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  چکیده

افـزایش عـدم اطمینـان همـراه بـا بـروز        در حال رشد، با تغییرات سـریع و کار  و محیط کسب
 مینأتـ   زنجیـره ناپـذیر، احتمـال اخـتالالت شـدید در      خطـرات غیرمنتظـره و تغییـرات اجتنـاب    

آوري  است. این روند همراه با سوانح طبیعی و ... نیاز به حالت تـاب   ها را افزایش داده شرکت
صـنعت دارو کـه    مینأتـ  زنجیـره و بـه طـور خـاص     مینأتـ   زنجیـره و توسعه این مفهوم در 

و مدیران نیاز بـه ابزارهـایی بـراي     ، افزایش داده استداردهاي به مراتب بیشتري  حساسیت
هـدف اصـلی پـژوهش    . نسبت به اختالالت دارنـد شرکت خود  مینأت  زنجیره آوري  تابپایش 

 پراهمیـت داروسـازي  صـنعت   مینأتـ   زنجیرهدر آوري  تابحاضر، سنجش و ارزیابی مفهوم 
هاي پیچیده  نظر گرفتن رویکرد سیستم است. براي دستیابی به این هدف مهم و با توجه به در

دو شــرکت داروســازي  مینأتــ  زنجیــره ،در ایــن مطالعــه نظریــه اصــلیســازگار بــه عنــوان 
بـا اسـتفاده از ابعـاد و     در ادامـه براي مطالعه انتخاب شدند، دارو و داروسازي قاضی)  (ایران

ا مطالعـه  در چـارچوب تئـوري مـذکور بـ     مینأتـ   زنجیرهآوري  هاي شناسایی شده تاب لفهؤم
ي هاي مدلسـازي سـاختار   روشی یکپارچه با استفاده از ترکیب روش ادبیات موضوع و ارائه

اهمیت اقدام به سـنجش   _دیمتل، تئوري گراف و رویکرد ماتریسی و تحلیل عملکرد تفسیري، 
نتایج این پـژوهش مـدیران    .دشمذکور  مینأت  زنجیرهدو آوري در  سطح تابجامع و ارزیابی 
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 مینأتـ   زنجیـره کـاهش ریسـک   اثربخش  استراتژيو انتخاب آوري  را در تجزیه و تحلیل تاب
باعث ایجـاد مزیـت    جدید این رویکردکند.  گیري را تسهیل می نموده و تصمیمپشتیبانی خود، 
   .دشو می تاختالال وقوع زمان حتی سهم بازار براي دستیابی به رقابتی

  
مدلسازي سـاختاري  هاي پیچیده سازگار،  ، سیستممینأت  زنجیرهآوري  تاب کلیدي: هاي هواژ

  اهمیت. _ماتریسی، تحلیل عملکردتفسیري، دیمتل، تئوري گراف و رویکرد 

  

  مقدمه -1
 زنجیـره مانـد.   بدیهی است که هر سیستمی در دنیاي واقعی از اختالالت مصـون نمـی  

در هـر   اخـتالالت کوچـک و بـزرگ   یک شرکت هم از این امـر مسـتثنا نیسـت و     مینأت 
ایـن اخـتالالت در   چـه بسـا کـه     ؛گـردد  که باعث کاهش عملکرد مناسـب مـی  قسمت آن 

دیگـر   هبلکه ب اندکاران دست هناپذیري را نه تنها ب هاي جبران آسیبمین، أهاي ت سیستم
اي اسـت   ناخواستهحوادث « ؛مینأت  زنجیره اختالالت. کندوارد  و ...) مشتریان( ذینفعان

و  مـواد، قطعـات، اطالعـات    رخ داده و جریان طبیعـی  مینأت  زنجیره که ممکن است در
 هاي روش به مینأت  زنجیره . به همین منظور مدیران]1[ »دهد قرارثیر أرا تحت تمنابع 
در را  مینأتـ   زنجیـره  1آوري تـاب  کننـده  تعیـین  اي نیاز دارند تا فاکتورهاي یافته  بهبود
در پایدار راي دستیابی به مزیت رقابتی ب همچنین اختالالت، تجزیه و تحلیل کنند. برابر

مهـم    ، چـالش آور تـاب  مینأت  زنجیرهناپایدار، کاهش ریسک از طریق ایجاد  هاي محیط
 ] 2[آگـاهی ندارنـد    نیاز خوداین  از ها، بسیاري از سازماناما ست. ها فراروي سازمان

