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Abstract 
The oppressive sanctions of the superpowers in the supply of our country's military 

equipment, as well as the use of a significant number of helicopters with military 

and civilian applications in the country, the importance of Iran Helicopter Support 

and Renovation Company has doubled. Disruptions as a result of unexpected events 

are an integral part of the company's supply chain, and applying the supply chain 

resilience approach to deal with these unexpected events, is essential. The purpose 

of this research is to develop a supply chain resilience model for PANHA Company. 

First, the supply chain resilience practices are identified, then, according to the 

necessity of the applicability of the final model, practices is categorized in the form 

of a two-dimensional matrix of importance - feasibility. Also, using fuzzy Delphi 

method, the most important practices and performance measures related to Penha 

Company were extracted. Finally, using interpretive structural modeling, a model is 

presented that shows the relationships between important and feasible practices of 

the company's supply chain resilience. The final research model showed that supply 

chain resilience can also lead to improved performance. Focusing on implementing 

the measures of "effective communication with suppliers" and "concluding a 

transparent contract and commitment of suppliers to it", as the most basic measures, 

are proposed to the supply chain managers of Penha Company. 

Keywords: Supply Chain, Resilience Approach, Interpretive Structural 

Modeling, PANHA Co. 
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آوری زنجیره تامین در شرکت پنها ارائه مدل تاب

 چکیده 
قدرتهاتحریم ابر ظالمانه قابلهای تعداد بکارگیری همچنین و کشورمان تجهیزاتنظامی تامین در

کاربرد با بالگرد اهمیتشرکتپشتیبانهاتوجهی کشور، در نظامی غیر و نظامی هلیی نوسازی و ی

است.اختالالتبهعنواننتایجرویدادهایغیرمنتظره،جزئی  یایران)پنها(رادوچنداننمودههاکوپتر

غیرقابلتفکیکاززنجیرهتامیناینشرکتبودهوبکارگیریرویکردتابآوریزنجیرهتامین،برای

تحقیقباهدفتدوینمدلتابآوریزنجیرهباشد.اینمیمقابلهبااینرویدادهایغیرمنتظره،ضروری

بهشناساییاقداماتتابآوریزنجیرهتامینپرداخته،سپسایناقداماترادر تامینشرکتپنها،ابتدا

قابلیتپیادهسازی،دستهبندینمودهاست.همچنینبااستفادهازروش–قالبماتریسدوبعدیاهمیت

ومعیارهایسنجشعملکردمرتبطباشرکتپنهااستخراجگردیدهودردلفیفازی،مهمتریناقدامات

بطبیناقداماتمهمونهایتبااستفادهازمدلسازیساختاریتفسیری،مدلیارائهگردیدهاستکهروا

دهد.مدلمیسازیتابآوریزنجیرهتامیناینشرکترادردستیابیبهعملکردبهترآن،نشانقابلپیاده

تواندمنجربهبهبودعملکردنیزگردد.تمرکزمییتحقیقنشاندادکهتابآورسازیزنجیرهتامین،نهای

انعقادقراردادشفافوتعهدتامینکنندگانبه"و"ارتباطموثرباتامینکنندگان"برپیادهسازیاقدامات

گردند.میپنها،پیشنهاد،بهعنوانپایهایتریناقدامات،بهمدیرانزنجیرهتامینشرکت"آن

زنجیره تامین، رويکرد تاب آوری، مدلسازی ساختاری تفسیری، شركت پنها ها: کلیدواژه

:نویسندهمسئولRahimi-ak@mut.ac.ir
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 مقدمه 
و منابعمالی مواد، از پیوستهای جریان شامل که است پویا فرآیند یک تأمین زنجیره

بیناعضایزنجیره عملکردی مناطق سراسر در اطالعات داخلو )آهیوباشدمیدر

که.(1،3112سرکار است داده نشان تامین زنجیره حوزه در نظری و تجربی بررسی

ریسکزنجیره ذاتاً تامین اجتنابهای غیرقابل تامین زنجیره اختالالتدر و هستند پذیر

(.اختالالتبهعنوانرویدادهایپیشبینینشدهتعریف3،3112است)مارلیوهمکاران

عادیوجریانکاالها،اجزاوموادرادرمیانبازیکنانزنجیرهتامین،شوندکهفعالیتمی

کند.ایناختاللهاممکناستبهعنوانرویدادهایفیزیکی)مانندآتشسوزی(،میمختل

سایبری(، حمالت )مانند اطالعات بحران مخرب(، اقدامات )مانند پرسنلی رویدادهای

سیل،طوفانو...(،اقداماتتروریستیوحتیبیبالیایزیستمحیطی)مانندزمینلرزه،

ثباتیسیاسی،برزنجیرهتامینتاثیرگذارباشد.بهمنظوربهحداقلرساندنپیامدهایچنین

2آوریدرزنجیرهبرآمدهاند)تانگحوادثی،مدیراندرصددایجادقابلیتتاب ،3112.)

قادربهپیشبینیوبهتاب تامین حداقلرساندناثراتمنفیاختالالتوآوریزنجیره

تر یکشرکتمقاوم این، بر عالوه اثراتاست. این کاهشمعنادار تواندمیهمچنین

بخشد)روئیز بهبود تامین، زنجیره در را پاسخ قابلیت و خود رقابتی و موقعیت بنتیز

2همکاران مدیریت3112، که آنجا از افـزازنجیرة(. برای فعالیتی یشرقـابتدرتأمین

زمـانومـکانمناسبدربـازاروتامینانتظارمشتریاندربهدستآوردنمحصولمناسب

ایاستکهاغلبدریپبـچیدههامیباشدوشاملسیستمکیفیومطابقبااستانداردهای

اسـتراتژی هـمچنین و سپاری بـرون بـرای جهانی بابازار متمرکز یهانوآوریهـای

هاوعملکردکنند،لذاطراحیوبرنامهریزیاینسـیستمتکنولوژیکیپایدارفـعالیتمـی

شـمار به حیاتی امری اختالالت، انواع بروز شرایط در آن آید)روسیوومـیمناسب

(.5،3112همکاران

1. Ahi & Searcy

2 . Marley 

3 . Tang 

4. Ruiz-Benítez

5. Rocío & Juan
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رویکردهایمختلفیدرمدیریتزنجیرهتامینودرراستایبهبوددرعملکردآنمعرفی

توانبهرویکردتابآوریاشارهنمود.هزینه،کیفیت،سرعتمیشدهاندکهازآنجمله

انعطافپذیریوقابلیتاطمینانازجملهمهمترینمعیار برایسنجشعملکردهاتحویل،

اند)کاروالهووهمکاران تامینبرشمردهشده 1یکزنجیره بنابراینپیادهسازی3111،  .)

نمایدکهبتواندنقشخودرادرزمانیبرایسازمانمهموحیاتیمیرویکردتابآوری

بهعبارتیاقداماتیازرویکردتابآوری بهبودعملکردزنجیرهتامینبهنمایشبگذارد.

مهمترین بهبود در جمله از و تامین زنجیره عملکرد در که هستند حیاتی برایسازمان

تتحویل،انعطافپذیریوقابلیتاطمینان،خودمعیارهایآنشاملهزینه،کیفیت،سرع

یآنسازمانراتضمیننماید.هارانشاندادهوبتوانندپایداریوتداومفعالیت

و پشتیبانی خدمات دهنده ارائه شرکت تنهاترین عنوان به پنها، شرکت تامین زنجیره

عالوهبراختالالتطبیعی،نوسازیبالگرددرایران،نیزازاختالالتموجودمصوننبودهو

نیزرنجهاازبرخیاختالالتعمدیمانندتحریم وامثالهم، اقداماتخرابکارانه برد.می،

امدادنجات،هایمتنوعبالگردهادرحوزههاکارکرد ینظامیوغیرنظامی)حملونقل،

 کشور، در آنها توجه قابل تعداد همچنین و )... و بحران مدیریت حجمکشاورزی،

ضرورتهافعالیت شرکت، این بودن منحصربفرد و داده افزایش را شرکت این ی

نماید.میآوریزنجیرهتامینآنرادوچندانتاب

یزنجیرهتامینهابنابراینباتوجهبهاهمیتونقشرویکردتابآوریدرتداومفعالیت

بهدنبالپاسخگوییبهاینوضرورتبکارگیریآندرشرکتپنها،اینتحقیقهاسازمان

توانزنجیرهتامیناینشرکتراتابآورنمود؟واثرتابآورمیمسالهاستکهچگونه

ارائهمدلتابآوری برعملکردزنجیرهاشچگونهاست؟پژوهشحاضربا سازیآن،

زنجیرهتامیندرشرکتپنها،درراستایپاسخبهاینسواالتطراحیگردیدهاست.

1. Carvalho
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 پیشینه پژوهش

 آوری زنجیره تامینتاب
یتدارکاتیمانندتامینموادخام،مونتاژقطعات،تولیدها،فعالیتهادربسیاریازشرکت

شوند.میوحتیتوزیعمحصولبهشرکاییکهدرسراسرجهانواقعشدهاند،برونسپاری

کرد ایجاد را زنجیره به وابسته و  آنهراینساختاریکمحیطگسترده در استکه ه

رویدادمیاختالل وقوع عبارتی به باشد ایداشته برجسته بسیار تأثیر درهاتواند ییکه

تامینایجاد بهاختالالتیدرمقیاسوسیعشوند.میشوند،میجریانزنجیره توانندمنجر

تامین، سطحزنجیره اختالالتدر این میانتشار اثراتمنفیزیادیایجاد نمایند.توانند

درهابسیاریازشرکت حفظنمایند، بروزاختاللنمیتوانندسطحبهرهوریخودرا با

شود)پیمییمالیهنگفتیمتوجهآنهاهانتیجهرقابتپذیریخودراازدستدادهوزیان

همکاران و شرکت1،3111فول از بسیاری کاهشهزینهها(. به کسبهاتمایل دلیل به

تواندآنهاراآسیبپذیرترنماید.زنجیرهتامینتابمیارندواینموضوعمزیترقابتید

کار محیطکسبو با مقابله به قادر بیشتر اما نباشد، ترین هزینه استکم ممکن آور

(،اختاللرابهعنوان3112)2(.وووهمکاران3،3111نامشخصاست)کاروالهووکروز

تام زنجیره در منتظره غیر یادرویداد بلکمیین همکارانشهاکنند. و (،3111)2رست

مورد نرمالیا کیفیازهرچیز انحرافکمییا وآنرا نتیجهرویداددانسته اختاللرا

نمایند.میانتظارتعریف

جهانی کنونیکه دنیایرقابتی سازماندر نقشمهمیدر میشدن ایفا ضروریها کند،

برایتاباستکهاستراتژی فائقآمدنبرهرگونهاخاللبهکاربردهشود)منساحوآور،

5همکاران زنجیره3115، رقابتبین حاضر حال در  رقابتبین(. جایگزین تامین، های

رویهاسازمان بر زیادی تاثیر تامین شکستزنجیره موفقیتیا بنابراین است. گردیده

رقابتبینشرکتشرکت دارد. عواملینظیروزنجیرهایتامینشانهاها به فقطوابسته

1. Pfohl

2. Carvalho & Cruz

3  . Wu

4  .  Blackhurst
5  . Mensahs
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بلکهاینرقابتبه.هزینهکم،کیفیتباال،کاهشزمانتداركوسطحخدمتباالنیست

می خطر به را آنها عملکرد اختالالتبیشماریکه بر غلبه بر نیزتواناییآنها اندازد،

همکاران و است)آزودو 1،3112وابسته بخشاز هر امکانوقوعاختالالتدر  زنجیره(.

