تکامل یافتووه اسووت .ایوون فنوواوری باعو افووزای
کارایی ساکنان شده و با کمترین هزینه امکان مدیریت مؤثر را بر اساس نیازها ایجاد کوورده اسووت.
عالوه بر راحت بووودن موودیریت مجتمووع تجوواری هوشوومند و سووای و راحتووی خریووداران ،نکتووه
قابلتوجه این است که سیستم هوشمند باع درفهجویی زیادی در هزینههای انرژی خواهد شوود
[.]8
یکپارچ ی شبکه زنجیووره تووأمین بووهمنظووور بهینهسووازی و موودیریت هوشوومندانه بخ هووای
تاکیلدهنده ن برای سازمانها حائز اهمیووت اسووت .امووروزه پاسووخ ویی بووهموقع بووه تقاضووای
ماتریان با توجه به تنوع درخواستهای نها جزو دغدغههای شرکتها بوده و ایوون اموور موجو
تغییر شرایط بازار شده است؛ به همین دلیل سازمانها به دنبال فراهمکردن ی زنجیره تأمین بووا
انعطافپ یری با هستند .از طرفی عوامل گوناگونی نظیر گسووتردگی جغرافیووایی ،تنوووع ،انوودازه و
تمرکز محصو ت و خوودمات در زمینووه خوواص از جملووه عواموول تأثیرگو ار در دسووتیابی بووه سووبد
محصو ت و خدمات قدرتمند محسوب میشوند؛ بنابراین پیاروبودن در اسووتفاده از فناوریهووای
روز و ارائه محصو ت و خدمات متنوع که منطبق با نیاز ماتریان باشد ،میتواند بهعنوان راهحلوی
برای دستیابی شرکتها به جای اه و سهم بازار متناس با استراتهی و اهداف نها در نظر گرفتووه
شود [ . ]10
رقابت شدید جهانی و شفت ی بازار ،شرکتها را بووه سوومت یکپووارچ ی و هوشوومندی بوورای
مدیریت زنجیره تأمین سور داده است و اشتراکگ اری و همکاری یکپارچه اطالعات و همچنووین
چابکی عملیات ،چال هایی هستند که باید بر نها غلبه کرد [.]33
حال بهمنظور طراحی مدلی برای تحقق رسالت در بر وردهکردن خواسته ماووتریان و نیازهووای
جامعه هدف« ،دندور کار فرینی امید» در راستای حمایت مالی از کس وکارها و ایجوواد اشووتغال
در بستر دولت الکترونی  ،ضرورت بهکارگیری روشهای نوین و ارتباطات الکترونیکی مؤثر بوورای
جریان خدمات و منابع هوشمند اجزای زنجیره اعم از دولت ،سازمانها ،شرکت ،جامعه و ماووتریان
و الزامات قانونی در پیادهسازی زیرساختهای الکترونیکی برای تبادل سووان ،دقیووق ،کمهزینووه و
بهن ام داده و اطالعات که در حال حاضر بهدورت سنتی انجام میشود و همچنین تووأمین منووابع
مالی هوشمند برای جل رضایت ماتریان را دوچندان میکند؛ بنابراین پهوه حاضر بووه دنبووال
طراحی مدلی برای زنجیره تأمین هوشمند خدمات در «دندور کار فرینی امید» است.
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زنجیره تأمین شبکه بههمپیوستهای از شوورکای کسو وکارهایی اسووت کووه در فراینوودهای تولیوود
شرکت دخالت دارند و مواد اولیه را به محصو ت و خدمات نهایی تبوودیل موویکننوود تووا نیازهووای
ماتریان بهموقع و با کیفیت با و همچنین با کمترین هزینه ممکن محقق شود [.]16
با توجه به نامناس بودن مدلهای زنجیره تأمین تولیدمحور در بخ خدمات ،ضروری اسووت
تا مفهوم زنجیرهی تأمین در بخ خوودمات و موودل مفهووومی بوورای موودیریت زنجیوورهی تووأمین
خدمات تعریف شود .رمیستد و کالرک ،)1993( 1قابلیت بهکارگیری مفهوم زنجیرهی ارزش را در
دنایع خدماتی بررسی کردند که از این پهوه باید بهعنوان نخستین تالش بوورای اضووافهکووردن
خدمات به مفهوم زنجیرهی تأمین یاد کرد .ا رم و همکاران ،)2004( 2بیاترین سهم را در مبووانی
نظری زنجیره تأمین خدمات ایفا کردند .نها بر اساس مدلهای زنجیره تأمین تولیدمحووور ،یو
چارچوب کلی پیانهاد دادند و فر یندها یا عملکردهای ادلی خدماتی را شناسایی کردند [.]24
واژه هوشمندی ،نخستین بار در مقالووهای از یو پهوهاو ر شوورکت  IBMدر سووال 1958
استفاده شد .وی وسیله ارتباطی برای هدایت ی کسو وکار را ملووزم بووه وجووود یو سیسووتم
هوشمند میدانست .در این راسووتا هوشوومندی کسو وکار بووهعنوان چتووری تعبیوور میشووود کووه
فعالیتها ،فر یندها و فناوریهووای مختلووف بوورای جمووع وری ،ذخیووره ،تجزیووهوتحلیل و پخو
اطالعات بهمنظور بهبود تصمیمگیری را پوشو میدهوود .غضوونفری و همکوواران ( ،)2011سووه
رویکرد مدیریتی ،فنی و سیستم توانمند را در تعاریف هوشمندی کس وکار لحاظ کردند [.]22
تاجیپور و همکاران ( ،)2021برای بررسووی نقو هوووش مصوونوعی در کمو بووه موودیریت
زنجیرهی تأمین به بررسی سیستماتی مبانی نظری موضوووع پرداختنوود و دریافتنوود کووه برخووی از
تکنی ها از جمله شبکههای عصبی مصنوعی ،منطق فازی ،سیسووتمهای چنوودعاملی و ال وووریتم
ژنتی در محدوده وسیعتری در مقایسه با سایرین بهکار رفتهاند .نها متوجه شوودند کووه ماهیووت
مبتنی بر شبکه مدیریت زنجیره تأمین و لجستی  ،چارچوبی طبیعی برای اجرای هوش مصوونوعی
فراهم میکند .برای مثال ،شبکهای از تأمینکنندگان ،مقادیر زیادی داده تولید میکنوود و نیوواز بووه
تصمیمگیری چاب دارد .بهاینترتی استفاده از ابزارهای هوووش مصوونوعی بوورای تجزیووهوتحلیل
دادههووای بووزر و سیسووتمهای پاووتیبانی تصوومیمگیری بهشوودت تودوویه میشووود؛ همچنووین
شرکتهای مدیریت زنجیرهی تأمین به شبکههای فیزیکی و دیجیتالی وابسته هستند که بایوود در
میان حجم زیاد ،تخصیص دارایی ناب ،حاشیههای کم و ضربا جلهای حساس به زمان بووهطور
