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 چكیده

ست. اين گشا راه قابل اعتماد، هایداده مدلي جامع در کنار وجود. زنجیره تامین عملكرد ارزيابي برای 
ای ای و چند مرحلهدر اين مقاله از مدلي متناسب با ماهیت شبكه. کند ميامر  به بهبود کل زنجیره کمک 

های زنجیره تامین استفاده شده که عملكرد کل زنجیره را در قالب يک مدل رياضي و با استفاده از شاخص
. در بخش اول، شاخصها در سه سطح  دکن مالي، دانشي، مشارکت و پاسخگويي زنجیره تامین، ارزيابي مي

گردد. در بخش استراتژيک، فرايندی و عملیاتي درنظر گرفته شده و با تحلیل عاملي، تائید آن بررسي مي
شود. اين مقاله حاصل تحقیقي مرتبط با  ای استفاده ميهای شبكهدوم از مدل تحلیل پوششي داده

نفر از  111ه شده در  بورس اوراق بهادار تهران است و های داروسازی پذيرفتهای تامین شرکت زنجیره
دهد که کارشناسان و مديران ارشد  به عنوان نمونه مورد سوال قرار گرفته اند. نتايج اجرای تحقیق نشان مي

ترين سطح عملكردی است و سطح فرآيندی و عملیاتي به ترتیب دارای  مهم 89/0سطح استراتژيک با وزن 
زنجیره مورد مطالعه دارای عملكرد يک بوده و  89زنجیره از  4باشند. همچنین تعداد  مي 99/0و  89/0وزن 

 است. 44/0کمترين میزان عملكرد مشاهده شده 
های عملكرد، تحلیل عاملي، تحلیل پوششي ارزيابي عملكرد زنجیره تامین، شاخص واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های ارزیابی عملکرد در مطالعات متفاوت در زمینه مدلای مهم از تاکنون مجموعه 
ترین آنها مدل کارت امتیازی که معروف ]72[و ]51[ چارچوب سازمان ارایه شده

ها برای واحدهای مستقل ارایه شده باشد. این مدل می متوازن و مدل تعالی عملکرد
ی ارزیابی گرفتند. مدلهابودند و پیچیدگی زنجیره ارزش شرکت را در نظر نمی

های عملیاتی اند و شامل مرجعهای اخیر توسعه یافتهعملکرد زنجیره تامین در سال
 و واکنش موثر مصرف کننده ]55[ جهانیتامین ، انجمن زنجیره]03[ زنجیره تامین

تامین، در مورد اینکه چگونه یک سازمان عملیاتی زنجیره شود. مدل مرجعمی ]57[
باید عملکرد تجاری و یا جریان اطالعاتی خودش را هدایت خاص در درون زنجیره 

 های ارایه شده گذارد. با توجه به مدلکند، اطالعاتی را در اختیار نمی
ها دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود توان استنباط کرد که هرکدام از مدلمی

ملکرد مناسب ها و اهداف ارزیابی عها برای همه سازمانهستند و هیچ کدام از این مدل
ها صرفا برای ارزیابی داخلی و بعضی برای ارزیابی خارجی و نیستند. بعضی از این مدل

های ها بیشتر برشاخصسازمانی مناسب هستند. همچنین در بسیاری از مدلمقایسه بین
ح استراتژیک برای نتایج وسطوح عملیاتی و تاکتیکی تاکید شده است در حالی که سط

. لذا برای ارزیابی ]50[ گرفته شوند کارره زمانی بلندمدت باید بهاتکا در دوقابل
های عملکردی برگرفته از  ای نیاز است که شاخصعملکرد هر واحد تصمیم گیرنده

سطوح مختلف استراتژیکی، فرآیندی و عملیاتی باشد. از سوی دیگر زنجیره تامین 
ی و خروجی ندارد بلکه های ورودگیرنده است که فقط شاخصنوعی از واحد تصمیم

بعد جریان دارد  قبل به مرحله ای که از مرحلههای واسطهدر کنار آنها از شاخص
های خاص خود را ها و خروجیکند. هر مرحله نیز ممکن است ورودیاستفاده می

های ای زنجیره تامین مدلای یا چند مرحلهبه دلیل ماهیت شبکه از این رو. ]53[داشته
ها قادر به ارزیابی صحیح و کامل عملکرد زنجیره تامین تحلیل پوششی دادهسنتی 
مند زنیا ]8[و چن ]77[، لیانگ و همکاران]51[ای کائوهای چند مرحله. مدل]51[نیستند

های مرحله دوم های مرحله اول به عنوان تنها ورودیاین بودند که تمامی خروجی
ارایه گردید که این محدودیت  ]53[رانباشند. پس از آن مدلی توسط کوک و همکا

ای را برطرف نمود. محققین در مقاله حاضر به دنبال ارایه مدلی متناسب با ماهیت شبکه
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ای زنجیره تامین هستند که بتواند عملکرد کل زنجیره را در قالب یک  و چند مرحله
ت و های مالی، دانشی)سرمایه فکری(، مشارکمدل ریاضی و با استفاده از شاخص

 اجمالی مبانی نظری مرور ضمن این مقاله پاسخگویی زنجیره تامین، ارزیابی نماید.  در

درباره  نظرات کارشناسان بررسی به آن، هایشاخص و تامین زنجیره ارزیابی عملکرد
های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت و همچنین هاوزن و اهمیت شاخص

 است. شده پرداخته5081 سال در داروسازی بورس تهران

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 عنوان به که است تأمین هزنجیر مدیریت ای،شبکه اقتصاد نوین الگوهای از یکی   

 تأمین مدیریت از زنجیره، تمامی هماهنگی و مدیریت جهت در هاروش ای ازمجموعه

 نیز تأمین زنجیره مدیریت. ]52[یابدمی تداوم مشتریان مشتری تا کنندگانتأمین کننده

 شناسایی در جهت عملکردی سنجش نظام به مدیریتی رهیافت و نظام هر همچون

فرآیندها،  درک در سازمان به کمک مشتریان، نیازهای تحقق میزان تعیین موفقیت،
 تحقق درنهایت و اندنبوده واقف بدان هاسازمان این از پیش که هاییدانسته کشف

 رشد و بقاء در بسزایی تأثیر عملکرد دارد. سنجش نیاز ریزی شدهبهبودهای برنامه

 و محققین از بسیاری توجه اخیر هده دو طی که طوری به است؛ داشته هاسازمان

 از هاسازمان تکاملی روند طی موازات است. به معطوف ساخته خود به راها  سازمان

 نیز عملکرد سنجش هاینظام تأمین، و زنجیره ایشبکه رویکرد به منفرد رویکرد

 تأمین زنجیره و ایشبکه عملکرد سوی سنجش و سمت به و گردیده تحول دستخوش

از  یکی اعتماد قابل های داده مبنای بر عملکرد . همچنین ارزیابی]72[اندنهاده گام
 ضروری اش،گذاری سرمایه هایاز ارزش شرکت کامل هاستفاد برای که است عواملی

