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عذرا عزیزی  ،دانشجوی دکترا ،مدیریت گردشگری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
حمید ضرغام بروجنی ،دانشیار ،گروه مدیریت گردشگری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران

محمود ضیائی ،استاد ،گروه مدیریت گردشگری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
محمد تقی تقوی فرد ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران

تاریخ دریافت8921/4/92 :

تاریخ پذیرش8922/2/92 :

چکیده
زنجیرههای تأمین در طول زمان از بهبود فرایندهای بخش عرضه به سمت نیازهای مشتری و زنجیره ارزش تحول پیددا کدرده
اند .مشتریان صنعت گردشگری خواهان در یافت محصولی یکپارچه هسدتند کده مسدت ای ایجداد بسدتری تعدام ی بدرای ارزش
آفرینی بین ذینفعان مخت ف میباشد ،اما دستیابی به این یکپارچگی همواره با مدوانعی روبدرو بدوده اسدت .اینترندت و توسدعه
زنجیره تأمین الکترونیکی گردشگری بستری تعام ی برای ایجاد یکپارچگی فراهم می کند .لدذا هدد
عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین و چگونگی خ

ایدن تحیید شناسدایی

ارزش از طری زنجیره یکپارچه است .به این منظدور بدا اسدتفاده از

روش کیفی فراترکیب مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته و براساس میولهها ،زیرمیولهها و مفاهیم استخراج شده از ایدن
مطالعات ،چارچوب مورد نظر ارائه شده است .به این منظور با بررسدی چکیدده  872میالده 882 ،مدورد بده لحداح محتدوایی
براساس مولفههای برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بررسی و  92مورد به لحاح محتوایی مورد بررسی قرار گرفتند .براسداس
نتایج تحیی  ،انواع محرکها و موانع درونی و بیرون ی و در سطح محیط کالن و زنجیره بدر ابعداد مخت دف یکپدارچگی دروندی،
تأمین کنندگان (بیرونی) و مشتری تأثیرگذار هستند .یکپارچگی زنجیره تأمین و خ

همکارانه ارزش منجدر بده ایجداد ارزش

برای ذینفعان مخت ف خواهد شد و زنجیره تأمین الکترونیکی بسدتر تعدام ی یکپدارچگی ،خ د همکارانده و ارزش آفریندی را
فراهم می کند.

کلیدواژهها :گردشگری ،زنجیره تأمین الکترونیکی ،یکپارچگی ،خ
 .1نویسنده مسئول،

همکارانه ارزش
Email: azizi.ozra@gmail.com
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مقدمه
سیستمهای زنجیره تأمین از ابتدا تاکنون راه طوالنی را طی کردهاند ،زمانی تنهدا هدد

آنهدا پشدتیبانی از

عم کرد مدیریت موجود به صورت کنترل هاینه حمل موجودی و هاینههای انجای آن بود به طوری کده
مدیریت موجودی کارآمدتر و اثربخشتر باشد .با اینکه ریشههای مددیریت زنجیدره تدأمین )SCM( 8بده
مدیریت تأمینکنندگان یا ورودیها به یک فرایند یا شرکت برمیگردد امدا ال دب توسدعهای کده در ایدن
زمینه اتفاق افتاده (راهکارها ،اباارها و تکنولوژی ها) آشکارا حول مدیریت اثربخش زنجیره تدأمین بدرای
برآوردن کردن تیاضای مشتری به صورت بهتر ،سریعتر و اثربخشتر بوده است (لَدن وآنه کدار:9226 ،9
.)42
یکپارچگی عرضه -تیاضا نشان دهنده یک رویکرد استراتژیک برای ایجاد گاینههدای خ د ارزش بدرای
مشتری از سوی عرضه و تیاضا به منظور ایجاد ارزش در بدازار و در نتیجده وارد کدردن بعدد تیاضدا بده
زنجیره تأمین است .این امر مست ای دخیل کردن بحث بازاریابی است زیرا به تغییر رویکرد از تمرکدا بدر
محصول به تمرکا بر مشتری و همچنین از تمرکا بر تمایا محصول به تمرکدا بدر سفارشدی سدازی نیداز
دارد .تمرکا بر مشتری نشان دهنده ضرورت ایجاد ارتباط بدین بازاریدابی و مددیریت زنجیدره تدأمین بده
عنوان عامل خ

ارزش است .به اشتراک گذاری و یکپارچگی ،برای ایجاد تعامل بین عرضه کننددگان و

مشتریان واسطه ای برای طراحی گاینههای نحوه خ

ارزش است به طوری که برای همه اعضاء زنجیره

رضایت بخش باشد (ترمانن و همکاران.)9289 ،9
خدمات گردشگری در هر دو نوع معدامالت بنگداه -بنگداه  )B2B(4و بنگداه -مشدتری  )B2C(2وجدود
دارند .با تفاوتهایی که گاهی حفظ آن را مشکل میکند (مانند رزرو هتل به صدورت مسدتییم از طرید
مشتری در میایسه با واسطهگری آژانس مسافرتی) .دیدهبان تجارت الکترونیک ( )9229متدذکر شدده کده
بخش خدمات گردشگری به طور عمییی تحت تأثیر  ICTقرار گرفته اسدت (پدیس و همکداران:9227 ،6
.)92
1. Supply Chain Management
2. Lan, Unhelkar
3. Törmänen & others
4. Business to Business
5. Business to Customer
6. Pease & others
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تحیییات گردشگری نشان میدهد که مشتریان و شرکتها هر دو منبعدی بدرای یکپارچده سدازی فرایندد
خ

ارزش هستند زیرا شرکتهای گردشگری به طور فااینده ای مشتریان خود را به انجای فعالیتهدایی

دعوتمیکنند که قبال جاء وظایف شرکت بوده اندد مانندد شدرکت در فرایندد تحویدل خددمات (مانندد
تکنولوژیهای خودخدمتی) یا توسعه خدمات جدید بده صدورت همکارانده (مانندد توسدعه برنامدههدای
کاربردی موبایل) (روفن ،گریسمن.)71 :9286 ،8
زنجیره تأمین گردشگری فیط شامل خدمات اساسی همچون اقامت ،حملونیل ،رستوران و فعالیتهدای
سرگرمی نیست ب که دیگر خدمات مکمل یا مرتبط با صنعت گردشگری را هدم دربرمدیگیدرد؛ بندابراین
سیستم یکپارچه متصدیان گردشگری برای تجایهوتح یل زنجیره تأمین ضروری است (تیگو و کالگراتو،9
.)9289
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مدددیریت زنجیددره تددأمین مجموعددهای اسددت از راهکارهددا جهددت یکپارچددهسددازی اعضددای زنجیددره
(تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان ،خردهفروشیهدا و مشدتری نهدایی) کده هدد

آن کداهش

هاینههای سیستم و افاایش سطح خدمتدهی به مشتریان است (تیموری.)2 :8911 ،
تعریف رایج دیگری توسط کوپر 9و همکاران ( )8221ارائه شدده اسدت کده  SCMرا بده صدورت زیدر
تعریف میکند:
« ...یکپارچهسازی فرایندهای کسبوکار برای کاربر نهایی و تأمینکنندگان اص ی که محصوالت ،خدمات
و اطالعاتی که ارزشافاوده برای مشتری دارند ،فراهم میکنند».
یکپارچه سازی بهترین روشی است که توان تصمیم را به جای شدرکتهدای سدازنده زنجیدره تدأمین بده
مدیریت زنجیره تأمین انتیال میدهد .یکپارچهسازی ،توجیه و دالی ی دارد که مخالفت با آن بسیار دشوار
است و جنبه عیالنی ندارد .این امر یک موضوع منطیی است زیرا جایگاینهای یکپارچهسدازی عبدارت
از فروپاشی ،التشاش و یا حتی مرگ میباشند (آرمون.)19 :8928 ،

