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 چکیده
طی دو دهه اخیر، پیچیدگی محیط کسب و کار، پویاایی، عادا اطمیناان و نوساانات محیطای ،اافتر، مفااهیمی        

همچون جهانی شدن و رقا،ت فزاینده ،اعث تغییرات ،سیاری در معادفت حاکم ،ار زنییاره تاامین صانایه شاده      

 هااایان،حراز قبیاا   ها چالش از ای پیوسته نجریا ،ا ای مواجهااه،ر ،اید هارکاو کسب یطیاشر چنین اسااتد در

را  دخو طبیعی ی،الیا یاو  یتولید سیستم یها یتودمحد ،ها قیمت ارز و خنر تنوسانا ،هاااا دی، تحاااریمقتصاا

، ،اا  حاضر قصاد دارد  شپاژوهاستد  ییها مقا،له ،ا چنین چالش یکی از راهبردهای "تاب آوری" دنمایند دهماآ

توجه ،ه جایگاه استراتژیک صنعت داروسازی ،عناوان ،ششای از سیساتم ساالمت جامعاه، ،اا ،ررسای ن ااا مناد          

،شش چگونه استد  یندر ا،ه این پرسش پاسخ دهد که الگوی زنییره تامین تاب آور  ،مطالعات صورت گرفته

و  هاا  گاان و ،هاره گیاری از روش دلفای، مولفاه     ،ه این من ور ضمن تعمق در اد،یات موضاو  ، مصااحبه ،اا خبر   

های تاب آوری زنییره تامین شناسایی و اساتشرا  گردیادد در ایان راساتا پرسشانامه ای طراحای و در       شاخص

اختیار جامعه آماری صنعت دارو قرار گرفتد نتایج ،ا استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری و نرا افزار لیازرل،  

ایان الگاو روا،اط فای      بیین ارتباطات ،ین عوام ، الگوی پیشنهادی پژوهش تایید شادد تیزیه و تحلی  شده و ،ا ت

و توانمند سازهای زنییره تامین و تاثیر آنها ،ر یکدیگر  ها یی ن یر محرکها، آسیب پذیریها، قا،لیتها ما،ین مولفه

توانناد از طریاق اییااد یاا     مینشان میدهد؛مدیران صنایه داروسازی  قیقتح جینتارا مورد مطالعه قرار داده استد 

نمایناد،   مای  و تقویت توانمند سازها، ضمن کاهش عواملی که شرکتها را مستعد اخاتالل  ها ،هره گیری از قا،لیت

 در مواجهه ،ا آنها را کسب نماینددفزا تاب آوری 

  . هاتوانمندساز قابلیتها؛ ؛يهاپذير بیآس اختالالت؛   ن؛یتأم رهیزنج ی آور تاب  :ها کلید واژه
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  مقدمه

پارامترهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر ،ر فضای کسب و کار دردنیای امروز،ا 

احتماال ،اروز    هاا  تالطام  نید ا5(2112تالطم و تحوفت زیادی مواجه هستند )مایلز و همکاران،

 تاممین  زنییاره  مادیران  د لاذا اگار  دنا دهیم شیافزا را نیتام رهیزنی موثر ،ر عملکرد رویدادهای

 خطرنااکی  منفای  پیامادهای  ،اا  کنناد،  مادیریت  را نشاده  پیش ،ینای  اختالفت ،ه خو،ی نتوانند

 ،اار  ،اه  ماالی  زیانهاای  و ،ارده  ،ااف  را کاار  و کساب  تاداوا  ریساک  امر، این و شوند می مواجه

 کااری  و کساب  شارکای  از متاوالی  شابکه  تاممین  زنییره د2(2151آورد)پیفه  و همکاران، می

 نهایی خدمات یا محصوفت ،ه را اولیه خاا مواد و ،وده دخی  تولیدی فرآیندهای در که است

 ،ارآورده  تقاضاای مشاتریان ،اه موقاه و ،اا کیفیات ،ااف و ،اا کمتارین هزیناه           تا کنند می تبدی 

تامین ،ه شکلی است که اییاد جریان روان و  د لذا ماهیت زنییره3(2152شود)منساه وهمکاران،

،دون وقفه از مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی ،ین تماا اجزاء زنییره ضروری اسات )منتازر و   

 حتای -شاوند  مای  ماواد  جریاان  در وقفه اییاد ،ه منیر که رویدادهایی د وقو 2(2115همکاران،

 اییااد  را وسایه  مقیاا   در اختالفتای  میتوانناد  -،یافتند اتفاق دور مکانی در رویدادها این اگر

هساتند  یا رمنت ارهیو غ یناگهان یها یاختالفت، خرا، د1(2112)کریستوفر و همکاران، نمایند

 کننااده  ینماازدسات دادن تا  ،یسوز شآت ،یعبیط یایهمچون ،ال یعلت عوام  مشتلف کاه ،ه

و  سام یترور،تحریمها و شوکهای اقتصاادی،   اقتصادی حمالت سایبری، رکود، جناگ، حیاتی

 لهرچناد احتماا  د 6(2151؛ راجاش و همکااران،  2152)ساونی و همکااران،  شوند یم یادیا رهیغ

 ،ارکساااب یاادیاازپیاماادهای اسااات؛ اماااا در صاااورت وقاااو   کانااادرخاادادها  یاانوقااو  ا

د در چنین شرایطی نیاز ،ه طراحی الگوی زنییاره تاامین   9(2153وکارخواهند داشت)ساویک ، 

 رویادادی   زنییره ای آمادگی مواجهاه ،اا هرگوناه   کند زیرا چنین  می تاب آور ،یشتر نمود پیدا
 

1- Mills et al  

2 - Pfohl et al  

3 - Mensah et al 

4 - Mentzer et al 

5- Christopher et al 

6 - Soni et al  
7 - Sawik 
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 وضاعیت  ،اه  ،ازگشات  تواناایی  اثار،شش،  و کاارا  پاسشی نمودن فراهم خواهد داشت و  ضمن

زنییاره تاامین    تااب آوری  معناای  هماان  ایان  دارا ،اوده کاه   را اخاتالل  از پس مطلو،تر یا اولیه

در حااال  کااهمعتقدانااد  2(2152) و همکاااران کیااملند 5(2117اساات)پونوماروف و همکاااران،

آیادد در ایان ،این یکای از      مای  تامین ،ه شامار  ارهیزنی تیریقلب تفکر ماد ،یتاب آور حاضر

صنایه استراتژیک که تاثیر زیادی ،ر حیات سالم یاک جامعاه دارد صانعت داروساازی اسات،      

هاای   تواناد در زماان ،اروز ،حاران     آور در ایان صانعت مای    های تامین تاب عدا طراحی زنییره

ناپذیری را ،رای هر کشور ،ه وجود آوردد ،ر ایان   اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خسارات جبران

آور در صانعت دارو پرداختاه    تاامین تااب   اسا  در این تحقیق ،ه طراحی و تبیین مادل زنییاره  

شده و ،ه این سوال که الگوی زنییره تامین تاب آور در صنایه داروسازی ایران چگونه اسات،  

  شده است د پاسخ داده

 

 مبانی نظری، پیشینه تحقیق و مدل مفهومی پژوهش

 مبانی نظری

مر،وط ،ه  سکیر ، یدل نیآن است، ،ه هم یتماا اعضا نیارتباط ، نیتمم رهیزنی یاصل یژگیو

های زنییره تممین دارای ریساک   د فعالیتشودیمنتق  م زیاعضاء ن ری، ،ه سارهی،شش از زنی کی

هاای سانتی مادیریت ریساک تنهاا قادرناد        نشاده هساتندد تکنیاک    ،ینای  پایش درونی اختالفت 

ها را مششص کرده و رویدادهای معین و عددی را در زنییره تاممین ریساک تفسایر     ،ندی طبقه

نشاده، غیرمنت اره، و ،اا مقادار عاددی       ،ینای  پایش  هاای    نمایند، لیکن هنگامیکه نو،ت ،ه ریسک

دقات    ،وده و کارآیی ندارندد حتی یک زنییره تممین ،اه  ها ناقص رسد، این تکنیک نامعلوا می

در  د3(2112پاذیر اسات )پتیات،    ،ینای آسایب   پایش  شده نیز در ،را،ر عواما  غیرقا،ا    ریزی ،رنامه

 ،روندیکار م ،ه گریکدی یجا ،ه سکیو ر نانیاغلب اصطالحات عدا اطم نیتمم رهیزنی اتیاد،

 

1 - Ponomarov et al 

2 -Melnyk 

3 - Pettit 
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 2(2155د واتارز ) 5(2119)ریچی و همکااران، دو مفهوا وجود دارد نیا نی، یاما تفاوت معنادار

-یمطار  ما   یزماان  ناان ی: عدا اطمدهدیم حیتوض نگونهیرا ا نانیو عدا اطم سکیر نیتفاوت ،

وقو  آنهاا اههاارن ر    لدر مورد احتما توانیحوادث وجود دارد، اما نم ییکه امکان شناسا شود

 زیا حوادث، احتمال وقاو  ن  یی،دان معنا است که عالوه ،ر امکان شناسا سکینمودد در مقا،  ر

و  یدانشاگاه  انققا مح ،ساک یر تیریماد  یی سانت هاا  ناکارآمادی روش  یمششص استد درپ

ی هاا  یدگیا چیتری ،رای مواجهاه ،اا پ   )که ،ه صورت مناسبتاب آوری،ه  ازین ،صنعت رانیمد

 (د2151)پتیت،اناد  افتاه یشاده اسات (را در   یطراح داتیو تهد ینی، شی،  پاق رغی،اف، اتفاقات 

 فیا تعر عنوان شادد  3(2111) یشف لهی،ار ،ه وس نی،رای نشست نیتام رهیدر زنیتاب آوری ه ژوا

 هیا اول تیماده در ،ازگشت ،اه وضاع   کی ییتوانا "عبارت است از  یآور فرهنگ لغت از تاب

فرهنگ  فی،ه تعر زین یگرید فیدتعار "و فشرده شدن( دنیشک  )خم شدن، کش رییپس از تغ

مطلاو،تر   ایا  هیاول تی،ازگشت ،ه وضع ی،را ستمیس ییتوانا" نمونهعنوان  هستند ،ه کیلغت نزد

 ا یاا ،ازگشاات از اخااتالفت مق  ی،اارا ییتوانااا" ایاا و "از گذشااته پااس از ،ااروز اخااتالل   

 تاب آوری راسانیش تواناایی سیساتم   1( 2155د پرگنزر)2(2112)کریستوفر و همکاران،،زرگ

اصاطال   ی حیاتی آن تعریف کاردد  ها در جذب تغییرات پیوسته و غیر منت ره و حفظ عملکرد

د اسات  یمفهاوا چند،ععاد   کیا کنناده   انیا ،و مشتلاف اساتفاده شاده     یها در رشته یآور تاب

اسات)توکاموهبوا و   ئاه شاده  اار ین رشاته ای گونااگون ،ا   ی،اا اساتفاده از من رهاا    ریا ز فیتعر

 :6(2151همکاران،

پاذیری یاک زنییاره تاممین ،ارای       تاب آوری زنییره تاممین عباارت اسات از قا،لیات تطبیاق     "

هنگاا و مقرون ،ه صرفه،  آمادگی نسبت ،ه اختالفت و پاسشگویی ،ه آنها، ،هبود و ،ازگشتی ،ه

آل، وضاعیتی   و ،نا،راین پیشروی ،ه سمت وضعیت عملکرد پس از اخاتالل کاه در حالات ایاده    

 

1 - Ritchie 

2 - Waters 

3 - Sheffi 

4 - Christopher 

5 - Pregenzer 

6 - tokomuhobva 
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د این تعریف ،دان معناست که تااب آوری زنییاره   "ش از ،روز اختالل است،هتر از وضعیت پی

