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در دهههای اخیر با رشد توسعه پایدار ،ذینفعان زنجیره تأمین انتظار دارند که مسئولیت زیست محیطی و اجتماعی نیز
در زنجیره تأمین مورد توجه قرار گیرد .هدف پژوهش ارایه چارچوبی برای پایداری زنجیره تأمین چابک در صنعت آجر
استان اصفهان میباشد .پژوهش توسعهای کاربردی بوده و بصورت کیفی انجام گرفت .با استفاده از روش نمونهگیری نظری
 55خبره آشنا به پژوهش تعیین گردید .برای کدگذاری و شناسایی عوامل از نظریه دادهبنیاد براساس الگو رهیافت نظاممند
استراوس و کوربین به کمک مصاحبه نیمهساختیافته استفاده گردید .سپس براساس نظریه داده بنیاد با استفاده از نرم افزار
مکسکیودا پس از انجام کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی  55عامل برای
پایداری زنجیره تأمین چابک صنعت آجر استان اصفهان بیان گردید .نتایج نشان داد تعهد مدیریت ارشد به عنوان پدیده
محوری برای دستیابی به پایداری زنجیره تأمین چابک شناسایی شد .و اقتصادی بودن و اجتماعی بودن زنجیره تأمین به
عنوان پیامدهای الگو معرفی شدند .این پژوهش از اولین مطالعاتی است که مدل ترکیبی چابکی و پایداری را در صنعت آجر
پیشنهاد میدهد .همچنین به شرکتهای مربوطه برای به کارگیری پایداری و چابکی در زنجیره تأمین کمک میکند.
واژگان کلیدی :پایداری ،چابکی ،زنجیره تأمین ،نظریه داده بنیاد
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مقدمه و بیان مساله

در سالهای اخیر شرکتها و صنایع با برطرف شدن موانع تجاری و بهبود دسترسی مشتریان
به بازارهای جهانی با رقابت شدیدی مواجه شدهاند .در محیط کسب و کار در حال توسعه
شرکت ها نیاز به ساختار سازمانی برای مدیریت زنجیره تامین دارند که باعث توسعه چابکی زنجیره
تأمین شود (لی و متیازان .)2558 ،5بنابراین موضوع تطبیق شرکت با تغییرات سریع محیطی و
شرایط بازار اهمیت زیادی پیدا کرده است ،در چنین موقعیتهایی اهمیت چابکی در زنجیره
تأمین چابک بیشتر مشاهده میگردد ،چنین زنجیرهای قادراست به صورت مؤثرو سریع به تغییرات
بازار واکنش نشان دهد .فلسفه زنجیره تأمین در طی چهار دهه گذشته به سمت چابکی و انعطاف
پذیری حرکت کرده است (اسکاوردا 2و همکاران .)2551 ،از سویی محیط تجاری امروزه و
همچنین رقابت در سود و زیان ،موجب تمرکز سازمانها بر روی پایداری گردیده است(ژانگ 3و
همکاران .)2558 ،محافظت محیط زیست و مسائل پایداری در بخش صنایع تولیدی نگرانیهای
جهانی را در دو دهه گذشته به خود جلب کرده است .شرکتها و دولتها در بسیاری از کشورها
شروع به درک اهمیت سبز شدن زنجیره های تأمین کردهاند(دستیار و همکاران .)2558 ،مدیریت
زنجیره تأمین سبز و پایداری زنجیره تأمین توجه ویژهای از سوی عموم به خود جلب کرده است و
شرکتهای بسیاری عالقمند به پذیرش آن به عنوان راهبرد خود در پیشرفت تصویر برند ،گرفتن
سهم بیشتری از بازار و جلب اعتماد مشتری هستند پارادایم جدید زنجیره تامین بر اساس پایداری