1. Roeffen, Grissemann
2. Ţigu, Călăreţu
3. Cooper
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خصوصیات عمده سیستمهای یکپارچه بدین صورت میباشند :ایجاد هماهنگی و سدازگاری عم یداتی و
تکنیکی ،استاندارد بودن دادهها ،سیسدتمهدا و رابدطهدای گرافیکدی ،تعریدف و تبیدین روشدن دادههدا و
مشخصات آنها ،توانایی انتیال دادهها به سیستمهای مخت ف و اسدتفاده از آنهدا در برنامدههدای کداربردی
گوناگون ،مییاس پذیری سیستمها و برنامههای کاربردی و توانایی تطبی با محددوده وسدیعی از نیازهدا،
انعطا

پذیری تکنولوژی مورد استفاده ،سهولت جریان اطالعات ،سهولت ارتباطات سازمانی و تعامالت

کاری کارکنان ،امکان اشتراک دادهها و اطالعات (لضنفری.)892 :8926 ،
مفهوی ارزش در زنجیره تأمین ،تفاوت بین ارزش محصول نهایی عرضه شدده بده مشدتری و هایندههدای
ایجاد شده برای زنجیره تأمین برای تأمین نیازهای مشتری است .پورتر مفهوی زنجیدره ارزش را در سدال
 8212چنین معرفی کرد« :یک زنجیره ارزش مجموعهای از فعالیتهایی است که یک شرکت برای ایجاد
ارزش از طری تحویل محصول یا خدمت به بدازار انجدای مدیدهدد ».مفهدوی زنجیدره ارزش صدرفا بده
شرکتها محدود نمیشود و میتوان آن را برای کل زنجیره تأمین و شبکههای عرضه نیدا بده کدار بدرد.
مجموعه زنجیرههای ارزش عرضه کنندگان ،توزیع کنندگان ،خریداران شرکت و خود آن در مجمدوع بده
عنوان «سیستم ارزش» شناخته میشود (ویجایان 8و همکاران.)9286 ،
به گفته پراهالد و رامس وامی )9224(9خ
فرایند خ

ارزش زمانی اتفاق میافتد که مشتری و سدازمان بدا هدم در

ارزش منحصربهفدرد بدرای هدر یدک از مشدتریان و پایددار بدرای سدازمان مشدارکت کنندد.

گوستافسون 9و همکاران ( )9289بر این باورند که سازمانها باید با هدم و بدا مشدتریان خدود در فرایندد
توسعه کار کنند چرا که فرایندهای خ

ارزش بسدیار پیچیدده هسدتند(آخی ش .)2 :9287 ،4یکپدارچگی

ایجاد شده در طول زنجیره تأمین میتواند به ایجاد تعامل بین اعضدای مخت دف زنجیدره کمدک کدرده و
فرایند خ

ارزش را تسهیل کند.

زنجیره تأمین یکپارچه را میتوان ائتالفی از مشتریان و عرضدهکننددگان تعریدف کدرد کده بدا اسدتفاده از
روش های مدیریتی و کار با یکدیگر عم کرد جمعی خدود را در ایجداد ،توزیدع و پشدتیبانی از محصدول

1. Vijayan.G & etal
2. Prahalad, Ramaswamy
3. Gustafsson
4. Akhiles

چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری

19

نهایی بهینه میسازند .بهتر است مشارکتکنندگان در این فرایند را به عنوان بخشهدایی از یدک سدازمان
بارگ و یکپارچه شده به صورت عمودی در نظر گرفت هر چند که شرکتهای مستیل در زنجیره فیدط
از طری اعتماد ،اهدا
برخال

مشترک و توافیی که به صورت داوط بانه وارد آن شدهاند به هم متصل میشوند.

شرکتهای وابسته (بخشهایی از یک سازمان بارگ که معموالً به سازمان مادر اصد ی خددمت

ارائه میدهند) ،تأمینکنندگان مستیل ال ب بدا تضدادهای ناشدی از مشدتریان مخت دف روبدرو مدیشدوند
(شورای تحیییات م ی امریکا.)97 :9222 ،8
اما با وجود همه منافع و ماایایی که یکپارچهسازی زنجیره تأمین به همراه دارد ،پیادهسدازی آن ال دب بدا
موانعی روبرو میشود .شناسایی این موانع میتواند راههای رفع آنها و دستیابی به استراتژیهدای مناسدب
با تاثیرگذاری بر عوامل محرک را تسهیل کند.
اما یکی از مهمترین روندهای اخیر ،ایجاد هماهنگی بین اعضدای زنجیدره تدأمین بدا اسدتفاده از اینترندت
است .تا قبل از اینترنت ،اطالعات به هنگای تیاضا و فهرست موجودی به صورت تکده تکده و از طرید
ت فن ،فکس و تبادل الکترونیکی داده ها ( )EDI9به دست می آمد .این موضوع در عصدر اینترندت تغییدر
کرده است و تکنولوژیهای بسیاری در بستر اینترنت وجود دارند کده یکپدارچگی قدوی بدین مشدتری و
عرضهکننده را به منظور برنامهریای موجودی ،پیشبینی تیاضا ،زمانبندی سفارشات و مدیریت روابط بدا
مشتری میسر میسازند (فرولیچ.)9229 ،9
جارکاری و شانکار )9222( 4معتیدند که تطاب زنجیرههای عرضه با فناوری اطالعات نیا وظیفده آسدانی
نیست .بسیاری از محییان موانعی را مالحظه کردهاند که فرایند تطاب با فناوری اطالعدات را در زنجیدره
تأمین کند کرده است؛ بنابراین شناسایی این موانع و محرکها بده منظدور توسدعه اسدتراتژیهدایی بدرای
روبرو شدن با آنها بسیار اهمیت دارد.
برقراری پیوند بین فرایندهای درونی با تأمین کنندگان بیرونی و مشتریان یکی از پیش شرطهای موفییت
در یکپارچگی زنجیره تأمین و خ

ارزش برای ذینفعان است.

