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فناوری اطالعات در شرکتهای دانشبنیان
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الهکرم صالحی
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چکیده

یکــی از مهمترین رویکردهای راهبردی رقابت ،کســب پایداری در مدیریــت زنجیره تأمین فناوری

اطالعــات برای ایجاد توازن اطالعات در میان تصمیمگیرندگان میباشــد کــه میتواند در قالب ابعاد
تحلیل
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و غیره بازتاب یابد .هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی
ِ

کیفی تعاملی ریســکهای زنجیره تأمین پایدا ِر فناوری اطالعات در شــرکتهای دانشبنیان اســت.

براساس روششناســی پژوهش ترکیبی ،ابتدا برای شناسایی مؤلفهها و گزارههای ریسکهای زنجیره
تأمین پایدا ِر فناوریِ اطالعات از تحلیل فراترکیب و دلفی استفاده شد که مشارکتکنندگان این بخش

کمی از تحلیل بازنمایی
 ۱۵نفر از متخصصان و خبرگان در ســطح دانشگاهی بودند .سپس در بخش ّ

سیســتمی استفاده شــد که در این بخش نیز  ۲۰نفر از متخصصان فناوری اطالعات در شرکتهای
دانشبنیان مشارکت داشتند .مبتنی بر یافتههای پژوهش ،سه مؤلفه اصلی و  ۲۸گزاره اولیه تائید شد
حد کفایت نظری تعداد  ۲۱گزاره نهایی شــد .درادامه نیز
که پس از تحلیل دلفی باهدف رســیدن به ّ
تحلیل روابط بین پیوندها و تأثیرگذاری سیستمی با گزارههای تأییدشده صورت پذیرفت و برایناساس

محرکترین گزارهها و پیامدهای مربوط به هریک از ریسکهای زنجیره تأمین پایدار فناوری اطالعات
در شرکتهای دانشبنیان مشخص شد.
کلیدواژگان

ریســک زنجیره تأمین پایدار ،توسعه فناوری اطالعات ،شرکتهای دانشبنیان ،تحلیل کیفی تعاملی،

تحلیل بازنمایی سیستمی

 . 1دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ،واحد مسجدسلیمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مسجدسلیمان.

 . 2عضو هیئتعلمی گروه مهندسی صنایع ،واحد مسجدسلیمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مسجدسلیمان.
*  .نویسنده مسئولmolaalizadehsaber@yahoo.com :
 . 3عضو هیئتعلمی گروه حسابداری ،واحد مسجدسلیمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مسجدسلیمان.
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مقدمه
امروزه موانع محیطهای کسبوکار بهواسطه رشد فزاینده رقابت ازیکسو و کاهش منابع ازسویدیگر
بهشدت درحال افزایش هســتند .برایناساس ،کارکردهای رقابتی تنها مختص شرکتهایی است که
برحسب توانمندیهای دانشافزا درسطح بازار دارای قابلیتهای راهبردی میباشند .دراینمیان یکی
از ایــن توانمندیهای راهبردی ،زنجیره تأمین پایدار اســت (داهلمــن و روهیریچ .)۲۰۱۹ ،1زنجیره
تأمین پایدار زمینهســاز ادغام راهبردها و یا عوامل اقتصادی و زیســتمحیطی در طراحی شبکههای
زنجیره تأمین میشــود و این موضوع به توســعه سطح پایداری شــرکتها در شرایط رقابتی کمک
میکند (لی و متیازان .)۲۰۱۸ ،2باوجود مزایای تداوم در زنجیره تأمین پایدار ،پژوهشــگرانی همچون
گورانــی 3و همکاران ( ،)۲۰۱۱تنگ و ژئو ،)۲۰۱۲( 4ژو 5و همکاران ( )۲۰۱۹به اهمیت ریســک در
پایداری زنجیره تأمین اشــاره کرده و عدمکنترل ریسکها را آســیبی جدی برای شرکتهای فعال
در ســطح بازار رقابتی قلمداد میکنند (یحییزادهفر و همکاران .)2018 ،ریســک در زنجیره تأمین،
توازن
رخداد بالقوهای است که خارج از پیشبینیها و کنترلهای اعمالشده ،زمینهساز برهمخوردن
ِ

جریــان طبیعی مــواد و اطالعات در چرخه تأمین میشــود که هزینههای احتمالــی را به ذینفعان
تحمیل خواهد کرد (شــعله و همکاران .)2019 ،طیف وسیعی از ریسکهای زنجیره تأمین میتوانند
آثار منفی بر عملکرد زنجیره تأمیــن پایدار وارد نمایند .باتوجهبه ارتباط تنگاتنگ مؤلفههای زنجیره
تأمین پایدار با یکدیگر ،این معضل میتواند زمینهساز بروز اختالل یا بهعبارتی ریسک در هر قسمت
از زنجیره تأمین شــده و کل زنجیره را تحتالشــعاع قرار دهد (طالبی و آیــرون .)2015 ،درنتیجه
شناسایی ریســکهای زنجیره تأمین پایدار ،ارزیابی تأثیر آنها و توسعه ابزارهای مدیریت ریسک به
مســئلهای کلیدی برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار تبدیل شده است (هافمن 6و همکاران.)۲۰۱۴ ،
علیرغم عالقه زیاد پژوهشگران به ارزیابی ریسکهای زنجیره تأمین پایدار خصوصاً در حوزه فناوری
اطالعات ،پژوهشهای اندکی درخصوص ریســکهای مرتبط با پایداری زنجیره تأمین صورت گرفته
است .برخی از این پژوهشها تنها به ریسکهای محیطی (کازینس 7و همکاران )۲۰۰۴ ،و برخی نیز
1 . Dahlmann & Roehrich
2 . Li & Mathiyazhagan
3 . Gurnani
4 . Tang & Zhou
5 . Xu
6 . Hofmann
7 . Cousins
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به ابعاد اقتصادی و ســاختاری (وانانی 1و همــکاران )۲۰۰۹ ،پرداختهاند و توجه چندانی به یک حوزه
تخصصی و متمرکز نظیر ریسکهای ناشی از فناوری اطالعات نداشتهاند .ازطرفدیگر روششناسیهای
کبُعدی بوده اســت؛ بهعنوانمثال اندرسون )۲۰۰۶( 2تأثیرات منفی عملکردهای
موردبررســی غالباً ت 
ضعف پایداری را تنها از منظر جنبههای مالی موردبررســی قرار داده است؛ بنابراین انجام یک بررسی

چندبُعدی جهت شناســایی ابعاد ریسک زنجیره تأمین پایدار در حوزه فناوری اطالعات و ارائه الگویی

برای شــرکتهای این حوزه ،میتواند ضمن ایجاد انســجام و یکپارچگی نظــری ،به کاربردینمودن
راهبردهــای زنجیره تأمین پایدار برای شــرکتهای مذکور کمک نماید .در ایــن پژوهش ،باتوجهبه
محدودیتها و تحریمهای بینالمللی و درنتیجه اهمیت تدوین زنجیره تأمین پایدار برای شرکتهای
دانشبنیان فعال در بخش زیرســاختهای فناوری اطالعات ،شناخت کارکردهای ریسکهای موجود
در این بخش میتواند همسو با تأکید چشمانداز  ۱۴۰۴بر توسعه زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطاتی
بهمنظور توسعهی شبکههای بانکی ،توسعه دولت الکترونیک ،ایجاد نظام مالیاتی یکپارچه ،ایجاد امنیت
سایبری و نظایر آن ،زمینهساز افزایش ظرفیتهای رقابتی شرکتهای حوزه فناوری اطالعات شود .از
منظر نوآوری پژوهشی نیز مطالعه حاضر تالش نموده تا با اتّکا به فرآیندهای تحلیلی ابتدا ریسکهای
زنجیره تأمین پایدار در حوزه فناوری اطالعات را شناسایی نماید و سپس براساس یک فرآیند تحلیل
پیوندی ،محرکها و پیامدهای ریســک زنجیره تأمین پایدار در این حوزه را مشــخص نماید؛ بنابراین
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تحلیل کیفی تعاملی 3ریســکهای زنجیره تأمین پایدا ِر شرکتهای

دانشبنیان در بخش فناوری اطالعات میباشد.
مبانی نظری
مدیریت زنجیره تأمین پایدار

مفهوم مدیریت زنجیره تأمین پایدار ،در دو دهه اخیر موردمطالعه گسترده قرارگرفته است .تالشهای

توســعهای پیش از دهه  ۱۹۶۰عمدتاً معطوف به جنبههای اقتصادی توســعه بوده است (هاتچینز و
ســاترلند .)۲۰۰۸ ،4جنبههای غیراقتصادی فعالیتهای توسعهای پسازآن موردتوجه قرار گرفت و در
1 . Vanany
2 . Anderson
)3 . Interactive Qualitative Analysis (IQA
4 . Hutchins & Sutherland
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دهه  ۱۹۸۰مفهوم توســعه پایدار مطرح شــد .با گسترش توسعه این مفهوم ،ابعاد مختلفی از پایداری

