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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارها و ارائههم مههدل همههاهنگی سههمگانمهههای مههدمات
کسههبوکار در صههنعت مههودرو صههورت پذیرفتههم اسههت .مطالعههات سههمگانمهای مههدمات از
زمینمهای نوین و روبمرشد در پژوهشهای مدیریت در سالهای امیر میباشند .ایههن تحقیه
بم عنوان یکی از نخستین مطالعات اجراشده در این زمینم در ایران ،بهها رویکههردی اکتشههافی و
روششناسی نظریم برماستم از دادهها مبتنی بر تحلیل دادههای مصاحبمهای عمی کیفههی بهها
 27نفر از مدیران شرکتهای مرتبط انجام شده اسههت .در ایههن پههژوهش ،در طههی فرنینههدهای
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی از  737کدگذاری مفهومی اولیم 82 ،مقولم اصههلی و فرعههی و
در نهایت 20 ،مولفم اصلی مدل شناسایی و طبقمبندی گردیههده و ابعههاد و روابههط ننههها مههورد
تجزیم و تحلیل قرار گرفتم است.
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مقدمه
در دهمهای امیر ،حوزه مدمات کسبوکار ،بمواسطم دالیل مختلفی همچون گسترش
سطح برون سپاری در سازمانها ،جایگاهی بسیار حائز اهمیت در اقتصاد جهانی
یافتم است .با این وجود ،شبکمهای تامین مدمات ،بطور نسبی کمتر مورد توجم جدی
و تجزیم و تحلیل متخصصین مدیریت قرار گرفتم است .در حالی کم تفاوتهای ذاتی
در حوزه مدمات ،نیاز بم توسعم مفاهیم و ابزارهای مدیریتی ماص این بخش را
ایجاب مینماید (الرام 1و همکاران 2004 ،و یانز -نرناس.)2013 ،2
صنعت مودرو بم عنوان یکی از گستردهترین صنایع در سطح جهان بر پایم وجوه
متعددی همچون گردش مالی قابل توجم ،رقابت جهانی ،پیچیدگی و  ...زادگاه بسیاری
از مدلها و الگوهای مدیریتی بوده و در بسیاری اوقات الهامبخش سایر صنایع قرار
گرفتم است (تاتلینگ و تریپ 2017،3و جکوبیدس 4و همکاران .)2016 ،یکی از مهمترین
ویژگیهای این صنعت ،گستره وسیع شبکم شرکای تجاری و تامین کنندگان متنوع
کاالها و مدمات مشغول بم فعالیت پیرامون شرکتهای کانونی است .طراحی و مدیریت
اثربخش این شبکمها کم مشتمل بر صدها تامینکننده و شرکت مستقل میباشند ،از
پیچیده ترین مسائل و مشکالت مدیریتی بوده و تالش در جهت بهینمسازی ننها،
میتواند دستاوردهایی ارزشمند بم همراه داشتم باشد.
یکی از دالیل اصلی افت عملکرد شبکمها و زنجیرههای تامین و بخصوص شههرکتهای
کانونی ننها ،ناهماهنگی مابین اعضای مرتبط میباشههد .پویههایی سههامتار زنجیرههههای
تامین ،چالشهای جذابی را برای مبحث هماهنگی اثربخش زنجیرهها ایجاد کرده اسههت
(صادقی مقدم .)1391 ،با این وجود بیشتر مطالعات هماهنگی متمرکز بههر زنجیرههههای
تامین محصوالت بوده و مطالعات مرتبط با سههازوکارهای همههاهنگی در شههکل گیههری
اثربخش زنجیرههای تامین مدمات ،کمتر مورد مطالعم جدی محققین قرار گرفتم است
(بریدباخ 5و همکاران.)2015 ،
در تحقی حاضر ،با تمرکز بر پدیههده همههاهنگی در شههبکمهای مههدمات کسههبوکار در

1- Ellram
2- Yanez-Arenas
3- Todtling & Tripp
4- Jacobides
5- Breidbach
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گستره زیرمجموعم صنعت مودرو بههم بررسههی و تحلیههل ابعههاد ایههن پدیههده در سههطح
سههمگانمهای مههدمات کههم یکههی از حوزههههای نههوین روبمرشههد در مطالعههات مههدیریت
میباشد پردامتم شده است .شایان ذکر است کم نتایج این تحقی  ،قابل الگههوبرداری و
بکارگیری توسط مدیران صنایع مختلف و متخصصین در تحقیقات نتی میباشد.

ادبیات تحقیق
بخش مدمات امروزه در اقتصاد جهههان نقههش قابههل تههوجهی یافتههم و تحقیقههات علمههی
مرتبط نیههز تحههوالت شههگرفی را تجربههم نمههوده اسههت (اسههترام 1و همکههاران 2010 ،و
 .)2015یکی از محرکمهای اصلی توسعم ایههن بخههش ،افههزایش مههدمات کسههبوکار بههم
کسبوکار 2میباشد کم گسترش برونسپاری فرایندهای سههازمانی در ایههن مصههوص
نقش قابل توجهی داشتم است (الرام و همکاران .)2007 ،بهها ایههن وجههود ،سههازمانهای
بسیاری با مشکالت مرتبط با سههازماندهی اثههربخش تراکنشههها و ارتباطههات مههود بهها
مدمات تامین شههده توسههط شههرکت هههای دیگههر مواجههم میباشههند کههم اهمیههت اتخههاذ
سازوکارهای هماهنگی مناسبتر با تامینکننههدگان مههدمات را در راسههتای مله ارزش
مشترک متذکر میگردد (استرام و همکاران.)2015 ،
در مطالعات انجام شده در برمی سازمانها ،نوع ماص و روبمرشههدی از فرنینههدهای
تامین و ارائم مههدمات مشههاهده میشههود کههم در ننههها بههمجای سههامتار مطههی سههنتی
زنجیرههای تامین مدمات بهها سههامتاری شههبکمای مواجههم هسههتیم (شههکل  .)1در ایههن
فرنیندها کم اصطالحا سمگانم مدمت 3نامیده می شههوند ،مشههتری ( ،)Cمههدمات مههورد
نیاز مود را از سازمان مریدار ( )Bکم بخشی از فعالیت های مههود را بههم فراهمکننههده
مدمات تخصصی ( )Sواگذار نموده است ،درمواست مینماید و مههدمات درمواسههتی
بم صورت مستقیم از طری  Sبم مشتری  Cارائم می گههردد .ملالهههای زیههادی در ایههن
زمینم قابل ذکر میباشند .بطور ملال مدمات شههرکتهای بیمه مای کههم بطههور مسههتقیم
توسط شرکتهای تحت قرارداد بم مشههتریان ارائههم میشههوند و یهها مههدمات تعمیههرات
تخصصی دستگاهها کم توسط شرکتهای صاحب تخصههب بههم مریههداران تجهیههزات
سرمایمبر ارائم میشود و ....در همه م ایه ن مههوارد ،تههامین کننههدگان مههدمات ،مسههتقیما
1- Ostrom
)2- Business-to-Business (B2B
3- Service Triad
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مدمات مود را بم مشتریان شرکتی کم طرف قرارداد ننها میباشد و الزاماً مالکیتی بر
شرکت ارائمدهنده مدمات ندارد ،ارائم مینمایند.
B
C

B

C

S

(الف)

(ب)

S

شکل  - 1زنجیرههای تامین (شکل الف) در مقابل سهگانههای خدمات (شکل ب) ( -وندرواک و ونويل)2011 ،1