1. National Research Council
2. Electronic Data Interchange
3. Frohlich
4. Jharkharia. S, Shankar
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محصول گردشگری نیا مانند هر محصول دیگری دارای زنجیره تأمین و توزیعی است اما ایدن محصدول
ویژگیهای منحصربهفردی هم دارد که تا حدی آن را از دیگر محصوالت متمایا میکند .به گفته بندت و
استریدی محصول گردشگری به عنوان ترکیبی از اجاای مخت ف شدناخته مدیشدود ،جاذبدههدای میصدد،
تسهیالت میصد و دسترسی به آن؛ بنابراین محصول گردشگری فیدط بازدیدد از یدک پدارک موضدوعی،
صندلی یک هواپیما یا بازدید از یک پارک م ی نیست ب کده ترکیبدی از اجداای مخت دف اسدت (بندت و
استریدی.)829 :9228 ،8
زنجیره تأمین محصول گردشگری (به عنوان یک محصول خدماتی) اجاای مخت فی را دربرمدیگیدرد کده
به صورت بستهای و یا منفرد به گردشگران عرضه میشدوند .زنجیدره تدأمین اصد ی و مسدتییم خددمات
گردشگری از قبل از سفر و در مرح ه برنامهریای و پس از آن طیف متنوعی از مؤسسات و سازمانهایی
را دربرمیگیرد که عمدتاً خصوصدی هسدتند .رزرواسدیون ،حمدلونیدل ،اقامدت ،پدذیرایی ،جاذبدههدا و
سرگرمیهای گردشگری و خدمات پشتیبانی از آنها در خط میدی ارائه محصول گردشگری قدرار دارندد
اما هر چه که از این خط میانی به صورت عرضی به باال و پایین برویم مجموعه متندوعی از بخدشهدای
خدماتی و صنعتی ،خصوصی و دولتی وجود دارند که به شکلهای مخت دف در تهیده ،تددارک و عرضده
محصول گردشگری نیش حیاتی دارند (کمیته حمایت از کشورهای در حدال توسدعه و سدازمان جهدانی
جهانگردی)897 ،9289 ،9
زنجیره تأمین گردشگری را میتوان به عنوان شبکهای از سدازمانهدای عرضدهکننددگان اجداای مخت دف
محصوالت/خدمات گردشگری (مانند پرواز و اقامت بده منظدور توزیدع و بازاریدابی محصدوالت نهدایی
گردشگری در یک میصد خاص) تعریف کرد که طیف وسدیعی از مشدارکتکننددگان در هدر دو بخدش
خصوصی و دولتی را دربرمیگیرد (سانگ.)6 :9289 ،9
مدیریت زنجیره تأمین گردشگری ( )TSCM4را میتدوان بده عندوان مجموعدهای از رویکردهدای مدورد
استفاده به منظور مدیریت صحیح عم کردهای زنجیره تأمین گردشگری در یک میصد گردشگری خاص

1. Bennet, Strydom
2. DEVCO and UNWTO
3. Song
4. tourism supply chain management
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به منظور تأمین نیازهای گردشگران از بازار(های) هد

و تأمین اهدا

19

کسبوکار تعریف کرد (تیگدو و

کالگراتو.)9227 ،
هد

مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه خدمات گردشگری )ITSSC(8سادهسازی فرایندهای کسدبوکدار

تأمینکنندگان مخت ف به صورت فرایند تحویل بسدتهای خددمات گردشدگری بدا اسدتفاده از فراینددهای
پیشرفته  ICTاست و از سفارشیسازی گروهی ،برنامهریای ،سازماندهی مجدد و اجرای فرایندد تحویدل
بسته خدمات از طری به اشتراکگذاری گسترده اطالعات و منابع پشتیبانی مدیکندد .از طرید مددیریت
زنجیره تأمین خدمات گردشگری تعامالت بین سازمانهای تأمینکننده خدمات گردشگری ارتیا مییابدد،
جریان اطالعات ،خدمات و سرمایههای بین سازمانی سادهسازی میشود و سازمانهای مجداای زنجیدره
تأمین به عنوان یک سیستم هماهنگ ،یکپارچه میشوند تا رقابتپذیری سدازمانهدا بده صدورت مجداا و
زنجیره تأمین به عنوان یک کل بهبود یابد (شینیو و یونگ ی.)9221 ،9
با توجه به پیچیدگی باالی این زنجیره ارزش و مشارکت اعضای مخت ف در طول زنجیدره ،خ د ارزش
در چنین زنجیره ای پیچیده تر خواهد بود .درحال حاضر رویکردها به سدمت دیددگاه خددمت محدور و
خ

ارزش بر اساس شناسایی و توسعه شایستگیهای محوری به منظور دستیابی به مایت رقابتی تغییدر

پیدا کرده است به طوری که بر توسعه روابط با بازیگران ک یدی متمرکا اسدت کده مدیتوانندد از عرضده
ارزش و شایستگیهای محوری دیگری منافع کسب کنند .منافع کسب شده از شایستگیهای محوری در
فرایند خ

ارزش توسط تأمین کنندگان و مشتریان اهمیت دارد به طوری که به ایدن بدازیگران موقعیدت

تولیدکننده همکار در خ

ارزش و در نتیجده نیدش فعدال در مبدادالت و تولیدد همکارانده را مدیدهدد

(چاکربرتیا 9و همکاران .)9284 ،خ

همکارانه ارزش از طرید اقددامات مشدترک و داوط بانده اعضدای

مخت ف زنجیره ایجاد میشود که شامل شبکه ارزش بین اعضاء ،مشتریان و حتی رقبا اسدت (کابیددیو 4و
همکاران.)22 :9286 ،

1. Integrated tourism service supply chain
2. Xinyue, Yongli
3. Chakrabortya
4. Cabiddu
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براساس نظریه فریمن ،میتوان ذینفعان متاثر از خ

ارزش را چنین تعریف کرد« :ذینفعان یدک سدازمان،

گروه یا افرادی هستند که میتوانند بر فعالیتهای سازمان تاثیر بگذارند و یا از آن تاثیر بپذیرند» .ذینفعان
یک سازمان را میتوان در مجموعه ای به این صورت طبیده بنددی کدرد .صاحبان/سدهامداران ،کارکندان،
مشتریان ،تأمین کنندگان و جامعه در معانی ک ی آن.
گریس من و استوک برگر )9289( 8اهمیت خ

همکارانه ارزش در صدنعت گردشدگری را بده صدورت

زیر تشریح کرده اند :اول ،در اقتصاد تجربه گرای درحال ظهور ،خ

تجربه منحصربهفرد و به یادماندنی

برای مشتریان اهمیت زیادی برای ارائه دهندگان خدمات گردشگری دارد .مفهوی خ
معنی است که ارزش در فرایند تعامل خ

همکارانه بده ایدن

میشود و نه صرفا در ارائه خددمات .دوی ،اینترندت بده طدرز

قابل توجهی شیوه ای را که مشتریان دانش خود را در مورد هتلها ،پروازها یا حتی میصدها بده اشدتراک
میگذارند تغییر داده است .موتورهای جستجو و رزرو آنالین و سایتهایی که به مشتریان امکان انتشدار
نظرات و دیدگاهها درباره خدمات شرکتهای گردشگری را میدهند نه تنها ابداار سدودمند خ د ارزش
برای مشتریان هستند منبع مهمی برای اطالعات بازاریابی برای شرکتها درخصوص تجربیدات مشدتریان
بشمار میروند .سوی ،مشتریان نه تنها برای خودشان و شرکتها ب که با اشتراک گذاشتن تجربیدات سدفر
خود در رسانههای اجتماعی برای دیگر مشتریان هم خ د ارزش مدیکنندد .بندابراین تجربده سدفر یدک
مشتری برای اعضای یک جامعه فراگیر ،در فضای مجازی قابل دسترسی است؛ در نتیجه بر رفتدار خریدد
آیندده آنهدا تداثیر مدیگدذارد .چهداری ،تکنولددوژیهدای آنالیدن مانندد موتورهدای رزرو و سدایتهددای
پیشنهاددهنده ،سطح رقابت را از سطح میصدها به سطح بین الم ی تغییر داده اند .در نتیجه شرکتهدای
خدمات دهنده عمدتا بر خ