زنجیره تأمین در قالب ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و غیره توسعه یافت که غالباً

اهداف مشترکی را دربرمیگرفت .الکینگتون )۲۰۱۱( 1در قالب پژوهشی پیشینه پایداری را در سه بُعد

اصلی اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی طبقهبندی کرد .نکته قابلتوجه این است که پیش از آغاز
قرن بیست و یکم ،تعریفی منسجم ،یکپارچه و مستقل از مدیریت زنجیره تأمین پایدار بهصراحت ارائه
نشده بود؛ اما از سال  ،۲۰۰۱تعاریف بهطور هدفمندتر و با ابعاد گستردهتر بیان شدند تا ابعاد مختلف
پایداری را دربرگیرند .آهی و سیراســی )۲۰۱۳( 2مدیریت زنجیره تأمین پایدار را باتکیهبر ادغام ابعاد
اصلی پایداری شرکتها و ویژگیهای مدیریت زنجیره تأمین تعریف کردند .ازطرفدیگر اسریواستاوا

3

( )۲۰۰۷مدیریت زنجیره تأمین پایدار را درقالب یکپارچهسازی تفکر زیستمحیطی با مدیریت زنجیره
تأمین ســبز (متشــکل از طراحی محصول ،یافتن منابع مواد و انتخاب آن ،فرآیندهای تولید ،تحویل
محصــول نهایی به مشــتریان نهایی و همچنین مدیریت محصوالت پــس از عمر مفید) معرفی کرد.
همچنین شــن )۲۰۰۷( 4بر اهمیت طراحی شــبکه بهعنوان یکی از ابعــاد راهبردی مدیریت زنجیره
تأمین در انعطافپذیری ،ســودآوری بلندمدت و پایداری زنجیره تأمین تأکید کرد .از سایر جنبههای
جالبتوجه در تعاریف ارائهشــده میتوان از فشارهای ذینفعان خارجی ،تعریف مدیریت زنجیره تأمین
پایدار فراتر از مفهوم ســنتی کســبوکار و نقش آن در ارتقای عملکرد اقتصادی نام برد (آدســانیا 5و
همــکاران .)2020 ،از دیدگاه عملیاتی نیز مدیریت زنجیره تأمین پایدار باتأکیدبر نقش همکاری بین
شرکای زنجیره تأمین ،بهعنوان زیرمجموعه فرآیندهای داخلی و خارجی درنظر گرفته شده است .بهبود
عملکرد بلندمدت اقتصادی شــرکتها و زنجیره تأمین آنها باتکیهبر یکپارچگی راهبردی ،شفافیت و
دســتیابی به اهداف اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی سازمان و ازطریق هماهنگی نظاممند میان
فرآیندهای کلیدی بینسازمانی پیگیری میشود (بالیگا 6و همکاران.)2020 ،
پایداری در توسعه فناوری اطالعات
در جهانی که با چالشهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی متعددی روبهرو اســت ،صنایع مختلف باید
1 . Elkington
2 . Ahi & Searcy
3 . Srivastava
4 . Shen
5 . Adesanya
6 . Baliga
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خدمات و فرایندهای خود را با فناوری اطالعات همراســتا کنند (احمد .)۲۰۲1 ،1درواقع رشد توسعه
پایدار و پیشــرفت فناوری اطالعات ،تغییراتی را در اقتصاد پیشــرفته بهوجود آورده است ،بهنحویکه
امــروزه فناوری و اطالعات مهمترین مرز میان شــرکتهای دانشبنیان و غیردانشبنیان میباشــد و
اساســاً بهرهگیری از فناوری اطالعات ،روش انجام کسبوکار شرکتها و راه تعامل مشتری با آنها را
دگرگون کرده است .فناوری اطالعات ،محرک اصلی توسعه پایدار صنایع مختلف بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه و درراستای ارتقای ســطح رفاه اجتماعی میباشد .نکته قابلتوجه این است که توسعه
پایدار زنجیره تأمین در فناوری اطالعات یک مفهوم چندبُعدی و گسترده است .دیباروس 2و همکاران

( )۲۰۱۵دراینرابطه بیان مینمایند که در پی جهانیشدن ،شرکتهای دانشبنیان ارتباط میان خود
با فناوری اطالعات و زنجیره تأمین را بهمنظور دستیابی به کاهش هزینه برنامهریزیشده آغاز کردهاند.
امروزه فناوری اطالعات از فعالیتهای شــرکتها پشتیبانی میکند ،ارتباطهای دور در زنجیره تأمین
را بههم پیوند میزند و بهطور فزاینده شــرکتها را با مشتریان خود مرتبط میسازد؛ بنابراین فناوری
اطالعات در بهبود عملکرد زنجیره تأمین از اهمیت قابلمالحظهای برخوردار اســت .درهمینراســتا
بلنکلی )۲۰۰۸( 3تأثیر فناوری اطالعات را بر زنجیره تأمین و عملکرد بنگاههای تجاری موردبررســی
قرار داد .یافتههای این پژوهش نشان داد سه عامل کیفیت تکنیکی واحد فناوری اطالعات ،سودمندی
برنامه فناوری اطالعات و حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد از فناوری اطالعات ،بهطور مثبت و معنادار
بر تأثیرگذاری فناوری اطالعات بر زنجیره تأمین مؤثر بوده است .استورر 4و همکاران ( )۲۰۰۵در بسط
نظری مفهوم زنجیره تأمین پایدار در فناوری اطالعات ،آن را در قالب یک رویکرد ســ هبُعدی در قالب

شــکل  1ارائه دادند و گارسیا 5و همکاران ( )۲۰۱۶براســاس این چارچوب ،بُعد اقتصادی را مرتبط با

مفهوم سهگانه بنیادی معرفی کردند.

1 . Ahmed
2 . De Barros
3 . Blankley
4 . Steurer
5 . Garcia
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شکل  :1کارکردهای زنجیره تأمین پایدار فناوری اطالعات (استورر و همکاران)۲۰۰۵ ،

ا ِوجی )۲۰۱۱( 1و دوســکالوا و کاســمانوا )۲۰۱۶( 2نیز ابعاد اقتصادی توسعه فناوری اطالعات را
بهعنوان عاملی کلیدی در مسیر کسب مزیتهای رقابتی تشریح کردند .ازسویدیگر براردی)۲۰۱۵( 3
در پژوهش خــود ،وجود کارکردهای اجتماعی را در پایداری فنــاوری اطالعات بهعنوان یک رویکرد
راهبردی موردبررســی قرار داد و آن را در امتداد زنجیــرهای از دو کارکرد دیگر معرفی کرد .درنهایت
چو و چن )۲۰۱2( 4بُعد زیستمحیطی را در پایداری فناوری اطالعات موردتوجه قرار دادند .یافتههای
پژوهشگران در زمینه تأثیر این ابعاد را میتوان در قالب جدول  1خالصه کرد.

تمرکز بر پژوهشهای متعدد در این بخش نشــان میدهد که امروزه استفاده از فناوری اطالعات
بهعنوان شــرط الزم برای کنترل مؤثر زنجیرههای تأمین پیچیده موردتوجه قرار گرفته اســت (کایا و
آزالتون .)2012 ،5یک زنجیره تأمین که با نظام فناوری اطالعات بهطورکامل ادغام شده باشد ،زنجیرهای

اســت که در آن تقریباً همه ارتباطات تجاری مهم شــرکتها با تأمینکنندگان و مشتریان بهصورت

دیجیتالــی فعال میشــود .بهبیاندیگر ،فناوری اطالعات با امکان اشــتراک حجم انبوهی از اطالعات
در طول زنجیره تأمین ،شــامل اطالعات عملیاتی ،گردش و بازخــورد دادههای مربوط به برنامهریزی
راهبردی ،قادر به انسجام زنجیره تأمین میباشد و بدینطریق با ایجاد قابلیت دید روبهجلو در شرکتها
1 . Eweje
2 . Dočekalová & Kocmanová
3 . Berardi
4 . Chow & Chen
5 . Kaya & Azaltun
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و همچنین بهبود برنامهریزی تولید ،مدیریت موجودی و توزیع ،به شکلگیری یک بازار رقابتی اثربخش
کمک مینماید (کالینز 1و همکاران.)۲۰۱۰ ،
جدول  :1رویکردهای پژوهشگران دررابطهبا کارکردهای توسعه پایدار فناوری اطالعات

