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تحلیل عاملی شاخصهای سازمانهای دانشبنیان و تاثیر آن در
استراتژی زنجیره تامین
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سازمانهای دانشبنیان میتوانند نقش کلیدی در رشد علم و فنآوری که در سالهای اخیر مورد توجه
سیاستگذاران قرار گرفته است ،ایفا کنند .از سوی دیگر ،به دلیل رقابتی بودن بازارهای موجود امروز ،سازمانها به
تنهایی قادر به رقابت بهعنوان موجودیتهای مستقل در بازار نیستند و نیاز مبرمی به یکپارچگی همه اعضای
تشکیلدهنده در زنجیره تامین با یکدیگر است و موفقیت نهایی یک سازمان در گرو توانایی مدیریتی آن در
همسوسازی رویههای بهمپیوسته تجاری در بخشهای مختلف زنجیره تامین خواهد بود؛ اما به نظر میرسد درک
دقیقی از ویژگیها و توانمندیهای سازمانهای دانشبنیان و تاثیر آنها بر تدوین استراتژی زنجیره تامین
سازمانهای دانشبنیان در داخل کشور ،وجود نداشته باشد .این مطالعه قصد دارد با بررسی ویژگیها و
توانمندیهای سازمانهای دانشبنیان و تاثیر آن بر تدوین استراتژی زنجیره تامین ،به این مهم دست پیدا کند .در
این مطالعه ابتدا با مرور مبانی نظری و با اتکا به رویکردهای منبعمحور بهبررسی ویژگیها و شاخصهای
سازمانهای دانشبنیان و نیز شاخصهای استراتژی زنجیره تامین پرداخته شده است .در این راستا ،پرسشنامهای
با توجه به مبانی نظری و نظر خبرگان مبنی بر  9عامل ( 6عامل مربوط به استراتژی زنجیره تامین و  3عامل
مربوط به سازمانهای دانشبنیان که خود دارای  13زیر عامل است) و  80سوال ( 25سوال استراتژی زنجیره
تامین و  55سوال سازمان دانشبنیان) و با استفاده از طیف لیکرت با دامنه  5تایی طراحی شد .از  260پرسشنامه
توزیع شده در چهار شرکت دانشبنیان با زمینه فعالیتهای تولید تجهیزات نظامی ،لیزرهای صنعتی ،نرمافزارهای
هوشمند و تولید مواد پلیمری 254 ،پرسشنامه جمعآوری شد .مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل عاملی
اکتشافی بررسی و  8عامل با عناوین تحقیق و توسعه ،بازاریابی ،تجاریسازی ،مدیریت ،فنآوری اطالعات،
نوآوری ،مدیریت دانش ،منابع دانش برای شاخصهای سازمان دانشبنیان شناسایی شد که در نهایت با انجام
تحلیل عاملی اکتشافی مرحله دوم عوامل نام برده در دو عامل به نام رقابتپذیری و دانش جای گرفتند .برای
شاخصهای استراتژی زنجیره تامین نیز  3عامل با عناوین بازار -محصول ،تحقیق و توسعه و برنامهریزی ،فن-
آوری اطالعات شناسایی شد.

واژگان کلیدی :سازمان دانشبنیان ،استراتژی زنجیره تامین ،تحلیل عاملی اکتشافی ،تجاریسازی.

تاریخ دریافت مقاله ،1393/09/28 :تاریخ پذیرش مقاله1393/12/04 :
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  -مدیریت سیستم و بهرهوری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
E-mail: Hamedrezaei56@yahoo.com

 .2استادیار مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
)3. Knowledge-Based-Organizations (KBO
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 .1مقدمه

سازمانهای دانشبنیان با تجاریسازی دستتاوردهای علمتی و فتنآورانته نقتش کلیتدی در
اقتصاد کشور ایفا میکنند .در این راستا ،ستازمانهتا و رشتد علمتی و توستعه فتنآوری یکتی از
کانونهای توجه سیاستتگتذاران ایتران در ستالهتای اخیتر بتودهانتد؛ امتا عمتده تمرکتز ایتن
سیاستگذاران به ورودیهای چرخته تولیتد علتم و فتنآوری استت و در ایتن میتان کمتتر بته
چالشهای پیشروی این سازمانها توجه شده است که این چالشها بر عملکرد زنجیتره تتامین
1
سازمانها و به تبع بر نحوه عملکرد و موفقیت سازمانها تاثیرگذار بودهاند .این شرکتهای نوپا
با نوآوریهای مخل 2خود نظم بازارهای موجود را برهم میزنند و بازارهای جدید ایجاد میکننتد.
سباستیو و گالیسیک ( 3)2008مطرح میکنند که در این بازارها ،استراتژی زنجیتره تتامین نقتش
مهمی برای ایجاد موفق بازار دارد و موفقیت بستگی به توسعه همزمان بازار و زنجیره تامین دارد.
این محققان مفهوم استراتژی زنجیره تتامین نوههتور 4را مطترح کردنتد .گالیستیک و سباستتیو
( ،)2011در ادامه کار قبلی خود با هدف بررسی نقش توسعه زنجیره تامین بر فرآیند تجاریسازی
مدلی ارائه کردند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر ضمن بهرهگیری از مدل ارائهشده توسط گالیسیک و
سباستیو ( ،)2011توسعه بیشتر نظریته استتراتژی زنجیتره تتامین و شناستایی عناصتر تاثیرگتذار
ویژگیهای سازمان دانشبنیان نوپا بر تدوین استراتژی زنجیره تامین است .در ایتن مقالته ستعی
شده با مطالعه موردی چهار شرکت دانشبنیان با زمینته فعالیتتهتای تولیتد تجهیتزات نظتامی،
لیزرهای صنعتی ،نرمافزارهای هوشمند و تولید مواد پلیمری و بهرهگیری از روش تحلیتل عتاملی
اکتشافی به این مهم دست یافت.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