تجارب به یادماندنی برای مشتریان و خ د ارزش برتدر بدرای مشدتریان و

شرکتها تمرکا میکنند (روفن ،گریسمن.)72 :9286 ،
خ

ارزش همکارانه از طری فناوری اطالعات زمانی به وجود مدیآیدد کده چنددین شدرکت از طرید

فناوری اطالعات با هم تعامل دارند ،با هم کار میکنند تا ارزشی را خ

کنندد کده میداان آن از مجمدوع

1. Grissemann, stokburger
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ارزش خ

11

شده توسط هر یک به تنهایی بیشتر است .به گفته کوه ی و گروور )9221( 8خ

همکارانده

ارزش نشان میدهد که:
الف) ارزش مبتنی بر  ITبه طور فاایندهای از طری اقدامات اعضای مخت ف زنجیره ایجاد میشود.
ب) ارزش از روابط همکارانه مستحکم بین شرکتها به وجود میآید.
ج) برای پذیرش و ایجاد ارزش مشترک به میاان برابر ،ساختارها و مشوقهایی مورد نیاز است تا خ
همکارانه ارزش پایدار بماند (کابیدیو 9و همکاران.)9286 ،
مطالعات اخیر در زمینه زنجیرههای تأمین خدمات گردشگری یدا معدادلهدای آن همچدون زنجیدرههدای
ارزش گردشگری یا زنجیرههای صنعت گردشگری محدود شده است .به طور ک ی مطالعدات محددودی
در زمینه زنجیره تأمین خدمات گردشگری و به ویژه خ

ارزش از طری یکپارچهسازی صورت گرفتده

است .در جدول  8نمونه برخی از مهمترین تحیییات در حوزههای مخت ف مرتبط در زمینه خ د ارزش،
یکپارچگی زنجیره تأمین ،زنجیره تأمین گردشگری ،زنجیدره تدأمین الکترونیکدی ،مواندع و محدرکهدای
یکپارچه سازی ،نحوه خ

ارزش برای ذینفعان و  ...و خالصه ای از نتایج آنها آمده است.
جدول  .8برخی از تحیییات مرتبط

ردیف

8

پژوهشگر

مختار و محمود
اظهر)9292( 9

عنوان

نتیجه

هماهنگی عم کردی برای

در این میاله براساس مبانی نظری و مفاهیم خ د همکارانده ارزش،

خ

ارزش همکارانه در

زنجیره های ارزش یکپارچه

نظریه شبکه ای ،زنجیره ارزش و ارزش مشتری مدلی ارائه شده است
که بر این ایده متمرکا اسدت کده زنجیدره هدای ارزش یکپارچده بدا

به منظور رقابت پذیری

توانایی باالی خ

زنجیره تأمین

زنجیره می شود.

ارزش همکارانه موجب رقابت پذیری بدرای کدل

در این میاله چارچوب مفهومی خ
چارچوب مفهومی خ
9

حمیدی و همکاران
()9292

همکارانه ارزش در
شرکتهای خدماتی (نمونه
موردی آژانس های
گردشگری)

ارزش همکارانه در آژانس های

گردشگری کوچک و متوسط ارائه شدده اسدت .نمونده  99نفدری از
مدیران و کارکنان این شرکت ها انتخاب و مصاحبه نیمه ساختار یافته
با آن ها انجای و با کدگذاری بداز و محدوری اطالعدات جمدع آوری
شده است .براساس یافته ها ،چارچوب ارائه شده شامل هشت جداء
دریافت ارزش ،ادارک ارزش ،ریسک ارزش ،برنامه ریای منابع ،بستر
تعام ی ،بازیگران ،فرایندهای خ

همکارانه ارزش ،ارزش خ

شده

به صورت همکارانه و فرایندهای یادگیری می باشد.

1. Kohli & Grover
2. Cabiddu
3. Mukhtar.Umer, Mahmood Azhar.Tashfeen
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ادامه جدول  .8برخی از تحیییات مرتبط
ردیف

پژوهشگر

نتیجه

عنوان

این میاله با استفاده از ادبیات مدیریت زنجیدره تدأمین ،چدارچوبی را
ارائه داده است نشان می دهد که چگونده هدر دو روش یکپدارچگی
تاثیر شیوه های یکپارچگی
9

شاشی 8و همکاران
()9282

بر خ

ارزش افاوده

بیرونی و داخ ی با خ

ارزش افاوده در زنجیدره تدأمین و عم کدرد

شرکت ارتباط معنادار و مثبتی دارند .در این بین اثر یکپارچی بیرونی

زنجیره تأمین و عم کرد

بیشتر است .در این چارچوب تداثیر تیویدت کنندده خ د ارزش بدر

شرکت ها

عم کرد شرکت نیا نشان داده شده است .در این میاله با بررسی 966
شرکت بارگ در هند و با استفاده از روش معادالت سداختاری ایدن
روابط مورد بررسی قرار گرفته است.

روابط مدیریتی مدیران

4

عالی ،یکپارچگی زنجیره

چن 9و همکاران

تأمین و عم کرد شرکت در

()9281

چین :با رویکرد سرمایه
اجتماعی

خ

2

همکارانه ارزش در

زنجیرههای تأمین از طری

زندر 9و همکاران

یکپارچگی با  :ITنیش

()9286

ساختارهای شبکههای
همکاری

این تحیی براساس تئوری سرمایه اجتماعی و با اسدتفاده از ادبیدات
زنجیره تأمین به دنبال این است که نشان دهدد آیدا روابدط مددیریتی
مدیران می تواند بر یکپارچگی زنجیره تأمین و در نتیجه بر عم کدرد
شرکت اثرگذار باشد؟ یافتههای ایدن تحیید نشدان داده کده روابدط
مدیران عالی در زمینه کسب و کار میتواند بدر یکپدارچگی زنجیدره
تأمین اثر مثبت داشته باشد اما روابط سیاسی آنها خیر.
در این تحیی بر اهمیت  ITبرای یکپارچه سدازی یدک سدازمان بدا
شبکه شرکا و سازمانهای همکار تاکید شده است .با این حال نیدش
ویژگیهای سازمانی هم اهمیت دارد .بنابراین در تحیی  ،چدارچوب
نظری طرح شده است که نیش ساختارهای شبکههای همکاری را به
عنوان یک پیشگای و محرک برای یکپارچگی  ITمورد بررسدی قدرار
دهد و در نهایت یکپارچگی منجر به خ

همکارانه ارزش شود.

در این تحیی برای نشان دادن چگونگی خ
لجستیک و زنجیره تأمین
6

گ یاز و واندر وین
()9282

4

چگونه میتوانند ارزش
مناسب مشتری را خ
کنند؟

ارزش (خالص) مدلی

با سه جاء (مشتری ،شرکت و تأمین کننده) مورد بحث قدرار گرفتده
است .این مدل نشان داده که پنج راه برای خ د ارزش وجدود دارد.
براساس نتیجه این تحیی مفاهیم ارزش مشدتری ،ارزش سدهامداران
شرکت ،ارزش کارکندان و ارزش تدأمین کننددگان و مجمدوع آنهدا
ارزش خالص خ

شده را تشکیل میدهند .بنابراین همداهنگی بدین

ذینفعان اهمیت دارد.

