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Abstract
Objective: Today, manufacturing companies must pay attention to environmental and social
issues throughout the supply chain in order to survive. Many efforts have been made to
examine the sustainable supply chain, but the agility of sustainable supply chain has been
only observed in very few studies. Therefore, the aim of this study is to present an agility
model of sustainable supply chain in the brick industry of Isfahan Province.
Methods: This study was a developmental applied research and was done in a qualitative
way. A sample of 10 experts was determined by snowball sampling who were familiar with
the research. Then, thematic analysis was used to help the semi-structured interview to extract
concepts, categories and elements and the interpretive-structural modeling was used to
establish the relationship between elements and formation of the model.
Results: Based on the obtained resulted of thematic analysis, 11 factors were determined
(namely sociability, responsiveness, compliance with laws, speed, information technology,
environmental protection, competence, flexibility, executive management commitment,
quality management and ecinimics). And with the help of descriptive-structural modeling
method, executive management commitment was identified as the infrastructure of the model
and two factors of socialization and environmental protection were as the head of the model.
Conclusion: To achieve sustainable supply chain agility in the bricks industry, Brick Industry
executives should have the required commitment and readiness for the sustainable supply
chain agility.
Keywords: Supply chain agility, Sustainability, Thematic analysis, Interpretive structural modeling.

Citation: Farhadi, F., Taghizadeh Yazdi, M.R., Momeni, M., & Sajadi, S.M. (2018). Providing
Sustainable Supply Chain Agility Model in the Brick Industry of Isfahan province. Industrial
Management Journal, 10(3), 335-352. (in Persian)
-----------------------------------------------------------Industrial Management Journal, 2018, Vol. 10, No.3, pp. 335-352
DOI: 10.22059/imj.2018.261444.1007459
Received: March 04, 2018; Accepted: July 15, 2018
© Faculty of Management, University of Tehran

ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان
فرهاد فرهادی
دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت صنعتی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران ،تهران .ایران .رایانامهfarhadi.farhad@ut.ac.ir :
محمدرضا تقیزاده یزدی
* نویسنده مسئول ،دانشيار ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .رایانامهmrtaghizadeh@ut.ac.ir :
منصور مؤمنی
استاد ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .رایانامهm.momeni@ut.ac.ir :
سید مجتبی سجادی
استادیار ،گروه کسبوکار جدید ،دانشكده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .رایانامهmsajadi@ut.ac.ir :

چکیده
هدف :امروزه شرکتهای توليدی ناگزیرند برای بقا به مسائل زیستمحيطی و اجتماعی در زنجيره تأمين توجه کنند .برای بررسی
زنجيره تأمين پایدار ،تالشهای زیادی صورت گرفته؛ اما در زمينه چابک بودن زنجيره تأمين پایدار تحقيقات کمی وجود دارد .بنابراین
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل چابكی زنجيره تأمين پایدار در صنعت آجر استان اصفهان به اجرا درآمده است.
روش :پژوهش حاضر توسعهای کاربردی بوده و بهصورت کيفی اجرا شده است .با استفاده از روش نمونهگيری گلوله برفی 01 ،خبره
آشنا به پژوهش تعيين شدند .سپس با استفاده از روش تحليل مضمونی و بهکمک مصاحبه نيمه ساختیافته با خبرگان ،مضمونهای
توصيفی ،تفسيری و فراگير شكلگرفته و بدین ترتيب عناصر مدل استخراج گردید .از روش مدلسازی ساختاری تفسيری بهمنظور
برقراری ارتباط ميان عناصر و ساختن مدل استفاده شد.
یافتهها :طبق نتایج بهدستآمده از تحليل مضمونی 00 ،عامل ،شامل اجتماعی بودن ،پاسخگویی ،رعایت قوانين ،سرعت ،فناوری
اطالعات ،حفظ محيط زیست ،شایستگی ،انعطافپذیری ،تعهد مدیریت ارشد ،مدیریت کيفيت جامع و اقتصادی بودن ،بهدست آمد و
بهکمک روش مدلسازی ساختاری تفسيری ،مشخص شد تعهد مدیریت ارشد زیربنای مدل بوده و دو عامل اجتماعی بودن و حفظ
محيط زیست سرآمد مدل هستند.
نتیجهگیری :برای رسيدن به چابكی زنجيره تأمين پایدار در صنعت آجر ،مدیران صنایع آجر باید نسبت به اجرای چابكی زنجيره تأمين
پایدار ،تعهد و آمادگی الزم را داشته باشند.
کلیدواژهها :چابكی زنجيره تأمين ،پایداری ،مدلسازی ساختاری تفسيری ،تحليل مضمونی.
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مقدمه

در دهههای اخير ،شرکتهای بازاریابی فقط روی پول تأکيد داشتند ،اما اکنون زمان تغيير کرده و شرکتها مجبور شدند
سرعت ،کيفيت و انعطافپذیری را نيز افزایش دهند .در پاسخ به افزایش این عوامل ،شرکتها بهدنبال افزایش چابكی خود
هستند .چابكی توانایی یک سيستم برای ایجاد یک مكانيسم پاسخ مناسب هنگام عدم اطمينان است (جين و گوپتا.)3101 ،0
میتوان گفت چابكی زنجيره تأمين 3ابزاری است که میتواند برای دستيابی به مزیت رقابتی به شرکت کمک کند (وو،
تسنگ،چيو و ليم .)3101 ،9از طرفی توسعه پایدار به شرکتهایی نياز دارد که در عمليات و فعاليتهای روزانه خود به
عواقب اجتماعی و زیستمحيطی توجه داشته باشند (ایواسكو ،ماکون ،دراقيسی ،توری و راس .)3103 ،2تشدید رقابت
بينالمللی ،بررسی رسانهها و آگاهی مصرفکنندگان ،باعث شده شرکتها به عملكرد پایداری خود توجه بيشتری داشته
باشند (سيلوستر ،مونتریو ،ویانا و سوزافيلهو .)3102 ،3زوال محيط زیست به موضوعی مهم برای پژوهشگران سراسر جهان
تبدیل شده و محققان زیادی بهدنبال حل مسائل محيط زیست هستند (وانگ ،متيازان و دیابات .)3101 ،1زنجيره تأمين
پایدار 1به مدیریت مواد ،اطالعات و جریان سرمایه و همچنين همكاری ميان شرکتهای زنجيره تأمين میپردازد ،در حالی
که اهداف مربوط به آن ،هر سه بعد توسعه پایدار ،یعنی اقتصاد ،محيط زیست و اجتماعی را مد نظر قرار میدهد (دوبی،
آلتای ،گوناسكاران ،بلوم و پاپادوپولوس.)3101، 2
در خصوص چابكی زنجيره تأمين تحقيقات زیادی انجام گرفته که تحقيقات آذر ،تيزرو ،مقبل با عرض ،انواری رستمی
( ،)0923رجبزاده ،کرامتپناه ،شاهرودی و کرامتپناه ( ،)0932دستيار ،محمدی و محمداهلل

