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مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابتپذیری
درشرکتهای خودروسازی ایران
2

امیرمحمد فکورثقیه ،*1لعیا الفت ،2کامران فیضی ،3مقصود امیری
-1دانشجوي دكتري مدیریت تولیدوعملیات دانشگاه عالمه طباطبایی
- 5دانشیار دانشكده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی
- 1استاد دانشكده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
ماهیت پویاي تجارت جهانی ضروري می سازد كه زنجیره هاي تامین قابلیت انطباق باا تیییار را داشاته
باشند .همچنین پیچیدگی محیط كسب و كار و افزایش رقابت در صنایع مختلف ،سابب ناپایاداري وبای
ثباتی عوامل رقابت پذیري شده است .ایجاد و تداوم رقابتپذیري ،مستلزم برخورداري از شایساتگیهاایی
است كه با تكیه بر توانمنديهاي سازمان ،براي مشتریان ارزش ایجاد كناد .در ایان تحییام مادلی باراي
قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین 1براي رقابت پذیري در شركتهاي خودروسازي ایاران اراهاه مایشاود كاه
انتظار میرود با به كارگیري آن ،شركت هاي خودروساز عالوه بر دستیابی به روشای ماوثر باراي مادیریت
حوادث ،امكان رقابت پذیري هم كسب نمایند .براي این منظور ابتدا با مطالعه گسترده در ادبیاات موجاود،
چارچوب مفهومی اولیه براي قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابتپذیري استخراج گردید .دراداماه،
با بهرهگیري ازنظر خبرگان (روش دلفی)  ،مصاحبه وانجام پیمایش ،مدل تحییم مطابم باا شارایط صانعت
خودروكشور شكل گرفت و نهایی شد .نتایج تحییم گویاي آن است كه شركتهاي خودروسازي كشور با
ایجاد یا تیویت توانمندي 5هایی نظیر :انعطافپذیري درمنبع یاابی ،اثربخشای ،امنیات ،انعطاافپاذیري در
اجراي سفارش ،قابلیت انطباق 1و همكاري میتوانند قابلیت ارتجاعی الزم براي میابله باا مهمتارین نیاا
آسیب پذیر 1صنعت خودرو مانند :نوسانهاي نرخ ارز و قیمتها ،تحریمهاي بین المللی ،ضعف در دانش
فنی ،پایین بودن سطح ك یفی محصوالت و خدمات پس ازفروش ضعیف را درخود ایجاد وعالوه بارآن باا
بهرهگیري ازفرصتهاي پیش آمده ،امكان رقابتپذیري نیزكسب نمایند.
واژههای کلیدی :نیا آسیب پذیر ،توانمندي ،قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین ،رقابتپذیري
نویسنده مسؤول

fakoor@ymail.com
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مقدمه

ارتجاعی (كه به صورت مناسبتري باراي مواجهاه باا

در دهه  ،1331شركت ها اقدامات متنوعی براي بهبود

پیچیدگی هاي باال ،اتفاقاات ییار قابال پایش بینای و

عملكرد مالی اتخاذ نمودند .این اقدامات بر سه بخش

تهدیدات طراحی شاده اسات)را دریافتاهاناد(پتای و

متمركز باود :افازایش درآماد (ازطریام تناوب بیشاتر

همكاران.)5118 ،15

تولیدات ،افزایش سرعت معرفی محصوالت جدید و
بازارهاي فروش وسایع تار) ،كااهش هزیناه (شاامل:
تأمین نیازمنادي هااي مشاتریان باا رویكارد كااهش،
منبع یابی بهنگام  ،انتیاال تساهیالت تولیاد باه ساایر
مناااطم ،سیسااتمهاااي موجااودي بهنگااام2و ماادیریت
موجااودي توسااط فروشاانده )6و كاااهش داراهاایهااا
(شامل :برون سپاري فعالیت هاي تولیاد و تكنولاو ي
اطالعات)(تانگ  .)5116 ،ایان اقادامات در محیطای
باثبات نتیجه بخش خواهند بوداما محیط كسب و كار
امروزي پیوسته با تیییر همراه است .تیییرات اخیر از
جمله جهانی شدن تجارت و افزایش تعاداد شاركا ،
باعث پیادایش زنجیاره هااي تاأمین باا پراكنادگی و
پیچیدگی بیشتر شده است.ایان امار موجاب كااهش
كنترل مستییم و بالواسطهشركتها بار فعالیاتهااي
جاري شان شده است (كریستفر و لای5111 ،؛ ریا ،
. 8)5116از طرفی تجربه نشان میدهد كه زنجیرههاي
تأمین طوالنی و پیچیده معموالً به كنادي نسابت باه
تیییرات پاسخ میدهند و داراي نیاا آسایبپاذیر و
همچناااااااااااین وقفاااااااااااه 3هااااااااااااي
متعدد(بویر511211؛كریستفروهمكاران )5118،هساتند.
بر طبم مطالعات انجاام شاده توساط انجمان علاوم
كااامپیوتر در سااال  %82 ،5111شااركتهااا گاازارش
دادهاند كه زنجیره تأمین آنها آسیب پذیر و براي وقوب
وقفه مستعد شده است(كلیندرفر و جرماانی5112 ،11
) .درپی ناكارآمدي روش هاي سنتی مدیریت ریسک،
محییان دانشگاهی و مدیران صنعت ،نیاز باه قابلیات

وا ه قابلیاات ارتجاااعی در زنجیااره تااامین بااراي
نخستین بار به وسیله شفی )5112( 11عمومیت یافت.
باه عییاده وي ،ایان وا ه از علاام ماواد سار چشاامه
می گیرد .ریس وكانیاتو، )5111( 11قابلیات ارتجااعی
زنجیااره تااامین را باادین صااورت تعریااف نمودنااد:
"توانایی زنجیره تامین براي واكانش در برابرحاوادث
ییر منتظره وحفظ تاداوم عملیاات شابكه در ساطح
مطلوب" .در تعریف دیگر قابلیت ارتجااعی عباارت
است از " :توانایی زنجیره تاامین باراي برگشات باه
حالت ابتدایی(پیش از بینظمی) یا حركت باه ساوي
وضاعیت جدیااد كااه مطلااوبتر از قباال اساات" (داتااا
وهمكاران.)511 ،12تاكنون روشهاي متعدد مدیریت
ریسک تنها براي كاهش تاثیرات ناامطلوب حاوادث
طرح ریزي شدهاناد(بلكهرسات وهمكااران)511 ،16
درحالی كه نتایج مطالعات محییان نشان میدهاد كاه
قابلیات ارتجااعی زنجیاره تاامین عاالوه برماادیریت
حوادث ناشی از تیییر و پیچیدگی محیط كسب وكار،
باعااث بهبااود عملكاارد شااركت در بلنااد ماادت
میشود(فیكسل .)5116، 1بنابراین جنبه مهام دیگاري
كه ایجاد و توسعه قابلیت ارتجاعی زنجیاره تاامین را
براي سازمانهاا ضاروري مایساازد ،ایجااد وتاداوم
رقابت پذیري با بهرهگیاري ازتوانمناديهااي قابلیات
ارتجاعی است(دانشاگاه كرانفیلاد.)5111 ،18شاركت
 Dellازوقفااهاي كااه بااراي تااامین یكاای ازقطعااات
كامپیوتر به وجود آمدبه عنوان یک فرصت بهره برد تا

مدلی براي قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین براي رقابتپذیري درشركتهاي \112