 تواند ،ر مبنای چهار جنبه مورد ارزیا،ی قرار گیرد: تممین می

گاویی ،اه آن اتفااق؛     پاساخ  -2،رانگیز؛  آمادگی زنییره در رویارویی ،ا یک اتفاق اختالل  -5 

تی پس از ،اروز اتفااقد در عاین حاال،     رشد و دستیا،ی ،ه مزیت رقا، -2،هبود و ،ازگشت؛ و -3

های تاب آوری زنییره تممین ،اید ،ه سمت حصول اطمینان از آنکاه ایان    راهبردها یا توانمندی

،ه حداکثر امکان خود دست پیدا کنناد، هادف گیاری      ها در زمان معین و ،ا حداق  هزینه جنبه

ن ور از تطبیق آن است که زنییاره  عالوه، قا،لیت تطبیق زیر،نای این چهار جنبه استد م شودد ،ه

های مشتلف و سازگار ،ا ماهیت تهدیادهایی کاه ،اا      ای ،رای توسعه پاسخ  تممین از توانایی نهفته

آنها مواجه است ،رخوردار ،اشدد این ،دان معناسات کاه عناصار زنییاره تاممین ،توانناد طاوری        

واکاانش مناسااب ،ااه وقااایه هنگاااا، قااادر ،ااه ارائااه  تغییاار کننااد کااه در هاار لح ااه و ،طااور ،ااه 

،رانگیز ،اشند نه آنکه هر زمان اختاللی ،روز کرد ،ه سراغ میموعه موجاود و مششصای    اختالل

ها رفته و واکنش خود را از ،ین آنها انتشاب نماینادد ساازمان در زماان هشادار میتواناد       از پاسخ

اهدد اگر امکاان اجتنااب   آنچه را که قرار است اتفاق افتد را پیش ،ینی نماید و از عواقب آن ،ک

،ه موقه از اختالل ممکن نباشد، ،ا شکست اولین پاسخ)در صورت غافلگیری و نداشاتن ،رناماه   

ریزی( و ،عد از طی یک فاصله زمانی ،ه عل  تاثیر ،ه تاخیر افتااده، فاجعاه ،یشاترین تااثیر را ،ار      

زیاا،ی مهیاا ساازدد ،عاد از     گذاردد در این نقطه، سازمان ،اید خود را ،رای ،ا می عملکرد سازمان

آورد که غالباا از حاد قبلای پاایین تار       می دوران ،ازیا،ی ، سازمان عملکرد خود را تا حدی ،اف

 از پاس  ثبات وضعیت ،ه ،ازگشت در سیستم توانایی ،ه تاب آوری اصلی مفهوا استد ،نا،راین،

 زنییاره  ریساک  مادیریت  مانناد  جدیدی یها رشته توجه مورد موضو  این د،رمیگردد اختالل

 تااب آوری  از (د همچناین، 2152است)سونی و همکاران، پایدار تممین زنییره مدیریت و تممین

میشااود)ایوانف و  یاااد سااازگاری و انعطاااف پااذیری  مقاوماات، مشااترک فصاا  ،ااه عنااوان 

 هام  از وارده فشاار  ،را،ار  در ساازمانها  از ،رخای  چرا که اینیاست سؤال اما د5(2153سوکولف،

 چالشاهای  ،اا  مواجهاه  ،ارای  را خود مد،رانه و مانند می پایدار سازمانها سایر درحالیکه پاشند می

 

1 - Ivanov and Sokolov 
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 تمااا  از کاه  شاده  نهااده  ،ناا  فار   این ،ر تممین زنییره تاب آوری مفهوا کنند؟ می آماده آتی

 درد شاود  طراحای  تااب آوری  ،ایاد  دیگر، ،ه عبارت کرد؛ اجتناب نمیتوان ریسک رویدادهای

ماد   تممین زنییره طراحی در اگر که دارند وجود اقداماتی و ،توانمندسازها ها مششصه حقیقت،

 ددهند ،هبود را زنییره تاب آوری توانند می گیرند، قرا ن ر

هدف از اییاد تاب آوری در زنییره تامین، جلاوگیری از حرکات زنییاره ،اه سامت شارایط       

کمترین زمان و ،ا کمترین هزینه اساتد  نامطلوب و ،ازیا،ی زنییره تامین ،عد از ،روز اختالل در 

عالوه، تاب آوری زنییره تممین را نباید صرفاً توانایی مدیریت ریسک دانست، ،لکه توانایی  ،ه 

تر از سایر رقبا؛ و در نهایات دساتیا،ی ،اه     پاسشگویی ،ه ریسک ،ه روشی ،هتر و مقرون ،ه صرفه

 د 5(2151؛یائو و موریر،2113مزیت رقا،تی)هام  و الیکانگا ،

 

 پیشینه پژوهش

ی انیاا داده انددکریستوفر و آور تاب نهیدر زم یمحققان مشتلف، مطالعات گوناگون

د متعدی سینمونههار،ر ،ا(، در پژوهشی ،ا عنوان ساخت زنییره تامین تاب آور 2112پک)

 وشناسایی ای،ر، تممینجهانیی هاهنییرزها ،رآنتحلی تمثیروتیزیه  وقعی ادث واحو

 ص ا رچها و نددئهکرارا رهکارا اییناپ  واقل وااحتمواافاثر،ت ا،ا شدی قفههای وطبقه،ند

 هرانییزک ایسر مدیریت فرهنگ دییاا ،چا،کی ،تممین هنییرد زمهندسی مید شام  یکلید

 دنددکر معرفی تممین هنییرز ب آوریتا دییاا ای،ر را تممین هنییرز در ریهمکا وممین ات

(، ،ا اشاره ،ه مراح  مشتلف تاب آوری زنییره تممین، طرحی را تن یم 2111شفی و رایس )

های عملکرد ن یر  های اقتصادی اثری نوسانی ،ر مقیا  دهد آشفتگی اند که نشان می کرده

،ه ،ررسی  2(2116) گتانفروش، سطو  تولید، سود، یا خدمات مشتریان خواهند داشتد 

 ،ه عقیده وی، ،ا ،هدد پرداز می ت زنییره تممینفال،رای کاهش اخت سازی راهبردهای مقاوا

 ل، از ،رناتوانند در زمان ،روز اختال می شرکتهاتامین  سازی زنییره کارگیری راهبردهای مقاوا

 

1 -Hamel 

2 -Tang 
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ی اقتضایی مرتبط استفاده کرده و آسیب کمتری متحم  شوندد اگر چه، کاهش احتمال ها مه

ت در این اختالفثیر است، اما راههای مشتلفی ،رای کاهش تمت غیر منت ره مشک  اختالف

وماروف و د پونآورتر شوند ی تممین ،توانند تابها زنییره تا دارد تممین وجود عملیات زنییره

،ا مرور اد،یات  تممین هنییرز ب آوریتا امفهو درک انعنو ،ا ایمقاله در 5(2117هلکمب )

 و شاندا ،نگیوفزا ی،پذیرفنعطا، اشفافیت، ییپاسخگو و چا،کی قبی تحقیق عواملی از

زی، چهساریکپاد، مهندسیمیدو دگی اپیچین، ااطمینا ادااهشعاک ،ممینات هرانییز راختااس

 ب آوریتا دییاا در م اعو مهمترین انعنو ،ه را ریهمکا سطح و عملیاتیی ناییهااتو

ط تباوارچگی ریکپاا نسیاا ،که سیدندر نتییه ینا ،ه و نددکر معرفی ممینات هرانییز

گشت ز،اه و ،ششید ء ااتقار راتممین هنییرب آوری زتا ،لیستیکیی هاینمنداتونمیا

 چارچوب جدیدی ،رای تاب (2151پتیت و همکاران )تسهی  میکندد را قفه ادث و وحواز

اسا  آوری میتواند ،ر  ی آنها نشان میدهد که تابها اندد یافته آوری زنییره تممین ارائه داده

عنوان توازن ،ین این دو  آور را ،ه پذیری و توانمندیها ارزیا،ی شده و منطقه تاب دو ،عد آسیب

،عد تعریف کند، یعنی جایی که شرکتها در ،لند مدت سودآورتر خواهند ،ودد در این تحقیق، 

د سیدیسین و واگنر پذیری و چهارده فاکتور توانمندی شناسایی شده است هفت فاکتور آسیب

پذیری و افزونگی ،رای ساختن تاب آوری  های انعطاف در مطالعه عملی خود روش 2(2151)

ب تا ای،ر ناییاتو توسعه فهد ،ا 3(2155ران)همکا و لهادهندد  زنییره تممین را نشان می

هش سه وپژ ت،یااد ورمر ،ا، تژیکاتراسا انیانسا ا،هامن دیریتام طریق از مانیزسا آوری

، نسانیامدیریتمنا،ه هنحوو ها هشیو، سیاستها، ینکهاول ا :نداردادد قرتمییردمو   راموضو

مانی زهرفیت سا، ینکها دوا دمیشوندب محسوب آوری تاایهرفیتی ،رد ییاا  ،ااسواه اپای

اد و فرت اتعامال ت ومااقدا ااهیدانمناشام  توک یژگی مشترویک ب آوری تاای ،ر

کی اتراشا تاقا،لی، مانیزااسوری ب آااتا نیاامی،اشدد سرن مازیک سای ،ششها

میکنندد  شفته فعالیتوآمتغیر ر،سیای محیطهادرست که اهایی نمازسا ایرا،وری راضریاا،س
 

1 - Ponomarov& Holcomb 

2 - Zsidisin and Wagner 

3 -Hall 
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 مالی ان،حر در تممین هنییری زپذیرفنعطاا" انعنو ،ا ایمقاله در 5(2155)ن جوتنر و مکال

 همچنین و تممین هنییرز ب آوریتا زیساا مفهو فا هدا، ،یاتیر، هامطالع یک: جهانی

 و تممین هنییرز یذیرایبپاسآ ها، طوامر، اهیمامف و اوامفه نایا ،ین طتباار کشف و شناسایی

 ،ر نندامیتو یسکر مدیریت و نشدا مدیریت که یافتنددر ،تممین هنییرز یسکر مدیریت

 را تممین هنییرز یسیب پذیرآ انمیز طریق آن از و شتهاگذ راثا ممینات هنییرز ب آوریتا

ب تاشگسترد وییاا فهد ،ا هشیوپژ در 2(2152) رانهمکا و هندد تویتند ارقر تمثیر تحت

 ینا ،ه تحقق ت،یااد ورمر ،ای پیش دستانه تژاتراسذ اتشاا،ا اری ضطرا طریق مدیریتآوری از

و شگویی اپاس ،یاپیش،ینرت، ااشام  ن ون مدروش طریق یک ان ازمیتو که سیدندر نتییه

 توسعهو دهکردییاا را یمدرآکااریضطرامدیریت  ب آوری،صلیتاد ا،عاا ان،ه عنوی گیردیا

ب آوری تا ای،رای ،طهرا بچورچا یک یسو ،هان عنو ،ا هشیوپژ در 3(2152ل)هندد مندد

ای ،طهرا هیدگاد و منا،ه ،ر مبتنی هیدگاد هایی ن یرهیدگاد از رفتناگ کاکم ااممین ،ات هنییرز

 دتباطی متعدار ا،هامن از بامناس یاترکیب هاک دکر لستدفا ،پویایقا،لیتها ریتئو اههمر ،ه

 ممینات هنییرز ثرا متقا،  ،ستگیوا ی وپذیرقنطباا ری،همکا ت،تباطاار ،تعهد د،عتماا مانند

 هشوپژ ینا صلیا فهد  ساا ینا ،ر دهنددمی ننشا پویا قا،لیت کای انواعن ها، ب آور رااات

 ستا آن از یافتهها حاکید دوا، تممین هنییرب آوری زتا و تباطیار منا،ه ینا ،ین ،طهرا سیر،ر

 انواعن ها، زانی نپایا درد هندد تغییر را محیطی نطمیناا اعد نند سطحامیتو ،طروا ینا که