( )3102و بالن ،شاراما و بارورا3

( )3101از آن جمله است .همچنين در زمينه مدیریت زنجيره تأمين پایدار میتوان به تحقيقات دوبی و همكاران (،)3101
متيواتانان ،کاکانا و هاگ )3102( 01و لی و متيازان )3102( 00اشاره کرد ،اما در زمينه چابكی زنجيره تأمين سبز پایدار
تحقيقات اندکی انجام گرفته شده است .برخالف تحقيقات گذشته در این حوزه که بيشتر بهدنبال آزمودن فرضيههای از
قبل تعيين شده بودهاند ،این پژوهش در پی اکتشاف معيارهایی متناسب با صنعت مد نظر با استفاده از تحليل مضمونی و
روش کمی مدلسازی ساختاری تفسيری 03برای ارائه مدل است.
در حال حاضر کارخانههای فعال زیادی در کشور وجود دارد که اغلب آنها زنجيره تأمين سنتی دارنـد .عملكـرد پخـت
آجر در کارخانجات قـدیمی با استفاده از کـورههـای هوفمن است که این کورهها ،سوختهای مایع و در مواقعی گازی
زیادی را مصرف میکنند که سبب آلودگی محيط زیست میشوند .برای توليد آجرهای سنتی ،هزینههای معدن و برداشت
خاک بسيار سنگين بوده و باید این آجرها در کورههایی که دمای آنها به حدود  0011درجه میرسد ،پخته شوند که این
کار عالوه بر آنكه مصرف سوخت زیادی را بههمراه دارد ،آالیندگیهای زیستمحيطی ایجاد میکند .همچنين توليد آجرهای
سيمانی یا بتونی نيز باعث رها شدن هزاران کيلوگرم جيوه در هوا میشود که بسيار سمی هستند .بنابراین صنعت آجر در
کشور با توجه به وجود مشكالت زیاد در آجرهای سنتی باید بهسمت توليد آجر سبز حرکت کند که بدین منظور مدیریت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زنجيره تأمين این صنعت باید بهصورت سبز باشد .آلودگی محيط زیست توسط شرکتهای توليد آجر و استقبال جامعه از
محصوالت سبز ،مسئله اصلی مدیران صنعت آجر است .از سویی یكی از صنایع بزرگ و آالینده کشور صنایع آجرسازی
است که بهدليل سودآوربودن و گستردگی آن در کشور ،حفظ این صنعت با رعایت الزامات زیستمحيطی و اجتماعی در
کنار چابک بودن در کل زنجيره تأمين آن ضروری است.
همچنين توليد آجر یكی از صنایعی است که بهدليل نداشتن رقيب خارجی در ایران و فراوانی مواد اوليه آن در کشور،
در سالهای اخير رشد چشمگيری داشته و توليدکنندگان ایرانی به آن توجه کردهاند .صنعت آجر در کليه قسمتهای زنجيره
تأمين خود با محيط زیست مرتبط بوده و از منابع تجدیدناپذیر زیادی استفاده میکند که پسماند آلودگی باالیی دارد .پس
این صنعت باید یكی از داوطلبان برقراری پایداری در زنجيره تأمين خود باشد و ابعاد توسعه پایدار (زیستمحيطی ،اجتماع
و اقتصادی) را در ساختار زنجيره تأمين بهکار گيرد تا ضمن بهرهگيری بهينه از منابع موجود و توليد کارا ،امكان استفاده
نسلهای آتی از منابع را نيز بهصورت عادالنه فراهم آورد .در این تحقيق مسئله این است که حرکت بهسمت توليد آجر
سبز و تغيير در مدیریت زنجيره تأمين شرکتهای توليد آجر ،نباید باعث شود این شرکتها در رقابت با سایر رقبا سرعت
پاسخگویی و توليد پایينتری داشته باشند ،بنابراین همزمان با حرکت بهسمت زنجيره تأمين پایدار به ایجاد چابكی در
زنجيره تأمين نياز است .با در نظر گرفتن اینكه عدم رعایت مسائل زیستمحيطی صدمات جبرانناپذیری به بافت
زیستمحيطی کشور وارد میکند ،فشارهای جهانی ،سازمانها را ملزم به توليد محصوالت و خدمات سازگار با محيط زیست
کرده است .صنایع توليدی آجر بهدنبال حل این مسئله ،به استفاده از زنجيره تأمين پایدار منعطف و چابک با قابليت
پاسخگویی باال برای حل مسئله صرفه اقتصادی و رعایت مسائل زیستمحيطی بهصورت همزمان ،دایم و پایدار عالقهمند
هستند .در سالهای اخير برای بررسی زنجيره تأمين پایدار تالشهای زیادی صورت گرفته ،اما در زمينه چابک بودن
زنجيره تأمين پایدار تحقيقات کمی وجود دارد .همچنين به زنجيره تأمين پایدار در صنعت آجر بهعنوان یكی از صنایع در
حال توسعه کشور ،توجه زیادی نشده است .بنابراین این پژوهش بهدنبال پاسخ به این پرسشهاست که عوامل مؤثر بر
چابكی زنجيره تأمين پایدار در زنجيره تأمين صنعت آجر کداماند؟ و این عوامل با استفاده از رویكرد مدلسازی ساختاری
تفسيری به چه صورت سطحبندی میشوند؟ این پژوهش در ابتدا به شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر چابكی زنجيره تأمين
پایدار با بررسی ادبيات پيشين میپردازد .در گام بعدی با استفاده از مصاحبه با خبرگان مؤلفههای چابكی زنجيره تأمين
پایدار در صنعت آجرسازی بر اساس تحليل مضمونی تبيين میشود .در مرحله بعد به کمک مدلسازی ساختاری تفسيری،
مدل چابكی زنجيره تأمين پایدار در صنعت آجر اصفهان و روابط بين مؤلفهها ترسيم شده و در انتها نتایج تحقيق با تحقيقات
پيشين مقایسه و پيشنهادهای عملی بر اساس نتایج تحقيق آورده شده است.
پیشینه پژوهش