1. Shashi
2. Chen
3 Zander
4. Gülyaz, van der Veen
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ادامه جدول  .8برخی از تحیییات مرتبط
ردیف

پژوهشگر

نتیجه

عنوان

در این میاله مهمترین موانع مدیریت زنجیره تأمین شناسایی شدده و
چارچوبی برای طبیهبندی آن ها ارائه شدده اسدت .مواندع از بررسدی
ادبیات استخراج شده است .برای این کار دو دسته منابع به صدورت
پیوترویچ و
7

کوتبرتسون

8

()9282

طراحی و مدیریت زنجیره

عمی مورد تجایهوتح یل قرار گرفته است .میالههایی کده بدر مواندع

تأمین در اقتصادهای

عمومیزنجیره تأمین متمرکا بوده است (عمدتا در کشورهای در حال

نوظهور :شناسایی موانع و

توسعه) و میاالتی که به صورت خداص بدر زنجیدرههدای تدأمین در

عوامل بحرانی موفییت

بازارهای نوظهور (در حال توسعه) متمرکدا بدوده اسدت .چدارچوب
ارائه شده شامل هفت الیه است که از محیط کالن بیرونی تدا بدازار،
زنجیره تأمین و سطوح بین سازمانی تا خروجیها را دربرمیگیرد .هر
گروه از موانع نیا به صورت خالصه تشریح شده است.
در این مطالعه در ابتددا چدارچوب نظدری مددیریت زنجیدره تدأمین

مدل مدیریت یکپارچه
1

کسیم 9و همکاران
()9289

زنجیره تأمین برای خ
ارزش :شواهدی از
نمونههای موردی

یکپارچه برای بررسی نمونههای موردی در مالای طرح شده اسدت.
نتایج این تحیی نشان داده که حرکدت از زنجیدره تدأمین سدنتی بده
سمت زنجیره خ
خ

ارزش موجب بهبود عم کرد شرکتها و پایداری

ارزش شده است .ارتباطات مدوثر ،فرهندگ ،تشدکیل تدیمهدای

ضربدری الاامات ترویج ایجاد ارزش در چدارچوب زنجیدره تدأمین
هستند.
هددد

از ایددن میالدده شناسددایی اثددرات متیابددل مددوانعی اسددت کدده

توانمندسازی مبتنی بر فناوری اطالعاتی را در زنجیره تدأمین تحدت
2

جارکاری و

تطاب زنجیرههای عرضه با

تأثیر قرار می دهند .برخی از این موانع ریشه موانع دیگر هستند (کده

شانکار)9222( 9

 :ITشناسایی موانع

موانع محرک نامیده شده اند) و برخی دیگر تحت تأثیر دیگدر مواندع
قرار دارند (موانع وابسدته نامیدده شدده اندد) .در ایدن میالده از روش
مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMاستفاده شده است.

چارچوب طرح و ارزیابی
82

فی یپ آلفورد
()9222

4

هاینههای فرایند کسبوکار
در زنجیره تأمین صنعت
گردشگری

این مطالعه با ارائه چارچوبی برای تعریف ،طرح و ارزیابی هاینههای
فرایند کسب وکار در زنجیره تأمین شکا

موجود را نشان مدیدهدد.

نتایج این تحیی مفاهیم سودمندی برای روشهایی دارد که سازمانها
از طری آن فناوری اطالعات را در زنجیره تأمین گردشگری به کدار
میگیرند.

منبع :یافتههای پژوهشگران

1. Piotrowicz.W, Cuthbertson
2. Kasim
3. Jharkharia, Shankar
4. Philip Alford
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روش پژوهش
روش انجای این پژوهش فراترکیب است که به صورت کیفی و با مطالعده و اسدتخراج مفداهیم مطالعدات
گذشته انجای شده است به طوریکه با مطالعه و بررسی مفاهیم و نتایج مطالعات پیشین چدارچوب بنددی
جدیدی از مفاهیم براساس تفسیر و ادلای نتایج تحیییات پیشین صورت گرفته است .در این تحیید بده
منظور دستیابی به چارچوب خ

ارزش از طری زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری

گای های فرایند هفت مرح ه ای پیشنهادی سندلوسکی و بارسو )9227( 8برای انجای فراترکیب طی شدده
است .این گای ها شامل گای اول :تنظیم سوالهای پژوهش ،گای دوی :بررسی نظایمندد متدون ،گدای سدوی:
جستجو و بررسی میاالت مرتبط ،گای چهاری :استخراج اطالعات میاالت ،گای پنجم :تجایده و تح یدل و
ترکیب یافتههای کیفی ،گای ششم :کنترل کیفیت ،گای هفتم :ارائه یافتهها می باشد.
سوال پژوهش:
نخستین گای فراترکیب تنظیم سؤاالت پژوهش است .سوال اص ی این تحیی به صورت زیر است:
«چارچوب خ

ارزش از طری زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری چگونه است؟»

بررسی متون:
به منظور بررسی متون و استخراج نتایج مطالعدات پیشدین ،میداالت مدورد نظر ز نارع م نودروه را رع
زنگلیسی با جستجو در پایگاههای اطالعاتی و با اسدتفاده از مجموعده ای ک یددواژههدای مدرتبط صدورت
گرفته است.
جدول  .9واژگان ک یدی مورد جستجو
واژگان ک یدی

پایگاههای اطالعاتی

Integrated Supply Chain
Tourism Supply Chain
Electronic Supply Chain
Supply Chain Integration Barriers
Supply Chain Integration Drivers
Value Chain
Value Co-creation
Value Creation Stakeholders

Science Direct
Emerald
Springer
Taylor & Francis
Wiley

منبع :یافتههای ژوهشگران

1. Sandelowski, Barroso

143

چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری

بررسی اولیه میاالت و لربالگری آنها پس از بررسدی عنداوین ،چکیدده میداالت و سدپس محتدوای آنا
صورت گرفته و تعدادی از میاالت مطاب فرایند نشان داده شده در شکل  8به منظدور بررسدی محتدوایی
انتخاب شده اند.
تعداد منابع یافت شده
N=229

تعداد میالههای رد شده (عنوان)
N=991

تعداد میالهها برای بررسی چکیده
N=872

تعداد میالههای رد شده (چکیده)
N=26

تعداد میالهها برای بررسی محتوای کامل
N=882

تعداد میالههای رد شده (محتوا)
N= 14

تعداد میالههای نهایی
N=92

شکل  .8فرایند انتخاب میاالت

(منبع :یافتههای پژوهشگران)

به منظور انتخاب میاالت نهایی ،میدداالت باقی مانددده بعد از بررسی چکیده ها ،بدده لحددداح کیفیدددت
محتددوا مددورد بررسددی قددرار گرفتند .بدین منظور ،برنامه مهارت های ارزیابددی حیاتدددی ()CASP8
مددورد اسددتفاده قددرار گرفددت .برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی ابااری است که برای ارزیابی کیفیدت
مطالعه های اولیه پژوهش کیفی استفاده میشود تا دقت ،اعتبار و اهمیت مطالعهها را مشخص کند .چدک
لیست این روش شامل ده سوال درخصوص  -8تناسب اهدا