2

پژوهشگران

توسعه پایدار
کارکردهای اقتصادی

کارکردهای اجتماعی

کارکردهای زیستمحیطی

گارسیا و همکاران ()۲۰۱۶







اوجی ()۲۰۱۱







چو و چن ()۲۰۱2







فائو)2014( 2







براردی ()۲۰۱۵







آنتونیلوپز 3و همکاران
()۲۰۱۶







احمد ()۲۰۲1







بسط نظری اثربخشی فناوری اطالعات در زنجیره تأمین پایدار
عبارت «پایداری» برای اولینبار با تعریف اصطالح «توسعه پایدار» توسط کمیسیون بروندلند 34در سال
 1987به حوزه علوم انسانی راه یافت« .توسعه پایدار ،توسعهای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده
میسازد ،بدون آنکه توانایی نسلهای آینده برای تأمین نیازهای خود را بهخطر اندازد» (تونی و تژوپ،45
 .)۲۰۱۵برای رسیدن به این هدف ،مقوله پایداری بایستی در طیف وسیعی از زمینههای تصمیمگیری
لحاظ شود .عبارت «ارکان ســهگانه» اولین بار توسط الکینگتون در سال  1999بهکار رفت؛ مفهومی
ِ
بااهمیت اقتصادی ،زیستمحیطی و
که در ادبیات این حوزه رایج است و مبحث پایداری را به سه بُعد
1 . Collins
2 . FAO
3 . Antolín-López
4 . Brundtland Commission
5 . Thoni & Tjop
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اجتماعی بهطور مساوی تقسیم میکند .در گذشته ،پژوهشهای علمی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین
معموالً بهدلیل مالحظات ســودآوری در درجه اول بر پایــداری اقتصادی متمرکز بودند .ازطرفدیگر،

اگرچه در طول دو دهه گذشــته عوامل محیطی یا «ســبز» بهطور فزاینــدهای در تجزیهوتحلیلهای
صورتگرفته در تمامی زمینهها لحاظ شدهاند (سورینگ و مولر2008 ،1؛ وینتر و نمیر ،)2013 ،2بررسی
نقش تأثیرگذار فناوری اطالعات بهعنوان یک بُعد مهم در زنجیره تأمین پایدار چندان موردتوجه قرار
نگرفته است (ســورینگ و مولر .)2008 ،نقش فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین در گذشته

پُررنگ شده است ،بهعنوانمثال گنزالوز-گالگو 3و همکاران ( )2015نشان دادند که نظامهای اطالعاتی

یکپارچه میتوانند منجر به بهبود عملکرد کســبوکار شــرکتها در زنجیره تأمین شوند .بهطورکلی،
زنجیره تأمین پایدار در قالب فناوری اطالعات از دو منظر قابلبررســی است؛ یا فناوری اطالعات خود
میتواند پایدارتر شــود و یا اســتفاده از فناوری اطالعات میتواند باعث بهبود پایداری شــود (شاتن،4

 .)2009این دوگانگی توســط پژوهشــگران مختلفی مشاهده شــده و موردحمایت قرار گرفته است؛
بهعنوانمثال ،پیوتروویچ و کاتبرتسون )۲۰۱۴(5در ارزیابی نظامهای فناوری اطالعات بر ضرورت توجه
به اثرات این نظامها بر پایداری تأکید کردهاند .بااینوجود ،کماکان پژوهشهای کنونی در حوزه فناوری
اطالعات برای بهرهبرداری در حوزه گسترده مدیریت زنجیره تأمین پایدار بسیار پراکنده هستند و بهنظر
میرسد که تاکنون هیچ بررسی تلفیقی از رویکردهای علمی بهمنظور ارائه چارچوبی منسجم از فناوری
اطالعات در توســعه زنجیره تأمین پایدار باتوجهبه نقش جهتدهنده فناوری اطالعات صورت نگرفته
است .البته تونی و تژوپ ( )۲۰۱۵مدلی در باب اثربخشی توسعه پایدار براساس ابعاد سهگانه و باهدف
توسعه زنجیره تأمین پایدار فناورانه ارائه دادهاند.
هدف تونی و تژوپ ( )۲۰۱۵از ارائه این مدل ،توسعه دیدگاهی ساختارمند از پیشنهادهای مطرحشده
در پیشــینه از زوایای متعدد و بهویژه شناســایی زمینههای پژوهشهای آتی بود؛ اما این پژوهشگران

اذعان کردند که بررسی سطح بهکارگیری کاربردی این چارچوب بسته به ریسکهایی است که احتماالً
باعث خواهند شد کارکردهای اثربخش با مشــکالت عدیدهای مواجه شود؛ بنابراین واکاوی بخشی از
پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که اگرچه نقش فناوری اطالعات در زنجیره تأمین پایدار مهم بوده
1 . Seuring and Müller
2 . Winter and Knemeyer
3 . Gonzálvez-Gallego
4 . Schatten
5 . Piotrowicz & Cuthbertson
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است ،اما چارچوب منسجمی از این رویکرد  -که نشاندهنده ابعاد توسعه پایدار آن باشد  -ارائه نشده
است .ازاینرو این پژوهش با درک این موضوع از طریق غربالگری نظری بهدنبال ایجاد چارچوبی مبتنی
بر شناخت ریسکهای احتمالی در زنجیره تأمین پایدار فناوری و اطالعات میباشد.

شکل :۲توسعه زنجیره تأمین پایدار فناورانه (منبع :تونی و تژوپ)۲۰۱۵ ،

روش پژوهش
کمی و با مشارکت
روششناسی این پژوهش ،از منظر نوع داده ،ترکیبی مبتنی بر تحلیلهای کیفی و ّ
خبرگان و متخصصان فناوری اطالعات در شرکتهای دانشبنیان میباشد .رویکرد پژوهش استقرایی-

قیاســی است ،چراکه سیاههی ارزیابی که براســاس تحلیل فراترکیب و تحلیل دلفی تدوین شدهبود،
با مشــارکت خبرگان عرصه دانشگاهی موردبررســی قرار گرفت تا ابعاد مدل مشخص گردد؛ سپس
بهواسطه امتیازبندی گروههای کانونی (گروهی از متخصصان فناوری اطالعات که سابقه بیش از  ۵سال
داشــتند) در بخش تعاملی این پژوهش از طریق رویکرد قیاســی ،شناخت محتوای پدیدهی موردنظر
حاصل شــد و ریسکهای زنجیره تأمین پایدار فناوری اطالعات بسط و تبیین شدند .از منظر نتیجه،
این پژوهش در زمره پژوهشهای توســعهای محسوب میشود؛ زیرا بهدلیل عدمانسجام نظری در باب
مفاهیم و نظریات مرتبط به این حوزه ،این پژوهش در پی بسط نظریات و مفاهیم پژوهش برای ایجاد
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انســجام بیشتر برای مطالعات آتی اســت .بهعبارتدیگر ،این پژوهش بهدنبال ایجاد شناخت پیرامون
ریســکهای زنجیره تأمین پایــدار فناوری اطالعات در قالب مدلی مبتنیبــر واقعیتهای عملکردی
شــرکتهای دانشبنیان است .همچنین باید توجه داشــت که بهکارگیری روش تحلیل فراترکیب و
دلفی در اینگونه از پژوهشها  -که مبانی نظری منسجمی پیرامون آن وجود ندارد  -به پژوهشگر این
امکان را میدهد که مباحث نظری و مفهومی گســتردهای ایجاد نماید و نظریه جدیدی دررابطهبا این
مفهوم مبتنی بر ابعاد شناساییشــده ارائه کند .این نظریه جدید ایجادشده ،نه بر مبنای نظر شخصی
پژوهشگر که درواقع براساس دادههای گردآوریشده از محیط واقعی و در شرایط واقعی تدوین میشود.
تحلیل کیفی تعاملی رویکردی ساختگرا است (نرثکات و مککوی ،)۲۰۰۴ ،1چراکه مبتنی بر ذهنیت
تجربی مشــارکتکنندگان پژوهش و براساس تحلیل فراترکیب و تحلیل دلفی و تحلیل گروه کانونی
صورت میپذیرد (خانیکی 2و همکاران .)2016 ،در این روش براســاس شــناخت پيوندهاي دروني،3
مؤلفههای مبتنی بر تحلیل گروه كانوني در متن جامعه هدف موردنظر ،شناسایی میشود و نموداری
براساس بازنمایی سیستمی تأثیرگذاری )SID( 4ایجاد میشود (نرثکات و مککوی .)۲۰۰۴ ،بنابراین
ســؤالهای پژوهش با هدف واکاوی ریسک زنجیره تأمین شــرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوری
اطالعات عبارتاند از:
– –سؤال کیفی :ابعاد و مضامین گزارهای ریسکهای زنجیره تأمین پایدا ِر فناوری اطالعات کدامند؟

کمی اول :محرکهای سیســتمی گزارهای ریســکهای زنجیره تأمین پایدا ِر فناوری
– –ســؤال ّ
اطالعات کدامند؟

کمی دوم :پیامدهای سیستمی گزارهای در ایجاد ریسکهای زنجیره تأمین پایدار فناوری
– –سؤال ّ
اطالعات کدامند؟