های عملکردی از نوع مالی، دانشی، در ادامه به بررسی شاخص. ]71[است شده قلمداد
مشارکت و پاسخگویی زنجیره تامین و در قالب سطوح استراتژیکی، فرآیندی و 

  شود.عملیاتی پرداخته می
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 های مالی شاخص
 های درگیر در جریان تولید کاال پنداشتهای از داشتهدر اقتصاد سنتی، دارایی مجموعه   

شود. به بیان دیگر در اقتصاد سنتی، مفهوم دارایی ثابت، به ساختمان، تجهیزات  می
حمل و نقل و ماشین آالت به عنوان کاالهایی که در فرآیند  یلاوس و تولیدی، مصالح

گردد.  می روند و جز در اثر استهالک تغییر شکل نمی یابند، اطالق می تولید، به کار
جاری، مانند، مواد اولیه و به طور کلی سرمایه در  دارایی های جاری نیز به عناصر

کنند و  می گردش، به عنوان کاالهایی که در فرآیند تولید به طور کامل تغییر شکل پیدا
ها، عبارتند از، منابع  شود. بر پایه این طرز تلقی، دارایی می روند، گفته می یا از بین

تواند سنجیده  می زمان اکتساب اقتصادی، که در قالب موجودی هزینه و بهای آن در
اغلب بر مبنای مقایسه جریان های مورد انتظار ها  شده و کنترل شود. ارزش دارایی

های . تعدادی از شاخص]5[گیرد می مورد محاسبه قرار ،و درآمدهای بالقوهها  هزینه
ها، گردش مجموع دارایی از اند عبارتندعملکردی مالی که توسط محققین ارایه شده

ها، بازده فروش به سرمایه، نسبت جاری، گردش موجودی، بازده مجموع دارایی
  .]78[سرمایه

 های پاسخگویی زنجیره تامین شاخص
پاسخگویی زنجیره تامین امروزه بحث مهمی در مدیریت زنجیره تامین است. برای  

در تالش هستند که از طریق ها  مندی مشتری و درک بهتر بازار، شرکترضایت
ها تامین به بهترین عملکرد دست پیدا کنند، که این شاخصهای مختلف زنجیرهصشاخ

پیش بینی دقیق تقاضا، موجودی و زنجیره تامین پاسخگو. پاسخگویی  :عبارتند از
 محصوالت را تولید و به مشتری نهایی تحویلها  زنجیره تامین به زمانی که شرکت

ی پاسخگویی به عنوان توانایی زنجیره . در تعریف دیگر]75[شوددهند مربوط می می
هم از لحاظ حجم و هم  که تامین به پاسخ سریع به تغییرات در تقاضا تعریف شده است

. از آنجایی که این تعریف کیفی ]58[از لحاظ ترکیب محصوالت قابل سنجش هستند
 . یک]01[های کمی برای زنجیره تامین داریماست، لذا ما نیاز به پیدا کردن شاخص

شاخص مهم برای سنجش پاسخگویی، زمان تاخیر است، یعنی مدت زمانی که 
رسد. از طرف دیگر برای پاسخ به دامنه وسیعی از تقاضا، محصول نهایی به مشتری می

 .]1[گرددها میظرفیت باید افزایش پیدا کند که این امر منجر به افزایش هزینه
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 های مشارکت و روابط زنجیره تامینشاخص
های مختلفی تعریف شده است که اصوال در دو تامین به شیوه کت زنجیرهمشار 

-گیرند؛ متمرکز بر فرآیند و متمرکز بر روابط. مشارکت زنجیرهگروه مفهومی قرار می

که بوسیله آن دو یا چند  شود در نظر گرفته میتامین به عنوان یک فرآیند تجاری 
. ]71[کنند به اهداف مشترک فعالیت می تامین با همدیگر برای دستیابیشریک زنجیره

همچنین مشارکت زنجیره تامین به عنوان شکلی از مشارکت بلندمدت و نزدیک 
کنند و برای دستیابی به اهداف تعریف شده است، که اعضای شبکه با همدیگر کار می

. مرور ادبیات اهمیت ]1[گذارندمتقابل، اطالعات، منابع و ریسک را به اشتراک می
ای، هماهنگی زنجیره تامین، هدف وظیفهادغام فرآیندهای بین ،ریزیالیتهای برنامهفع

نماید. با ترکیب  می گذاری زنجیره تامین و ایجاد پارامترهای تسهیم اطالعات را آشکار
تمرکز بر روابط و فرآیند، مشارکت زنجیره تامین به عنوان فرآیند مشارکت بین دو یا 

ریزی و اجرای عملیات زنجیره برای برنامه موازات یکدیگربه چند شرکت مستقل که 
کنند، تعریف دستیابی به اهداف مشترک و مزایای متقابل فعالیت می و به منظورتامین 

شده است. مشارکت زنجیره تامین شامل تسهیم اطالعات، تناسب هدف، همزمانی 
تامین مستقل زنجیرهترازسازی میان شرکای  های همو مشوق منابعتسهیم  ،تصمیم

 .]2[باشد می

 شاخص های دانشی و مبتنی بر سرمایه فكری
با ورود به اقتصاد دانش محور، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین،     

آالت از ارزش بیشتری برخوردار گردیده و عوامل سنتی تولید به سرمایه و ماشین
ه اند به طوری که در این اقتصاد، دانش تدریج نقش پر رنگ خود را از دست داد

ها نام ترین مزیت رقابتی سازمانشود و از آن به عنوان مهم می ترین عامل محسوب مهم
های نامشهود سازمان . در عصر حاضر دانش یکی از مهمترین دارایی]05[شودبرده می

ها نامشهود های سازمانشود. امروزه بر خالف گذشته قسمت اعظم داراییشناخته می
های ها وابسته به توانایی مدیریت داراییمحور، موفقیت سازماندر اقتصاد دانش .هستند

های جدیدی از محور، نیازمند دستیابی به مدلنامشهود است. با ورود به اقتصاد دانش
در حوزه اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش یک سرمایه  .]07[های سازمانی هستیمدارایی

باشد. به عبارت دیگر  می برای سازمان جهت بقاء و بهبود مزیت رقابتی تعیین کننده
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کارگیری مناسب دانش یک مبحث حیاتی و مهم برای  هآوری و بچگونگی جمع
سرمایه سنتی، از لحاظ محاسبه نسبت به مدیران سازمانها است. مفهوم سرمایه فکری 

سرمایه فکری بر اساس  متفاوت است، لذا برای مدیران سازمانها ارزیابی عملکرد
برای ارزیابی مناسب عملکرد سرمایه  .]00[های مالی چالش بزرگی است گزارش
 .]01[های کیفی را در نظر گرفت شاخص های کمی باید شاخص عالوه برفکری 