سازمان دانشبنیان :اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد نوینی است که در آن تولید ،توزیع و استفاده از
دانش ،منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است .موتور محرک اقتصاد دانشبنیان ،شرکتهای
دانشبنیان هستند .شرکتهای دانشبنیان نقش کلیدی در ایجاد توسعه اقتصاد دانشمحور دارند.
این شرکتها ،شرکتهای خصوصی یا تعاونیاند که بهمنظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه
اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و
تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه فنآوریهای
برتر و با ارزشافزوده فراوان بهویژه در نرمافزارهای مربوط تشکیل میشوند .در شرکتهای

1. Nascent firms
2. Disruptive innovation
3. Sebastiao and Golicic
4. Emergent supply chain strategy
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دانشبنیان ،رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ،متناسب با هرفیت نوآوری تحقق مییابد .بدین معنی
که دستاوردهای تحقیق و توسعه بهطور پیوسته از طریق سرمایهگذاری به محصول ،فرآیند و یا
سیستمهای نوین تبدیل میشود و دسترسی به هرفیتهای سرمایهگذاری برای کارآفرینان و
پژوهشگران عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهرهبرداری از توان فنآوری در اقتصاد ملی است
(الهیاریفرد و عباسی  .)1393در نظریههای گرانت ( )1996و چانگ و همکاران (،)2003
اینگونه مطرح شده است که در بنگاههای دانشبنیان ،کسب و توسعه مزیتهای رقابتی با
مدیریت بهینه منابع فکری و پرورش قابلیت محوری بازاریابی نوآورانه امکانپذیر است .بازاریابی
نوآورانه و فنآوریهای جدید این فرصت را به شرکتها میدهد که بازارها و صنایع موجود را
مختل کنند و با تجاریسازی موفق محصوالت خود بازارها و صنایع جدید بهوجود آورند
(سباستیو و گالیسیک.)2008 ،
استیری و مشیری ( ،)1388مطرح میکنند که شرکتهای دانشبنیان و صنایع مبتنی بر
فنآوریهای راهبردی در مقایسه با شرکتها و صنایع سنتی از ویژگیهای خاصی برخوردارند؛ از
جمله اینکه چرخه عمر فنآوری در مراحل اولیه طوالنی و پس از مرحله رشد ،کوتاه است و در
هر صورت نرخ تغییر فنآوری نسبت به دیگر صنایع بیشتر است؛ بهطوریکه زیربنای فنآوری
آنها بر پایه تغییر است .این محققان معتقدند مزیت رقابتی این شرکتها نوآوری در فنآوری
است و بازارهای جدید را از طریق ارائه محصوالت با فنآوریهای جدید تسخیر میکنند .با توجه
به مرور مبانی نظری و نظر خبرگان شاخصهای سازمان دانشبنیان در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1شاخصهای کلیدی سازمان دانشبنیان
نام متغیر
ایدهپردازی و نوآوری

شاخص
مدیریت دانش ،مدیریت خالقیت ،مدیریت
فنآوری و اطالعات ،سرمایهگذاری در بخش
تحقیق و توسعه ،نوآوری در محصول ،نوآوری
در فرآیند ،نوآوری در خدمت

نمونه تحقیقات مرتبط
ساهای و همکاران ،)2006( 1لوپز و
همکاران ،)2011( 2گوپتا و سای،)2011( 3
عادل آذر و همکاران ()1389
4

تجاریسازی

عوامل فنی ،مدیریت بازرگانی و تحلیل بازار،
عوامل تولید

رقابتپذیری

توانمندی تحقیق و توسعه ،توانمندی تولید،
توانمندی بازاریابی ،توانمندی استراتژیک

طالبزاده ( ،)1387ژانگ و همکاران
( ،)2009ایرفان و همکاران ،)2008( 5لی و
همکاران ()2005
منتزر و همکاران ،)2006( 6چندلر ()1990