 هنییرز ر درکاوکسب اوامدی یزر،رنامه و تممین هنییرز در منیتا فرهنگ تاهمیا ها، هانتیی

تاب آوری  و( استحکاا) تاب آوری فعال ،ین 2(2153) والنبرگ و ویالندشدد  رهشاا تممین

 ن یر ارتباطی، های قا،لیت مثبت اثر آنها های یافتهد گردند می قائ  تمایز( چا،کی) واکنشی

 ،ه منیر که دهد می نشان را تممین تاب آوری زنییره ،ر شرکا، ،ین ارتباط و مساعی تشریک

 تممین تاب آوری زنییره یکپارچگی، لیکن، و انسیاا شودد افزایش زنییره ارزش مشتری می

 

1 -Juttner 

2 - Tveiten 

3 - Mandal 

4 - Wieland & Wallenburg 
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( در مطالعه خود، ،ا شناسایی 2152سونی و همکارانش ) ددهد نمی افزایش معنادار نحو ،ه را

رویکرد مدلسازی قطعی و ،ا استفاده از تئوری گراف اقداا ،ه ارائه مدلی ،رای سنیش تاب 

های  از مدل مذکور و تعیین شاخصچنین ،ا استفاده  اندد هم آوری زنییره تامین ارائه کرده

 یتاب آور یتوانمندسازها اندد کمی ،رای تاب آوری اقداا ،ه مقایسه دو زنییره تامین نموده

درآمد، اعتماد،  میتسه سک،یر ،یداریاطالعات، پا میتسه ،یهمکار ،یمطالعه چا،ک یندر ا

 5(2151)و همکاران یچورد دو ساختار ،ود بیقتط تیقا،ل سک،یر تیریفرهنگ مد ت،یشفاف

و  ادارانیاط ،اا خربارت یادیاد 5 :کردناد کاه شاام  یرا معرفاآوری تاب  یاصل یها ژیاسترات

 د1 ها و مهارت یتوساعه ،هره ور د 2 اتیفیک لکنتارد 3 انیبتشپ تیهرف د2کننادگان  تامین

ود ب،هد 2تقاضا  ینی، دپیش 9 انیترش،ه م ییپاسشگو د6اطات باطالعات و ارت یفناور رشیپذ

 داست یتیامن ستمیس

تاامین   ارهیا زنی یتاااب آور  یها استشرا  سنیه نهیمتعدد در زم یها شوهژرغم وجود پ یعل 

در  دتااب آور صاورت گرفتاه اسات    زنییاره تاامین    لمد یدر حوزه طراح یمطالعات محدود

،ه استشرا  ت بنستامین  رهیزنی یتاب آور یاصل یها حاضر عالوه ،ر استشرا  سنیه شوهژپ

، هاا  آن یندادن روا،اط موجاود ،ا    انشاقداا شد و پس از ن ها سنیه یناز ا کیهر  یارهایرمعیز

 ی ارن یاانباقاداا شاد تاا صاحت روا،اط موجاود در م زینصنعت  کیآن در  یت ،ه اجرابنس

 یاصال  یرهاا غیاز مت کیا دهاد کاه هر   مای  انشا حاضار ن  شوهژپا  ین،شص شود؛ عالوه ،ر اشم

تر آن یشا ، یحرشا کنناد کاه در اداماه ،اه ت     مای  بیینرا ت یتاب آور راتغییاز ت زانیچه م شوهژپ

   دشودیپرداخته م

 مدل مفهومی پژوهش

و  هاا  و اسااتشرا  مؤلفاه   تاامین  ارهیا زنی یحوزه تااب آور  ین ر یانبجامه م ن اا مند ،ا مرور

در  دآمااد  دساات ،اه   شوهژپا  یینهاا  لماد (، 5تامین)جادول   رهیا زنی یتاب آور یها شاخص

  تدشص شده اسشم ها آن ینو روا،ط ، ها شاخص ها مؤلفه 5شاک 

 

 

1 - Chowdhury 
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 آنها سندگانیپژوهش به همراه نو یشده در مدل مفهوم ییشناسا یها ابعاد و مولفه-1جدول 

 برخی منابع مولفه ابعاد

محرکها
 

 ؛2062؛ باروسو،2062؛مارکوس ارهارت و همکاران،2002و بیولنز،وندرورست  مسائل قانونی                                                       

؛ فیصل و 2007؛ سیدیسن و اسمیت،2002سینها و همکاران،2002کریستوفر و پک، کاهش ریسک                                                                   

؛اومانگ سوونی و  2066 همکاران، و پتیت؛ 2005؛بلوس و همکاران ،2001همکاران،

 ؛2062همکاران،

پیچیدگی زنجیره 

 تامین                                               

؛موانو  و  2005 کلینودورفر،  و باکشوی  ؛2005 همکواران،  و هود  ؛ کریگ2001تانگ ،

؛ 2066؛سرداراسان،2062؛کاروالیو و همکاران،2060؛کلیچیا و همکاران،2002منتزر،

 ؛2066هولوگ، کریستوفر و

؛اومانوگ  2062؛کورن و همکواران ،  2066؛بلوم و همکاران،2060فورستل و همکاران، دور اندیشی                                                               

 2067؛راجش و همکاران،2067؛توکاموهابوا،2062سونی و همکاران،

مدیریت استمرار 

 کسب و کار                                     

؛گلووووود مووووون و 2002؛اسووووووکمن و دیوووووی ، 6552کووووارتر و همکووووواران، 

 ؛2060؛فیصل،2005؛پونوماروف و هلکمب،2005همکاران،

کاهش عدم 

 اطمینان  محیطی                                                       

 2062 همکاران، و ؛ هوهنشتاین2060؛پتیت،2002کریستوفر و لی، 

ی
ب پذیر

آسی
 

ها
 

آشفتگی و تالطم 

 محیطی

 و هرسوت  بلک ؛2002؛کریستوفر و پک،2006؛هامل و الیکاگان  ،2000)اسونسون ،

؛ویالنووود و 2060؛پتیوووت و همکوواران، 2066؛جووووتنر و مکووالن، 2007 همکوواران، 

 ؛2006؛رای  و کانیاتو،2066همکاران،

فعالیت اختالل در 

تامین کننده / 

 مشتری

 ؛2062بوگون، آیگ ؛ اوسارو2062؛باروسو،2000اسونسون،

 ؛2002پتیت، فیکسل، و کراکستون،  ؛2007؛پک،2006هامل و الیکاگان  ، فشارهای بیرونی

محدودیتهای منبع 

 یابی و توزیع

 ؛2002؛پتیت،فیکسل و کروکستون،2002کریستوفر و رادرفورد،

؛کلووس و موک   2002؛کریستوفر و لی ،2006؛هندریک  و سینگال،2000اسونسون، ارتباطات

 ؛2007؛پک و شفی،2002گارل،

؛فکوووور 2002؛پتیت،فیکسووول و کروکسوووتون، 2001؛کریسوووتوفر،2007شوووفی، فرایند تولید

 ؛6656وهمکاران،

 ؛پوونی  و 2001؛تانوگ، 2007؛هنودریک  و سوینگهال،   2006هامل و الیکاگوان  ،  مالی و کارکنان

 ؛2062؛ اومانوگ سوونی و همکواران،   2067؛چوادوری و همکواران،  2062کورونی ، 

 ؛2067توکاموهابوا،
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ت
قابلی

 
ها

 

انعطاف 

 پذیری

؛پوووک و 2006مووول و الیکاگوووان  ،ها ؛2006؛کرانفیلووود،2006رایووو  و کانیووواتو،

 ؛2062؛ایوانوف و سوکولوف،2066؛جوتنر و مکالن،2001؛تانگ،2007شفی،

همکار

 ی

مل و الیکاگان  ها ؛2006؛ کرانفیلد،2002؛سینها و همکاران،2006)شفی،

؛سیماتوپانک و 2001؛فیصل و همکاران،2002؛کریستوفر و پک،2006،

؛2066؛جوتنر و مکالن،2005؛ریچی،2002سیردهاران، ؛2066پتیت و همکاران،    

؛2062اومانگ سونی و همکاران، ؛2067توکاموهابوا،   

منابع 

مالی و نیروی 

 انسانی

؛ 2062همکاران، و کرن ؛2066 همکاران، و هرست بلک  

تطبیق 

 پذیری

؛بریانو 2002؛اسمیت،2002؛لی،2006؛رای  و کانیاتو،6555روبرت،

؛2062؛ اسویگلر و همکاران ،2001؛تانگ،2007؛شفی و رای ،2005وهمکاران،  

وضوح/ 

مرئی بودن زنجیره 

 تامین

؛چوووپرا و 2002؛اسوومیت،2002بیووولنز،؛وندرورسووت و 2006،شووفی،2006کرانفیلوود

؛ جووتنر و  2060؛وی و وانوگ ، 2007؛شوفی، 2002؛کریسوتوفر و لوی،  2002سودهی

 ؛2066مکالن،

 

توانمند سازها
 

منابع 

 انسانی

؛کازین  و 2060؛کلوچیا و همکاران،2005؛لی و یونگ،2007شفی،

؛کرن و 2066؛جوتنر و مکالن،2066؛بلک هرست و همکاران،2066همکاران،

؛2062؛ اومانگ سونی و همکاران،2062؛اسویگلرو همکاران،2062ران،همکا  

؛2067توکاموهابوا،  

چابک 

سازی عملیات و 

 فرایند

؛کریستوفر و 2006؛پراتر و همکاران،2006کریستوفر و تویل،

؛ اومانگ سونی و 2005؛پونو ماروف و هلکمب،2002؛چوپرا و سودهی،2002پک،

؛2062همکاران،  

تکنولوژ

اطالعاتی   

؛ساسر 2005؛ترکمن و کورمک 2002؛کریستوفر و تویل،2000لی و وانگ،

2067،راجش و همکاران،2067؛ ترابی و همکاران،2060و منصوری،  

حمایتها

 ی دولتی

؛مارکیزی6656فکور و همکاران، 2062ادوایر، و   

فرهنگ 

مدیریت ریسک و 

 ؛سیدیسین2005ن،؛ ژانگ و همکارا2005؛واترز،2002)کریستوفر و پک،

؛کریستوفر و 2066 همکاران، و هرست بلک ؛2060؛پتیت و همکاران،2060 واگنر، و
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 ؛2066 ؛ویالند،2062اسویگلر و همکاران ، ؛2062؛کاروالیو وهمکاران،2066هولوگ، بحران

2062 رویال، و سائنز  

ی
ب آور

تا
 

پیش 

 بینی و آمادگی

پونوماروف و  ؛2005؛ ریچی،2005؛داتا و همکاران،2007)شفی و رای ،

؛کاروالیو و 2062؛کابرال،2066؛تومست،2060؛کلیبی و همکاران،2005هولکامب، 

2066؛ویالند،2066؛ گولکچی و پونوماروف،2062همکاران،  

 

پاسخگو

 یی

؛شفی و 2002؛کریستوفر و پک ،2006)رای  و کانیاتو،

؛استوارت و 2005؛پرییرا،2005؛داتا،2001؛فیکسل ،2007رای ،

؛ویالند و 2060؛پتیت و همکاران،2066؛جوتنر و مکالن،2060؛کومار،2005همکاران،

  ؛2062همکاران، و ؛هوهنشتاین 2066؛ ساویک،2066همکاران،

 

بهبود و 

 بازیابی

؛شفی و 2002؛ کریستوفر و پک ،2006)رای  و کانیاتو،

؛بلک هرست و 2060؛ملنیک و همکاران،2060؛سیدیسن و واگنر،2007رای ،

؛2066؛ ویالند و والنبرگ2066؛وو و همکاران،2062؛مندال،2066همکاران،  

 