چابكی بهعنوان ابزار پاسخ به تغيير ،افزایش مسئوليت در قبال مشتریان و تسلط بر آشفتگی بازار شناخته شده است .همچنين
بهعنوان یک وسيله رقابتی غالب برای سازمانها در شرایط نامشخص و هميشه در حال تغيير کسبوکار تعریف میشود
(فرناندو و ستاسيوام .)3101 ،0سازمانها بهطور فزایندهای در ایجاد چابكی در زنجيرههای تأمين برای پاسخ به تغييرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ناگهانی و غيرمنتظره در بازار سرمایهگذاری میکنند .چابكی زنجيره تأمين بر توانایی سازمان برای توليد و ارائه محصوالت
جدید به مشتریان خود به شيوهای به موقع و با هزینهای مؤثر اشاره دارد (دوبی و همكاران .)3102 ،0دیدگاه مربوط به
تعامل سازمان ،بازار و سياستهای سازمان به انعطافپذیری ،بهعنوان چابكی زنجيره تأمين شناخته شده است .چنين
زنجيرهای میتواند به سرعت و بهطور مؤثر به تغييرات بازار پاسخ دهد (دستيار و همكاران.)3102 ،
در دهههای اخير تغييراتی که در الزامات زیستمحيطی انجام گرفته موجب توجه محققان به توسعه راهبردهای
مدیریت زیستمحيطی در زنجيره تأمين شده است (فرناندو و ستاسيوام .)3101 ،پایداری را میتوان استفاده صحيح نسل
فعلی از منابع ،بدون آنكه نسل آینده مشكلی در استفاده از منابع داشته باشد ،تعریف کرد و زنجيره تأمين در توليد از
مهمترین فرایندهای کاری در توليد است .امروزه با توجه به رقابت در زنجيرههای تأمين ،شرکتها بهدنبال ترکيب پایداری
و زنجيره تأمين هستند (عارفی و عندليب اردکانی.)0933 ،3
در زمينه مدیریت زنجيره تأمين پایدار و چابكی زنجيره تأمين مطالعات متعددی انجام شده ولی در خصوص چابكی
زنجيره تأمين پایدار مطالعات اندکی صورت گرفته است .در ادامه به مرور نتایج برخی پژوهشهای داخلی و خارجی در این
زمينه پرداخته میشود .لی و متيازان ( )3102اظهار داشتند که نرخ مصرف منابع ،رضایت مشتری ،سياستهای داخلی در
کشورها ،مسئوليت اجتماعی شرکت ،ميزان کارایی و هزینه کارکنان و توجه به مسائل محيط زیست از مهمترین عوامل
هستند .دوبی و همكاران ( )3101در پژوهشی ابعاد ثبات اقتصادی ،حفظ محيط زیست ،انبار سبز ،بهينهسازی تدارکات،
طراحی محصول سبز ،بهبود مستمر ،همكاریهای سازنده ،ارزشهای اجتماعی و اخالق و فشارهای نهادی را بهعنوان ابعاد
زنجيره تأمين پایدار در نظر گرفتند .همچنين متيواتانان و همكاران ( )3102در پژوهشی دیگر نياز به تعهد مدیریت ارشد
نسبت به پایداری را مهمترین عامل برای زنجيره تأمين پایدار بيان کردند .سو و همكاران )3101( 9برای بهبود مدیریت
زنجيره تأمين پایدار یازده معيار شناسایی کردند .این معيارها شامل تشویق مشتریان برای سازگارسازی داراییها با محيط
زیست ،امضای آیيننامه رفتاری یا طرحهای داوطلبانه ،توسعه پایداری شرکتی ،ارزیابی اثر اجتماعی کسبوکار،
سرمایهگذاری جامعه در پایداری ،استانداردهای محيطی عرضهکننده ،خرید سبز ،پایش مصرف انرژی ،طراحی سبز در
عمليات و محصوالت ،تحقيق و توسعه برای فناوریهای سبز و آگاهی کارکنان شناسایی و توسط روش دیمتل خاکستری
رتبهبندی شدند .خراسانی ،اسمعيلزاده و تجاری ( )0931نشان دادند بهبود مستمر و تضمين کيفيت زیرمجموعه بعد عوامل
زیستمحيطی و نيز انعطافپذیری در محصول ،طراحی و تأمين منابع زیرمجموعه بعد فنی بهترتيب بين  30معيار
شناساییشده و تأثيرگذار بر پایداری زنجيره تأمين ناب شرکت کاله دارای باالترین اهميت هستند .قاسمی ،رعيت پيشه،
حدادی و رعيت پيشه  )0931( 2در پژوهشی دیگر ،عوامل مؤثر بر پایداری زنجيره تأمين را به ترتيب شاخصهای بهرهوری
و تمرکز بازار ،مصرف آب ،مصرف انرژی ،بازیافت زباله ،حملونقل ،حجم استخدام ،کيفيت استخدام و تعادل در استخدام
معرفی کردند .در پژوهشی که عارفی و عندليب اردکانی ( )0933انجام دادهاند از عوامل تعهد مدیریت ارشد و نياز بازار به
محصوالت دوستدار محيط زیست بهعنوان عوامل مهم اثرگذار بر پایداری زنجيره تأمين یاد شده است .دستيار و همكاران
( )3102دوازده بعد (رضایت مشتری ،کاهش هزینه ،کيفيت توليد ،معرفی محصول جدید ،استفاده از فناوری اطالعات،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Su et al.
4. Ghasemi, Rayatpishe, Haddadi & Rayatpishe

1. Dubey et al.
2. Arefi & Andalib Ardakani
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انعطافپذیری ،پاسخگویی بازار ،تحویل به موقع ،فرایندهای یكپارچه ،بهبود مستمر ،کاهش بیاعتمادی و توسعه مهارتهای
کارکنان) برای چابكی زنجيره تأمين به دست آوردند .در سطح اول رضایت مشتری و کاهش هزینه بهعنوان مهمترین ابعاد
قرار داشتند .در تحقيقی جين و گوپتا ( )3101بيان داشتند فاکتورهای چابكی در زنجيره تأمين شامل یكپارچگی سازمانی،
تمایل برای بهبود ،برونسپاری لجستيک ،روابط همكاری ،کاهش زمان سربار ،به اشتراکگذاری اطالعات و اعتماد،
انعطافپذیری در سيستم ،حساسيت پاسخگویی ،رضایت مشتری ،تعهد مدیریت ارشد و هزینه و کيفيت خدمات است .در
پژوهشی دیگر آذر و همكاران ( 00 )0923فاکتور اصلی موفقيت زنجيره تأمين چابک را شامل توسعه مهارتهای کارکنان،
بهکارگيری  ،ITادغام فرایندها ،حساسيت و پاسخگویی به بازار ،برنامهریزی مناسب ،انعطافپذیری ،معرفی محصول جدید،
سرعت تحویل ،کاهش هزینهها ،رضایت مشتری و کيفيت محصول شناسایی کردند .رمضانی و اسماعيليان )0933( 0برای
مدل چابكی زنجيره تأمين معيارهای شایستگی ،سرعت ،انعطافپذیری ،پاسخگویی ،بازار و فناوری اطالعات را شناسایی
کردند .در جدول  0خالصهای از تحقيقات پيشين آورده شده است.
جدول  .7خالصه نتیجه تحقیقات شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین پایدار
عوامل