7

1. Sahay et al
2. Lopez et al
3. Gupta and Desai
4. Zhang et al
5. Irfan et al
6. Mentzet et al
7. Chandler
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استراتژی زنجیره تامین :به دلیل رقابتی بودن بازارهای موجود امروز ،سازمانها به تنهایی
قادر به رقابت بهعنوان موجودیتهای مستقل نیستند و نیاز مبرمی به یکپارچگی همه اعضا
تشکیلدهنده در زنجیره تامین با یکدیگر است و موفقیت نهایی یک سازمان در گرو توانایی
مدیریتی آن در همسوسازی رویههای بههم پیوسته تجاری در بخشهای مختلف زنجیره تامین
خواهد بود (فنتزی و همکاران .)2009 ،1برای انتخاب یک استراتژی موفق نیاز است تا نه تنها
عوامل بیرونی و محیط تصمیمگیری را مد نظر قرار داد؛ بلکه باید شرایط و تواناییهای موجود در
سازمان را نیز بررسی و استراتژی را بر پایه آنها انتخاب کرد (اوایس و فنتزی2014 ،2؛ جعفرنژاد
و همکاران.)1392 ،
هر نوع غفلت در این مورد سبب شکست برنامهریزیها در آینده خواهد شد .از اینرو ،نیاز
است تا با نگاه جامع ،تمام عوامل موثر در تصمیمگیری را در بررسیهای خود مورد مطالعه قرار
داد (اوایس و فنتزی2014 ،؛ جعفرنژاد و همکاران.)1392 ،
شناسایی همزمان نیازمندیهای کسبوکار و زنجیره تامین به سازمانها اجازه میدهد تا کل
فعالیتها را بهگونهای فرموله نمایند که نه تنها آنها را از نظر رقابتی باال برد؛ بلکه به آنها اجازه
دهد در دنیای پر از تغییر و تحول کنونی که شرکتها در معرض تغییرات مداوماند ،بتوانند خود را
در برابر این تحوالت مقاوم و منعطفتر سازند (اوایس و فنتزی.)2014 ،
از طرفی استراتژی یک سازمان نیز تاثیر بهسزایی در شبکه زنجیره تامین دارد و آن را تحت
تاثیر قرار میدهد .این تاثیرات با تصمیمات سرمایهگذاری متعددی که بر زنجیرهها و در جهت
تقویت آنها صورت میپذیرد ،پر رنگتر میشود .عوامل رقابتی و تاثیرات بازار نیز از عوامل
تاثیرگذار بر زنجیرههای تامین است که شرکتها را بر آن میدارد تغییراتی در ساختار زنجیره
تامین خود ایجاد نمایند .مرور مبانی نظری استراتژی زنجیره تامین ،تعدادی از طرحهای
3
طبقهبندی استراتژی زنجیره تامین را نشان میدهد .برای مثال ،بر مبنای کار مایلز و اسنو
( )1978که از پیشگامان نظریه انتخاب استراتژی بودند ،واکر و روکرت )1987( 4پنج نوع
استراتژی زنجیره تامین پیشنهاد دادند که هریک از استراتژیها بازتاب مستقیم موقعیت
محصول -بازار بود .اولین گروه آیندهنگرها هستند که با استفاده از فنآوریهای جدید و با ارائه
محصوالت و خدمات نوآورنه بازارهای جدید را تسخیر میکنند و صنایع جدید ایجاد میکنند.
گروه بعدی تحلیلگران هستند که با وجود اینکه بخش امنی از بازار را به خود اختصاص
میدهند؛ ولی در پی کشف بازارهای جدید نیز هستند .این گروه با تحلیل فعالیتهای زنجیره
تامین دیگران تمایل دارند که دومین کسانی باشند که وارد بازار میشوند تا موثر و کارا باشند.
1. Fantazy et al
2. Awais and Fantazy
3. Miles and Snow
4. Walker and Ruekert
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گروه سوم مدافعان دستیابی به حداقل هزینه ممکن هستند .رویکرد این گروه ،انجام فعالیتهای
زنجیره تامین با حداقل هزینه ممکن است تا بخش با ثبات بازار را داشته باشند .گروه چهارم
مدافعان تمایز هستند .رویکرد این گروه سرمایهگذاری بر فعالیتهای زنجیره تامینی است که در
مورد آنها توانایی دارند .هزینههایشان معموالً باالتر از میانگین صنایع موجود هست .آنها بر
نیازهای بخش خاصی از مشتریان تمرکز میکنند و سعی دارند این بخش بازار را برای خود نگه
دارند .گروه پنجم نیز واکنشگرها هستند که این گروه از استراتژی با ثباتی استفاده نمیکنند و به
روندها و اتفاقات کوتاهمدت پاسخ میدهند.
در مطالعه دیگری فیشر ،)1997( 1محصوالت کاربردی را از محصوالت نوآورانه با استفاده از
عدم قطعیت در تقاضا متمایز ساخت .او پیشنهاد داد ،استراتژی زنجیره تامین برای محصوالت
کاربردی باید بر دستیابی به حداقل هزینه ممکن (جهتگیری کارایی) تمرکز کند؛ در حالیکه
استراتژی زنجیره تامین برای محصوالت نوآورانه باید بر پاسخگو بودن به تغییرات تقاضا
(جهتگیری پاسخگویی) تمرکز کند.
لی ،)2002( 2عالوه بر مشخصههای تقاضا ،مشخصههای عرضه را نیز مورد توجه قرار داد و
دو استراتژی دیگر را معرفی کرد :چابکی و تسهیم ریسک .محققان دیگری عالوه بر
مشخصههای عرضه و تقاضا ،شرایط بازار و استراتژی شرکت را مطرح کردند (پاور و همکاران،3
2002؛ ون هوک و همکاران2001 ،4؛ کریستوفر و تاویل2002 ،5؛ گلدزبای2006،6؛ سباستیو و
گالیسیک.)2008 ،
7
کیتز و همکاران ( ،)2003بر اساس مدل رفتاری مایلز و اسنو ( )1978برای نشان دادن
اینکه چگونه اعضای زنجیره اطالعات را به اشتراک میگذارند ،مدلی ارائه داد که در آن مدل
پیشنهاد دادند اعضای زنجیره تامین برای گسترش هرفیت خودشان از سه نوع استراتژی زنجیره
تامین مجزا استفاده میکنند :نوآورانه ،ماژوالری و الحاقی .در ادامه کار فیشر ( ،)1997بهمنظور
تایید تطابق مشخصههای محصول و استراتژی ،سلدین و الهگر )2007( 8در مطالعهای
شرکتهای سوئدی را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای آنها تطابق کلی را تایید نکرد و فقط
تطابق بین محصوالت کاربردی و استراتژی زنجیره تامین کارا را تایید کرد .آنها دریافتند که
برخی شرکتها بهمنظور بهره بردن از مشخصههای هر دو استراتژی ناب و چابک از ترکیب