رشد و 

 بالندگی

؛جوتنر و 2002؛کریستوفر و پک،2007)شفی و رای ،

؛ ویالند و 2066؛پتیت و همکاران،2062؛کاروالیو وهمکاران،2066مکالن،

؛2062 همکاران، و ؛ هوهنشتاین2066؛ساویک،2066والنبرگ  
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 چارچوب اولیه پیشنهادی برای زنجیره تامین تاب آور -1شکل

: عاملی هستند که ،ا عث میشوند نیااز ،اه تااب آوری در فرایناد احساا  شاود)مانند       ها محرک

 رقا،ت،مسائ  قانونی ودددد(

،ارای   راتواناایی آنا   آسیب پذیرها: عواملی ،نیادی هستند که شرکت را مستعد اختالل نماوده و 

چه در داخ  و چه خار   ) در شرایط ،روز رویدادهای تصادفیء ین ،قاتحم  تهدیدها و همچن

 کنندد ، تضعیف یا محدود می(از سیستم

یی که یک شرکت را قادر میکند اختالفت را پیش ،ینای نماوده، و،رآنهاا    ها : ویژگی ها قا،لیت

 ددغلبه کندد این ویژگیها ،رای ارائه عملکرد درست و دستیا،ی ،ه موفقیت ضروری هستن

 شوددتوانمند سازها : عواملی که ،ا تقویت آنها میزان تاب آوری زنییره تامین ،یشتر می

 

  



 79، زمستان 15، شماره،شانزدهمسال  –مطالعات مدیریت صنعتی  62

 

 روش تحقیق

 یایشمایپ یفیتوصا ها داده یگردآور،ه لحاظ و  یحاضر از ن ر هدف کار،رد شوهژپ

و ،ا توجه ،ه روا،ط  یمطالعه مقطع کیآن  ی،ا توجه ،ه ،ازه زمان شوهژپد شود می محساوب

د از ن ر رویکرد نیز این پژوهش، است یستگباز نو  هم شوهژپ یرهاغیمت ینشاده ، ییشناساا

،اشدد در مرحله کیفی ،ا تحلی  دلفی و  می آمیشته)ترکیبی از روشهای کمی و کیفی(

 ی صورت گرفته و در مرحله کمی ،ه سنیش اعتبار مدل کیفی توسعه داده شده ازها  مصاحبه

ومتون مر،وطه، چارچوب  اتیی انیاا شده در اد،ها ی،ررس قمطا،طریق پرسشنامه پرداختیمد 

داروسازی ،رای صنعت  نیتام رهیزنی،ا تاب آوری  طشده ای در ارتبا نییتع شیپ از یمفهوم

ی موجود، ها ریتئو یو،ررس اتیاست در ا،تدا ،ا مرور اد، فزا ن،ی،نا،را وجود نداردد

ی ها ،ا استفاده ازروشقیق درطول تحالگو  نید سپس اردیشک  گ هیاول یچارچوب مفهوم

در طی تکمی  مراح  اصال  شودد داروسازی شرکتهای  طی،ا شرا قو مطا،  یمناسب تعد

ی گرد آوری شده در ،شش مرور اد،یات ها تحقیق از روش دلفی ،ه من ور ،اف ،ردن دقت داده

دارو ،هره ،رداری  صنعت یطا،ا شر هشد یشناسای یها شاخص تعدی و شناختپژوهش ، 

های حاص  از منا،ه اطالعاتی را ،ه  ،ر اسا  این روش، محقق ا،تدا دادهگردیده استد 

را پس از اخذ ن ر خبرگان )خبرگان  هاها و ا،عادی و آنگاه آن ها، مولفه ای از شاخص میموعه

،ا استفاده  شوهژپ ی اینن ر یاناباستد م  جامعه آماری( ،ه نوعی تئوری یا ن ریه تبدی  کرده

مرتبط  شاخص 35از  شوهژپ نایاساتفاده در ا نامه موردششد؛ پرس هیته یا از روش کتا،شانه

، متوسط، کم، ،سیار کم ) کارتیل افیط یپنج درجه ا ا یو ،ا مق یمفهوم لمد یها ،ا مولفه

 هدهند  یکشت یها هیگو داساتفاده شد لماد یرهاغیمت ش( جهت سنی،سیار زیاد وزیاد 

استشرا  شدند  ینماتا ارهیزنی یحاوزه تااب آور ین ر یانب،ا استفاده از م شوهژپ

نفار از استادان  2 ااریدر اخت یصاور یایمحتاوا و روا ییروا ی،ه من ور ،ررس ها نامهشپرس

استاد راهنماا و  داییت تیاصالحات و درنها لقرار گرفت که پس از اعما ینمات رهیحوزه زنی

 لفید تیم یعضاا بنتشاا ای،رد همچنین اقداا شد ها آن یو جمه آور هیت ،ه توزباور نسشم

و زمان کافی مد تحقیق  در کترمشا ،ه تمای  و تیر،هو  نشدا :ن یر شاخصهایی ن()خبرگا
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 ن ر قرار گرفته استد ،ر این اسا ، انتشاب مشارکت کنندگان در سه گروه هفت نفره و ،ه

مدیران ارشد شرکتهای دارو  اول وهگرد صورت هدفمند و گلوله ،رفی انیاا گرفته است

دارو ) ن یر ،ا صنعت مرتبط یها نمازااسدر شاغ  ن و متشصصانشناسارکا دوا وهگر سازی،

 مدیریت شنا ،ا مباحثآ همگی که،نددنشگاهی ،ودا ننشبگا اسو وهگر سازمان غذا و دارو (و

، نددار مینهز نایدرا مرتبطرااک ا،قهاس لااس ده ق احد که،یسکر ارو ود صنعت تامین هنییرز

 یندآفر و ده،ر ،اف را لفید روش پایایی هشد انیاا یها نموآز پیش تحقیق ینا در،اشدد  می

 نتییهدر و پاسشها ینگرز،ا موجب د(مید نمو)آز ههاوگر توسط پاسشها تعدی  و ارتکر

ء عضاوا ن،اخبرگا تمالقاری وحضو جعها،امرضمنا  ددمیشو پایایی و نطمیناا قا،لیت یشافزا

د ستا فتهر ،یناز پاسشگویی اهنگادر ا،هاا هرگونه ،تحقیقار،زا پایایی یشافزا ضمن لفید تیم

،رای تعیین اتفاق ن ر میان اعضای پان  از ضریب هماهنگی کندال نیز استفاده شده استد نتایج 

توان ،ه  می اتفاق ن ر اعضای پان  حاص  شده است ودهد که  دورهای سه گانه دلفی نشان می

 تکرار دورها پایان دادد

دارو  درصانایه  ف طراحی الگوی زنییره تاامین تااب آور  دااه ااا، یااپیمایش داا،ع هاامرحلدر

 اییاا ت پنج فااا طی ااا، ای دو سویه  نامهااپرسش آن لیااصار ا،زا د کهااش اااانیا انراایسازی ا

 از هداا مآ تاا ،دس تااا طالعا یااا ،رمبن آن تفاواا سد( کاه  اای،سیارز اات ماکار،سی )از ترالیک

شاخص و ،ا هدف تعیین میازان   29ه استد این پرسشنامه شام  شد ییزر  طر د،و لفیروش د

 یهاا  لماد  ینهمچنا  اهمیت و ،ررسی وضعیت فعلی این عوام  در صنعت دارو تدوین گردیدد

مورد ،اارازش   یبیترک ییایهمگرا و پا ییواگرا، روا ییروا اری،ا اساتفاده از سه مع یریاندازه گ

 ییایا و پا یعاامل  ی،ارهاا  اریا از دو مع هاا  سانیه  ییایا پا ی،ررسا  یدر اداماه ،اارا د قارار گرفات

شارکتهای فعاال در    ان ارشاد دیراا مشااام   در ،شش کمی  یجامعه آماار داستفاده شد یبیترک

 مدیریت و تامین هنییرز مباحث ،ا شناآ که ستازمینااه تااامین، تولیااد و توزیااه داروی ایااران    

 مرتبط رااا ک ا،قهاا س لااا سپانج   ق احد که هستند)،ه صورت مستقیم یاا غیار مساتقیم(     یسکر

 یریا گ ،اا روش نموناه   یجامعاه آماار   یتوجاه ،اه گساتردگ  اا، شوهژپا نایدر اد  ،اشند شتهدا

استفاده شده استد نساشه  نباطی و از روشهای آماری توصیفی و است نمونه انتشاب شد ،یتصادف
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،ارای   22نرا افزار لیزرل ،رای تدوین مادل معاادفت سااختاری و ا  پای ا  ا  نساشه       2/2

اساتفاده شاده اساتد     ای، تای مساتق  و تحلیا  واریاانس     ، آزمون تی تک نموناه آمار توصیفی

درصاد از پاساخ    1241 دهاد کاه   مای  انشا ن یشااناخت  اتیا حاصا  از اطالعااات جمع  یها افتهی

 91از  یش،اا  و ،ودنددکتری و ما،قی کارشناسی وکارشناسی ارشد  التیتحص یدهندگان دارا

هاای پایاایی ترکیبای و     شاخص د،رخاوردار ،ودناد،یش از ده سال  یدرصد آنان از سا،قه خدمت

 9/1ز اندد تمامی این ضرایب ،افتر ا آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده

الفای کرونبااخ ،ارای کا  پرسشانامه     ،اشندد  ،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار اندازه گیری می می

،اا   محتوا، ازا،تدا ییاز ن رروا /د ،دست امده که حاکی از پایایی مناسب ا،زار تحقیق استد752

شااد در طااول پااژوهش  یمشااا،ه سااع اتقیقااتح ن،یدقاات در مطالعااات کتا،شانااه ای و همچناا 

خبرگاان حاوزه    تیپرسشنامه ،ه رو ن،یهمچن ی مورد قبول و مناسب استفاده شوددها خصازشا

انیااا     و اصالحات فزا لحاظ شددیو ،ا توجه ،ه ن رآنها تعد دیرسدارو صنعت  نیتام رهیزنی

پرسشنامه و اعمال ن رهای آنهاا   ینفر از پاسخ دهندگان در،اره ا،هامات احتمالچهار مصاحبه ،ا 

ساازه از   یای ،رای روا ،رای پرسشنامه فراهم آورده استد یقا،  قبول ییروا ،ییدر پرسشنامه نها

                       دشودیاستفاده م دیییتا یعامل  یتحل جینتا

 

 ی پژوهش ها و یافته ها تحلیل داده

 ل کلیو مد یساختار لمد ،یریگ اندازه لاز ،رازش مد نانیو اطم یمفهوم لآزمون مد ی،را

ل سازی معادفت ساختاری ،رپایه روش مبتنی ،ر کوواریانس استفاده شده و ،ه از مد شوهژپ

 این من ور نرا افزار لیزرل ،ه کارگرفته شده استد 

 

 رهای تحقیقبررسی توصیفی متغی

های پژوهش  توصیف متغیرها از آن جهت دارای اهمیت است که نتایج آزمون فرضیه  

گرددد ،ا توجه ،ه مقیا  متغیرهای  های این متغیرها استشرا  می ها و شاخص ،راسا  داده
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های مرکزی و پراکندگی ،رای متغیرهای تحقیق محاسبه شده  تحقیق )طیف لیکرت( شاخص

 د شده است نتایج زیر حاص  که

شده  3لف(متغیرهای مدل همگی دارای میانگین ،افتر از حد متوسط ،وده اند)،یشتر از ا

 د ارنددهد ارزیا،ی این متغیرها در وضعیتی مطلوب و رضایت ،ششی قرار د نشان می کهاند(،

جایی که میزان چولگی توزیه نرمال ،را،ر ،ا صفر است، چولگی نزدیک ،ه صفر،  ب( از آن

 2کوچکتر و از  2کندد همچنین اگر چولگی متغیری از  ها را ،یان می دادهنرمال ،ودن توزیه 