اثرگـذار   مینأتـ   زنجیـره آوري  تـاب  بـر که را  استراتژیکی هاي تصمیم ثیرأت ندرت به و
  .گیرد مینظر در  ،است

و ] 3؛2 [ده شـ مشخص  مینأت  زنجیرهآوري  تابنوظهوري مفهوم با مطالعه ادبیات، 
تا بـه امـروز تنهـا بـه مـرور ادبیـات و ارائـه تعـاریف بسـنده           زمینهآثار مفهومی این 

ــرده ــد ک ــه     ]. 4؛ 3؛ 2 [ ان ــوط ب ــف مرب ــه مســائل مختل ــات بســیاري ب ــع مطالع در واق
هـاي   پـژوهش  امـا ]. 5 [ انـد  پرداختـه  آنو کـاهش   مینأت  زنجیرهپذیري و ریسک  آسیب

 .انــد ثر بــر آن تمرکــز کــردهؤآوري و عناصــر مــ محــدودي وجــود دارد کــه بــر تــاب
 ریسـک  هـاي مقابلـه بـا    راه یکی از بهتـرین  پیشنهاد کردند که )2004( لی و کریستوفر

 از طریـق توانـایی بازیـابی    مینأتـ   زنجیـره در  ضریب اطمینـان  افزایش، مینأت  زنجیره



 و همکاران محمد مهدي رحیمیان _________________________   ... تأمین با رویکرد  آوري زنجیره سنجش تاب

157 

آوري  نیاز به ایجاد مفهوم تاب وضوح بهامر  این .با تغییرات است با سازگاريزنجیره 
  ]. 6  [دهد را نشان می مینأت  زنجیره

گیــري  ) اظهــار داشــتند کــه انــدازه2009و هولکومــب ( فپونومــارو ســو، ز دیگــرا
نمایانگر یک جریان تحقیقاتی بالقوه در آینده است کـه دانـش    مینأت  زنجیرهآوري  تاب

نقـل معروفـی اسـت کـه      یـد ؤاین سخن م دهد. مهمی در مورد نتایج این پدیده ارائه می
  .] 3 [ " کنید، ندارید گیري اندازه توانید توان کنترل آنچه را که نمی شما"گوید:  می

شناسـایی ابعـاد و عناصـر     ایـن باورنـد کـه عـالوه بـر      پژوهشگران دیگـر نیـز بـر   
کـه در   سـطح آن اسـت   گیـري  انـدازه  ارزیـابی و له بسیار مهـم دیگـر،   ئمس، آوري تاب

مفهـوم   ارزیـابی واقـع   در]. 7 [  توجه قرار گرفته اسـت  ندرت مورد هاي اخیر به پژوهش
 زنجیـره هـاي ریسـک    موقعیـت  درك قابل توجهی بـراي  کمک مینأت  زنجیرهآوري  تاب

و  مدیریت ریسـک ها که در آن نواحی بیشتر بندي دستهمنجر به  همچنینکرده و  مینأت 
  زنجیـره آوري  هـاي تـاب   عالوه بر این، شاخص .گردد مقابله با آن مورد نیاز است، می

مـدیریت ریسـک    هاي اجراي اقدام قبل و بعد از راها  سازمان آوري تاب ارزیابی ،مینأت
نـامطمئن   هـاي  در محـیط  آوري تـاب  سـطح با استفاده از آنهـا   همچنین تسهیل کرده و
  یابد. در طول زمان ادامه می آن و پیگیريگشته  بررسی مجدد

)، تاکاماهـابوا و همکـارانش   2015هاي هوهنستین و همکارانش ( توجه به پژوهش با
) و... شکاف پژوهشی مبنی بر وجود تحقیقاتی براي ارائه شـاخص و یـا مـدلی    2015(

تعیـین   .در ادبیـات موضـوع وجـود دارد    مینأت  زنجیرهآوري  براي سنجش میزان تاب
هـاي مختلـف    ا اثربخشـی اسـتراتژي  ها کمک خواهد کرد ت آوري به سازمان میزان تاب

هـاي مختلـف را    مینأتـ   زنجیـره مـدیران بتواننـد    و کاهش ریسک خود را ارزیابی کنند
   ]. 8 ؛7 [  آورتري را انتخاب کنند هاي تاب کننده مینأو ت ردهمقایسه ک