نمونه آماری در بخش کیفی با روش نمونهگیری همگن انتخاب شد و شامل  ۱۵نفر از متخصصان
و خبرگان در سطح دانشگاهی بود که بهواسطه انجام پژوهشهای علمی در زمینه مشابه ،از رویکردی
تخصصی و علمی در این رابطه برخوردار بودند .همچنین برای تعیین ابعاد و مضامین گزارهای ریسک
زنجیره تأمین پایدار فناوری اطالعات بــا روش فراترکیب ،از پژوهشهایی که در تارنماهایی همچون
1 . Northcutt & McCoy
2 . Khaniki
)3 . Internal Affinity Relationship (IAR
4 . System Influence Diagram
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جهاد دانشگاهی ،1پایگاه نشریات کشور ،2مرکز پژوهشهای علوم رایانهای اسالمی ،3مرجع بینالمللی
ساینسدایرکت 4و پایگاه مجالت امرالد اینسایت 5بودند استفاده شد .در مرحله دوم نیز بهمنظور انجام
بخش تعاملی پژوهش ،از  ۲۰نفر از متخصصان فناوری اطالعات در شرکتهای دانشبنیان خواسته شد
تا بهعنوان اعضای گروه کانونی پس از ارزیابی مؤلفهها و گزارههای شناساییشده در بخش کیفی و تائید
آنها ،به پرسشنامههای تحلیل پیوندی پاســخ دهند .نکته قابلذکر این است که ازآنجاییکه تحلیل
پیوندی در بخش تعاملی ،یک تحلیل مبتنی بر تجزیهوتحلیل سیســتمی در ســطوحی از پیوندهای
درونی مشخص از مشارکتکنندگان است و میبایست براساس معیار مشخصی همچون تجربه یا دانش
تخصصی توسط مشارکتکنندگان صورت پذیرد؛ براساس پیشنهاد پلنت 6و همکاران ( )۲۰۱۷و نرثکات
و مککوی ( )۲۰۰۴تعداد نمونه محدودی انتخاب شده است.
باتوجهبــه اینکه این پژوهش شــامل دو مرحله کیفی و کمی بود ،بهمنظــور درک بهتر محتوای
روایی تحلیلها ،این دو بخش از یکدیگر تفکیک شــدند .در بخش روایی کیفی با مشــارکت  ۳تن از
خبرگان پژوهش ،ســطح ایجاد انســجام مضامین و گزارههای تعیینشــده ،موردتائید قرار گرفت .در
کمی نیز برای تعیین روایی از نســبت الوشه )۱۹۹۰( 7یا شاخص روایی محتوایی 8استفاده شد.
بخش ّ
برای محاسبه شاخص روایی محتوا از نظرات کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون موردنظر

اســتفاده شــد و با توضیح اهداف آزمون برای آنها و ارائه تعاریف عملیاتی پیرامون محتوای سؤاالت،
از ایشان خواسته شــد تا هریک از سؤاالت را براساس طیف سهبخشی لیکرت «گویه ضروری است»،
«گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقهبندی کنند .براساس نظرات ۱۰
مشــارکتکننده در این بخش ،تمامی گزارهها ضریبی باالتر از ( ۰/۶۲بهعنوان مبنای تائید توسط این
تعداد از مشارکتکنندگان) کسب نمودند و درنتیجه مورد تائید قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش
باتوجهبه مراحل پژوهش ،ابتدا یافتههای دو تحلیل فراترکیب و دلفی (بخش کیفی) و ســپس تحلیل
1 . SID
2 . Magiran
3 . Noormags
4 . ScienceDirect
5 . Emerald Insight
6 . Plant
7 . Lawshe
)8 . Content Validity Ratio (CVR
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کمی) ارائه میشود.
تعاملی مبتنی بر پیوندهای سیستمی (بخش ّ
یافتههای تحلیل فراترکیب
در این بخش از طریق جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،مجلههای علمی-پژوهشی و مجلههای معتبر
خارجی تالش شــد تا در گام اول پژوهشهای مرتبط انتخاب شــود و ســپس براساس فرآیندهای
تحلیلی ،مؤلفهها و گزارههای مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شود .بهمنظور استناد به شناسایی
مؤلفههــا و گزارههای بهروزتر در مبنای پژوهش ،دوره زمانــی  ۲۰۱۵تا  ۲۰۲۰میالدی و  ۱۳۹۵تا
 ۱۳۹۸شمســی جهت واکاوی پژوهشهای مشابه انتخاب شــد .همچنین از واژگان کلیدی ریسک
زنجیره تأمین ،زنجیره تأمین پایدار ،زنجیره تأمین ســبز ،پایداری زنجیره تأمین چابک ،عدمقطعیت
در ریســک مربوط به تأمینکنندگان ،مدیریت ریسک فراگیر ،ریســک زنجیره تأمین سبز ،ریسک
زنجیره تأمین اقتصادی ،ریسک زنجیره تأمین اجتماعی ،ریسک زیرساخت نظام مدیریت و اطالعات
و فرآیند پردازش اطالعات و ادغام زنجیره تأمین برای جســتجوی مقاالت فارسی و مدیریت زنجیره
تأمین ،1امنیت ســایبری فناوری ارتباطی ،2رشــد توســعه پایدار ،3مدیریت پایدار زنجیره تأمین،4
ریســکهای ســایبری و اطالعاتی در زنجیرههای تأمیــن ،5اطالعات زنجیره تأمیــن ،6مدیریت و
زیرســاخت نظام اطالعات ،7پردازش اطالعات و یکپارچگی زنجیره تأمین ،8ریســک زنجیره تأمین
سبز ،9ریســک اقتصادی زنجیره تأمین ،10ریســک اجتماعی زنجیره تأمین 11و فناوریهای زنجیره
تأمین 12برای جستجوی مقاالت انگلیسی استفاده شد.

1 . Supply Chain Management
2 . Communications Technology Cyber Security
3 . Sustainable Economic Growth
4 . Sustainable Supply Chain Management
5 . Cyber and Information Risks in Supply Chains
6 . Supply Chain Information
7 . Management and Information System Infrastructure
8 . Information Processing and Supply Chain Integration
9 . Green Supply Chain Risk
10 . Economic Supply Chain Risk
11 . Social Supply Chain Risk
12 . Supply Chain Technologies
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شکل  :3غربالگری پژوهشهای اولیه

پس از غربال منابع (شــکل  ،)3میبایســت مفاهیم براســاس مؤلفهها و گزارهها تفکیک شوند تا
ریسکهای زنجیره تأمین پایدار فناوری اطالعات در قالب سیاهه ارزیابی تعیین گردند .بهمنظور ارزیابی
انتقــادی ۱۰ ،معیار اهــداف پژوهش ،منطق روش پژوهش ،طرح پژوهــش ،نمونهبرداری ،جمعآوری
دادههــا ،انعکاسپذیری ،دقت تجزیهوتحلیل ،بیان نظری و شــفاف یافتهها و ارزش پژوهش توســط
مشارکتکنندگان در پژوهش برای هر مطالعه موردارزیابی قرار گرفت (جدول .)2
براساس امتیازات ارائهشده در جدول  2و برحسب دستورالعمل حد کفایت امتیاز ،پنج پژوهش (با
زمینه تیره مشخص شدهاند) با کسب امتیاز زیر  ۳۰حذف شدند .در ادامه استخراج مضامین پژوهش
در دســتورکار قرار گرفت و بهمنظور تعیین گزارههای ریسک زنجیره تأمین پایدا ِر فناوری اطالعات از
روش امتیازدهی اســتفاده شد .برمبنای این روش کلیه معیارهای فرعی استخراجشده از متن مقاالت

تأییدشده ،در ســتونهای جدول و نام پژوهشگران مطالعات تأییدشده در ردیفهای جدول قرار داده
شد .برمبنای استفاده هر پژوهشگر از معیارهای فرعی نوشتهشده در ستون جدول ،عالمت « »درج و
سپس امتیازهای هر  در ستون معیارهای فرعی ،باهم جمع شدند (جدول  .)3برایناساس امتیازهای
باالتر از میانگین پژوهشهای انجامشده ،بهعنوان مؤلفههای پژوهش انتخاب شدند.
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اهداف پژوهش

منطق روش پژوهش

طرح پژوهش

نمونهبرداری

جمعآوری دادهها

انعکاسپذیری

مالحظات اخالقی

دقت تجزیهوتحلیل

بیان نظری و شفاف یافتهها

ارزش پژوهش

معیارهای ارزیابی

آدسانیا و همکاران ()20۲۰

۳

۵

۴

۳

۳

۳

4

5

4

4

38

احمد ()۲۰۲1

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۳

۴

4

۳۹

بالیگا و همکاران ()2020

۳

۳

۳

۳

۳

۴

۳

۳

۳

۵

۳۳

۳

۴

۴

۴

۳

۴

۴

۴

۳

۴

۳۷

۴

۴

۳

۴

۲

۳

۴

۴

۴

۴

۳۶

۴

۳

۳

۴

۳

۳

۳

۴

۴

۴

۳۱

۲

۲

۳

۴

۳

۳

۳

۳

۳

۴

۲۱

۳

۲

۲

3

3

۲

۳

3

3

۳

۲۵

4

5

5

3

4

3

3

3

4

4
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بهاکو 7و همکاران ()۲۰۱۵

۳

۴

۵

۴

3

3

2

3

3

4

۳۰

سنگبر 8و همکاران ()2019

۲

۳

۳

۳

۴

۳

۳

۳

۴

۴

۳۲

۳

۲

۳

۲

۳

۳

۳

۲

۳

۴

۲۶

فرخ و همکاران ()۱۳۹۸

4

5

4

4

3

4

4

3

5

4

39

نوری 10و همکاران ()2019

3

3

3

3

2

3

3

۴

۴

۵

۳۲

انتقادی

مقاالت

کالیچیا 1و همکاران
پژوهشهای بینالمللی

()۲۰۱۹

ساندرام 2و همکاران
()۲۰۱۸

بارتنیک و پارک)۲۰۱۸( 3
پراکاش 4و همکاران
()۲۰۱۷

کاچی و سورینگ)۲۰۱۷( 5
گواالندریس و کاالچشمیت

6

پژوهشهای داخلی

()۲۰۱۵

فرهادی 9و همکاران
()2019

جمع

موقعیت پژوهشها

جدول  :2فرآیند تحلیل انتقادی پژوهشهای غربالشده
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اهداف پژوهش