 تبیین عملكرد زنجیره تامین در سطوح سه گانه 
هر  شود. می زنجیره تامین از لحاظ سلسله مراتب مدیریتی  به سه سطح تفکیک 

. قابل ذکر هستندهای ارزیابی عملکرد خاص خود شاخصدارای  ،کدام از این سطوح
است که در این تحقیق عالوه بر در نظر گرفتن سطح تجاری)استراتژیک(، سطح 

، ]71[فرآیندی و سطح عملیاتی برای زنجیره تامین با الهام از مدل هرم عملکرد
)مبتنی بر سرمایه فکری(،  از جنس مالی، دانشیهای ارزیابی در هر سطح نیز شاخص

های های مختلف شاخصباشد. در تحقیقگویی و مشارکت زنجیره تامین می پاسخ
های عملکرد مالی و اند. شامل شاخصعملکرد عمدتا به دو گروه عمده تقسیم شده

اند نستهاند ولی هنوز نتواها را بخوبی درک کردهها اهمیت این شاخصغیرمالی. سازمان
های عملکردی صورت متوازن و متعادل استفاده کنند. در این مقاله شاخصه از آنها ب

های ابعاد و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. شاخصدر زنجیره تامین 
 ( نشان داده شده است.5عملکردی زنجیره تامین در سطوح سه گانه در شکل)

 
 
 
 

 

 شاخص های عملكردی زنجیره تامین در سطوح مختلف زنجیره)منبع: محقق( .9شكل

 تجاری)استراتژیک(سطح اول( شاخص های سطح 
در سطح تجاری، آنچه مجموعه مراکز فعال در زنجیره تامین در ارتباط با عملکرد 

شود. بر طبق تصریح مدل های  می آورند، بررسی می دسته ریزی شده خود ببرنامه

 سطح عملیاتی

 سطح تجاری

 سطح فرآیندی

 
 شاخص های مالي 
  شاخص های مبتني بر

 دانش و سرمايه فكری
  شاخص های مربوط

به پاسخ گويي زنجیره 
 تامین

  شاخص های مشارکت
 و روابط زنجیره تامین



  7تامین با...   مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره

 

 

جوایز کیفیت، نتایج مهم و برجسته مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی و نیز 
 .]7[شوندآنها در سطح تجاری تحلیل و ارزیابی میمیزان دستیابی به 

 سطح دوم( شاخص های سطح فرآیندی
های فرآیندی و شاخص  هاهای زیادی به موضوع توانمندیو بررسی ها پژوهش 

اند که عملکرد را در سطح بیان نموده ]71[اختصاص داشته است. لینچ و کراس
ی، انعطاف پذیری و رضایت مشتری ورهای بهرهتوان از دیدگاه شاخصفرآیندی می

 .ارزیابی و سنجش کرد

 های عملیاتی سطح سوم( شاخص
های از رویکردها و شاخصها  در این سطح، برای ارزیابی عملکرد سطح فعالیت 

توان از جنبه بیرونی با  می راها  طور خالصه، عملکرد فعالیت هشود. بمختلفی استفاده می
اطمینان و پاسخ گویی و از جنبه درونی نیز با معیارهایی معیارهایی همچون قابلیت 

 .]75[همچون هزینه و ضایعات و تاخیرهای داخلی و زمان تحویل ارزیابی نمود
های عملکردی ارایه شده توسط محققین را، های مختلف و شاخصدر این مقاله مدل   

مربوط به  های عملکردو شاخص شده استبا مدل سه سطحی زنجیره تامین ترکیب 
 های مالی در زنجیرهپاسخگویی، مشارکت و روابط و سرمایه فکری را در کنار شاخص

شده ( ارایه 5) ها در جدولبررسی نتایج حاصل از شده است.تامین داروسازی ارایه 
 است.
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 ]0[های ارزیابی عملكرد زنجیره تامینچارچوب پیشنهادی برای شاخص. 9 جدول
 .]21[و]96[و]4[و

 ارزیابی شاخص
سطح 
 ارزیابی

ماهیت 
 شاخص

 محققین

مدت زمان پاسخ دهي به تقاضای 

 محصوالت جديد
 & Lai et al, 2002;Bhagwat & Sharma, 2007;Kannan) پاسخگويي استراتژيكي

Choon, 2005; Davis, 1993) 

مدت زمان تحويل محصول به 

 Delivery  Lead) مشتری

Time) 

 ;Bhagwat & Sharma, 2007;Kannan & Choon, 2005) پاسخگويي استراتژيكي
Xu et al, 2009; Cai et al, 2009; Chen, 2007) 

سطح همكاری تامین کننده و 

 تولید کننده
 مشارکت استراتژيكي

(Deshpande et al, 1993; Kim, 2007; Bhagwat & 

Sharma, 2007;Kannan & Choon, 2005; Hult et al, 
2007; Flynn et al, 2010) 

 Toni et al. 1994; Krause, 1997, Mason-Jones and) مشارکت استراتژيكي تسهیم اطالعات بین زنجیره تامین

Towill, 1997; Kannan & Choon, 2000; Kim, 2007)  

تمايل به يكپارچه سازی مديريت 

 زنجیره تامین
 & Krause, 1997; Stank & Lackey, 1997, Kannan) مشارکت استراتژيكي

Choon, 2005) 

 ;Bechtel & Jayram, 1997; Bhagwat & Sharma, 2007) مالي استراتژيكي (ROA)ها  بازده دارايي

Xu et al, 2009) 

 (Bhagwat & Sharma, 2007) مالي استراتژيكي سود هرسهم

 (Stewart, 1991; Chen,2001) مالي استراتژيكي فروش محصوالت و خدمات

متخصص به کل نسبت کارکنان 

 کارکنان

سرمايه  استراتژيكي

 فكری
(Bontis, 2004) 

   (Angeles and Nath, 2001) مشارکت استراتژيكي تناسب اهداف زنجیره تامین

 استراتژيكي برند شرکت
سرمايه 

 فكری
(Bontis, 2004) 

 (Sheu et al., 2006) مشارکت فرآيندی تسهیم منايع بین زنجیره تامین

 فرآيندی مشتريان زنجیره تامینوفاداری 
سرمايه 

 فكری
(Brooking, 1996) 

سرمايه گذاری در محصوالت و 

 خدمات جديد
 فرآيندی

سرمايه 

 فكری
(Bontis, 2004) 

 فرآيندی بودجه يا هزينه تحقیق و توسعه
سرمايه 

 فكری
(Bontis, 2004) 

میزان همكاری متقابل برای بهبود 

 کیفیت
 (Graham et al.,1994) مشارکت فرآيندی

 فرآيندی رضايت مشتريان زنجیره تامین
سرمايه 

 فكری
(Brooking, 1996) 