نویسنده /سال
لی و متيازان ()3102
دوبی و همكاران
()3101
متيواتانان و همكاران
()3102
سو و همكاران ()3101
خراسانی و همكاران
()0931
قاسمی و همكاران
()0931
عارفی و عندليب اردکانی
()0933

عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین پایدار
نرخ مصرف منابع ،رضایت مشتری ،سياستهای داخلی در کشورها ،مسئوليت اجتماعی شرکت ،ميزان کارایی و هزینه کارکنان
و توجه به مسائل محيط زیست
ثبات اقتصادی ،حفظ محيط زیست ،انبار سبز ،بهينهسازی تدارکات ،طراحی محصول سبز ،بهبود مستمر ،همكاریهای سازنده،
ارزشهای اجتماعی و اخالقی
تعهد مدیریت ارشد
الزامات محيط زیست ،توسعه پایداری شرکتی ،ارزیابی اثر اجتماعی کسبوکار ،سرمایهگذاری جامعه در پایداری ،استانداردهای
محيطی عرضهکننده ،خرید سبز ،پایش مصرف انرژی ،طراحی سبز در عمليات و محصوالت ،تحقيق و توسعه برای فناوریهای
سبز و آگاهی کارکنان
بهبود مستمر و تضمين کيفيت زیرمجموعه بعد عوامل زیستمحيطی و نيز انعطافپذیری در محصول ،طراحی و تأمين منابع
زیرمجموعه بعد فنی
بهرهوری و تمرکز بازار ،مصرف آب ،مصرف انرژی ،بازیافت زباله ،حملونقل ،حجم استخدام ،کيفيت استخدام و تعادل در
استخدام
تعهد مدیریت ارشد و نياز بازار به محصوالت دوستدار محيط زیست
عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین

دستيار و همكاران
()3102
جين و گوپتا ()3101
آذر و همكاران ()0923
رمضانی و اسماعيليان
()0933

رضایت مشتری ،کاهش هزینه ،کيفيت توليد ،معرفی محصول جدید ،استفاده از فناوری اطالعات ،انعطافپذیری ،پاسخگویی
بازار ،تحویل به موقع ،فرایندهای یكپارچه ،بهبود مستمر ،کاهش بیاعتمادی و توسعه مهارتهای کارکنان
یكپارچگی سازمانی ،تمایل برای بهبود ،برونسپاری لجستيک ،روابط همكاری ،کاهش زمان سربار ،به اشتراکگذاری اطالعات
و اعتماد ،انعطافپذیری در سيستم ،حساسيت پاسخگویی ،رضایت مشتری ،تعهد مدیریت ارشد و هزینه و کيفيت خدمات
توسعه مهارتهای کارکنان ،بهکارگيری  ،ITادغام فرایندها ،حساسيت و پاسخگویی به بازار ،برنامهریزی مناسب ،انعطافپذیری،
معرفی محصول جدید ،سرعت تحویل ،کاهش هزینهها ،رضایت مشتری و کيفيت محصول
معيارهای شایستگی ،سرعت ،انعطافپذیری ،پاسخگویی ،بازار و فناوری اطالعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ramezani & Ismailyan

ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان

341

روششناسی پژوهش

از آنجا که هدف این پژوهش توسعه علم و کمک به مدیران برای بهکارگيری مدیریت زنجيره تأمين پایدار چابک است،
این پژوهش توسعهای ـ کاربردی بوده که بهصورت کيفی انجام شده است .با توجه به ماهيت تحقيق از نظرهای خبرگان
صنعت بهویژه خبرگان شرکتهای توليد آجر اصفهان و خبرگان حوزه دانشگاهی آشنا به پژوهش استفاده شد .در این
پژوهش نمونه از بين خبرگان دانشگاه و خبرگان صنعت آجر شهر اصفهان انتخاب شد .در راستای رسيدن به اشباع نظری
از نمونهگيری گلوله برفی استفاده شد .این روش در مواردی استفاده میشود که دسترسی به افرادی که دارای ویژگیهای
مد نظر محقق هستند ،مشكل است .پژوهشگر نخست سراغ خبرهای که میشناسد میرود .وی پس از دادن اطالعات خبره
دیگری را معرفی میکند و این روش تا رسيدن به اشباع تئوریک ادامه پيدا میکند .در این پژوهش حجم نمونه آماری برابر
ده نفر به دست آمد.
در بخش تحليل مضمونی ابتدا با مرور پيشينه پژوهش ،پرسشهای مصاحبه نيمهساختیافته در زمينه چابكی زنجيره
تأمين پایدار تدوین شدند و در چند جلسه با حضور محققان و صاحبنظران این حوزه ،صحت محتوا و کفایت آنها برای
شناسایی عوامل مؤثر و تشكيلدهنده بررسی شد .در گام بعد ،با شناسایی خبرگان شرکت های توليد آجر اصفهان و خبرگان
حوزه دانشگاهی ،جلسههای مصاحبه با ده خبره برگزار شد .در این مرحله کدگذاری توصيفی انجام گرفت و با دو خبره در
مرحله کدگذاری تفسيری بهمنظور تبيين مفاهيم مصاحبه شد.
برای ابزارسنجی از روش اعتباریابی توسط اعضا (حين مصاحبه ،محققان صحت برداشت خود از گفتههای مصاحبه
شوندگان را کنترل میکردند و از مشارکتکنندگان درخواست میشد تا بر این برداشت ،صحه بگذارند) و بازبينی توسط
همكاران استفاده شد .بررسی پایایی نيز با بهرهمندی از روش درصد توافق بين دو کُدگذار (محققان) انجام گرفت که رقم
 21درصد توافق ،بيانکننده پایایی بخش کيفی بود .در گام آخر ،پس از تنظيم و سازماندهی دادهها ،به تحليل آنها پرداخته
و فرایند بيرون کشيدن معنا از داده به روش کدگذاری آغاز شد .پژوهشگران برای کدگذاری مصاحبهها ،ابتدا فایلهای
صوتی را به متن برگرداندند ،سپس با استفاده از روش تحليل محتوای استقرایی به شناسایی کدها بهصورت باز و بدون
محدودیت اقدام کردند .بر اساس مفاهيم استخراجشده نظریه چابكی زنجيره تأمين پایدار استخراج شد و برای بررسی
صحت نظریه یافتههای تحقيق در اختيار دو نفر از خبرگان صنعتی و همچنين دو نفر از خبرگان دانشگاهی قرار داده شد.