منطق روش پژوهش

طرح پژوهش

نمونهبرداری

جمعآوری دادهها

انعکاسپذیری

مالحظات اخالقی

دقت تجزیهوتحلیل

مقاالت

بیان نظری و شفاف یافتهها

انتقادی

ارزش پژوهش

معیارهای ارزیابی

۲

۳

۲

۱

۱

۲

۱

۲

۱

۳

۱۸

۳

۳

۳

۳

۴

۴

۳

۳

۴

۴

۳۴

۲

۲

۲

۱

۲

۲

۲

۳

۳

۳

۲۳

ناظری و نصرتپور
پژوهشهای داخلی

11

()2016

شفیعی 12و همکاران
()2018

آتشسوز 13و همکاران
()2016

جمع

موقعیت پژوهشها
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پژوهشهای
بینالمللی

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از بحران مالی

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از مسائل حقوقی

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از مسائل اقتصادی

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از ابعاد فرهنگی

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از مسائل اجتماعی

موقعیت پژوهشها

پژوهشگران

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از بومسازگان

جدول  :3فرآیند تعیین مؤلفههای اصلی پژوهش

آدسانیا و همکاران ()20۲۰

-

-



-





احمد ()۲۰۲1

-





-

-



1 . Colicchia
2 . Sundram
3 . Bartnik & Park
4 . Prakash
5 . Kache & Seuring
6 . Gualandris & Kalchschmidt
7 . Bhakoo
8 . Sangbor
9 . Farhadi
10 . Nouri
11 . Nazeri & Nosratpoor
12 . Shafiee
13 . Atashsooz

پژوهشهای داخلی

پژوهشهای بینالمللی

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از بحران مالی

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از مسائل حقوقی

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از مسائل اقتصادی

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از ابعاد فرهنگی

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از مسائل اجتماعی

موقعیت پژوهشها

پژوهشگران

ریسک زنجیره پایدار
ناشی از بومسازگان
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بالیگا و همکاران ()2020

-

-



-



-

کالیچیا و همکاران ()۲۰۱۹

-

-



-





ساندرام و همکاران ()۲۰۱۸



-

-

-





بارتنیک و پارک ()۲۰۱۸

-

-

-



-



گواالندریس و کاالچشمیت
()۲۰۱۵

-

-







-

بهاکو و همکاران ()۲۰۱۵

-





-

-



سنگبر و همکاران ()2019

-

-



-





فرخ و همکاران ()۱۳۹۸

-

-





-



نوری و همکاران ()2019



-

-

-





شفیعی و همکاران ()2018



-



-

-



۳

۲

۹

۳

۷

۱۰

جمع

براســاس این تحلیل نیز مشخص شد که ســه مؤلفه ریسک اقتصادی ،ریسک اجتماعی و ریسک
زیستمحیطی توسعه فناوری اطالعات دارای بیشترین فراوانی هستند و برهمینمبنا در این پژوهش
بهعنوان معیارهای اصلی برای تعیین گزارههای ریسک زنجیره تأمین پایدار فناوری اطالعات موردبررسی
قرار گرفتند .پس از واکاوی مبانی نظری پژوهشهای تأییدشده ،سیاهه ارزیابی برای آمادهسازی تحلیل
دلفی تعیین شد (جدول .)4
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جدول  :4مؤلفهها و گزارههای ریسک زنجیره تأمین پایدار فناوری اطالعات
مؤلفهها

گزارهها

ریسک اقتصادی توسعه فناوری اطالعات

وجود محدودیتهای مالی باتوجهبه شرایط اقتصادی
عدمبهرهوری مناسب باتوجهبه عدمورود سرمایه خارجی
وجود محدودیتهای پهنای باند ارتباطی با سایر کشورها
احتمال کاهش سهم بازار بهدلیل عدماعتبارسنجی ارزشهای سرمایهگذاری
عدمارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری در انجام یک پروژه فناوری اطالعات
فقدان ظرفیتهای اقتصادی در توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات
عدمیکپارچگی در میزبانان اینترنتی
نقشآفرینی تغییرات ناگهانی متغیرهای کالن اقتصادی همچون تورم و نرخ ارز در افزایش هزینهها
عدمپیشبینی تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای مربوط به توسعه دانش فناورانه
فقدان سرمایه در گردش در حوزه فناوری اطالعات کشور

ریسک اجتماعی توسعه فناوری اطالعات

فقدان ارتباطات راهبردی و همکاریهای فناورانه در سطح شرکتها
عدمهمکاری شرکتها با دانشگاهها و پژوهشگاهها در زمینه توسعه فناوری
عدمهمکاری شرکتها با پژوهشکدهها بهمنظور توسعه ظرفیتهای تحقیق و توسعه
عدمهمکاری شرکتها با نهادهای نظارتی و حقوقی در زمینه فناوری اطالعات
احتمال کپیبرداری به دلیل فقدان قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری
عدمنهادینهسازی فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات
عدمدسترسی همهجانبه به فناوری اطالعات بهدلیل فقدان زیرساختهای فناورانه
فقدان ارزیابی و نیازسنجیهای اجتماعی در توسعه فناوریهای اطالعات و ارتباطات
عدماستفاده از ظرفیتهای مشتریان و شهروندان در توسعه فناوری اطالعات
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مؤلفهها
ریسک زیستمحیطی توسعه فناوری اطالعات

گزارهها
بروز آثار بالیای طبیعی بهدلیل عدمامکانسنجی جغرافیایی توسعه فناوری اطالعات
وجود آالیندگیهای زیستمحیطی در توسعه فناوری اطالعات
عدمسرمایهگذاری در بازیافت ضایعات توسط شرکتها
فقدان استانداردهای مطلوب در کنترل ضایعات
کوتاهشدن چرخهحیات محصوالت فناوری اطالعات
عدمتوسعه زیرساخت استفاده از انرژیهای غیرنفتی
عدمارائه محصوالت سازگار با محیطزیست
فقدان نظارتهای نهادی در زمینه پایبندی به حفاظت از محیطزیست
افزایش سطح تولید زبالههای زیستمحیطی خطرناک

یافتههای تحلیل دلفی
در این بخش بهمنظور تائید/حذف گزارههای پژوهش ،با تکیهبر مشارکت خبرگان و براساس دو مقیاس
میانگین و ضریب توافق ،تالش شــد تا حد کفایت نظریِ گزارههای پژوهش تعیین شــود .در ضریب
توافق حد اســتاندارد میبایست بیشتر از  ۰/۵و در میانگین امتیازها براساس طیف لیکرت  ۷گزینهای
میبایست بیشتر از  5باشــد (ولیان 1و همکاران .)2018 ،برایناساس از مجموع  ۲۸مضمون گزارهای
اولیه ۴ ،گزاره حذف شــدند .همچنین با توجه به نمرات میانگین و توافق بین اعضای پانل ۶ ،مضمون
گزارهای نیز دوبهدو باهم ادغام شــدند .در گام بعدی تحلیل دلفی ،باتوجهبه مشخصشــدن مضامین
گزارهای حذفشــده و ادغامشده ،گزارهها بهمنظور تعیین حد کفایت نظری مضامین ،مجددا ً و در دور
دوم فرآیند تحلیل دلفی به خبرگان پژوهش بازگردانده شدند .در این دور کلیه  ۲۱گزاره تائید شدند و
درنتیجه کفایت نظری گزارههای پژوهش تائید شد .برایناساس میتوان باتوجه به مؤلفهها و مضامین
گزارهای تأییدشده ،مدلی مفهومی مبتنی بر شناخت محتوایی ابعاد پژوهش ارائه کرد (شکل .)4

1 . Valiyan
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شکل  :4مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر تحلیلهای فراترکیب و دلفی

براساس چارچوب نظری ارائهشده ،ریســکهای زنجیره تأمین پایدا ِر فناوری اطالعات شامل سه