هـاي اصـلی    لفـه ؤشناسایی ساختار ابعاد و میعنی ، براي دستیابی به اهداف تحفیق
بندي میزان اهمیت دستیابی به هـر بعـد و تعیـین میـزان      ، رتبهمینأت  زنجیرهآوري  تاب
بـا مطالعـه مبـانی نظـري و ادبیـات ابعـاد و        نخسـت  ،مینأتـ   زنجیـره آوري  ی تـاب کم
هاي پیچیده سازگار و  تئوري سیستم در چارچوب مینأت  زنجیرهآوري  هاي تاب لفهؤم

از آن بــا اســتفاده از ترکیــب  شناســایی شــدند و پــس در زمینــه صــنعت داروســازي
آوري  میـزان تـاب  عالوه بر تعیین اهمیـت و عملکـرد هـر بعـد،      ،هاي ساختارگرا روش

 ISMاي کـه خروجـی روش    گونـه  ، بـه ارزیابی شـد  دو شرکت داروساز مینأت  زنجیره
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است و خروجـی ایـن دو روش، ورودي مـاتریس     GTMAهاي دیمتل و  ورودي روش
IPA مین مختلـف و  أهـاي تـ   نوآوري روش فوق امکان مطالعه زنجیـره . از دیگر موارد

شـود،   نهایت ارائه مـی  مدلی که درآوري است.  امکان مقایسه آنها از نظر شاخص تاب
ایـن   .ساده کند مینأت  زنجیرهاختالالت  براي مدیریترا  محیطی ماهیت پویاي تواند می

 اساس در نظر گـرفتن  بر، 2مینأت  زنجیرهآوري  تاب شاخص تعیین جدید براي رویکرد
، در نتیجـه در تبیـین   شـود  ایجـاد مـی   مینأتـ   زنجیـره طراحـی   در آوري تاب هاي جنبه

اعـث ایجـاد مزیـت    باید گفت ایـن امـر ب   مینأت  زنجیرهآوري  ماهیت سنجش میزان تاب
  د. شو اختالل نیز می در طول یک حتی سهم بازار، براي دستیابی به رقابتی

  

  شینه پژوهشیو پمبانی نظري  -2
براي پژوهشگران اي  طور فزاینده به مینأت  زنجیرهآوري  تاب مفهوم چه امروزه اگر
 زنجیـره محبوب شده، اما هنوز هم اصطالح و مفهوم آن براي ایجاد یک و مدیران 

به خصوص در حال حاضر  ]. 10؛ 9 [ مبهم و فاقد درك کافی است آور،  تاب مینأت 
وجـود   مینأت  زنجیرهآوري  اي، یکدست و مورد پذیرش عمومی از تاب تعریف پایه

هـا، عناصـر و    هـا، قابلیـت   هـا، ویژگـی   مفـاهیم متفـاوتی از طریـق مشـوق    و  ندارد
اي به لنز تئـوري   دهبراي رفع این چالش نیاز فزاین .ایجاد شده است ها کننده تقویت
د شـو  احساس می مینأت  زنجیرهآوري و  هاي مفاهیم تاب ویژگیو منطبق بر جامع 

آوري در حـوزه   به بررسی و مطالعه ابعـاد مفهـوم تـاب    بتوانتا در چارچوب آن 
  .پرداخت مینأت  زنجیره

  
  مینأت  زنجیره آوري تاب -2-1

و کانیـاتو در  توسط رایس  ،مینأت  زنجیرهآوري در بستر  اولین گام براي توضیح تاب
مانند اثر یک حملـه   توانایی واکنش به یک اختالل غیرمنتظره«: برداشته شد 2003سال 

  .»بازیابی به عملیات طبیعی همچنینتروریستی و یا یک فاجعه طبیعی و 
)، مفـاهیم  2005) و همچنین شـفی و رایـس (  2004در مرحله بعد، کریستوفر و پک (

بـه لحـاظ    شـاید  .ه کردندئارا را مینأت  زنجیرهآوري  مختصر و مربوط به تعاریف تاب
 )2009( هولکمـب  وف پانامـارو  از مینأتـ   زنجیـره آوري  تاب تعریف ترین جامعنظري 

بـراي   مینأتـ   زنجیـره قابلیت انطباقی «به عنوان  را مینأت  زنجیرهآوري  آنها تاب .است
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آمادگی جهت حوادث غیر مترقبه، پاسـخ بـه اخـتالالت و بهبـود آنهـا بـا حفـظ تـداوم         
؛ 2 [  توصیف کردنـد  »عملیات در سطح مطلوب ارتباطات و کنترل بر ساختار و عملکرد