1. Fisher
2. Lee
3. Power et al
4. Van Hoek et al
5. Christopher and Towill
6. Goldsby et al
7. Katz et al
8. Seldin and Olhager
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آنها استفاده میکنند .فنتزی ( 175 ،)2007شرکت را از طریق  18الویت رقابتی استراتژیک
بررسی کرد و سه نوع استراتژی زنجیره تامین معرفی کرد :استراتژی نوآورانه ،استراتژی
مشتریمدار ،استراتژی پیرو .در مطالعه تجربی دیگری بهمنظور بررسی استراتژیهای زنجیره
تامین ،کیو و همکاران )2009( 1شرکتهای چینی را با این هدف که آیا مشخصههای محصول
بر استراتژی زنجیره تامین و در نهایت عملکرد سازمان تاثیر دارد یا خیر ،بررسی کردند .این
محققان ارتباط بین مشخصههای محصول و استراتژیهای ناب و چابک را که توسط فیشر
( )1997مطرح شده بود و نیز تاثیر این استراتژیها را بر عملکرد سازمان تایید کردند .گالیسیک و
سباستیو ( )2011در ادامه کار قبلی خود ( )2008نقش توسعه زنجیره تامین را در فرآیند
تجاریسازی بررسی کردند .یافتههای آنها نشان میدهد که مشروعیت بازار ،ارزشافزوده و
اصالحات از عناصر اصلی استراتژی زنجیره تامین هستند .مرور مبانی نظری استراتژی زنجیره
تامین موجود نشان داد در صورتیکه مشخصههای عرضه و تقاضا متغیر باشد ،منجر به انتخاب
استراتژیهای زنجیره تامین مشخصی خواهد شد .با بررسی ویژگیهای سازمان دانشبنیان و
بازارهایشان میتوان دریافت که در این بازارهای نوپا ،موضوع این نیست که چگونه استراتژی
زنجیره تامین پاسخگو را ایجاد کرد؛ بلکه موضوع اصلی این است که چگونه در روابط زنجیره
تامین درگیر شد؛ در حالیکه بازارها هنوز به درستی تعریف نشدهاند و نیاز به شرکای زنجیره
تامینی است که یا وجود ندارند یا در حال حاضر در زنجیره تامین محصوالت یا خدمات جدید
درگیر نشدهاند ( سباستیو و گالیسیک.)2008 ،
استراتژی زنجیره تامین سازمانهای دانشبنیان :تحقیقات نسبتاً کمی در مورد توسعه و
مدیریت زنجیره تامین برای شرکتهایی که در مراحل ابتدائی خلق نوآوری و فنآوری هستند،
وجود دارد .این شکاف در مبانی نظری ،مشکلساز است؛ زیرا ایجاد موفقیت در بازارهای جدید از
طریق فنآوریهای پیشرفته و بازاریابی نوآورانه ،بستگی به توسعه همزمان زنجیره تامین جدید
دارد (سباستیو و گالیسیک.)2008 ،
این شرکتها باید از منابع محدود خود برای ایجاد یا حضور در شبکه تحقیقاتی ،توسعه
محصول ،بازاریابی و همکاری زنجیره تامین که بازارها را برای نوآوریها شکل داده است و
سرعت میبخشد ،بهره ببرند (هیلز و سارین2003 ،2؛ جاورسکی و همکاران.)2000 ،3