ریسک زنجیره تأمین پایدار اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی است .در ادامه پژوهش بهمنظور تبیین
گزارههای تأییدشده در جامعه هدف ،یعنی شرکتهای دانشبنیان ،از تحلیل پیوندهای درونی در قالب
روابط پیوندی درونی 1استفاده شد.
پیوندهای درونی و روابط بین پیوندها
در روند تحلیل کیفی تعاملی ،اجزا معنایی یک پدیدار ،همچون ریسکهای زنجیره تأمین پایدار فناوری
اطالعات ،پیوندهای درونی نامیده میشــوند که همانند تکپارههای سیستمی و یا مؤلفههایی هستند
که سیســتم را ایجاد میکنند .پیوندهای درونی ،اجزایی هستند که در نقشههای ذهنی مورداستفاده
)1 . Internal Affinity Relationship (IAR
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قرار میگیرند و مبنایی برای نمایش سیســتم براســاس ترکیب تجربیات حرفهای مشارکتکنندگان
فراهم میکنند .پيوندهاي دروني درواقع دســتهبندي معنايي هر سیســتم و یا مجموعه سیستمها را
نشــان میدهد که خود شامل تجربیات گروهها (متخصصان فناوری اطالعات) از یک پدیدار (همچون
کمی این پژوهش،
ریســکهای زنجیره تأمین پایدار) اســت (نرثکات و مککوی .)۲۰۰۴ ،در اخش ّ
تجربیــات اعضای جامعه هدف پس از ارائه یک چارچوب نظری در قالب ارتباط بین پیوندهای درونی

طبق جدول  5ارائه شــد .نرثکات و مککوی ( )۲۰۰۴بهعنوان نظریهپردازان این روش ،در دو مرحله
جداگانه روابط پیوندهای درونی و روابط درونی سیستمی 1را برای تحلیل اعضای گروه کانونی و تحلیل
پژوهشــگران براســاس جهت پیکان ارائه دادند .بهعبارتدیگر روابط پیوندهای درونی براساس تعیین
جهت تأثیرگذاری ابعاد بر یکدیگر براساس سیاهه ارزیابی ماتریسی انجام میپذیرد و در تحلیل روابط
درونی سیستمی ،پژوهشگر با اســتفاده از تفسیر جهت رابطه از دو عالمت پیکان روبهباال یا روبهچپ
بهعنوان یک مبنای تحلیلی و دارای بار معنایی استفاده مینماید .دو جهت یادشده پیکان دارای معنا
و مفهومی مشــخص در این تحلیل میباشند ،بهطوریکه پیکان روبهباال  نشاندهنده خروجیهای
سیســتم و بیانکننده سطر عامل و داللتکننده بر ستون میباشد؛ و ازسویدیگر پیکان روبهچپ 
نشاندهنده ورودیهای سیستم است و بیانکننده ستون عامل و داللتکننده بر سطر میباشد .در این

پژوهش پس از مشخصشدن پیوندهای درونی ریسکهای زنجیره تأمین پایدار فناوری اطالعات ،روابط
درونی
پیوندهای درونی تعیین شــدند .درادامه ،روابط درونی و مدل پیوندی باتوجهبه وجود سه پیوند
ِ
محیطی توسعه فناوری اطالعات در سه بخش مجزا ارائه میشود.
ریسک اقتصادی ،اجتماعی و زیست
ِ

درونی ریسک اقتصادی در توسعه پایدار فناوری اطالعات
الف) پیوند
ِ

در این بخش براساس توضیحات پیشین ،روابط پیوندهای درونی موردتحلیل قرار گرفته است که نتایج
آن در قالب جدول  5قابل مشــاهده است .شایانذکر است که اعداد مشخصشده ذیل ستون فراوانی
نشــاندهنده بیشــترین میزان همنظری در باب تأثیر ماتریسی دو مضمون در قالب پیوندهای درونی
بر یکدیگر میباشــد که براساس شاخص مد بیشترین تعدد نظرات بهعنوان امتیاز نهایی درج شدهاند.
همچنین عالمت خطتیره ( )-نشــان میدهد که بیشترین نظرات ،مبنیبر عدمتأثیرگذاری ماتریسی
معنادار دو متغیر بر یکدیگر بوده است.
)1 . Internal System Relations (ISR
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جدول  :5روابط پیوندهای درونی بین گزارههای ریسک اقتصادی در توسعه پایدار فناوری اطالعات
رابطه بین پیوندها

فراوانی رابطه بین پیوندها

 سطح اول/تحلیل پیوند ریسک وجود محدودیتهای مالی

 سطح سوم/تحلیل پیوند ریسک فقدان ظرفیتهای اقتصادی

ریسک وجود محدودیتهای مالی _ احتمال کاهش سهم بازار

۱۹

ریسک وجود محدودیتهای مالی _ احتمال کاهش سهم بازار

۱۹

ریسک وجود محدودیتهای مالی فقدان ظرفیتهای اقتصادی در
توسعه فناوری اطالعات

ریسک وجود محدودیتهای مالی _ عدمیکپارچگی در میزبانان اینترنتی
ریسک وجود محدودیتهای مالی  تغییرات ناگهانی متغیرهای

کالن اقتصادی

ریسک وجود محدودیتهای مالی _ فقدان سرمایهدرگردش در حوزه
فناوری اطالعات

۱۶
۱۴
۱۳
۱۶

توسعه فناوری اطالعات

ریسک احتمال کاهش سهم بازار _ عدمیکپارچگی در میزبانان اینترنتی
ریسک احتمال کاهش سهم بازار  تغییرات ناگهانی متغیرهای کالن

اقتصادی

ریسک احتمال کاهش سهم بازار  عدمپیشبینی تحریمهای اقتصادی
ریسک احتمال کاهش سهم بازار  فقدان سرمایهدرگردش در حوزه
فناوری اطالعات

ریسک فقدان ظرفیتهای اقتصادی _ عدمیکپارچگی در میزبانان
اینترنتی

ریسک فقدان ظرفیتهای اقتصادی  تغییرات ناگهانی متغیرهای

کالن اقتصادی

ریسک فقدان ظرفیتهای اقتصادی  عدمپیشبینی تحریمهای

اقتصادی

ریسک فقدان ظرفیتهای اقتصادی  فقدان سرمایهدرگردش در
حوزه فناوری اطالعات

ریسک عدمیکپارچگی میزبانان اینترنتی _ تغییرات ناگهانی

متغیرهای کالن اقتصادی
اقتصادی

۱۵
۱۹
۱۸
۱۶
۱۲

۱۵
۱۳
۱۶
۱۴

 سطح چهارم/تحلیل پیوند ریسک عدمیکپارچگی میزبانان اینترنتی

ریسک عدمیکپارچگی میزبانان اینترنتی _ عدمپیشبینی تحریمهای

 سطح دوم/تحلیل پیوند ریسک احتمال کاهش سهم بازار
ریسک احتمال کاهش سهم بازار  فقدان ظرفیتهای اقتصادی در

فراوانی

ریسک عدمیکپارچگی میزبانان اینترنتی  فقدان سرمایهدرگردش
در حوزه فناوری اطالعات

۱۷
۱۴
۱۵

 سطح پنجم/تحلیل پیوند ریسک تغییرات ناگهانی متغیرهای کالن
اقتصادی

ریسک تغییرات ناگهانی متغیرهای کالن اقتصادی  عدمپیشبینی
تحریمهای اقتصادی

ریسک تغییرات ناگهانی متغیرهای کالن اقتصادی  فقدان سرمایه
در گردش در حوزه فناوری اطالعات

۱۵
۱۴

 سطح پنجم/تحلیل پیوند ریسک پیشبینی تحریمهای اقتصادی
ریسک پیشبینی تغییرات اقتصادی  فقدان سرمایهدرگردش در
حوزه فناوری اطالعات

۱۳
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جدول  :6روابط پیوند درونی بین مضامین گزارهای ریسک اقتصادی در زنجیره

گزارهها

وجود محدودیتهای مالی باتوجهبه شرایط اقتصادی

احتمال کاهش سهم بازار بهدلیل عدماعتبارسنجی
ارزشهای سرمایهگذاری

فقدان ظرفیتهای اقتصادی در توسعه زیرساختهای
فناورانه به دلیل عدمارزیابی ارزش فعلی سرمایهگذاریها

نقشآفرینی تغییرات ناگهانی متغیرهای کالن اقتصادی
همچون تورم و نرخ ارز در افزایش هزینهها

عدمیکپارچگی در میزبانان اینترنتی

عدمپیشبینی تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای
مربوط به توسعه دانش فناورانه

فقدان سرمایه در گردش در حوزه فناوری اطالعات کشور

خروجی

ورودی

دلتا

مبین

تأمین پایدا ِر فناوری اطالعات

وجود محدودیتهای مالی باتوجهبه
شرایط اقتصادی

۰

_



_





_

۱

۲

-۱

پیامد

احتمال کاهش سهم بازار بهدلیل
عدماعتبارسنجی ارزشهای
سرمایهگذاری

_

۰



_







۰

۴

-۴

پیامد

فقدان ظرفیتهای اقتصادی در
توسعه زیرساختهای فناورانه
به لیل عدمارزیابی ارزش فعلی
سرمایهگذاریها