میزان توانايي جهت تحويل های 

 فوری
 (Bhagwat & Sharma, 2007) پاسخگويي فرآيندی

فروشنده  -نوآوری تامین کننده

 برای کاهش هزينه ها
 فرآيندی

سرمايه 

 فكری
(Thomas and Griffin, 1996) 

 (Bontis, 2004)سرمايه  فرآيندی آموزش در سطوح مختلف سرانه
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 ارزیابی شاخص
سطح 
 ارزیابی

ماهیت 
 شاخص

 محققین

 فكری

 (Bhagwat & Sharma, 2007) مالي عملیاتي هزينه تبادل اطالعات

های تولید)هزينه مواد اولیه،  هزينه

 نیروی انساني، انرژی(
 (Bechtel & Jayaram, 1997; Bhagwat & Sharma, 2007) مالي عملیاتي

 (Lai et al, 2002; Xu et al, 2009; Cai et al, 2009) مالي عملیاتي موجودیکل هزينه های نگهداری 

وجود سیستم اطالعاتي و ارتباطي 

سازگار برای اعضای زنجیره 

 تامین

 (Kannan & Choon, 2005) مشارکت عملیاتي

 ,Mebert & Venkataramanan, 1998;  Kannan & Choon) مالي عملیاتي کیفیت کاالهای تحويل داده شده

2005; Bhagwat & Sharma, 2007; Cai et al, 2009) 

 (Gunasekaran et al, 2001, 2004) مالي عملیاتي میزان ضايعات

میزان استفاده از ظرفیت 

(Capacity utilization) 
 Stewart (1995) مالي عملیاتي

 (Rushton and Oxley , 1991) مالي عملیاتي هزينه کل حمل و نقل

 (Pinches et al., 1975) مالي عملیاتي موجودی کاالگردش 

 (Bhagwat & Sharma, 2007) پاسخگويي عملیاتي تعیین نیازهای آينده مشتريان

 ایهای شبكهمدل تحلیل پوششی داده

ها روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده مشابه تحلیل پوششی داده 
. یک حوزه مهم توسعه این روش ]2[ارایه شده استن ااست که توسط چانز و همکار

ای که دارای گیرندههای اخیر، به کاربردهای آن در واحدهای تصمیم در سال
ای هستند اختصاص یافته است. مدلهای سنتی تحلیل ای یا دومرحلهفرآیندهای شبکه

ورودی و تنها از یک فرآیند برای ارزیابی کارایی حاصل از چندین ها  پوششی داده
فرآیندهای  کنند. آنها در ارزیابی عملکرد فرآیندها و زیرچندین خروجی استفاده می

مختلف در سازمان ناتوان هستند. بنابراین نتایج ارزیابی عملکرد ممکن است مانع 
تحقیقات اولیه در مورد تحلیل پوششی  دستیابی به اطالعات مدیریتی با ارزش شود.

گردد. این بر می5111لعات تحقیقاتی فار و ویتاکر، در سال  ای به مطاهای شبکهداده
. در سال ]51[ایده اولیه توسط محققان دیگری مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت

ای توسط لوایس و سکستون توسعه داده شد. های شبکهمدل تحلیل پوششی داده 7331
رای ارزیابی زنجیره ای بهای شبکهپوششی دادهتحلیلهمچنین چنگ و یان نوعی مدل

وسیله یک  هکارگیری تعامالت پیچیده زنجیره را تنها ب هتامین ارایه دادند که توانایی ب
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 . ]53[داراستمدل ریاضی 
از این روش برای طراحی و ارزیابی عملیات زنجیره تامین چند خودرو سازی  ]8[چن   

-نوع مالی و از سطحهای انتخاب شده در این تحقیق صرفا از استفاده کرد. شاخص

 با استفاده از این روش به ارزیابی عملکرد زنجیره ]02[ژوعملیاتی بوده است. 
)هزینه های مستقیم،  های هزینهتامین صنایع مبلمان در چین پرداخته و از شاخص

پذیری، مالی، نرخ تاخیرسفارش، تعداد کارکنان، انعطافعملیاتی و حمل و نقل(، زمان
از این روش برای ارزیابی  ]70[صد زمان تحویل استفاده کرد. لیناجرای سفارش در

 نظیرهایی  نمود. وی از ورودی تایوان استفاده المللیبینگردشگری  هایعملکرد هتل
پرسنل تدارکات و  تعداد و تدارکات هایمکان، تعدادکارکنان، هزینه هایهزینه
های نهایی؛ شامل درآمدها تدارکات و ستاندهها و متراژ شامل اتاقایهای واسطه داده

های فیزیکی و دهد در تحقیق مذکور تنها از شاخصاستفاده نموده بود، که نشان می
 مالی استفاده شده است. 

صورت  های که بگیرنده(، با توجه به ماهیت واحدهای تصمیم7353) کوک و همکاران
دادند که در این تحقیق از آن استفاده ای هستند مدلی را ارایه ای و چندمرحلهشبکه

 ( نشان داده شده است:5( و معادله)7شده است. مدل و روابط بین متغیرها در شکل)

 تحلیل پوششی داده های شبكه ای .2شكل

         ∑ ∑   

  

   

 

   

   
   ∑   

  

   

   
    

            

{∑   

  

   

   
  ∑ ∑      

    

   

 

   

     
   ∑     

  

   

     
    }                                      

 ∑   

  

   

   
  

 ∑    

  

   

   
  

  ∑   

  

   

   
 
               

 

 مرحله اول :
 تامین کننده 

 

     
  

  
  

  
  

  
  

 

 مرحله دوم :
 تولید کننده 
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)   ∑      
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 ]93[ایهای شبكهمدل تحلیل پوششی داده .9 معادله

 p  دهد که مجموع متغیرهای خروجی مرحله می (، تابع هدف نشان5معادله)با توجه به  

(𝑝    …  𝑝) ای مرحلهبه اضافه مجموع متغیرهای واسطهp (𝑝    …  𝑝)  برای
نشان دهنده تعداد متغیرهای  iواحد تحت بررسی، باید حداکثر گردد. در محدودیت اول 

∑اول بوده لذا بیانگر تعداد متغیرهای ورودی مرحله  𝐼ورودی و      
نشان دهنده     

باشد. بردار ورودی به مرحله اول می Iتا  5مجموع تعداد متغیرهای ورودی مرحله اول از 
p (𝑝ده شده است. بردارهای خروجی از مرحله نشان دا    با    …  𝑝)  به دو شکل

  نشان داده شده اند. 
و به مرحله  شوندخارج می pهایی هستند که از مرحله خروجی  

   روند و بعد به عنوان ورودی نمی
هایی هستند که به عنوان ورودی به مرحله خروجی 

𝑝)بعدی   ،باشند. عالوه بر این می ایهای واسطهروند. این نوع داده ها، داده می (  
  های دیگری نیز وجود دارند که به نام ورودی

شوند و در شروع  شناخته می  
𝑝)مرحله ( محدودیت اول نشان دهنده این 5شوند. در معادله)به آن فرآیند وارد می (  

 p ای مرحلههای واسطههای مرحله اول به اضافه مجموع ورودیاست که مجموع ورودی

(𝑝  2 …  𝑝)  های مرحلهبه اضافه مجموع ورودی p  (𝑝  2 …  𝑝)  باید برابر یک
های مرحله اول باید از مجموع خروجیدهد که مجموع محدودیت دوم نشان می باشد.