1. Qi et al
2. Hills and Sarin
3. Jaworski et al
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موفقیت این شرکت ها از طریق دستیابی به مشروعیت بازار و یادگیری سازمانی که منجر به
اصالحات ضروری محصول و فرآیندها میشود ،قابل پیشبینی است .محصوالت بر مبنای
فنآوریهای پیشرفته و بازاریابی نوآورانه بهویژه وقتیکه توسط شرکتهای نوپا در بازارهای
نوههور راهاندازی میشوند ،حالت های زیادی از عدم قطعیت عرضه و تقاضا را تجربه میکنند .در
این شرایط ،هم بازارها و هم زنجیرههای تامین بهصورت همزمان شکل میگیرند (سباستیو و
گالیسیک.)2008 ،
جز جدانشدنی استراتژی راهاندازی بازار شرکت نوپا ،تعریف و اصالح مشخصههای محصول
و فرآیندهای زنجیره تامین بر اساس کانالهای ارتباطی و بازخورد مشتریان است .مهمترین
تفاوت در بافت بازارهای نوههور این است که زنجیره تامین از مشخصههای در حال تکامل
عرضه و تقاضا هم تاثیر میگیرد و هم بر آنها تاثیرگذار است .به عبارت دیگر ،در مراحل ابتدایی
شکلگیری بازار ،بهره گیری از زنجیره تامین برای ایجاد مشروعیت بازار و پرورش یادگیری
سازمانی جایگزین نقش سنتی زنجیره تامین یعنی اثربخشی و کارایی در تعادل عرضه و تقاضا
میشود .به محض اینکه بازارها شکل گرفتند ،تاکید استراتژی زنجیره تامین به مدیریت تعادل
بین کارایی ،پاسخگویی و چابکی تغییر مییابد (سباستیو و گالیسیک.)2008 ،
محققان بسیاری ادعا میکنند که تجاریسازی موفق محصوالتی که از فنآوری پیشرفته یا
بازاریابی نوآورانه بهره میبرند ،نیازمند رویکرد بازار محور است .از آنجاکه تجاریسازی مربوط به
انتظارات مشتری ،ارزشافزوده و فرآیندهای کسبوکار میباشد؛ لذا این رویکرد به ایجاد ،شکل
دادن و سرعت بخشیدن بازارهای بالقوه و تغییرات در صنایع سنتی کمک خواهد کرد (هیلز و
سارین2003 ،؛ کومارو همکاران.)2000 ،1
سباستیو و گالیسیک ( ،)2008مطرح میکنند که در این بازارها استراتژی زنجیره تامین نقش
مهمی برای ایجاد موفق بازار دارد و موفقیت بستگی به توسعه همزمان بازار و زنجیره تامین دارد.
این محققان مفهوم استراتژی زنجیره تامین نوههور را مطرح کردند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر
ضمن بهرهگیری از مدل ارائهشده توسط گالیسیک و سباستیو ( ،)2011توسعه بیشتر نظریه
استراتژی زنجیره تامین و شناسایی عناصر تاثیرگذار ویژگیهای سازمان دانشبنیان نوپا بر تدوین
استراتژی زنجیره تامین است .در این مقاله سعی شده است با مطالعه موردی چهار شرکت
دانشبنیان با زمینه فعالیتهای تولید تجهیزات نظامی ،لیزرهای صنعتی ،نرمافزارهای هوشمند و
تولید مواد پلیمری و بهرهگیری از روش تحلیل عاملی اکتشافی به این مهم دست یافت .با توجه
به مرور مبانی نظری ،شاخصهای استراتژی زنجیره تامین در جدول  2آورده شده است

1. Kumar et al
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جدول  :2شاخصهای استراتژی زنجیره تامین
عوامل
بازار

ریسکها

عوامل درخواستی بازار

محصول

شاخصها
ماهیت بازار و ویژگیهای آن ،درجه
ساختار بازار ،رقابت و حجم تقاضا و
سهم ما از این بازار و اعتبار سازمان
ریسکها از عوامل تاثیرگذار در نتایج
تصمیمگیریاند برای موفقیت در هر
تصمیم بهتر است انتخابها بهگونهای
باشد که تاثیرات این تهدیدات به
حداقل خود کاهش یابد .از جمله
ریسکهای تاثیرگذار در زنجیره تامین
عبارتاند از :ریسک تامین ،تقاضا،
محیط و ریسک عملکرد
در این قسمت ویژگیهایی از محصول
و تحویل آن که مشتریان خواستار آنند
گنجانده شده است .این عوامل به
نحوی نشاندهنده عملکرد سازمان
مزبور نیز خواهند بود؛ چراکه موفقیت
هر زنجیره در وهله اول در گرو
رضایت مشتریان آن خواهد بود .برای
بررسی موفقیت هر استراتژی و
بررسی تاثیر سایر عوامل نیاز است تا
بهطور کامل روابط این معیارها با
سایر معیارها مورد بررسی قرار گیرد.
در این مدل عوامل عبارتاند از :تنوع،
کیفیت ،قیمت محصول و بازه تحویل
آن
دو مشخصه جایگاه محصول در چرخه
عمر خود و قیمت تمام شده محصول
از مشخصههای محصول هستند که
بهعنوان شناسههای آن در این قسمت
قرار گرفتهاند .محصول تولیدی در
سازمان و ماهیت محصول در انتخاب
استراتژی تاثیرگذار است و هر
استراتژی باید کامال سازگار با آن ارائه
شود .چنانچه استراتژی که برای
محصولی با هزینه تمام شده باالست

نمونه تحقیقات مرتبط
فیشر ( ،)1997لی ()2002

منتزر و همکاران ( ،)2006لی (،)2002
واکر وروکرت ()1987

ژانگ و همکاران ( ،)2009منتزر و
همکاران ( ،)2006گلدزبای و همکاران
( ،)2006راندال و همکاران،)2003( 1
چیلدرهاوس و تاویل)2002( 2

گوپتا و سای ( ،)2011ایرفان و
همکاران ( ،)2008فیشر ()1997

1. Randall et al
2. Childerhouse and Towill
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داراییها و قابلیتهای
زنجیره تامین

عملکرد بخشهای مختلف
زنجیره

در اغلب اوقات نمیتواند برای شرکتی
که محصوالت با هزینه تمام شده
پایین تولید میکند مناسب باشد.
جایگاه محصول در چرخه عمر از
دیگر عوامل استراتژیک سازمانی است
که باید بهطور کامل مورد بررسی قرار
گیرد
در این قسمت عواملی مانند
انعطافپذیری و یکپارچگی و سطح
دانایی و فنآوری و تسهیالت و
همچنین فنآوری اطالعات که به
نوعی یک دارایی و مزیت برای کل
سازمان به حساب میآیند گردآوری
شدهاند .این عوامل میتوانند عوامل
کمی و قابل لمس بوده و یا ماهیت
کامالً کیفی داشته باشند.
توان مختلف یک سازمان در
بخشهای مختلف بهعنوان یک نقطه
قوت و یا برعکس به عنوان یک
محدودیت منجر به تصمیمگیریهای
متفاوتی میشود .از جمله واحدهای
تاثیرگذار عبارتاند از :تامین ،توزیع،
مدیریت موجودی ،برنامهریزی و
بخش توسعه و تحقیق و همچنین
خود واحد تولید و توان آن هستند.
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ژانگ و همکاران ( ،)2009منتزر و
همکاران ()2006