در سه بعد ،اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیست متمرکز میباشد (اسکاوردا 4و همکاران.)2551 ،
تحقیقات زیادی در خصوص چابکی زنجیره تأمین انجام گرفته که از آن جمله تحقیق لی 1و
همکاران( ، )2551ملک و معنوی زاده ( )2552و شفیعی زیارانی( )5313میباشد .همچنین در
زمینه مدیریت زنجیره تأمین پایدار میتوان به تحقیقات شارما 0و همکاران( ،)2551ژانگ و
همکاران( )2558و باورصاد و همکاران( )2558اشاره کرد .ولی در خصوص ارایه مدل ترکیبی
پایداری با چابکی در زنجیره تأمین در صنعت آجر تحقیقات اندکی انجام گرفته شده است.
برخالف تحقیقات گذشته در این حوزه که بیشتربه دنبال آزمودن فرضیههای از قبل تعیین
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شدهاند ،این پژوهش در پی اکتشاف معیارهایی متناسب با صنعت آجر با استفاده از تحلیل
دادهبنیاد برای ارایه الگو میباشد.
از سوی دیگر صنایع تولید آجر جز صنعتهایی محسوب می گردد که در کشور ایران دارای
قدمت چند دههای می باشد و ماشین آالت و روش های مورد استفاده نیز عمری طوالنی دارند.
صنعت آجر استان اصفهان به عنوان یکی از صنایع مهم آل وده کننده در حوزه محیط زیست
محسوب میشود .و در همین راستا مدیران صنایع آجر اصفهان قصد دارند تا در جهت بهبود
زنجیره تأمین خود اقداماتی را به انجام رسانند .یکی از اقداماتی که به مسئوالن این صنایع
پیشنهاد شده انجام اقداماتی در جهت پایدار و چابک نمودن زنجیره تأمین شرکتهای تولید
آجر میباشد .در این صورت ،مدیران این شرکتها باید از جنبههای مختلف برنامههایی را به
اجرا در بیاورند تا بتوانند زنجیره تأمین پایدار و چابک ایجاد نمایند .اما با توجه به اینکه
هزینههای اجرای این چنین پروژههایی سنگین بوده و مدیران صنایع آجر اصفهان شناختی از
مولفه های اثرگذار بر پایداری زنجیره تأمین چابک ندارند ،از اینرو الزم است تا این شرکتها
پیش از اجرا اقدام به بررسی پیرامون مولفههای اثرگذار بر چابکی زنجیره تأمین نمایند .در این
پژوهش مساله این است که حرکت بهسمت تولید آجر سبز و تغییر در مدیریت زنجیره تأمین
شرکتهای تولید آجرنباید باعث شود این شرکتها در رقابت با سایر رقبا سرعت پاسخگویی و
تولید پایینتری داشته باشند ،بنابراین همزمان با حرکت بهسمت زنجیره تأمین پایدار ،به ایجاد
چابکی در زنجیره تأمین نیاز است .این پژوهش بهدنبال پاسخ به این پرسشاست که چارچوب
پایداری برای زنجیره تأمین چابک در صنعت آجر اصفهان چگونه است؟ در ابتدا با استفاده از
مصاحبه با خبرگان مولفههای پایداری برای زنجیره تأمین چابک در صنعت را شناسایی کرده و
به کمک نظریه داده بنیاد چارچوب مناسب برای پایداری زنجیره تأمین چابک در صنعت و روابط
بین مولفه ها ترسیم گردید و در پایان نیز نتایج و پیشنهادهای علمی و کاربردی در راستای
توسعه زنجیره تأمین پایدار ارائه شده است.
پیشینه پژوهش