برای بررسی سنجش کفایت فرایند تحقيق جدول  3خالصهای از معيارهای سنجش کفایت فرایند تحقيق و کيفيت
دادهها و تفسيرها را نشان میدهد.
در بخش برقراری ارتباط ميان مؤلفهها و ساختن مدل یا نظریه از روش مدلسازی ساختاری تفسيری استفاده شد.
این روش برای تحليل تأثير یک عنصر بر عناصر دیگر است .به بيان دیگر ابزاری است که به وسيله آن میتوان بر پيچيدگی
بين عناصر غلبه کرد .ابزار گردآوری اطالعات در این بخش پرسشنامهای محققساخته مبتنی بر شاخصهای بهدستآمده
از تحليل مضمونی بر اساس تحقيقات پيشين و نظرهای خبرگان است .در این روش ابتدا عوامل مؤثر و اساسی شناسایی
شده ،سپس با استفاده از روش پيشنهادی ،روابط بين این عوامل و راه دستيابی به پيشرفت توسط این عوامل ارائه شد.
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جدول  .2تأمین اعتمادپذیری تحقیق
معیار

شرح

اعتمادپذیری :ميزانی که نشان میدهد نتایج صرف زمان چهار ماه برای مصاحبه با خبرگان ،بررسی مصاحبهها و ارزیابی تفسيرهای
حاصل از تحقيق تا چه حد نماینده دادههای صورتگرفته توسط محقق ،بررسی پایایی نيز با بهرهمندی درصد توافق بين دو کُدگذار
(محققان)
تحقيق است.
نتيجه :بسط و پاالیش تفسيرها
انتقالپذیری :ميزانی که قابليت به کارگيری اطالعات ارائهشده به اندازهای است که خواننده میتواند امكان انتقالپذیری یافتهها به
یافتههای تحقيق را در موقعيتهای مشابه موقعيتهای مشابه دیگر را ارزیابی کند .کليه مصاحبهشوندگان سابقه کار باالیی در صنعت
آجر و شرکتهای آجر دارند.
دیگر نشان میدهد.
نتيجه :مفاهيم نظری ارائهشده از دادههای حاصل از تمامی مصاحبهشوندگان این مطالعه
استخراج شد.
اتكاپذیری :ميزانی که منحصر نبودن یافتهها در مصاحبهها ،شرکتکنندگان تجربيات جاری و پيشين خود را درباره مفاهيم پدیده چابكی
زنجيره تأمين پایدار عنوان کردند.
به زمان و مكان را نشان میدهد.
نتيجه :صرف نظر از زمان وقوع ،به تجربيات آنان پی برده شد.
عموميت :ميزانی که نشان میدهد یافتهها مصاحبهها بهصورت باز و زمان کافی اجرا شد.
ابعاد مختلف پدیده مورد بررسی را در خود نتيجه :ابعاد متعددی از پدیده مورد بررسی شناسایی شد.
جای دادهاند.
تصدیقپذیری :تا چه حد تفسيرهای صورت در حين مصاحبه ،محققان صحت برداشت خود از گفتههای مصاحبهشوندگان را کنترل
گرفته برآمده از مصاحبهشوندگان است و میکردند و از مشارکتکنندگان درخواست میشد تا بر این برداشت ،صحه بگذارند .محقق با
ارائه خالصهای کلی از الگوی صورتبندیشده به دو نفر از خبرگان ،نظر آنها را جویا شد.
تحت تأثير سوگيری محقق نبوده است.
نتيجه :بسط و پاالیش تفسيرها
راستی :تفسيرها تحت تأثير اطالعات نادرست مصاحبهها بهصورت حرفهای ،بینام و در فضایی دوستانه و دور از فشار انجام گرفت.
یا طفره رفتن مصاحبهشوندگان قرار نگرفت .نتيجه :شواهدی بر تالش مصاحبهشونده برای گریز از موضوعات مورد بحث نبود.
تطابق :ميزانی که نشان میدهد یافتهها با محقق شدن از طریق روشهای مورد استفاده برای تحقق اعتمادپذیری ،قابليت و
ساختار ذهنی افراد نسبت به پدیده مورد تصدیقپذیری.
بررسی تطبيق دارد.
نتيجه :مقولهها پاالیش شد .نظریه از روابط علی معلولی مستقيم فاصله گرفت و به سمت
نظریه سوق پيدا کرد.
فهمپذیری :نتایج حاصل از تحقيق تا چه حد یافتههای تحقيق در اختيار دو نفر از خبرگان صنعتی و همچنين دو نفر از خبرگان دانشگاهی
نمایندهای از جهان واقعی مصاحبهشوندگان قرارداده شد.
است.
نتيجه :یافتههای تحقيق برای هر  2نفر قابل فهم بود.
کنترلپذیری :تا چه حد بر ابعاد قابل کنترل شرکتهای توليدکننده آجر برخی متغيرهای مطرح در نظریه کنترل دارند.
پدیده مورد بررسی تمرکز شده است.
نتيجه :شرکتها میتوانند بر بروز و خنثی کردن چابكی زنجيره تأمين پایدار اثر گذارند.
منبع :محقر و صادقی مقدم ()0931

یافتههای پژوهش

با استفاده از مصاحبه با خبرگان در مرحله کدگذاری توصيفی 029 ،کد از مصاحبهها استخراج شد .پس از این مرحله،
پژوهشگران کدهای استخراجشده را با یكدیگر مقایسه کرده و کدهای تكراری را حذف یا ادغام کردند که در این مرحله
تعداد آنها به  29کد رسيد .در مرحلة بعد ،پژوهشگران با توجه به ماهيت این  29کد و ارتباط مفهومی با یكدیگر به
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مقولهبندی آنها در مرحلة کدگذاری تفسيری پرداختند .در این مرحله  32مضمون تفسيری به دست آمد .در نهایت در مرحلة
سوم کدگذاری ،پژوهشگران با توجه به ماهيت این  32مضمون تفسيری و بررسی دقيق روابط بين آنها ،به تقليل آنها در
 00مضمون فراگير اقدام کردند.
در مجموع پاسخ به این پرسش که چه عواملی بر پایداری زنجيره تأمين در صنعت آجر مؤثر است ،دستاورد این بخش
بود .یافتههای بهدستآمده از تحليل مصاحبهها نشان داد اعضای هيئت علمی با خاستگاه دانشگاهی و صاحبنظران و
متخصصان حوزه صنعت ،عوامل مؤثر بر زنجيره تأمين پایدار در صنعت آجر را متشكل از یازده عامل اصلی میدانند .بر
اساس روش تحليل مضمونی و پس از انجام مراحل کدگذاری ،فاکتورهای استخراجشده از مصاحبه با خبرگان و ادبيات
تحقيق گردآوری و در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .3مضامین فراگیر و تفسیری
مضمون تفسیری