تیاضاي بازار را به سمت مانیتورهااي  13LCDساوق

ارتجاعی به شركت ها امكان گازینش مجموعاه اي از

دهد و تكنولو ي جدید را جایگرین تكنولو ي قدیم

توانمندي هاي زنجیره تامین به منظور مادیریت وقفاه

و ناكارآمد المپ تصویر با اشعه كاتدي نماید .چناین

وكسب رقابتپذیري را میدهد .دربرخی زمیناههااي

وقفه هایی میتواناد فرصاتی باراي تااثیر گاذاري بار

قابلیت ارتجاعی مانناد سیساتمهااي باوم شاناختی و

مشتریان و یلبه كردن به عادات قبلی آنان در اختیاار

جامعه شناختی مطالعات دانشگاهی و تجربای خاوبی

شركت قرار دهد ،باه طاوري كاه شاركت بازگشات

انجام شده است.ولی در سطوح سازمانی و باه ویاژه

موفییتآمیزي از وقفه داشته و با نیروهاي جدید بازار

زنجیاارههاااي تااامین نیاااز بااه مطالعااات تجرباای و

كه به رقابت پذیري منجر می شوند ،منطبم و ساازگار

پیمایش هاي با كیفیت باراي شناساایی ویژگای هااي

شود(ریس وهمكااران.)5111 ،اماروزه بادون ایجااد

قابلیت ارتجاعی در سازمانها و زنجیارههااي تاامین

رقابت پذیري ،امكان بیا ،پیشرفت و رشد باراي های

وجاود دارد(بهامراوهمكااران .)5111،55باا توجاه باه

شااركتی امكااانپااذیر نخواهااد بااود .در ایاان راسااتا

موارد فوق ،تحییم حاضر به دنبال پاسخگویی به این

شركتها با صرف هزینه و سرمایهگذاري كالن ،سعی

سوال است" :مدل قابلیات ارتجااعی زنجیاره تاامین

در ایجاد توانمندي هایی دارند كه آنها را از سایر رقباا

براي رقابت پذیري درشركت هاي خودروسازي ایاران

متمااایز كاار ده و در براباار حااوادث و وقفااه  ،ثبااات

چگونه است؟" .براي این منظور الزم است ماواردي

بیشتري داشته باشند .در بسیاري از ماوارد ،انتخااب،

نظیاار :نیااا آساایب پااذیر ،توانمنااديهااا وعواماال

پیاده سازي و گسترش ناآگاهاناه توانمناديهاا ،خاود

رقابتپذیري شركتهاي خودروساازي ایاران ،درمادل

عامل بروز وقفه یا تشدید كننده آن هستند(هندریكس

پیشاانهادي قابلیاات ارتجاااعی زنجیااره تااامین بااراي

و سینگال. )5112، 51همچنانكه وقوب زماین لارزه در

رقابتپذیري مشخص شوند.در ادامه پس از نگاهی به

مركز اپن ،تهسیالت شاركت ریكان كار (51تولیاد

پیشینه تحییم  ،روش گردآوري اطالعات و شیوه تجزیه

كننده تخصصی رینگ پیستون اتومبیل) را باه شادت

و تحلیال آنهاا اشااره خواهااد شاد .گاام بعادي ماارور

ویران كرد .این شركت مكان تمام تسهیالت تولیادي

یافتههاي حاصل از پژوهش است ،در انتها نیز نتیجهگیري

خود را در منطیه خاصی از اپن انتخاب كرده بود تا

و اراهه پیشنهادها آمده است.

با اساتفاده از مزایااي تولیاد بهنگاام ،عملیااتی خاود
رابهبود بخشد.اگر چه این تصمیم استراتژیک به علت

پیشینه تحقیق و مبانی نظری

بهرهگیري از تحویلهاي بهنگام بود ،اما سبب آسایب

قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین از اصول بوم شاناختی
51

پذیري كامل ظرفیت تولید با وقوب یک حادثه طبیعی

(فلااااک وهمكاااااران5115 ،؛پاااارینگس، )5116،

شد(پتی وهمكااران.)5111 ،شاركت هاا بایاد تعیاین

روانشناسااای (بناااانو5111 ،؛ گااارمن و همكااااران

نمایند منافع مورد انتظار ناشی از سیاستهایی نظیار:
متمركز سازي تسهیالت تولیدي و منبع یابی محادود،
از هزینااههاااي بااالیوه وقفااه مهمتاار اساات .قابلیاات

52

51

 )5112،مدیریت ریسک (اساتاروهمكاران )5111 ،
56

و تئوري شبكه(كاالواي و همكاران ،
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جدول:1مطالعات انجام شده درزمینه قابلیت ارتجاعی
زمینه تحقیق
مطالعاااه قابلیااات ارتجااااعی
دراقتصاد

محققان
هولینااگ(،)13 1رس (
،)5111پرینگ()1331

بررساای قابلیاات ارتجاااعی از
دیدگاه سازمانی

بوندرسااااون وسااااوت
كالیف(،)5115میتاروف
و آلپاسان )5111(58

5

مطالعااه در مااورد حااوادث و
وقااایع ناااگوار و تاااثیر آن باار
عملكرد زنجیره تامین
مطالعاه درمااورد تواناااییهاااي
زنجیره تامین

شا افی(،)5112تملاااین(
،)5116گاونكارو
همكاران)511 (53
فیكسل(،)5111لی(5111
)،پک(،)5112
11
تانگ ()5116
شفی(،)5112كریستفر و
پااک (،)5111رایااس و
كانیاتو()5111

بررسی رابطه بین توانمنديهاي
لجسااتیكی و قابلیااتارتجاااعی
زنجیره تامین
مطالعاااه در ماااورد قابلیااات
ارتجاعیمتوازن زنجیره تامین

پونومااااااااااااااارو و
هلكمب )5113(11

بسط وگسترش مفاهیم قابلیات
ارتجاعی درزنجیره تامین

تحییم در مورد تیابل آگاهانه
وهمراه با برنامه ریزي سازمانی
در برابر حوادث
بررسااای ایجااااد و گساااترش
قابلیاااااات ارتجاااااااعی در
شركتهايكوچک و متوسط
مطالعه در مورد نیش مادیریت
منابع انسانی در ایجاد و پیااده
سازي قابلیت ارتجاعی

ارتبا میان قابلیات ارتجااعی
زنجیره تامین با آسیب پذیري و
مدیریت ریسک زنجیره تامین

ایجااااد و گساااترش قابلیااات
ارتجاااعی از طریاام ماادیریت
اضطراري باا اتخااذ اساتراتژي
Proactive

پتااااااااااااااااااای و
همكاران(5118و)5111
بوهمرا و برنارد()5111
آتس وبیتیتسی)5111(15

هاااااااااااااااااااال و
11
همكاران ()5111

جوتنر ومكالن )5111(11

تاااااااااااااااااویتن و
همكاران)5115(12

خالصه نتایج
سیستم ها داراي دو خاصیت متمایز هستند :قابلیت ارتجاعی و پایاداري .قابلیات ارتجااعی باه
توانایی سیستم براي جذب تیییرات اشاره دارد و پایداري  ،ظرفیت سیستم براي بازگشات باه
حالت تعادل بعد از یک وقفه گذراست.
توانایی برگشت سازمان از حوادث را بررسی كردند  .آنها اظهار میكنند كه سازمانهااي قابال
ارتجاب با ابتكار و برنام ریزي ،به طور مناسبتري از وقایع بازگشت مینمایند .به نظر آنان ،قابلیت
ارتجاعی تنها به حالت برگشت از حوادث محدود نمی شود بلكه قابلیت ارتجاعی سطح معینی از
انعطاف پذیري و توانایی براي انطباق با تاثیرات مثبت و منفی محیطی را نیز شامل میشود.
افزایش هزینه ،كاهش درآمد ،لطمه به اعتبار و شهرت و از دست دادن مشتریان و سهم بازار
شناسایی توانایی هاي زنجیره تاامین مانناد:ا نعطااف پاذیري ،افزونگای(عضاومازاد) ،فرهناگ
سازمانی ،قابلیت انطباق(سازگاري) و...
بررسی نمونههايمتعدد حوادثواقعیوتجزیه و تحلیل تاثیر آنها بر زنجیرههاي تامین جهانی.اراهه راهكار براي شناسایی وطبیهبندي وقفههاي با شدت اثر باال واحتمال وقوب پایین.شناسایی مشخصات شركتهاي قابل ارتجاب مانند :انعطاف پذیري در تامین ،انعطافپذیري درتولید  ،توزیع ،ارتبا با مشتریان و ایجاد فرهنگ انعطافپذیري.
انسجام  ،یكپارچگی و ارتبا میان توانمندي هاي لجستیكی ،قابلیت ارتجاعی زنجیره تاامین را
ارتیا بخشیده و بازگشت از حوادث و وقفه را تسهیل میكند.
قابلیت ارتجاعی متوازن در نتیجه تناسب بین نیا آسیب پذیر و تواناییها ایجاد میگردد .خارج
از منطیه قابلیت ارتجاعی متوازن هی شركتی نمی تواند در دراز مدت دوام آورده و عوامل موثر
در وقوب تیییرات ،شركت را به خارج از محدوده رقابت تجاري میرانند.
 اراهه چارپوب مفهومی واكنش سازمانی به وقایع ناگوار براساس قابلیت ارتجاعی شناسایی ویژگی ها و فرآیندهاي ضروري كه یک سازمان براي واكنش مناسب به حوادث باهآنها نیازمند است.
این تحییم كه برپایه مطالعه موردي چندگانه و مصااحبه باا  515نفار از مادیران ارشاد در 1
سازمان كوچک و متوسط اروپاایی انجاام شاد ،حااكی از آن اسات كاه قابلیات ارتجااعی در
شركت هاي كوچک ومتوسط با توجه به فرآیند مدیریت تیییر  ،برنامهریزي بلندمادت ،تیویات
ارتباطات سازمانی و اتخاذ استراتژي  ، Proactiveارتیا مییابد.
در این تحییم سه موضوب مورد تایید قرار گرفت :اول اینكاه ،سیاساتهاا  ،شایوههاا و نحاوه
مدیریت منابع انسانی ،پایه و اساس ایجاد ظرفیتی براي قابلیت ارتجاعی محسوب میشوند .دوم
اینكه ،ظرفیت سازمانی براي قابلیت ارتجاعی یک ویژگی مشترک شامل توانمنديها  ،اقدامات و
تعامالت افراد و بخشهاي یک سازمان میباشد .و سرانجام قابلیت ارتجاعی سازمانی ،قابلیات
اشتراكی بسیار ضروري براي سازمانهایی است كه در محیطهاي بسیار متیییر و آشفته فعالیات
میكنند.
این مطالعه توانمنديهایی از زنجیره تامین را شناسایی میكند كه تاثیرات منفی وقفهها را كاهش
داده و اینكه چگونه این توانمنديها به وسیله مدیریت ریسک اثر بخش پشتیبانی میشوند .نتایج
این تحییم نشان می دهد كه مدیریت رسیک زنجیره تامین و مدیریت داناش باه واساطه بهباود
توانمنديهاي انعطاف پذیري ،شفافیت ،زمان پاسخگویی و همكاري بر قابلیت ارتجاعی زنجیره
تامین تاثیر مثبت دارند .از طرفی قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین  ،باعث كاهش آسایب پاذیري
وتاثیرات منفی وقفه میشود.
ایجاد و توسعه مدیریت اضطراري كارآمد از طریم یک روش مدون شامل نظارت ،پیش بینای،
پاسخگویی و یادگیري به عنوان ابعاد اصلی قابلیت ارتجاعی.
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)5111ناشی می شود .در پای وقاوب برخای حاوادث