هماهنگ عمل کنند؛ بنابراین پهوه درباره سیستمهای تصمیمگیری تعوواملی ،درک عمیووقتری
از راهحلهای هوش مصنوعی را ارتقا میدهد و بر این اساس ،قابلیتهووای چنووین راهحلهووایی را
1 . Armisted and Clark
2. Ellram, et al.
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بهبود میبخاد .استفاده از چنین سیستمهایی به هوووش مصوونوعی کمو میکنوود تووا بووا انتقووال
عملیات از واکنای به فعال ،فر یندها از دستی بووه مسووتقل ،خوودمات از اسووتاندارد بووه شخصووی و
برنامهریزی تولید از پی بینی به پی بینی ،به این دنعت کمو کنوود تووا شوویوههای امووروزی را
بازتعریف کند .استفاده از هوش مصنوعی به حل ماکل با دقووت بووا تر ،سوورعت بیاووتر و مقوودار
ورودی بیاتر منجر میشود .اخیر ًا پیارفتهای فناوری ناووان داده اسووت کووه هوووش مصوونوعی
مجموعه گستردهای از کاربردها دارد که با تطبیق فر یندها در حوزههای مختلف از جمله موودیریت
زنجیره تأمین است .در این راستا ،بسوویاری از شوورکتها از نظووارت از راه دور بووه سوومت کنتوورل،
بهینهسازی و درنهایت سیستمهای پیارفته مبتنی بر هوش مصنوعی روی وردهانوود تووا عملکوورد
خود را بهبود بخاند [.]31
با توسعه مدل زنجیره تأمین هوشمند معماری هاروارد توسط ژو و زو ،)2019( 1مدل مفهووومی
جدید ارائه شده است .مدل در دو بُعد مدیریت لجستی و لجستی معکوس طراحی و ارتباطووات
داخلی عوامل از قبیل تأمینکننده ،منابع و بازیافت بووهعنوان نقطووه شووروع تبیووین شوود؛ همچنووین
مؤلفههای دریافت سی نال ورودی ،تاخیص سی نال ورودی ،پووردازش سووی نالهای متووداخل و
خروجی سی نال تأمین در مدل لحاظ شده است .بهدلیل اینکه سختافزار و نرمافووزار طراحیشووده
در سیستم زنجیره تأمین سنتی همخوانی زم را ندارند و همینطور در فرایند انتقال ،قابوولاعتموواد
نیست و منجر به پیچیدگی اطالعات زیادی میشووود ،بنووابراین در پاسووخ بووه ایوون ماووکل ،یو
سیستم اطالعاتی زنجیره تأمین هوشمند را پیانهاد میکند که مبتنی بر فناوری اسووت و بوور روی
سختافزار و نرم افزار سیستم تمرکز دارد .نتایج تجربی در مقایسه بووا سیسووتم اطالعووات زنجیووره
تأمین سنتی ناان میدهد که سیستم یکپارچه قطعات سختافزاری و نرمافزاری بوورای دسووتیابی
به حداکثر اطالعات در کمتوورین زمووان ادغووام میشووود؛ بنووابراین هوودایت بوورای توسووعه فنوواوری
هوشمند ،طراحی سیستم زنجیره تأمین طراحووی و تبووادل اطالعووات سووازمانی از اهمیووت خادووی
برخوردار است [.]35
مدل مفهومی ارائهشده در مطالعووات مووروری اوه و جئونووگ ،)2019( 2بوورای ال وووی زنجیووره
تأمین هوشوومند ،بوور اسوواس ماخصووههای ارتباطووات ،همکوواری و بهینهسووازی بوور ویهگیهووای
انعطافپ یری مالی ،انعطافپ یری ساختاری و تحقق ن توسط مؤلفههای زنجیرهی تأمین تأکیوود
دارد کووه شووامل تأمینکننوودگان ،تولیدکننوودگان ،توزیعکننوودگان ،خردهفروشووان ،ماووتریان،
3
تسهیلکنندگان ،ماشین ،محصول و سیسووتم میشووود و از طیووف مقابوول بووه مؤلفووههای ICPT
شامل اینترنت اشیا ،تجزیهوتحلیل دادههای بزر  ،محاسبات ابری ،سیسووتم سووایبری و فیزیکووی،
1 . Zhou and Xu
2. Oh & Jeong
3. Information, Communication, and Production Technologies
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پیرینت سه بعدی ،کارخانه هوشمند ،هوش مصنوعی ،روباتی  ،واقعیووت مجووازی و افووزوده اشوواره
شده است .مااهدات مطالعه ماتمل بر فناوریهای هم وورا در دوونایع ماننوود کارخانووه هوشوومند،
لجستی هوشمند و خردهفروشی هوشمند است که تمام اجووزا بهدووورت فیزیکووی و مجووازی بووا
یکدی ر در تعامل هستند و دادههای خود را برای بر وردن نیازهای ماتری بهاشتراک میگ ارنوود و
با توجه به این ویهگیها باید سیستم انعطافپو یر باشوود؛ همچنوین بوور اسوواس توسووعه موودلهای
ریاضی راهحلهای مبتنی بر زمان واقعی ،مانند تعیین مسیرهای جووای زین ،تغییوور ترفیووت ،تغییوور
اعضای زنجیره و کنترل مقدار عرضه را شناسایی میکند [.]21
یان و همکاران ،)2014( 1مدلی فرایندی برای زنجیره تأمین هوشمند بر پایه فنوواوری ابووری اشوویا
توسعه دادند .در این مدل چال های موجود ماتمل بر موودیریت زنجیووره تووأمین ،اشووتراکگ اری
اطالعات ،همکاری و یکپارچ ی سیستم است که از طریق ی مطالعووه موووردی و اجوورای نمونووه
اولیه ،کار مدی و توسعه سیستم در زنجیووره تووأمین هوشوومند جدیوود بووا رویکوورد انعطافپو یری و
چابکی در تسهیل منابع تحقق یافته است [.]33
سرگزیمقدم و شهسواری ( ،)1395ناووان دادنوود کووه یکووی از مووؤثرترین دسووتاوردهای فنوواوری
اطالعات ،ارتقای سطح هوشوومندی کسو وکار بوورای ارائووه خوودمات قابلاطمینووان ،محصووو ت
باکیفیت و با حداقل هزینه است؛ ازاینرو پیانهاد کردند که استفاده از عامل نرمافووزاری هوشوومند
در مدیریت زنجیره تأمین میتواند مدیریت در این حوزه را ارتقا بخاد [.]27
خالده برخی از پهوه های دورتگرفته در رابطووه بووا زنجیووره تووأمین موورتبط بووا موضوووع
پهوه حاضر در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .1خالده پیاینه پهوه
پژوهشگر