دهد که تمامی  تر ،اشد، آن توزیه متغیر مطلقا نرمال نشواهد ،ودد نتایج نشان می ،زرگ

 توان نرمال در ن ر گرفتد  متغیرهای تحقیق را می

توان حد  زدد ،ا  ا نیز میه ی آن ها را از مقدار میانگین، میانه و مقایسه  ( شک  توزیه داده

توان  ،اشند ،نا،راین توزیه متغیرها را می مقدار میانگین و میانه نزدیک ،ه هم میاینکه توجه ،ه 

 متغیر متقارن و نرمال در ن ر گرفتد 

 

 ها تحلیل کمی یافته

در این ،شش از تحلی  عاملی تاییدی ،ه من ور اعتبار سنیی و اطمینان از صحت مدلهای 

گیری متغیرهای ،رونزا و درونزا و مدل یا،ی معادفت ساختاری ،ه من ور ،یان را،طه چند اندازه 

 متغیرآشکار ،اهم، چند متغیر پنهان ،ا هم و چند متغیر آشکار و پنهان ،ا هم استفاده شده استد
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 آوری زنجیره تامین های تاب تحلیل عاملی دو مرتبه ای محرک

 بررسی دیاگرامهای مسیر

 

 
 آوری زنجیره تامین در حالت تخمین ضرایب استاندارد های تاب مدل محرک -1نمودار
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دهدد  ای را در حالت تشمین ضرایب نشان می تحلی  عاملی تاییدی دو مرتبه  مدل 5نمودار

،اشد که عبارت است از: مسائ   می ا یزیر مق 6آوری زنییره تامین شام   های تاب محرک

 مدیریت استمرار کسب وکار، یدگی زنییره تامین، دوراندیشیقانونی، کاهش ریسک، پیچ

شوندد  در این نمودار اعداد و یا ضرایب ،ه دو دسته تقسیم میوکاهش عدا اطمینان محیطید 

های پنهان  گیری مرتبه اول هستند که روا،ط ،ین متغیر ی اول تحت عنوان معادفت اندازه دسته

مرتبه  های عاملی ستطی (، این معادفت را اصطالحاً ،ار،اشد )روا،ط ،ین ،یضی و م و آشکارمی

های پنهان و پنهان  ی دوا معادفت ساختاری هستند که روا،ط ،ین متغیر اول گویندد دسته

،اشند ،ه این ضرایب اصطالحاً  آوری زنییره تامین و ا،عاد( می های تاب )روا،ط ،ین محرک

 شودد  ه میهای عاملی مرتبه دوا گفت ضرایب مسیر یا ،ار
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 مدل محرکهای تاب اوری زنجیره تامین در حالت معنا داری ضرایب -2نمودار

 

آوری زنییاره تاامین را در حالات     هاای تااب   مدل تحلی  عاملی دو مرتبه ای محرک 2 نمودار

هاای   گیاری )،اار   دهدد این مادل در واقاه تماامی معاادفت انادازه      نشان می 5معناداری ضرایب 

کندد ،ر طبق این مدل، ،ار عاملی در  ، آزمون میtعاملی( مرتبه اول و دوا را ،ا استفاده از آماره 

 

1-t-value 
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+ قارار گیاردد   76/5تاا   -76/5خاار  ،اازه    tی  ،اشد اگر مقدار آمااره  % معنادار می71سطح اطمینان 

تاوان همساویی    د لاذا مای  اسات  76/5هاای عااملی ،اافی     ،رای هر یاک از ،اار   tمقادیر محاسبه شده 

   (د5322گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد)هومن  سوافت پرسشنامه ،رای اندازه

 

 آوری زنجیره تامین: های تاب بررسی روايی شاخص محرک
 های عاملی مرتبه اول و دوم و مقدار تی نتایج بار  -1جدول

بارعاملی مرتبه 

 دوم)تی(

آماره 

 تی

 بارعاملی

 مرتبه

 اول

 ها مولفه ها شاخص
متغیر 

 اصلی

50/0 

(22/60) 

- 22/0 A1 
 

مسائل 

 قانونی

 

ک
محر
 

ب
ی تا
ها

 
ن
ی زنجیره تامی

آور
 

51/60 27/0 A2 

26/60 27/0 A3 

65/60 22/0 A4 

12/0 

(57/1) 

- 22/0 A5  
 

کاهش 

 ریسک

27/66 22/0 A6 

05/62 52/0 A7 

22/62 21/0 A8 

15/0 

(72/5) 

- 22/0 A9  

پیچیدگی 

زنجیره 

 تامین

71/66 25/0 A10 

22/60 22/0 A11 

16/66 25/0 A12 

75/0 

(70/5) 

- 22/0 A13 

 

 دوراندیشی
22/66 26/0 A14 

22/66 26/0 A15 

75/5 51/0 A16 

27/0 

(12/5) 

- 22/0 A17 
 

 55/5 26/0 A18 
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56/5 26/0 A19  مدیریت

استمرار 

کسب و 

 کار
26/60 27/0 A20 

55/0 

(70/5) 

- 57/0 A21 
کاهش 

عدم 

اطمینان 

 محیطی

52/2 27/0 A22 

72/2 26/0 A23 

66/2 55/0 A24 

 

هاای عااملی    ،ه من ور تحلی  ساختار پرسشنامه و کشف عوام  تشکی  دهناده هار ساازه از ،اار    

آوری زنییاره   هاای تااب   های عاملی مرتبه اول و دوا مدل محرک استفاده شده استد نتایج ،ار

اناد   ،یشتر شاده  2/1های عاملی مرتبه اول از  اندد تمامی مقادیر ،ار خالصه شده5تامین در جدول 

تاوان   استد لذا مای  76/5های عاملی ،افی  ،رای هر یک از ،ار tنین مقادیر محاسبه شده چ و هم

گیری مفاهیم را در این مرحلاه معتبار نشاان داد)هاومن      همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه

دهد آنچه محقق توسط سوافت پرسشانامه قصاد سانیش     (د در واقه نتایج فوق نشان می5322

ست توسط این ا،زار محقق شده استد شاخصی کاه ،اار عااملی ،اافتری داشاته      ها را داشته ا آن

 ،اشدد ها می ،اشد، دارای اهمیت ،افتری نسبت ،ه سایر شاخص
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 آوری زنجیره تامین های تاب اعتبار همگرا، واگرا و پايايی مدل محرک
 

 آوری زنجیره تامین تابهای  های روایی و پایایی مدل محرک ضرایب همبستگی و شاخص -2جدول شماره 

 (5) (4) (3) (2) (1) های پنهان متغیر

 

(

6

) 

 

A

VE 

C

R 

آلفا 

کرو

 نباخ

 1 مسائ  قانونی(1)
  

   
0.8

86 

0.7

85 

0.9

36 

0.90

9 

35. کاهش ریسک(2)

2
**

 
1 

 
   

0.8

87 

0.7

86 

0.9

36 

0.91

0 

پیچیدگی زنییره (3)

 تامین

.48

6
**

 

.41

4
**

 
1    

0.9

02 

0.8

13 

0.9

29 

0.88

5 

41. دوراندیشی(4)

3
**

 

.27

3
**

 

.20

2
*
 

1   
0.7

76 

0.6

02 

0.8

98 

0.85

9 

مدیریت استمرار (5)

 کسب و کار
.28

1
**

 

.31

2
**

 

.24

5
**

 

.38

1
**

 
1  

0.8

50 

0.7

23 

0.9

02 

0.86

8 

(کاهش عدا 6)

 اطمینان محیطی
.46

7
**

 

.49

1
**

 

.47

9
**

 

.45

2
**

 

.22

8
*
 

1 
0.8

75 

0.7

66 

0.9

11 

0.88

9 

معنادار هستند.  07/0** تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از   

 

آوری  های تاب میان ا،عاد محرک  ضرایب همبستگی پیرسون ،رای ،ررسی را،طه 2جدول

دهدد روی قطر اصلی این ماتریس عدد یک واقه  زنییره تامین را ،ه صورت دو ،ه دو نشان می

همبستگی کام  داردد تمامی ضرایب در سطح شده است ،ه این من ور که هر متغیر ،ا خودش 

،اشد(د هر چه قدر  درصد می 1% معنادار هستند )مقدار سطح معناداری کمتر از 71اطمینان 

مقدار ضریب همبستگی ،زرگتر ،اشد، شدت را،طه ،ین دومتغیر ،یشتر و قوی تر استد 

مه تایید روایی واگرا پردازدد فز عالوه ،ر ،ررسی ضرایب همبستگی ،ه روایی واگرا می2جدول

،یشتر ،ودن مقدار ریشه دوا میانگین واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر 

AVE
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مر،وطه ،ا ،اقی متغیرها استد ،ه عنوان مثال ریشه دوا میانگین واریانس تبیین شده ،رای متغیر 

متغیرها ،یشتر استد  %( شده است که از مقدار همبستگی این متغیر ،ا سایر6/22مسائ  قانونی )

های  شود که عبارتند از ،ار می گیری اعتبار همگرا، سه واحد در ن ر گرفته ،ه من ور اندازه

،اشدد متوسط  می و پایایی مرکب یا پایایی سازه 5عاملی، متوسط واریانس استشرا  شده

های  یهای از گو واریانس استشرا  شده، استفاده یک مقیاسی از همگرایی در میان میموعه

واقه یک درصدی از واریانس شر  داده شده در میان  مشاهده شده یک ساختار استد در

های  ،اشد تا یکی از معیار 141ها استد این متوسط واریانس استشراجی ،ایستی ،افتر از  گویه

(د پایایی مرکب هم ،نا ،ه گفته فورنر و 5725گرا تایید شود)فورن  و فرکر ماعتبار ه

،اشدد  می یا ،افتر ،اشد که نشان از کافی ،ودن سازگاری درونی 9/1( ،ایستی 5725فرکر)

های هر سازه در  روایی همگرا در تحقیق حاضر استفاده شده است ،ه این معنا که نشانگر

های دیگر مدل فراهم آورندد ،ه  ،ه سازه تگیری نسب تفکیک مناسبی را ،ه لحاظ اندازه ،نهایت

ای ،اشد  ها ،ه گونه گیری کند و ترکیب آن انگر فقط سازه خود را اندازهتر هر نش عبارت ساده

ها ،ه خو،ی از یکدیگر تفکیک شوندد ،ا کمک شاخص میانگین واریانس  که تماا سازه

های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استشرا   استشرا  شده مششص شد که تماا سازه

و آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی  2یایی ترکیبیهای پا هستندد شاخص 1/1شده ،افتر از 

،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار  می 9/1اندد تمامی این ضرایب ،افتر از  پرسشنامه استفاده شده

 ،اشندد  اندازه گیری می

  

 

1 - Average Variance Extracted (AVE) 

1-CR  
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 آوری زنجیره تامین: های تاب های برازش مدل محرک  شاخص
 های برازش مدل شاخص -6جدول 

 

آمده ،رای مدل ،ه تنهایی دلی  دستهای ،ه در کار ،ا ،رنامه لیزرل، هر یک از شاخص

کنار یکدیگر و ،ا هم ها را ،اید در  ،رازندگی یا عدا ،رازندگی آن نیست، ،لکه این شاخص

تفسیر کردد ،رای ارزیا،ی مدل تحلی  عاملی تمییدی و مدل مسیر چندین مششصه ،رازندگی 

، 5های کای دو وجود داردد در این پژوهش ،رای ارزیا،ی مدل تحلی  عاملی تمییدی از شاخص

نشده  شده ،رازندگی شاخص نرا ، شاخص تعدی  ،رازندگی، شاخص نرا2شاخص ،رازندگی 

و شاخص ،سیار مهم  1شاخص ،رازندگی تطبیقی، 2شاخص ،رازندگی فزاینده، 3ازندگی،ر

 استفاده شده استد 6ریشه دوا ،رآورد واریانس خطای تقریب

 