مضمون فراگیر

توانمندی نيروی انسانی
روابط مبتنی بر اعتماد

مضمون تفسیری
بهبود مستمر

شایستگی

آموزش کارکنان

چشماندازی استراتژیک

کيفيت

سرعت در عمليات توليد

روابط داخلی سازمان

سرعت در توليد کاال

سرعت

قوانين و سياستهای خارجی

سرعت در تغيير

قيمت

انعطافپذیری در توليد

هزینه حملونقل

زمان کوتاه توسعه محصول

انعطافپذیری

انعطافپذیری در حجم
پاسخگویی به تقاضا
پاسخگویی به مشتری
بهکارگيری فناوریهای نوین

هزینه توليد

آگاهی مدیریت ارشد

مدیریت کيفيت جامع

قوانين و مقررات

اقتصادی

حقوق بشر
پاسخگویی

فناوری اطالعات

رضایت مشتری
عدم توليد آلودگی

اجتماعی

طراحی سازگار با محيط زیست

اعتبار اطالعات
حمایت مدیریت ارشد

مضمون فراگیر

محيط زیست
تعهد مدیریت ارشد

بازیافت محصول

با توجه به هدف اصلی پژوهش که طراحی مدل چابكی زنجيره تأمين پایدار در صنعت آجر است ،در این بخش از
پژوهش کيفی ،نتایج نهایی در راستای طراحی مدل بهصورت شكل  0نشان داده شده است.
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شکل  .7مؤلفههای چابکی زنجیره تأمین سبز پایدار در صنعت آجر

سطحبندی مؤلفهها به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری

در این پژوهش پس از شناسایی ابعاد و شاخصهای مدل روابط بين ابعاد و شاخصهای مدل با کمک مدلسازی ساختاری
تفسيری تحليل شد .حالتها و عالئم مورد استفاده در مدلسازی ساختاری تفسيری در جدول  2آورده شد.
جدول  .4عالئم مورد استفاده در طراحی مدل ساختاری ـ تفسیری
V

A

X

O

متغير  iبر  jتأثير دارد

متغير  jبر  iتأثير دارد

رابطه دوسویه

عدم وجود رابطه

گام نخست :شناسایی و تعیین معیارهای تصمیمگیری

در این تحقيق نخست یازده شاخص (شایستگی ،سرعت ،انعطافپذیری ،پاسخگویی ،فناوری اطالعات ،تعهد مدیریت ارشد،
اقتصادی ،اجتماعی ،قوانين ،مدیریت کيفيت جامع ،محيط زیست ،قوانين و مقررات) بهعنوان عوامل چابكی زنجيره تأمين
پایدار بر اساس ادبيات پژوهش و مصاحبههای تخصصی انتخاب شدند .بر اساس مدل تحقيق گام بعدی شناسایی الگوی
روابط علی ميان آنها است .در جدول  3نماد معيارهای اصلی تحقيق آورده شده است.
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جدول  .5نماد معیارهای اصلی تحقیق
معیارهای اصلی

اجتماعی بودن

پاسخگویی

رعایت قوانین

سرعت

فناوری اطالعات

حفظ محیط زیست

شایستگی

انعطافپذیری

تعهد مدیریت ارشد

مدیریت کیفیت جامع

اقتصادی بودن

نماد

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

گام دوم :به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها ()SSIM

در این مرحله ،بر اساس تحليل مضمونی پرسشنامهای طراحی شد و در اختيار خبرگان قرار گرفت 00 .فاکتور انتخابشده
در سطر و ستون نخست جدول جایگذاری شدند و از پاسخدهنده درخواست شد با توجه به نمادهای معرفیشده ()O,X,A,V
نوع ارتباط دو به دوی فاکتورها را مشخص کنند ،سپس نتایج بهدستآمده از این پرسشنامهها در اختيار یک گروه سه نفره
از خبرگان قرار گرفت و این گروه با تشكيل جلسهای به تكميل نهایی این پرسشنامه اقدام کردند ،به این ترتيب که روابط
مشترک بهدستآمده از پرسشنامههای قبلی را بهطور دقيق به پرسشنامه جدید وارد کرده و برای خانههایی که در
پرسشنامههای قبلی اختالف نظر وجود داشت ،ابه تعيين نوع رابطه قدام کردند .در نهایت روابطی به دست آمد که در جدول
 1میتوان مشاهده کرد.
جدول  .3ماتریس ساختار روابط درونی
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L

L

K

I

H

G

F

E

D

C

B

V
V
A
O
O
V
A
V
X
V

V
O
O
A
O
O
V
O
V

V
A
O
V
V
O
X
V

V
V
V
O
V
V
V

O
V
O
V
A

A
V
X
V
V

X
X
V
V

V
O
O

V
O

X

گام سوم :به دست آوردن ماتریس دستیابی و گام چهارم تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری

با تبدیل نمادهای روابط ماتریس  SSIMبه اعداد صفر و یک بر حسب قواعدی میتوان به این ماتریس دست یافت (،V=0
.)O=1 ،X=0 ،A=1
همچنين برای اطمينان باید روابط ثانویه کنترل شود .به این معنا که اگر  Aمنجر به Bشود و  Bمنجر به  Cشود در
این صورت باید  Aبه  Cمنجر شود .بنابراین ماتریس دریافتی تكنيک  ISMدر جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .3ماتریس خود تعاملی ساختاری متغیرهای پژوهش
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