حوزه مسئله

(سیلن و
همکاران،2
)2020

هوشمندی

(چن و
همکاران ،
)2018

هوشمندی

3

معیارها و متغیرها
در این پهوه به بررسی و طبقهبندی تمایالت برنامههای
کاربردی مبتنی بر بالکچین در دنعت حملونقل و زنجیره
تأمین و روابط متقابل نها پرداخته شده و نتایج در سه
بخ شامل مدیریت گردش کار اسناد ،فر یندهای مالی و
اتصال دست اه جمع وری شده است.
این مطالعه در مورد انتخاب تأمینکننده پایدار برای زنجیره
تأمین بهدورت هوشمند مطرح شده و بر اساس تعیین وزن-
های معیار و رتبهبندی تأمینکنندگان ،اثربخای و دقت روش
را با روشهای دی ر ناان داده است.

روش
پژوهش

مروری

کاربردی/
رویکرد ترکیبی

1. Yan, et al.
2. Tsiulin, et al.
3. Chen, et al.
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پژوهشگر

حوزه مسئله

)جیا و
همکاران،1
)2018

ارزیابی عملکرد

(قدیمی و
همکاران،2
)2018

هوشمندی

روندرو و
همکاران،3
)2019

فناوری
اطالعات

(لیو و
همکاران،4
)2019

هماهن ی

(عبدالباسط و
همکاران،5
)2018

هوشمندی

(عزرائیل و
همکاران،6
)2017

یکپارچ ی

(ماسومی
همکاران،7
)2014
(محقر و
عباسی،

و
ساختار
خدمات

روش
پژوهش

معیارها و متغیرها
قیمتگ اری پویا و استراتهی بازار در زنجیره تأمین خدمات از
طریق کانالهای مستقیم نالین و در مورد زمان عرضه
محصول ،کیفیت و هزینه بررسی شده است.
در این پهوه برای انتخاب منبع پایدار هوشمند بر عوامل
فناوری اطالعات ،پیارفت سیستمهای اطالعاتی و ارتباطاتی
و تعامالت سریع و تصمیمگیری ،شفافیت اطالعات بالدرنگ
و تمرکززدایی تأکید شده است.
در این پهوه به تحول و تکامل لجستی و مدیریت
زنجیره تأمین پرداخته شده و با تمرکز بر دیجیتالیشدن،
نق روندهای جدید فناوری ،اتوماسیون ،ارتباطات و زنجیره
ارزش بررسی شده است.
در این پهوه مبانی نظری موضوع مدیریت زنجیره تأمین
از دو بُعد چامانداز و عوامل رفتاری بررسی شده است و به
تمرکز بر مدیریت خدمات ،مدیریت تأمین ،مدیریت تقاضا و
ادغام اشاره دارد.
بهمنظور ساختن چارچوبی برای سیستمهای هوشمند با
موضوع اینترنت اشیا و تأثیر ن بر زنجیره تأمین به مقایسه
چال های زنجیرههای تأمین سنتی پرداخته شده و برای
غلبه بر ماکالت بر هوش ،زیرساخت ،ادغام دادهها،
اطالعات ،محصو ت ،فرایندها ،اینترنت و شفافیت تأکید شده
است.
روش برنامهریزی برای ادغام زنجیره تأمین خدمات و
سیستمهای هوشمند ن هداری موضوع این پهوه است و
روشی را پیانهاد میکند که هدف ن یکپارچهسازی،
هوشمندی در برنامهریزی عملیاتی برای کاه هزینه و
تضمین سطوح خدمات زنجیره تأمین است.
این مطالعه بهمنظور بررسی طراحی درست زنجیره تأمین در
فرایند ،اجرا و ساختار دورت گرفته است و بر کار مدی،
نو وری و شهرت تأکید دارد.
با هدف تبیین مدل پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی،
شناسایی ابعاد و مؤلفههای ادلی مدنظر قرار گرفته است.

کاربردی /کمّی

کاربردی/
نظریه فازی

مروری

کاربردی /کمّی

کاربردی /کمّی

کاربردی /کمّی

مروری
بنیادی /کیفی

1. Jia, et al.
2. Ghadimi, et al
3. Rondero, et al.
4. Liu, et al.
5. Abdul-basset, et al.
6. Israel, et al.
7. Masoumik, et al.
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پژوهشگر

حوزه مسئله

2019

(شفیعی
نی بادی و
همکاران،
2017

ارزیابی عملکرد

(یاریانتلزالی
و
شمسالدینی،
)2016

یکپارچ ی

(مستقیمی و
همکاران،
)2015

ارزیابی عملکرد

(جعفرنهاد و
همکاران،
)2014

ارزیابی عملکرد

(عاشوری و
تارخ)2012 ،

هوشمندی

(فارسیجانی و
فالححسینی،
)2012
( ذر و
همکاران،
)2012
(نیلیپور
طباطبایی و
همکاران،
)2012

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

فناوری
اطالعات

معیارها و متغیرها
مهمترین مؤلفهها عبارتاند از :الزامات اجتماعی؛ تقویت برند؛
بقای سازمان؛ چامانداز و سیاستها؛ تغییرات محیطی و
ساختار؛ منبع انسانی؛ انعطافپ یری؛ توسعه اقتصادی؛ بهبود و
رضایت ماتری
این مطالعه مدل پویای زنجیره تأمین خدمات و اثر شالر
چرمی را بررسی کرده و پیانهادهایی را در زمینهی
دستهبندی تقاضا ،عامل نوسانات قیمتی و کمبود عرضه ارائه
داده است.
این مطالعه با اشاره به هدف زنجیره تأمین ،بخ های مرتبط
و فعالیتهای زم و نتایج حادل از ن دورت گرفته است.
مؤلفههای بهکاررفته در مبانی نظری از جمله هماهن ی،
هزینه ،نیاز ماتریان ،جریان اطالعات ،رضایت ماتریان،
سود وری جریانات مالی و فیزیکی و دان قابلذکر است.
در این پهوه  ،شناسایی و اولویتبندی معیارهایی برای
ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مدنظر قرار گرفته و با توجه به
نتایج ،قابلیت اطمینان دارای با ترین اولویت است.
این مطالعه ارزیابی عملکرد را یکی از ابزارهای مهم مدیریتی
در بهبود و تعالی زنجیره تأمین میداند و ناان میدهد
معیارهایی مانند کیفیت ،تنوع ،انعطافپ یری و رضایت
ماتری ،تأثیر مهمی بر سطح عملکرد دارند.
این پهوه میکوشد تا وب هوشمند را ابزاری برای تولید و
انتاار دان ضمنی زنجیره تأمین ناان دهد و انتاار دحیح
و بهموقع دان را در سطح زنجیره ی مزیت رقابتی میداند
که به تضمین عملکرد ،درفهجویی در زمان و هزینه منجر
میشود.
در این پهوه  ،عوامل مؤثر دستیابی مدیریت زنجیره تأمین
در کالس جهانی شامل مدیریت و رهبری ،بنیانهای
کس وکار ،کارکنان ،تحقیق و توسعه و فناوری است.
این پهوه با ارائه چارچوبی برای اندازهگیری و ارزیابی
کیفیت خدمات در زنجیره تأمین شکل گرفته و کیفیت
خدمات را بسیار بااهمیت میداند.
پهوها ران بهینهسازی کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت
زنجیره تأمین را بررسی کرده و ن را باع کاه زمان و
هزینه و ارتقای کارایی و زمه زنجیره تأمین دانستهاند و
اجرای ن را از طریق منابع انسانی موزشدیده در زمینه ،IT
حمایت مدیران ارشد ،وجود زیرساختهای سختافزاری و
نرمافزاری مبادله الکترونیکی دادهها ممکن میدانند.

روش
پژوهش

تلفیقی/
مروری ،کمّی و
کیفی /پویایی
سیستم

مروری

کاربردی/
تودیفی
کاربردی/
تودیفی

مروری

کاربردی/
تودیفی
کاربردی/
پیمایای و
تحلیلی

کاربردی/
پیمایای
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پژوهشگر

حوزه مسئله

(رج زاده و
همکاران،
)2010

فناوری
اطالعات

معیارها و متغیرها
بر اساس این مطالعه سازمانها برای بهبود سهم بازار،
افزای سود و دستیابی به مزیت رقابتی باید به کارایی و
اثربخای توجه ویههای داشته باشند .استفاده از تجربههای
الکترونی و فناوریهای اطالعات و ارتباطات سازمانها در
مقابل نیازهای متغیر بازار نها را قادر به پاسخ ویی و
انعطافپ یری میکند.