1-χ 2 

2-GFI  

3-NNFI 

4-IFI  

5-CFI 

6-RMSEA 

 براورد نام شاخص

 شده

 حد مجاز

 6کمتر از  516/0 ی آزادی( )کای دو بر درجه

 2/0باالتر از  27/0 (GFIنیکویی برازش)

 2/0باالتر از  22/0 (AGFIنیکویی برازش تعدیل شده)

 6/0کمتر از  000/0 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

 5/0باالتر از  6 (CFIبرازندگی تعدیل یافته)

 5/0باالتر از  52/0 (NFIشده) برازندگی نرم

 5/0باالتر از  55/0 (NNFIبرازندگی نرم نشده)

 5/0باالتر از  6 (IFIبرازندگی فزاینده)
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توان ،رای آزمون فرضیات  های ،رازندگی، از آن می در صورت تمیید مدل توسط شاخص

،رازندگی )تناسب( مدل از روا،ط علی ،ین متغیرهای موجود استفاده کردد ،نا،راین تعیین 

 رودد الزامات تحلی  مسیر ،ه شمار می

شودد این شاخص ،ه سادگی  اغلب ،ه عنوان شاخص موفقیت ناا ،رده میکای دو آزمون از-5

کند یا  های مشاهده شده را توصیف می دهد که آیا ،یان مدل ساختار روا،ط میان متغیر نشان می

،اشد ،هتر استد این شاخص معموفً تحت شرایط تر  کوچککای دوخیرد هر چقدر مقدار 

صادق است و نسبت ،ه اندازه نمونه حسا  است، زیرا ممکن است  5نرمال ،ودن چند متغیره

تناسب داشته ،اشد، ولی در نمونه زیاد ،رازش نداشته ،اشدد  ،یک مدل در اندازه نمونه کم

کنند، اما این شاخص نیز  ،رخی محققان از نسبت ،ه عنوان شاخص جایگزینی استفاده می

،ه درجه آزادی قطعیت  دومیذورکای داردد در مورد نسبتکای دو هایی مشا،ه  محدودیت

،رای این مدل مقدار  د(5322قا،  قبول است کالنتری) 3 وجود ندارد و در منا،ه مقدار زیر

 کای دو ،ر درجه آزادی ،سیار مطلوب ،رآورد شده استد

،اشد که  ها می ها و کوواریانس ای از مقدار نسبی واریانس ه اندازدهنده نشان GFIمعیار  -2

،اشد که هرچه ،ه عدد یک  شودد این معیار ،ین صفر تا یک متغیر می توسط مدل تبیین می

های مشاهده شده ،یشتر استد ،ه طور کلی در مدل  تر ،اشد، نیکویی ،رازش مدل ،ا داده نزدیک

،اشد مدل از لحاظ این شاخص در  2/1،افتر از  GFIمعادفت ساختاری هر چه مقدار 

گزارش شده ،رای این  GFI( مقدار 5722وضعیت خو،ی قرار دارد)جارزکاگ و سور،وا،

 مدل ،سیار مطلوب ،رآورد شده اندد

جویی را ،ا هم ترکیب  که مدل مورد ن ر چگونه ،رازندگی و صرفه،رای ،ررسی این -3

یشه دوا ،رآورد واریانس خطای تقریب استفاده شده استد کند از شاخص ،سیار توانمند ر می

های  ،اشدد این شاخص ،رای مدل ، ریشة میانگین میذورات تقریب میRMSEAشاخص 

،رای مدل ،سیار مطلوب ،رآورد شده اند و  RMSEAو کمتر است، مقدار اولیه  11/1خوب 

 ها داردد نشان از تبیین مناسب کوواریانس

 

1 - Multivariate Normality 
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های ممکن، از لحاظ  ه یک مدل ،ه خصوص در مقایسه ،ا سایر مدلک،رای ،ررسی این -4

کند از مقادیر شاخص  شده تا چه حد خوب عم  میهای مشاهده ای از داده تبیین میموعه

شاخص ،رازندگی فزاینده و شاخص ، نشده ،رازندگی (، شاخص نراNFIشده ،رازندگی ) نرا

ها حاکی از ،رازش ،سیار  این شاخص 7/1،افی ،رازندگی تطبیقی استفاده شده استد مقادیر 

های  طور که مششصه های ممکنه استد همان مناسب مدل طراحی شده در مقایسه ،ا سایر مدل

های مدل تحقیق ،ا ساختار عاملی و  دهد، داده ،رازندگی نوشته شده در جدول ،اف نشان می

های ن ری  و ،ودن سؤافت ،ا سازهزیر،نای ن ری تحقیق ،رازش مناسبی دارد و این ،یانگر همس

 دگردد توان گفت مدل تحقیق مورد تایید واقه می می و درنتییه است

 

 پذیری  تحلیل عاملی دو مرتبه ای آسیب

 های مسیر بررسی دیاگرام
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 پذیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد مدل آسیب -3نمودار
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دهدد  ای را در حالت تشمین ضرایب نشان می تحلی  عاملی تاییدی دو مرتبه  مدل3نمودار 

،اشد که عبارت است از: آشفتگی و تالطم محیطی،  می ا یزیر مق 9پذیری شام   آسیب

های منبه یا،ی تامین و  اختالل در فعالیت تامینن کننده/مشتری، فشارهای ،یرونی، محدودیت

 و مالی و منا،ه انسانید فرآیند تولید، توزیه، ارتباطات
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 پذیری در حالت معناداری ضرایب مدل آسیب -4ارنمود
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( t-valueپذیری را در حالت معناداری ضرایب ) مدل تحلی  عاملی دو مرتبه ای آسیب 2نمودار 

توان  استد لذا می 76/5های عاملی ،افی  ،رای هر یک از ،ار tمقادیر محاسبه شده ، دهد نشان می

 گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان دادد  همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه

تمامی مقادیر  نشانگر آنست که پذیری های عاملی مرتبه اول و دوا مدل آسیب نتایج ،ار

،رای هر یک از  tچنین مقادیر محاسبه شده  اند و هم ،یشتر شده 2/1های عاملی مرتبه اول از  ،ار

مسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه گیری توان ه استد لذا می 76/5های عاملی ،افی  ،ار

 مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان دادد 

ضرایب همبستگی پیرسون و آسیب پذیری نیز ،ا استفاده از  اعتبار همگرا، واگرا و پایایی مدل

  ضرایب همبستگی پیرسون ،ررسی را،طه آن محاسبه شده استدهای روایی و پایایی  شاخص

دهدد عالوه ،ر ،ررسی ضرایب  را ،ه صورت دو ،ه دو نشان می پذیری آسیبمیان ا،عاد 

 دنیزدر ن ر گرفته شده است روایی واگرا،همبستگی

مقدار ریشه دوا شاخص میانگین واریانس تبیین شده، ،رای تمامی متغیرها، از همبستگی آن 

استشرا  شده مششص شد ،اشدد ،ا کمک شاخص میانگین واریانس  متغیر ،ا سایر متغیرها ،یشتر می

هستندد  1/1های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استشرا  شده ،افتر از  که تماا سازه

( و آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده CRهای پایایی ترکیبی) شاخص

 ،اشندد  ندازه گیری می،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار ا می 9/1اندد تمامی این ضرایب ،افتر از 

های کای دو ،ر درجه  های ،رازش مدل شام  شاخص پذیری تمامی شاخص ،رای مدل آسیب

(، شاخص AGFI(، شاخص تعدی  ،رازندگی)GFI(، شاخص ،رازندگی )df/χ 2آزادی)

(، شاخص ،رازندگی فزاینده NNFIنشده ،رازندگی ) (، شاخص نراNFIشده ،رازندگی ) نرا

(IFIشاخص ،را ،)مقایس(های( ) زندگی تطبیقیCFI و شاخص ،سیار مهم ریشه دوا )

( تماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار RMSEA،رآورد واریانس خطای تقریب)

های مدل تحقیق ،ا ساختار عاملی و زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش  توان گفت داده می اند و داشته

توان  می و درنتییه های ن ری است سازه مناسبی دارد و این ،یانگر همسو ،ودن سؤافت ،ا

 گرددد  گفت مدل تحقیق مورد تایید واقه می
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 ها تحلیل عاملی دو مرتبه ای قابلیت

 های مسیر بررسی دیاگرام

 
 ها در حالت تخمین ضرایب استاندارد مدل قابلیت -5نمودار 
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دهدد  ضرایب نشان میای را در حالت تشمین  تحلی  عاملی تاییدی دو مرتبه  مدل 1نمودار 

،اشد که عبارت است از: انعطاف پذیری در تامین و اجرای  می ا یزیر مق 1ها شام   قا،لیت

 سفارش، همکاری، منا،ه مالی و انسانی، تطبیق پذیری و وضو /مرئی ،ودن زنییره تامیند 

 
 ها در حالت معناداری ضرایب مدل قابلیت -6نمودار 
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( t-valueها را در حالت معناداری ضرایب ) ای قا،لیت مدل تحلی  عاملی دو مرتبه 6نمودار

استد لذا  76/5های عاملی ،افی  ،رای هر یک از ،ار tمقادیر محاسبه شده د دهد نشان می

 گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان دادد  توان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه می

های  تمامی مقادیر ،ار،یانگر آنست که ها  های عاملی مرتبه اول و دوا مدل قا،لیت نتایج ،ار

های  ،رای هر یک از ،ار tچنین مقادیر محاسبه شده  اند و هم ،یشتر شده 2/1عاملی مرتبه اول از 

را توان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه گیری مفاهیم  استد لذا می 76/5عاملی ،افی 

نیز ،ااستفاده از  ها اعتبار همگرا، واگرا و پایایی مدل قا،لیت ددر این مرحله معتبر نشان داد

 محاسبه شده استد ها های روایی و پایایی مدل قا،لیت ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص

ها را ،ه صورت دو ،ه دو نشان  میان ا،عاد قا،لیت  ضرایب همبستگی پیرسون ،ررسی را،طه

د مقدار نیزدر ن رگرفته شده است روایی واگرا، عالوه ،ر ،ررسی ضرایب همبستگی دهدد می

ریشه دوا شاخص میانگین واریانس تبیین شده، ،رای تمامی متغیرها، از همبستگی آن متغیر ،ا 

،اشدد ،ا کمک شاخص میانگین واریانس استشرا  شده مششص شد که  سایر متغیرها ،یشتر می

هستندد  1/1طالعه دارای میانگین واریانس استشرا  شده ،افتر از های مورد م تماا سازه

( و آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده CRهای پایایی ترکیبی) شاخص

گیری  ،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار اندازه می 9/1اندد تمامی این ضرایب ،افتر از  شده

 . ،اشند می

های کای دو ،ر درجه  های ،رازش مدل شام  شاخص امی شاخصها تم ،رای مدل قا،لیت

(، شاخص AGFI(، شاخص تعدی  ،رازندگی)GFI(، شاخص ،رازندگی )df/χ 2آزادی)

(، شاخص ،رازندگی فزاینده NNFIنشده ،رازندگی ) (، شاخص نراNFIشده ،رازندگی ) نرا

(IFIهای( ) (، شاخص ،رازندگی تطبیقی)مقایسCFI و شاخص ،سیار ) مهم ریشه دوا ،رآورد

 اند و ( تماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشته RMSEAواریانس خطای تقریب)

های مدل تحقیق ،ا ساختار عاملی و زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش مناسبی  توان گفت داده می

دل توان گفت م می های ن ری است و درنتییه دارد و این ،یانگر همسو ،ودن سؤافت ،ا سازه

  دگردد تحقیق مورد تایید واقه می
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 تحلیل عاملی دو مرتبه ای توانمند سازها

 بررسی دیاگرامهای مسیر

محاسبه شده  در حالت تشمین ضرایبتوانمندسازها ای  تحلی  عاملی تاییدی دو مرتبه  مدل

 ،اشد که عبارت است از: منا،ه انسانی، چا،ک می ا یزیر مق پنجها شام   دسازند توانماست