A

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

B

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

C

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

D

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

E

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

F

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

G

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

H

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

I

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

K

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

L

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

تعیین روابط و سطحبندی ابعاد و شاخصها

برای تعيين روابط و سطحبندی معيارها باید مجموعه خروجیها و ورودیها برای هر معيار از ماتریس دریافتی استخراج
شود .مجموعه خروجیها شامل خود معيار و معيارهایی است که از آن تأثير میپذیرد.
مجموعه ورودیها شامل خود معيار و معيارهایی است که بر آن تأثير میگذارند .سپس مجموعه روابط دو طرفه
معيارها مشخص میشود.
نخستين سطری که اشتراک دو مجموعه برابر با مجموعه قابل دستيابی (ورودیها) باشد ،سطح اول اولویت مشخص
خواهد شد .چنانچه اشتراک مجموعه ورودیها و مجموعه مقدم (خروجیها) برابر باشد ،متغير مربوطه در سلسله مراتب
ماتریس  ISMدر باالترین سطح قرار میگيرد .پس از تعيين سطح ،معياری که سطح آن معلوم شده را در جدول از تمامی
مجموعه حذف کرده و مجدداً مجموعه ورودیها و خروجیها را تشكيل داده و سطح متغير بعدی به دست میآید.
جدول  .3تعیین سطح نخست در سلسله مراتب ISM

نام اختصاری

متغیر

مجموعه دستیابی

اشتراک

سطح

A

اجتماعی بودن
پاسخگویی
رعایت قوانين
سرعت
فناوری اطالعات
حفظ محيط زیست
شایستگی
انعطافپذیری
تعهد مدیریت ارشد
مدیریت کيفيت جامع
اقتصادی بودن

A, B, C, D, E, F, H, I, L

A, B, C, D, E, F, H, I, L

B, G, I

B, G, I

C, E, H

C, E, H

D, E, I

D, E, I

E,H

E, H

A, B, D, F, G, L

A, B, D, F, G, L

B, E, G, I

B, E, G, I

E,H

E, H

I

I

G, I, K

G, I, K

B, H, K, L

B, H, K, L

0
3
3
2
1
0
3
1
1
9
3

B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
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بر اساس جدول  »A« 2و« »Fیا (اجتماعی بودن و حفظ محيط زیست) متغيرهای سطح اول بوده و این دو متغير در
باالترین سطح مدل هستند .پس از شناسایی متغيرهای سطح اول این متغيرها حذف میشوند و مجموعه ورودیها و
خروجیها بدون در نظر گرفتن متغيرهای سطح اول محاسبه میشود.

رعایت قوانين

سطح سوم

مدیریتکيفيت جامع

سطح چهارم

سرعت

سطح هفتم

تعهد مدیریت ارشد

سطح ششم

انعطافپذیری

فناوری اطالعات

سطح پنجم

پاسخگویی

شایستگی

سطح دوم

اقتصادی بودن

سطح اول

اجتماعی بودن

حفظ محيط زیست

شکل  .2مدل سطحبندیشده چابك کردن زنجیره تأمین سبز پایدار در صنعت آجر

با توجه به خروجی محاسبات تعيين سطح دوم ،متغيرهای« »Lو «( »Cرعایت قوانين ـ اقتصادی بودن) متغيرهای
سطح دوم هستند .با توجه به خروجی محاسبات تعيين سطح سوم در سلسله مراتب  ISMمتغير «( »Kمدیریت کيفيت
جامع) متغير سطح سوم و بر اساس مجموعه ورودیها و خروجیهای جدید متغير «( »Dسرعت) بهعنوان عناصر سطح
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چهارم انتخاب شد و دو متغير «  »Gو «( »Bپاسخگویی ـ شایستگی) بهعنوان عناصر سطح پنجم انتخاب شدند .همچنين
دو متغير « »Hو « ( »Eانعطافپذیریـ فناوری اطالعات) به عنوان متغير سطح ششم شناسایی شدهاند و در نهایت متغير
«« »Iتعهد مدیریت ارشد» بهعنوان متغير سطح هفتم در نظر گرفته شده است .متغير تعهد مدیریت ارشد همانند سنگ
زیربنایی مدل عمل میکند و برای ارزیابی باید از این عامل شروع و به سایر عوامل رسيد .الگوی نهایی سطوح متغيرهای
شناساییشده در شكل  3نمایش داده شده است.
نتیجهگیری و پیشنهادها