های همان مرحله کمتر باشد. محدودیت سوم نیز بیانگر این است که مجموع خروجی
p (𝑝 مرحلهمتغیرهای ورودی  2 …  𝑝)  به اضافه مجموع متغیرهای میانجی مرحلهp 

𝑝  2 …  𝑝) ای به اضافه مجموع  مساوی مجموع متغیرهای واسطه باید کوچکتر
 باشد. p-1شوند( در مرحله  می ی ورودی )که در همین مرحله از بیرون واردمتغیرها

 توان تعریف نمود: می باشد روابط زیر را (…   2  )وقتی
   
    :r امین جزء      … ام که jاز بردار خروجی برای واحد تصمیم گیرنده     

𝑝شوند ولی به مرحله بعدی ) می خارج pاز مرحله   ( نمی روند.  
   
    :k امین جزء      … ام که jاز بردار خروجی برای واحد تصمیم گیرنده     

𝑝شوند و به مرحله بعدی ) می خارج pاز مرحله   ( به عنوان قسمتی از ورودی وارد  
 شوند. می
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    :i امین جزء      …  𝐼  از بردار ورودی برای واحد تصمیم گیرندهj ام در

𝑝مرحله )  شوند. می که به عنوان ورودی در آغاز این مرحله وارد (،  
 همچنین ضرایب)وزن ها( برای متغیرهای باال عبارتند از:

   : ضریب خروجی جزء     
 شوند. می ناشی pهستند که از مرحله    

   جزء ضریب خروجی :   
عنوان ورودی  ههستند که به مرحله بعد ب pمرحلهبرای   

 شوند.وارد می
   ضریب ورودی جزء  :    

𝑝) است که در شروع مرحله     (  به این مرحله وارد  
 شوند. می

 شناسی تحقیق روش

این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش در بخش شناخت وضعیت  
عالوه بر توصیف وضعیت موجود، از طریق زیرا باشد  می تبیینیـ موجود توصیفی 

دوم شود. در بخشها پرداخته میمدل و روابط بین شاخصتحلیل عاملی به تبیین 
-ها استفاده میتحلیلی یعنی مدل تحلیل پوششی دادهـ  های توصیفیاز تحلیل ،تحقیق

  است. یپیمایش شود. از نظر استراتژی

 جامعه و نمونه آماری
. استتهران  بهادار اوراق داروسازی بورس هایشرکت تامین زنجیره تحقیق جامعه   

های داروسازی  تامین داروسازی به این نحو است که شرکت هاینحوه شناسایی زنجیره
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را به عنوان تولیدکننده زنجیره تامین در نظر گرفته 

اند که در مجموع ها شناسایی شدهکنندگان اصلی هر کدام از این داروسازیو تامین
 جیره تامین شناسایی شده است. الزم به ذکر است که در مرحله اول تحقیقزن 78تعداد 

ها( نمونه شامل کارشناسان ارشد و مدیران )انجام تحلیل عاملی برای تعیین شاخص
توسعه، پشتیبانی وتدارکات بودند که حداقل  و عملیات، تحقیق و واحدهای تولید

ر واحد مربوط باشند. تعدادنمونه سال سابقه فعالیت د 1دارای مدرک کارشناسی و 
 نفر انتخاب گردید.  551گیری نظری و اصل کفایت نمونه، براساس نمونه
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 مراحل انجام تحقیق

 روشاست در این شکل ( ارایه شده 0شکل) مفصل در طور همراحل انجام تحقیق ب 
 شده است. بیانتحقیق  وپایایی ابزارها، و رواییجمع آوری دادهو ابزار 

مراحل انجام تحقیق .2شكل  

های عملكرد در سطوح استراتژیک، فرآیندی و ها و شاخصشناسایی مولفه
 عملیاتی )مرحله اول(

در این مقاله با الهام از مدل هرم عملکرد و در نظر گرفتن سطح استراتژیک، سطح  
های ارزیابی در هر سطح از فرآیندی و سطح عملیاتی برای زنجیره تامین ، شاخص

زنجیره شناسایی گردیده است. در این گویی و مشارکتمالی، دانشی، پاسخجنس 
و منابع معتبر علمی و ها  های عملکردی از طریق مطالعه و بررسی مقالهمرحله شاخص

پژوهشی و بررسی پیشینه تحقیق، شناسایی و تعیین شده است. پس از آن برای نهایی 
شگاهی و صنعت داروسازی استفاده های تعیین شده از نظرخبرگان دانکردن شاخص

 ( ارایه گردیده است.5شده که نتایج آن در جدول)

 )مرحله دوم( ها جمع آوری داده
های تاثیرگذار بر عملکرد زنجیره تامین داروسازی، پس از تعیین عوامل و شاخص 

 و شاخص های ارزیابی عملكردها  شناسایی و تعیین مولفه
 در سطوح استراتژیک)تجاری(، فرآیندی و عملیاتی زنجیره تامین)مرحله اول(

 ها)مرحله دوم(آوری دادهجمع

 های تاریخیهای کمی برای دادهآوری دادهجمع های کیفیآوری دادهطراحی پرسشنامه و جمع

ها  تبیین مدل سه سطحی زنجیره تامین توسط تحلیل عاملی و تعیین وزن مولفه
 ها )مرحله سوم( و شاخص

 انتخاب شاخص های تایید شده در تحلیل عاملی با نظر خبرگان
 )مرحله چهارم( 

ارزیابی عملكرد بوسیله مدل تحلیل پوششی 
 های شبكه ای)مرحله پنجم( داده
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 باشد. این گام به دو بخش تقسیمآوری داده برای ارزیابی عملکرد میگام بعدی جمع
( طراحی پرسشنامه و جستجو 7آوری داده برای داده های تاریخی و ( جمع5شود:  می

های داروسازی. برای گردآوری داده های کیفی از طریق مراجعه حضوری به شرکت
های مالی موجود در های مالی سایر گزارشهای کمی از طریق مطالعه صورتداده

-مدارک موجود در شرکت جمع سایت بورس اوراق بهادار و سایت کدال و اسناد و

های کیفی تحقیق از طریق طراحی پرسشنامه در قالب طیف آوری شده است. داده
آوری شده است. پرسشنامه مذکور دارای دو بخش مجزا است که در لیکرت جمع