یک سمگانم مدمات ،تفاوتهای اساسی بهها زنجیرههههای تههامین دارد .بطههور ملههال ،در
حالی کم در زنجیرههای تامین ،مدمات از طری یک زنجیره ارتباطات متوالی مریدار-
فروشنده ارائم میشوند ،در سههمگانمها ،ارائههم مههدمات بههدون درگیههر شههدن سههازمان
مریدار ،مستقیما از طری تامین کننده بم مشتری صورت می پههذیرد .تمههاس مسههتقیم
مابین فراهم کننده مدمات و مشتری ممکههن اسههت در طههی زمههان بههم انتقههال قههدرت از
سازمان مریدار بم فراهم کننده مدمت منجر شود (لی و چوی.)2009 ،2
پژوهشهای موجود زنجیرههای تامین مدمات ،از این مشخصات مههاص سههمگانمهای
مدمات ،تصویر کامل و دقیقی را ارائم نمینمایند .وندرواک و ونویههل ( )2011معتقدنههد
کم با توجم بم زمینمهای در حال رشد مریههد مههدمات و بهها عنایههت بههم اهمیههت پدیههده
تجربی سمگانمهای مدمات ،زمینمهای تحقیقاتی قابل تههوجهی در حوزههههای بررسههی
چگونگی عملکههرد سههمگانمها و فرنینههدهای مههدیریت مریههد مههدمات در سههمگانمها در
راسههتای تههامین مناسههبتر و اثربخشتههر رضههایت مشههتریان و منههافع ذینفعههان بههرای
متخصصین و پژوهشگران دانشگاهی وجود دارد.
تئوریهای توسههعم یافتههم مخههتب سههمگانمهای مههدمات ،بسههیار انههدک و محههدود بههم
سالهای امیر میباشند (وینسترا و همکاران .)2015 ،3مطالعات انجام شههده در زمینههم
مدیریت زنجیره تامین نیههز تههاکنون بیشههتر روی روابههط دوگانههم متمرکههز بههوده اسههت
(همانند رابطم تامین کننده و مریدار) .با وجودی کم کلیم روابط در یک شه بکم ،بهها یههک
رابطم دوگانم نغاز میشود با این حال دوگانمها ،ذات و ماهیت یک شههبکم را بههم نحههو
1- Van der Valk & Van Weele
2- Li & Choi
3- Wynstra
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مناسبی نمایش نمیدهند .در مطالعات امیر ،سمگانمها بم عنوان بلوکهای سازنده یک
شبکم شنامتم شده و مورد بررسی قرار گرفتماند (سیلتالپی و وارگو.)2017 ،1
مروری مالصم بههر محتههوای مهمتههرین مطالعههات انجههام شههده تههاکنون در ارتبههاب بهها
سههمگانمها و بطههور مههاص ،سههمگانمهای مههدمات ،در جههدول  1ارائههم گردیههده اسههت.
همانگونههم کههم در ایههن جههدول مشههخب اسههت تههاکنون تحقی ه جههامعی در مصههوص
هماهنگی در سمگانمهای مدمات و بطور ماص در صنعت مودرو انجام نشده است.
جدول  -1مروری بر خالصه مهمترين مطالعات سهگانهها
موضوع پژوهش
سمگانمها در شبکمهای تامین :معرفی نظریم
روابط سمگانم

سال

پژوهشگران

2009

Choi & Wu

2009

Li & Choi

سمگانمها در برون سپاری مدمات

2010

Peng et al.

مطالعم مدیریت سمگانمها در یک شبکم
مدمات نگهداری و تعمیرات نظامی

2011

& Van der Valk
Van Weele

معرفی سمگانمهای مدمات کسبوکار بم
عنوان حوزهای جدید در پژوهشهای مدمات

2011

& Van der Valk
Van Iwaarden

پایش سمگانمهای مدمات

2012

Gunawardane

مطالعم موردی مدیریت سمگانم مدمات
بهداشتی

2014

& Hartmann
Herb

بررسی ریسک فرصت طلبی 3در
سمگانمهای مدمات

2015

Wynstra et al.

2015

& Hartmann
Herb

2016

Howard et al.

قراردادهای مبتنی بر عملکرد در دینامیک
سمگانم

2016

Karatzas et al.

عملکرد سمگانمهای مدمات

2017

& Siltaloppi
Vargo

چارچوب تحلیلی مطالعات سمگانمها

معرفی سمگانمهای مدمات بم عنوان یک
حوزه تحقیقاتی
پیش رو
کاربرد دیدگاه سرمایم اجتماعی در
سمگانمهای مدمات

مالصم نتایج
بکارگیری نظریم باالنس جهت معرفی  9حالت ارتباطی در روابط
سمگانم مریدار-تامین کننده-تامین کننده
تجزیم و تحلیل بخشی از چالشهای ارتباطی سمگانمهای مدمات
با کاربرد تئوری شبکم اجتماعی و ارائم راهکارهایی در این
مصوص
بررسی تاثیر نوع سامتار سمگانم و مکانیزمهای مدیریتی بر
عملکرد با رویکرد مطالعم موردی
معرفی این حوزه بم عنوان پدیدهای تجربی و مهم و نیازمند
مطالعات علمی و ارائم چارچوبی پیشنهادی جهت پژوهشهای
مرتبط نتی
بررسی گزارههای پیشنهادی با کاربرد نظریم عاملیت 2در روابط
سمگانم مریدار-پیمانکار و مشتری نهایی از طری مطالعم
موردی
کاربرد تئوری شبکم اجتماعی و مفهوم حفره سامتاری در تحلیل
روابط سمگانم با مطالعم موردی در حوزه بهداشت و درمان
نمریکا
بررسی مفهومی چگونگی تاثبر سرمایم اجتماعی (سامتاری،
رابطمای و شنامتی) در یک ضلع سمگانم مدمات بر ریسک
فرصت طلبی در ضلع دیگر سمگانم
مروری بر مطالعات سمگانمهای مدمات در سالهای امیر و
دعوت محققین بم پژوهش در حوزه
سمگانمهای مریدار-تامین کننده-مشتری
بررسی تاثیرات سرمایم اجتماعی در روابط سمگانمها و مطالعم
موردی در  3سمگانم مدمات
مطالعم موردی تغییرات سامتار شبکم تامین و قراردادهای مبتنی
بر عملکرد در رابطم دولت و بخش مصوصی در صنایع دفاعی
انگلستان
بررسی عوامل موثر رابطمای بر عملکرد در سمگانمهای مدمات
در یک شبکم تعمیرات ماشینهای تجاری
بررسی و ارائم طبقمبندی پیشنهادی روابط سمگانم در مطالعات
مدیریت و دعوت محققین بم مطالعات سمگانم در حوزه بازاریابی

هدف اصلی پههژوهش حاضههر ،تعیههین سههازوکارها و ابعههاد همههاهنگی در سههمگانمهای
مدمات کسبوکار در صنعت مههودرو میباشههد کههم بهها عنایههت بههم بررسههی مطالعههات
1- Siltaloppi & Vargo
2- Agency Theory
3- Opportunism Risk
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مرتبط ،جنبمهای نونورانم این تحقیه در مصههوص مطالعههم همههاهنگی در شههبکمهای
تامین مدمات کسبوکار در صنعت مودرو و بطور ماص دیدگاه سمگانمهای مدمات
در این زمینم برای نخستین بار در ادبیات ذیربط صورت پذیرفتم است.