فجایع و بالیایطبیعی نقل، و تاخیراتحمل متنوعیهمچون و وسیع دالیل به تامین،

زنجیرهتامینتاب آورسیستمیاستکهتواناییبازیابیسریعپسازانسانیوجوددارد.

می را اطمینان این و داشته را اختاللاختالل این از را تاثیر کمترین مشتریان که دهد

تواندباعثآسیب(.ریسک،بهاحتمالباالییمی3،3112گونگوهمکاراندریافتکنند)

زنجیرهتامینگردد.ریسکازفرایندهایدرونی،تقاضایبیرونی،کنترلوعرضه)تامین(

می وجود درحالیبه ریسکآید. امکانکه احتمال وظیفهها این دارند، باالیی پذیری

کاهشکهاسازمان دچار محلیکه شناساییستتا استرا ریسکشده اراییناشیاز

کنندوازطریقمدیریتزمانوموجودیاضافهبهبازیابیزنجیرهتامینمبادرتورزیدهو

(3111)2بهامراوهمکاران.(2،3112زنجیرهتامینراتابآورکنند)کریستیانتووهمکاران

ماندرتکمیلکاالهابرایبازاروهاتاثیرمستقیمیدرتواناییسازاندکهوقفهعنوانکرده

هااثراتمنفیبررویباشند.وقفههمچنینفراهمکردنخدماتمهمبهمشتریاندارامی

سرمایه هزینه ساختار فروش، عملیات، درآمد سودآوری، موجودیعملکرد، و هاها

(.5،3112خواهندداشت)هندریکسوسینقال

ژو عنوانکرده3112)2جیو معنیاندکه(، تامیناثر بررویاختالالتزنجیره داریرا

دستهایپایینمدتدرسراسرزنجیره،نرخرضایتازسازمانعملکرداقتصادیدرکوتاه

تحقیقاتزیادیازدیدگاه هایمختلفدربارهمدیریتومشتریاننهایی،خواهدداشت.

هوئنیگ و 2ریسک)تان منتزر3111، و مانوج ،2 تانگ3112، تاملین، (،آسیب2،3112و

1  . Azevedo

2 .Gong 

3. Kristianto

4 . Bhamra 
5. Handrix & sighnal

6 . Ji & zhu 

7 . Tann &Huing 

8. Manuj & Mentzer

9. Tang & Tomlin
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نیشات و همکاران13111پذیری)واگنر و بریگوگلیو همکاران،33112، و آزیویدو ،

(،3111(،شدهاست.زدسیدیسینوواگنر)23112(وایمنیزنجیرهتامین)ساراتی31122

تامینطبقهتاب ادبیاتریسکزنجیره عنوانزیرمجموعه به تامینرا بندیآوریزنجیره

اند.معموالمدیریتریسکزنجیرهتامینشاملفرایندهایارزیابیمنابعریسکبرایهکرد

و شناسایی و ریسک انواع شناسایی ریسک، نامطلوب عواقب تعریف تامین، زنجیره

عملیات میانتخاب ریسک کاهش همکارانهای و 5باشد)جوتنر و3112، گلیکمن .)

ناپذیربودهوهاواختالالتدرزنجیرهتامیناجتناباندکهوقفه(،ابرازکرده3112)2وایت

افتدیانه،باشدبنابراینتمرکزمدیریتنبایدبررویوقایعنامطلوبکهدرآیندهاتفاقمی

نسبتبه واکنشموثر به قادر تا مدیریتکند و داده توسعه تامینرا زنجیره باید بلکه

تواناییواکنشوك باشد. زمانوقوع در وقفهها انسانی(شمناسبنسبتبه ها)طبیعییا

مییکالزاماستراتژیکبرایپایداریتجارت بخصوصزمانیکهسازمانها ازباشد، ها

،2)هاناوهمکاران اعضایوابستهبههمکهدریکشبکهحضوردارند،تشکیلشدهباشد

سیستم3111 به تابآوری مفهوم آن(. و تواناییهایتولیدیگسترشیافته عنوان به ،

آوریتوانایییکسیستمدربازگشتبههاقابلتعریفاست.تابسیستمدرمقابلهباوقفه

(.2،3115حالتاصلیبعدازبروزاختاللاست)پک

برابروقفه تامینبرایواکنشدر بهعنوانتواناییزنجیره تامین، هایتابآوریزنجیره

 کانیاتو، عواقبغیرقابل2(3112ناخواسته)رایسو با مقابله برای تامین زنجیره توانایی ،

اجتناباختالالت،بهمنظوربازگشتبهعملیاتاصلییاحرکتبهسمتعملیاتجدید

پک و اختالل)کریستوفر از قبل حالت از 11بهتر از3112، گرفتن پیشی توانایی ، )

1 .Wagner & Neshat 

2 .Brigoglio 

3. Azevedo

4 . Sarati 

5 . Juttner 

6 .Glickman &wite 
7. Hanna

8. Peck

9 .Rice & Caniato 

10 .Christopher & Peck 
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رایس 1اختالل)شفیو برایمق3115، تامین تواناییزنجیره اختالل(، با هایغیرقابلابله

(،ظرفیتزنجیرهتامیندرجذباختالالتوبرگشتآن3،3112انتظار)آزودووهمکاران

بهوظایفوساختاراولیهدرمواجههبااختاللوتواناییزنجیرهبرایبازگشتبهحالت

مطلوب یا حالتاصلی از و تجربه را اختالل بعدازاینکه آن، از اجتنابهایشکستتر

2شود)کاروالهووهمکارانمیکرده،تعریف تعاریفمختلفیاززنجیرهتامین3113،  .)

درجدول برخیازمهمترینآنها که است، آمده1تابآورتوسطمحققانارائهشده ،

است.

آور تاب تامین زنجیره مختلف تعاریف. 0جدول 

تعریفمحقق

Christopher & 

Peck (2004)

به يک  حركت يا و خود اولیه وضعیت به بازگشت توانايی كه است ای زنجیره

.دارد را قبل از تر مطلوب جديد وضعیت

Klass etal(2005)
 آنها مناسب به پاسخ و حوادث از جلوگیری برای توانمند و پیشگامانه ای زنجیره

.است مناسب و شده ريزیبرنامه اقدامات ايجاد با

Priya Datta et 

al(2007) 

با در مواجه عملکرد تغییرات كنترل و حفظ توانايی تنها نه كه است ای زنجیره 

 دارا نیکز  ناگهانی را تغییرات به پايدار پاسخ و انطباق توانايی بلکه دارد، را اختالل

.باشد می

Juttner & 

Maklan(2011)

حوادث خطرناک بروز از پس خود، وضعیت بهبود قابلیت كه است ای زنجیره 

بکروز  گريزی از كه اساسی فرض اين اساس بر دارد، را قبل از تر مطلوب ربطو

.ندارد وجود ها رويداد

Ponis & Koronis, 

(2012) 

 بینی وقايع پیش برای خود شبکه طراحی و ريزی برنامه در توانا است ای زنجیره

و بکر سکاختار   نظارت حفظ با همزمان و اختالالت با سازگار ،)منفی( غیرمنتظره

.رويداد از قبل تر مطلوب شرايط به دستیابی و عملکردها

Hohenstein  et al 

(2015) 

زنجیره ای است توانا با آمادگی در برابر خطکرات پکیش بینکی نشکده و بازيکابی      

سريع از اختالالت بالقوه و بازگشت به وضعیت اصلی با رشد به وسیله حركت 

فزايش رضايت مشتریبه سوی وضعیتی جديد و مطلوب تر در راستای ا

1. Sheffi & Rice

2.Azevedo

3. Carvalho
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Kamalahmadi et 

al (2016) 

در برابکر  مقکاو   اختالالت، ناگهانی برخورد احتمال كاهش برای توانا ایزنجیره

بکا  و واكکنش  بهبکود  و ها عملکرد و ساختارها كنترل حفظ با اختالالت گسترش

هب خود و بازگرداندن اختالل از جلوگیری برای موثر و سريع واكنشی هایبرنامه

عملیات مطلوب حالت ي 

رحیمی و 

(0361همکاران)

آن و بازگرداندن منتظره غیر اختالالت به دادن پاسخ توانايی كه است ایزنجیره

.دارد را نرمال و قبل از وقوع رخداد حالت به

Adobor et 

al(2018)

زنجیره ای توانا برای پاسخگويی سريع به رويدادهای غیرمنتظره به طکوری كکه   

ات  خود را به سطح عملکرد قبلی بازگردانده و يا حتی به ي  سطح جديد عملی

.و بهتر بازگرداند

 اقدامات تاب آور سازی زنجیره تامین
تامین هدفایجادتوانایییکزنجیره با تامین، رویکردتابآوریدرمدیریتزنجیره

بهیکوضعجدیدومطلوب زتجربهاختاللوتر،پسابرایبازگشتبهحالتاولیهیا

وقوعحالت میاجتناباز گرفته کار به درهایشکست، سازیاینرویکرد پیاده شود.

مجموعهسازمان وسیله به میها، صورت اقدامات از عنوانای به اقدامات این گیرد.

فعالیتمجموعه از میای شناخته سازمانها که بخششوند اثر مدیریت ارتقاء برای ها

(.بهعبارتیبکارگیریاین1،3111گیرند)آزودووهمکارانمینخودبهکارمیزنجیرهتا

هدفبهبود با و تامین زنجیره در تابآوری رویکرد سازی پیاده منظور به اقدامات،

می صورت تامین زنجیره همکارانعملکرد و 3گیرد)کاروالهو مطالعات3111، در .)