۰

_

نقشآفرینی تغییرات ناگهانی
متغیرهای کالن اقتصادی همچون
تورم و نرخ ارز در افزایش هزینهها

_

_

_

۰

_

عدمیکپارچگی در میزبانان اینترنتی







_

۰



عدمپیشبینی تحریمهای اقتصادی
و محدودیتهای مربوط به توسعه
دانش فناورانه

_

_







۰



فقدان سرمایه در گردش در حوزه
فناوری اطالعات کشور

_









_

۰

۱

۴

-۳

پیامد

۱

-۱

پیامد

۳

محرک
خنثی

محرک







_



۰



۴

۱

۲

۲

۰

۳

۱

۲

در آخرين مرحله تجزیهوتحلیل گروه کانونی در بخش ریسک اقتصادی زنجیره تأمین پایدا ِر فناوری

اطالعات ،خالصه نتایج اثرگذاریهای سیســتمی در نمودار ترسیم شــد (شکل  .)5براي ترسيم اين
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نمودار ،نخست محركهاي سیستم در يك سمت و پيامدهاي نظام در سمت ديگر در قالب جعبههاي
پيوندهاي دروني قرار گرفتند و براساس تحلیل جهت پیکان عمل شد .در نمودار فوق پیکان روبهچپ
وروديهاي سيســتم و پیکان روبهباال خروجيهاي سیستم در نظر گرفته شدند .تفريق مجموع تعداد
خروجيها از وروديها ،دلتاي سیستم است؛ درصورتیکه اين عدد مثبت باشد یعنی خروجيها بيش از
وروديها باشد ،آن گزاره تحت عنوان محرك سيستمي قرار میگیرد و درغیراینصورت در قالب پیامد
کلیت سیستم نشان
سیستمی درنظر گرفته میشود .درواقع عدد دلتا ميزان اثرگذاري مضامین را در ّ

ميدهد و فهم آن در خوانش مبتني بر واقعيات سيستمي سهم بهسزايي دارد .پس از چينش مناسب
جعبههای مؤلفههاي پيوند دروني ،ارتباط بين آنها با خطوط نمايانگر ارتباط (مستقيم و غيرمستقيم)
مشخص شد.

شکل  :5مدل بازنمایی سیستمی تأثیرگذاری گزارههای ریسک اقتصادی در زنجیره
تأمین پایدا ِر فناوری اطالعات
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جدول  :7روابط پیوند درونی میان مضامین گزارهای ریسک اجتماعی در زنجیره



_

۱

۱

۰

خنثی



۴

۰

۴

محرک

۱

۲

-۱

پیامد

۲

۰

خنثی

۳

-۲

پیامد

فقدان ارتباطات راهبردی و
همکاریهای فناورانه در سطح
شرکتها

۰





عدمهمکاری شرکتها با
دانشگاهها و پژوهشگاهها در
زمینه توسعه فناوری



۰

_

_

احتمال کپیبرداری بهدلیل
فقدان قوانین مرتبط با حقوق
مالکیت فکری



_

۰

_

_

عدمنهادینهسازی فرهنگ
استفاده از فناوری اطالعات



_

_

۰





عدمدسترسی همهجانبه به
فناوری اطالعات به دلیل فقدان
زیرساختهای فناورانه

_

_

_



۰





فقدان ارزیابی و نیازسنجیهای
اجتماعی در توسعه فناوریهای
اطالعات

_

_







۰



۲

عدماستفاده از ظرفیتهای
مشتریان و شهروندان در توسعه
فناوری اطالعات



_

_





۰

۱

عدمنهادینهسازی فرهنگ استفاده از
فناوری اطالعات

فقدان ارتباطات راهبردی و همکاریهای
فناورانه در سطح شرکتها

_



_

۱

۱

۰

خنثی

عدم همکاری شرکتها با دانشگاهها و
پژوهشگاهها در زمینه توسعه فناوری



_





۳

۲

۱

محرک

گزارهها

احتمال کپیبرداری بهدلیل فقدان قوانین
مرتبط با حقوق مالکیت فکری

عدمدسترسی همهجانبه به فناوری اطالعات
به دلیل فقدان زیرساختهای فناورانه

فقدان ارزیابی و نیازسنجیهای اجتماعی در
توسعه فناوریهای اطالعات

عدم استفاده از ظرفیتهای مشتریان و
شهروندان در توسعه فناوری اطالعات

خروجی

ورودی

دلتا

مبین

تأمین پایدار فناوری اطالعات



این مدل نشان داد ،محرکترین گزاره ایجاد ریسک زنجیره تأمین پایدا ِر فناوری اطالعات ،نقشآفرینی

تغییرات ناگهانی متغیرهای کالن اقتصادی همچون تورم و نرخ ارز در افزایش هزینهها میباشــد که
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ضمن عدمایجاد سرمایه در گردش جهت توسعه سرمایهگذاریها در حوزه فناوری اطالعات ،زمینهساز
ایجاد محدودیتهای مالی ،عدمتوسعه شبکه میزبانان اینترنتی و فقدان ظرفیتهای اقتصادی توسعه
(صرف اقتصادی) خواهد شــد که درنهایت پیامد مهم کاهش سهم بازار شرکتهای
فناوری اطالعات َ

دانشبنیــان را در این حوزه رقم خواهد زد .بهعبارتدیگر افزایش ریســک متغیرهای کالن اقتصادی

مستقیماً کاهش سهم بازار بهدلیل عدماعتبارسنجی ارزشهای سرمایهگذاری را بههمراه خواهد داشت

و بسیاری از شرکتهای دانشبنیان تحت این شرایط دچار مشکالت عدیده خواهند شد.
درونی ریسک اجتماعی در توسعهی پایدا ِر فناوری اطالعات
ب) پیوند
ِ

در این بخش براساس توضیحات پیشین ،روابط پیوندهای درونی مرتبط با گزارههای ریسک اجتماعی
مطابق با فرآیند تحلیلی مشــابه انجام یافته اســت (جدول  .)7همچنین خالصه نتایج اثرگذاریهای
سیستمی در شکل  6ارائه شده است.

شکل  :6مدل بازنمایی سیستمی تأثیرگذاری گزارههای ریسک اجتماعی در زنجیره
تأمین پایدار فناوری اطالعات
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همانطور که مشــاهده میشود ،تمامی ارتباط محرکها با پیامدهای ریسک اجتماعی در زنجیره
پایدار فناوری اطالعات بهصورت مســتقیم است .براســاس بازنمایی سیستمی تأثیرگذاری گزارههای
ریســک اجتماعی در زنجیره پایدار فناوری اطالعات ،عدمنهادینهسازی فرهنگ در استفاده از فناوری
اطالعات محرک اولیه سیستم میباشد و پیامد منتج از آن نیز عدماستفاده از ظرفیتهای مشتریان و
شهروندان در توسعه فناوری اطالعات است.
جدول  :8روابط پیوند درونی میان مضامین گزارهای ریسک زیستمحیطی در زنجیره

گزارهها

بروز آثار بالیای طبیعی بهدلیل عدمامکانسنجی
جغرافیایی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

وجود آالیندگیهای زیستمحیطی در توسعه
فناوری اطالعات

عدمسرمایهگذاری در بازیافت ضایعات توسط
شرکتها

فقدان استانداردهای مطلوب و نظارتهای نهادی
در کنترل ضایعات

کوتاهشدن چرخهحیات محصوالت فناورانه

عدم ارائه محصوالت سازگار با محیطزیست

افزایشسطحتولیدزبالههایزیستمحیطیخطرناک

خروجی

ورودی

دلتا

مبین

تأمین پایدار فناوری اطالعات

بروز آثار بالیای طبیعی بهدلیل
عدمامکانسنجی جغرافیایی توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات

۰

_

_



_

_

_

۰

۱

-۱

پیامد

وجود آالیندگیهای زیستمحیطی در
توسعه فناوری اطالعات

_

۰





_





۲

۲

۰

خنثی

عدمسرمایهگذاری در بازیافت ضایعات
توسط شرکتها

_



۰



_





۳

۱

۲

محرک

فقدان استانداردهای مطلوب و نظارتهای
نهادی در کنترل ضایعات







۰

_





۵

۰

۵
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کوتاهشدن چرخهحیات محصوالت فناورانه
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عدم ارائه محصوالت سازگار با محیطزیست
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۱

۴
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پیامد

افزایش سطح تولید زبالههای زیستمحیطی
خطرناک
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۵

-۵
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درونی ریسک زیستمحیطی در توسعه پایدار فناوری اطالعات
ج) پیوند
ِ

در این بخش نیز براســاس توضیحات پیشــین ،روابط پیوندهای درونی مرتبط با گزارههای ریســک
اجتماعــی مطابق با فرآیند تحلیلی مشــابه انجام یافته اســت (جدول  .)8همچنیــن خالصه نتایج
اثرگذاریهای سیستمی در شکل  7ارائه شده است.