در درجـه اول بـه    مینأتـ   زنجیـره از دیگـر سـو، در حـالی کـه مـدیریت ریسـک        ]. 11
 زنجیـره آوري  پردازد، بعضـی از نشـریات بـه تـاب     شناسایی ریسک و مدیریت آن می

 12 [ انــد  پرداختــه مینأتــ زنجیــرهو اهمیــت آن در تحقیقــات مــدیریت ریســک  مینأتــ 

 مینأتـ   زنجیـره ) مطرح کردند که مدیریت ریسک 2013تازگی گروچ و همکارانش ( به ].
  ]. 2846ص  13 [  آور دارد تـاب  مینأتـ   زنجیـره هدف خاصی مبنـی بـر ایجـاد و حفـظ     

 و هـاي بـالقوه قابـل اجتنـاب نیسـتند      اساس این فرض ثابـت شـده کـه همـه ریسـک      بر
بینی نشده  شامل توانایی آمادگی پاسخگویی به اختالالت پیش مینأت  زنجیرهآوري  تاب

   ]. 14 [  تر از رقباست طور سریع رفت از آنها به و برون
هـایی کـه اغلـب در مقابـل ریسـک       ) نشان دادند شـرکت 2005هندریکس و سینگال (

دچار عواقـب منفـی آن    شدت بهکنند،  پیدا نمیدهند و بهبود  ان نمیسرعت واکنش نش هب
 مینأتـ   زنجیـره آوري  دهـد کـه تـاب    برخی از مطالعات نشـان مـی   از این رو .شوند می
هـاي مـورد نیـاز،     تواند یک مزیت رقابتی پایدار با تداوم سازگاري و توسعه قابلیت می
  ]. 15 [  تر را ایجاد کندآور تاب مینأت  زنجیرهیک 

، بـه عنـوان   مینأتـ   زنجیرهآوري  ) ثابت کردند که توجه به تاب2005شفی و رایس (
وقفه مـواد و محصـوالت خـود بـراي      بخشی از نقش استراتژیک شرکت در جریان بی

با این وجود، با توجـه بـه توسـعه    پذیري و موفقیت سازمانی، بسیار مهم است.  رقابت
ها تنها انـدکی تغییـر، بـا     ن، بیشتر گزارهدر طول زما مینأت  زنجیرهآوري  تعاریف تاب

همـه آنهـا وجـوه     هـا دارنـد و تقریبـًا    اشاره به تعاریف قبلی و یا ناشی از ارائه تئوري
  ]. 11 [  کنند مشترکی را دنبال می

  
  هاي پیچیده سازگار تئوري سیستم -2-2

بـه فهـم یـک پدیـده،     و اسـتفاده از یـک تئـوري مناسـب     هاي نظـري   گذاري دیدگاه پایه
هـاي مختلـف    ها در زمینه شناسایی روابط میان متغیرها و افزایش توانایی تعمیم یافته

هـاي   کننـده  ا و فـراهم آوري، متغیرهـ  توانایی محقق براي درك ابعاد تـاب کرده و کمک 
هاي تحقیق از یک  تعمیم یافته افزایش داده و موجبروابط میان آنها را  مرتبط با آن و

  .] 8 [  استبه زمینه دیگر زمینه 
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)، مـدل  RBV( 3هاي مبتنی بر منابع دیدگاهاست که  روشنبا مطالعه ادبیات موضوع 
امـا  انـد.   مورد استفاده قرار گرفته  طور گسترده به 5و نظریه سیستمی 4هاي پویا قابلیت

انــد کــه تئــوري جــامعی در زمینــه  ) اســتدالل کــرده2015تاکاموهــابوا و همکــارانش (
کـه بـه عنـوان مثـال فـرض اساسـی        زیـرا مطرح نشده است؛  مینأت  زنجیرهآوري  تاب

بینی است که در آن ارزش آینده  هاي منطقی قابل پیش تئوري مبتنی بر منابع در محیط
داراي  مینأتــ  زنجیـره آوري  امـا تـاب   ،] 16 [ آیـد   از منـابع قابـل تعیـین بـه دسـت مــی     

بینی بـودن   هاي اضطراري همانند غیر خطی بودن، ماهیت پویا و غیر قابل پیش ویژگی
بـر ارزش   ها پاسخ گفت، است. همچنین این تئـوري در سـطح اجـزا   به آنمحیط که باید 

 گیـرد  نادیـده مـی   افزایـی آنهـا را   کند و اثر هم منابع فردي و جدا از دیگر منابع تکیه می
الگویی سیستمی نوظهور با تعـامالت جمعـی،    مینأت  زنجیرهآوري  تاب در مقابل. ]16 [ 