های عملکردی و در بخش بخش اول نظر خبرگان و کارشناسان درباره اهمیت شاخص
تاییدشده اخذ گردید. روایی پرسشنامه تحقیق از نوع های دوم وضعیت موجود شاخص

روایی محتوا است که توسط نظر خبرگان تعیین شده است. پایایی پرسشنامه نیز از روش 
 بود. 3911الفای کرونباخ محاسبه گردید که پرسشنامه تحقیق دارای الفای کرونباخ 

 و هان مولفهعاملی و تعیین وزتامین با تحلیلسطحی زنجیرهتبیین مدل سه
 )مرحله سوم( هاشاخص

ها در  ص احتمالی، پرسشنامهایپس از طراحی پرسشنامه و انجام پیش آزمون و رفع نق   
آوری گردید و سپس با استفاده از نرم افزار ها توزیع و جمعبین کارشناسان شرکت

های لیزرل و روش تحلیل عاملی مدل سه سطحی زنجیره تامین اجرا گردیده و شاخص
( نشان 1برازش مدل بررسی گردید. مدل مفهومی تحلیل عاملی چند سطحی در شکل)

 داده شده است.
 
 
 
 
 
 
 

)منبع:  های ارزیابی عملكرد زنجیره تامینو شاخصها  . مدل مفهومی برای تعیین مولفه0شكل
 محقق(

عملكرد زنجیره 
 تامین

 سطح تجاری
 )استراتژیک(

 9شاخص

 nشاخص

 

 2شاخص
 

 سطح فرآیندی

 9شاخص

 nشاخص

 

 2شاخص
 

 

 سطح عملیاتی

 9شاخص

 nشاخص

 

 2شاخص
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 های دادهتحلیل پوششی شده و اجرای مدل های تاییدانتخاب شاخص
 ای )مرحله چهارم( شبكه

 های برازش مدل و تعیین وزن پس از تبیین مدل چندسطحی و بررسی شاخص 
های ها و دادهها و خروجیها، با استفاده از نظر خبرگان ورودیها و شاخصمولفه

( 5ای بیان شده در معادله)های شبکهدادهپوششیای جهت اجرای مدل تحلیلواسطه
 استفاده شده است. 57انتخاب شدند و برای اجرای مدل نیز از نرم افزار لینگو 

 ها و اجرای مدلتحلیل داده تجزیه و

در این تحقیق در دو بخش مجزا انجام شده است. در بخش ها  تجزیه و تحلیل داده  
های تحلیل عاملی در این تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار اول، از آنجا که یافته

است، الزم است به صورت مفصل نتایج آن مورد تحلیل قرار گیرد. برای انجام تحلیل 
استفاده شده است. در بخش دوم، پس از انجام ، تاییدی از نرم افزار آماری لیزرلعاملی 

های ارزیابی، با استفاده از ها و شاخصتحلیل عاملی مرتبه اول و دوم و تعیین وزن مولفه
های مدل تحلیل پوششی داده ،های تایید شده مرحله قبلنظر خبرگان، از میان شاخص

استفاد شده است. نتایج  57شده و برای اجرا از نرم افزار لینگوای انتخاب های شبکهداده
نمونه ها در زیر تشریح گردیده است. همچنین به منظور بررسی کفایتحاصل از تحلیل

 KMO و بارتلت برای متغیر عملکرد استفاده شد با توجه به عدد KMOاز آزمون 
ها برای اجرای کرد که دادهتوان ادعا ( میsig<0.05معناداری ) و عدد 811/3برابر

 تحلیل عاملی بسیار مناسب هستند.

 مدل تحلیل عاملی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد

، سطح فرآیندی با SLمولفه سطح استراتژیکی با کد ،در مدل تحلیل عاملی مرتبه اول  
نشان داده شده است. بر اساس اطالعات حاصل از  OLو سطح عملیاتی با کد  PLکد

توان بیان نمود گیری عملکرد زنجیره تامین در حالت تخمین استاندارد، میمدل اندازه
گیری است، به علت ندازهانشان دهنده مناسب بودن مدل  ،های تناسب مدلکه شاخص

  )اینکه نسبت

  
ج تخمین است. نتای 31/3کمتر از  RMSEAو مقدار (        

دارای  SL4استاندارد نشان داد در بین متغیرهای آشکار مربوط به سطح استراتژیکی، 
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 25/3باالترین همبستگی با متغیر مکنون سطح استراتژیکی بوده و میزان این همبستگی 
واریانس سطح استراتژیکی توسط این متغیر آشکار ( 25/3)7 است. به بیانی دیگر یعنی

 PL8ن متغیرهای آشکار مربوط به سطح فرآیندی، متغیر آشکار شود. در بی می تبیین

 است. 85/3 دارای باالترین همبستگی با متغیر مکنون سطح فرآیندی بوده و میزان آن
در بین متغیرهای آشکار مربوط به بعد سطح عملیاتی عملکرد زنجیره تامین، متغیر 

دارای باالترین همبستگی با متغیر مکنون سطح عملیاتی بوده و میزان  OL2آشکار 
( 7است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول در جدول) 23/3همبسگی آن 

 ( نشان داده شده است.1و مدل برازش تحلیل عاملی تاییدی در شکل)

 مینهای عملكردی زنجیره تانتایج تحلیل عاملی تاییدی شاخص .2 جدول

 کد

 شاخص
 شاخص

وزن 

 شاخص

سطح 

 ارزیابی

 کد

 شاخص
 شاخص

وزن 

 شاخص

سطح 

 ارزیابی

SL1 
تقاضای بهدهيزمان پاسخمدت

 محصوالت جديد
 PL5 استراتژيكي 06.9

میزان همكاری متقابل برای بهبود 
 کیفیت

 فرآيندی 0618

SL2 
مدت زمان تحويل محصول به 

 مشتری
 فرآيندی 0699 زنجیره تامین رضايت مشتريان PL6 استراتژيكي 0618

SL3 
سطح همكاری تامین کننده و تولید 

 کننده
 PL7 استراتژيكي 0610

میزان توانايي جهت تحويل های 
 فوری

 فرآيندی 0691

SL4 استراتژيكي 0691 تسهیم اطالعات بین زنجیره تامین PL8 
نوآوری تامین کننده فروشنده برای 

 کاهش هزينه
 فرآيندی 0691

SL5 
تمايل به يكپارچه سازی  زنجیره 

 تامین
 فرآيندی 0694 سرانه آموزش در سطوح مختلف PL9 استراتژيكي 06.9

SL6 ها  بازده دارايي(ROA) 06.1 استراتژيكي OL1 عملیاتي 0649 هزينه تبادل اطالعات 

SL7 استراتژيكي 06.1 سود هرسهم OL2 
هزينه های تولید)هزينه مواد اولیه، 

 انساني(نیروی 
 عملیاتي 0690

SL8 استراتژيكي 06.1 فروش محصوالت و خدمات OL3 عملیاتي 0614 کل هزينه های نگهداری موجودی 