ضمنبیاناهمیتوضرورتبکارگی تامین،مختلف، ریرویکردتابآوریدرزنجیره

،نتایجبررسی3اقداماتمترتببرپیادهسازیاینرویکردنیزبرشمردهشدهاست.جدول

دهد.تحقیقاتپیشیندرخصوصمعرفیاقداماتتابآورسازیزنجیرهتامینرانشانمی

1 .Azevedo 

2 .Carvalho 
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جدول2. اقدامات زنجیره تامین تاب آور مبتنی بر بررسی تحقیقات پیشین

منبععنوان اقدا رديف

 Azevedo & et al(2010),Carvalho & etموجودی استراتژي  ذخیره1

al(2011),Cruz(2012),Kamalahmadi et 

al (2016) 

 ,Azevedo & et al(2010),Cruz(2012)منعطف يابی منبع 2

Kamalahmadi et al (2016),Rocío   & et 

al(2018) 

 Azevedo & et al(2010),Carvalho & etینتام زنجیره پذيری رؤيت3

al(2011),Cruz(2012),Tukamuhabwa et 

al(2015), Zailani(2015), Sahu et 
al(2017) 

 Carvalho & et al(2011),Cruz(2012)مازاد ظرفیت ايجاد و نگهداری4

Kamalahmadi et al (2016) 

 ,Azevedo & et al(2010),Cruz(2012)مهارته چند كار نیروی 5

Kamalahmadi et al (2016) 

و متنوع تولید محصوالت در پذيری انعطاف 6

چند گانه

Azevedo & et al(2010),Cruz(2012) 

Cruz(2012)نقل اختصاصی و حمل ناوگان بکارگیری 7

بکه  تکامین كننکدگان   تعهکد  و شکفاف  قرارداد 8

قراردادها

Cruz(2012) 

Cruz(2012)ريس  مديريت فرهنگ 9

 Azevedo & et al(2010)زنجیره تامین در همکارانه فعالیت 11

 Azevedo & et al(2010), Carvalho & et نقل و حمل در پذيری انعطاف11

al(2011),Cruz(2012), Tukamuhabwa et 

al(2015), zailani(2015)Rocío   & et 

al(2018), 

 Kamalahmadi et al ,(,Cruz(2012)انداختن)استراتژی تاخیر( تعويق به12

(2016) 

 ,( ,Azevedo & et al(2010),Cruz(2012)تقاضا بر مبتنی مديريت 13

Kamalahmadi et al (2016) 

كکاهش  همکارانکه بکرای   یها فعالیت توسعه 14

ريس 

Azevedo & et al(2010),Cruz(2012) 

ی منبع يکابی  ها تامین كننده پشتیبان)استراتژی 15

تعويض تامین كنندگان   به منظور امکان

Azevedo & et al(2010),Cruz(2012) 

دسته تولیدی اندازه سازی حداقل 16
Azevedo & et al(2010), Carvalho & et 

al(2011), Cruz(2012) 

و ارتباطات فناوری اطالعات بکارگیری 17
Pettit  etal(2013), Tukamuhabwa et 
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al(2015), Kamalahmadi et al (2016), 

Sahu  etal(2017),Rocío   & et al(2018) 

 Govindan  et al(2015), Kamalahmadiفرايند پذيری انعطاف 18

et al (2016), Sahu  etal(2017) 

مشتری به سريع پاسخگويی 19
Carvalho & et al(2011), Cruz(2012), 

Kamalahmadi et al (2016) 

یتکی و بکا   ی امنها اتحاد به منظور توسعه شیوه 21

 Christopher & Peck (2004)شبکه تامین كنندگان

طراحککی محصککول بککه منظککور آمککاده سککازی  21

نیازهای همه مشتريان

Azevedo & et al(2010),Carvalho & et 

al(2011), Cruz(2012), 

Kamalahmadi et al (2016) 

 Kamalahmadi et al (2016)و دانش موجود ها پشتیبان گیری از سیستم22

 Azevedo & et al(2010)خريد( و تولید )ساخت سپاری برون 23

ی اقتصککادی بککرای تککامین هککا ايجککاد انگیککزه 24

كنندگان

Kamalahmadi et al (2016) 

 Cruz(2012)پشتیبانی دانشی و فرايندی تامین كننده 25

ی ها سرمايه گذاری در امنیت و بهبود سیستم 26

امنیتی

Tukamuhabwa et al(2015), 

Zainali(2015), Kamalahmadi et al 

(2016) 

ارتباط موثر با تامین كنندگان 27
Azevedo & et al(2010), Soni et 

al(2014), Ragesh et al(2015), 

Kamalahmadi et al (2016) 

 Azevedo & et al(2010), kamalahmadiارتباط موثر با مشتريان 28

et al (2016) 

 Azevedo & et al(2010),Carvalho & etبا تامین كنندگان ها  اشتراک ريس 29

al(2011),Cruz(2012) 

Kamalahmadi et al (2016), Rocíoافزايش آمادگی برای اختالالت 31   & et 

al(2018) 

 Cruz(2012), Kamalahmadi et al (2016)توسعه تامین كنندگان 31

 Pettit  et al(2013),  Azevedo & etبرنامه ريزی اقتضايی 32

al(2010), Cruz(2012), Tukamuhabwa 

et al(2015), 

Rocío   & et al(2018) 

Hohenstein & et al(2015) 

 Azevedo & et al(2010), Carvalho & etبرنامه ريزی موجودی تامین كننده 33

al(2011), Cruz(2012) 

ايجاد دفتر كار بکرای برقکراری ارتباطکات بکا      34

نندگانتامین ك

Kamalahmadi et al (2016) 

 Azevedo & et al(2010), Carvalho & etشناسککايی تهديککدهای بککالقوه و پاسککخگويی  35

al(2011),Cruz(2012),Kamalahmadi et 
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al (2016)اثربخش به آنها

ها انطباق فناورانه در مواجهه با آشفتگی 36
Azevedo & et al(2010),Cruz(2012) 

Carvalho & et al(2011),Kamalahmadi 

et al (2016) 

Azevedo & et al(2010)كار گروهی 37

Kamalahmadi et al (2016)ايجاد و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه38

بهره مندی از دانکش روز و تکنیکهکای حکل     39

بحران

Cruz(2012), Kamalahmadi et al (2016) 

 Azevedo & et al(2010), Carvalho & etراه حل سناريوپردازی و پیش بینی ريس  و41

al(2011), Cruz(2012), Kamalahmadi et 

al (2016) 

ی متقابل كکاركردی، فرهنکگ   ها آموزش، تیم 41

مديريت ريس 

Azevedo & et al(2010), Carvalho & et 

al(2011),Cruz(2012),Kamalahmadi et 

al (2016) 

Kamalahmadi et al (2016)آنكاهش مصرف انرژی و ذخیره  42

 Azevedo & et al(2010)استفاده از سیستمهای نت بهره ور 43

 ی عملکرد زنجیره تامینها معیار
طیسالیاناخیر،مدیریتزنجیرهتامینوبهتبعآنسنجشعملکردزنجیره،توجهجمع

اجراییکسیستمکثیریازمدیرانومحققینرابهخودمعطوفداشتهاست.ازآنجاکه

هایمناسبدرسطوحمختلفارزیابیعملکردنیازمندتدوینوتعریفمعیارهاوشاخص

وارائهچارچوبهاباشد،پژوهشگراندرمطالعاتخودبهشناساییمعیارزنجیرهتامینمی

تامینپرداخته برخیازمهمترینمعیارارزیابیعملکرددرسطوحمختلفزنجیره یهااند.

اند،سنجش گرفته قرار توجه تحقیقاتمختلفمورد در که را تامین زنجیره عملکرد

و کار و کسب ضایعات تحویل، اطمینان قابیلیت نوآوری، هزینه، کیفیت، از عبارتند

همکاران و شرادها پاسخگویی) ساغری)3112)1سرعت و لطفی و3112(، (،روسیو

((.3112)3همکاران

1 .Shradha 

2 .Rocío 
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 مین در بهبود عملکرد آننقش تاب آوری زنجیره تا
یرقابتیدرزنجیرههاسنجشعملکردزنجیرهتامینمربوطبهسنجشبکارگیریاستراتژی

تولیدمحصوالتتجهیزشدهبهمزیت هدفمدیریتزنجیرهتامین، یهاتامیناستزیرا

همکاران و است)هانسون 1رقابتی رویکرد3111، بنابراین کهها(. آوری تاب مانند یی

گیرند،بایددرراستایتامینخواستمشتریانباشد)کروز،میرانزنجیرهتامینبهکارمدی

همکاران3113 و آزودو عملکرد3111)3(. بر تابآور اقداماترویکرد بررسیاثر به )

دهدکهبکارگیریپارادایمتابآوربهمیزنجیرهتامینپرداختهونتایجمطالعهآنهانشان

 شدن تر کمکرقابتی بهتر عملکرد به رسیدن و تامین تابمیزنجیره همچنین کند.

آورسازیزنجیرهتامینباایجادآمادگیبرایپاسخگوییبهاختالالت،زمانارائهمحصول

بهبازارراکموسطحارائهخدمتبهمشتریراافزایشدادهومانعبهخطرافتادنکیفیت

آزودووهمکارانمیمحصول بهارائهیکمدلمفهومی3111)2گردد. پردازندکهمی(،

مثبتمینشان تاثیر تامین زنجیره عملکرد بهبود تابآوریبر بکارگیریرویکرد دهد

معیارمی با تامین زنجیره عملکرد مطالعه این در کیفیتوهاگذارد. موجودی، یسطح

ش سنجیده کار، و کسب ضایعات و هزینه تحویل، سرعت مشتری، است.رضایت ده

یزنجیرهتامینشاملانعطافها(،اثرتابآوریرابرویژگی3113)2کاروالهووهمکاران

پذیری،سرعتتحویل،پاسخگویی،همکاری،روئیتپذیریوشایستگیبررسینمودهو

برعملکردزنجیرهتامینورقابتپذیریآنازمنظرزمانارائهبهبازار،  اثرمثبتآنرا

(،بهارائهیک3112)5ولوخدمتبهمشتریتحلیلنمودند.آزفروهمکارانکیفیتمحص

بر تامین زنجیره آوری تاب رویکرد بکارگیری مثبت اثر نمایش برای مفهومی مدل

یعملکردیزنجیرهتامینشاملسطحموجودی،کیفیت،زمانورضایتمشتری،هامعیار

(،درپایاننامهکارشناسی1222فیروزی)هزینه،همچنینضایعاتکسبوکارپرداختند.

نشان خود میارشد زنجیره عملکرد بهبود در آوری تاب رویکرد که دردهد تامین

1 .Hunson 

2 Azevedo 

3 Azevedo 

4 Carvalho 

5 .Azfar 
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مثبتهامعیار اثر دارای خدمات سطح و تحویل زمان هزینه، کیفیت، محسنیمیی باشد.

بودعملکرد(دررسالهدکتریخود،اثرمثبتبکارگیریرویکردتابآوریرابربه1222)

یکیفیت،هزینه،تحویل،نوآوریوزمانارائهبههازنجیرهتامینصنایعخودروییرادرمعیار

(،بهبررسیتاثیرپارادایمتابآوربرعملکرد3115)1دهد.گاویندانوهمکارانمیبازار،نشان

یمحیطیهاهزینهدهندکهمعیارهزینه،ضایعاتکسبوکار،میزنجیرهتامینپرداختهونشان

(،3112)3پذیرند.روسیووهمکارانمیورضایتمشتریازبکارگیریاینرویکردتاثیرمثبت

بهبررسیمزایایمحیطیرویکردتابآوریدرزنجیرهتامینصنایعهوافضاپرداختهونشان

حوادثمحیطیدارایاثرمی تعدد درکاهشضایعاتو بکارگیریاینرویکرد دهندکه

لطفیوساغری)میمثبت بهبررسیتاثیررویکردتابآوربرعملکردزنجیره(،3112باشد.