روش
پژوهش

کاربردی /کمّی
و تودیفی

شکاف پژوهشني در مطالعنات پیشنین .علوویرغم تالشهووای ارزشوومند دووورتگرفتووه در
پهوه های پیاین در خصوص هوشمندی زنجیره تأمین ،همه مطالعات یا اغلو پهوه هووا در
زمینه فناوری اطالعات و مرتبط با فضای ابری و اینترنت اشیا دورت گرفتهانوود و بووا مدلسووازی
ریاضی درددد حل مسئله بر مدهانوود .ایوون مطالعووات بهدووورت عمووومی بوور کا هووای فیزیکووی،
انبارداری و فروش اهها متمرکز هستند؛ بنووابراین خووأ موودلهای پووارادایمی در زنجیوورهی تووأمین
هوشمند و توسعه مفاهیم خدمات کامالً احساس میشود .به همین منظووور «دووندور کووار فرینی
امید» بهعنوان ی ارائهدهنده خدمات درف و نه کا ی فیزیکی و حتی تلفیووق کووا و خوودمات،
انتخاب شد .در این پهوه  ،بهدلیل شکاف موجود در مبووانی نظووری موضوووع ،از روش دادهبنیوواد
استفاده میشود که این روش در بخ بعد توضیح داده خواهد شد.
 .3روششناسي پژوهش

این پهوه به دنبال ارائه و طراحی مدل زنجیره تأمین هوشمند برای ارائه خوودمات در جمهوووری
اسالمی ایران است و از نظر هدف بنیادی و از لحاظ روششناختی جووزو تحقیقووات اکتاووافی و از
نظر نوع پهوه  ،کیفی محسوب میشود .نظر به دان علمی ناکافی و نیوواز بووه توسووعه و بسووط
موضوع در ایران و همچنین نبود نظریه در این زمینه و عدمپاسووخ ویی پووهوه هووای پیاووین و
مطالعات موجود ،روش نظریه داده بنیاد که ی روش استقرایی و از جزء بووه کوول اسووت ،انتخوواب
شد.
1
نظریه دادهبنیاد اساساً توسط گلیسر و اشتراوس ساخته و پرداخته شووده اسووت .نهووا نظریووه
دادهبنیاد را اینطور تعریف کردهاند« :کاف نظریهها بر اساس دادههایی کووه بووهطور سیسووتماتی
در ی پهوه اجتماعی گوورد وری و تحلیوول شووده اسووت» .در ایوون روش پهوهاو ر کووار را بووا
نظریهای که از قبل در ذهن دارد ،شروع نمیکند؛ بلکه کار را در عرده واقعیووت غوواز موویکنوود و
میگ ارد تا نظریه از درون دادههای کیفی و واقعی جمع وریشده ،پدیدار شود .نظریهای که بدین
1. Glaser & Strauss
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طریق از دادهها استخراجشده باشد ،بیاتر ممکن است به واقعیت نزدی باشد تا نظریهای کووه بووا
کنارهمگ اشتن تعدادی مفهوم بر مبنای تجربه یا درفاً حدس و گمان شکل گرفته است [.]19
اشتراوس و کوربین 1معتقدند که تجزیهوتحلیل و فعلوانفعال بین پهوها ر و دادههاست که
هم علم و هم هنر است .هر چه تجربههای شخصی پهوها ر در زمینه مورد مطالعه زیادتر بوده
و توانایی تفکر انتقادی و خالر زیادتری داشته باشوود ،از دادههووا ،اطالعووات بیاووتری اسووتخراج
خواهد کرد و مطالعه پهوها ر بنیادیتر خواهد بود .نظریه بهدورت زمینهای در دادهها قرار دارد
و بهوسیله مقایسه مستمر ،بخ بنوودیکووردن ،کدگو اری و تجزیووهوتحلیل دادههووای حادوول از
مصاحبه و مااهده تا زمانی که به سطح اشباع برسد ،تهور پیدا میکند .از ماخصههای نظریووه
برخاسته از دادهها ن است که دادهها پس از جمووع وری ،تجزیووهوتحلیل میشوووند و گوورد وری
دادههای بیاتر تا زمانی است که به نقطه اشباع برسد؛ یعنی نقطهای که دی ر اطالعووات جدیوود
حادل ناود [.]17
دلیل کاربرد رویکرد دادهبنیاد در این پهوه  ،درک محدود از زنجیره تأمین هوشمند خدمات
است .همانطور که در پیاینه پهوه مطرح شد ،مدل جامعی در ایوون مووورد مالحظووه ناوود؛ از
طرفی نظریهپردازان نظریه دادهبنیاد کوشیدهاند تا فهم دحیحی از فرایند موورتبط بووا زمینووههای
بنیادی خلق کنند .فرایند مطالعه رویکرد دادهبنیاد عبارت از توالی عملها و تعاملها میان افراد و
رویدادهای مربوط به ی موضوع است؛ ازاینرو این رویکرد کامالً با رویکرد کلووی پووهوه کووه
مبتنی بر فرایند زنجیره تأمین هوشمند خدمات است ،تطابق دارد .برای انسجام بهتر موضوع ابتدا
مطالعه مقالهها ،پایاننامهها و مستندات علمی دورت گرفت و مدل اولیهای استخراج شد؛ سووپس
مدل استخراجشده در قال پروتکل مصاحبه عمقی و با تاریح مأموریتها و فراینوودهای اجرایووی
«دندور کار فرینی امید» (فعالیتهای مالی و شبه بانکی) ،برای خبرگان ارسال شد .بووا لحوواظ و
تأکید بر مؤلفه «هوشمند» مصاحبههای عمیق دورت گرفت و درنهایت مدل مفهومی ارائه شد.
روش نمونهگیری :در این پهوه از روش نمونهگیری هدفمند نوع گلولهبرفی استفاده شد و تا
سطح اشباع نظری ادامه یافت .نمونهگیری هدفمند برخالف نمونهگیووری احتمووالی و کمّوی ،بوور
گزین هدفمند و معیار محور موارد یا واحدهای مورد مطالعه ،استوار است .تعیین تعداد نمونه در
پهوه های کیفی با معیار اشباع نظری دورت میگیرد.
اشباع نظری رویکردی است که در پهوه های کیفی برای تعیین کفایت نمونهگیری بهکووار
میرود و بهمعنای این است که خصودیات ی دسته یا طبقه نظری به اشباع رسیده است .ایوون
حالت زمانی رخ میدهد که داده بیاتری که سب توسعه ،تعدیل ،بزر ترشدن یا اضافهشدن به