از روش دلفی استفاده شد :نخست اینكه روش دلفای

عظیم ووقفههاي تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی ،چنادین

براي پاسخ به سئوالهایی است كه از پیچیدگی باالیی

مطالعه عمیم براي پاسخگویی به این سوال آیاز شاد

برخوردارند ،به طوریكه افراد ییر متخصص قاادر باه

كه" :زنجیره هاي تامین چگوناه مای توانناد باه طاور
كارآمدتر با ایان وقاایع مواجهاه شاده و خاود را باا

تیییرات منطبم نمایند؟" آیاز شد(دانشگاه كرانفیلاد
5115؛شفی .)5112هنگامی كه وا ه قابلیت ارتجااعی
به وا گان بازرگانی و تجاارت وارد شاد ،تحیییاات
متعددي باراي شناساایی عاواملی كاه باه وقفاه در

پاسخگویی به این سوالهاا نیساتند .دلیال دوم آنكاه
رسیدن به همرایی و نزدیک شدن به اجماب در روش
دلفی مد نظر است نه رسیدن به تاوان آمااري .ساوم
اینكه روش دلفی ذاتااً از ینااي بااالتري نسابت باه
پیمایش برخوردار اسات علات ایان موضاوب هماان

زنجیره تامین می انجامد وهمچنین توانمنديهایی كاه

تعامالت چندگانه در این روش است .در این تحییام

به شركت هاا درپیشاگیري ومواجاه باا وقفاه كماک

پیش آزمون هاي انجام شده پایایی روش دلفی را بااال

می نمایند ،انجام شد(كلیندرفر و صاد ،5112 16تاناگ

باارده و فرآینااد تكاارار و تعاادیل پاسااخهااا توسااط

 .)5116جدول ()1خالصهاي ازمطالعات انجاام شاده

گروهها(آزمون مجدد) ،موجب بازنگري پاسخها و در

در زمینه قابلیت ارتجاعی را نشان می دهد.

نتیجه افزایش قابلیت اطمینان و پایاایی شاده اسات.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ طبیه بندي بر مبناي هدف ،از
نوب تحیییات كااربردي اسات .مطاابم بررسایهااي
انجاام شاده در ادبیاات ومتاون مربوطاه ،چااارچوب
مفهومی ازپیش تعیین شاده اي در ارتباا باا قابلیات

جامعااه خبرگااان شااامل اساااتید دانشااگاه ،ماادیران
شركت هاي خودروسازي و سازمان هاي سیاساتگذار،
آشنا به مباحاث زنجیاره تاامین صانعت خاودرو باا
حداقل ده ساال ساابیه كاار مارتبط اسات .انتخااب
خبرگان در سه گروه چهار نفره انجام گرفات .گاروه

ارتجاعی زنجیره تامین براي رقابتپذیري در صانعت

اول مدیران ارشد شركت هااي خودروساازي ،گاروه

خودرو وجود ندارد .بنابراین،الزم اسات در ابتادا باا

دوم كارشناسان شاایل در ساازمانهااي سیاساتگذار

مرور ادبیات وبررسی تئوري هاي موجود ،چارچوب

صنعت خاودرو(نظیار ساازمان گساترش ونوساازي

مفهومی اولیه شكل گیرد .ساپس ایان مادل درطاول

صاانایع ایااران) و گااروه سااوم اساااتید وصاااحنظران

تحییم با استفاده ازروش هاي مناسب تعدیل و مطابم

مباحث زنجیاره تاامین صانعت خاودرو در دانشاگاه

با شرایط شركتهاي خودروسازي ایران اصالح شود.
ابزار گردآوری و تحلیل داده ها
گردآوری داده
دراین تحییم ازروش دلفی براي تطبیم شاخصهااي
شناسایی شده بر اسااس ادبیاات تحییام باا شارایط
صنعت خودرو ایران استفاده شده است.به این دالیال

بودند.
همچنااین ،ازمصاااحبه ناایم ساااختار یافتااه بااراي
شناسااایی مهمتاارین شاااخصهاااي رقابااتپااذیري
درصنعت خودرو كشوراستفاده شده است .براي ایان
منظور ،ابتد ابا اساتفاده از ادبیاات تحییام و مطالعاه
میالااه هاااي مربوطااه ،شاااخصهاااي مربااو بااه
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رقابت پذیري درصنعت خودروشناسایی و نسابت باه

و پارس خودرو است .روش نموناه گیاري ،تصاادفی

آن شناخت نسبی از آن به دست آمد .درمرحله بعاد،

نسبی است .برآورد تیریبای حجام جامعاه  188نفار

ازطریاام مصاااحبه بااا شااش نفاار از متخصصااان و

هستند كه  11درصد آن در الیه تامین كننادگان و 61

صاحبنظران زنجیره تامین و آشنا به صنعت خودر در

درصد آن در الیه تولیدكنندگان حضاور دارناد .بناابر

دانشااگاه و شااركتهاااي خودروسااازي ،مهمتاارین

این،حجم كل نموناه باراي جامعاه ایان تحییام ،باا

شاخص هاي رقابت پذیري درصنعت خاودرو كشاور

اسااتفاده از فرمااول باارآورد حجاام نمونااه جرساای

مشخص شدند.

مورگان  51نفر به دست آمد.

در ادامه ،پیمایشی با هدف سانجش مادل قابلیات

از نظرروایی محتوا ،ازابتاد اباا دقات در مطالعاات

ارتجاااعی زنجیااره تااامین بااراي رقابااتپااذیري

كتابخانه اي و همچنین ،تحیییات مشابه سعی شاد در

درشركت هاي خودروسازي كشور انجام شد كه ابزار

طول پژوهش ازشاخص هاي ماورد قباول و مناساب

اصلی آن پرسشنامهاي بودكه بر مبنااي اطالعاات باه

استفاده شود .همچنین ،پرسشنامه به رویات خبرگاان

دست آمده ازروش دلفی و مصاحبه طرحریزي شاده

حوزه زنجیره تامین صنعت خودرو رسید و با توجاه

است .پرسشنامه از دو بخش و بر اسااس طیاف پانج

به نظرآنها تعدیل و اصالحات الزم لحاظ شد .انجاام

تایی لیكرت (خیلی كم تا خیلی زیااد) تنظایم شاد.

مصاحبه با حدود پنج نفر از پاساخ دهنادگان دربااره

بخش نخست شامل  16سوال و هادف از آن تعیاین

ابهامات احتمالی پرسشنامه و اعمال نظرهاي آنهاا در

میزان اهمیت هریک ازعوامل قابلیت ارتجاعی زنجیره

پرسشنامه نهایی ،روایی قابل قباولی باراي پرسشانامه

تااامین صاانعت خااودرو ماایباشااد.در بخااش دوم

فراهم آورده است .براي روایی سازه از نتایج تحلیال

پرسشنامه نیز به منظور تعیین میزان اهمیات عوامال

عاااملی تاییاادي اسااتفاده ماایشااود)هومن،حیاادرعلی

رقابااتپااذیري زنجیااره تااامین صاانعت خااودرو،

 .(1188،درتحلیل عاملی تاییدي شاخص هاي متعادد

پاسخگویان به  51پرسش طارح شاده پاساخ دادناد.