تامینشاملهزینه،سرعتتحویلوکاهشزمانبهبودپرداختهونشاندادندکهاینرویکرد

روسیووهمکاران)می (،نشاندادندکهبکارگیری3112تواندبرآنهااثرمثبتداشتهباشد.

افزایشمیردتابآوریرویک توانددربهبودعملکردزنجیرهتامینازجملهکاهشهزینه،

کیفیت،کاهشضایعاتوافزایشسرعتتحویلاثریمثبتداشتهباشد.

روش شناسی پژوهش
باتوجهبهاهمیتوضرورتتابآورسازیزنجیرهتامینشرکتپنها،سواالتاصلیتحقیق

آورسازیزنجیرهتامینشرکتپنهاچیست؟وتابآورسازیزنجیرهاینهستندکهمدلتاب

گذارد؟برایتدویناینمدلابتدامیتامینآنبرکدامیکازاهدافکلیدیعملکردشاثر

گیرد؟سپسمیبایستبررسینمودکهپیادهسازیرویکردتابآور،چهاقداماتیرادربرمی

نجیرهتامیناینشرکتکدامند؟پسازآنباتوجهمشخصنمودکهاهدافکلیدیعملکردز

بهاینکهبرخیاقداماتپیشنیازدیگراقداماتبودهوبکارگیریآنها،اقداماتدیگرراتسهیل

کند،مشخصنمودکهروابطسلسلهمراتبیبینایناقداماتچگونهاست؟ونهایتااینکهاینمی

اثرگذاراقداماتچگونهوبرکدامیکازاهدافکل تامینشرکتپنها یدیعملکردزنجیره

باشند؟برایپاسخگوییبهاینسواالت،اینتحقیقدرسهمرحلهبهانجامرسیدهاست.بهمی

1. Govindan

2 .Rocío 

1
1
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درگاماولودوم)مرحلهدومتحقیق(،پاسخدهندگانبهسواالتهامنظورجمعآوریداده

لید،کیفیت،تامینوبازرگانی،فروشونفرازخبرگانصنعتیشاملمدیرانتو5پرسشنامهرا

یغربالگریها،درگاماولمرحلهدوم،ازروشهانتتشکیلدادند.جهتتجزیهوتحلیلداده

ازماتریس1(FSفازی) IFAودرگامدومآن،
درگامسوماز3 استفادهگردید. نفراز2،

لی،مدیرفروش،مدیربازرگانی،خبرگانصنعتیشاملمدیرعامل،جانشینمدیرعامل،مدیرما

فازی) دلفی روش و گردید مدیرکیفیتاستفاده و تحلیلFD)2مدیرتولید و تجزیه برای

تحقیقهاداده سوم و گامهایدوم خبرگان از پژوهشنیز سوم مرحله در شد. گرفته بکار

داده و گردید تجزیهااستفاده مورد مدلسازیساختاریتفسیری، از استفاده قراربا تحلیل ه

گرفتهومدلنهایی،ارائهگردید.

محیط در تامین، تابآوریزنجیره اقداماتشناساییشده اینکه به توجه یتحقیقاتیهابا

معرفی ... الکترونیکو صنایع پتروشیمی، نساجی، خودروسازی، صنایع جمله مختلفاز

التزنجیرهتامینشرکتپنهاگردیدهاندممکناستبرخیازایناقداماتمتناسببااختال

در که باشد داشته وجود تامینشرکتپنها زنجیره همچنیناختالالتخاصیدر نباشندو

تکنیک از استفاده با دوم مرحله اول گام در لذا باشد. نشده اشاره آنها به تحقیقاتپیشین

 پرسشاز کیف5غربالگریفازیو تولید، اینشرکت)مدیران خبرگان از تامینونفر یت،

بازرگانی،فروشونت(کهبهنوعیبااختالالتموجودزنجیرهآشناییدارند،ایناقدامات

بومیسازیگردید.درگامدومباتوجهبااینکهتمرکزتحقیقبرمعرفیمدلیکاربردیبرای

اقداماتیبایستدرمدلنهاییمیباشدکهپسازارائهقابلاستفادهباشد،لذامیاینشرکت

وجودداشتهباشندکهدراینمرحلهازقابلیتپیادهسازیبرخوردارباشند،درنتیجهاقدامات

قابلیتبکارگیرینمایهشدهومدلنهایی–شنااساییشدهدرگاماولدرقالبماتریساهمیت

نجیرهتحقیقبراساساقداماتیطرحریزیگردیدکهعالوهبرداشتناهمیتدرتابآوریز

قابلیتبکارگیری،-تامین،قابلبکارگیریدراینزنجیرهنیزباشند.براساسماتریساهمیت

اهمیتو معیار میزاندو به توجه تامینشرکتبا استراتژیبرایتابآوریزنجیره چهار

1 . Fuzzy Scrining 

2 . Importance Fisibility Analysis 

3 . Fuzzy Delphi 
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پرسشقرار مورد نیز گام این در که خبرگانی گردید. اقداماتطرح سازی قابلیتپیاده

نفریبودندکهدرگاماولموردسوالقرارگرفتهوازسطحتجربیاتودانش5همانگرفتند،

تامینمتناسببا اهدافعملکردیزنجیره که ازآنجا  کافیدراینزمینهبرخورداربودند.

یکالنهاتعیینشدهوبخشعمدهآنهامتناسببااستراتژیهااهدافکلیدیعملکردسازمان

گردند،لذادرمرحلهدومبهمنظورشناساییاهدافمیودراسنادباالدستیبیانسازمانیبوده

عملکردیزنجیرهتامینشرکتپنهاعالوهبرمدیرانحوزهتولید،مدیرعامل،جانشینومدیر

مالینیزازجملهخبرگانموردپرسشدراینپژوهشبودند.دراینمرحلهازتکنیکدلفی

اهدافکلیدیعملکردوتوافقنظرخبرگاناستفادهگردیدکهدردودورفازیبرایتعیین

صورتپذیرفت.درمرحلهسومپژوهشازمدلسازیمعادالتساختاریبهدلیلقابلیتآندر

زوجیهاتدوینمدل مقایسه با تا شد خبرگانخواسته از گردیدو مراتبیاستفاده یسلسله

وکمکبهپیادهسازیدیگراقداماتمشخصنمایند.اقدامات،نقشآنهارادرتسهیل

باتوجهبه تحقیق، روش لحاظ به و کاربردی تحقیقات قالب در هدف، لحاظ به مطالعه این

کمیاست.قلمرو کیفی تحقیقات زمره بکارگیریمدلسازیمعادالتساختاریتفسیری،در

غیرتصادفیهدفمند،به روشبه اینپژوهش باشد.خبرگانمیشرکتپنها پژوهش، مکانی

بودهوازنزدیکبااختالالتمترتببرزنجیره موضوع به انتخابگردیدندکهآشنا گونهای

استفاده ساخته محقق نامه پرسش از هاداده جمعآوری جهت تامیناینشرکتدرگیرباشند.

برایMatlab 14وExcel 2010و SPSS20یهادراینپژوهش،ازنرمافزار گردید.

استفادهگردیدهاست.هاداده تحلیل

 ها و تجزيه و تحلیل داده ها يافته

 تعیین اقدامات تاب آوری زنجیره تامین شرکت پنها
 گام اول : غربال اقدامات و معرفی اقدامات اولیه متناسب با زنجیره تامین شرکت پنها

جهتشناس پیشین، مطالعاتصورتگرفته اینکه به توجه معرفیاقداماتتاببا اییو

محیط در تامین، زنجیره خودروسازی،هاآوری صنایع جمله از مختلف تحقیقاتی ی

نساجی،پتروشیمی،صنایعالکترونیکو...بهانجامرسیدهاند،قطعاتعدادیازآنهاباتوجه
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آنیپشتیبانی،بهسازیوساختوتولیدشرکتپنهاوهمچنیننوعمحصولهابهفعالیت

)بالگرد(،تناسبنداشتهوبرخیازآنهانیزمتناسببانوعاختالالتدرزنجیرهتامیناین

ممکن تامیناینشرکت، برخیاختالالتخاصزنجیره اینکه بهعالوه شرکتنیستند.

استوجودداشتهباشدکهدرزنجیرهتامینسایرصنایعموجودیتنیابندومنجربهمعرفی

تاباقداماتجدی برای مرحلهدی این در لذا گردند. شرکتپنها تامین زنجیره آوری

اقداماتیمی بر پیشین، تحقیقات در آوری تاب شده شناسایی اقدامات بین از بایست

باشند.بنابرایندراینمرحلهپسمیمتمرکزشویمکهمتناسببازنجیرهتامینشرکتپنها

ازبررسیتحقیقاتپیشین،بهاقداماتمرتبطباتابازغربالگریکلیهاقداماتاحصاشده

یابیم.بهاینمنظورکلیهمیآوری،کهمتناسببازنجیرهتامینشرکتپنهاهستند،دست

 پیشین)جدول تحقیقات بررسی از شده 3اقداماتشناسایی شامل قالب22(، در اقدام

ریکازایناقداماتتاچهپرسشنامه)الف(طراحیوسوالبهاینصورتمطرحشدکهه

اندازهبازنجیرهتامینشرکتشما)پاسخدهندگان(تناسبدارد.بهعالوهاینکهازخبرگان

خواستهشدتااقداماتیکهدرتحقیقاتپیشینبهآنهااشارهنشدهوباتوجهبهشرایطخود

پیشنهاددهند.جهتشرکتپنها،متناسببااختالالتمترتببرزنجیرهتامینآنهستندرا

رویکردغربالگریفازی شرکتپنهااز حوزه در شده شناسایی اقدامات سازی بومی

دفاعی علوم یهاپژوهش در و1251دهه در بار اولین تکنیکبرای گردید.این استفاده

اصلی است.هدف شده استفاده ازآن گوناگونی یهارشته در کنون تا و بکارگرفتهشد

دلفی انجام از کسب مطالعه غربالگریفازی، ترین قابل و بین توافق میزان اطمینان

شده کنترل بازخوردهای همراه به هانامه پرسش توزیع طریق از گروهمتخصصان نظرات

یاغربالگریفازیهمانتکنیکدلفیفازیاست1است.درواقعروشخبرهسنجی بوده

انتخاب به عوامل،نیاز شناسایی رسد.جهتیمکهدریکمرحلهبهنتیجهوجمعبندی

معیارهایمیپانل اعضای عنوان به خبرگان نظری، تسلط شامل خبرگان انتخاب باشد.

باشد.میبهآنها دسترسی وامکان پژوهش در مشارکت توانایی و عملی،تمایل تجربه

نیز اعضای تعداد  پیشین یهاپژوهش در پانل این دهبو متغیر نفر31تا5بین در است.