تحیی  -9روش تحیی  -9طرح تحیی

 -4روش نمونهگیری  -2روش و کیفیت جمعآوری دادهها  -6میران انعکاس پذیری و بسط دادن نتدایج
تحییددددد  -7مالحظات اخالقی  -1دقت در تجایه وتح یلدادهها  -2بیان واضح و روشن یافتهها -82
ارزش ک ی پژوهش .بر اساس مییاس  22امتیازی مندابع در چندد دسدته کیفدی خی دی خدوب (،)22-48
خوب ( ،)42-98متوسط ( ،)92-98ضعیف ( ،)92-88خی ی ضعیف ( )82-2تیسیمبندی مدیشدوند .در
این مرح ه  92منبع امتیاز بیش از  92را کسب کرده و مورد بررسی قرار گرفتند.
1. Critical Appraisal Skills Program
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یافتههای تحقیق
در مرح ه استخراج اطالعات میاالت میاالت منتخب مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و مجموعدهای از
مفاهیم استخراج شدند .براساس شیوه تح یل محتوای متون ابتدا کدهای اولیه براساس مفاهیم موجدود در
متون استخراج مشخص شده است .در مرح ه دوی با بررسی کدها و مفاهیم اولیه ،میوله های فرعدی کده
مجموعه سازمان یافته ای از کددهای اولیده اسدت مشدخص شدده و در نهایدت میولده هدای اصد ی کده
دربردارنده مضامین مورد نظر باشند تعیین شده اند .در این میاله کدگذاری داده ها به صورت دستی و در
چهار سطح میولهها ،زیرمیولهها و مفاهیم صورت گرفته است تا بتوان چارچوب نهایی را ترسیم نمود.
جدول  .9کدگذاری مفاهیم استخراج شده از منابع و فراوانی آنها
میوله

منابع

زیرمیوله

مفاهیم

مدیریت زنجیره

یکپارچگی ( ،)4کاهش هاینه سیستم ( ، )9بهبود

همکاران ( ،)8221آرمون (،)8928

تأمین

خدمت دهی به مشتریان ( ،)9ارزش افاوده ()4

کریستوفر ،)8221( 9ساخوجا و جین

تیموری و احمدی ( ،)8911کوپر 8و
9

()9289
یکپارچگی خدمت
یکپارچگی زنجیره تأمین

یکپارچه ساز خدمت ( ،)9مدیریت تیاضای

ساخوجا و جین ( ،)9289شینیو و

مشتری( ،)9مدیریت ظرفیت ( ،)9خدمات متنوع

یونگ ی ،)9221( 4مویاینالیف،

درون بستههای گردشگری()9

آکتامو )9284( 2

هم افاایی( ،)2بهره وری ( ،)4پاسخگویی و
چابکی( ،)8همکاری ( ،)4مشارکت( ،)9به اشتراک
گذاری اطالعات ( ،)9منابع و ریسک ( ،)9بهبود
ارتباطات ( ،)8روابط ب ندمدت مدت براساس

ناتور 6و همکاران ( ،)9288هو 7و

منافع و ماایای

شفافیت و اعتماد ( ،)9بهبود عم کرد کسب و کار

همکاران ( ،)9221آنن 1و همکاران

یکپارچگی

( ،)2بهبود کارایی از طری تولید بهنگای و شبکههای
تأمین لجستیک ( ،)4بهره متیابل هر دو طر

از

2

( ،)9286گوان ،ریمه ( ،)9289وانگ
و همکاران)9287( 82

معام ه ( ،)9کاهش هاینههای ارائه خدمات و نظارت
بر مشتریان و تأمین کنندگان ( ،)2به اشتراک گذاری
ریسکها و مشکالت لجستیک ()8

1. cooper
2. Christopher
3. Sakhuja, Jain
4. Xinyue, Yongli
5. Muysinaliyev.Aktamov
6. Natour
7. Huo
8. Annan
9. Guan, Rehme
10. Wong and others
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ادامه جدول  .9کدگذاری مفاهیم استخراج شده از منابع و فراوانی آنها
زیرمیوله

میوله

مفاهیم

منابع

تأمین

زنجیره

یکپارچگی

8

یکپارچگی عم کردهای درونی ( ،)4یکپارچگی

هو و همکاران ( ،)9221اسمارت

بیرونی ( ،)8یکپارچگی تأمین کننده (،)4

( ،)9221یونوس ،تادیسینا،)9286( 9

یکپارچگی مشتری ()4

وانگ و همکاران ()9287

محرکهای بیرونی شامل نااطمینانی محیطی (،)82
ناکارآمدی بازار ( ،)9تکنولوژیهای اطالعاتی (،)2
رقابت شدید در بازارهای با رشد کم ( ،)7افاایش
تیاضای مشتریان ( ،)4عدی اطمینان عرضه (،)4
عدی اطمینان تیاضا ( ،)9تیاضای مبتنی بر وب
( ،)9محیط نهادی ( ،)9اقتصاد جهانی شده (،)8
محرکها

فرهنگ م ی()8
محرکهای درونی شامل تمرکا بر مشتری (،)9

عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین

تمایل به تأمین نیازهای مخت ف مشتریان در عین
حفظ قیمتها در سطح پایین ( ،)9ماایای بالیوه
ناشی از همکاری در زنجیره تأمین ( ،)4دستیابی
به انعطا

پذیری ( ،)8تمایا و حاشیه سود باالتر

( ،)9منافع پیش بینی شده ( ،)9مشتری محوری

اسمارت ( ،)9221چن و پ راج

9

( ،)9224مهتا ،)9224( 4کوک و
گارور ،)9229( 2سیماتپوانگ 6و
همکاران ( ،)9229گوان ،ریمه
( ،)9289دویس( ،)8229( 7فیشر
( ،)8227لی ،)9222 ،1فری یچ و
وستبروک ،)9229( 2این لیو 82و
همکاران ( ،)9282لوموس و
آوورکا ،)8222( 88وانگ و همکاران
( ،)9287یونوس ،تادیسینا،)9286( 89
ریچی 89و همکاران ()9222

( ،)9تمایل به بهبود عم کرد()2
سطح محیط کالن :زیستمحیطی(جغرافیایی) (،)8
ریسکها ( ،)8امنیت و ثبات ( ،)9موانع سیاسی و

موانع

84

قانونی()8

عواد و ناصر ( ،)9282پیوتروویچ و

سطح بازار :زیرساختهای حملونیل و لجستیک

کوتبرسون ( ،)9282آشتی و

( ،)9ساختار زنجیره تأمین ( ،)4ساختار بازار()8

گرزیبوسکا ( ،)9284جارکاری و

سطح زنجیره تأمین :سطح پایین یکپارچگی (،)9

شانکار ( ،)9222صابر و عرفان

ارتباطات ( ،)9به اشتراکگذاری اطالعات (،)4

( ،)9284بوهمه)9222( 82

تکنولوژی ( ،)4هاینهها ( ،)9منابع و قاب یتها (،)9
آموزش و آگاهی ( ،)9هماهنگی ( ،)8تمایل به

1. Smart
2. Yunus, Tadisina
3. Chen and Paulraj
4. Mehta
5. Cook and Garver
6. Simatupang
7. Davis
8. Lee
9. Frohlich
10. Liu
11. Lummus, Vokurka
12. Yunus, Tadisina
13. Richey
14. Awad, Nassar
15. Boehme
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ادامه جدول  .9کدگذاری مفاهیم استخراج شده از منابع و فراوانی آنها
میوله