برازندگی مدل مای تواناد روایای ساازه را مشاخص

نمونااه پیمااایش ،ازجامعااه آماااري شااامل ماادیران و

نمایند.براي بررسی پایاایی ابازار تحییام ،پرسشانامه

كارشناسااان ماارتبط بااا زنجیااره تااامین در دو الیااه

طراحی شده در اختیار 11نفر از اعضاي نموناه قارار

تامین كنندگان و تولیدكنندگان كه با مباحاث زنجیاره

داده شد .میادیر آلفاي كرونبااخ(كاه باه وسایله نارم

تامین صنعت خودروآشنا بوده ،داراي حداقل سه سال

افاااازار SPSSبااااراي هربعاااادتحییم محاساااابه

سابیه كار مرتبط باشند ،انتخاب شده است .الیه تامین

شده)،باالي 1/است .همچنین ،آلفاي كرونبااخ باراي

كنندگان شامل :شاركت هااي مگااموتور ،رنوپاارس،

كل پرسشنامه  1/35به دست آمده كه حاكی ازپایایی

بهنگاام آفارین ساایپا ،ساازهگساتر و سااپكو و الیااه

مناسب ابزار تحییم است.

تولیدكنندگان شامل :شركت هاي ایران خودرو ،ساایپا
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جدول ( :)5اولویتبندي نیا آسیبزاي صنعت خودروي ایران با استفاده از روش دلفی
الف)مشکالت وعوامل بیرونی
بسیارمهم:بالیايطبیعی(زمین لرزه،سیل،آتش سوزي و ،)...نوسانهاي نرخ ارز و قیمتها ،شرایط كسب و كار(تیییرات سریع،
باااال رفااتن انتظااارات مشااتریان و ،)...تحااریمهاااي بااینالمللاای-مهاام :قاچاااقكاال،تكمیاالنبااودن زیرساااختهااايصاانعت
خودروتیییراتپیاپیمدیریت دولتی -كم اهمیت:بیماريهايمسريوفراگیر ،تروریسم و خرابكاري ،عملیات جاسوسی
ب)محدودیتهای منبع یابی وتامین
بسیار مهم :وقفههاي تامین كننده -مهم :مشاركت ندادن به موقع تامین كنندگان درمرحله طراحی و تولید محصوالت ،كیفیت
پایین تولیدات تامین كنندگان ،قیمت باالي تولیدات تامین كنندگان -كم اهمیت :ظرفیت محدود تولیدتامین كننده
ج)مشکالت سیستم تولید
بسیار مهم :قدیمی بودن تجهیزات تولید،ضعف دردانش فنی ،پایین باودن ساطح كیفای محصاوالت و عادم تطاابم آنهاا باا
استانداردهاي بین المللی ،عدم تنوب در محصوالت تولیدي-مهم :تخلفات ایمنای و ساالمت،پیچیدگی فرآینادها و عملیاات
تولید،عدم انعطاف پذیري خط تولید  -كم اهمیت :ظرفیت محادود تولیاد ،كااهش بایش از حاد ذخیاره احتیااطی(اساتفاده
ازفرآیندهاي بدون موجودي)
د)محدودیت های بخش توزیع
بسیار مهم:خدمات پس ازفروش ضعیف -مهم :زمان باالي تحویل سفارش ،عادم تبلییاات مناساب و بازاریاابی ضاعیف،
ضعف در تجهیزات حمل و نیل ،باالبودن قیمت تمام شده محصول به دلیل دریافتهاي دولتی -کم اهمیت :كنترل ضاعیف
امنیت محمولهها
ه)مشکالت مربوط به ارتباطات
بسیار مهم:مدیریت ضعیف اطالعات و ارتباطات(بین اعضای زنجیره تاامین ومشاتریان) ،پراكنادگی و عادم تناساب در
زنجیره تامین -مهم :عدم شفاف سازي اطالعات براي سهامداران و ذينفعان عدم ایجاد شبكههاي مناسب و متناوب ارتبااطی
میان اعضاي زنجیره تامین ،مشاركت و همكاري ضعیف اعضاي زنجیره تامین براي دستیابی به انسجام و حل مشاكالت-کم
اهمیت :تعداد زیاد فعالیتهاي برونسپاري شده
و:مشکالت مربوط به منابع انسانی
مهم :كارشكنی پرسنل ،محدودیت نیروي كار مجرب و متخصص ،مدیریت ناكارآمد منابع انسانی ،عدم برنامهریازي مناساب
آموزشی ،تعداد اندک نیروي انسانی چند مهارته-کم اهمیت :اعتصابهاي كارگري ،تشكیل گروههاي ییررسمی كارگري باا
گرایش و تمایالت خاص

روش تحلیل دادهها

ابعاد مدل از تحلیل عاملی تاهیدي مرتبه اول و باراي

در این پژوهش ،ازآزمون فریدمن براي اولویتبنادي

سنجش برازش سازه هاي مدل تحییم ازتحلیل عاملی

مولفههاي مدل تحییم براساس نمره شاكاف اساتفاده

مرتبه دوم بهره گرفتهایم .در اداماه بار اسااس منطام

شده است .ازضریب همبستگی پیرسون براي بررسی

ساختارهاي چند بعدي ،مدل مفهومی تحییم در قالب

قابلیت اطمینان و استاندارد بودن سازه هاي مدل بهره

یک ساختار چند بعدي براي نرمافزار لیازرل تعریاف

میگیریم.تحلیل عاملی اكتشافی نیز براي دستهبندي و

شده است .پس از بررسی فرضیهها ازنوب روابط باین

خالصه كردن متییرهاي مشاهده شده در چناد عامال

متییرها و انجام تیییرات الزم ،سرانجام مدل باتوجاه

استفاده شده است .همچنین ،باراي سانجش بارازش

به شارایط صانعت خاودرو ایاران اصاالح و نهاایی
میشود.
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یافتههای حاصل از پژوهش

دسااته بناادي شااده و بااراي سااهولت در تجزیااه و

نتایج روش دلفی

تحلیل هاي بعدي ،در چند عامال خالصاه شاوند .در

ابتدا نیا آسیب پاذیر زنجیاره تاامین ،شاامل شاش

مرحله بعد با اصالح ساختار براسااس نتاایج تحلیال

گروه اصلی ،از ادبیات تحییم استخراج شاد .در گاام

عاملی اكتشافی ،مدل تحییم با شارایط شاركتهااي

دوم پرسشاانامه اي تنظاایم شااد و از اعضااا دلفاای

خودروسازي ایران متناسبتر می شود .ابتادا  16متییار

درخواست گردید تا نظرشان را درباره اولویتبندي و
نحوه دساته بنادي نیاا آسایب پذیرشناساایی شاده
ازادبیات تحییم ،باتوجه به شارایط صانعت خاودرو
ایران مشخص نمایند .همچنین ،از خبرگاان خواساته
شد تا در كنار این عوامل ،موارد دیگاري كاه مادنظر
دارند ،پیشنهاد نمایند .نتایج این مرحله پس از سه بار

مشاهده شده در قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین ماورد
تحلیل عاملی اكتشافی قرار گرفتند تا سااختار عااملی
مناسب براي آنها به دست آید.
جدول َ :1آزمون  KMOو بارتلت براي قابلیت ارتجاعی
زنجیره تامین

رفت و برگشت میان اعضا دلفی در جدول ( )5آمده
است.
شایان ذكر است كه ماوارد مهام(میاانگین اهمیات
باالي )1/11به عنوان نیا آسیب پذیرصنعت خودرو
كشور در نظرگرفته شدهاند .در مرحله بعد ،با مطالعاه
متون و ادبیات تحییم ،توانمندي هاي زنجیاره تاامین

معیار كفایت نمونهگیري KMO

آزمون بارتلت

0/868

كیدو

4699/682

درجه آزادي

1035

سطح معنیداري

0/000

شناسایی شادند .در اداماه باا طراحای پرسشانامه اي
ازاعضاي دلفی ،درخواست شد تا میزان تاثیرگاذاري
هریک از توانمندي هاا را باراي مواجهاه یاا كااهش

درجاادول ( ،)1میاادار  1/868بااراي آماااره آزمااون

تاثیرات منفی نیا آسیب پذیر صنعت خودرو كشور

كیسرااامیااراالكااین ،نشاااندهنااده كفایاات مناسااب

ازخیلاای كاام تاااخیلی زیاااد مشااخص نماینااد .پااس

نمونه گیري ونیز سطح معنای داري نزدیاک باه صافر

ازدستیابی به اتفاق نظر میان خبرگان(پس از ساه دور

براي آزمون بارتلت ،نشان دهنده تناسب مادل عااملی

توزیع پرسشنامه) ،توانمندي هاي زنجیره تاامین -كاه
همان شاخص هاي قابلیت ارتجاعی اسات ،شناساایی
شد.