1. Strause & Corbin
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نظریه موجود شود ،به پهوه وارد ناود .در این وضعیت ،داده جدیوودی کووه بووه پووهوه وارد
میشود ،طبقهبندی موجود را تغییر نمیدهد یا پیاوونهادی بوورای طبقووه جدیوود ایجوواد نمیکنوود.
بهاینترتی هرگاه پهوها ر به این نتیجووه برسوود کووه پاسووخهای دادهشووده و یووا مصوواحبههای
انجامشده با افراد مطلع بهاندازهای به همدی ر شباهت دارند که به تکراریشوودن پاسووخها و یووا
مصاحبهها منجر شدهاند و دادههای جدیدی در نها وجود ندارد ،تعداد مصاحبهها کافی دانسته
میشود.
روش جمعآوری دادههنا :روش جمووع وری دادههووا مصوواحبه عمقووی بووود؛ بنووابراین بووا هوودف
جمووع وری دادههووای باکیفیووت و قابلاتکووا درمجموووع بووا  14نفوور شووامل  10نفوور از خبرگووان و
متخصصان دانا اهی داح نظر و  4نفر از مدیران ارشد «دندور کار فرینی امیوود» و شوونا بووه
فضای زنجیره تأمین مصاحبه شد .مصاحبهها بهدورت تلفیقی بووا خبرگووان داناو اهی و موودیران
دندور همزمان پی رفت و پس از  10مصاحبه مطال جدیدی به موضوووع اضووافه ناوود؛ ولووی
برای با بردن اطمینان مصاحبهها تا  14مصاحبه ادامه یافت .در متن مصاحبهها هیچگونه ادووالح
و تعدیلی انجام ناد و سعی شد تمام نکات عنوانشده بدون نظرهووای شخصووی پهوهاو ر ثبووت
شود.
روايي و پايايي :ابزارهای گرد وری دادهها باید پایایی و روایی زم را داشته باشند تا پهوهاو ر
توانایی گرد وری دادهها متناس با پهوه را داشووته باشوود و بهوسوویله نهووا بووه تجزیووهوتحلیل
دادهها بپردازد .در این پهوه برای تعیین میزان روایی پرسانامه و سؤالها از نظرهووای خبرگووان
و استادان متخصص استفاده شده است .با اعمال ادووالحات ضووروری توسووط خبرگووان ،از روایووی
پرسانامه و قدرت پاسخ ویی سؤالها اطمینان حادل شد .اعتبارپو یری مصوواحبهها بووا شوواخص
واقعیبودن تعاریف و یافتههای پهوه بهواسطه رویووههای خوواص کدگو اری و تحلیوول ارزیووابی
روایی استفاده شده است .علیرغم عدمنیاز به ارزیابی پایایی مطالعه ،بهدلیوول اسووتفاده از نظرهووای
خبرگان ،از راهکارهای هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گرد وری ،ایجاد فراینوودهای سوواختارمند
اجزا و تفسیر مصاحبهها و اسووتفاده از مصوواحبههای سوواختاریافته بهووره گرفتووه شوود .اشووتراوس و
کوربین برای ارزیابی فر یند پهوهای نظریهپردازی دادهبنیاد ،هفت معیار در نظر گرفتند کووه پووارکر
و رافی )1997(1در اقدامی جال  ،نها را در بین چهار معیووار اولیووه گلیسوور و اشووتراوس ،تطبیووق،
قابلیت فهم ،قابلیت تعمیم و کنترل ،پخ کردهاند که در طراحی مفوواهیم تبیینشووده موورد نظوور
قرار گرفتهاند .در نظریه مبنایی ی قاعده کلی هسووت و ن اینکووه نمونووهگیری تووا زمووانی ادامووه

1. Parker and Roffy
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مییابد که هر مقوله به اشباع نظری برسد؛ یعنی تا زمانی که به نظر نمیرسد دادههووای جدیوودی
در ارتباط با مقوله پدید ید [.]1
گرد وری دادهها در این پهوه طی سه مرحله کدگ اری دورت گرفووت .در هوور سووه نوووع
کدگ اری ،پهوها ر مدام به متون روایات مراجعه میکرد و با توجه به بررسی جمالت ،کُودهای
جدیدی اضافه و یا کم میشد .این روش رفتوبرگاتى یا ا کلن ی ادامه یافت تا اینکه به مرحلووه
اشباع نظووری رسووید .بوورخالف پهوه هووای کمّووى در میووان پهوه هووای کیفووى هوویچ زمووون
استانداردى براى روایى وجود نوودارد و غالبواً ماهیووت پووهوه توسووط خووود پهوهاو ر تعیووین و
جرحوتعدیل میشود و حتى ممکن است هیچ فرضوویهای وجووود نداشووته باشوود؛ بنووابراین ماهیووت
مفهوم روایى در پهوه های کیفى به بازنمایى ماارکتکنندگان ،اهداف پهوه و مناسو بودن
فر یندها ارتباط دارد .معیار پایایى در پهوه های کیفى به تفسیر موضوع مورد مطالعووه میپووردازد
و از عبارت ممیزى پهوه بهجای ادطالح پایایى در پهوه هووای کمّووى اسووتفاده میشووود .در
نظریه دادهبنیاد ،اثباتپ یرى ،بخاى از فر یند پهوه است و در این راستا تودیههای زیر وجووود
دارد:
 . 1حساسیت نظرى پهوها ر :حساسوویت نظوورى غالبواً بووا نظریووه دادهبنیوواد گووره خووورده اسووت.
حساسیت نظرى فرد را قادر میسازد تا نظریه دادهبنیادی را ارائه کند که از نظر مفهووومى غنووى و
از انسجام مناسبى برخوردار باشد .حساسیت نظرى به کیفیت شخصووى پهوهاو ر بسووت ى دارد و
نااندهنده گاهى از ترافت و معنای دادهها است .ایوون اموور بووه تجربووههوا و مطالعووات قبلووى او
بست ى دارد و میتواند در طول روند پهوه ایجاد شود و رشد کند .حساسیت نظوورى بووه ایوون
ویهگیها اطالر میشود :بصیرت داشتن؛ مهارت داشتن در معنادارکردن دادهها؛ استعداد درک و
قدرت تجزیهکردن عنادر مربوط از عنادر نامربوط .همه اینهووا در معنووا و در سووطح مفهووومی
دورت میگیرد و نه در سطح واقعیتهای ملموس؛
 .2انسجام روششناسی :انسجام روششناسی ،همسویی بووین سووؤال پووهوه و طوورح پووهوه
است؛
 .3گرد وری و تحلیل همزمان دادهها :این ویهگی تعامل متقابل بین نچه دانسته میشود و نچووه
باید دانسته شود را شکل میدهد .تعامل رفتوبرگات بین دادهها و تحلیوول ،جوووهر دسووتیابی بووه
روایی و پایایی است [.]1
در این پهوه تمامی روشهای عنوانشده استفاده شده است.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

در این پهوه برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش استراوس و کوربین استفاده شد .پهوهاو ر بووا
مقایسه مداوم دادهها و ضبط دوتی ،شنیدن و ثبت کلمهبهکلمه مووتن مصوواحبهها ،یادداشووتهای
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عرده و موارد ثبتشده و فرایندهای مفهومسازی ،تفسیر و نظریهسازی ،شوواکله ادوولی اطالعووات
بهدست مده را کس کرد .هر مصاحبه قبل از انجام مصاحبه بعدی کدگو اری و تحلیوول شوود .بووه
3
این منظور مراحل کدگ اری که شامل کدگ اری باز ،1کدگ اری محوووری 2و کدگو اری انتخووابی
است ،دورت گرفت.
کدگ اری باز ،فرایندی تحلیلی است که با ن مفهومها شناسایی و ویهگیها و ابعوواد نهووا در
دادهها کاف میشوند [ .]19در این مرحله ،متن هر مصاحبه چند بار شوونیده و یووا خوانووده شووده و
جمالت ادلی ن اسووتخراج و بهدووورت کوودهای متنووی بووه گفتووه ماووارکتکننده و یووا کوودهای
د لتکننده (برداشت پهوها ر از یادداشتها) ثبت شد.
کدگ اری محوری ،فر یند تبدیل مفاهیم به مقولووهها اسووت .ایوون کدگو اری بووه ایوون دلیوول
محوری قلمداد میشود که کدگ اری پیرامون محور ی مقوله تحقووق مییابوود .در ایوون مرحلووه،
نظریهپرداز دادهبنیاد ،ی مفهوم مرحله کدگ اری باز را انتخاب میکند و ن را در فر یندی کووه
در حال بررسی ن است ،قرار میدهد و سپس دی ر مفاهیم را به ن ربط میدهد.
کدگ اری انتخابی ،فر یند یکپارچهسازی و بهبود مقولهها است تا نظریه شکل ب یرد .در این
مرحله ،نظریهپرداز دادهبنیاد ،ی نظریه از روابط بین مقولههای موجود در کدگ اری محوری به
ن ارش درمی ورد.
پس از انجام هر مصاحبه و پیاده سازی ن ،متن مصاحبه بوورای تحلیوول و کدگو اری بوواز وارد
نرمافزار تحلیل دادههای کیفی شد و سپس مصاحبههای بعوودی دووورت گرفووت .در حووین انجووام
مصاحبه تمامی مطال و گفتوگوها ضبط شده و پس از اتمام از طریق استماع چنوودباره بوور روی
فایل  wordتایپ شد .تجزیهوتحلیل دادهها از طریق مطالعه و استخراج روایات 4از متون دووورت
گرفت و پس از بررسی محتوای جمالت ،کُدهای نهان و شکار موجود در دل هر مووتن بووهدسووت
مد .برای تعیین جمالت و استخراج کُدهای مصاحبهها ،طبقهبندی دادهها و مستندات و همچنووین
برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Atlas Tiنسخه  8/4/24بهره گرفته شد .با توجه به رویووه
نظاممند اشتراوس و کوربین برای کاف مقولهها و ابعاد دادهها در ارتباط با شرایط ع ّلی تأثیرگو ار
بر مقولههای محوری و همچنین مقولههای محوووری بوور راهبردهووا ،عواموول اخاللگوور و شوورایط
زمینهای و بسترساز بر راهبردها و در نهایت تأثیر راهبردها بر نتایج و پیامدها درمجموع  1165کُود
باز استخراج شد .گام بعدی ،کدگ اری محوووری بووود کووه عبووارت اسووت از :فراینوود موورتبطکووردن
مقولهها به مقولههای فرعی؛ زیرا کدگ اری در محور ی مقوله دورت میگیوورد و مقولووهها را در
سطح ویهگیها و ابعاد به یکدی ر مرتبط میکنند در این مرحله ،کُودها و دسووتههای اولیووه کووه در
1. Open coding
2. Axial coding
3. Selective coding
4. Quotation