برای کسب مزیت رقابتی در محیط متغیر کسب و کار ،شرکتها به منظور به دست آوردن
مزیت رقابتی در بازار جهانی امروزه باید عالوه بر افزایش عملکرد شرکت خود ،با تأمینکنندگان
و مشتریان هم راستا گردیده و برای به دست آوردن سطح قابل قبولی از چابکی با هم مشارکت و
5
همکاری کنند .در چنین حالتی چابکی زنجیره تأمین کسب می شود(مارتینزسانچز و الهوزلئو ،
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 .)2558القحطانی5و همکاران( ) 2551چابکی زنجیره تامین را به عنوان توانایی واکنش به بازار
پویا ،رقابتی و غیرقابل پیش بینی تعریف کرده اند .از سوی دیگر ،مارتینزسانچز و الهوزلئو
( ) 2558چابکی زنجیره تأمین را توانایی شرکت در پاسخ سریع به تغییرات غیرمنتظره بازار که
در محیط های بسیار پویا اهمیت باالیی دارد تعریف کرده اند .از سویی پژوهشگران و متخصصان
تمرکز زیادی بر مدیریت زنجیره تأمین داشتهاند جهانیشدن ،زنجیره تأمین را نه تنها به تمرکز
بر معیار اقتصادی وا می دارد ،بلکه توجه آن ها را نیز به شرایط ک اری خوب و تولید سازگار با
محیطزیست معطوف می سازد .توسعه پایدار ترکیبی از عوامل اقتصادی ،زیستمحیطی و
اجتماعی است .مدیریت زنجیره تأمین پایدار یک عنوان رو به رشد برای شرکتها در همه
زمینههاست(شفیعی زیارانی.)08 :5313 ،
بحث در مورد مدیریت زنجیره تأمین پایدار هنوز در حال انجام است ،ولی توافق عمومی در مورد
برخی از تعاریف کلیدی وجود دارد .می توان بیان داشت پایداری به عنوان یک معیار که چگونه
انسانها باید از محیط طبیعی برخوردار باشند و چگونه مسئولیت محیط اجتماعی و نسل آینده را
برعهده داشته باشند ،محسوب میشود(ژانگ و همکاران .)2558 ،پایداری ،تنها گامی مسئول برای
دستیابی به یک مزیت رقابتی نیست .بلکه باید بخش جدایی ناپذیر از راهبرد شرکت باشد تا بتواند
در کسب و کار خود پایبند باشد .پایداری به هر یک از کارکردهای سازمان مربوط میشود که به کل
سازمان گسترش می یابد(محمود و کس.)2558 ،2پایداری ،که ادغام جنبه های زیست محیطی و
اجتماعی با توجه به اقتصاد است ،تبدیل به مسأله مهمی برای پژوهشگران شده است(قدیمی 3و
همکاران .)2551 ،مفهوم مدیریت زنجیره تامین پایدار که به عنوان مدیریت مواد ،اطالعات و جریان
سرمایه همراه با همکاری بین شرکتهای درگیر در زنجیره تامین تعریف شده است ،برای دستیابی
به سه بعد توسعه پایداراقتصادی ،محیطی و اجتماعی میباشد(بسک 4و همکاران.)2551 ،
مطالعات متعددی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین پایدار و چابکی زنجیره تأمین انجام شده ولی
درخصوص چابکی زنجیره تأمین پایدار مطالعات اندکی صورت گرفته در ادامه به مرور نتایج برخی
پژوهشهای داخلی و خارجی در این زمینه پرداخته میشود.
شارما و همکاران( )2551ابعاد آلودگی محیط زیست ،عوامل محیطی و الزامات دولتی را به
عنوان مهمترین ابعاد پایداری در زنجیره تأمین به دست آوردند .در پژوهشی که با هدف ارائه الگو
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مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع دریایی که توسط باورصاد و همکاران( )5312انجام گرفت
نتایج نشان داد فشار مشتری و نوآوری بر پایداری مدیریت زنجیره تأمین تاثیر مثبت و معناداری
دارند .اهلل یاری و پیلهوری( )5312سه بعد اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی را به عنوان ابعاد اصلی
پایداری در زنجیره تأمین به دست آوردند .لی و همکاران )2551(5نشان دادند چهار عنصر ساختاری
که تاثیر مثبتی بر چابکی زنجیره تامین دارند شامل حمایت مدیران ارشد ،دامنه عملیات زنجیره
تامین ،موقعیت سلسله مراتبی و هماهنگی و مشارکت مدیران و کارکنان میباشد .ژانگ و همکاران
هشت مولفه برای پایداری زنجیره تأمین شامل طراحی محصول پایدار ،تدارکات زیست محیطی،
همکاری مشتریان محیط زیست ،ترابری کاال داخلی مدیریت سبز ،خطرات سرمایه گذاری ،توسعه و
مشارکت جامعه ،مدیریت ایمنی شناسایی کردند.
شارما و همکاران( )2552ابعاد مدیریت زیست محیطی داخلی ،طراحی زیست محیطی ،فشار
مقررات ،خرید سبز ،همکاری با عرضه کنندگان و مشتریان ،تولید سبز ،فشار رقابتی ،سهم بازار،
عملکرد زیست محیطی ،عملکرد عملیاتی را به عنوان عوامل موثر در جهت حرکت به سمت زنجیره
تأمین سبز شناسایی کردند.
شفیعی زیارانی( )5313کیفیت و انعطاف پذیری ،تنوع محصول ،انعطاف پذیری نیروی انسانی،
انعطاف پذیری در رابطه با دستورالعمل های کاری و استفاده از سیستم های نرم افزاری ،سرعت عمل
در تصمیم گیری را به عنوان ابعاد چابکی زنجیره تأمین معرفی نمود .ملک و معنویزاده()5310
کارکرد عملیاتی ،عملکرد اقتصادی و عملکرد زیست محیطی را به عنوان سه معیار تاثیرگذار در
زمینه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین چابک و سبز معرفی نمودند.
دستیار و همکاران( )2558دوازده بعد(رضایت مشتری ،کاهش هزینه ،کیفیت تولید ،معرفی
محصول جدید ،استفاده از فناوری اطالعات ،انعطافپذیری ،پاسخگویی بازار ،تحویل به موقع،
فرآیندهای یکپارچه ،بهبود مستمر ،کاهش بیاعتمادی ،توسعه مهارتهای کارکنان) برای چابکی
زنجیره تامین به دست آوردند .درپژوهشی دیگر آذر و همکاران( )5381یازده عامل اصلی موفقیت
زنجیره تأمین چابک شامل توسعه مهارتهای کارکنان ،به کارگیری  ،ITادغام فرآیندها ،حساسیت و
پاسخگویی به بازار ،برنامهریزی مناسب ،انعطافپذیری ،معرفی محصول جدید ،سرعت تحویل ،کاهش
هزینهها ،رضایت مشتری و کیفیت محصول شناسایی شدند.