روششناسی تحقیق
پژوهشگران تفسیری کار مود را با این پیش فرض نغاز مینماینههد کههم دسترسههی بههم
واقعیت تنها از طری سازههای اجتماعی نظیر زبان و معانی مشههترک میسههر اسههت و
تالش می کنند تا از طری معانی کم افراد بم پدیههدهها مههی دهنههد ننههها را درک نماینههد.
(دانایی فرد و همکاران .)1391 ،در پژوهش حاضر نیههز ،در راسههتای درک واقعیههات و
پیچیدگیهای مقولم هماهنگی در سههمگانمهای مههدمات کسههبوکار ،بهها اتخههاذ رویکههرد
تفسیرگرایی ،جمع نوری دادههای مورد نیاز کیفی ،از طری تعامههل بهها متخصصههین و
مدیران ذیربط و انجام مصاحبمهای عمی کیفی با پرسشناممهای نیمم سههامتار یافتههم
صورت پذیرفتم است .جهت ارائم مدل هماهنگی در این تحقی  ،از رویکردهای نظاممند
تئوری برمواستم از دادهها 1مبتنی بر نظریات کوربین و اسههتراوس )2015( 2اسههتفاده
شده است .نظریم دادهبنیاد (کم با نامهایی همچون تئوری زمینمای و نظریم مبنایی نیز
شنامتم می شود) یک روش تحقیقی عام ،استقرایی و تفسیری است کههم ایههن امکههان را
فراهم می نورد کم محق بههم چارچوبهههای نظههری پیشههین بسههنده نکه رده و بههم فهههم
نظریمای حاصل نمده از تجربههم واقعههی در یههک موقعیههت مههاص نایههل گههردد .مراحههل
اجرایی تحقی و معیارهای کیفی مرتبط در بخشهای بعدی مقالم ارائم گردیدهاند.
مشارکت کنندگان در تحقیق
گروه صنعتی ایههران مههودرو ،بزرگتههرین تولیدکننههده مههودروی سههواری در کشههور و
منطقم میباشد و مجموعم گسترده سازمانها و شرکتهای زیرمجموعههم ایههن گههروه،
پتانسیل مناسبی را جهت انجام مطالعم موردی کیفی در راستای اهداف تعریههف شههده
در تحقی ایجاد مینماید .با توجم بم گستردگی شرکتهای در حال تعامههل در صههنعت
مودرو ،شرکتهای مودروساز ،شرکتهایی را جهت مدیریت شبکمهای عملیاتی مود
تاسیس نمودهاند .در تحقی حاضر ،بم جهت تمرکز موضوعی بر حوزه تامین مدمات
کسههبوکار ،شههرکتهای ایههران مههودرو ،ایسههیکو و شههرکتهای پیمانکههار مههرتبط کههم
1- Grounded Theory
2- Corbin & Strauss
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تشکیلدهنده سمگانمهای مههدمات کسههبوکار هسههتند ،معههرف جامعههم مههورد مطالعههم
میباشند .مبرگان مشخب شده جهت مصاحبم ،شامل مدیران ارشد و میههانی مههرتبط
با موضوع تحقی در گروه صنعتی مودرو و شرکتهای همکههار ارائمدهنههده مههدمات
تخصصی کسبوکار بودند کم جهههت پوشههش اهههداف تحقیه در ابتههدا بهها اسههتفاده از
روش نمونههمگیری هدفمنههد نظههری و در مراحههل بعههد ،بهها پیشههرفت کههار و نیههاز بههم
شفافسازی ابعاد جدیدی از پدیده مورد مطالعههم ،مبتنههی بههر روش گلولههم برفههی و بهها
بررسی افراد ذیصالح معرفی شده توسط مصاحبم شوندگان اولیم مشخب شدند.
بم عنوان یک قاعده سرانگشتی برای تحقیقات و مصاحبمهای کیفههی ،انجههام  20تهها 30
مصاحبم در فرنیند گردنوری دادهها توصیم شده است (کرسههول .)1998 ،1در تحقیه
حاضر ،مصاحبمهای کیفی با  27نفر از مدیران عامل شرکتهای همکار گروه صنعتی
ایران مودرو و مدیران مرتبط با موضوع تحقی انجام شه د تهها اشههباع نظههری حاصههل
گردید .انجام مصاحبمها بصورت حضوری صورت پذیرفت.
جمع آوری و تحلیل دادهها
در این تحقی  ،همزمههان بهها جمههع نوری دادهههها ،بههر مبنههای فرنینههد تحلیههل مقایسه مای
مستمر( 2کوربین و استراوس ،)2015 ،ضمن ضبط و پیاده سازی محتوای مصاحبمها
بصورت فایل متنی ،تجزیم و تحلیل و کدگذاری دادهها بهها رویکههرد کدگههذاری بههاز 3بهها
استفاده از نرم افزار  MAXQDA Plus 12صورت پذیرفت .در جههدول  ،2نمونه مهایی از
مههتن مصههاحبمها و مفههاهیم اسههتخراش شههده در ایههن فرنینههد ارائههم گردیههده اسههت .در
کدگذاری محوری ،4مجموعه مای از مفههاهیم بههر محههور یههک مقولههم ،گههروه بنههدی و بههم
صورت طاقوار 5پوشانده میشوند و بم تدریج مقوالت مختلف را شههکل میدهنههد .در
کدگههذاری انتخههابی 6محقه مقولههم اصههلی و هسههتمای را مشههخب مینمایههد کههم همههم
مقولمهای دیگر بم نحوی با نن ارتباب دارند و بم تدریج یک مدل پارادایمی متشههکل از
بلوکهایی از مفاهیم را ایجاد مینماید.

1- Cresswell
2- Constant Comparisons
)3- Open Coding(OC
)4- Axial Coding (AC
5- Overarching
)6- Selective Coding (SC
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جدول  -2نمونه مفاهیم استخراج شده از متن مصاحبهها
مفاهیم مرتبط

نمونم متن مصاحبم

مصاحبم شونده

 ...اولین هماهنگی ،تدوین شرایط مصوصی با بهره بردار ایران مودرو مواهد بود
کم دقیقا مشخب شود درمواستشان چیست؟ نیتمهای مهم شرایط ننها ،شرایط
تحویل گیری نیز مواهد بود( ...مصاحبم کد  24پاراگراف )11

یکی از مدیران
ایسیکو

 ...دومین برگ برندهای کم ما داریم تجهیز کارگاه ماست .تجهیزات ما سود ماست.
در صورتیکم شرکت جدیدی کم بخواهد بم ایران مودرو وارد شود یک هزینم
تجهیز کارگاه را دارد پس مجبور می شود بم قرارداد اضافم کند .پس من یک برگ
برنده در اینجا دارم و در مناقصم چند درصد از شرکت جدیدی کم می مواهد وارد
شود جلوتر هستم( .مصاحبم کد  - 09پاراگراف )115

مدیر عامل یکی از
شرکتهای مدماتی

سرمایم
گذاریهای ماص
رابطم،
روابط مبتنی بر
بازار

 ...جلسات مرتب و منظم سم شنبمها ساعت سم بصورت هفتگی و مستمر برگزار
می شد .جلسات مستمر کارگاهی چم در بخش اجرایی و یا در بخش ایمنی هم هر
روز صبح ها انجام می شد( .مصاحبم کد  11پاراگراف )21

مدیرعامل یکی از
شرکتهای مدماتی

جلسات تعاملی
دورهای،
هماهنگیهای
عملیاتی سمگانم

هماهنگی در
تدوین شرایط
مصوصی

در تحقی حاضر ،در راسههتای شههکلدهی یههک مههدل جههامع همههاهنگی در سههمگانمهای
مدمات ،مبتنی بر تحلیل دادهها ،مقولم محوری ،تحت عنوان نیاز بههم ارتقههای همههاهنگی
سمگانمهای مدمات ،شناسایی و سایر مقولمها ،در قالب مقولمهای اصههلی مههذکور در
شکل  2سازماندهی و تعریف گردیدند.
• مرحله کدگذاری باز 737 :کدگذاری مفهومی اولیه
OC

• مرحله کدگذاری محوری 80 :محور طبقهبندی شده مقولههای اصلی و فرعی

•  )Aسازوکارهای هماهنگی سم گانمهای مدمات صنعتی -1 :هماهنگی در فاز طراحی 6 :مقولم -2 /
هماهنگی در فاز اجرا 5 :مقولم  -3 /هماهنگی در فاز امتتام 4 :مقولم  -4 /سازوکارهای سامتاری 6 :مقولم /
 -5سازوکارهای بم اشتراک گذاری 3 :مقولم  -6 /سازوکارهای هماهنگی فنی پشتیبانی 3 :مقولم
•  )Bشرایط زمینمای -1 :زیرسامتها 6 :مقولم  -2 /شرایط بازار و محیط کسب و کار 2 :مقولم -3 /
قابلیتهای رفتاری 6 :مقولم
•  )Cموجبات علی هماهنگی در سم گانمهای مدمات -1 :استراتژی برونسپاری 3 :مقولم  -2 /تجارب
پیشین 3 :مقولم  -3 /تسهیل در حصول اهداف 2 :مقولم

AC

•  )Dمداملمگرهای هماهنگی -1 :موضوع هماهنگی 3 :مقولم  -2 /سطح هماهنگی 2 :مقولم  -3 /نقش محور
سم گانم 2 :مقولم
•  )Eنتایج و پیامدهای هماهنگی -1 :نتایج عملکردی سم گانم 2 :مقولم  -2 /رضایت ذینفعان سم کانم2 :
مقولم  -3 /حصول اهداف راهبردی 2 :مقولم