عادل آذر و همکاران ( ،)1389ژانگ و
همکاران ( ،)2009منتزر و همکاران
()2006

 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن تحلیلی  -همبستگی است و با بهترهگیتری از ابتزار
پرسشنامه انجام شده است .ابتدا با مرور مبانی نظری و با اتکا به رویکردهای منبعمحور بهبررسی
ویژگیها و شاخصهای سازمانهای دانشبنیان و استراتژی زنجیره تامین پرداختته شتده استت.
سپس ،بهمنظور بررسی تاثیر شاخصهای سازمان دانشبنیان بر استراتژی زنجیتره تتامین ،روش
مطالعه موردی انتخاب شده است .در این راستا ،پرسشنامهای با توجته بته مبتانی نظتری و نظتر
خبرگان مبنی بر  9عامل ( 6عامل مربوط به استراتژی زنجیره تامین و  3عامل مربوط به سازمان
دانشبنیان که خود دارای  13عامل است) و  80سوال ( 25سوال استراتژی زنجیتره تتامین و 55
سوال سازمان دانشبنیان) و با استفاده از طیف لیکترت بتا دامنته  5تتایی طراحتی شتد .از 260
پرسشنامه توزیعشده در چهار شرکت دانشبنیان با زمینه فعالیتهای تولید تجهیزات نظامی ،لیزر،
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نرمافزارهای هوشمند و تولید متواد پلیمتری 254 ،پرسشتنامه جمتعآوری شتد .در ایتن مطالعته،
پیشنهاد شد که شاخصهای سازمان دانتشبنیتان متغیرهتای مستتقل تحقیتق و شتاخصهتای
استراتژی زنجیره تامین ،بازار ،ریسکها ،عوامل درخواستی بازار ،محصول ،داراییها و قابلیتهای
زنجیره تامین و عملکردهای بخشهای مختلف زنجیره بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته
شده است.
بهمنظور شناسایی و کشف ابعاد یا سازههای اصلی تحقیتق بترای شناستایی عوامتل متوثر و
تبیین سهم اشتراکات توسط این متغیرها و نیز بارهای عاملی آنهتا در زمینته تتدوین استتراتژی
زنجیره تامین در سازمانهای دانشبنیان از روش تحلیل عتاملی اکتشتافی استتفاده شتده استت.
تحلیل عاملی ،روشی است بهمنظور شناسایی متغیرهتای مستتقل یتا وابستته در مجموعتهای از
سواالت پرسشنامه و سنجش میزان وابستگی متغیرهای مورد بررسی و عاملهای آنها؛ بنابراین
از طریق این روش میتوان میزان بارعاملی هر متغیر را مورد بررسی قرار داد و میتزان بارگتذاری
آنها را بر عاملها مشخص کرد .در این پژوهش ،از تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول و دوم بتا
استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .با توجه به حساسیت تحلیل عاملی به عدم تقتارن،
برخی سواالت از پرسشنامه حتذف شتد .پایتایی ،ثبتات و همتاهنگی منطقتی پاستخهتا در ابتزار
اندازهگیری را نمایش میدهد و به ارزیابی درستی و مناسب بودن یک شاخص کمتک متینمایتد
(داناییفرد ،الوانی و آذر .)1389 ،در این پژوهش بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفتای
کرونباخ استفاده شده است (یزدی ،فتحالهی و کامرانی .)1386 ،میزان آلفای کرونبتاخ پرسشتنامه
شاخصهای دانشبنیان  0/945و میزان آلفای کرونباخ شتاخصهتای استتراتژی زنجیتره تتامین
 0/957بهدست آمد که با توجه به اینکه باالی  0/9استت؛ بنتابراین برختی ستواالت همخطتی
چندگانه دارند .سواالتی که عامل تورمی واریانس 1آنها بزرگتر از  2/75بود ،حذف شدند .تعتداد
سواالت دانشبنیان از  55سوال به  40سوال کاهش پیدا کرد و آلفای کرونباخ  0/899بتهدستت
آمد .تعداد سواالت استراتژی زنجیره تامین از  28سوال به  12سوال کتاهش پیتدا کترد و آلفتای
کرونباخ  0/894بهدست آمد .برای روایی عاملی شدن و اندازه کفایتت نمونتهگیتری 2بته ترتیتب
شاخص کیزر ،مایر و اولکین 3و آزمون بارتلت استتفاده شتده استت؛ در صتورتیکته میتزان ایتن
شاخص بزرگتر از  0/7باشد ،حجم نمونه کافی است و چنانچه سطح معنتاداری آزمتون کرویتت
بارتلت 4از  5درصد کمتر باشد از روایی عاملی شدن برخوردار است .این شاخص برای دانشبنیان
 0/903و برای استراتژی زنجیره تامین  0/850بهدست آمد که به ترتیتب در جتدول  3و  4قترار
داده شده است؛ بنابراین از روایی عاملی برخوردار هستند.
1. Variance Inflation Factor
)2. Measures of Sampling Adequacy (MSA
3. Kaiser-Meyer- Olkin
4. Bartlett's of Sphericity
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جدول  :3اندازه کفایت نمونهگیری  KMOو آزمون کرویت بارتلت در آزمودنیهای پژوهش دانشبنیان
0/903