زیرمیوله

منابع

مفاهیم

زنجیره تأمین

عوامل موثر بر یکپارچگی

زنجیره تأمین

عوامل موثر بر یکپارچگی

همکاری ( ،)9موانع روابط و تعهد ( ،)8نبود
موانع

اعتماد ( ،)9اهدا

مشترک کسب و کار (،)9

تسهیم مسئولیت ( ،)8تسهیم منافع ( ،)8تصمیم
گیری مشترک ()4

( ،)4وجود ف سفه مدیریت سنتی ( ،)9عدی تطاب
موانع

کوتبرسون ( ،)9282آشتی و
گرزیبوسکا ( ،)9284جارکاری و
شانکار ( ،)9222صابر و عرفان
( ،)9284بوهمه)9222( 9

سطح درون سازمانی :ضعف فناوریهای اطالعاتی
سیستم ( ،)4نیروی انسانی ( ،)4انعطا

عواد و ناصر ،)9282( 8پیوتروویچ و

پذیری

( ،)9فرهنگ سازمانی ( ،)9حمایت مدیریت عالی
( ،)9تهدید برای امنیت اطالعات ( ،)9کمبود منابع
مالی()9

عواد و ناصر ،)9282( 9پیوتروویچ و
کوتبرسون ( ،)9282آشتی و
گرزیبوسکا ( ،)9284جارکاری و
شانکار ( ،)9222صابر و عرفان
( ،)9284بوهمه)9222( 4

سیستم ارزش ( ،)8ادراک مشتری ( ،)9الاامات
ارزش

خ

ارزش ( :)8لجستیک ( ،)9فناوریهای

اطالعات ( ،)9یکپارچگی زنجیره تأمین ()9

ویجیان و همکاران ( ،)9286کسیم
()9289

مدیریت شبکه و ارتباطات ()9
فعالیتهای اولیه :فعالیتهای لجستیک ورودی
( ،)9عم یات ( ،)9لجستیک بیرونی ( ،)9بازاریابی
زنجیره ارزش

و فروش و خدمات()9

خ

فعالیتهای پشتیبانی :تدارکات ( ،)9مدیریت منابع

ویجیان و همکاران ( ،)9286کسیم
()9289

ارزش همکارانه

انسانی ( ،)8زیرساختها و توسعه تکنولوژی ()8
مشارکت مشتریان در طراحی و توسعه
مشتریان

محصوالت ،خدمات و تجارب( ،)2هم افاایی در
زنجیره ()8

فرایندهای خ
ارزش
نیش بازیگران در
خ

ارزش

فرایندهای مشتری ( ،)2فرایندهای برخورد (،)9
فرایندهای تأمین کننده()9
شرکتها به عنوان پ تفریهایی برای تعامل (،)9
شایستگیهای تخصصی بازیگران در خ
ارزش()9

پراهالد و رامس وامی(،)9224
گوستافسون و همکاران (،)9289
راسر 2و همکاران ( ،)9222آخی ش
()9287
پراهالد و رامس وامی( ،)9224پین و
همکاران ( ،)9227چاکربرتیا و
همکاران)9284( ،
چاکربرتیا و همکاران (،)9284
راماس وامی ،اوزکان)9284( 6

1. Awad, Nassar
2. Boehme
3. Awad, Nassar
4. Boehme
5. Roser
6. Ramaswamy, Ozcan
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ادامه جدول  .9کدگذاری مفاهیم استخراج شده از منابع و فراوانی آنها
میوله
زنجیره تأمین الکترونیکی

زیرمیوله

مفاهیم

منابع

یکپارچگی بین

به اشتراک گذاری کارآمد اطالعات بین تأمین

راتانا ویبوسون ،)9286( 8زندر و

سازمانی از طری

کنندگان و شبکه خدمات مشتریان ( ،)9فناوری

همکاران ( ،)9286گیمنا و لورنسو

فناوری اطالعات

اطالعات یک دارایی خاص و قاب یت مکمل()9

()9221

نیش اینترنت در

تجارت الکترونیک ( ،)9به اشتراک گذاری

زنجیره تأمین

اطالعات ( ،)4اشتراک گذاری دانش()9

9

راتانا ویبوسون ( ،)9286گیمنا و
لورنسو ( ،)9221زندر و همکاران
()9286

ارزش

ذینفعان خ

صاحبان/سهامداران،

ارزشهای مالی ،لیر مالی و زمانی ( ،)2سرعت

کارکنان ،مشتریان،

دسترسی به ماایا ( ،)9صرفه جویی در زمان،

هاکسور 9و همکاران ()9224

تأمین کنندگان و

گستردگی اف زمانی ماایا ( ،92تعامل ذینفعان

گ یاز ،وین)9282( 4

جامعه

ک یدی()9

منبع :یافتههای پژوهشگران

براساس بررسی صورت گرفته از مطالعات پیشین و استخراج میولهها ،زیرمیولهها و مفداهیم مربدوط بده
آنها عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین ،یکپارچگی زنجیره تأمین ،خ
تأمین الکترونیکی و ذینفعان خ

ارزش همکارانده ،زنجیدره

ارزش میولههای اص ی شناسایی شده هستند که ارتباط آنهدا بدا هدم و

زیرمیولههای مربوطه در چارچوب زیر ارائه شده است.

1. Rattanawiboonsom
2. Giménez, Lourenço
3. Haksever
4. Gülyaz, van der Veen
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شکل  .9چارچوب میولهها و زیرمیولههای ارائه چارچوب خ
الکترونیکی خدمات گردشگری

ارزش از طری زنجیره تأمین یکپارچه

(منبع :یافتههای پژوهشگران)

محرکهای یکپارچهسازی :عوامل محرک یکپدارچگی در زنجیدره تدأمین از دو منبدع محدیط بیروندی و
درونی سازمان ها نشأت می گیرند .عدی اطمینان محیطی ،تغییرات در تکنولوژیهدای اطالعداتی ،رقابدت
شدید ،تیاضای مشتریان و مواردی مانند آن ها از جم ه عوامل محیط بیرونی هستند که شرکت هدا را بده
سمت یکپارچگی سوق می دهند .در درون این سدازمان هدا نیدا عدوام ی چدون تمایدل بده دسدتیابی بده
هاینههای پایینتر و یا خدمات بهتر ،انعطا پدذیری بیشدتر ،برنامدهریدای مشدترک و در نتیجده کداهش
موجودی ،کاهش هاینههای توزیع و حمل ونیل و بهبود زمان چرخده و سدطح خددمات ارائده شدده بده
مشتریان ،تمایا و حاشیه سود باالتر ،تمایل شرکت ها به بهبدود مسدتمر فراینددها و عم کدرد آن عوامدل
درونی محرک یکپارچگی هستند.
موانع یکپارچهسازی :موانع یکپارچه سازی نیا در سطوح مخت ف کالن ،سطح زنجیدره تدأمین و سدطح
سازمان ها قابل بحث است .این موانع در سطح کالن شامل موضوعاتی چدون مواندع سیاسدی و قدانونی،
عوامل فرهنگی ،محیط تکنولوژیک و  ...می باشد .در سطح زنجیره تأمین ساختار زنجیره تأمین و ساختار
بازار ،ارتباطات ،به اشتراکگذاری اطالعات ،تکنولوژی ،موانع روابط و تعهد ،تسهیم اطالعات ،هماهنگی

چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری

141

و  ...موانع ایجاد یکپارچگی بین اعضای زنجیره تأمین هستند .اما در درون این سدازمان هدا نیدا مدوانعی
چون فرهنگ سازمانی ،تطاب پذیری سازمانی ،نیروی انسانی ،آمدوزش و آگداهی ،تمایدل بده همکداری،
حمایت مدیریت عالی ،آمادگی تکنولوژیکی ،وجود ف سفه مددیریت سدنتی ،میاومدت دربرابدر تغییدر بده
زنجیره تأمین الکترونیکی و  ...وجود دارند که مانع از این می شوند که شرکت ها و سازمان هدای عضدو
زنجیره تأمین به سمت یکپارچگی حرکت کنند.
یکپارچگی زنجیره تأمین :مفهوی یکپارچگی ریشه در نگرش سیستمی دارد .در زنجیدره هدای یکپارچده
تأمین خدمات ،فرایندهای درونی و بیرونی سازمان های عضو زنجیره به صورت هماهنگ جریان کدارا و
اثربخشی از محصوالت و خدمات را به وجود می آورند که در نهایت موجب هم افاایی و ایجداد ارزش
برای ذینفعان می شود .یکپارچگی شامل سه ندوع دروندی ،تدأمین کننددگان (بیروندی) و مشدتری اسدت.
یکپارچگی درونی مربوط به بخش های و عم کردهای درون سازمان ،یکپارچی تأمین کنندگان یا بیرونی
با سایر اعضای زنجیره تأمین و یکپارچگی مشتری میاان تناسب و هماهنگی محصدوالت و فراینددها بدا
نیازهای مشتری می باشد.
خلق همکارانه ارزش :در فرایندهای زنجیره های ارزش آفرین مشتریان نیا جائی از فرایند خ د ارزش
هستند .در مدل های خ

همکارانه ارزش مشتریان و سازمان ها در فرایند تولید محصدوالت و خددمات

با هم مشارکت می کنند و در نتیجه موجب ایجاد هم افاایی می شود.
خلق ارزش برای ذینفعان :براساس نظریه فریمن ،ذینفعان افراد یا گروه هایی هستند که بر فعالیت هدای
سازمان تاثیر گذاشته و یا از آن تاثیر می پذیرندد .ذینفعدان یدک سدازمان شدامل صداحبان و سدهامداران،
کارکنان ،تأمین کنندگان ،مشتریان و جالمعه در معندای ک دی آن هسدتند .زنجیدره هدای ارزش در فرایندد
ارزش آفرینی خود برای هر یک از ذینفعان ارزش مخت فی ایجاد می کنند.
زنجیره تأمین الکترونیکی :با توسعه فناوری اطالعات زنجیره های تأمین نیا تغییر کرده کرده اند .توسعه
فناوری تابادل الکترونیکی داده ها و پس از آن اینترنت در تحول زنجیره های تأمین نیش بساایی داشدته
اند ،به طوریکه امروزه اینترنت مهمترین بستر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بده شدمار مدی رود .اینترندت
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بستر تجارت الکترونیک ،به اشتراک گذاری اطالعات و پس از آن بده اشدتراک گدذاری داندش را فدراهم
ساخته است.
نتیجه گیری
در عصر حاضر قوانین کسبوکار تغییر کرده است .در سایه تحوالت فناوری ،فشدار تغییدرات و رقابدت
افاایش یافته است .امروز ،بیش از هر زمان دیگدری ،کسدبوکارهدا بده برقدراری روابدط اسدتراتژیک بدا
مشتریان و تأمینکنندگان نیاز دارند تا بتوانند سیستمهای ارزشی خ

کنند کده بدرای آنهدا حاشدیه امدن

رقابتی در بازار ایجاد کند .در واقع اقتصاد شبکهای جدیدی پدیدار شده اسدت کده در آن شدرکتهدا بدا
تأمین کنندگان و مشتریانشان به صورت همامان و از طری اینترنت مبادله میکنند .بنابراین ،نیاز به مددلی
برای یکپارچگی  B2Bو  B2Cبه صورت پویا وجود دارد که بتواند فرایندهای کسبوکار را خودکدار و
هوشمند ساخته و برای ذینفعان و به ویژه مشدتریان خ د ارزش نمایدد .چندین مددلی شدامل مجموعده
متنوعی از برنامههای کاربردی یکپارچه و سیستمهای داخ ی شرکتها ،بین سدازمانهدای عضدو زنجیدره
تأمین و با مشتریان است .این مدل یکپارچه ،زمینه ای برای خ

همکارانه ارزش ایجاد میکند که بدرای

ذینفعان مخت ف شامل سهامداران ،مشدتریان ،کارکندان و در نهایدت جامعده ارزش آفریندی مدیکندد .امدا
همانظور که عوامل درونی و محیطی محرک ایجاد یکپارچگی هستند ،رسیدن به آن با موانعی نیا روبدرو
است .یکپارچگی در زنجیره تدأمین صدرفا مربدوط بده یکپدارچگی بیروندی بدا اعضدای زنجیدره نیسدت،
یکپارچگی در فرایندهای درونی شرکتها و مهمتر از آن ،یکپارچگی با مشتریان نیدا مدیبایسدت ایجداد
شود تا موجب ایجاد ارزش برای آنها شود .مفهوی خ

همکارانه ارزش به معنی خ

ارزش در فضایی

مشترک و تعام ی با مشارکت مشتریان و ارائه دهندگان خدمات در مراحل مخت ف تولید و عرضه کاالهدا
و خدمات است .اینگونه فضای خ

ارزش می تواندد بدرای همده ذینفعدان ارزش آفدرین باشدد .توسدعه

فناوریهای اطالعاتی و به ویژه اینترنت فرصتهایی را برای ایجاد زنجیره تأمین الکترونیکی فراهم کرده
است که میتواند در کنار زدن موانع ،ایجاد یکپارچگی درونی و بیرونی و با مشتریان ،ایجاد پ تفدریهدای
تعام ی برای خ

همکارانه ارزش و ارزش آفرینی برای ذینفعان از طری تجارت الکترونیک ،به اشتراک

گذاری اطالعات و دانش نیش مهمیداشته باشد .بنابراین براساس بررسی مطالعدات پیشدین میولدههدا و
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همکارانه ارزش،

تئوری ذینفعان و زنجیره تأمین الکترونیکی استخراج شده اند .در مطالعات پیشین عالوه بر اینکه موضوع
زنجیره ارزش گردشگری کمتر مورد توجه محییان بوده است در سایر حوزه ها نیا مطالعدات عمددتا بدر
موضوعات یکپارچگی و موانع آن متمرکا هستند .در مورد خ
رابطه بین یکپارچگی و خ

ارزش نیا مطالعات محدودی به موضوع

ارزش پرداخته اند .در خصوص مفهوی خ

اینگونه ارزش آفرینی و به صورت خاص به نیش مشتری در خ

ارزش همکارانه نیا بر ماهیدت

ارزش پرداخته شده اسدت .در مدورد

زنجیره تأمین الکترونیکی نیا الگوهای عم یاتی و تجارت الکترونیک مورد توجه محییان بوده است .ایدن
تحیی با مطالعه نتایج و مفاهیم موجود در این تحیییات چارچوب جدیدی از نحوه خ د ارزش مبتندی
بر یکپارچگی زنجیره تأمین و خ

همکارانه ارزش در بستر الکترونیکی ارائه شدده اسدت کده جائیدات

میولهها و زیرمیولههای آن مورد بحث قرار گرفت.
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