SL9 
نسبت کارکنان متخصص به کل 

 کارکنان
 OL4 استراتژيكي 06.1

وجود سیستم اطالعاتي و ارتباطي 
 سازگار

 عملیاتي 0619

SL10 استراتژيكي 0644 تناسب اهداف زنجیره تامین OL5 عملیاتي 0619 کیفیت کاالهای تحويل داده شده 

SL11 استراتژيكي 0619 برند شرکت OL6 عملیاتي 0649 میزان ضايعات 

PL1 فرآيندی 0698 تسهیم منايع بین زنجیره تامین OL7 عملیاتي 0614 میزان استفاده از ظرفیت 

PL2 فرآيندی 0698 وفاداری مشتريان زنجیره تامین OL8 عملیاتي 0611 هزينه کل حمل و نقل 

PL3 
-وگذاری در محصوالتسرمايه

 خدمات جديد
 عملیاتي 06.8 گردش موجودی کاال OL9 فرآيندی 06.9

PL4 فرآيندی 06.4 بودجه يا هزينه تحقیق و توسعه OL10 عملیاتي 0610 تعیین نیازهای آينده مشتريان 

 مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد 

همچنین در ادامه تحلیل عاملی تاییدی، مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز اجرا گردید تا  
میزان همبستگی متغیرهای مکنون سطح استراتژیکی، سطح فرآیندی و سطح عملیاتی با 
متغیر مکنون عملکرد زنجیره تامین مشخص گردد. نتایج اجرای مدل نشان داده است که 
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رین همبستگی با متغیر مکنون عملکرد زنجیره تامین بوده و سطح استراتژیکی دارای باالت
و  12درصد است. وزن سطح فرآیندی و عملیاتی نیز به ترتیب  18این میزان همبستگی 

 ( نشان داده شده است.1دست آمد. نتایج این تحلیل در شکل)ه درصد ب 82
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 گیری عملکرد زنجیره براساس اطالعات حاصل از مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم اندازه 
 

 مدل تحلیل عاملی مرتبه اول)سمت راست( و مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم)سمت چپ( .4شكل
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های تناسب مدل نشان توان بیان نمود که شاخصتامین در حالت تخمین استاندارد، می
  )گیری است، به علت اینکه نسبت زهدهنده مناسب بودن مدل اندا

  
و مقدار (        

RMSEA  مربوط  )متغیرهای مکنون(  هامولفهاست. همچنین وزن هریک از 3931کمتر از
 ( نشان داده شده است.0در جدول)زنجیره تامین  به عملکرد

 نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم عملكرد زنجیره تامین .0 جدول

 وزن مولفه عنوان مولفه )متغیر مكنون( مولفه کد

SL 0689 سطح استراتژيک 

PL 0689 سطح فرآيندی 

OL 0699 سطح عملیاتي 

 ایهای شبكهاجرای مدل تحلیل پوششی داده
تامین های ارزیابی عملکرد زنجیرهپس از انجام تحلیل عاملی چندسطحی شاخص  

عملکردی مشخص گردید و های ها و شاخصهای داروسازی، وزن مولفهشرکت
های برازش مدل نیز بیانگر تایید مدل تحلیل عاملی بود. لذا پس از این مرحله با شاخص

های مورد نیاز برای اجرای مدل، بر اساس وزن آنها در مدل استفاده از نظر خبرگان، داده
ای واسطه های مورد نیاز شامل متغیرهای ورودی، متغیرهایتحلیل عاملی تعیین گردید. داده

-زنجیره تامین داروسازی بودند. همان گونه که ذکر گردید داده 78و متغیرهای خروجی 

ها تهیه مدارک موجود در شرکت و اسناد و های مالیهای کمی از طریق مطالعه صورت
ها بررسی های کیفی نیز از طریق پرسشنامه و بررسی وضعیت موجود شاخصگردید و داده

-های واسطهای بودن زنجیره تامین و وجود دادها توجه به ماهیت شبکهو جمع آوری شد. ب

ای که در بخش سوم تحقیق ارایه های شبکهای در زنجیره، از مدل تحلیل پوششی داده
نشان  n)در این رابطه         گردید استفاده شده است. با توجه به رعایت رابطه 

و  ایان دهنده تعداد متغیرهای ورودی و واسطهنش sدهنده تعداد واحدهای تصمیم گیرنده، 
m پذیری مدل و از باشد( برای افزایش تفکیکمی نشان دهنده تعداد متغیرهای خروجی

متغیر به عنوان متغیر ورودی،  53استفاده از بیشترین تعداد متغیرها، تعدادبرای طرفی دیگر 
 ( نشان داده شده است.1)ای و خروجی انتخاب گردید. این متغیرها در جدولواسطه
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ایهای شبکهمتغیرهای استفاده شده در مدل تحلیل پوششی داده .1 جدول  
 ماهیت متغیر در زنجیره متغیر ردیف

 ورودی تامین کننده هزینه های جاری تولید 5
 ای بین تامین کننده و تولیدکنندهداده واسطه مقدار فروش 7
 کننده و تولیدکنندهای بین تامین داده واسطه مشارکت 0
 ای بین تامین کننده و تولیدکنندهداده واسطه پاسخ گویی 1
 خروجی تامین کننده میزان فروش به سایر تولید کنندگان 1
 ورودی تولید کننده در مرحله دوم هزینه های جاری تولید 2
 ورودی تولید کننده در مرحله دوم سرمایه فکری 2
 کنندهخروجی تولید  سود هرسهم 8
 خروجی تولیدکننده بازده دارایی ها 1
 خروجی تولیدکننده گردش موجودی 53

 ( نشان داده شده است.2ای در شکل)های شبکههای مدل تحلیل پوششی داده داده
 
 
 

 
 
 

 متغیرهای ورودی، میانجی و خروجی مدل در زنجیره تامین .5 شكل

 03طراحی شده در قالب همان گونه که ذکر گردید برای تبیین مدل از پرسشنامه  
سوال و در طیف لیکرت استفاده گردید. پس از انجام تحلیل عاملی و تعیین وزن 

های ارزیابی انتخاب و وضعیت موجود شاخص ،ها، با استفاده از نظر خبرگانشاخص
های کیفی انتخاب شده نیز با استفاده از طیف لیکرت تهیه گردید. از میان شاخص
های جاری، و انتخاب شده توسط خبرگان، برای متغیرهای هزینه های تایید شدهشاخص

های موجود در مقدار فروش، سود هرسهم، بازده داراییها و گردش موجودی از داده
های مالی و سایر اسناد مالی موجود استفاده گردید. برای متغیر پاسخگویی صورت
استفاده شده است. برای  دهشتأیید تامین از میانگین مقدار عددی چهار شاخص  زنجیره