بااستفادهازطیفلیکرتهاخبرهبرایتعیینمیزانتناسباینشاخص5پژوهشدیدگاه

1 . Expert  Judgment 
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توجهبهاینکهروشدلفی،5 با بهمنظور است روشی درجهایگردآوریشدهاست.

نیستند مشخص آنبهصراحت پارامترهای و اهداف که مسائلی بر اجماع و تصمیمگیری

بهتر هستند، ذهنی و بوده افراد برشایستگی متکی خبرگان یهاارزیابی که آنجایی واز

(.1223همکاران، و شود.)توکلی استفاده فازی اعداد از اعدادقطعی جای به است

اقدامشامل33اقدامتنهاتعداد22گانهغربالگریفازی،ازمجموع2پسازانجاممراحل

یابی منبع استراتژیکموجودی، وذخیره ایجاد تامین، زنجیره پذیری رؤیت منعطف،

نگهداریظرفیتمازاد،نیرویکارچندمهارته،قراردادشفافوتعهدتامینکنندگانبه

قراردادها،تامینکنندهپشتیبان،بکارگیریفناوریاطالعاتوارتباطات،پشتیبانگیریاز

پشتیبانیدانشیوفرایندهاسیستم برونسپاریتولید، یتامینکننده،سرمایهگذاریدر،

سیستم بهبود برایهاامنیتو افزایشآمادگی کنندگان، تامین با ارتباطموثر امنیتی، ی

اختالالت،برنامهریزیاقتضایی،شناساییتهدیدهایبالقوهوپاسخگوییاثربخشبهآنها،

رشواحدهایتحقیقو،کارگروهی،ایجادوگستهاانطباقفناورانهدرمواجههباآشفتگی

پیشبینی و سناریوپردازی بحران، حل تکنیکهای و دانشروز از مندی بهره توسعه،

ریسکوراهحل،استفادهازسیستمهاینتبهرهوربهعنواناقداماتیازتحقیقاتپیشین،

متناسببازنجیرهتامینتابآورشرکتپنهاتعیینگردیدند.

گانهشاملافزایشایمنیدر2دزنجیرهتامینشرکتپنها،اقداماتمتناسببااختالالتموجو

تغییراتنرخارزوتحریم مالیجهتجبراندرشرایطتورم، ذخیره ،هاتستنهاییبالگرد،

توانمندی ماشینآالتوارداتیمطابقبا تولیدقطعاتو وهاطراحیو زدن دور یداخلی،

یطبیعی)سیل،زلزلهوهابحرانجهتمدیریتبحران،تشکیلتیممدیریتهاشکستنتحریم

...(،مبارزهباتروریسموحفظنیروهایکلیدیوکارآمد)ریسکترورمحققانودانشمندان(

وجلوگیریازنشراطالعاتمحرمانهزنجیرهتامین،بهعنواناقداماتجدیدبرایتابآوری

گردیدندکهدرتحقیقاتپیشینبهآنهااشارهزنجیرهتامیناینشرکتتوسطخبرگانپیشنهاد

نشدهبود.
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 گام دوم: تعیین اقدامات نهایی تاب آور سازی زنجیره تامین شرکت پنها
باتوجهبهتاکیدپژوهشحاضردرارائهمدلیکاربردیوقابلاجرا،پسازاخذنظرات

سا قابلیتپیاده اهمیتو میزان معیار دو پژوهش، این اقداماتخبرگان برایتعیین زی

پژوهش خروجی نهایی مدل تا شد گرفته نظر در تامین زنجیره سازی تابآور نهایی

متمرکزبراقداماتیتدوینگرددکهاوالًدارایبیشتریناهمیتدرتابآورسازیزنجیره

و دلیل همین به باشند. سازی پیاده قابل حاضر حال در ثانیاً و بوده شرکتپنها تامین

عملکرد) اهمیت ماتریس از IPAبرگرفته اهمیت ماتریس سازی–(، پیاده قابلیت

بکارگرفتهشدواقداماتیکهدرگاماولبهعنواناقداماتمتناسببازنجیرهتامینشرکت

اقدام(،جمعا2اقدام(وهمچنیناقدامتپیشنهادیجدیدخبرگان)33پنهاشناساییشدند)

 تعداد 21به در میزاناقدام، تا شد خواسته خبرگان از و طراحی )ب(، قالبپرسشنامه

اهمیتایناقداماتراازمنظرنقشآنهادربازگشتپذیرنمودنزنجیرهبهشرایطقبلاز

گزینهایلیکرت5بروزاختاللوهمچنینمیزانقابلیتبکارگیریآنهارابراساسطیف

قابلیتپیادهسازیواجرای نشاندهندهمیزانوجودزمینهومشخصنمایند. یکاقدام،

امکان سازییکاقدام، استبعبارتیقابلیتپیاده اقدام برایبکارگیریآن الزم بستر

از معیارهایمختلفیرا گرچه است. تامینشرکتپنها سنجیبکارگیریآندرزنجیره

بر ... و مدیریتی اجتماعی، فرهنگی، فنی، اقتصادی، معیارهای سنجشامکانجمله ای

گرفته نظر تامیناینشرکتبایددر زنجیره اقداماتدر یکاز سازیهر پذیریپیاده

عمالسنجشاینمعیار اما دارایشاخصهاشود، 21یمتعددیهستندبرایهاکهخود

اقدامبهنوعیبسیاززمانبروغیرممکنبود.لذاازخبرگانخواستهشدهتابرآوردخودرا

نظرمجموعهایازاینمعیارهادرخصوصقابلیتپیادهسازیاقداماتدرقالبطیفازم

گزینهایلیکرتبیاننمایند.5

اقدامتابآورسازیازگاماول21قابلیتپیادهسازیبرای–،ماتریساهمیت1شکل

نشان تابآورسازمیپژوهشرا در اهمیتآنها اساسمیزان ایناقداماتبر یودهد.

 در سازیآنها، دهنده2قابلیتپیاده نشان اول ربع اند. گرفته قرار ماتریس، این ناحیه

اقدامات) کلیه میانگین از دارایاهمیتباالتر قابلیتپیاده2013اقداماتیاستکه و ،)

(هستند.ازآنجاییایناقداماتدرتابآوری3021سازیباالترازمیانگینکلیهاقدامات)
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هتامینشرکتپنهادارایاهمیتبودهوازسوییدیگر،بسترالزمبرایپیادهسازیزنجیر

اقداماتباالتر سایر یکمدلمیایناقداماتنسبتبه دنبالارائه اینتحقیقبه باشدو

کاربردیاستتابابکارگیریآن،بتواندرزنجیرهتامیناینشرکتایجادبهبودنمود،لذا

قابلیتپیادهسازی،بهعنواناقدامات-اریافتهدرربعاولازماتریساهمیتاقداماتاستقر

تعیین شرکتپنها تابآور تامین استکهمیزنجیره اقداماتی شامل دوم ربع گردند.

اما برخوردارند، شرکتپنها تامین زنجیره سازی تابآور در اهمیتباالیی از گرچه

دا کمی سازی پیاده و اینقابلیتاجرا بکارگیری برای استکه مفهوم بدین این رند.

ازطریقشناساییموانعپیشروومیاقدامات، برایاجرایآنها، بسترالزم بایستابتدا

لذا ایجادنمودوسپسبهاجرایایناقداماتپرداختهشود. برطرفکردنآنموانعرا،

تالشب اقدامات، از برایایندسته نظر جهتبکاراستراتژیمورد الزم بستر رایایجاد

باشد.ناحیهسومماتریسنشاندهندهاقداماتیاستکهنهازاهمیتچندانیمیگیریآنها

درتابآوریزنجیرهتامینشرکتپنهابرخوردارندونهقابلیتمناسبیبرایاجرادارند.

ادیدهگرفتنوصرفتواناستراتژینمیلذادرخصوصاقداماتقرارگرفتهدراینناحیه،

اقداماتنبایستی این به توجهی هیچ معنیکه بدین گرفت. بکار را آنها از کردن نظر

صورتگیرد.ربعچهارمماتریسمشتملبراقداماتیاستکهگرچهازقابلیتپیادهسازی

در لذا نمیباشند، موثر تامینشرکتپنها تابآوریزنجیره در باالییبرخوردارنداما

یموردنظرها،استراتژی1وصایناقدامات،بایدازاجرایآنهاصرفنظرنمود.شکلخص

اقداماتپارادایم با برخورد نحوه در را ماتریسمذکور نواحیچهارگانه هریکاز در

دهد.میتابآور،نشان
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پنهاقابلیتپیادهسازیاقداماتتابآورسازیزنجیرهتامینشرکت-.ماتریساهمیت1شکل

،نتایجحاصلهازتحلیلپرسشنامه)ب(،درخصوصمیزاناهمیتوقابلیتپیاده2جدول

دهدکهماتریسشکلمیسازیاقداماتپاردایمنابدرزنجیرهتامینشرکتپنهارانشان

براساسآنترسیمگردیدهاست.میزاناهمیتوقابلیتاجرادراینجدولوهمچنین1

شکل اس1در بر تکمیلپرسشنامه، پساز ایناقدامات، اسمیانگیننمراتکسبشده

)ب(توسطخبرگان،محاسبهگردیدهاست.

. جانمايی اقدامات تاب آوری زنجیره تامین شركت پنها از منظر خبرگان3جدول

موقعیت)ربع( عنواناقدام کد

1

د تکامین  ذخیره استراتژي  موجکودی، منبکع يکابی منعطکف، قکرارداد شکفاف و تعهک       

و دانش موجود، سرمايه گذاری در  ها كنندگان به قراردادها، پشتیبان گیری از سیستم

ی امنیتکی، ارتبکاط مکوثر بکا تکامین كننکدگان، برنامکه ريکزیها امنیت و بهبود سیستم

ی نکت  هکا  اقتضايی، ايجاد و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه، اسکتفاده از سیسکتم  

ت نهايی بالگرد، مبارزه با تروريسم و حفکظ نیروهکای   بهره ور، افزايش ايمنی در تس

كلیدی و كارآمد

اول

2 
نیروی كار چند مهارته، افزايش آمادگی برای اختالالت، شناسايی تهديدهای بالقوه

، بهره ها و راهکار پاسخگويی اثربخش به آنها، انطباق فناورانه در مواجهه با آشفتگی

دو 
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حران، سناريوپردازی و پیش بینی ريس  و مندی از دانش روز و تکنیکهای حل ب

، ها راه حل، ذخیره مالی جهت جبران در شرايط تور ، تغییرات نرخ ارز و تحريم

ی داخلی، دور ها طراحی و تولید قطعات و ماشین آالت وارداتی مطابق با توانمندی

ها زدن و شکستن تحريم

3

ت مازاد، تامین كننده پشتیبان، رؤيت پذيری زنجیره تامین، ايجاد و نگهداری ظرفی

بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، برون سپاری تولید، پشتیبانی دانشی و 