شکل  :7مدل بازنمایی سیستمی تأثیرگذاری گزارههای ریسک زیستمحیطی در زنجیره تأمین پایدار

همانطور که در این مدل مشــاهده میشود ،فقدان استانداردهای مطلوب و نظارتهای نهادی در
کنترل ضایعات عامل محرک در افزایش سطح ریسک زیستمحیطی در زنجیره تأمین پایدار فناوری
اطالعات در شــرکتهای دانشبنیان میباشــد که درنهایت افزایش تولید زبالههای زیستمحیطی و
افزایش سطح آالیندگیهای زیستمحیطی را بههمراه خواهد داشت.
بحث و نتیجهگیری
هــدف پژوهش حاضــر ارائه الگوی تحلیل کیفی تعاملی ریســکهای زنجیره تأمیــن پایدار فناوری
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اطالعات در شــرکتهای دانشبنیان بود .یافتههای پژوهش نشــان داد کــه محرکترین گزاره ایجاد
ریســک زنجیره تأمین پایدار فناوری اطالعات در بخش اقتصادی ،وجود تغییرات ناگهانی متغیرهای
کالن اقتصادی اســت که ضمن عدمایجاد ســرمایه در گردش الزم جهت توسعه سرمایهگذاریها در
فناوری اطالعات ،زمینهســاز ایجاد محدودیتهای مالی ،عدمتوسعه شبکه میزبانان اینترنتی و فقدان
(صرف اقتصادی) خواهد شــد و درنهایت پیامد مهم
ظرفیتهای اقتصادی توســعه فناوری اطالعات َ

کاهش سهم بازار شرکتهای دانشبنیان را در این حوزه رقم خواهد زد .بهعبارتدیگر افزایش احتمال

ریســک متغیرهای کالن اقتصادی ،مستقیماً کاهش ســهم بازار بهدلیل عدماعتبارسنجی ارزشهای
سرمایهگذاری را بههمراه خواهد داشت و بسیاری از شرکتهای دانشبنیان در این شرایط با مشکالت

عدیدهای مواجه خواهند شــد .درواقع زنجیره تأمین پایدار فناوری اطالعات در شرایطی که مشکالت
اقتصادی در کشــور حاکم است ،شرکتهای دانشبنیان را با مشکالت متعدد نظیر فقدان سرمایه در
گردش مواجه میکند و باتوجهبه محدودیتهای مالی اعمالی از جانب نهادهای ذیربط جهت کنترل
اقتصاد ،ظرفیتهای توسعه مبتنی بر فناوری اطالعات در شرکتهای دانشبنیان محدود میشود .این
مسئله بهتدریج زمینهساز کاهش سهم بازار شرکتها به دلیل محدودیتهای ریسک اقتصادی میشود
و درنهایت زنجیره تأمین پایدار آنها را از منظر فناوری اطالعات با مشکالت جدی مواجه میکند.
از طرف دیگر براســاس تحلیل پیوندهای درونی در زمینه ریسک اجتماعی زنجیره پایدار فناوری
اطالعات ،مشخص شد که ابعاد فرهنگی و اجتماعی که میتوانند در سطح جامعه عامل محرک و توسعه
ارزشهای موردتوجهــی همچون کارکردهای فناوری و اطالعاتی برای عموم افراد جامعه بهحســاب
آیند ،مورد غفلت قرار گرفتهاند و این موضوع باعث شــده است تا عدم نهادینهسازی فرهنگ استفاده
از فناوری اطالعات ،به محرکی برای افزایش ســطح ریســکهای اجتماعی زنجیــره تأمین پایدار در
شرکتهای دانشبنیان تبدیل شود .از طرف دیگر فقدان فرهنگ مشارکت و کار تیمی در سطح جامعه،
زمینهساز عدمشکلگیری رویکردهای راهبردی همکاری میان شرکتهای دانشبنیان با پژوهشکدهها
و دانشگاهها میشود .این معضل میتواند به کاهش سطح نوآوری شرکتها و درنتیجه سطح خالقیت

در ارائهی خدمات آنها منجر شود و نهایتاً با فقدان دسترسی به گردش آزاد اطالعات ،عدم اثربخشی
کارکردهای نظامهای اطالعاتی در جهت توسعه فرآیندهای معرفی محصوالت جدید را بههمراه داشته

باشــد .در پایان این سلســله از عوامل نیز مهمترین منبع ارزش ،یعنی ظرفیتهای دانشی مشتریان،
بهدلیل فقدان کانالی اثربخش موردتوجه قرار نمیگیرد.
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براســاس تحلیل پیوندهای درونی ریســک زیســتمحیطی در زنجیره پایدار فناوری اطالعات،
مشخص شد که فقدان استانداردهای مطلوب و نظارتهای نهادی در کنترل ضایعات ،محرک ریسک
زیستمحیطی شرکتهای دانشبنیان است .درواقع عدم تدوین استانداردهای مدون در زمینه ارتقای
نظارت بر عملکردهای سب ِز شرکتها ،میتواند دلیلی برای بیانگیزگی این دست از شرکتها در زمینه

مکانیزهشدن فناوریهای بازیافت ضایعات بهعنوان یک فناوری درراستای حفاظت از محیطزیست باشد؛

که درعینحال ضمن کاهش مزیت رقابتی شرکتها در سطوح بینالمللی ،مانع تولید و ارائه محصوالتی
متنوع و با کارکردهای هماهنگ با محیطزیست میشود .ازسویدیگر فقدان امکانسنجی موقعیتهای
جغرافیایی برای توسعه فناوری اطالعات شــرکتهای دانشبنیان ،همچون موقعیتیابیهای اقلیمی
جهت توســعه فناوریهای همسو با محیطزیست منطقهای ،مشکل دیگری است که درمواردی بدون
مطالعه ابعاد زیستمحیطی صورت میپذیرد و این موضوع باعث افزایش تولید زبالههای زیستمحیطی
مخربتر میشــود .شایانذکر است این یافته با نتایج پژوهشهای آدسانیا و همکاران ( ،)20۲۰احمد
( ،)۲۰۲1بالیگا و همکاران ( ،)2020ساندرام و همکاران ( ،)۲۰۱۸بارتنیک و پارک ( )۲۰۱۸و سنگبر
و همکاران ( )2019مطابقت دارد.
براساس نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود که در بُعد ریسکهای اقتصادی زنجیره تأمین پایدار،

شــرکتهای دانشبنیان با اســتفادهاز تحلیل اطالعات و با تکیهبر سناریوهای برنامهای و شبیهسازی
ســریهای زمانی در قالب عملکردهای اقتصاد کالن ،تالش نمایند تا ضمن پیشبینی احتماالت آتی
تأثیرگذار بر اقتصاد همچون تحریمها ،با رویکردی مبتنیبر اولویتدهی به توســعه پایدار ،به توســعه
زیرســاختهای فناوری اطالعات بهعنوان مبنایی برای توســعه نظامهای اطالعات اثربخش ،کســب
مزیتهای رقابتی ،توسعه حدومرزهای بازاری خود فراتر از منطقه فعالیت و غیره بپردازند .ازسویدیگر
در بُعد ریســکهای اجتماعی ،پیشنهاد میشود که شرکتهای دانشبنیان در قالب راهبردهای جلب
مشــارکت ارکان هدف خود همچون مشــتریان و دانش آنان برای توســعه فعالیتهای رقابتی خود،

طراحی برنامههای تعاملمحور و نمادسازی برای تأثیرگذاری بر ذینفعان خود (همچون عرضهکنندگان
مواد اولیه ،مشــتریان ،خردهفروشــان و غیره) را در دســتورکار خود قرار دهند تا هویتی منسجم از
محصــوالت و فرآیندهای عملکردی آنان در تمامی نقاط بازار هدف ایجاد شــود .درنهایت پیشــنهاد
میشــود که شرکتهای دانشبنیان ،همانگونه که از نام و ماهیت تعریفشده آنان برمیآید ،بهسمت
ماشینیکردن عملکردهای زیستمحیطی حرکت نمایند و با سرمایهگذاری در بازیافت ضایعات ،ضمن
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کاهش هزینههای آتی خود و ضایعات آالینده محیطزیســت ،به توســعه مزیت رقابتی و پیادهسازی
طرحها و پروژههای پیشرو در سطح بازار بپردازند.
باتوجهبه فرآیندهای طیشــده ،محدودیت قابلذکر در این پژوهش ،پیوند بین رویکردهای درونی
کمی میباشد که این پژوهش نیز همچون
مشارکتکنندگان پژوهش با ابزارهای قابلسنجش در بخش ّ
تمامی پژوهشهای علوم انســانی با آن مواجه بوده است .برایناساس برای پژوهشهای آتی پیشنهاد

میشود تا از تحلیل نظریه دادهبنیاد برای توسعه اثربخشتر رویکردهای درونی با رویکردهای کارکردی
در حوزه ریسکهای زنجیره تأمین بهرهبرداری شود.
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