روش شناسی پژوهش

1 -Russell & Swanson
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از آنجا که هدف این پژوهش توسعه علم و کمک به مدیران برای به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین
پایدار چابک است ،پژوهش توسعه ای -کاربردی بوده که بصورت کیفی انجام شده است .جامعه آماری
پژوهش خبرگان شرکتهای تولید آجر اصفهان و خبرگان حوزه دانشگاهی آشنا به پژوهش استفاده شده
است .روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری نظری بود .در نمونه گیری نظری که به عنوان
روش غالب در تئوری زمینهای شناخته میشود نمونهها به نحوی انتخاب میگردند که به خلق نظری کمک
کنند .در ابتدا پژوهشگر براساس قضاوت خود از بهترین منابع اطالعاتی از قبیل مشاهده ،مصاحبه یا منابع
مکتوب ،بهترین انتخاب ها را انجام می دهد و سپس بدنبال نمونه هایی می رود که نظری ایجاد شده را کامل
کنند .در این پژوهش نمونه از بین خبرگان دانشگاه و خبرگان صنعت آجر شهر اصفهان انتخاب شد ،ابتدا با
توجه به شناخت حاصل از صنعت آجر ،نمونهگیری هدفمند قضاوتی بوده و سپس جهت تکمیل ،خبرگان
مورد نظر جهت رسیدن به اشباع نظری از نمونهگیری نظری استفاده شده است .در این پژوهش حجم نمونه
آماری برابر  55نفر از متخصصان مطابق جدول شماره یک به دست آمد.
5
روش تحلیل دادهها استفاده از نظریه داده بنیاد براساس الگو رهیافت نظاممند استراوس و کوربین
بود .استرس وکوربین ( )5118سه فن کدگذاری پیشنهاد کردند(لی:)2555 ،
یک-کدگذاری باز :2این نوع کدگذاری شامل تبدیل دادههای خام حاصل از مصاحبه یا سایر منابع
اطالعاتی به کدهایی با مفهوم و سپس تبدیل این کدها به مفهوم و ارتباط دادن مفاهیم به هم و ایجاد
مقوله میباشد (کد+مفاهیم  +مقوله ).
دو -کُدگذاری محوری :3این نوع کدگذاری در ادامه کد گذاری محوری میباشد و به دنبال ایجاد
روابط بین مقولهها میباشد .و متغیرها را در شش دسته قرار میدهد.
-5مقوله محوری :این مقوله شامل پدیدهای محوری که اساس پژوهش میباشد .و محوریت ابعاد را
بر عهده دارد.
 -2شرایط علی :این شرایط باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری میشوند.
 -3راهبردها :شامل کنشها ،برهمکنشها و احساساتی میشود که منتج از مقوله محوری هستند،
بهبیاندیگر راهبردها شامل رفتارها ،فعالیتهای تعامالت هدفدار .واکنشها و احساساتی هستند که در

1-Strauss., & Corbin
2- Open Coding
3- Axial Coding

08
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پاسخ به مقوله محوری اتخاذ میشوند.
 -4بستر (زمینه) :شرایطی که انتخاب راهبردها را کانالیزه نموده و تعیینکننده و محدودکننده
راهبردها هستند.
 -1شرایط مداخلهگر :شرایطی که به راهبردها جهت میدهند ولی مانند زمینه تعیینکننده نیستند.
 -0پیامدها :در اثر اتخاذ راهبردها نتایجی حاصل میگردد که پیامدهای پژوهش میباشند.
سه-کُدگذاری انتخابی:5در این مرحله مولفه محوری انتخاب گردیده و سعی می گردد با استفاده
از نوشتن یک متن مناسب سایر مولفه ها به هم ارتباط داده شود .و سپس مولفه هایی که نیاز به تکمیل
و اصالح دارند بررسی شوند (استراوس وکوربین.)5115،
در روش نظریه داده بنیاد ابتدا با مرور پیشینه پژوهش ،سؤالهای مصاحبه نیمهساخت یافته در
زمینه چابکی زنجیره تأمین پایدار تدوین شدند و در چند جلسه با حضور محققان و صاحب نظران این
حوزه ،صحت محتوا و کفایت آنها برای شناسایی عوامل مؤثر و تشکیل دهنده بررسی شد .در گام بعد ،با
شناسایی خبرگان شرکتهای تولید آجر اصفهان و خبرگان حوزه دانشگاهی ،جلسههای مصاحبه با 55
خبره برگزار گردید .در این مرحله کدگذاری باز و محوری انجام گرفت .همجنین مصاحبه با دو خبره در
مرحله کدگذاری انتخابی به منظور تبیین مفاهیم صورت پذیرفت.
برای ارزیابی پایایی درونی در این پژوهش از شاخص کاپا استفاده شد .از نظر الندیس و
کخ )5122(2اگر مقدار شاخص کاپا بیش از  5/0به دست آمد بیانگر پایایی درونی مناسب میباشد .این
ضریب اندازهای عددی بین  -5تا  +5است ،که هر چه به  +5نزدیکتر باشد بیانگر وجود توافق متناسب و
مستقیم میباشد .در این پژوهش مقدار ضریب کاپا برابر  5/01به دست آمد .که نشان دهنده پایایی
درونی مناسب میباشد .و از نرم افزار مکسکیودا 3برای تحلیل مصاحبهها استفاده گردید.
سوال پژوهش

عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین چابک در صنعت آجر کداماند؟ و مدل پایداری زنجیره
تأمین چابک در صنعت آجر اصفهان چگونه می باشد؟

در اجرای این فرآیند از تکنیکهای تحلیلی پیشنهاد شده توسط اشتراس و کوربین برای تحلیل

1- Selective Coding
2 -Landis & Koch
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مصاحبه با خبرگان شامل سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.
یافته های پژوهش

در این قسمت به بیان اطالعات جمعیت شناختی افراد مصاحبه شده ،پرداخته شده است.
اطالعات مربوط به مصاحبهشوندگان به تفکیک سطح تحصیالت ،سابقه فعالیت و حوزه فعالیت در
جدول شماره یک ارائه شده است.
جدول  .5اطالعات جمعیت شناختی افراد مصاحبه شده

حوزه فعالیت
خبره

سابقه

تحصیالت

خبره اول

 25سال

دانشجوی دکترای مدیریت تولید

خبره دوم

 55سال

دکترای مدیریت تولید

خبره سوم

 51سال

فوق لیسانس مهندسی صنایع

*

خبره چهارم

 52سال

لیسانس مدیریت

*

خبره پنجم

 52سال

لیسانس مهندسی مکانیک

*

خبره ششم

 1سال

فوق لیسانس مدیریت

*

خبره هفتم

 2سال

دکترای مدیریت تولید

خبره هشتم

 55سال

فوق لیسانس مدیریت

*

خبره نهم

 55سال

فوق لیسانس مدیریت صنعتی

*

خبره دهم

 51سال

دانشجوی دکترای مدیریت

*

صنعت

دانشگاه

*

*
*

*

مرحله اول :کدگذاری باز

در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان دادهها جمعآوری گردید .درگام اول
متن مصاحبه ها مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا کدهای اولیه از متن مصاحبه ها استخراج شد.
03
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سپس این کدها ترکیب شد و مفاهیم(مقولههای فرعی) شکل گرفت .در مرحله بعد مقولههای
اصلی از دسته بندی مقولههای فرعی استخراج شد .سپس دادههای جمع آوری شده به نرم افزار
مکس کیودا تجزیه و تحلیل شد در نهایت  83کد از مصاحبهها استخراج گردید و این کدها 28
مفهوم را ایجاد کردند .ترکیب این مفاهیم منجر به ایجاد  55مقوله گردید .این مقولهها شامل
اجتماعی بودن ،پاسخگویی ،رعایت قوانین ،سرعت ،فناوری اطالعات ،حفظ محیط زیست،
شایستگی ،انعطافپذیری ،تعهد مدیریت ارشد ،مدیریت کیفیت جامع و اقتصادیبودنمیباشند.
در مجموع دستاورد این بخش پاسخ به پرسش(عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین در صنعت
آجر کداماند؟) بود.
مقولهها و مفاهیم به دست آمده از مصاحبه با خبرگان و ادبیات تحقیق گردآوری و در جدول
شماره دو ارائه شده است.
جدول شماره دو :مقولهها و مفاهیم از دیدگاه خبرگان

مقوله

شایستگی

مفهوم

خبرگان
5

2

توانمندی نیروی
انسانی



روابط مبتنی بر
اعتماد

 



چشماندازی
راهبردک
سرعت در عملیات
تولید
سرعت

سرعت در تولید
کاال
سرعت در تغییر

انعطافپذیری

انعطافپذیری در
تولید
زمان کوتاه توسعه
محصول

3

4


 

1

0

 

 

05

 



15

   




   

   
 

2

8

1

55

درصد

 

 

05
25


 

25
05

       

85

 

25
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انعطافپذیری در
حجم
پاسخگویی