• مرحله کدگذاری انتخابی 20 :مولفه اصلی مدل
SC

شکل  :2فرآيند استقرايی جريان تقلیل دادهها و شکل گیری مدل پارادايمی
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همانطور کههم در شههکل  2بطههور مالصههم ارائههم گردیههده اسههت از بههیش از  700گههزاره
مفهومی اولیم در مرحلم کدگذاری باز 80 ،مقولم طبقمبندی شههده در مرحلههم کدگههذاری
محوری بمدستنمده و در نهایت در مرحلم کدگذاری انتخابی ،ضمن شههکلگیری مههدل
پارادایمی و پاالیش مقولمهای شکلگرفتم ،روابط شناسایی شههده مههابین ایههن مقوله مها
توسعم یافتم و مدل کالن هماهنگی در سههمگانمهای مههدمات کسههبوکار ارائههم گردیههد
(شکل  .)3در ادامم ،بم صورت مالصم ،مقولمهای اصلی و فرعی مدل و روابط ننها بم
همراه منتخبی از ادبیات مرتبط با هر بخش معرفی می گردد.
سازوکارهای هماهنگی در سهگانههای خدمات کسبوکار
سازوکارها یا مکانیزمهای هماهنگی بم مجموعم راهبردها ،اقدامات و تعامالتی اشههاره
مینمایند کم میبایست در سمگانمهای مدمات کسههبوکار جهههت دسههتیابی بههم نتههایج
مورد انتظار هماهنگی مدنظر قرار گیرند .مطالعات مرتبط در مدیریت زنجیره تامین بر
نقش مکانیزمهای هماهنگی (همچون بم اشتراک گذاری اطالعات ،تصمیمگیری مشترک
و  )...در عملکرد زنجیرههای تامین تاکید دارند (نرشیندر 1و همکاران ،2011 ،محقههر و
صادقی مقدم .)1390 ،با این حال ،تمرکههز ایههن تحقیقههات اکلههرا بههر زنجیرههههای تههامین
دوسطحی و مقولمهایی همچون کاهش هزینمهای موجودیها معطوف است کم لزومهها
قابل کاربرد در سمگانمهای مدمات کسبوکار نمیباشند .مبتنههی بههر تحلیههل دادههههای
مصاحبمهای انجام شده در تحقی حاضر ،بطور ملال ،در سازوکارهای همههاهنگی در
سمگانمهای مدمات کسبوکار ،مراحل فرنیندهای مرتبط با قراردادهای مرید مدمات
از مهمترین موضوعاتی هستند کم میبایست در این مههدل ،مههورد توجههم مههاص قههرار
گیرند .کوربین و استراوس ( )2015معتقدند فرنیند یکی از ابعاد مهههم تجزیههم و تحلیههل
است زیرا بم عمل-تعامل 2حیات می بخشد .ننها جهت تشریح فرنیند مههدلی متشههکل از
دوایر تودرتو را معرفی مینمایند کم نشانگر تعامالت مراحل فرنیند میباشد (کههوربین
و استراوس .)172 :2015 ،در پروژه حاضر نیز با الگوبرداری از این مدل و بهها توجههم
بم محتوای مصاحبمهای انجام شده ،سازوکارهای هماهنگی در سههمگانمها مبتنههی بههر
مراحل پیشرفت فرنینههدهای مههرتبط در چههارچوب قراردادههها ،بههم تفکیههک در سههم فههاز
حائزاهمیتتر شناسایی و طبقمبندی گردیدند:
1- Arshinder
2- Action-Interaction
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موجبات علی هماهنگی در سه گانههای خدمات کسب و کار
* استراتژی برونسپاری
* تسهیل در حصول اهداف
* تجارب پیشین

شرايط زمینهای

مقوله محوری :نیاز به ارتقای هماهنگی در

* زیرسامتها
* قابلیتهای رفتاری
* شرایط بازار و محیط کسب و کار

سهگانههای خدمات کسب و کار

سازوکارهای هماهنگی در سه گانههای خدمات کسب و کار
مداخلهگرهای هماهنگی
* سطح هماهنگی
* موضوع هماهنگی
* نقش محور سم گانم

سازوکارهای هماهنگی در فرآيندهای اصلی قراردادها

نتايج و پیامدهای هماهنگی

هماهنگیهای فنی
پشتیبانی

* نتایج عملکردی سم گانم
* رضایت ذینفعان سم گانم
* حصول اهداف راهبردی
سازوکارهای
ساختاری

سازوکارهای تسهیم

سازوکارهای هماهنگی در فرآيندهای پشتیبانی

شکل  -3مدل هماهنگی سهگانههای خدمات کسبوکار
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سههازوکارهای همههاهنگی سههمگانم در مراحههل اولیههم تهها عقههد قههرارداد (فههاز طراحههی)،
سازوکارهای هماهنگی در فاز اجرا و سازوکارهای هماهنگی در فاز امتتام قرارداد.
شههپکر 1و همکههاران (« ،)2014همههاهنگی» را بههم عنههوان یکههی از مهمتههرین کارکردهههای
قراردادهای بین سازمانی معرفی مینمایند .در اقتصههاد هزینههم مبادلههم( 2ویلیامسههون،3
 1979و  )2002فرض می شود کم کارگزاران عقالیی عمل می کنند البتم عقالنیت ننههها
محدود است و بم تمام اطالعات الزم برای انعقاد قرارداد دسترسههی ندارنههد و نههاگزیر
قراردادهههایی نههاقب منعقههد مینماینههد و سههعی مههی کننههد پههیش از انعقههاد قههرارداد
راهکارهایی برای رسیدن بم اهداف مود بیندیشند کم متحمل کمترین هزینم شوند .بههر
پایم این نظریم و با توجم بم تحلیههل دادهههها ،تعریههف ایههن سههازوکارهای همههاهنگی در
مراحل پیش از انعقاد قرارداد در سمگانمهای مدمات کسبوکار بم عنوان بخشی حائز
اهمیت از مدل هماهنگی مدنظر قرار گرفت .با توجم بم کدگذاری های انجههام شههده ،بههم
عنوان نمونم در مجموع  103بار در مصاحبمها بم مضههامین مههرتبط بهها مقولههم فرعههی
«هماهنگی در فاز طراحی» اشاره شده بود کههم مهمتههرین مفههاهیم ایههن بخههش و مسههیر
استقرایی شکل گیری مقولم «سازوکارهای هماهنگی در فرنیندهای اصههلی قراردادههها»
مبتنی بر طبقمبندی کدهای استخراجی از تحلیههل مصههاحبمها در شههکل  4بههم امتصههار
ارائم شده است .شایان ذکر است بم جهت محههدودیت فضهها ،بخشههی از زیرمحورهههای
فرعی در مقالم حاضر ذکر نشده کم در گزارش تفصیلی پروژه ارائم گردیده است.

سازوکارهای هماهنگی در فرآيندهای پشتیبانی
عالوه بر سازوکارهای هماهنگی فوقالذکر کم مبتنی بههر فرنینههدهای اصههلی قههراردادی
تفکیک و در مدل لحاظ گردیدند ،بررسیهای انجههام شههده نشههان مههی دهههد کههم گههروه
دیگههری از سههازوکارهای همههاهنگی نیههز میبایسههت بصههورت مجههزا از سههازوکارهای
مستقیم مرتبط با فرنیندهای اجرایی قراردادها ،در مصوص فرنینههدها و سههامتارهای
پشتیبانی مرتبط در مدل هماهنگی سمگانمهای مدمات کسههب وکههار لحههاظ شههوند .در
ادامم این سازوکارها معرفی می گردند:

1- Schepker
)2- Transaction Cost Economics (TCE
3- Williamson
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الف) سازوکارهای ساختاری
سازوکارهای سامتاری در همههاهنگی سههمگانمهای مههدمات کسههبوکار ،در دو بخههش
همههاهنگی در رویه مها و فرنینههدها و سههامتارهای پشههتیبانی و نظههارتی قابههل تعریههف
میبا شند .با عنایت بم کدگذاری های مرتبط انجام شده ،در مجموع بیش از  80بههار در
مصاحبمها بم مفاهیم مرتبط با سازوکارهای هماهنگی در رویه مها و فرنینههدها اشههاره
شده است کم بطور مالصم در جدول  3ارائم گردیدهاند.
تعریف دقی اهداف و محدودیتها
تصمیم گیری چگونگی انتخاب پیمانکار

بررسی و ارزیابی فنی

تنظیم اسناد

ننالیز هزینم و برنورد قیمت

ارزیابی پیمانکاران

تنظیم سفارش کار

انتخاب پیمانکار

فرنیندهای ارزیابی و انتخاب
پیمانکار

هماهنگی در تدوین شرایط مصوصی

هماهنگی در
فاز طراحی

نهایی سازی مشترک متن و

نهایی نمودن ارقام و شرایط کار

ضمایم قرارداد

تصویب و ابالغ قرارداد
برنامم ریزی مشارکتی عملیات
جلسات تعاملی دورهای
نظارتهای عملیاتی

پایش اهداف و شامصها
برنامم ریزی
و نظارت

هماهنگیهای عملیاتی
سم گانم

کنترل دقی عملکرد

هماهنگیهای مالی

جرایم و مشوقها

حل و فصل مسائل

زمانبندی پردامتها

نموزش و
توسعم

فرنیند تحویل
دوره تضمین
رضایت سنجی

هماهنگی در
فاز اجرا

سازوکارهای
هماهنگی در
فرنیندهای
اصلی
قراردادها

هماهنگی در
فاز امتتام

شکل  -4نمونه مسیر استقرايی شکل گیری مقوله سازوکارهای هماهنگی در فرآيندهای اصلی قراردادها

جدول  -3خالصه مفاهیم مرتبط با هماهنگی در رويهها و فرآيندها
مضمون

مفاهیم مرتبط

تواتر

مشخصمها

طراحی و استانداردسازی مدمات

10

طراحههی دقی ه فعالیتهههای تکههرار شههونده ،شامصههها،
بخشهای استاندارد و ...

پیش بینی بودجم و برناممها

6

بودجمها و برناممهای سالیانم و بلندمدت

رویمها و

تقسیم دقی وظایف و مسئولیتها

30

دستورالعمل ها و فرنیندهای مدیریت قراردادها و ...

هماهنگی در
فرنیندها

نسیب شناسی و بهبود مستمر

14

ممیزی ها ،تعریف اقدامات اصالحی و پیشگیرانم و ...