چابک کردن زنجيره تأمين پایدار در صنعت آجر به یافتن عوامل اصلی در این رابطه و برقراری ارتباط بين آنها نياز دارد .از
این رو در این پژوهش ابتدا سعی شد فاکتورهای اصلی با استفاده از تحليل مضمونی مشخص شود که در نتيجه  00عامل
(اجتماعی بودن ،پاسخگویی ،رعایت قوانين ،سرعت ،فناوری اطالعات حفظ محيط زیست ،شایستگی ،انعطافپذیری ،تعهد
مدیریت ارشد ،مدیریت کيفيت جامع و اقتصادی بودن) شناسایی شد .به کمک روش مدلسازی ساختاری تفسيری مشخص
شد متغير تعهد مدیریت ارشد همانند سنگ زیربنایی مدل عمل میکند و برای ارزیابی باید از این عامل شروع کرد و به
سایر عوامل رسيد تا زمينه برای عوامل سطح باالتر (انعطافپذیری ،فناوری اطالعات ،پاسخگویی ،شایستگی ،سرعت،
مدیریت کيفيت جامع ،رعایت قوانين و اقتصادی بودن) فراهم شود و این رویه تا رسيدن به دو عامل اجتماعی بودن و حفظ
محيط زیست زنجيره تأمين در صنعت آجر ادامه یابد.
نتایج بهدستآمده نشان داد که برای رسيدن به جابكی زنجيره تأمين پایدار در صنعت آجر در ابتدا باید روی عامل
تعهد مدیریت ارشد تأکيد شود .به بيان دیگر مدیران صنایع آجر باید نسبت به اجرای جابكی زنجيره تأمين پایدار تعهد و
آمادگی الزم را داشته باشند .پس از اینكه مدیران ارشد نسبت به مسئله تحقيق آگاهی پيدا کردند ،باید امكانات الزم برای
چابكی نيز فراهم شود .یكی از این موارد فناوری اطالعاتی است .ایجاد سيستمهایی که بتوان به سرعت از تغييرات عمده
در سليقه مصرفکنندگان آگاه شد ،از ضروریات دیگر است .از امكانات الزم دیگر برای چابكی استفاده از تكنولوژیهای
توليدی است که انعطافپذیری الزم را به سازمان ارائه کند .همچنين وجود آموزشهای مستمر و مورد نياز برای کارکنان
یک ضرورت غير قابل انكار برای چابكی است .این آموزشها باید در زمينه فناوری اطالعات ،توانمندسازی آنان در زمينه
تصميمگيری و پذیرش مسئوليت برای واکنش سریع به تغييرات موجود در محيط باشد .همچنين باید برای کل زنجيره
تأمين برنامهریزی جامعی صورت گيرد .به این صورت که همه اجزای زنجيره تأمين باید در راستای هدف واحدی حرکت
کنند تا از هماهنگی الزم برخوردار باشند و اختالف بين اجزای زنجيره باعث کند شدن فرایند پاسخگویی به مشتری نشود.
قوانين و مقررات دولتی نيز شرکتهای توليدی آجر را بهسمت پایدار کردن زنجيره تأمين حرکت میدهند .این پایداری
شدن زنجيره تأمين به کاهش آلودگیهای محيط زیست و موجه بودن توليد بين مشتریان و جامعه منجر میشود.
برای بررسی صحت نظریه ارائهشده یافتههای تحقيق در اختيار دو نفر از خبرگان صنعت آجر و همچنين دو نفر از
خبرگان دانشگاهی قرار داده شد که برای هر چهار نفر قابل فهم بود .همچنين از لحاظ تطبيق مدل چابكی زنجيره تأمين
پایدار در صنعت آجر با تحقيقات موجود میتوان مدعی شد که این مدل با هيچ یک از مدلهای موجود انطباق کامل ندارد،
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ولی از لحاظ انطباق جزئی میتوان برخی از معيارها در مدل را با برخی از معيارهای تحقيقات دیگر مقایسه کرد .یافتههای
پژوهش با تحقيقات دوبی و همكاران ( ،)3101بگ ،اناند و پاندی ،)3101( 0لی و متيازان ( ،،)3102تقیزادهیزدی ،امراللهی
بيوکی و محمدی باالنی ( ،)0933ایواسكو و همكاران ( )3103و سو و همكاران ( )3101در خصوص نقش کاهش
آلودگیهای محيط زیست و مسائل اجتماعی بهعنوان مهمترین عوامل بهکارگيری مدیریت زنجيره تأمين پایدار در شرکتها
همسو است .عالوه بر آن ،نتایج مطالعات خراسانی و همكاران ( ،)0931جين و گوپتا ( )3101و آذر و همكاران ( )0923در
زمينه تأثير انعطافپذیری و فناوری اطالعات بر شكلگيری زنجيره تأمين سبز پایدار با نتایج این تحقيق همسو است.
همچنين نتایج تحقيقات بگ و همكاران ( ،)3101ضيایی،محمودزاده و شاهی( )3101و تقیزاده یزدی و همكاران ()3101
نشان داد که قوانين و مقررات دولتی از عوامل بهکارگيری مدیریت زنجيره تأمين سبز است که با نتایج این تحقيق همراستا
است .زاهو و همكاران ( ،)3101دوبی و همكاران ( ،)3101تقیزاده یزدی و همكاران ( )0933و آذر و همكاران ( )0923نيز
در تحقيقات خود نشان دادند که عوامل توجيه اقتصادی از عوامل اثرگذار بر چابكی زنجيره تأمين بوده و با نتایج این تحقيق
سازگاری دارد .عالوه بر آن ،نتایج مطالعات متيواتانان و همكاران ( ،)3102دوبی و همكاران ( ،)3101عارفی و عندليب
اردکانی ( )0933و جين و گوپتا ( )3101در زمينه تعهد مدیریت ارشد یكی از عوامل اثرگذار بر چابكی زنجيره تأمين بوده و
با نتایج این تحقيق همسو است .در خصوص متغير مدیریت کيفيت جامع (بهبود مستمر ،آموزش کارکنان و کيفيت) نتایج
این تحقيق با تحقيقات آذر و همكاران ( )0923و لی و زهو )3101( 3همخوانی دارد .از طرفی تحقيقات محمدی ،علی
محمدلو و دستيار )3103( 9و آذر و همكاران ( )0923با نتایج این تحقيق در زمينه اثرگذاری پاسخگویی ،شایستگی و سرعت
بر چابكی زنجيره تأمين همسو است.
همسو با نتایج پژوهش در راستای افزایش همكاریهای زیستمحيطی با مشتریان ،پيشنهادهایی از قبيل ،ترویج
فرهنگ حفاظت از محيط زیست از طریق رسانه جمعی و بهویژه صدا و سيما ،بهبود و گسترش مدیریت ارتباط با مشتری،
برگزاری همایشها با موضوع توليد پاک و استفاده از نظرهای مشتریان در مرحله توليد محصوالت ارائه میشود .همچنين
بهواسطه آشنا نبودن برخی از مدیران و کارکنان شرکتهای توليد آجر با مفهوم مدیریت زنجيره تأمين پایدار ،پيشنهاد
میشود سمينارها ،کنفرانسهای علمی و کارگاههای آموزشی در زمينه مدیریت زنجيره تأمين پایدار بهوسيله شرکتهای
توليدکننده آجر برگزار شده و نسبت به تشكيل واحد مشاوره در زمينه معيارهای زیستمحيطی ،توسط این شرکتها اقدام
شود .برای رفع محدویتهای مالی و هزینه باالی پيادهسازی زنجيره تأمين سبز ،تشكيل بنگاههای مالی سبز توسط دولت
و ارائه کمکهای مالی با نرخ بهره پایين (وام سبز) به صنایع توليد آجر و تأمينکنندگان آنها برای خرید تجهيزات
کاهشدهنده آلودگیهای زیستمحيطی و همچنين پيادهسازی مدیریت پسماند پيشنهاد میشود .عالوه بر این برای افزایش
تعهد مدیران ارشد پيشنهاد میشود مدیران نسبت به افزایش کانالهای ارتباطی برای مدیریت زیستمحيطی ،ایجاد
سيستمهای پاداشدهی و بهبود ابتكارات زیستمحيطی کارمندان اقدام کنند .شرکتهای توليد آجر نيز باید به سيستم
بازیافت مواد توجه بيشتری کنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Mohamamdi, Alimohammadloo & Dastyar
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همانند بيشتر پژوهشهای کيفی ،یافتههای این مطالعه با اتكا به دیدگاه ،تجربيات افراد و شرایط محيطی تحقيق به
دست آمده و نتایج حاصل در شرایط و محيط مشابه قابل تعميم است .موافقت و جلب نظر خبرگان در انجام تحقيق نيز
یكی دیگر از محدودیتهای پيش روی محققان بوده است .توصيه میشود بررسی متغيرها و روابط بين آنها از طریق
پژوهشهای آماری بررسی شده و از ابزارهایی مانند پویاییشناسی سيستم برای نحوه تأثيرگذاری متغيرهای مدل روی
یكدیگر استفاده شود.
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