پاسخگویی به
مشتری
فناوری
اطالعات



پاسخگویی به
تقاضا

بهکارگیری
فناوریهای نوین

ارشد

  

 

   



حمایت مدیریت
ارشد

   

    

آگاهی مدیریت
ارشد

  

آموزش کارکنان

روابط داخلی
سازمان
قوانین و
سیاستهای
خارجی
قیمت

اقتصادی



25

 

کیفیت

قوانین و
مقررات





05

   

بهبود مستمر
مدیریت
کیفیت جامع



15

   

اعتبار اطالعات
تعهد مدیریت

 

  

05

هزینه حملونقل
هزینه تولید

    

 

 

 

   

  


   


 

 

      
     



 
 

03

  
 

85
85

05





15

25

  
 

05

25

85
25
05
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رضایت مشتری
اجتماعی

محیط زیست

عدم تولید
آلودگی
طراحی سازگار با
محیط زیست
بازیافت محصول

   
 

 



  

  

  






25


 

   

25
25
25

در این بخش از پژوهش نتایج نهایی نرم افزار مقوالت استخراجی پژوهش در نرم افزار
مکسکیودا به صورت شکل یک نشان داده شده است.

شکل شماره یک :الگو مقوالت استخراجی پژوهش در نرم افزار مکسکیودا
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مرحله دوم :کدگذاری محوری

در این مرحله براساس نظریه استراوس و کوربین ( .)5182نظریهپرداز داده بنیاد ،یک مولفه مرحله
کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرآیندی که در حال بررسی آن است(بهعنوان پدیده مرکزی)
قرار میدهد و سپس ،دیگر مولفهها را به آن ربط میدهد
نتایج کدگذاری محوری با استفاده از نرم افزار مکسکیودا در شکل دو آورده شده است.

شکل شماره دو :نتایج کدگذاری محوری با استفاده از نرم افزار مکسکیودا

02
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مرحله سوم :کدگذاری انتخابی

در این مرحله از کدگذاری ،نظریه پرداز داده بنیاد ،یک نظریه از روابط بین مقولههای موجود در الگو
کدگذاری محوری به نگارش در میآورد .در یک سطح اصلی ،این نظریه شرحی انتزاعی برای فرآیندی که در
پژوهش مطالعه میشود ،ارائه میدهد .کرسول )2551 (5بیان داشت فرآیند یکپارچهسازی و بهبودبخشی
نظریه در کدگذاری انتخابی از طریق فنونی نظیر نگارش خط داستان که مقولهها را به هم متصل میکند و
فرآیند دسته بندی از طریق دستنوشتههای شخصی در خصوص ایده های نظری شکل میگیرد .در یک
خط داستان پژوهشگر بررسی میکند که چگونه عوامل مخصوصی بر پدیده اثر می گذارند و منجر به
استفاده از راهبردهایی خاص با خروجیهای ویژه میشوند به عبارت دیگر کدگذاری انتخابی ،یافتههای
مراحل کدگذاری قبلی را گرفته ،مقوله محوری را انتخاب میکند ،به شکلی نظاممند آن را به دیگر مقولهها
ربط میدهد ،آن روابط را اثبات میکند ،و مقولههایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند ،تکمیل
میکند .در ذیل نتایج کدگذاری محوری در قالب روایت آورده شده است .تشدید رقابت بینالمللی ،بررسی
رسانهها و آگاهی مصرف کنندگان ،قوانین و مقررات دولتی و پیامدهای زیست محیطی و جوابگو نبودن
منابع کره زمین به حفظ محیط زیست را به یکی از دغدغههای اصلی بشر تبدیل کرده است .بنابراین فشار
زیادی به شرکتهای تولید کننده از جمله شرکتهای تولیدی به منظور حرکت به سمت سبز بودن زنجیره
تأمین آورده شده است .این دو عامل بهعنوان عوامل زمینه ساز با فراهم کردن زمینه الزم برای حرکت به
سمت تغییر زنجیره تأمین سنتی به زنجیره تأمین پایدار نقش مهمی را ایفا میکنند .از سویی مدیران
شرکتها بهعنوان متولیان اصلی شرکتهای تولید آجر نقش اساسی در ایجاد زنجیره تأمین پایدار دارند.
بنابراین روی عامل تعهد مدیریت ارشد تأکید شود به عبارت دیگر مدیران صنایع باید نسبت به اجرای زنجیره
تأمین پایدار تعهد و آمادگی الزم را داشته باشند .پس از اینکه مدیران ارشد نسبت به مسأله پژوهش آگاهی
پیدا کردند ،باید امکانات الزم برای چابکی نیز فراهم شود .یکی از این موارد فناوری اطالعاتی است .ایجاد
سیستمهایی که بتوان به سرعت از تغییرات عمده در سلیقه مصرفکنندگان آگاه شد ،از دیگر ضروریات
است .از دیگر امکانات الزم برای چابکی استفاده از فناوریهای تولیدی میباشد.که انعطافپذیری الزم را به
سازمان ارائه کند .یکی دیگر از امکاناتی که زنجیره تأمین پایدار به آن نیاز دارد سرعت و شایستگی الزم در
زنجیره تأمین میباشد .وجود تعهد مدیریت ارشد برای ایجاد چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت به همراه
داشتن فناوری اطالعات ،انعطاف پذیری ،سرعت و شایستگی مورد نیاز منجر به ایجاد مدیریت کیفیت جامع
و پاسخگویی مناسب در زنجیره تأمین میگردد .برنامهریزی جامعی برای کل زنجیره تأمین صورت