مدیریت تغییرات در سمگانمها

22

فرنینهههد مهههدیریت تغییهه رات هماهنهههگ در رویهه مها و
سیستمهای کاری سمگانمها
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با کمی دقت مشخب می شود کم عملکرد ایههن سههازوکارهای همههاهنگی در رویه مها و
فرنینههدها مجههزا از فرنینههدهای اجرایههی قراردادههها بههوده و تمرکههز نن بیشههتر بههر
هماهنگیهای مابین شرکت کارسپار (ایسیکو) و مشتری (ایران مودرو) است و نتههایج
نن بصههورت غیرمسههتقیم بههر سههازوکارهای قههراردادی همهه اهنگی در قراردادهههای
پیمانکاران تاثیرگذار مواهد بود .این هماهنگی در رویمها و فرنیندها در برمی مههوارد
بهها اتکهها بههم سههامتارهای سههازمانی موجههود میسههر نبههوده و میبایسههت سههامتارهای
پشتیبانی و نظارتی ماصی جهت اجرایی شدن سیاستهای مرتبط توسعم یابند.
این سامتارها هرچند می توانند در راستای نتایج بهتر هماهنگی ،ارزش نفههرین باشههند
ولههی ایههن نکتههم را نیههز بایههد مههدنظر داشههت کههم توسههعم بههیش از حههد ننههها نیههز
هزینمهای مضاعفی را بم سمگانمها تحمیههل مواهههد نمههود بنههابراین میبایسههت سههطح
متناسب و بهینمای را در کاربرد ایههن سههازوکار در نظههر گرفههت .هرچنههد در مطالعههات
ویلیامسههون ( 1967و  )1989در زمینههم انههدازه بهینههم سههامتارهای سلسههلم مراتبههی و
اقتصاد هزینم مبادلم تا حدی بم ابعاد این موضوع پردامتم شههده بنظههر مههی رسههد حههد
بهینم سامتارهای نظارتی در شبکمهای تامین مدمات می تواند بههم عنههوان موضههوعی
مستقل برای تحقیقات نتی محققین در نظر گرفتم شود.
ب) سازوکارهای به اشتراک گذاری
منظور از سازوکارهای بم اشتراک گذاری یا تسهیم ،مجموعههم کنشههها و واکنشهههای
مبتنی بر تسهیم اطالعات ،ریسکها و منافع اسههت کههم بههین شههرکت کههانونی و اعضههای
سمگانم اتخاذ میشود تا در نن همم نقشنفرینان بم عنوان یک جزء واحد فکههر و عمههل
نماینههد .سههازوکارهای بههم اشههتراک گههذاری بخههش قابههل تههوجهی از ادبیههات همههاهنگی
زنجیرههههای تههامین را بههم مههود امتصههاص دادهانههد .محقههر و صههادقی مقههدم (،)1390
مکانیزمهای بماشتراکگذاری را مشههتمل بههر تسهههیم کههردن اطالعههات ،تسهههیم منههافع،
تسهیم ریسک ،تعریف هدفهای مشترک و تصمیمگیری مشترک میدانند و تعادل بین
اجزای نام برده شده مخصوصا ریسک و منافع را یکی از عوامل حیاتی می داننههد کههم
منجر بم هماهنگسههازی زنجیههره تههامین مههی گههردد .قههج 1و همکههاران ( ،)2017ضههمن
مروری بر مطالعات انجام شده در زمینم ریسک و عدم قطعیت در زنجیرههههای تههامین
1- Ghadge
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و اهمیت «قراردادهای تسهیم ریسک ،»1معتقدنههد ایههن قراردادههها مههی توانههد منجههر بههم
ارتقای همههاهنگی در زنجیرههههای تههامین گههردد و در ایه ن زمینههم ،انعطههاف پههذیری در
قراردادها با لحاظ نمودن شرایط نوسان تقاضا و قیمت را توصههیم مینماینههد .بهها ایههن
وجود با توجم بم تمرکههز اکلههر تحقیقههات انجههام شههده در ایههن زمینههم و مههدلهای کمههی
پیشههنهادی بههر زنجیرههههای تههامین محصههوالت فیزیکههی ،نیههاز بههم مطالعههات مههاص
قراردادهای زنجیرهها و سمگانمهای تامین مدمات نیز احساس می گردد.
بهها بررسههیهای انجههام شههده در تحقی ه حاضههر ،عههالوه بههر مههوارد مههذکور ،ایجههاد
سازوکارهای متناسب فناوریهههای نههوین (بطههور ملههال کههاربرد سیسههتمهای ردیههابی
مکانی مبتنی بر GPS2و اینترنت اشیا 3در هماهنگی زمانبندیها و تغییرات برناممها در
فرنیندهای لجستیک و  )...میتواند در تسهیم و کاهش ریسههکهای عملیههاتی (همچههون
توقفات مطوب تولید و سرمایمهای مرتبط) و نتایج هماهنگی بسیار تاثیرگههذار باشه ند.
همچنین در سطح استراتژیک ،با توجم بههم نیههاز بههم سههرمایمگذاریهای مههاص رابطههم
(ویلیامسون 1985 ،و  ،)2002عقد قراردادهای بلندمدت با پیمانکاران برتر میتوانههد در
تقویت اعتماد و تسهیم ریسکهای استراتژیک با شرکای کلیدی مههوثر واقههع گههردد .در
سمگانمهای مدمات ،نقههش کارسههپار در بررسههی و تحلیههل ریسههکهای هههر دو سههمت
عرضم و تقاضا و توسههعم و بههم روزنوری بانکهههای دانشههی سههازوکارهای مههدیریت
ریسکها و فرصتهای مرتبط میتواند ارزش افزوده قابههل تههوجهی در سههمگانمها بههم
همراه داشتم باشد .پیش بینی و تحلیل هزینمهای مههرتبط و بهینههم سههازی قراردادهههای
بیمم یکی از نتایج مورد انتظار از این سازوکار هماهنگی میباشد.
یکی از رویکردهای جدیدی کم میتواند در نینده صنایع مههدماتی بسههیار مههوثر باشههد
تسهههیم و تحلیههل دادهههها و اطالعههات بهها رویکههرد مل ه ارزش مشههترک 4مبتنههی بههر
فناوریهای نوین است (بریدباخ و ماگلیو .)2016 ،5ایههن ارزش هههم بههرای شههرکتهای
درگیر در سههمگانمها و هههم ذینفعههان بیرونههی ننههها منجملههم سهههامداران و مشههتریان
شرکت کانونی و جامعم میتواند نتههایج ارزشههمندی بههم همههراه داشههتم باشههد .یکههی از

1- Risk Sharing Contracts
2- Global Positioning System
)3- Internet Of Things (IOT
4- Value Co-Creation
5- Breidbach & Maglio

ارائه مدل هماهنگی سهگانههای خدمات کسبوکار :مطالعهای دادهبنیاد در صنعت خودرو ايران309