102

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،46تابستان 1401

کدگ اری باز ایجاد شده بودند و با یکدی ر ارتباط داشتند ،پیرامون محووور ماووترکی قوورار گرفتنوود.
زمه این مرحله ،مقایسه مداوم کُدها بود .ن اه هر طبقووه بووا سووایر طبقووات مقایسووه موویشوود تووا
اطمینان حادل شود که طبقات از یکدی ر متمایز هستند؛ سپس بووا تمرکووز بوور شوورایطی کووه بووه
پدیده موردنظر منجر میشد ،زمینههایی که پدیده در ن روی میداد و اسووتراتهیهایی کووه بوورای
کنترل پدیده بهکار میرفت ،کدگ اری انتخابی و متغیر ادلی 1ماخص شد [.]19
شرايط علّي :این واژه به حوادث یا وقایعی د لت میکند که به وقوع یا رشوود پدیوودهای منتهووی
میشود؛ بنابراین شرایط ع ّلی عواملی هستند که بهدووورت مسووتقیم بووا موضوووع پووهوه ارتبوواط
دارند .مطابق تحلیلهای دووورتگرفتووه ،مقولووههای اولویتبنوودی ،بووازخورد و یووادگیری ماشووین،
کیفیت ،استانداردسازی ،زمانبندی و بقای سازمان بهعنوان شرایط ع ّلی تحقیق تعیین شدند.
مقولههای محوری :یکی از ویهگیهایی که باع میشود مقوله محوری تعیین شود ،ایوون اسووت
که باید مقوله محوریت داشته باشد و بتوان سایر مقولههای دی وور را بووه ن ربووط داد و همچنووین
تکرار ن نیز مهم است؛ یعنی در بیاتر موارد ناانههایی وجود داشته باشد که به ن مفهوم اشوواره
کنند .می توان گفت که پدیده یا مقوله محوری حادل شرایط ع ّلی است .بوور ایوون اسوواس و طبووق
تحلیلهای بهعمل مده ،مقولههای جریان اطالعات هوشمند ،جریان منابع مالی هوشمند ،فنوواوری
اطالعات ،ارتباطات هوشمند ،شفافیت ،اشتراکگ اری و نیروی انسانی متخصص جزو مقولووههای
محوری انتخاب شدند.
شرايط اخاللگر /تسهیلگر :شرایط زمینهای عمومی هستند که بر راهبردها تأثیر میگ ارنوود و
در این پهوه  ،مقولههای مقاومت افراد ،موزش کارکنان ،زیرساختها ،حمایت موودیران ،شوورایط
محیطی و مداخله دست اههای نظارتی بهعنوان شرایط مداخلهگر /تسهیلگر محسوب میشوند.
شرايط زمینهای :مجموعه خادی از شرایط هستند که در ی زمان و مکان خاص جمع می یند
تا مجموعه اوضاعواحوال یا مسائلی را بهوجود ورند و با عمل /تعاملهای خووود بووه نهووا پاسووخ
میدهند .با توجه به تحلیلهای دورتگرفته درنهایت ماخص شوود کووه مقولووههای برنامووهریزی
پیارفته ،بهروزرسانی ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،امنیت و محوویط حقوووقی در ایوون دسووته
قرار میگیرند.
راهبردها :راهبردها ،کن هووا یووا برهمکن هووای خادووی هسووتند کووه از پدیووده محوووری منووتج
میشوند که در این پهوه مقولههای هوشمندسووازی ،موودیریت هوشوومند فراینوودها و رویوودادها،
هماهن ی و همکاری تأمینکنندگان ،استراتهیهای هوشمندی و تجزیهوتحلیل هوشمند در زمووره
راهبردها قرار گرفتند.

1. Core variable

103

طراحي مدلي برای زنجیره تأمین هوشمند( ...راهچمني و همکاران)

نتايج و پیامدها :پیامدها را میتوان خروجیهای حادوول از راهبردهووا دانسووت کووه بووا توجووه بووه
تحلیلهای انجامشده ،بهطورکلی در چهار دسته مربوووط بووه شوورکت ،ماووتریان ،جامعووه و دولووت
دستهبندی شوودهانوود .پیاموودهای شوورکت شووامل سوورعت تصوومیمگیری ،نالینسووازی هوشوومند،
یکپارچه سازی بالدرنگ ،پیامدهای ماتریان شامل رضایت ماتریان ،گسترش خوودمات نالیوون و
هوشمند ،پیامدهای جامعه شامل اثرات مثبت زیستمحیطی و نتایج و پیامدها برای دولووت شووامل
کنترل و نظارت هوشمند و تخصیص اعتبار هوشمند است.
اطالعات مربوط به مصاحبهشوندگان در جدول  ،2ارائه شده است.
جدول  .2اطالعات مصاحبهشوندگان
شناسه

گروه مصاحبه

رتبه علمي /محل يا جايگاه

رشته تحصیلي

D1

خبرگان دانا اهی
خبرگان دانا اهی
خبرگان دانا اهی
مدیران دندور
خبرگان دانا اهی
خبرگان دانا اهی
مدیران دندور
خبرگان دانا اهی
مدیران دندور
مدیران دندور
خبرگان دانا اهی
خبرگان دانا اهی
خبرگان دانا اهی
خبرگان دانا اهی

دانایار /دانا اه علم و دنعت
استادیار /دانا اه زاد اسالمی
استادیار /دانا اه علم و دنعت
مااور مالی مدیرعامل دندور
دانایار /دانا اه علم و دنعت
استاد /دانا اه علم و دنعت
مدیرعامل دندور کار فرینی امید
مدرس مدعو /دانا اه تهران
مدیر تحقیق و توسعه دندور
مدیرعامل شرکت فنام دندور
استاد /دانا اه تهران
دانایار /دانا اه علم و دنعت
استاد /دانا اه دنعتی شریف
استادیار /دانا اه زاد اسالمی

مهندسی دنایع
مدیریت دنعتی
مهندسی دنایع
دکتری مدیریت
مهندسی دنایع
مهندسی دنایع
دکتری مدیریت
مدیریت بازرگانی
دکتری مهندسی دنایع
دکتری مهندسی کامپیوتر
مهندسی دنایع
مهندسی دنایع
مهندسی دنایع
مدیریت دنعتی