زنجیره از میانگین مقدار عددی شش شاخص و برای متغیر سرمایه متغیر کیفی مشارکت
( نشان 1فکری نیز از میانگین مقدار عددی چهار شاخص استفاده شده که در جدول)

 اند. داده شده

 میزان فروش

ری
فك

ص 
اخ

ش
 

 پاسخگويي 

 ها بازده دارايي

 سود هر سهم

 گردش موجودی

 

 تامین کننده

 

 

هزينه های جاری  تولیدکننده
 تولید

 مشارکت زنجیره

میزان فروش به ساير 
 تولیدکنندگان 

ید
تول

ی 
ها

ه 
زين

ه
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 های آشكار مربوط به متغیر پاسخگویی، مشارکت و سرمایه فكریشاخص .5 جدول

 شاخص های آشكار متغیر دیفر

 پاسخگویی 9

 دهي به محصوالت جديدمدت زمان پاسخ
 مدت زمان تحويل محصول به مشتری

 های فوریمیزان توانايي جهت تحويل
 تعیین نیازهای آينده مشتريان

 مشارکت 2

 سطح همكاری تامین کننده و تولیدکننده
 تسهیم اطالعات بین زنجیره تامین
 تمايل به يكپارچگي زنجیره تامین

 تناسب اهداف زنجیره تامین
 تسهیم منابع بین زنجیره تامین

 میزان همكاری متقابل برای بهبود کیفیت

 سرمایه فكری 0

 نواوری تامین کننده و فروشنده برای کاهش هزينه
 نسبت کارکنان متخصص به کل کارکنان

 خدمات جديدسرمايه گذاری در محصوالت و 
 سرانه آموزش در سطوح مختلف

  
( نشان داده شده 2ای در جدول)های شبکهنتایج حاصل از حل مدل تحلیل پوششی داده

دهد که چهار واحد تصمیم گیرنده دارای کارایی یک هستند.  می است. نتایج نشان
 باشد. می 10/3همچنین پایین ترین رتبه کارایی نیز برابر با 

 ایهای شبكههای تامین با مدل تحلیل پوششی دادهرتبه عملكرد زنجیره. 6  جدول

 رتبه عملكردی تصمیم گیرنده  واحد رتبه عملكردی تصمیم گیرنده واحد
5 3910 51 3983 
7 3923 52 5 
0 3921 52 3911 
1 3921 58 3911 
1 3922 51 3922 
2 3922 73 3922 
2 3921 75 3911 
8 3913 77 3921 
1 5 70 3911 
53 3912 71 3915 
55 5 71 3981 
57 3911 72 5 
50 3922 72 3922 
51 3918 78 3985 

  
مدل و روش اجرای ارایه شده برای بخش دوم تحقیق نشان داد که با توجه به نوع 

ای بودن زنجیره تامین، استفاده از مدل تحلیل پوششی ها و ماهیت شبکهشاخص
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های کالسیک تری نسبت به مدلتر و دقیقتواند اطالعات کاملای میهای شبکه داده
ها و اجرای مدل در تحقیق ها ارایه نماید، که نحوه انتخاب شاخصتحلیل پوششی داده

نظرگرفتن تعامالت  نشان داده شد. اجرای این مدل نشان داد که مدل مذکور توانایی در
های مختلف کمی و کیفی در اجزای زنجیره و همچنین توانایی استفاده از شاخص

 داراست.سطوح مختلف زنجیره را 

 گیری و پیشنهادها   نتیجه

 تأمین ها و مدل جامع متناسب با ماهیت زنجیرهشاخص توسعه بر تمرکز با این مقاله   

. ابتدا شاخصهای ارزیابی عملکرد زنجیره پردازد می تأمین ارزیابی عملکرد زنجیره به
ازی بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح استراتژیکی، تامین شرکت های داروس

فرآیندی و عملیاتی و از نوع شاخص های مالی، دانشی، مشارکت و پاسخ گویی 
زنجیره تامین، شناسایی و توسط مدل تحلیل عاملی تبیین گردید و وزن و اهمیت هر 

ید شده های تایهای عملکردی مشخص گردید. نتیجه شاخصو شاخصها  یک از مولفه
های مالی های تامین داروسازی صرفا بر شاخصبیانگر این موضوع است که در زنجیره

های مالی، دانشی، پاسخگویی و ای از شاخصتوجه نشده بلکه همزمان مجموعه
مشارکت زنجیره تامین مدنظر مدیران و کارشناسان این صنعت بوده است. همچنین 

مرتبه دوم نشان داده شد، سطح استراتژیک همان گونه که در نتایج تحلیل عاملی 
( که این امر نشان 18/3زنجیره تامین باالترین وزن را به خود اختصاص داده است)

دهنده دیدگاه بلند مدت مدیران این صنعت به مقوله عملکرد و ارزیابی عملکرد زنجیره 
از مدت های این سطح عبارتند ترین شاخصباشد. از جمله مهممی تامین داروسازی

سازی زنجیره تامین، تسهیم اطالعات بین زمان پاسخگویی به تقاضا، تمایل به یکپارچه
ها و سود هر سهم. در بخش دوم تحقیق نیز با توجه به نوع زنجیره تامین، بازده دارایی

ضروری بود که از مدلی برای ارزیابی عملکرد  ،های تایید شده از تحلیل عاملیشاخص
های تایید شده در فرآیند تامین مواد  تفاده شود که بتواند از شاخصزنجیره تامین اس

اولیه و تولید استفاده نماید. از سوی دیگر برای ارزیابی عملکرد زنجیره نیاز به ارایه 
های ورودی، میانجی مدلی بود که بتواند با توجه به ماهیت زنجیره تامین، تعامالت داده

یدکننده را موردتوجه قرار دهد و با حل یک مدل کننده و تولو خروجی میان تامین
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ریاضی، همزمان عملکرد کل زنجیره تامین و فرآیندهای آن را ارزیابی نماید. لذا در 
ای استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان های شبکه این تحقیق از مدل تحلیل پوششی داده

باشد زیرا  می یره تامینداد که مدل ارایه شده، مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد زنج
ها را دارد و هم این مدل هم توانایی در نظر گرفتن تعامالت اجزای زنجیره و شاخص

پیشنهاد  از این روپذیری باالیی برخوردار است. نتایج رتبه عملکردی از قدرت تفکیک
های مشارکت، سرمایه فکری و پاسخگویی تایید شاخصبه گردد که با توجه می

ها گیران برای بهبود عملکرد به این شاخصن داروسازی، مدیران و تصمیمزنجیره تامی
 عنایت داشته باشند. جهت تایید نتایج، اجرای تحقیق مذکور در سایر صنایع پیشنهاد

 توان توزیع کنندگان زنجیره را نیز لحاظ نمود.گردد و جهت توسعه مدل می می
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