اندازه کفایت نمونهگیری KMO

مجذور خی
درجه آزادی
سطح معناداری

آزمون کرویت بارتلت

5042/607
780
0/000

منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  :4اندازه کفایت نمونهگیری  KMOو آزمون کرویت بارتلت در آزمودنیهای پژوهش استراتژی
زنجیره تامین
0/850

اندازه کفایت نمونهگیری KMO
مجذور خی
درجه آزادی
آزمون کرویت بارتلت
سطح معناداری
منبع :یافتههای پژوهشگر

1219/25
66
0/000

بعد از محاسبه کفایت اندازه نمونه جهت تعیین میزان تبیین واریتانس هتر گویته بته وستیله
تحلیل در آزمودنیهای پژوهش ،بهبررسی اشتراکات 1و حذف اشتراکات کمتر از  0/5پرداخته شد
و سپس جهت تعیین میزان تبیین واریتانس توستط عوامتل در آزمتودنیهتای پتژوهش ،از کتل
واریانس تبیین شده 2به وسیله راهحل تحلیل عاملی استفاده شد و در نهایت بتا استتفاده متاتریس
چرخش یافته 3به نامگذاری عوامل جدید پرداخته شد که خالصه نتایج آن به همراه وزن عوامتل
و نامگذاری جدید عوامل سازمان دانشبنیان به ترتیب در جداول  5تا  12آورده شده است.
جدول  :5خالصهای از عوامل مربوط به مدیریت دانش
عامل

مدیریت دانش

شماره گویه
55
30
33
25
49
4
21
11
39

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
درصد تراکمی
درصد واریانس
کل واریانس

وزن عامل
0/753
0/752
0/747
4/970
0/743
0/740
0/736
0/717
0/699
0/692
منبع :یافتههای پژوهشگر

13/079

13/079

1. Communalities
2. Total Variance Explained
3. Rotated Component Matrix
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جدول  :6خالصهای از عوامل مربوط به تجاریسازی
عامل

شماره گویه

وزن عامل

13

0/736

34
3
26
51

0/620
0/608
0/587
0/587
منبع :یافتههای پژوهشگر

تجاریسازی

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
کل واریانس
3/061

درصد واریانس

درصد تراکمی

8/056

21/135

جدول  :7خالصهای از عوامل مربوط به منابع دانش
عامل

منابع دانش

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش

شماره گویه

وزن عامل

9

0/747

10
2
27

0/707
3/006
0/698
0/669
منبع :یافتههای پژوهشگر

کل واریانس

درصد واریانس
7/911

درصد تراکمی
29/046

جدول  :8خالصهای از عوامل مربوط به تحقیق و توسعه
عامل

تحقیق و توسعه

شماره گویه
8
54
29
45
6
31
49

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
درصد تراکمی
درصد واریانس
کل واریانس

وزن عامل
0/611
0/600
2/951
0/577
0/532
0/507
0/492
0/429
منبع :یافتههای پژوهشگر

7/765

36/811

جدول  :9خالصهای از عوامل مربوط به تحقیق و توسعه
عامل
نوآوری

شماره گویه
23
37
42

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
درصد تراکمی
درصد واریانس
کل واریانس

وزن عامل
0/802
0/783
2/675
0/533
منبع :یافتههای پژوهشگر

7/039

43/850
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جدول  :10خالصهای از عوامل مربوط به بازاریابی
عامل
بازاریابی

شماره گویه
14
1
41
35

وزن عامل

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
کل واریانس

0/784
0/540
2/559
0/371
0/369
منبع :یافتههای پژوهشگر

درصد واریانس

درصد تراکمی

6/735

50/585

جدول  :11خالصهای از عوامل مربوط به فنآوری اطالعات
عامل
فنآوری
اطالعات

شماه گویه
40
22
52

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
درصد تراکمی
درصد واریانس
کل واریانس

وزن عامل
0/667
0/554
2/381
0/477
منبع :یافتههای پژوهشگر

6/267

56/852

جدول  :12خالصهای از عوامل مربوط به مدیریت
عامل

شماه گویه

مدیریت

44
53
5

وزن عامل

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
کل واریانس

0/744
0/445
2/338
0/419
منبع :یافتههای پژوهشگر

درصد واریانس

درصد تراکمی

6/152

63/004

در مرحله بعد با توجه به تحلیل عاملی اکتشافی هر یک از  8عامل شناساییشده در قالب دو
عامل جای گرفتند .دو عامل یاد شده ،بر اساس مبانی نظری رقابتتپتذیری و دانتش نامگتذاری
شدند .میزان  KMOمقدار  0/894بهدست آمد که مقدار مناسبی است .خروجیهتای مربتوط بته
تحلیل عاملی مرحله دوم مدیریت دانش در جداول  13و  14است.
جدول  :13خالصهای از عوامل مربوط به رقابتپذیری
عامل