1 . Creswell
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میگیرد .به این صورت که همه اجزای زنجیره تأمین در راستای هدف واحدی حرکت میکنند و از
هماهنگی الزم برخوردار میباشند و این پایداری شدن زنجیره تأمین منجر به کاهش آلودگیهای محیط
زیست و موجه بودن تولید در بین مشتریان و جامعه میشود .و نهایتا موجب میگردد زنجیره تأمین صنایع
آجر استان اصفهان به سمت اقتصادی بودن و رعایت الزامات اجتماعی بودن حرکت میکند.
نتیجه گیری و پیشنهادها

هدف این پژوهش ارایه چارچوبی برای پایداری زنجیره تأمین چابک صنعت آجر استان اصفهان با
استفاده از نظریه داده بنیاد بود .در بررسی این موضوع از روش مصاحبه و بررسی اسنادی در جمع آوری
دادهها و از روش نظریه داده بنیاد جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .در واقع پژوهشگر سعی کرد که
با استفاده از این روش به طور کامل و عمیق موضوع را بررسی کرده و مولفههای چابکی زنجیره تأمین پایدار
در صنعت آجر اصفهان بررسی کند .طبق نتایج بهدستآمده از نظریه دادهبنیاد55 ،عامل ،شامل اجتماعی
بودن ،پاسخگویی ،رعایت قوانین ،سرعت ،فناوری اطالعات ،حفظ محیط زیست ،شایستگی ،انعطافپذیری،
تعهد مدیریت ارشد ،مدیریت کیفیت جامع و اقتصادی بودن ،بهدست آمد.
با استفاده از کدگذاری محوری مشخص گردید تعهد مدیریت ارشد به عنوان مقوله محوری میباشد .که
قوانین و مقررات و تالش شرکتهای مختلف برای حفظ محیط زیست منجر به این گردیده که مدیریت
ارشد نسبت به تغییر در زنجیره تأمین راغب گردد .و مدیریت ارشد پاسخگوی نیازهای جدید زنجیره تأمین
بوده و به سمت مدیریت کیفیت جامع و بهبود مستمر حرکت کند .در این زمینه استفاده از فناوری اطالعات
و منعطف بودن زنجیره تأمین در مقابل تغییرات کمک زیادی به شکل گیری زنجیره تأمین پایدار می کند و
در جهت حرکت به سمت چابک بودن زنجیره تأمین پایدار سرعت و شایستگی نیز در زنجیره تأمین مهم
میباشد .و این پایداری شدن زنجیره تأمین منجر به کاهش آلودگیهای محیط زیست و موجه بودن تولید
در بین مشتریان و جامعه میگردد .و نهایتا موجب می گردد زنجیره تأمین صنایع آجر استان اصفهان به
سمت اقتصادی بودن و رعایت الزامات اجتماعی بودن حرکت می کند.
برای بررسی صحت نظریه ارایه شده یافتههای تحقیق در اختیار دو تن از خبرگان صنعت آجر
و همچنین دو نفر از خبرگان دانشگاهی قرارداده شد که یافتههای تحقیق برای هر چهار نفر قابل
فهم بود .همچ نین از لحاظ تطبیق الگو چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر با تحقیقات
موجود میتوان مدعی شد که این الگو با هیچ یک از الگوهای موجود انطباق کامل ندارد ولی از
لحاظ انطباق جزئی می توان برخی از معیارها در الگو را با برخی از معیارهای تحقیقات دیگر
مقایسه کرد .یافتههای پژوهش در خصوص محوری بودن تعهد مدیریت ارشد در زنجیره تأمین
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پایدار با تحقیق لی و همکاران ( )2551و مطالعات متیواتانان 5و همکاران( )2558همسو میباشد.
تحقیقات شارما و همکاران( )2551و اهلل یاری و پیلهوری( )5312نشنان دادند محیط زیست و
توجه به محیط زیست زیست و توجه به مسایل اجتماعی از عوامل مهم مدیریت زنجیره تأمین
پایدار در شرکتها میباشد و با نتایج این پژوهش همسو میباشد .آذر و همکاران( )5381و
شفیعی زیارانی( ،)5313شارما و همکاران()2552بیان داشتند قوانین و مقررات ،سرعت ،فناوری