تـوان   مـی  به این ترتیـب  .است مینأت  زنجیرههاي در طول  پویا و غیر خطی بین شرکت
گرایانـه، امکـان سـنجش عینـی و      هاي تقلیـل  استدالل کرد که با استفاده از این رویکرد

هـاي   هاي قابلیت دیدگاه]. 17؛ 8 [ وجود ندارد  مینأت  زنجیرهآوري  ب تابتوصیف مناس
پویا و نظریه اقتضایی همانند تئـوري مبتنـی بـر منـابع بـر سـطح بنگـاه متمرکزنـد و         

؛ ] 8 [ را توضیح دهـد  مینأت  زنجیرهآوري  تاب مند نظامتواند به اندازه کافی ماهیت  نمی
مدل قابلیت پویا، پویایی بازار و تحـول شـرکت را در طـول زمـان در نظـر       مثال براي

در همین حال، نظریـه اقتضـایی بـر تناسـب بـین سـاختار سـازمانی و         ].18 [گیرد  می
هـا   به رغم اینکه کـاربرد نظریـه سیسـتمی از سـایر تئـوري      .اقتضائات آن تمرکز دارد

هـاي   ، نه تنها فراتـر از سیسـتم  مینأت  زنجیرهامروزه  تر است؛ با این حال امیدوارکننده
طـور   هاي پیچیده با عناصر مختلف است که بـه  اي از سیستم بلکه مجموعه سنتی است

آوري خـود   که تاب] 8 [مداوم با یکدیگر و با محیط خود را براي تطبیق در تعامل است 
واقـع  در  .آیـد  هـاي در حـال تحـول بـه دسـت مـی       یند تطبیقی و شرکتااز میان این فر

کـارگیري صـرف    هاي یک سیستم را ندارد که بـا بـه   مین تنها ویژگیأماهیت زنجیره ت
 ها و رفتارهاي آن را مطالعه کـرده و توجیـه نمـود    نظریه سیستمی، بتوان همه ویژگی

مین مشـاهده  أهاي پیچیدگی و سازگاري که در ماهیت روابط در زنجیره ت بلکه ویژگی
هـاي پیچیـدگی را    مطالعه دارد که همه ابعاد و ویژگـی  شوند، نیاز به دیدگاهی براي می

هایی که در این زمینـه اسـتفاده    بسیاري از تئوري از همین رو ]. 20؛ 19؛ 8 [دتوجیه کن
دیـدگاه  و  دارنـد  مینأتـ   زنجیره آوري هاي مشابهی براي مطالعه تاب کاستی ،شوند می
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ها را در نظر بگیرد، بـراي پیشـرفت بیشـتر در درك و     که این ویژگی ینظري جایگزین
  مورد نیاز است.  مینأت  زنجیرهآوري  ساختار تاب

هـاي   ) تئوري سیسـتم 2015) و تاکاموهابوا و همکارانش (2014از همین روي دي (

طـور خـاص بـر      پیچیده سازگار را در پژوهش خود مورد استفاده قرار دادند. آنها به

مین ممکن أاین شبکه ت .حوادث متمرکز شدند زمانمین أهاي ت آوري بازیابی شبکه تاب
؛ 8 [ یک دوره گسسته از زمان ساخته شود براي پاسخ به رویدادهاي خطر براي است

کنـد کـه آن در    تعریـف مـی   یسیسـتم  ) سیسـتم منطبـق پیچیـده را   1995هالنـد ( ]. 19
پیـدا  ظهور  6اي از زمان، با یک فرم منسجم از خواص انطباق و خود سازماندهی دوره

سیستم پیچیده سازگار از یک شـبکه بـه هـم پیوسـته از نهادهـاي متعـدد (یـا         .کند می

عوامل متعدد) تشکیل شده است که به تغییرات محیطی (بیرونـی) و تغیـرات سیسـتمی    
  .] 19 [دهد  ، به صورت انطباقی واکنش نشان مینهادهاي داخلی

، به نظـر مـی رسـد هماننـد یـک سیسـتم       مینأت  زنجیرهبا توجه به ماهیت  در نهایت

بـا   مینأتـ   زنجیـره هـاي اصـلی    کـه ویژگـی   زیرا، ]19؛ 7 [کند  پیچیده سازگار عمل می
هـاي اصـلی    هـاي پیچیـده سـازگار یکسـان اسـت. عـالوه بـر ایـن، از ویژگـی          سیستم