فرايندی تامین كننده،  برنامه ريزی موجودی تامین كننده، كار گروهی، تشکیل تیم 

ی طبیعی، جلوگیری از نشر اطالعات ها مديريت بحران جهت مديريت بحران

امینمحرمانه زنجیره ت

سو 

نشان1وشکل2همچنانکهجدول اقدامتابآوریکهدرربعاول11دهندتعدادمی،

تعیین پنها شرکت  تامین زنجیره سازی آور تاب اقدامات عنوان به اند، گرفته قرار

گردند.می

 ی عملکرد زنجیره تامین شرکت پنهاها تعیین معیار

تحقیقا ادبیاتنظریو بررسیجامع پساز تعداد زنجیره 31تپیشین، عملکرد معیار

معیار تعیین منظور به گردید. شناسایی پنها،هاتامین شرکت تامین زنجیره عملکرد ی

اساساطالعاتمطالعاتپیشین، بر )ج(، پرسشنامه شد. گرفته تکنیکدلفیفازیبکار

از جانشینم2تهیهگردیدومیزاناهمیتآنها شاملمدیرعامل، مدیرخبره دیرعامل،

گزینهای5مالی،مدیرتولید،مدیربازرکانی،مدیرفروش،مدیرکیفیت،براساسطیف

یهالیکرتموردسوالقرارگرفت.باتوجهبهاینکهاینمعیارهاعمدتاًبراساساستراتژی

دستیتعیین باال اسناد مدیرمیسازمانیو را اینپرسشنامه به پاسخدهندگان انگردند،

باتوجهبهمناسبوکافیبودنمعیار تشکیلدادند. یاحصاشدهازهاارشدشرکتپنها

تحقیقاتپیشین،معیارجدیدیتوسطخبرگانپیشنهادنگردید.نتایجدراینمرحلهکهدر

یسطحکیفیتمحصول،سطحسرعتتحویلهادوراندانجامگرفتنشاندادکهمعیار

ول،سطحقابلیتاطمینانتحویلوسطحضایعاتکسبوکارمحصول،سطحهزینهمحص

 یارزیابیعملکردزنجیرهتامینشرکتپنهاتعیینگردیدند.هابهعنوانمعیار
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 تدوین مدل ساختاری تفسیری تاب آوری زنجیره تامین شرکت پنها

اولپژوهشوهمچنینمعیارهایکلیدیعملکرد11اقدامات مرحله شناساییشده گانه

جهت زوجی مقایسه برای و طراحی قالبیکپرسشنامه شرکتپنهادر تامین زنجیره

تولید، پژوهش)مدیران سوم مرحله خبرگان اختیار در تفسیری، ساختاری مدل تدوین

مدل قرارگرفت. نت( و فروش بازرگانی، و تامین تفسیری، ساختاری سازی کیفیت،

گردید. معرفی1222سال در وارفیلد سطتو بار اولین که است تعاملی یادگیری فرآیند

پیچیده تواندمیمدل این آن پیچیدگی از و دهد نشان گرافیکی شکل به را مسایل

و دهدمی تشخیص را بینمتغیرها درونی روابط تفسیری ساختاری مدلسازی بکاهد.

گاممیقرار تحلیل و تجزیه مورد را متغیرها سایر بر متغیر یک تاثیر مختلفیهادهد.

مدلسازیساختاریتفسیریبهصورتزیربودهکهپسازانجامآنهانتایجمربوطهحاصل

گردیدهاست.

یمسالهبهصورتزوجیباهادراینمرحلهمتغیرالف( تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری:

هامتغیریکدیگرمقایسهشدهوپاسخدهندگانبااستفادهازنمادهایزیربهتعیینروابطبین

پردازند.می

V(اقدامسطر:i)می(توانددردستیابیبهاقدامستونj.کمککند)

A(اقدامستون:j)می(توانددردستیابیبهاقدامسطرi.کمککند)

X( سطر اقدام بین :i( ستون و )jدو هر عبارتی به دارد، وجود ارتباطدوطرفه )

رباشند.تواننددردستیابیبهیکدیگرموثمی

O(هیچنوعارتباطیبینایندونوعاقدام:i, j.وجودندارد)

گانه،درسطروستوناولپرسشنامهمذکور5گانهواهدافعملکردی11اقدامات

شده معرفی نمادهای به توجه با تا شد خواسته پاسخگویان از و شده داده قرار

(V,A,X,Oنوعارتباطاقداماتواهدافعملکرد،)یرابامقایسهدوبهدوآنهامشخص

اقداماتواهدافعملکردیتابآورسازیزنجیرهتامینصنایعدفاعی2جدول نمایند.

دهد.میرانشان
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جدول 0. اقدامات و اهداف عملکردي انتخاب شده براي تکنیک ساختاري تفسیري فازي

اقدامات و معیارهاکد

P1ذخیره استراتژي  موجودی

P2بع يابی منعطفمن

P3قرارداد شفاف و تعهد تامین كنندگان به قراردادها

P4و دانش موجود ها پشتیبان گیری از سیستم

P5ی امنیتیها سرمايه گذاری در امنیت و بهبود سیستم

P6ارتباط موثر با تامین كنندگان

P7برنامه ريزی اقتضايی

P8ايجاد و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه

P9استفاده از سیستمهای نت بهره ور

P10 افزايش ايمنی در تست نهايی بالگرد

P11)مبارزه با تروريسم و حفظ نیروهای كلیدی و كارآمد )ريس  ترور محققان و دانشمندان

OM1سطح كیفیت محصول

OM2سطح سرعت تحويل محصول

OM3 سطح هزينه محصول

OM4سطح قابلیت اطمینان تحويل

OM5سطح ضايعات كسب و كار

خودتعاملی نهایی ماتریس اقدام، دو هر بین شده مشخص رابطه فراوانی به توجه با

 .ساختاریتهیهشد

(i,j)1=باشد،Vچنانچهرابطهبیندواقدامبهصورتب(تشکیلماتریسدستیابیاولیه:

چنانچهرابطهبهصورتو (j,i=)1(وi,j)0=یاشد،A(،اگررابطهبهصورتj,i=)1و

X =)i,j=)1باشد، )j,i) صورت به رابطه اگر Oو =)i,j=)1باشد )j,iاین اعمال با .)

گردد.میدرماتریسخودتعاملینهاییمرحلهقبل،ماتریسدستیابیتشکیلهامشخصه

 نهایی: ماتریسدستیابی تشکیل بایدج( اولیه، ماتریسدستیابی دستآمدن به پساز

منجربهBواقدامBمنجربهAزگاریدرونیآنبرقرارباشدبهعنوانمثالاگراقدامسا
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Cشود،بایدمتغیرA نیزمنجربهمتغیرCشودواگردرماتریسدستیابیاولیهاینشرط

برقرارنباشدبایدماتریساصالحشدهوروابطیکهازقلمافتادهاصالحگردند.بینمنطور

مات )باید توان به را اولیه برقرارK+1ریس پایداری حالت که ای گونه به (رساند

بدینترتیببرخیعناصرصفرتبدیلبهیکخواهندشدکهبه       شود) ،)

شود.مینشانداده  (  صورت)

پسازتعیینمجموعهقابلدستیابیومجموعهپیشنیازبرایهر:هاد(تعیینسطحشاخص

شود.مجموعهقابلدستیابیمیانجامهاداموتعیینمجموعهمشترك،سطحبندیمتغیراق

باشندو شده صورتیکطاهر به آنسطرها در ایاستکه مجموعه اقدام، برایهر

بهصورتیکطاهرشدهباشند.هامجموعهپیشنیاز،مجموعهایاستکهدرآنستون

مش مجموعه مجموعه، دو دستاشتراكاین به مجموعهمیتركرا عناصریکه دهد.

دهند.میمشتركبامجموعهقابلدستیابییکسانباشد،سطحاولویترابهخوداختصاص

گردد.میباحذفاینعناصروتکراراینمراحل،سطحکلیهعناصربههمینترتیبتعیین

اقداماتومعیارهاییقابلدستیابی،پیشنیاز،مشتركوسطحبندیهامجموعه،5جدول

نشان را اند، آمده دست به نهایی ماتریسدستیابی از که را تامین زنجیره عملکردی

دهد.می

سطح بندی اقدامات و معیارهای عملکردی .5جدول 

مجموعه دستیابی

)خروجی: اثرگذاری( 

مجموعه پیش نیاز

 )ورودی: اثرپذیری(

مجموعه مشترک سطح 

بندی

1 P1 1-4-5-7-8-9-10-

11-12-13-14-15-

16

1-2-3-4-6-7-8-9 1-4-7-8-9 2 

2 P2 1-2-4-5-7-8-9-10-

11-12-13-14-15

2-3-6 2-6 5

3 P3 1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15-16

3-6 3-6 2

4 P4 1-4-5-7-8-9-10-

11-12-13-14-15-

16

1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15

1-4-5-7-8-9-10-

11-12-13-14-15
2

5 P5 4-5-7-10-11-12-

13-14-15-16

1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15-16

4-5-7-10-11-12-

13-14-15-16
2



001                 مطالعات مدیریت صنعتی زمستان 0011  شماره 36|||

6 P6 1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15-16

3-6 3-6 2 

7 P7 1-2-4-5-7-8-9-10-

11-12-13-14-15-

16

1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-15

1-2-4-5-7-8-9-

10-11-15
2

8 P8 1-2-4-5-7-8-9-10-

11-12-13-14-15-

16

1-2-3-4-6-7-8-9 1-2-4-7-8-9 2 

9 P9 1-2-4-5-7-8-9-10-

11-12-13-14-15-

16

1-2-3-4-6-7-8-9 1-2-4-7-8-9 2 

11 P10 4-5-7-10-11-12-

13-14-15-16

1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15

4-5-7-10-11-12-

13-14-15
2

11 P11 4-5-7-10-11-12-

13-14-15-16

1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15

4-5-7-10-11-12-

13-14-15
2

12 OM1 4-5-10-11-12-13-

14-15-16

1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15-16

4-5-10-11-12-

13-14-15-16
3

13 OM2 4-5-10-11-12-13-

14-15-16

1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15-16

4-5-10-11-12-

13-14-15-16
3

14 OM3 4-5-10-11-12-13-

14-15

1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15-16

4-5-10-11-12-

13-14
1

15 OM4 4-5-7-10-11-12-

13-14-15-16

1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15-16

4-5-7-10-11-12-

13-14-15-16
2

16 OM5 5-12-13-14-15-16 1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

15-16

5-12-13-15-16 3 

دراینمرحله،براساسسطوحتعیینشدهبرایاقداماته(ترسیممدلساختاریتفسیری:

مدلهاومعیار تامیندرمرحلهقبلوهمچنیناقداماتپیشنیازی، یعملکردیزنجیره

دیاگرام،3گردد.شکلمینهاییترسیموروابطبیناقداماتباخطوطجهتدارمشخص

حذ با که شده ایجاد بخشبندیسطوحهافحالتنهایی از استفاده با نیز و تعدی ی

دهد.میمختلفبهدستآمدهاسترانشان
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مدل ساختاری تفسیری زنجیره تامین تاب آور شركت پنها و اثر آن بر عملکرد .2شکل

ابیجمعسطریمقادیردرماتریسدستی:(MICMACو( تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی)

میزان بیانگر ستونی جمع و نفوذ میزان بیانگر عملکرد، معیار و اقدام هر برای نهایی

وابستگیخواهدبود.براساسایندوعامل،چهارگروهازعناصردرقالباقداماتخود

نمودارومحرك)ربع2نمودار(،مرتبط)ربع3نمودار(،وابسته)ربع1مختاریامستقل)ربع

وابستگی)تاثیرنمودار(2 و نفوذ)تاثیرگذاری( قدرت میزان بود. خواهند شناسایی قابل

یعملکردزنجیرهتامین،محاسبهگردیدهاست.هاپذیری(هریکازدستهاقداماتومعیار

ضایعات کسب و کار
کیفیت 

صوحم

ل

سرعت تحویل

افزای

ش 

ایمنی

قابلیت 

اطمینان 

تحویل

پشتیبان گیری از 

ها سیستم

سرمایه 

گذاری در 

امنیت

حفط 

نیروهای 

کلیدی

ارتباط موثر با تامین کنندگان

منبع یابی منعطف

بکارگیری 

نت بهره 
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خوشه بندی اقدامات زنجیره تامین تاب آور .3شکل 

انعقادقراردادشفافباتامینکنندگانوتعهد دهد،اقداماتمینشان2همچنانکهشکل

آنها)تا به کنندگان کنندگان)P3مین تامین اثربخشبا و موثر ارتباط ،)P6مهمترین ،)

درتابآورسازیزنجیرهتامینشرکتپنهاهستند.بدینمفهومکهپیادهسازیهامحرك

تامینتابآورکمک بنابراینمیایناقداماتبهپیادهسازیسایراقداماتزنجیره کند.

سازمان انجامبایمیمدیران به آنها، اجرای و بکارگیری تسهیل برای را اقداماتی ست

برساند.تمرکزبراجرایایناقداماتدرگامهاینخستینزمینهسازتابآورسازیزنجیره
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نتایج جانمایی هریک از سازه اقدامات و معیارهاي زنجیره تامین در شکل 2، نمایش داده 

شده است. قدرت نفوذ، نشان دهنده اثرگذاري سازه ها و میزان محرك بودن آنها را نشان 

می دهد و قدرت وابستگی، بر اثرپذیري سازه ها از سازه هاي دیگر تاکید دارد. 
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یها(،ایجادوگسترشواحدP7(،برنامهریزیاقتضایی)P1ذخیرهاستراتژیکموجودی)

(،دارایقدرتنفوذووابستگینسبتاP9(وبکارگیرینتبهرهور)P8سعه)تخقیقوتو

نیز و دیگران روی بر داراییکتأثیر اقدامات، این در تغییری گونه هر قویهستند.

بازخوردبهخودشاندارد.ازاینرو،پیادهسازیموفقاقداماتتابآورزنجیرهتامینرا

تأث تحت منفی یا مثبت صورت قراربه استراتژیکمییر ذخیره مثال عنوان به دهند.

کندوازاینمیموجودی،بستروزمینهالزمبرایبکارگیریبرنامهریزیاقتضاییراایجاد

کندودرعوضعدمبکارگیریبرنامهمیطریقبهقابلیتاطمینانتحویلبهمشتریکمک

یامنیتیراتحتتاثیرهانبهبودسیستموهمچنیهاریزیاقتضایی،پشتیبانگیریازسیستم

منفیقرارخواهددادوبهعبارتیبکارگیریآنهارامختلوتحتتاثیرقرارخواهدداد.

سیستم از گیری )هاپشتیبان موجود دانش بهبودP4و و امنیت در گذاری سرمایه ،)

مبارزهباتروریسم(وP10(،افزایشایمنیدرتستنهاییبالگرد)P5یامنیتی)هاسیستم

دانشمندان() و محققان ترور )ریسک کارآمد و کلیدی نیروهای حفظ (،P11و

یضعیفیهستندامابهشدتوابستهاند.بنابراینآنهادرباالترینسطحاقداماتهامحرك

اند)شکل نشان3مدلسلسلهمراتبیساختاریتفسیریقرارگرفته وابستگیباالیآنها .)

درهنگامپیادهدهدکهمی نیازدارندکهسایراقداماتقبلازآنهاصورتبگیردتا آنها

بدینمعنیکهبرایتاب بهحداقلبرسد. تاثیرسایراقداماتبرآنها سازیایناقدامات،

آوریزنجیرهتامین،ابتدااقداماتمرتبطباتامینکنندگانوسپساقداماتمرتبطباانعطاف

محیطتول داخلیپذیریو یکسومیید از بنابراینمدیران سازیگردند. بایستپیاده

رادركکنندوازسویدیگربایدتالشکندتاسایرمی بایستوابستگیایناقدامات

برسانند. انجام به را دارند قرار اولویتباالتری در که تابآور تامین اقداماتزنجیره

تقلیدربیناقداماتزنجیرهتامینتابآوروجوددهد،اقداممسمینشان2همچنانکهشکل

 اقدامات کلیه و هستند)11ندارد محرك یا یاP2,P3,P6) گانه

اقداماتوابسته)P1,P7,P8,P9مرتبطند) دیگر به یا و )P5,P4,P10,P11)باشند.می

اثرپذیریازسایراقداماتندارندوتمرکزمدیریتبرای اثرگذاریو اقداماتمستقل،

همچنانکهشکلمییآخرهایادهسازیآنهادراولویتپ یهادهدمعیارمینشان3باشد.

(،ضایعاتOM1(،کیفیت)OM4عملکردیزنجیرهتامینشاملقابلیتاطمینانتحویل)
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( کار سرعت)OM5کسبو ،)OM2(زنجیره هزینه و )OM3اقدامات تحتتاثیر ،)

یاعدمبکارگیریاقداماتتابآورسازیدرتابآورسازیبودهوبهنوعیبکارگیریو

توانداینمعیارهایکلیدیرابهشدتتحتتاثیرقراردهد.میزنجیرهتامینشرکتپنها

گیری  بحث و نتیجه

کاربرد بالگردهایمتنوعبا قابلتوجهیاز نظامیهابکارگیریتعداد در ینظامیوغیر

وسازیاینبالگردهارامضاعفنمودهاست.باکشور،اهمیتشرکتپنهادرپشتیبانیون

محدودیت ماموریتاینشرکتو به تحریمهاتوجه جمله از مدیریتاثرهایموجود ،

بازدارندگیدفاعیمحسوب ارتقاء عاملیاساسیدر عنوان به تامینآن، بخشزنجیره

تطبیعیکهممکنگردد.باتوجهبهاینکهزنجیرهتامینشرکتپنهاعالوهبراختالالمی

مانند نیز اختالالتعمدی تحتتاثیر دهد، قرار تحتتاثیر را تامینی زنجیره استهر

تواندقرارگیرد.لذابکارگیریرویکردتابآوریدرمینیز واختالالتامنیتیهاتحریم

لزنجیرهتامیناینشرکتکهبرقابلیتبرگشتپذیریزنجیرهبهحالتقبلازبروزاختال

باشد.میتاکیددارد،ضروری

ابتدا شرکت، این تامین زنجیره سازی تابآور آنمیبرای بایستاقداماتمترتببر

اهمیتاستکه حائز بسیار نکته این به توجه گردد. تعیین آنها بین روابط و شناسایی

متوجهبهاقداماتتابآورسازیدارایاثرپذیریویااثرگذاریبریکدیگرهستندوعد

اثربخش تامین، سازیزنجیره برایتابآور بکارگیریچنداقدام، تنها اینموضوعو

نخواهدبود.هدفازاینمقالهتدوینمدلیبودکهاقداماتتابآورسازیزنجیرهتامین

مراتبیبرایدركپویاییبیناقداماتمختلفزنجیره سلسله رویکرد با را شرکتپنها

اقداماولیه22ایشبگذارد.دراینتحقیقبامرورجامعتحقیقاتپیشین،تعدادتامینبهنم

گردید)جدول شناسایی تامین، زنجیره سازی آور تاب تکنیک3برای از استفاده با .)

 تعداد خبرگان، پیشنهادات همچنین فازی موثر21غربالگری اقدامات عنوان به اقدام

(.2اتعیینشدند)جدولزنجیرهتامینتابآوردرشرکتپنه
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ازآنجاکهدرشرایطفعلیهمهایناقداماتازامکانپیادهسازیمربوطهبرخوردارنبوده

متمرکزبراقداماتیاستکهدرگاماولازقابلیتپیاده وهمچنینرویکرداینتحقیق،

بآورسازیسازیبرخورداربودهوبتواندباانجامتحقیقمذکور،نقطهآغازینیبرایتا

براساساقداماتقابل زنجیرهتامینشرکتپنهامحسوبگرددومدیراناینشرکترا

براساسدوبعداهمیتو پیادهسازی،بهبکارگیریمدلطراحیشده،ترغیبنمایدلذا

(درقالبچهاردسته،طبقهبندیIFAقابلیتپیادهسازی،ایناقداماتبراساستکنیک)

مدل گردیدند و بر مبتنی تاب11نهایی در اینکه بر عالوه که گردید تدوین اقدامی

آورسازیزنجیرهتامینشرکتپنها،مهمهستند،ازقابلیتپیادهسازیالزمهمباتوجهبه

(1باشند.)اقداماتربعاولشکلمیشرایطاینشرکتبرخوردار

ازتکنیکدلفیفازی، استفاده با فرایندفوق، معیارکلیدیعملکردزنجیره5همزمانبا

تامینشرکتپنهاشاملقایبلتاطمینانتحویل،کیفیت،سرعت،ضایعاتکسبوکارو

معیار این مشخصگردید. معیارهاهزینه تامینها، زنجیره ارزشعملیاتی که هستند یی

مشخص را بامیشرکتپنها شرکتپنها تامین زنجیره خروجی اگر عبارتی به نمایند

انجام هزینه، حداقلضایعاتو با قابلیتاطمینانتحویلباالو سرعتو با کیفیتباال،

انجام نشاندهندهایناستکهاینزنجیرهبهدرستیکارخودرا دهددرغیرمیپذیرد،

اینصورتعملکردزنجیرهمناسبنخواهدبود.دراینتحقیقعالوهبراینکهمدلتابآور

ینشرکتپنهامبتنیبراقداماتآن،بهنمایشگذاشتهشد،تالشگردیدسازیزنجیرهتام

اثر نیز زنجیره عملکرد بهبود بر ایناقداماتچگونه که شود داده نشان گذارند.میکه

انتخابیکیاچنداقدامازبیناقداماتمعرفیشدهدرتحقیقاتپیشینوبدونتوجهبه

هارتقاءتابآوریزنجیرهتامیننخواهدشدوتصمیمتعامالتبینآنها،درعملمنجرب

مدیریتیبهاینشکل،بهنظرمنطقینمیرسد.زیراهمچنانکهذکرگردیدایناقدامات

در را مدیران موضوع این به توجه عدم و بوده یکدیگر بر متقابل اثر دارای معموال

بنابراینپسازمیناکامبکارگیریعملیاتیدرستآنهاودستیابیبهنتایجموثر، گذارد.