رقابتپذیری

زیر عامل
تحقیق و توسعه
بازاریابی
تجاریسازی
مدیریت
فنآوری
اطالعات
نوآوری

وزن عامل
00/863
0/850
0/827
0/788

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
درصد تراکمی
درصد واریانس
کل واریانس
3/936

0/753
0/607
منبع :یافتههای پژوهشگر

49/198

49/198
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جدول  :14خالصهای از عوامل مربوط به دانش
عامل
دانش

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
وزن عامل
درصد تراکمی
درصد واریانس
کل واریانس
0/922
67/323
18/126
1/450
0/560
منبع :یافتههای پژوهشگر

شماه گویه
مدیریت دانش
منابع دانش

تحلیل عاملی اکتشافی مرحله دوم برای استراتژی زنجیره تامین نیز انجام شتد کته خالصته
نتایج آن به همراه وزن عوامل و نامگذاری جدید عوامل استراتژی زنجیتره تتامین بته ترتیتب در
جداول  15و  16و  17آورده شده است.
جدول  :15خالصهای از عوامل مربوط به بازار
عامل
بازار

شماه گویه
62
76
70
59

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
درصد تراکمی
درصد واریانس
کل واریانس

وزن عامل
0/684
0/669
2/199
0/564
0/535
منبع :یافتههای پژوهشگر

18/329

18/329

جدول  :16خالصهای از عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و برنامهریزی
عامل
تحقیق و توسعه و
برنامهریزی

شماه گویه
75
58
63
77

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
درصد تراکمی
درصد واریانس
کل واریانس

وزن عامل
0/790
0/567
2/135
0/538
0/530
منبع :یافتههای پژوهشگر

17/788

36/116

جدول  :17خالصهای از عوامل مربوط به فنآوری اطالعات
عامل
فنآوری
اطالعات

شماه گویه
72
79
73

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش
درصد تراکمی
کل واریانس درصد واریانس

وزن عامل
0/814
0/566
1/884
0/431
منبع :یافتههای پژوهشگر

15/704

51/820
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 .4نتیجهگیری

اکثر مسائل مطرحشده در حیطه موضوع استراتژی زنجیتره تتامین ،بستیار گستترده استت و
دارای تعداد زیادی متغیرهای تاثیرگذار میباشد که تصمیمگیرنده را به چالش واداشتته و او را بتا
مشکالتی مواجه میسازد که این مسئله در سازمانهای دانشبنیان بهواستطه ویژگتیهتای ایتن
سازمانها که پیشتر توضیح داده شد ،شدت بیشتری مییابد .اگرچه این مسائل قابل مدلستازی و
نمایش در ساختارهای فازی و غیر قطعی هستند؛ ولی روشهای ریاضی عمالً از حتل ایتن نتوع
مسائل عاجز است و فقط در مواردی که ماهیت مستئله دارای ستاختاری روشتن و سیستتماتیک
باشند ،قابل استفاده هستند؛ لذا در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیل عاملی
اکتشافی به شناسایی عوامل و عناصر کلیتدی تاثیرگتذار ستازمانهتای دانتشبنیتان بتر تتدوین
استراتژی زنجیره تامین پرداخته و با مدلسازی تا حدی مسئله را از حالت پیچیتده و ابهتام ختار
کرد .در این مطالعه با انجام بررسیهای صورت گرفته در چهتار شترکت دانتشبنیتان بتا زمینته
فعالیتهای تولید تجهیزات نظامی ،لیزرهای صنعتی ،نرمافزارهای هوشمند و تولید مواد پلیمتری،
بهطور تجربی ثابت شد که استراتژی زنجیره تامین باید بر مبنای ماهیت محصول اصلی ،تطتابق
ساختارهای زنجیره تامین با ویژگیهای خاص محصتوالت و بازارهتای متفتاوت انتختاب شتوند.
ضمن اینکه نتایج ایتن مطالعته تاییتدی بتر ادعتای محققتان پیشتین مبنتی بتر لتزوم تطتابق
مشخصههای عرضه و تقاضا ،مشخصههای محصول و شرایط بازار با استتراتژی زنجیتره تتامین
است ،با بهرهگیری از عناصر کلیدی ارائهشده توسط آن محققان ،ابعاد و عناصر دیگتری نیتز بته
مسئله اضافه و مدل نهایی با هدف شناسایی شاخصهای تاثیرگذار سازمان دانشبنیان بر تتدوین
استراتژی زنجیره تامین ارائه شد .بهطور خالصه عوامل شناساییشده در این پژوهش 8 ،عامل با
نامهای تحقیق و توسعه ،بازاریابی ،تجاریسازی ،مدیریت ،فنآوری ،نتوآوری ،متدیریت دانتش و
منایع دانش بهعنوان ویژگیهای تاثیرگذار شرکت دانشبنیان بر تدوین استراتژی زنجیره تامین و
 3عامل با نامهای بازار -محصول ،تحقیق و توسعه و برنامهریزی و فنآوری اطالعات بتهعنتوان
عوامل کلیدی تدوین استراتژی زنجیره تامین شناسایی شد که به ترتیب در مدلهای شتکل  1و
 2ارائه شده است.
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شکل  :1مدل نهایی ویژگیهای سازمان دانشبنیان پژوهش
منبع :یافتههای پژوهشگر

شکل  :2مدل نهایی شاخصهای استراتژی زنجیره تامین پژوهش
منبع :یافتههای پژوهشگر
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