و فرهنگ مدیریت ریسک  های دولتی حمایت، سازی فرآیند و عملیات، تکنولوژی اطالعات

 و ،حراند

 
 ها در حالت معناداری ضرايب دسازنمدل توانم- 7نمودار 

 

-tها را در حالت معناداری ضرایب ) دسازنمدل تحلی  عاملی دو مرتبه ای توانم9نمودار 

valueمقادیر محاسبه شده د دهد ( نشان میt استد  76/5های عاملی ،افی  ،رای هر یک از ،ار
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گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان  توان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه لذا می

 دادد 

های  تمامی مقادیر ،ارنشان میدهد که ها  دسازنهای عاملی مرتبه اول و دوا مدل توانم نتایج ،ار

های  ،رای هر یک از ،ار tچنین مقادیر محاسبه شده  اند و هم ،یشتر شده 2/1اول از  عاملی مرتبه

گیری مفاهیم را  توان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه استد لذا می 76/5عاملی ،افی 

 در این مرحله معتبر نشان دادد

محاسبه شده  ها زدسانمدل توانم،رای های روایی و پایایی  ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص

ها را ،ه صورت دو ،ه دو  دسازنضرایب همبستگی پیرسون ،ررسی را،طه میان ا،عاد توانم استد

د نیزدر ن ر گرفته شده است روایی واگرا،دهدد عالوه ،ر ،ررسی ضرایب همبستگی  نشان می

آن  مقدار ریشه دوا شاخص میانگین واریانس تبیین شده، ،رای تمامی متغیرها، از همبستگی

،اشدد ،ا کمک شاخص میانگین واریانس استشرا  شده مششص  متغیر ،ا سایر متغیرها ،یشتر می

هستندد  1/1های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استشرا  شده ،افتر از  شد که تماا سازه

( و آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده CRهای پایایی ترکیبی) شاخص

گیری  ،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار اندازه می 9/1دد تمامی این ضرایب ،افتر از ان شده

 ،اشندد  می

های کای دو ،ر درجه  های ،رازش مدل شام  شاخص ها تمامی شاخص دسازن،رای مدل توانم

(، شاخص AGFI(، شاخص تعدی  ،رازندگی)GFI(، شاخص ،رازندگی )df/χ 2آزادی)

(، شاخص ،رازندگی فزاینده NNFIنشده ،رازندگی ) (، شاخص نراNFIشده ،رازندگی ) نرا

(IFIهای( ) (، شاخص ،رازندگی تطبیقی)مقایسCFI و شاخص ،سیار مهم ریشه دوا ،رآورد )

 اند و ( تماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشته RMSEAواریانس خطای تقریب)

ی و زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش مناسبی های مدل تحقیق ،ا ساختار عامل توان گفت داده می

توان گفت مدل  می و درنتییه های ن ری است دارد و این ،یانگر همسو ،ودن سؤافت ،ا سازه

 گرددد  تحقیق مورد تایید واقه می
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 آور تحلیل عاملی دو مرتبه ای زنجیره تامین تاب

 های مسیر بررسی دیاگرام

 
 آور در حالت تخمین ضرايب استاندارد تابمدل زنجیره تامین  - 8نمودار 

 

دهدد  ای را در حالت تشمین ضرایب نشان می تحلی  عاملی تاییدی دو مرتبه  مدل2نمودار 

،اشد که عبارت است از: آمادگی، پاسخ  می ا یزیر مق چهارآور شام   زنییره تامین تاب

 گویی، ،هبود و ،ازگشت و رشد و ،الندگید
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 آور در حالت معناداری ضرایب زنجیره تامین تابمدل  - 11نمودار 

را در حالت معناداری ضرایب  آور ای زنییره تامین تاب مدل تحلی  عاملی دو مرتبه7نمودار 

(t-valueنشان می ) مقادیر محاسبه شده د دهدt 76/5های عاملی ،افی  ،رای هر یک از ،ار 

دازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر توان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای ان استد لذا می

 نشان دادد 

 آور: بررسی روایی شاخص زنجیره تامین تاب

  های عاملی مرتبه اول و دوم و مقدار تی نتايج بار  -4جدول 

بارعاملی مرتبه 

 دوم)تی(

آماره 

 تی

بارعامل

 ی 

مرتبه 

 اول

متغیر  ها مولفه ها شاخص

 اصلی

16/0 

(71/2) 

- 26/0 E1  

 آمادگی

 

ب
ن تا
زنجیره تامی

 
آور
 

52/60 22/0 E2 

72/5 20/0 E3 

07/66 22/0 E4 

22/0 

(55/6) 

- 25/0 E5  
07/60 52/0 E6 
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71/66 22/0 E7 
پاسخ 

 گویی

10/0 

(75/2) 

- 25/0 E8  بهبود و

 E9 22/0 15/66 بازگشت

22/66 27/0 E10 

22/66 26/0 E11 

76/0 

(02/2) 

- 26/0 E12  

رشد و 

 بالندگی

27/60 25/0 E13 

22/60 25/0 E14 

اندد  خالصه شده2آور در جدول  های عاملی مرتبه اول و دوا مدل زنییره تامین تاب نتایج ،ار

 tچنین مقادیر محاسبه شده  ،یشتر شده اند و هم 2/1های عاملی مرتبه اول از  تمامی مقادیر ،ار

توان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای  استد لذا می 76/5های عاملی ،افی  ،رای هر یک از ،ار

 گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان دادد  اندازه

 

 آور اعتبار همگرا، واگرا و پایایی مدل زنجیره تامین تاب
 آور زنجیره تامین تاب های روایی و پایایی مدل ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص- 5جدول شماره 

های  متغیر

 پنهان
(1) (2) (3) 

(4

) 
 

AV

E 
CR 

آلفا 

کرونبا

 خ

 آمادگی(1)
1    

0.92

8 

0.86

2 

0.88

8 
0.869 

258. پاسخ گویی(2)
** 1   

0.90

2 

0.81

3 

0.90

2 
0.886 

بهبود و (3)

 بازگشت
.347

** 
.251

** 1  

0.94

1 

0.88

5 

0.90

9 
0.895 

رشد و (4)

 بالندگی
.281

** 
.277

** 
.268

** 1 

0.93

8 

0.88

0 

0.88

9 
0.869 

 معنادار هستند 07/0** تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از 

AVE
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آور را ،ه  ی میان ا،عاد زنییره تامین تاب ضرایب همبستگی پیرسون ،رای ،ررسی را،طه 1جدول 

عالوه ،ر ،ررسی ضرایب همبستگی ،ه روایی واگرا این جدول دهدد  صورت دو ،ه دو نشان می

طور که در جدول مششص است، مقدار ریشه دوا شاخص میانگین واریانس  پردازدد همان می

،اشدد ،ا کمک  تبیین شده، ،رای تمامی متغیرها، از همبستگی آن متغیر ،ا سایر متغیرها ،یشتر می

های مورد مطالعه دارای  شاخص میانگین واریانس استشرا  شده مششص شد که تماا سازه

( و CRهای پایایی ترکیبی) هستندد شاخص 1/1س استشرا  شده ،افتر از میانگین واریان

 9/1اندد تمامی این ضرایب ،افتر از  آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده

  ،اشندد گیری می ،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار اندازه می

 

 آور: های برازش مدل زنجیره تامین تاب  شاخص
 آور های برازش مدل زنجیره تامین تاب شاخص - 6جدول

 حد مجاز براورد شده نام شاخص

 6کمتر از  222/0 ی آزادی( )کای دو بر درجه

 2/0باالتر از  56/0 (GFIنیکویی برازش)

 2/0باالتر از  50/0 (AGFIنیکویی برازش تعدیل شده)

 6/0کمتر از  006/0 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

 5/0باالتر از  6 (CFIبرازندگی تعدیل یافته)

 5/0باالتر از  51/0 (NFIبرازندگی نرم شده)

 5/0باالتر از  6 (NNFIبرازندگی نرم نشده)

 5/0باالتر از  6 (IFIبرازندگی فزاینده)

آور تمامی  شود ،رای مدل زنییره تامین تاب می طور که در جدول ،اف مشاهده همان

(، شاخص df/χ 2های کای دو ،ر درجه آزادی) ،رازش مدل شام  شاخصهای  شاخص

(، NFIشده ،رازندگی ) (، شاخص نراAGFI(، شاخص تعدی  ،رازندگی)GFI،رازندگی )

(، شاخص ،رازندگی IFI(، شاخص ،رازندگی فزاینده )NNFIنشده ،رازندگی ) شاخص نرا

رآورد واریانس خطای ( و شاخص ،سیار مهم ریشه دوا ،CFIهای( ) تطبیقی)مقایس



 57 نطراحی و تبیین مدل زنییره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایرا

 

توان گفت  اند و می ( تماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشته RMSEAتقریب)

های مدل تحقیق ،ا ساختار عاملی و زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش مناسبی دارد و این ،یانگر  داده

تایید توان گفت مدل تحقیق مورد  می های ن ری است و درنتییه همسو ،ودن سؤافت ،ا سازه

 گرددد  واقه می

 

 های تحقیق( معادالت ساختاری )پاسخ به فرضیه

گیری نو،ت ،ه ،ررسی مدل ساختاری یا درونی تحقیق  های اندازه پس از اعتبارسنیی مدل

آورده شده  9های اعتبارسنیی مدل ساختاری در جدول  رسدد در این قسمت نیز معیار می

 استد
 های اعتبارسنجی مدل ساختاری  معیار -7جدول 

نوع 

 اعتبار
 منبع تفسیر شاخص شاخص

اعتبار 

 مدل

ضریب 

R)6تعیین
2) 

واریان  توضیحی یک متغیر درونزا را 

نسبت به واریان  کل آن توسط 

کند. برای  گیری می های برونزا اندازه متغیر

/. 150تر از  این شاخص مقادیر بزرگ

متوسط و کمتر از /. 666تر از  قوی، بزرگ

 شود. /. ضعیف تلقی می650

( و 6522چین)

 (2002)2رینگل

اعتبار 

 مدل

ضرایب 

 6مسیر

های پنهان باید  ضرایب مسیر بین متغیر

بر اساس عالمت جبری، مقدار و 

معناداری، نوع رابطه بین دو متغیر را 

دهد. منفی بودن ضریب، رابطه  نشان می

عک  و مثبت بودن ضریب رابطه 

 دهد.  مستقیم بین دو متغیر را نشان می

 (6552چین )

 

1 - Coefficient of Determination 

2 - Ringle 

3- Path Coefficients 
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 های مدل اصلی بررسی دیاگرام

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب  -11نمودار 

 

تحلی  عاملی تاییدی و معادفت ساختاری را در حالت تشمین ضرایب نشان   مدل55نمودار 

پذیری ،  ، آسیب)مستق ( آوری زنییره تامین های تاب محرک  دهدد در این مدل متغیر می

،اشندد در این نمودار  ر )وا،سته( میآو (، زنییره تامین تابمیانییها ) دسازنها و توانم قا،لیت

 ی اول تحت عنوان معادفت اندازه گیری شوندد دسته اعداد و یا ضرایب ،ه دو دسته تقسیم می

ی دوا معادفت  ،اشندد دسته مستطی  میو های ،یضی  هستند که روا،ط ،ین متغیر مرتبه دوا

،اشند و ،رای آزمون  می اصلی )،یضی و ،یضی(های  ساختاری هستند که روا،ط ،ین متغیر

 55رشودد نمودا گفته می 5شوندد ،ه این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر فرضیات استفاده می

دهدد این مدل در واقه تمامی  نشان مینیز ( t-valueمدل را در حالت معناداری ضرایب )

، tده از آماره و معادفت ساختاری را ،ا استفا مرتبه دوا های عاملی گیری )،ار معادفت اندازه

 

1 - Path coefficient 
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% معنادار 71کندد ،ر طبق این مدل، ضریب مسیر و ،ار عاملی در سطح اطمینان  آزمون می

 + قرار گیردد 76/5تا  -76/5خار  ،ازه  tی  ،اشد اگر مقدار آماره می

 

 اعتبار همگرا، واگرا و پایایی مدل کلی تحقیق

 پايايی مدل کلی های روايی و ضرايب همبستگی پیرسون و شاخص -8جدول شماره 

 (2) (1) های پنهان متغیر

(3

) 

(4) (

5

) 

 

AV

E 
CR 

آلفا 

کرو

 نباخ

 آور ( زنجیره تامین تاب6)
1     

0.8

03 

0.6

45 

0.9

21 

0.90

0 

.0 پذیری  (آسیب2)

56 
1    

0.7

54 

0.5

69 

0.9

02 

0.87

4 

.0 ها ( قابلیت6)

61 

0.