حوزههای نوین مرتبط ،کاربرد تحلیلهههای دادههههای کههالن 1در مله ارزش مشههترک
برای سمگانمها و ذینفعان ننها میباشد .استفاده از دادههای گستردهای کههم هماکنههون
در شرکای سمگانمهای مدمات بصورت جزیرهای نگهههداری میشههوند و یهها حتههی در
صورت بماشتراکگذاری مورد استفاده بهینم قههرار نمیگیرنه د بهها کههاربرد تکنیکههها و
نرمافزارهای نوین یادگیری ماشینی 2و هوش مصنوعی میتوانههد در راسههتای کههاهش
هزینمها ،بهبود فرنیندها ،برناممریزیهای دقی تر و مل ارزش مشههترک بکههار گرفتههم
شود .مطالعات لوکیچ )2017( 3در  214شرکت نشان میدهد تغییرات قابل تههوجهی در
سازوکارهای هماهنگی مبتنی بر فناوریهای دادههای کالن در سالهای امیر در حال
وقوع میباشد کم منجر بم کاربردهههای گسههتردهتر فنههاوری اطالعههات و ارتباطههات در
اتوماسیون فرنیندهای بین سازمانی میگردد .البتم درگیر شدن شرکتها در ایههن امههر
نیازمند نشنایی و شنامت دقی مدیران از ابعاد انقالب صنعتی چهههارم ،4فرصههتها و
تهدیدها و تغییرات بنیادین ناشی از نن در فرنیندهای کههاری شههبکمهای کسههبوکار و
بکارگیری نیروهای متخصب در طراحههی و اجههرای برنامه مهای مههرتبط میباشههد .در
سالهای امیههر ،تحقیقههات محققههین دیگههر منجملههم گاناسههکاران 5و همکههاران ( )2017و
پاپادوپولوس 6و همکاران ( )2017نیز معطههوف بههم بررسههی تههاثیرات تحلیههل دادههههای
کالن در ارتقای عملکرد شبکمهای تامین گردیده کم عالقمندان میتوانند جهت اطالعات
تکمیلی بم منابع معرفی شده مراجعم نمایند.
ج) سازوکارهای هماهنگی فنی پشتیبانی
بخشی از سازوکارهای فنی هماهنگی ،منحصر بم یک قرارداد نبههوده و بههر گروهههی از
سمگانمها و قراردادهای مههدمات تههاثیر مههی گذارنههد .محقههر و صههادقی مقههدم (،)1390
مکانیزمهای فنی هماهنگی را بم عنوان یکی از سم گروه اصلی مکانیزمهههای همههاهنگی
مطرح نموده و نن را مشتمل بر تکنولوژی اطالعات و سنکرون کههردن ذکههر مینماینههد
کم معطوف بر زنجیرههای تامین کاالها میباشههد .در تحقیه حاضههر ،مجههزا از بحههث
1- Big Data Analytics
2- Machine Learning
3- Lukic
4- Industry 4.0
5- Gunasekaran
6- Papadopoulos
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فناوری اطالعات کم پیشتر بم نن پردامتم شد ،این سازوکارهای فنی مبتنی بههر تحلیههل
دادههههای حاصههل از مصههاحبمها در سههم گههروه «اسههتانداردهای کیفههی و فنههی»،
«برناممریزی ظرفیتها» و «ابتکار عمل و نونوریها» طبقمبندی شدند.
در مصوص استانداردهای کیفی و فنههی ،بههم عنههوان نمونههم در حههوزه مههدمات حمههل،
میتوان بم استانداردهای بستمبندی و بههارگیری و حمههل قطعههات و بدنه مهای تولیههدی
اشاره نمود کم توسط واحدهای مهندسی مشتری تهیم شده و در امتیار سههازمانهای
ذیربط قرار گرفتم و معیاری برای ممیزیهههای کیفههی نیههز میباشه د .ایههن اسههتانداردها
میبایست بمصورت دورهای (با توجم بم تغییرات محصوالت یا فناوریهههای مههرتبط)
مورد بازنگری قرار گیرند.
یکی دیگر از موارد مهمی کم میبایست پیش از قراردادها مدنظر تصمیمگیرندگان قرار
گیرد توجم بم برناممریزی ظرفیتهای دردسترس با توجم بههم سههطح تقاضههای مههورد
انتظههار میباشههد .الههرام و همکههاران ( ،)2004مههدیریت ظرفیههت را یکههی از مهمتههرین
فرنیندهای زنجیرههای تامین مدمات میدانند .با این وجود تاکنون مطالعات اندکی در
این مصوص در سمگانمها بطور اعههم و سههمگانمهای مههدمات بطههور امههب صههورت
پذیرفتم است (وینسترا و همکاران.)2015 ،
و اما نیتم نمر ،ابتکار عمل و نونوریها ،با سازوکارهای متفاوتی همچون فرنینههدهای
توسعم تیمهای بهبود چندتخصصم و بین سازمانی ،جذب ایدهها و پیشههنهادات نفههرات
پیمانکار در سیستمهای پیشنهادات و مدیریت نونوریهای بین سازمانی قابل اجرا در
سمگانمهای مدمات میباشههد .در سههالهای امیههر ،شههرکتها در راسههتای بههاال بههردن
انعطافپذیری و توسعم بهرهمندی از دانشهای بیرونی ،بمصورت فزایندهای مههدیریت
نونوریهههای مههود را بههممنظور یکپارچههمنمودن بهها شههرکا و مشههتریان بههم سههمت
رویکردهای نونوری باز و شبکمهای نونوری گسترش دادهاند .ارتباطات بینسازمانی
بمویژه در زمینم همکاریهای فنی ،زمینمهای ایجاد نههونوری در شههرکتها را توسههعم
میدهد .بهره برداری از این سازوکارها میتواند نتایج ارزشمندی را بههرای سههمگانمها
بم همراه داشتم باشد.

شرايط زمینهای هماهنگی
پدیدههایی همچون هماهنگی در سمگانمهای مههدمات کسههبوکار ،نههم در مههال بلکههم در
شرایط ماص محیطی شکل میگیرند .بنابراین جهت تحلیل و بررسی ننههها میبایسههت
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بستری گسترده تر کم دربرگیرنده مجموعم شرایط زمینمای باشههد را در نظههر گرفههت.
عناصههر زمینهه مای همههاهنگی ،عههواملی هسههتند کههم موجههب انتخههاب و شههکل گیههری
سازوکارهای هماهنگی مابین شرکای تجاری میشوند .این عناصر می توانند با ایجاد
شرایطی پایدار ،منجر بم تسهیل ،تقویههت و یهها تحدیههد سههازوکارهای همههاهنگی شههوند
(محقر و صادقی مقدم .)1390 ،در تحقی حاضر ،مبتنی بر ایدههای حاصههلم از تحلیههل
مصاحبمها و ادبیات مرتبط ،شههرایط زمینه مای همههاهنگی در سههمگانمهای مههدمات در
چارچوب سم مقولم فرعی شناسایی و طبقمبندی گردیدند کههم مسههیر اسههتقرایی شههکل
گیری این مقولمها در شکل  5بم امتصههار ارائههم شههده اسههت .شههرایط بههازار و محههیط
کسبوکار ،با بوجود نوردن فرصتها و تهدیههدهای مختلههف ،نقههش تعیینکننههدهای در
هدایت رفتارها و تصمیمات شرکتها در فرنیند هماهنگی در سههمگانمهای مههدمات بههر
عهده دارند .در صورتیکم شرایط بازار رقابتی باشد شههرکتهای پیمانکههار مجبورنههد
شرایط مشتری را در مناقصات راحت تههر بپذیرنههد و ایههن امههر ،اجههرای سههازوکارهای
هماهنگی مدنظر شرکت کانونی را تسهیل مینماید.
قوانین و نیین ناممهای باالدستی
نوسانات بازار و تقاضا

شرایط بازار و محیط
کسب و کار

محدودیتها و وابستگیها
چابکی
شرکتهای تخصصی توانمند
سرمایم گذاریهای ماص رابطم

فناوری اطالعات و ارتباطات
زیرسامتهای اجرایی و عملیاتی

اعتماد

زیرسامتها
سطح بلوغ زیرسامتهای فنی

قدرت

مدیریت ریسک

قابلیت های رفتاری

فرهنگ هماهنگی

رفتار همکارانم

انعطاف پذیری

مشتری مداری و پاسخگویی
فراتر از انتظارات

شکل  -5مسیر استقرايی شکل گیری مقوله شرايط زمینه ای هماهنگی

شرایط زمینمای
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عالوه بر شرایط بازار و محههیط کسههبوکار و زیرسههامتهای فنههی و سههخت افههزاری
موردنیاز ،قابلیتهای رفتاری نیز از شرایط زمینمای محسوب می شوند کم بم هههدایت
رفتار شرکتها کمک مینمایند .این قابلیتها و عناصر سههامتاری نههرم ،چههارچوبی را
فراهم می سازند کم هههدایتگر تصههمیمات و اقههدامات نتههی سههازمانها اسههت (محقههر و
صادقی مقدم .)1390 ،تحقیقات سایر محققین همچون ژانگ و کههائو )2018( 1و

وانههگ2

و همکاران ( ،)2017نیز تاثیر رفتههار همکارانههم( 3مبتنه ی بههر عناصههر فرهنگههی همچههون
جمعگرایی ،نگاه بلندمدت ،اجتناب از عدم قطعیتها و  )...را بر سههازوکارهایی همچههون
بم اشتراک گذاری اطالعات و نتایج مورد انتظار در زنجیره تامین نشان می دهد.