پیشنهادي است .بنابر این ،مایتاوان ایان سااختار را
مبناي تحلیل هاي بعادي قارارداد .محاسابه مااتریس
وارون نیز به علت وجود همبستگی هاي جزهی اندک

نتایج پیمایش

براي متییرها بیان گر میدار بااالي واریاانس مشاترک

پس ازمشخص شدن شاخص هاي قابلیات ارتجااعی

بین متییرها وتناسب سااختار عااملی اساتخراجشاده

زنجیااره تااامین و رقابااتپااذیري ،الزم اساات ایاان

است .معیاراستخراج تعداد عاملها ،میادیر ویژه باالتر

شاااخصهااا بااا اسااتفاده از تحلیاال عاااملی اكتشااافی
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جدول  :1دستهبندي متییرها درعوامل و نام گذاري آنها براي قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین
عوامل

بارعاملی

كد
شاخص
Ada1

.26

Ada2

.11
.1
. 1
.61

Ada3
Ada4
Ada5
Ada6

.21
. 8
.65
.25

Eff1
Eff2
Eff3
Eff4

.22

Eff5

.62

Eff6

.25

Rec1

.22
. 5
.6
.61

Rec2
Rec3
Rec4
Rec5

.13

Rec6

.68
. 1

Sou1
Sou2

.

Sou3

.6
.2

Sou4
Sou5

منبعیابیچندگانه(داشتنحداقل دوتامین كننده براي تهیه مواد اولیه و قطعات اصلی)
قراردادهايانعطاف پذیربا تامینكنندگان(از نظرتعداد ،زمان و نحوه دریافت سفارش)
تدوین استراتژي خرید(دسته بندي مواداولیاه ازنظردرجاه اهمیات واتخاذاساتراتژي
مناسب براي تهیه آنهاازتامین كنندگان)
الزام تامین كنندگان براي داشتن تنوب مشتري/بازار
طراحی مجددقطعات وارداتی مطابم توانمندي هاي داخلی

.21

Ful1

.66

Ful2

. 1
.63
.6

Ful3
Ful4
Ful5

استفادهازجایگزین برايتجهیزات مهم و حیاتی برايجلوگیري از توقف درخط تولید
تجمیع تیاضا ( یكجا كردن سفارش قطعات ومواداولیه تاحدامكان براي ایجادصارفه
به مییاس ،كاهش هزینه وافزایش انعطاف پذیري )
قطعات مشترک
طراحی محصول ما والر
به تاخیراندازي سفارشات

.65
عامل 1
قابلیت
انطباق(سازگاري)

عامل5
اثربخشی

عامل1
بازگشت(بهبود)

عامل1
انعطاف پذیري
درتامین

عامل2
انعطاف پذیري
دراجراي سفارش

عنوان
كاهش زمان تحویل سفارش به مشتري
یادگیري از وقایع گذشته و استفاده از آن در تصمیمگیريهاي آتی و نحوه مادیریت
سازمان(سازمان یادگیرنده)
توجه به عالهم هشدار اولیه
شناسایی فرصتهاي ایجاد شده بر اثر وقفه
تنوب در داشتن مشتریان/بازار/محصول
گردآوري اطالعات در زمینه هاي مختلف كسب وكار
به كارگیري و استفاده مطلوب از دارایی ها
نگهداري وتعمیرات پیشگیرانه
استفاده از سیستم كنترل كیفیت مناسب
حذف فعالیتهاي فاقد ارزش افزوده در زنجیره تامین
استفاده از ابزارهاي تكنولو ي اطالعات براي كارامدتر كردن فرآیندها در بخش هاي
مختلف سازمان
ایجادسیستم كارآمد ارزیابیبراي انتخاب پیمانكاران(تامین كننادگان ،نماینادگی هاا
و)...
آمادگیشركتبرايپاسخگوییبهسفارشاتمشتریاندرشرایط اضطراري(برناماهریازي
اقتضایی)
منابع انر ي پشتیبان
برنامهریزي سناریو و شبیهسازي براي حوادث و شرایط اضطراري
قیمتگذاري سایر محصوالت با رویكرد پاسخگویی
ذخیره مالی مناسب براي كاهش اثرات منفی بحران وبرگشت سریعتر از آن
شفاف سازي دارایی ها(تجهیزات،مواداولیه،نیروي انسانی،مالی و)...براي تصمیمگیري
سریع و موثر در مواقع بحرانی
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عوامل

بارعاملی

كد
شاخص

عامل6
توسعه تكنولو ي
تولید

.62
.81
. 1
.21

Tec1
Tec2
Tec3
Tec4

استفاده ازتكنولو ي نوین درفرآیندتولید
ایجادوگسترش واحد تحییم وتوسعه()R&D
بومی سازي وانطباق تكنولو ي وارداتی باشرایط كشور
پیاده سازي طرح چرخه عمرمحصول

.21
. 6
.21
.22
.62

Col1
Col2
Col3
Col4
Col5

تسهیم ریسک ومشاركت درسرمایه گذاري هابراي ارتیا سطح فنی تامین كنندگان
مشاركت باشركت هاي مشابه داخلی وخارجی
استفاده ازنظرخبرگان دانشگاهی براي بهبود فرآیندها
تسهیم وشفاف سازي اطالعات
شناسایی واراهه خدمات موردنیازمشتري

. 3
. 1
. 1

 Hum1آموزش تخصصی پرسنل
 Hum2چندمهارته بودن پرسنل
 Hum3كارگروهی

عامل
همكاري

عامل 8
منابع انسانی

عامل3
پراكندگی

عامل11
امنیت

. 8

Dis1

. 8

Dis2

. 1

Dis3

. 5

Sec1

. 3
.25

Sec2
Sec3

عنوان

پراكندگیمناسب تسهیالت تولیدي(براي مصون ماندنازآثارمخربحوادثمانندزلزله)
پراكناادگی مناسااب تااامین كنناادگان( بااراي مصااون ماناادن ازآثااارمخرب حااوادث
مانندزلزله)
پراكندگی مناسب بازارها( براي كاهش ریسک ازدست دادن مشتریان دریک منطیه)
ایجادافزونگی درسیستم هاي تكنولو ي اطالعات(مانند داشاتن سارورهاي پشاتیبان
درمناطم دیگربراي بازیابی اطالعات درصورت وقوب حادثه)
استفاده ازپروتكل هاي امنیتی مناسب براي شبكه ارتباطی(امنیت محیط مجازي)
استفاده ازابزاروتجهیزات ایمنی مناسب(مانندسیستم اطفا حریم )

از یک است كه با توجه باه جادول واریاانس تبیاین

باتوجاااه باااه ناااام هااارعامااال ،متییرهاااامجاااددا

شده  11،عامل انتخاب می شود .با استفاده از ماتریس

كدگذاريشدهاند.

عوامل دوران یافته ،متییرهایی كه بار عاملی بیشاتر از

بااه طریاام مشااابه ،بااراي51متییرموجااود در

 -,+1/1بر روي هر عامل دارند ،مشخص شادهاناد.

رقابت پذیري نیزتحلیل عاملی اكتشافی انجام گرفت تا

درگام بعدي باید براي هار عامال یاک ناام عماومی

ساختار عاملی مناسب برایآنها به دست آیاد .دراداماه

انتخاب می شد كه به خوبی بتواند معارف متییرهااي

نتایج این تحلیل آمده است.

موجود در آن عامل باشد .براي این منظور ،متییرهاي
هر عامل كه داراي بیشترین بار عاملی هساتند ،نیاش
مهمی در نامگاذاري داشاتند(كالنتري،خلیال.)118 ،
همانطور كه درجدول ( )1مالحظاه مای شاود ،باراي
سهولتوبه كارگیري آسانتر متییرها درمراحل بعادي،

جدول َ :2آزمون  KMOو بارتلت براي رقابت پذیري
معیار كفایت نمونهگیري KMO
كیدو
درجه آزادي
آزمون بارتلت
سطح معنیداري

0/859
2106/706
253
0/000
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مطابم جدول(،)2معیار  1/823باراي آمااره آزماون

در جدول واریانس تبیین شده ،شش عامل را با میدار

كیسرااامیااراالكااین نشااان دهنااده كفایاات مناسااب

ویژه باالتر از یک معرفی مای كناد ،بناابراین سااختار

نمونه گیري و نیز سطح معنی داري نزدیاک باه صافر

عاملی پیشنهادي داراي شش عامل خواهد بودكه پس

براي آزمون بارتلت ،نشان دهنده تناسب مدل عااملی

ازحذف متییرهاي با باار عااملی كمتار از  -,+1/1و

پیشنهادي است .بناابراین ،مایتاوان ایان سااختار را

نامگذاري عوامل ،نتایج در جدول ( )6آمده است.