D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14

فهرست مؤلفهها و متغیرهای مربوط به مقولووههای ادوولی و نظرهووای خبرگووان در مووورد هوور
مؤلفه در جدول  ،3ناان داده شده است.
جدول  .3فهرست مؤلفههای پهوه
مقولههای اصلي

مؤلفه

نظرهای خبرگان بر اساس شناسه

شرایط علّی

بازخورد و یادگیری ماشین
اولویتبندی
کیفیت
استانداردسازی
زمانبندی
بقای سازمان

D2, D3, D4, D6, D7, D9, D12, D13, D14
D1, D2, D4, D5, D8, D9, D10, D12, D14
D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13
D2, D6, D7, D8, D10, D11, D14
D4, D6, D8, D12, D14
D7, D11
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مقولههای اصلي

مؤلفه

نظرهای خبرگان بر اساس شناسه

جریان اطالعات هوشمند

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12,
D13, D14
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12,
D13, D14

جریان منابع مالی هوشمند
عوامل محوری

عوامل
اخاللگر/تسهیل ر

شرایط زمینهای

راهبردها

نتایج و پیامدها

فناوری اطالعات
ارتباطات هوشمند
شفافیت
اشتراکگ اری
نیروی انسانی متخصص
مقاومت افراد
موزش کارکنان
زیرساختها
حمایت مدیران
شرایط محیطی
مداخله دست اههای نظارتی
برنامهریزی پیارفته
بهروزرسانی
فرهنگ سازمانی
ساختار سازمانی
امنیت
محیط حقوقی

D6, D7, D8, D11

هوشمندسازی

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11,
D12, D13, D14

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12, D14
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12, D13
D1, D5, D7, D8, D11, D12
D6, D7, D8, D9, D12, D13
D2, D4, D5, D6, D8, D9, D10, D12
D1, D2, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D12, D13, D14
D2, D4, D7, D8, D9, D12, D13, D14
D1, D2, D4, D6, D7, D9, D10, D12, D13, D14
D1, D2, D6, D8, D9, D12, D13
D4, D6, D7, D8, D11, D13
D7, D8
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D14
D2, D6, D8, D11, D12, D14
D4, D6, D7, D8, D13
D3, D4, D7, D8, D10, D11, D14
D5, D6, D8, D13

مدیریت هوشمند فرایندها و
رویدادها
هماهن ی و همکاری
تأمینکنندگان
استراتهیهای هوشمندی
تجزیهوتحلیل هوشمند

D2, D3, D7, D8, D9, D10, D14

سرعت تصمیمگیری

D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12,
D13, D14

نالینسازی هوشمند
یکپارچهسازی بالدرنگ

D2, D4, D5, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14
D7, D12

رضایت ماتریان

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11,
D12, D13, D14

گسترش خدمات نالین و
هوشمند
اثرات مثبت زیستمحیطی
کنترل و نظارت هوشمند
تخصیص اعتبار هوشمند

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D11, D12, D13,
D14
D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12,
D13, D14
D2, D4, D6, D7, D8, D10, D11, D12, D13, D14

D7, D11
D4, D7, D8, D9, D11, D12, D13
D11, D12
D3, D4, D7, D8, D9
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با توجه به طبقهبندی مقولههای بهدست مده و تعیین روابط هر ی  ،مدل مفهووومی پووهوه
در شکل  ،1قابلمااهده است.
عوامل
اخاللگر/

شرايط علّي
بازخورد و
یادگیری ماشین
اولویتبندی
کیفیت
استانداردسازی
زمانبندی
بقای سازمان

مقولههای
محوری
جریان اطالعات
هوشمند
جریان منابع
مالی هوشمند
فناوری اطالعات
ارتباطات
هوشمند
شفافیت
اشتراکگ اری
نیروی انسانی
متخصص

تسهیلگر
مقاومت افراد
موزش کارکنان
زیرساختها
حمایت مدیران
شرایط محیطی
مداخله
دست اههای
نظارتی

شرايط
زمینهای
برنامهریزی
پیارفته
بهروزرسانی
فرهنگ
سازمانی
ساختار سازمانی
امنیت
محیط حقوقی

راهبردها
هوشمندسازی
مدیریت
هوشمند
فرایندها و
رویدادها
هماهن ی و
همکاری
تامینکنندگان
استراتهیهای
هوشمندی
تجزیه و
تحلیل
هوشمند

نتايج و
پیامدها
شرکت:
سرعت
تصمیمگیری
نالینسازی
هوشمند
یکپارچهسازی
بالدرنگ
مشتريان:
رضایت ماتریان
گسترش خدمات
نالین و
هوشمند
جامعه:
اثرات مثبت
زیستمحیطی
دولت:
کنترل و نظارت
هوشمند
تخصیص اعتبار
هوشمند