اطالعات و انعاطاف پذیری از عوامل مهم چابکی در زنجیره تأمین میباشد و با نتایج این تحقیق
هم جهت میباشد .همچنین اهلل یاری و پیله وری( )5312و دستیار و همکاران( )2558در
تحقیقات خود اذعان داشتند که عوامل توجیه اقتصادی از عوامل اثرگذار بر چابکی زنجیره تأمین
میباشد و با نتایج این تحقیق سازگاری دارد .در خصوص متغیرهای پاسخگویی ،شایستگی،
مدیریت کیفیت جامع نتایج این تحقیق با تحقیقات آذر و همکاران( )5381و زاهو 2و
همکاران( )2552همخوانی دارد .در ذیل پیشنهادات حاصل از تحقیق ارایه میشود:
از آنجایی که تعهد مدیریت ارشد سنگ بنای اجرای چابکی زنجیره تأمین پایدار میباشد ،پیشنهاد
میگردد سمیناری در خصوص چابکی زنجیره تأمین پایدار برای مدیران شرکتهای صنعتی از جمله
شرکتهای تولید آجر برگزار گردد و مزایای استقرار این نوع از زنجیره تأمین برای آنها تشریح گردد این
امر منجر میگردد مدیران عالقند به بکارگیری این نوع زنجیره تأمین شوند .نمونههای موفق بکارگیری
زنجیره تأمین پایدار در ایران و خارج به مدیران معرفی شود تا با بررسی نمونههای موفق نسبت به
بکارگیری این نوع زنجیره تأمین اقدام کنند .بروشورها و کتابچههای کوچکی در خصوص زنجیره تأمین
پایدار در اختیار مدیران قرار بگیرد تا مفهوم زنجیره تأمین پایدار را بهتر درک کنند.
با توجه به نتایج تحقیق و اهمیت الزامات قانونی و فشار مشتری در ارتقا مدیریت زنجیره تأمین
پایدار برای صنعت آجر پیشنهاد میشود مدیران این شرکتها با اقداماتی نظیر ایجاد فضایی که نشان از
وجهه اجتماعی خوب و معقول شرکت باشد ،عامل به الزامات محیطی و اجتماعی ایجاد شوند و به
واسطه آگاه گردن مشتریان از این اقدامات که نشان می دهد شرکت به مسائل اجتماعی و زیست
محیطی اهمیت میدهد .برای رفع محدویتهای مالی و هزینه باالی پیادهسازی زنجیره تأمین سبز،
تشکیل بنگاههای مالی سبز توسط دولت و ارائه کمکهای مالی با نرخ بهره پایین (وام سبز) به صنایع
تولید آجر و تأمینکنندگان آنها برای خرید تجهیزات کاهشدهنده آلودگیهای زیستمحیطی و
همچنین پیادهسازی مدیریت پسماند پیشنهاد میشود.
از آنجایی که حفظ محیط زیست و توجه به بعد اجتماعی از الزامات مهم چابکی زنجیره تأمین
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پایدار میباشد .پیشنهاد می گردد از سوختهای فسیلی کمتر استفاده کرده و استفاده از انرژی های
پاک در طول زنجیره تأمین افزایش یابد .همچنین این شرکتها به منظور کاهش اثرات زیست محیطی
بخش بازیافت را در شرکتهای خود فعالتر کنند .و ترابری دوستدار محیط زیست را توسعه دهند.
از آنجایی که فناوری اطالعات و انعطاف پذیری بر ایجاد زنجیره تأمین پایدار اثرگذار میباشند
با توجه به نتایج پژوهش توصیه میشود در راستای تحقق اهداف پایداری در راستای زنجیره
تامین ،اهتمام خاصی به نوآوری فناوری اطالعات شود .و از تجهیزات جدید و به روز که آالیندگی
کمتری دارند استفاده شود.
براساس نتایج حاصل از پژوهش فناوری اطالعات یکی از ابعاد مهم ایجاد چابکی زنجیره تأمین در
صنعت آجر میباشد بنابراین پیشنهاد میگردد ،برای توسعه پایداری در زنجیره تأمین اتحادیه صنعت
آجر اصفهان نسبت به ایجاد اپلیکیشنی در خصوص پایداری در زنجیره تأمین و مزایای پایداری در
زنجیره تأمین اقدام کرده و آن را در اختیار مدیران این صنعت قرار دهد.
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