مبناي تحلیل هاي بعدي قرار داد .ستون میاادیر ویاژه
جدول  :6تیسیمبندي متییرها در عوامل و نامگذاري آنها براي رقابت پذیري
عامل
عامل 1
كیفیت

عامل5
تحویل به موقع

بارعاملی
.63
. 1
.62
.6
.61
.21
. 1
. 5
.8
.21

.22
عامل1
هزینه

عامل1
نوآوري

عامل2
تنوب
عامل6
خدمات پس
ازفروش

. 8
.8
.12
.66
.68
.61
. 1
. 2
.66
.6
.68
. 2

عنوان

نام جدید
 Qua1كیفیت مواداولیه وقطعات
 Qua2سیستم كنترل كیفیت مناسب براي فرآیندتولید
 Qua3كنترل كیفیت نهایی محصول
 Qua4كیفیت طراحی محصول
 Qua5كیفیت انطباق(میزان تطابممحصولتولیديبامشخصاتطراحی شده)
 Qua6برآوردن الزامات كیفی موردانتظارمشتریان
 Del1دریافت به موقع سفارشات(مواداولیه وقطعات)ازتامین كنندگان
 Del2برنامه ریزي تولیدكارآمدودقیم والزام به رعایت آن
 Del3سیستم توزیع وحمل ونیل كارآمد
 Del4حذف فعالیتهاي زاهددرفرآیندتحویل سفارش به مشتریان
كاهش هزینه ضایعات ودوباره كاري
Co1
استفاده ازروش هاي كارآمدمدیریت هزینه باراي كااهش قیمات تماام شاده
Co2
محصول نهایی
هزینه ساخت وتولیدهرواحدمحصول
Co3
دستیابی به منابع تولید ارزان قیمت (مواداولیه،نیروي انسانی،تكنولو ي و)...
Co4
 Inn1تشویم وحمایت ازطرح هاي مبتكرانه وخالقانه پرسنل
سرمایه گذاري وتیویت واحدتحییم وتوسعه(  )R&Dدربراي گسترش ایده
Inn2
هاي تازه
 Inn3استفادهازنظراتومشاركتاعضا زنجیرهتامیندرمرحلهطراحیمحصول
 Div1تولیدمحصوالت باتنوب قیمت
 Div2تولیدمحصول باقابلیتها وویژگی هاي عملكردي مختلف
طراحی وساخت محصوالت جدیدباتوجه باه انتظاارات گروههااي مختلاف
Div3
مشتریان
 Ser1دردسترس بودن لوازم یدكی وقطعات محصوالت مختلف شركت
 Ser2ارتیا سطح كمی وكیفی نمایندگی هاوتعمیرگاههاي مجاز
 Ser3طراحیوایجادبستههاي جذابخدماتپسازفروش براي مشتریان
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پس از مشاخص شادن عوامال قابلیات ارتجااعی

براي این منظور ،تحلیل عاملی تاییادي مرتباه اول و

زنجیره تامین و رقابت پذیري به وسیله تحلیل عااملی

دوم ،در دو مرحله براي عوامال قابلیات ارتجااعی و

اكتشافی ،و قبل از استفاده از آنها براي پاسخگویی به

عوامل رقابت پذیري انجام شده است .همانطور كه در

سوال و آزمودن فرضیات تحییام ،الزم اسات میازان

جاادول( و( )8مالحظااه ماایشااود ،پااس از اعمااال

برازش متییرهاي آشكار براي هر عامل(تحلیل عاملی

اصالحات پیشنهادي توسط نرم افزارلیزرل ،باتوجه به

تاییاادي مرتبااه اول) و میاازان باارازش عواماال بااراي

اینكه تمامی میادیر شاخص هاي برازش مادل درحاد

سازهها(تحلیل عااملی مرتباه دوم) ارزیاابی شاود تاا

مطلوب قرارگرفته است ،بنابراین ،برازش مدل تاییاد

احتمال خطا در مدلیابی معادالت ساختاري نهایی كه

می شود .پس می توان قضاوت كرد كه شااخصهااي

ممكن است به علت خطااي انادازه گیاري هار بعاد

شناسایی شده براي هریک ازعوامل قابلیت ارتجااعی

باشد ،كاهش یابد(حنفی زاده ؛رحمانی.)1183 ،دراین

زنجیره تامین و رقابت پذیري ،معارف مناسابی باراي

تحییم ،شاخصی كه داراي باار عااملی كمتار از 1/1

این عوامل هستند.

باشد از تحلیل در ساختار چند بعدي حذف میشود.

Comparative Fit
)Index (CFI

Non-Normed Fit
)Index (NNFI

Normed Fit Index
)(NFI

Root Mean Square
Error of
Approximation
)(RMSEA

Adjusted Goodness
)of Fit Index (AGFI

Goodness of Fit
)Index (GFI

Standardized RMR
)(SRMSR

جدول  :شاخص هاي برازندگی براي عوامل قابلیت ارتجاعی در تحلیل عاملی مرتبه اول ،پس ازاعمال اصالحات

0/98

0/98

0/92

0/035

1/ 8

1/81

0/061

1/26

2
 : χ df  3 ;GFI,NFI,NNFI,CFI  0 / 90;AGFI  0 / 80;RMSEA  0 / 08;SRMSR  0 / 10مقادیر مطلوب

Comparative Fit
)Index (CFI

Non-Normed Fit
)Index (NNFI

Normed Fit Index
)(NFI

Root Mean Square
Error of
Approximation
)(RMSEA

Adjusted
Goodness of Fit
)Index (AGFI

Goodness of Fit
)Index (GFI

Standardized
)RMR (SRMSR

جدول  : 8شاخصهاي برازندگی براي عوامل رقابت پذیري در تحلیل عاملی مرتبه اول،پس ازاعمال اصالحات

0/97

0/93

0/96

0/057

0/83

0/88

0/055

χ 2 df  3 ;GFI,NFI,NNFI,CFI  0 / 90;AGFI  0 / 80;RMSEA  0 / 08;SRMSR  0 / 10

مطابم جدول ( )3و( ،)11میادیر مطلوب

1/71

 :میادیر مطلوب

مدلی براي قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین براي رقابتپذیري درشركتهاي \122

شاخص هاي برازندگی در تحلیال عااملی مرتباه دوم

بااراي دوسااازه قابلیاات ارتجاااعی زنجیااره تااامین و

نیزگویاي آن است كه تمامی مولفههاي شناسایی شده

رقابتپذیري از عاملهاي كلیدي آنها هستند.

Comparative Fit
)Index (CFI

Non-Normed Fit
)Index (NNFI

Normed Fit Index
)(NFI

Root Mean Square
Error of
Approximation
)(RMSEA

Adjusted Goodness
)of Fit Index (AGFI

Goodness of Fit
)Index (GFI

Standardized RMR
)(SRMSR

جدول : 3شاخص هاي برازندگی براي عوامل قابلیت ارتجاعی در تحلیل عاملی مرتبه دوم،پس ازاعمال اصالحات

0/98

0/98

0/92

0/035

0/78

0/81

0/061

1/27

2
 : χ df  3 ;GFI,NFI,NNFI,CFI  0 / 90;AGFI  0 / 80;RMSEA  0 / 08;SRMSR  0 / 10میادیر مطلوب

Comparative Fit
)Index (CFI

Non-Normed Fit
)Index (NNFI

Normed Fit Index
)(NFI

Root Mean Square
Error of
Approximation
)(RMSEA

Adjusted Goodness
)of Fit Index (AGFI

Goodness of Fit
)Index (GFI

Standardized RMR
)(SRMSR

جدول : 11شاخصهاي برازندگی براي عوامل رقابت پذیري در تحلیل عاملی مرتبه دوم پس ازانجام اصالحات

0/97

0/96

0/93

0/055

0/84

0/88

0/057

df  3 ;GFI,NFI,NNFI,CFI  0 / 90;AGFI  0 / 80;RMSEA  0 / 08;SRMSR  0 / 10

2

1/65

 : χمقادیر مطلوب

براي اطمینان از استاندارد بودن سازه قابلیت ارتجاعی

همبستگی بین عوامل سازه قابلیت ارتجااعی زنجیاره

زنجیره تامین و رقابتپذیري ،از چناد روش اساتفاده

تامین و رقابتپذیري معنایدار هساتند .ماوارد فاوق

شده است .درمرحله نخست ،بار عااملی بایش از1/1

حكایت از دستیابی به حد مطلوبی ازاستاندارد باودن

متییرهااااي آشاااكار بااار روي عامااال مربوطاااه و

سازهها دارند(حنفی زاده؛رحمانی.)1183

شاخص هاي برازندگی مناسب باراي تحلیال عااملی

براي رتبه بندي عوامل مدل تحییم از آزمون فریدمن

تاییدي ،نشان دهنده اساتاندارد باودن ایان ساازه هاا

استفاده شده است.میادار معنااداري آزماون فریادمن

هستند .همچنین ،ضارایب بااالتر از 1/7باراي آلفااي

برابر با  1/11به دست آمد كه نشاندهنده معناداربودن

كرونباخ ،بیانگرسازگاري درونای درساازههااي مادل

رتبهبندي است .نتایج رتبه بندي براي عوامال قابلیات

تحییم است .عالوه بارآن ،همبساتگی میاان عوامال

ارتجاعی در جدول ( )11و براي عوامل رقابتپذیري

هرسازه محاسبه شده كه كلیه میادیرمعناداري ،كمتر از

به ترتیاب اهمیات (میاانگین رتباه) از زیااد باه كام

 1/12به دست آمده است .بنابر این ،تماامی ضارایب

درجدول ( )15آمده است.
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جدول  : 15اولویتبندي عوامل رقابت پذیري