شکل  .1مدل مفهومی پهوه

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

نتیجهگیری :همانطور که بیان شد ،اقتصاد خدمات سهم زیادی از اقتصوواد کاووورها را بووه خووود
اختصاص داده است و برای بهبود فرایندهای اجرایی ،کنترل هزینهها ،سوورعت در پاسووخ بووه نیوواز
ماتریان و تأمین منابع زم باید کلیه اقدامات سازمان بهدورت هوشوومند و در هموواهن ی کاموول
دورت پ یرد .با توجه به مرور مبانی نظری پهوه محرز شوود کووه موودلهای موجووود در زمینووه
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زنجیره تأمین هوشمند بخ تولیدی در بخ خدمات مناس نیست و از سویی بهدلیوول تفوواوت
در نوع خدمات در دنایع مختلف که مدلهای مربوطه کلیه زوایای ن حوووزه را پوشو نخواهوود
داد ،سعی شد بهمنظور پاسخ ویی به سؤال ادوولی پووهوه مبنووی ارائووه ال وووی زنجیووره تووأمین
هوشمند خدمات با استفاده از نظریه دادهبنیاد ،مدلی اختصادووی بوورای ارائووه و اجوورا در «دووندور
کار فرینی امید» استخراج شود .با توجه به اهمیت بح هوشوومندی در زنجیووره تووأمین خوودمات،
مفاهیم هوشمندی بررسی شده و رویه تحلیل دادهها بووه خلووق ال وووی زنجیووره تووأمین هوشوومند
خدمات منتج شد .معیارهای اساسی در ال و ،شرایط ع ّلی ،مقولههای محوووری ،عواموول اخاللگوور/
تسهیلگر ،شرایط زمینهای یا بسترساز ،راهبردها و نتایج و پیاموودها اسووت کووه بووه تاووریح پدیووده
ادلی ،یعنی مدل زنجیره هوشمند خدمات میپردازد .متغیرهای هر بخ از عوامل مدل به شوورح
زیر است:
شرايط علّي :بازخورد و یادگیری ماشین ،اولویتبندی ،کیفیت ،استانداردسازی ،زمانبندی و بقووای
سازمان؛
مقولههای محوری :جریان اطالعات هوشمند و جریان منابع مالی هوشوومند و فنوواوری اطالعووات
ارتباطات هوشمند ،شفافیت ،اشتراکگ اری و نیروی انسانی متخصص؛
شرايط مداخلهگر/تسهیلگر :مقاومت افووراد ،موووزش کارکنووان ،زیرسوواختها ،حمایووت موودیران،
شرایط محیطی و مداخله دست اههای نظارتی؛
شرايط زمینهای :برنامهریزی پیارفته ،بهروزرسانی ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سووازمانی ،امنیووت و
محیط حقوقی؛
راهبردهننا :هوشمندسووازی ،موودیریت هوشوومند ،فراینوودها و رویوودادها ،هموواهن ی و همکوواری
تأمینکنندگان ،استراتهیهای هوشمندی و تجزیهوتحلیل هوشمند؛
پیامدها و نتايج :با توجه به گستردگی پیامدهای حادله در حیطههای گوناگون ،پیاموودها در چهووار
زیربخ جداگانه تقسیم شد :شرکت :سرعت تصمیمگیری ،نالینسازی هوشمند ،یکپارچهسازی
بالدرنگ؛ مشتريان :رضایت ماتریان ،گسترش خدمات نالین و هوشوومند؛ جامعه :اثوورات مثبووت
زیستمحیطی؛ دولت :کنترل و نظارت هوشمند ،تخصیص اعتبار هوشمند
بهطورکلی متغیرهای مدل استخراجشده ،اطالعات ارزندهای بوورای شوونایی موودیران بان هووا،
سازمانها و بن اههای اقتصادی در مورد عوامل مؤثر بر هوشمندی در طراحووی و اجوورای زنجیووره
تأمین در شرکتهای خوودماتی و بووهویهه دیجیتووالی و الکترونیو در اختیووار خواهوود گ اشووت .در
مواجهه با تغییرات پیچیووده و غیرقابوولپی بینی محیطووی از جملووه تغییوورات گسووترده اقتصووادی،
اجتماعی و فناورانه ،تغییر ترکی جمعیتووی در سووطح م ّلوی و منطقووهای ،مناسووبتهای سیاسووی و
فرهن ی و اثرات ناشی از ن مثل تحریمها ،ضرورت دارد اولویتهای ارائه خدمات با برنامووهریزی
در جریان اطالعات هوشمند و ارتباطات هوشمند بین سازمانی برای تووأمین دادههووا و اطالعووات و
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همچنین تأمین منابع مالی زم توسط دولت برای حمایت از پروژهها دورت گیرد .تهیه بسترها و
زیرساختهای انسانی و فناوری و بهکارگیری فناوریهای نوووین بوورای اجوورای زنجیووره تووأمین از
اهمیت بسزایی برخوردار است.
پیشنهادهای کاربردی برای مديران «صندوق کارآفريني امیند» :یافتووههای ایوون پووهوه
بهطور خاص در پاسخ به سؤال پهوه بوورای ارائووه ال وووی زنجیوورهی تووأمین هوشوومند خوودمات
«دندور کار فرینی امید» استفاده میشود .نتایج ایوون پووهوه ناووان داد کووه اهووداف و عواموول
زنجیره تأمین هوشمند خدمات چیست و نتایج و پیامدهای ن برای دولووت و دووندور کووار فرینی
امید چ ونه است؟ در همین زمینه موارد زیر به مدیران و مسئو ن دندور پیانهاد میشود:
 .1بر اساس ابعاد بهدسووت مده از موودل مفهووومی پووهوه  ،در برنامووهریزی و اجوورای برنامووهها و
فعالیت ها به مقوله جریان اطالعات هوشمند و جریان منابع مووالی هوشوومند و فنوواوری اطالعووات
توجه ویهه ای شود .با این توضیح که در فرایند هوشمندسازی ،بهدلیوول حجووم (دادههووای بووزر )،
تنوع و پراکندگی دادهها و اطالعات دریافتی از سوی سازمانهای مختلف (سازمان برنامهوبودجووه،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،سازمان ثبتاحوال ،سازمان تأمین اجتموواعی ،بانو مرکووزی و
غیره) و لزوم تلفیق اطالعات بوورای اطمینووان از احووراز دووالحیت ماووتریان بوورای برخووورداری از
تسهیالت مالی دندور ،نیازمنوود اسوتفاده از توووان سیسووتمها و ماشووینهایی اسووت کووه قابلیووت
یووادگیری داشووته باشووند و بووا ارائووه بوازخورد جهووت هموواهن ی و زمانبنوودی ،منووابع را در بسووتر
الکترونیکی مدیریت کنند؛
 .2برای کارایی و اثربخای بیاتر منابع ،تجهیز و تخصیص منابع مووالی بووه طرحهووا و پروژههووای
دارای اولویت بر اساس خروجی سامانهها و بهدورت هوشوومند و در تعاموول کاموول بووا بخ هووای
مختلف داخلی و خارجی دورت گیرد.
 .3سرمایهگ اری در تهیه بسترها و زیرسوواختهای انسووانی و فنوواوری و بووهکارگیری فّاوریهووای
نوین برای اجرای زنجیره تأمین هوشمند ،جدی ان اشته شود؛ ازاینرو اختصاص رقووم مناسووبی در
بودجههای سا نه برای خرید و ارتقای سختافزار و نرمافزارهای زم در نظر گرفته شود؛
 .4برای پ یرش و سرعت در اجرای پیادهسووازی ،زم اسووت ابتوودا طوورح بوورای حمایووت موودیران
تاریح و از طریق موزشهای زم به کارکنان پ یرش ن تقویت شود؛
 .5بهمنظور اطالع رسانی به جامعه و ماتریان ،مزایای طرح از طریق اداره روابط عمووومی اعووالم و
موزشهای کاربردی برای مخاطبان در سایت دندور بارگ اری و واحدی بوورای پاسووخ ویی بووه
سؤالها و ابهامات نان تعیین شود؛
 .6برای تحقق عملیات اجرایی زنجیره تأمین هوشمند در ارائه خدمات ،نتایج ایوون پووهوه بوورای
تعامل دست اههای اجرایی دولت و سازمانهای طرف همکاری بووهمنظووور گوواهی و بهرهبوورداری
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تحویل شود .از نجاکه بخ عمده ای از جریان اطالعات از خارج از سازمان و توسط سووازمانهای
بیرونی تأمین میشووود ،توجیووه و بررسوی قابلیووت فناورانووه دسووت اهها و در دووورت نیوواز توودوین
نرمافزارهای واسط ضرورت خواهد داشت؛
 .7برای تحقق کنترل و نظارت هوشمند پروژههووای برخوووردار از تسووهیالت اعطووایی ،اسووتفاده از
نظارت هم انی از طریق اپلیکیان جامع دندور و تعبیه بخ موقعیت جغرافیایی 1طرحها بوورای
نظارت مردمی فراهم شود.
پیشنهادهايي برای پژوهشهای آتي :از دیدگاه نظری ،ایوون پووهوه بووا کنکوواش در مبووانی
نظری نظری و با تمرکز بر زنجیره تأمین و مؤلفههای هوشمندی در ارائووه خوودمات ،بهنوبووه خووود
موج توسعه دان در علم مدیریت شده است و بر اساس یافتههای پووهوه پیاوونهادهای زیوور
ارائه میشود:
 .1ال وی مفهومی پیانهادی این پهوه بهعنوان مبنایی بوورای توودوین برنامووهها و فعالیتهووای
زنجیره تأمین هوشمند در دانا اهها و مراکز علمی و پهوهای مورداستفاده قرار گیرد؛
 .2برای تعمیمپ یری بیاتر مدل ،پهوه های تی در سایر بان ها و مؤسسههای مووالی و دی وور
شرکتهای خدماتی دورت گیرد و عوامل و مؤلفووههای ن بووا متغیرهووای ایوون موودل بووه زمووون
گزارده شود؛
 .3ارزیابی اثرات تعاملی عوامل بر هموودی ر در قالو زنجیووره تووأمین هوشوومند بووا روش پویووایی
سیستم در پهوه های بعدی تودیه میشود.

1. Location
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