مدلسازیمیشناساییاقدامات، گرفت. بکار هم، با اساسارتباطآنها بر را بایستآنها

ساختاریتفسیری،ابزاریاستکهروابطبینایناقداماترابهخوبیوبراساستحلیل

طبقهبندیوهادهدوبهمدیرانسازمانمیخبرگاننشان تشریحاثراتجهتشناسایی،
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کند.بابکارگیریاینتکنیکدراینمیمستقیموغیرمستقیماقداماتبریکدیگر،کمک

پژوهش،مدلتابآوریزنجیرهتامینشرکتپنهابانمایشسلسلهمراتبیاقداماتتاب

آوریزنجیرهتامینواثرآنبرمعیارهایکلیدیعملکردزنجیرهتدوینگردید.

هدکهبرخیازاقداماتدارایقدرتنفوذباالووابستگیحداقلیبودهودمینتایجنشان

شاملاقداماتی برخیدیگر، حالیکه در اهمیتاستراتژیکباالییبرخوردارهستند، از

بکارگیریآنها، قبلاز و وابستگیباالییدارند تالشمیاستکه برایهابایستتمام

بندییکابزارمفیدبرایمدیرانبکارگیریاقداماتمحرك،صورتپذیر اینطبقه د.

زنجیرهتامینشرکتپنهااستکهبادركتمایزبیناقداماتمستقلووابستهوهمچنین

روابطمتقابلبینآنها،براقداماتیمتمرکزشوندکهدرتابآوریزنجیرهتامین،اثربخشی

ت زنجیره آوری تاب نهایی مدل همچنانکه دارند. نشانبهتری پنها شرکت امین

(،اقدامارتباطموثرباتامینکنندگانوانعقادقراردادشفافوتعهدتامین3دهد)شکلمی

دهدکهمیکنندگانبهآن،بهعنوانپایهایتریناقداماتمعرفیگردیدهاندوایننشان

اقداماتازجملهتوانندبهسایرمیبرایتابآوریزنجیرهتامینشرکتپنها،ایندواقدام

یازچندینتامینهاانعطافپذیریدرتامینکنندگانوبعبارتیتامینقطعاتوزیرسامانه

انعطافپذیری تامینکنندگان، بدونارتباطموثربا کنندهومنبعمختلفکمکنماید.

،ییکزنجیرهتامینتابآوراستهازنجیرهتامینکهبهعنوانیکیازمهمترینمشخصه

بهخوبینشان امکانپذیرنمیباشدواینموضوعاهمیتتامینکنندگاندرزنجیرهرا

استراتژیکموجودیمی اقداماتیمانندذخیره گرچه برنامهریزیهادهد. ، ور نتبهره ،

برنامه گسترش و حیاتیهااقتضای و مهم بسیار آن آوری تاب در توسعه و تحقیق ی

قداماتارتباطموثرباتامینکنندگان،قراردادشفافومنبعیابیباشندامابکارگیریامی

توانددرپیادهسازیدیگرمیمنعطف،مبناییبرایپیادهسازیآنهاستوبکارگیریآنها

بهبودسیستم یامنیتیپشتیبانهااقداماتسطوحپایینترمدلنهاییتحقیقکمکنماید.

سیستم حفهاگیریاز دانشموجود، تستو ایمنیدر ارتقاء طنیرویانسانیکارامدو

نهاییبالگردها،بهعنواناقداماتیهستندکهدرسطحبعدیبایدپیادهسازیوموردتوجه

نتایجتجزیهوتحلیلمیکمکنیزنشاندادکهمدیرانشرکتپنها، جدیقرارگیرند.
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تالشمی تامین، برپیادهسازیاقداماتیخوهابایستبرایتابآورسازیزنجیره درا

قرارداد انعقاد یابیمنعطفو منبع و تامینکنندگان با تامینهاارتباطموثر یشفافبا

یاصلیهاکنندگانکهدارایبیشتریناثرگذاریبرسایراقداماتبودهوبهعنوانمحرك

بهعنمیتابآورسازیقلمداد دیگراقداماتگرچه نمایند. متمرکز واناقداماتشوند،

پنها شرکت تامین زنجیره سازی تابآور برای اقداماتمیاساسی عنوان به اما باشند

انعقاد و کنندگان تامین با ارتباط بر تمرکز و بوده اقدامات سایر تاثیر تحت وابسته،

اولویت در آنها نسبتبه تامینکنندگان، بامیقراردادهایشفافبا مجموع، در باشند.

منشاتوجهبه تامینشرکتپنها، ومتنوعتامینکنندگاندرزنجیره اینکهشبکهگسترده

جدیدیازبروزاختالالتدرآنایجادنمودهاستلذاتمرکزدرارتباطباآنها،ازجمله

باشد.میمهمتریناقداماتجهتکاهشاثراختالالتموجوددرزنجیرهتامیناینشرکت

گرددکهمدیرانارشداینشرکت،نگرشفعلیخودرامییشنهادبنابرایندراینراستاپ

تلقی پیمانکار عنوان به صرفاً را آنها که تامینکنندگان ومینسبتبه داده تغییر کنند،

تولید اهمیتیدر نقشحائز که عنوانشرکایراهبردیخود به را آنها تا تالشنمایند

ازجملهکاهشهزینه،ارتقاءکیفیت،سرعتیاستراتژیکهامحصوالتنظامیباقابلیت

شودکهدرمیوقابلیتاطمینانتحویلدارند،قلمدادنمایند.اینتغییرنگرش،منجربهاین

اینشرکتوشریکیراهبردیبرایآن عنوانجزئیاصلیاز تامینکنندگانبه عمل،

واختالالتزنجیرهتامینهامحسوبگردیدهوارتباطنزدیکوهمکارانهباآنها،ریسک

راکاهشدادهوحتیدرصورتبروزایناختالالت،اثرآنهارابهنحوشایستهتریبتوان

تحملنمودهوعملیاتزنجیرهتامینراتداومبخشید.بازبینیقراردادهاباتامینکنندگان،

ساییومدیریتارتقاءسطحشفافیتدرآنها،جلساتمشتركباتامینکنندگانجهتشنا

فعالیت توسعه و مدیریتی و فنی اطالعات اشتراك آنها،هااختالالت، با همکارانه ی

سیستم امنیتهابکارگیری صحت، دقت، ارتقاء ارتباطاتجهت و اطالعات فناوری ی

ارتباطموثردرراستایشناسایی تامینکنندگانو اطالعاتوسرعتتبادلاطالعاتبا

تالشجه روابطبلندمشکالتو ایجاد و همچنینجلباعتماد موانعهمکاری، ترفع

توجه بایستیمورد اولیناقداماتکاربردیاستکه مهمترینو جمله از آنها، مدتبا

مدیرانشرکتپنهاقرارگرفتهودرراستایتابآوریزنجیرهتامینبهکارگرفتهشوند.
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بهجایاستفادهازیکتامینکننده،ایجادوتالشبرایاستفادهازتامینکنندگانمتعدد

یهایمنعطفوهمچنینسیستمهایتولیدمنعطف،بکارگیریفرایندهابکارگیریسیستم

حملونقلمنعطفنیزازجملهاقداماتکاربردیجهتکاهشاختالالتواثرآنهادر

تامینشرکتپنها نگهداریموجودیمازادجهتبکامیزنجیره رگیریدرشرایطباشد.

اختاللوهمچنینشناساییتامینکنندگانیکهقابلیتتامیناقالمدرشرایطبروزاختالل

باشند،ازجملهاقداماتکاربردیبعدیاست.باتوجهبهشرایطمیرابهعنوانپشتیباندارا

یکمولفهفعلیامنیتدرمنطقهخاورمیانه،تهدیداتمختلفبرایکشور،تقریباتبدیلبه

سرمایه لذا دارند وجود نیز شرکتپنها تامین زنجیره تهدیداتدر این  و دائمیشده

سیستم جهتهاگذاریدر افزایشآمادگی همچنین و آنها در بهبود ایجاد و امنیتی ی

مقابلهبااختالالتقابلپیشبینیازجملهاقداماتیاستکهسطحتابآوریزنجیرهتامین

بایستموردتوجهمدیرانارشداینشرکتقرارگیرد.میباالبردهوشرکتپنهارا

که گردید منجر پنها، شرکت کنندگان تامین به حاضر مطالعه محققین دسترسی عدم

یحاصلازنظرخبرگانسطحتولیدزنجیرهتامیناینشرکت،هاتحقیقحاضرتنهاباداده

 از یکی عنوان به موضوع این و گرفته لحاظهامحدودیتصورت حاضر تحقیق ی

جامعادبیاتموضوعوتحقیقاتپیشین،می مرورنسبتا گرچهتالشگردیدکهبا گردد.

این نتایج اما صورتگیرد تامین زنجیره سازی تابآوری برای شده اقداماتمعرفی

تناسببابایستممیقابلکاربردنبودهوهاتحقیقنشاندادکهایناقداماتدرهمهسازمان

شرایطواختالالتمترتببرهرسازمانانتخابگردند،لذابرایارتقاءسطحتابآوری

سازمانی، هر پذیرد.میدر صورت آن خاص اقدامات اساس بر مربوطه مدل بایست

تواندبهنحومناسبیمورداستفادهدیگرمیرویکردتحقیقحاضروفرایندتدوینمدلآن

رد.قرارگیهاسازمان

بهصورتمیباتوجهبهاینکهرابطهبیناقداماتدریکبازهفازی تواندنظرخبرگانرا

واقعیترنسبتبهبازهغیرفازینشاندهد،بکارگیریمدلسازیساختاریتفسیریفازی،

برایتحقیقاتآتیمطرح پیشنهاد عنوان مدلسازیساختاریمیبه دلیلاینکه به گردد.

مب مدلسازیمعادالتمینایقضاوتذهنیخبرگانصورتتفسیریبر از استفاده گیرد

اینSEM)ساختاری) در شده ارائه تفسیری ساختاری مدل آماری اعتبار تایید جهت
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پیشنهاد آتی تحقیق عنوان به نیز تفسیریمیتحقیق، ساختاری مدلسازی گردد.

TISMجامع)
باشد،میماتازمنطرخبرگان(،کهمتمرکزبرشناساییعللروابطبیناقدا1

باشد.میبهعنوانپیشنهادیدیگربرایتحقیقاتآتی

1 . Total  Interpretive Structural Modelling 
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