جدول : 11اولویتبندي عوامل قابلیت ارتجاعی
زنجیره تامین
ردیف

عامل

عامل

میانگین رتبه

ردیف

1

اثربخشی

6/92

میانگین

5

منابع انسانی

6/24

رتبه

1

توسعه تكنولو ي جدید

6/14

1

كیفیت

4/39

1

قابلیت انطباق (سازگاري)

6/12

5

هزینه

3/73

2

همكاري

5/65

1

خدمات پس از فروش

3/34

6

انعطاف پذیري در تامین

5/36

1

تحویل بموقع

3/3

انعطاف پذیري در اجراي سفارش

5/07

2

تنوب

3/24

8

بازگشت (بهبود)

4/99

6

نوآوري

3

3

امنیت

4/95

11

پراكندگی

3/56

آزمون مدل کلی تحقیق
در ادامه ،ضمن برازش مدل كلای تحییام ،باه دنباال

شده است .سپس با استفاده از روشهااي رگرسایون

بررسی فرضیه ها از نوب رابطاه باین عوامال در مادل

چنااد متییااره و تحلیاال مساایر روابااط موجااود بااین

خواهیم بود .براي این منظور ،ابتادا براسااس منطام

متییرهاي تحییم بررسی مایشاود .شاكل ( ،)1مادل

ساختارهاي چند بعدي ،مدل مفهومی تحییم در قالب

تحییم را در قالب ساختاري چند بعدي درنارمافازار

ساختاري چند بعدي براي نرمافزار لیزرل تعریف

لیزرل نشان میدهد.

شكل :1مدل تحییم درقالب ساختارچندبعدي درنرم افزار لیزرل

مدلی براي قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین براي رقابتپذیري درشركتهاي \ 12

همان طوركه درجدول ()11نیزمشاهده می شود ،تمامی

بنابراین ،برازش مدل كلی تحییم ،تایید میشود.

شاخص هااي بارازش در محادوده مطلاوب هساتند.

Comparative Fit
)Index (CFI

Non-Normed Fit
)Index (NNFI

Normed Fit Index
)(NFI

Root Mean Square
Error of
Approximation
)(RMSEA

Adjusted Goodness
)of Fit Index (AGFI

Goodness of Fit
)Index (GFI

Standardized RMR
)(SRMSR

جدول  :11شاخصهاي برازندگی مدل كلی تحییم

0/98

0/98

0/95

0/047

0/89

0/92

0/050

1/47

2
 : χ df  3 ;GFI,NFI,NNFI,CFI  0 / 90;AGFI  0 / 80;RMSEA  0 / 08;SRMSR  0 / 10میادیر مطلوب

پس ازطی مراحل فوق ،در این مرحله مای تاوان باه

میااادیر معناایداري خااارج از بااازه  +1/36و -1/36

آزمون فرضیات ازناوب رابطاه باین متییرهاا درمادل

قرارگیرند ،دلیل بر معنی داري فرضیه مربوطه خواهاد

تحییاام پرداخاات .بااراي ایاان منظااور ،از میااادیر

بود .در جدول ( ،)11نتایج بررسای فرضایات ازناوب

معنی داري اساتفاده شاده اسات .چنانچاه هركادام از

رابطه آمده است.

جدول :11آزمون فرضیههاي ازنوب رابطه میان عوامل تحییم
فرضیه
معنی داري تاثیرمدل پیشنهادي قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین بررقابت پذیري
معنیداري تاثیرمدلپیشنهاديقابلیت ارتجاعی زنجیرهتاامین برمولفاه كیفیاترقابات
پذیري
معنی داري تاثیرمدل پیشنهادي قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برمولفاه تحویال باه
موقع محصول نهایی رقابت پذیري
معنیداريتاثیرمدلپیشنهاديقابلیتارتجاعیزنجیرهتامینبرمولفههزینهرقابتپذیري
معنیداري تاثیرمدل پیشنهادي قابلیتارتجاعیزنجیرهتامین برمولفاهناوآوريرقابات
پذیري
معنیداري تاثیرمدل پیشنهاديقابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برمولفاه تناوب رقابات
پذیري
معنی داري تاثیرمدل پیشنهادي قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برمولفه خدمات پس
ازفروش رقابت پذیري

اثركل

میدار
معنی داري

1/61

/13

1/11

/13

1/1

/ 1

1/11

/53

1/11

/16

1/18

6/ 8

1/1

6/36

نتیجه
معنی داري
فرضیه
معنی داري
فرضیه
معنی داري
فرضیه
معنیداري
فرضیه
معنی داري
فرضیه
معنی داري
فرضیه
معنی داري
فرضیه
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درجدول فوق معنی داري تاثیر مدل پیشنهادي قابلیت

رگرسیون استفاده میشود .نتاایج تحلیال واریاانس و

ارتجاعی زنجیره تامین بر رقابت پاذیري تاییدگردیاد.

مشخصه هاي آماري رگرسیون بین قابلیت ارتجاعی و

اما براي محاسبه میزان تاثیرگذاري قابلیات ارتجااعی

رقابتپذیري در جدول ( )12آمده است.

زنجیااره تااامین باار رقابااتپااذیري ،از تحلیاال ماادل
جدول :12خالصه مدل رگرسیونی و تحلیل واریانس تاثیر قابلیت ارتجاعی بر رقابتپذیري
مدل

SS

df

MS

رگرسیون

3777/538

1

3777/538

باقیمانده

32/683

216

0/151

كل

3806/221

217

بار اساااس ایان نتااایج ،میازان  Fمشاااهده شااده

F

P

R

R2

24939/216

0/000

0/996

0/991

 1/331است؛ یعنی  33/1درصد از واریاانس مرباو

( )51313/516معنااادار اساات ( )P<1/12و میاازان

به رقابت پذیري توسط قابلیت ارتجاعی بیان میشود.

همبسااتگی بااین دو متییاار  1/336و ضااریب تعیااین
جدول  : 16ضرایب رگرسیون قابلیت ارتجاعی بر رقابتپذیري
شاخص
متییر
قابلیت ارتجاعی

B

SE

0/007 1/030

بتاي استاندارد
0/996

t

sig

0/000 157/992

همچنین با توجه به میدار بتااي اساتاندارد شاده

براي رقابت پذیري درشركت هاي خودروسازي ایاران

(جدول  )16میتوان نتیجاه گرفات كاه میازان تااثیر

را مطابم شكل( )5نمایش داد .شایان ذكار اسات كاه

قابلیت ارتجاعی بر رقابتپذیري  33/6درصد است.

درمدل نهایی پژوهش ،تنها بخشای ازتوانمناديهااي

پس ازطی مراحل پیش بینی شاده در پاژوهش و
پاسخگویی به سوال ها و بررسی فرضیه هاي تحییام،
می توان مدل نهایی قابلیات ارتجااعی زنجیاره تاامین

زنجیره تامین(با توجه به تعداد زیااد آنهاا)باه عناوان
نمونه نمایش داده شدهاند.

مدلی براي قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین براي رقابتپذیري درشركتهاي \123

شكل:5مدل نهایی قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین براي رقابتپذیري درشركتهاي خودروسازي ایران
درمدل فوق ،قابلیات ارتجااعی زنجیاره تاامین باا

نتیجهگیری وارائه پیشنهادها

استفاده ازنیا آسیب پذیر و توانمندي هااي زنجیاره

باا اسااتفاده ازیافتاههاااي ایان تحییاام ،شاركتهاااي

تامین تعریف شدهاست .انتظار مایرود شاركتهااي

خودروسازي كشور میتوانند مجموعهاي از موثرترین

خودروسااازي كشااور ،بااه واسااطه بااه كااارگیري

توانمنديها را در اختیار داشاته باشاند كاه بیشاترین

مجموعه اي ازتوانمنديها كه بیشترین سازگاري را باا

تناسب را با نیا آسیب پاذیر داشاته ،بادین ترتیاب

نیااا آساایب پااذیر دارنااد ،ضاامن ایجاااد قابلیاات

زنجیره تامینی باا قابلیات ارتجااعی مطلاوب ایجااد

ارتجاعی(براي دساتیابی باه روش كارآماد مادیریت

نمایند .قابلیت ارتجااعی زنجیاره تاامین باا افازایش

حوادث و وقفه) ،امكان رقابت پذیري نیاز باه دسات

توانمندي ها و كاهش نیا آسیب پذیر بهبود مییابد.