موجبات علی هماهنگی سهگانههای خدمات
موجبات عله ی همههاهنگی ،مجموعههم شههرایط و عههواملی هسههتند کههم بههم عنههوان عوامههل
انگیزاننده در سطح توجم بههم مقولههم همههاهنگی و ارتقههای نن در سههمگانمهای مههدمات
کسبوکار موثر میباشند .در واقع بدون وجود این بخش در مدل ،مدل هماهنگی قادر
بم تبیین چرایی ورود شرکتها در این فرنیند نخواهد بود .از این رو ،نگاهی از ماهیت
این عوامل ،اهمیت زیادی در تبیین فرنیند هماهنگی در سمگانمهای مدمات کسههبوکار
دارد .مقولمهای شناسایی شده مبتنی بر نتایج تحلیل مصاحبمها در ایههن بخههش بطههور
مالصم در جدول  4ارائم گردیدهاند.
جدول  -4موجبات علی هماهنگی در سهگانههای خدمات کسبوکار
مقولم اصلی

مقولمهای فرعی

موجبات علی

استراتژی برون سپاری

هماهنگی

مشخصمها
تمرکز بر فرنیندهای اصلی
تخصصی سازی کارها
مدیریت بهینم منابع در شرایط عدم اطمینان

تسهیل در حصول اهداف

تسریع در برناممها و پروژهها
کاهش هزینمها و قیمت تمام شده

تجارب پیشین

عدم کیفیت ،زمان و هزینمهای نامناسب
یکپارچم نبودن سیستمها
نیازهای ماص سمگانمهای مدمات

1- Zhang & Cao
2- Wong
3- Collaborative
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مداخلهگرهای هماهنگی سهگانههای خدمات
شرایط مداملمگر هماهنگی ،عواملی هسههتند کههم موجههب هههدایت تصههمیمات و اقههدامات
اقتضایی شرکتها در راستای هماهنگی در سمگانمهای مدمات کسبوکار می گههردد.
محقههر و صههادقی مقههدم ( )1390معتقدنههد از بعههد نظههری ،مداملههمگرهای همههاهنگی در
زنجیره تامین ،پدیدنورنده شرایطی هستند کم طی نن شرکت کانونی ،ناچار بههم اتخههاذ
اقداماتی ماص در قبال تامین کنندگان می گههردد .ماهیههت اقتضههایی شههرایط مل شههده
توسط این عناصر باعث می شود تا نحوه پاسخ گویی و نتایج حاصههلم نیههز بسههتم بههم
موقعیت ایجاد گردد .با عنایت بم تحلیل دادههای تحقیه حاضههر ،طبقمبنههدی مهمتههرین
مداملمگرهای هماهنگی در سمگانمهای مدمات کسبوکار در جههدول  5ارائههم گردیههده
است:
جدول  -5مداخلهگرهای هماهنگی در سهگانههای خدمات کسبوکار
مقولم اصلی

مشخصم

مقولم فرعی

هماهنگی جریان مالی و عملیاتی در سمگانمها
موضوع هماهنگی
مداملمگرهای
هماهنگی

هماهنگی مدیریت کیفیت مدمات سمگانمها
هماهنگی توسعم مدمات و نونوری در سمگانمها

سطح هماهنگی
نقش محور سمگانم

سطح استراتژیک
سطح عملیاتی
نوع قراردادها
نوع حکمرانی روابط سمگانم

بم عنوان نمونم ،نقش محور سههمگانم بههم عنههوان یکههی از عوامههل مداملههمگر کلیههدی در
انتخاب و اجههرای سههازوکارهای مههرتبط همههاهنگی در سههمگانمهای مههدمات ،متههاثر از
فاکتورهای نوع قراردادها و نههوع حکمرانه ی روابههط سههمگانم میباشههد .نههوع حکمرانه ی
روابط در تعامالت بین شرکتها بطور عام یا مبتنی بر مکانیزمهههای رسههمی همچههون
قراردادهای حقوقی ،سیستمهای کنترلی و سامتارهای دستوری میباشد یا مبتنی بههر
مکانیزمهای غیررسمی همچون اعتماد ،تعهد و روابط عرفی و اجتماعی (نوتزلینههگ 1و
همکههاران .)2018 ،سههاچتی و کههاتورانی )2017( 2نیههز در ایههن زمینههم طیفههی را معرفههی
مینمایند کم در یههک سههمت نن ،روابههط همکارانههم مبتنههی بههر اعتمههاد بههر مکانیزمهههای
همههاهنگی تاثیرگههذارتر اسههت و در سههوی دیگههر طیههف ،روابههط قههراردادی مبتنههی بههر
1- Neutzling
2- Sacchetti & Catturani
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مکانیزمهای بازار .نوع مدیریت روابط بین سازمانی کم از نن با عنوان سههازوکارهای
راهبری 1یا حکمرانی بین شرکتی نیز یاد میشود بطور معمههول جههایی مههابین ایههن دو
سر پیوستار میباشد .هرچند مکانیزمهای رسمی میتواننههد در حصههول نتههایج کوتههاه
مدت مدنظر موثرتر واقع شوند ولی برای یک همکاری بلندمدت و بهره منههدی بهتههر از
مشههارکت و نونوریهههای شههرکا و بههم اشههتراک گههذاری دانههش و اطالعههات کلیههدی،
سازوکارهای رابطمای نیز میبایست در اجرای مکانیزمهههای همههاهنگی در سههمگانمها
مدنظر قرار گیرند.

نتايج و پیامدهای هماهنگی سهگانههای خدمات
بطور کلی ،نتایج و پیامههدهای حاصههل از اجههرای مناسههب سههازوکارهای همههاهنگی در
سمگانمهای مدمات کسبوکار ،در سم گروه قابل طبقمبندی میباشند :نتایج عملکردی
سمگانمها ،رضایت ذینفعان و حصول اهههداف راهبههردی .منظههور از نتههایج عملکههردی،
دستیابی بم اهههداف شامصهههای عملیههاتی همچه ون برنامه مهای تعریههف شههده ،کههاهش
مجموع هزینمهای مدمات و بهینم سههازی سههود شههبکم تههامین میباشههد .رضههایتمندی
مشتریان و ذینفعان در سمگانمها کم میبایست بصورت دورهای مورد سههنجش قههرار
گیرند گروه دیگر شامبهای حائز اهمیت نشههانگر موفقیههت سههازوکارهای اجراشههده
میباشند .در صورت موفقیت راهکارهای تعریف شده در ایجاد هماهنگی مابین شههرکا
و رضایتمندی ذینفعان ،می توان بم پایههداری سههمگانم در بلندمههدت و تقویههت سههرمایم
اجتماعی مابین سازمانها و حصول اهداف راهبردی کههالن اقتصههادی همچههون رشههد
اشتغالزایی و توسعم پایدار امید بیشتری داشت .در راستای تحلیل نتایج همههاهنگی در
سمگانمهای مدمات با گردنوری دادههای کمی ،بم عنوان نمونم اگر نتایج عملکههردی و
رضایتمندی ذینفعان را بر روی نموداری مابین دو انتهای طیف ملبت و منفی (حداکلر
و حداقل حاالت ممکههن) نمههایش دهههیم از تقههاطع ایههن دو شههامب ،نمههوداری همچههون
نمودار شکل  6ایجاد میگردد.

1- Governance Mechanisms
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شکل  -6نمونه نمودار رابطه شاخصهای نتايج هماهنگی در سهگانههای خدمات

از این نمودار می توان جهت مقایسم و تحلیل وضعیت سمگانمهای مختلف و همچنین
نتایج یک سمگانم در بازههای زمانی مختلف استفاده کرد .حال فرض نمایید نقاب ،A
 Bو  Cبر روی نمودار ،نشانگر وضعیت سم شرکت عضو یک سمگانم مدمات باشند.
در این وضعیت ،تفاوت و فاصلم قابل توجم نتایج و رضایتمندی در سم شرکت
نشانگر این است کم شرایط برنده-برنده بر سمگانم حاکم نبوده و یا سطوح انتظارات
و توقعات شرکا بم نحو مناسبی مدیریت نشده است کم در هر حال ،این موضوع در
راستای حفظ پایداری سمگانمها در بلندمدت باید بم عنوان یک ریسک قابل توجم
مورد بررسی قرار گیرد .در همین مصوص ،میتوان با محاسبم مجموع طول سم
ضلع مللث  ، ABCنن را بصورت یک شامب مستقل جهت مقایسم و تحلیل وضعیت
سمگانمهای مختلف در دورههای زمانی مدنظر مورد بررسی قرار داد .همچنین مشابم
این تحلیل ها با تغییر محورها بطور ملال تغییر محور عمودی بم شامب
سازوکارهای هماهنگی با سنجش ادراک ذینفعان از کیفیت سازوکارهای مرتبط اجرا
شده در سمگانمهای مورد نظر ،تحلیل مناسبی از وضعیت سازوکارها و نتایج حاصلم
در بازههای زمانی مختلف و تفاوت ادراک بازیگران نسبت بم سازوکارهای اجرا شده
بدست نورده و بر پایم نن نسبت بم تعریف و اجرای برناممهای بهبود در سمگانمهای
مدمات و سازمانهای ذیربط اقدام نمود.
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جدول  -6معیارهای ارزيابی کیفیت پژوهش
ردیف

معیار

1

اعتبارپذیری

2

انتقال پذیری

3

اتکاپذیری

4

تصدی پذیری

5

راستی

6

تطاب

7

فهم پذیری

8

کنترل پذیری

9

عمومیت

تعریف
معیاری کهم نشهان مهی دههد
نتایج حاصل از تحقی تا چم
حد نماینده دادهههای تحقیه
است.
معیهههاری کهههم امکهههان بهههم
کارگیری یافته مهای پهژوهش
را در موقعیتهههه ای مشههههابم
نشان می دهد.