54 
1   

0.7

74 

0.5

99 

0.9

17 

0.90

4 

.0 ها دسازن( توانم2)

56 

0.

59 

0.

77 
1  

0.7

83 

0.6

13 

0.8

88 

0.86

9 

آوری  های تاب ( محرک7)

 زنجیره تامین
0.

69 

0.

70 

0.

66 

0.

64 
1 

0.8

20 

0.6

72 

0.9

02 

0.88

6 

 معنادار هستند 55/5** تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از 

 

های اصلی مدل را نشان  ی میان متغیر ضرایب همبستگی پیرسون ،رای ،ررسی را،طه2جدول 

طور که در  پردازدد همان عالوه ،ر ،ررسی ضرایب همبستگی ،ه روایی واگرا میکه دهد می

جدول مششص است، مقدار ریشه دوا شاخص میانگین واریانس تبیین شده، ،رای تمامی 

،اشدد ،ا کمک شاخص میانگین  متغیرها، از همبستگی آن متغیر ،ا سایر متغیرها ،یشتر می

های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس  شد که تماا سازه واریانس استشرا  شده مششص

( و آلفای کرونباخ جهت CRهای پایایی ترکیبی) هستندد شاخص 1/1استشرا  شده ،افتر از 

AVE
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،اشند و نشان از  می 9/1اندد تمامی این ضرایب ،افتر از  ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده

  شندد،ا گیری می پایا ،ودن ا،زار اندازه

 

 های برازش مدل اصلی:  شاخص
 اصلیهای برازش مدل  شاخص -9جدول

 حد مجاز براورد شده نام شاخص

 6کمتر از  202/6 ی آزادی( )کای دو بر درجه

 2/0باالتر از  21/0 (GFIنیکویی برازش)

 2/0باالتر از  22/0 (AGFIنیکویی برازش تعدیل شده)

 6/0کمتر از  025/0 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

 5/0باالتر از  51/0 (CFIبرازندگی تعدیل یافته)

 5/0باالتر از  50/0 (NFIبرازندگی نرم شده)

 5/0باالتر از  57/0 (NNFIبرازندگی نرم نشده)

 5/0باالتر از  57/0 (IFIبرازندگی فزاینده)

های ،رازش مدل  تمامی شاخص کلیشود ،رای مدل  می طور که در جدول ،اف مشاهده همان

(، شاخص GFI(، شاخص ،رازندگی )df/χ 2های کای دو ،ر درجه آزادی) شام  شاخص

نشده ،رازندگی  (، شاخص نراNFIشده ،رازندگی ) (، شاخص نراAGFIتعدی  ،رازندگی)

(NNFI( شاخص ،رازندگی فزاینده ،)IFIهای( ) (، شاخص ،رازندگی تطبیقی)مقایسCFI )

( تماما در  RMSEAر مهم ریشه دوا ،رآورد واریانس خطای تقریب)و شاخص ،سیا

های مدل تحقیق ،ا ساختار  توان گفت داده می اند و وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشته

عاملی و زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش مناسبی دارد و این ،یانگر همسو ،ودن سؤافت ،ا 

 گرددد مدل تحقیق مورد تایید واقه می توان گفت می و درنتییه های ن ری است سازه
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 های تحقیق: نتایج فرضیه

  اصلیهای  نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیه- 11جدول 

T R بتا فرضیات
 وضعیت فرضیه 2

جهت 

 تاثیر

آوری زنجیره  های تاب محرک

 آسیب پذیری ←تامین

-

0.779 

-

6.610 
 - تأیید 0.63

آوری زنجیره  های تاب محرک

 توانمندسازها ←تامین
 + تأیید 0.49 6.38 0.70

آوری زنجیره  های تاب محرک

 ها قابلیت ←تامین
 + تأیید 0.59 6.88 0.77

آوری زنجیره  های تاب محرک

 آور زنجیره تامین تاب ←تامین
0.14 2.61 

0.83 

 + تأیید

زنجیره تامین  ←پذیری  آسیب

 آور تاب
 - تأیید 2.83- 0.24-

 + تأیید 2.48 0.28 آور زنجیره تامین تاب ←ها  قابلیت

زنجیره تامین  ←ها دسازنتوانم

 آور تاب
 + تأیید 4.93 0.94

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01 
 

 تاثیر معناداری داردد  آسیب پذیریآوری زنییره تامین ،ر  های تاب : محرک5فرضیه 

دهد ،ا توجه ،ه این که مقدار آماره تی  از معادفت ساختاری نشان مینتایج ،ه دست آمده 

شده است(، ،نا،راین ،ا احتمال  -76/5از  کوچکتر( خار  ،ازه ،حرانی است )مقدار تی -65/6)

 آسیب پذیریآوری زنییره تامین ،ر  های تاب محرک“ادعای محقق مبنی ،ر این که  71/1

 منفی( مقداری -997/1) ضریب ،تا،ا توجه ،ه این که رددد و گ تایید می“تاثیر معناداری دارد 

د دارد منفی و عکستاثیر  آسیب پذیریآوری زنییره تامین ،ر  های تاب محرک، شده است

  شونددهم تایید می ها ما،قی فرضیه
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 شنهادهایوارائه پ یریگ جهینت

 یامدهایهستندد پ نیتمم رهیاز شرکتها در معر  اختالفت زنی یاریدر حال حاضر، ،س

کوتاه مدت تا ،لندمدت متفاوت استد مطالعات نشان  یاز ضررها نیتمم رهیزنی یاختاللها

درصد در سال  22اختالفت از  نی،ه علت ا یجهان یکه درصد کاهش درآمد شرکتها دهدیم

نشده  ینی، شیرشد داشته استد ،روز اختالفت ناخواسته و پ 2153درصد در سال 22،ه 2155

کاهش  یرا ،را ییها هید هر چند که محققان، روانیامدی، نیتمم رهین است ،ه شکست زنیممک

را  نیتمم یها رهیزنی یریپذ بیطور کام  آس ،ه توانیاند، اما نم کرده ی،ررس یریپذ بیآس

 ینینو یکردهایرو ازمندین پذیری زنییره تامین در اثر اختالل ، بیآس شیکاهش دادد افزا

و  دیغلبه نما نیتمم رهیوجود آمده در زنی ،ه یو اختاللها سکیر یاست تا ،تواند ،ر اثرات منف

استمرار کسب و  ن،یکرده و عالوه ،ر ا یادیمحصوفت را در سراسر شبکه ا وقفهی ، انیجر

 رهیزنی دحفظ و ،هبود عملکر ی،را نرو،ید از ادینما نیتضم زیرا ن نیتمم یها رهیکار و زنی

 دآور ،اشند تاب دی،ا نیتمم یها رهیاختالل، زنی کیپس از وقو   نیتمم

دستیا،ی ،ه یک زنییره تامین تاب آور نیازمند شناسایی و یافتن عوام  اصلی و تاثیر گذار در 

،اشد، که در این پژوهش ضمن تبیین ا،عاد تاب آوری  می این را،طه و ،رقراری ارتباط ،ین آنها

ی اصلی و ،هره گیری از ن رات خبرگان صنعت و ها گرفتن مولفه زنییره تامین، ،ا در ن ر

تدوین مدل ،ا کمک روش مدلسازی معادفت ساختاری ،ه این مهم پرداخته استد لذا میتوان 

،ا ،کارگیری میموعه ای از اقداماتی که ،ه تاب آور شدن زنییره تامین کمک نموده و ،اعث 

اختالفت میشود، در یک سطح مطلو،ی، خدمت واکنش و پاسشگویی ،هنگاا در مواجهه ،ا 

صنعت  انمدیر ای،ر دی،رررکاان از  هدامآ تاسد ها، لدامرسانی ،ه مشتری را حفظ کردد 

و تصمیمات خود را ،ر  ها از آن جایی که مدیران اغلب ،رنامه ریزی ؛ستا مهم ر،سیا نیزدارو 

سی  و زلزله و فیایه مصنو   اسا  عدا امکان وقو  ،حرانها از جمله فیایه طبیعی همچون

کنند  می کنند و ،ه نوعی سعی می طراحی ها ،شر مانند جنگ ، اعتراضات و اعتصاب

ی این چنینی را نادیده ،گیرند و ،ر اسا  شرایط نرمال تصمیم گیری کنند لذا ها ریسک

ز پیش ی مناسبی ،رای رویارویی ،ا این اختالفت اها میتوانند ،ا درک عمیق تاب آوری، پاسخ
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ی مرتبط ها ی تامین از نادیده گرفتن ریسکها طراحی نموده و از صدمات متعددی که زنییره

،ن اا زنییره تامین تاب آور  ،ا فیایه طبیعی و ،شرساخته دیده اند، تا حدی پیشگیری نموده

 ،ر هشد حیاطر لمد خود را ،هبود و ارتقاء داده ،حفط و ،قای حیات خود را تضمین نمایندد

 ای،ر نتییهو در  ستاشرکتهای فعال در صنعت داروسازی  از همدآ ستد ،ه تطالعاا  ساا

را  لمد ینا انتو که می دشو می  مطر الؤاس نایا لااحد ستا زسارکا نیز نمازسا ینا

 سعی هارفاکتو بنتشادر ا ،نشست تاگف دا،ای خاپاسداد؟ در  تعمیم نیز یگری دها ،هشرکت

 هنییرزتاب آوری  حیاطردر   اقبدر  اانهاز آ هاک ونداش باانتشا هاییرفاکتو ستا هشد

در  نیز گذشته یهش هاوپژ نایدر ا هدامآ تاسد ها، طا،روا ثانیدر، ،اشد هشد دهستفاا تممین

 انتو مشا،ه می یطاشردر  ،گفتانتو نتییه میدر  نددا هتمیید شد گانهاجد رتصو ،ه هشوپژ

 تا ستا هشد دییاز شتال گرچهدادد ا تعمیم نیز یگرد تممینی  ها هنییرز ها،را  لدام نایا

 ای،ررو  یناز ا دستا جهامو هایی ،ا کاستی مطمئن رطو ،ه لیو دواش ینوتد جامه مدلی

 ئهارا یرز  شر ،ه هاییدپیشنها انتو ،هترمی نتایجآوردن تاسد ها،و  لدام تاتقویو  توسعه

 ی،ررسا موردخاص صنعت  کیدر ین تاب آور مات رهیزنیل حاضر، مد شوهژ: در پدنمو

و  هیرا در صانا شوهژپ لمد یگران آتشوهژشود پ می نهادیشرو پ ینقرار گرفت؛ ازا

د آن اههارن ر کنند تیجامع زانیت ،ه مبمشتلف موردآزمون قرار دهند و نس یها شارکت

لی تاب سطح فع یا،یارزو  نیتام رهیزنیتاب آوری ،رای  رییا،زار اندازه گ یادیا،ه  همچنین

را تاب آوری از  ی،ه سطح مطلو، یا،یفزا ،رای دست زییشرکت پرداخته و ،رنامه رآوری 

 انیاا دهندد
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