آورنااد(انجماان رقابااتپااذیري 511 ،؛ پنومااارو و

قابلیت ارتجاعی باالتر به شركتها امكاان واكانش و

هلكمب.)5113

انطباااق بیشااتر بااا تیییاارات محاایط كسااب و كااار را
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ماای دهااد ،بنااابراین ،عملكاارد درحااال بهبااود یااافتن

ندهد ،به طور وسیع در معرض ریسک قارار دارد .در

است(ری  .)5116 ،در این پژوهش ،باا نظرخاواهی

میابل ممكن است با سرمایه گذاري بایش از حاد در

ازخبرگان (روش دلفی) ،دوازده نیطه آسیب پاذیر در

توانمندي ها ،سود و منافع زنجیره تامین كاهش یافتاه

صنعت خودروي ایران شناسایی شدند كه عبارتنداز:

و از دست برود .بنابر این ،توسعه توانمنديهایی كاه

بالیاي طبیعی،نوسان هاي نرخ ارز و قیمتها ،شرایط

بهترین پیوند را براي یلبه برنیا آسیب پذیر زنجیره

كسااب و كااار(تیییاارات سااریع ،باااالرفتن انتظااارات

تامین دارند ،حالات متاوازنی باین سارمایهگاذاري و

مشتریان و ،)...تحریمهاي بینالمللی ،وقفههاي تاامین

ریسک ایجاد می نماید كاه در بلناد مادت باه بهباود

كننده ،قدیمی بودن تجهیزات تولید ،ضعف در داناش

عملكاارد و افاازایش تااوان رقابااتپااذیري شااركت

فنی ،پایین بودن سطح كیفی محصوالت وعدم تطابم

مااایانجاماااد(ماااانو و منتااازر 5118،1؛ پتااای

آنها با اساتانداردهاي باین المللای ،خادمات پاس از

وهمكاران .)5118،همچنین ،مهمتارین شااخصهااي

فروش ضعیف ،عادم تناوب در محصاوالت تولیادي،

رقابت پذیري شاركت هااي خودروساازي كشاور در

مدیریت ضعیف اطالعات و ارتباطات و عدم تناسب

قالااب شااش عاماال :كیفیاات ،هزینااه ،خاادمات پااس

در زنجیره تامین .این نیاا آسایب پاذیر ،مهمتارین

ازفروش ،تحویل بموقع خودرو ،تنوب در تولیادات و

عواملی هستند كه زنجیاره تاامین صانعت خاودروي

نوآوري شناسایی شدند .به طاور كلای در رابطاه باا

ایران را براي وقوب وقفه مساتعد مایكنناد .بناابراین،

میوله رقابت پذیري سه نكته بسیار حاهز اهمیت است:

شاااركتهااااي خودروسااااز بایاااد مجموعاااهاي از

اول ،ایجاااد مزیاات رقااابتی براساااس مجموعااهاي

توانمنديها را براي مواجهه وكااهش تااثیرات منفای

ازتوانمندي ها؛ دوم ،پویاهی درعوامل رقاابتی و ایجااد

آنها ایجاد و یا تیویت نمایند .مطابم یافتاههااي ایان

الیه هاي جدید و متعدد براي آن و سوم پایدارساازي

پژوهش 16 ،مورد از موثرترین توانمندي هاي زنجیره

رقابتپذیري .مطالعات متعدد توساط محییاان نشاان

تامین شناسایی شدند كه در ده عامال اصالی شاامل:

می دهدكه قابلیت ارتجاعی میتواند به ساازمانهاا در

اثربخشی ،منابع انساانی ،توساعه تكنولاو ي جدیاد،

دستیابی به رقابت پذیري كه داراي ویژگیهااي فاوق

قابلیت انطباق (سازگاري) ،همكاري ،انعطاف پاذیري

باشد ،كمک نماید .چراكه:

در تااامین ،انعطاااف پااذیري در اجااراي ساافارش،

هی كدام ازتوانمندي هاا هار چناد قدرتمناد ،باه

بازگشاات (بهبااود) ،امنیاات و پراكناادگی مناسااب

تنهایی براي دستیابی به رقابت پذیري كاافی نباوده و

تسهیالت تولید دستهبندي شدند .نكته قابل توجاه در

باید از تركیب آنها بهاره گرفات(المبارت5116 ،18؛

مورد توانمندي ها ،انتخاب مجموعه اي از آنهاا اسات

پنومارو وهلكمب .)5113 ،از آنجا كه مفهوم و نحاوه

كه بیشترین تناسب را باا نیاا آسایبپاذیر شاركت

ایجااااد قابلیااات ارتجااااعی نیاااز بااار مجموعاااهاي

داشته باشند .مطالعات نشان می دهد ،زنجیاره تاامینی

ازتوانمناديهااا استوارساات ،بناابراین ،ماایتوانااد بااه

كه توانمنديهاي خود را به اندازه كافی براي میابله و

شركتها در دستیابی به رقابتپذیري كمک نماید.

خنثی كردن سطوح باالي نیا آسیب پذیر گساترش
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 -توانمندي هااي یكپارچاه و پویاا ،باه ساختی در

تحریم هاي بین المللی ،نوسان هااي زیااد نارخ ارز و

شرایط عدم اطمینان به ویژه درمحایط كساب و كاار

قیمتها و جهانی شدن از جمله مواردي هساتند كاه

امروزي پایدارند .بنابراین ،عوامل رقابات پاذیري كام

تاااثیر زیااادي باار فعالیاات شااركتهاااي خودروساااز

دوام بوده و به راحتی تحت تاثیر حوادث و وقفه قرار

كشورخواهد داشت .اتخاذ یک اساتراتژي هماراه باا

می گیرد .در این شرایط به كاارگیري اصاول قابلیات

برنامه و آمادگی قبلای باا اساتفاده ازتوانمنادي هااي

ارتجاعی سودمند خواهد بود(ایزنهاارت و گرابنار،13

زنجیره تامین (درمیابل استراتژي واكنشی كاه ایلاب

 .)511در واقااع عواماال تشااكیل دهنااده قابلیاات

درشركتها استفاده میشود) به شركتهاا تاوان الزم

ارتجاعی كه براي مدیریت حاوادث و وقفاه اساتفاده

براي واكنش در برابر تیییرات و تاداوم عملیاات را

ماای شااوند ،همااان توانمنااديهااایی هسااتند كااه

خواهد داد.

رقابت پذیري را به وجود آوردهاند .بنابراین ،در محیط

همچنین شركتهاي خودروسازي كشور میتوانناد

توام با تیییر كساب و كاار ،قابلیات ارتجااعی نیاش

از مجموعه اي از همان توانمندي هاي زنجیاره تاامین

اصلی در حفظ ارتبا بین توانمندي هاي یكپارچاه و

كه براي مواجه با نیا آسیب پذیر استفاده مایكنناد،

پویااي زنجیاره تاامین و مزیاات رقاابتی پایادار ایفااا

براي افزایش توان رقابت پذیري خود نیز بهره ببرناد.

میكند.

چرا كه مطالعات متعدد نشان میدهد رقابتپذیري كه

پااس از تشااكیل و باارازش ماادل كلاای پااژوهش،

برمبناي مجموعه اي ازتوانمندي هاا شاكل مای گیارد

معنی داري تااثیر مادل پیشانهادي قابلیات ارتجااعی

درمواجه با تحوالت محیط كسب و كار پایدارتر بوده

زنجیره تامین در شركت هاي خودروسازي ایاران بار

و امكااان بهاارهگیااري مناسااب از فرصااتهاااي بااه

رقابت پذیري بررسی و تایید شد .میزان تاثیر قابلیات

وجودآمده را به شركت میدهد.

ارتجاعی بر رقابتپذیري  33/6درصد به دست آماد.

باتوجااه بااه ساارعت باااالي تیییاار و تحااوالت و

همچنین ،معنی داري تاثیر قابلیات ارتجااعی زنجیاره

پیچیاادگی روابااط میااان اعضاااي زنجیااره ،قابلیاات

تامین بر تک تک عوامل رقابتپذیري نیز تایید شد.

ارتجاعی بایاد باه صاورت دوره اي باازبینی شاده و

پیشنهادهای کاربردی
باتوجه به مطالب فوق،پیشنهادهایی دراین زمینه اراهاه
می گردد:
تحااوالت سااریع محاایط كسااب و كااار امااروزي،
گسااتردگی و پیچیاادگی روزافاازون زنجیااره تااامین
صنعت خودرو باعث ایجاد نیا آسیب پذیر فاراوان
در شااركتهاااي خودروسااازي ایااران شااده اساات.

بروزرسااانی شااود .بنااابراین ،پیشاانهاد ماایگااردد
شااركتهاااي خودروسااازي ،كااارگروهی متشااكل از
متخصصان وصاحبنظران زنجیره تامین تشاكیل دهناد
كااه وظیفااه آن شناسااایی و تجزیااه و تحلیاال نیااا
آسیب پذیر جدید و اراهه توانمندي هاي مناسب باراي
مواجهااه ،كاااهش اثاارات منفاای وحتاای بهاارهگیااري
ازفرصتهاي پیش آمده میباشد.
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