معیههاری کههم منحصههر بههودن
یافتمها بهم زمهان و مکهان را
نشههان مههی دهههد :ثبههات در
تبیینهای صورت پذیرفتم
معیاری کم نشان می دهد تها
چم حهد تفسهیرهای صهورت
گرفتههههم برنمههههده از نظههههر
مصههاحبم شههوندگان اسههت و
تحت تاثیر سهوگیری محقه
نبوده است.
معیاری کم نشان می دهد کم
نفسیرها تحت تاثیر اطالعات
نادرست مصاحبم شهوندگان
قرار نگرفتم است.
معیاری کهم نشهان مهی دههد
یافتمها با سامتار ذهنی افراد
از پدیده موردبررسی تطبی
دارد.
معیاری کهم نشهان مهی دههد
نتایج حاصل از تحقی تا چم
حد نمایندهای از جهان واقعی
مصاحبم شوندگان است.
معیاری کم نشان می دهد تها
چم حد بر ابعاد قابهل کنتهرل
پدیده مورد بررسهی تمرکهز
شده است.
معیاری کهم نشهان مهی دههد
یافتهه مها تهها چههم حههد ابعههاد
مختلف پدیده مورد بررسهی
را در مود جای دادهاند.

شرح فعالیتها
 هشههت مههاه هههدایت مصههاحبمها و تحلیههل و تطبیه مسههتمر دادهههها بههایادداشتها و مستندات مرتبط
 ارائم تحلیل ها بم مصاحبم شوندگان و کسب بازمور درباره تفسیرهایصورت پذیرفتم
نتیجم :بسط و پاالیش تحلیل ها
 نمونم گیری نظری اطالعات ارائم شده در مورد بستر پدیده تحهت بررسهی ،تنهوع شهرکتکنندگان در تحقی و مفروضات ارائم شده در حدی اسهت کهم مواننهده
می تواند امکان انتقال پذیری یافتمها بم موقعیتهای مشابم دیگر را مورد
ارزیابی قرار دهد.
نتیجم :مفاهیم نظری توسعم یافتم در این تحقی  ،محصول دادههایی اسهت
کم از گستره مصاحبم شوندگان این مطالعم بم دست نمده است.
 در مصاحبمها ،شرکت کنندگان تجربیهات جهاری و پیشهین مهود را درمورد پدیده هماهنگی در سمگانمهای مهدمات در گهروه صهنعتی ایهران
مودرو عنوان کردند.
نتیجم :صرف نظر از زمان وقوع ،بم تجربیات مبرگان در دورههای زمانی
مختلف پی برده شد.
 محق ضمن مرور مصاحبمهای پیاده شده و با توجم بم ادبیات مرتبط،تفسیرهای انجام شده را در چند نوبت ارزیابی نمود.
 با ارائم مدل بم مصاحبم شوندگان نظر ننها را جویا گردید.نتیجم :بسط و پاالیش تحلیل ها

 مصاحبمها بصورت حرفمای ،محرمانم و در فضایی دوستانم و بم دوراز فشار یا تهدید انجام گرفت و نظرات افراد در فرنیند تحلیل بها سهایر
مستندات صحم گذاری گردید.
نتیجم :شواهدی دال بر تهالش مصهاحبم شهوندگان بهرای ارائهم اطالعهات
نادرست یافت نشد.
 تحق این معیهار از طریه روشههای مهورد اشهاره در اعتمادپهذیری وتصدی پذیری پیگیری گردید.
نتیجم :مقولمها پاالیش شد .نظریم از روابط علی-معلهولی مسهتقیم فاصهلم
گرفت و بم سمت نظریمای کم ماهیت پویا و متغیر هماهنگی را نشان می
دهد سوق پیدا کرد.
 یافتمهای تحقی در امتیار تعدادی از شرکت کنندگان در مصهاحبمها ومبرگان دانشگاهی قرار گرفتم و مورد بحث و بررسهی مشهترک قهرار
گرفت.
نتیجم :یافتمهای تحقی برای مصاحبم شوندگان و مبرگان دانشگاهی قابل
درک و فهم پذیر بود.
 در این تحقی عالوه بر شناسهایی عوامهل محیطهی ،بیشهتر سهواالت وبحلهای مطروحم ،متمرکز بر سازوکارهای همهاهنگی کهم تحهت کنتهرل
شرکتهای سمگانم میباشند بود.
 نتیجم :شرکت های فعال در سمگانم می توانند تها حهد بهاالیی بهر ابعهادمطروحم در مدل تاثیرگذار باشند.
 باز بودن مصاحبمها و امتصاص زمان کافی بهم ننهها ،امکهان بررسهیابعاد مختلف پدیده را ایجاد نمود.
 مصاحبم با مدیرانی از شرکتها و حوزههای مختلف عملیاتی و پشتیبانیامکان مناسبی برای شناسایی و بررسی ابعاد مختلف پدیده بود.
نتیجم :ابعاد متنوعی از پدیده هماهنگی در سمگانمهای مهدمات بررسهی و
شناسایی گردید.
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اعتبارسنجی پژوهش
اعتبارسنجی پژوهش در بخش کیفی بههر پایه م رویکههرد پیشههنهادی فلینههت 1و همکههاران
( )2002و شههافر )2017( 2بهها اسههتفاده از معیارهههای مطالعههات کیفهه ی مشههتمل بههر
اعتبارپههذیری ،3انتقههال پههذیری ،4اتکاپههذیری ،5تصههدی پههذیری 6و راسههتی 7کههم توسههط
لینکولن و گوبهها )1985( 8مطههرح شههده اسههت و معیارهههای مطالعههات مبتنه ی بههر روش
شناسی نظریم برماستم از دادهها (استراوس و کوربین ،)1998 ،مشههتمل بههر تطههاب ،9
فهم پذیری ،10کنترل پذیری 11و عمومیت 12اعمال گردید .در جدول  ،6تعریههف و شههرح
نحوه توجم بم این معیارها ارائم گردیده است.

نتیجهگیری
در دنیای امروز کم شاهد تحوالت شگرفی در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی
میباشد ،محیط کسبوکار ،با تالطمها و عدم اطمینان بسیاری مواجم است .تحت این
شرایط ،سازمانها در راستای تداوم حیات و کسب موفقیت های بیشتر ،نیاز مبرمی بم
ایجاد هماهنگی در شبکمهای تامین و شرکای کاری مود در راستای بهبود بهرهوری،
اثربخشی بیشتر فعالیتها و انعطاف پذیری در برابر شرایط متالطم کسبوکار دارند.
اتخاذ راهکارهای مدیریتی نامتناسب ،فرصت طلبی و نگاه کوتاهمدت در روابط با
شرکا ،سطوح غیررقابتی هزینمها ،بهرهوری نامناسب منابع و ...از زمینمهای قابل
مالحظم بهبود در حوزه هماهنگی با شرکای کسبوکار در بسیاری از صنایع کشور
در راستای حصول اهداف و برناممهای توسعم میباشند کم نیاز بم تعریف و اجرای
پروژههای تحقیقاتی و کاربردی مرتبط را متذکر می گردد.
در تحقی حاضر ،با تمرکز بر موضوع هماهنگی در سههمگانمهای مههدمات کسههبوکار

1- Flint
2- Schaefer
3- Credibility
4- Transferability
5- Dependability
6- Confirmability
7- Integrity
8- Lincoln & Guba
9- Fit
10- Understanding
11- Control
12- Generality
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در صنعت مودرو کشور با رویکرد داده بنیاد و مبتنی بر مصاحبمهای انجام شده بهها
مبرگان و ادبیات مههرتبط بههم توسههعم مههدل جههامع همههاهنگی و ابعههاد و مولفه مهای نن
 مولفه مهای اصههلی و فرعههی مههدل در زمینههم، در این مقالههم، در این راستا.پردامتم شد
 موجبههات عله ی و، شههرایط زمینه مای، مداملمگرهای همههاهنگی،سازوکارهای هماهنگی
نتایج و پیامدهای هماهنگی در سمگانمهای مدمات معرفههی شههده و زمینه مهایی جهههت
انجام تحقیقههات نتههی و پیشههنهاداتی بههرای متخصصههین ذیههربط در هههر بخههش مطههرح
 در ادامم این مطالعم کم بم عنوان بخشی از یههک رسههالم دکتههرا ارائههم گردیههده.گردیدند
 اجرای تحقیقات تکمیلی کمی و کیفی جهت توسعم نتههایج مطالعههات سههمگانمهای،است
مدمات و شنامت از پیچیدگیهای ماهوی سههمگانمها بههویژه بهها توجههم بههم زمینه مهای
،کاربردی و تجارب عملیاتی موجود در صنعت و شبکمهای در حههال توسههعم مههدمات
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