ه عبـارت  ب]. 8 [ هاي پیچیده سازگار دارد آوري این است که ماهیتی همانند سیستم تاب
اتصـال   هاي یک سیستم منطبق پیچیده همانند سازگاري،  غیرخطی بودن، ویژگی دیگر

پـذیري   ، خـود سـازماندهی و مقیـاس   اي، تعامل، داراي ابعاد چندگانـه  به صورت شبکه

اسـت   مینأت  زنجیرهآوري  تر تاب و به طور خاص مینأت  زنجیرهقابل اعمال در مفهوم 
انـد کـه    ) در پـژوهش خـود تصـریح کـرده    2015تاکاموهـابوا و همکـارانش (   ]. 19؛ 8 [

گیرنـد   مین بهـره مـی  أآوري زنجیره ت در مطالعه تاب CASهایی که از رویکرد  پژوهش
  اساس ماهیت این دیدگاه موارد زیر را در مطالعه خود منظور کنند: باید بر

) اشـاره کـرد کـه    2007برونلـی (  :گرایانـه  هـاي غیـر تقلیـل    . استفاده از روش1 

و اي از فعـل و انفعـاالت جمعـی، پویـا      الگوهاي در سطح سیستم که بـه عنـوان نتیجـه   
گرایانـه   هاي تقلیل توان با روش گردد، نمی غیرخطی بین عوامل تطبیقی فردي پدیدار می

ــاب  .توصــیف کــرد ــات ت ــر ســو، در برخــی از تحقیق ــ از دیگ ــره ت مین از أآوري زنجی
توانند ماهیت نوظهور و  که نمی ]3[گرایانه استفاده شده است  هاي قطعی و تقلیل روش

هـاي آمـاري خطـی مـورد      مثـال، مـدل   ؛ بـراي پویاي آن را به طور کامل توضیح دهند
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محور، ممکن است مناسب نباشند، چرا کـه ماهیـت     هاي پرسشنامه استفاده در پژوهش

 .مین استأاي صرف از عناصر فردي زنجیره ت آوري متفاوت از مجموعه نوظهور تاب

اهمیت  دهد که حوادث به ظاهر بی نها، ویژگی غیرخطی این تئوري نشان میعالوه بر ای
که این امـر یـک رابطـه    شود مین ممکن است باعث تهدیدات قابل توجهی أدر زنجیره ت

آوري آن)  مین و تـاب أمیان سوابق زنجیره تـ براي مثال غیرخطی میان علت و معلول (
متغیر بـه ظـاهر اساسـی از ادبیـات و     کشد. به همین علت انتخاب چند  را به تصویر می

توانـد بـه طـور     آوري نمـی  بدون استفاده از یک تئوري مناسب و مطبق بر مفهوم تـاب 

 با مطالعـه ادبیـات، عـدم در    مین باشد.أزنجیره ت آوري دهنده مفهوم تاب کامل توضیح
بـراي مطالعـه عناصـر     سـازگار هـاي پیچیـده    هاي تئـوري سیسـتم   نظر گرفتن ویژگی

  گردد. مین به عنوان یک شکاف تحقیقاتی مشخص میأي زنجیره تآور تاب

بـر اسـاس مـوارد فـوق، چـارچوب      هاي سـاختارگرا:   . نیاز به استفاده از روش2
مین تحت فشار تغییرات أدهد که زنجیره ت هاي پیچیده سازگار نشان می نظري سیستم

در واقـع،   .شـود  مـی  8و تکامل مشترك 7مستمر و انطباق با آنهاست که منجر به تکامل
یند اسـت، ایـن امـر موجـب     اآوري به احتمال زیاد شبیه به انطباق در حین انجام فر تاب

عالوه بـر ایـن، مطالعـات قبلـی نشـان       .گیري عینی است بینی و یا اندازه دشواري پیش

آوري یک پدیده اجتماعی است که توصیف عینی آن دشـوار اسـت. ایـن     اند که تاب داده
توانـد   مین مـی أآوري زنجیـره تـ   ت کـه بهتـرین پـژوهش در زمینـه تـاب     اس امعنآن به 

له بـراي ایجـاد   ئغیرعینی و با استفاده از روش ساختارگرا (به علت پراکندگی ابعاد مس
هـاي سـاختاردهی نـرم بـراي      یک ساختار از مسئله) باشد که در این پژوهش از روش

  ها بهره گرفته شد. لفهؤشناخت ساختار ابعاد و م

مین به عنوان واحـد تحلیـل پـژوهش و نیـاز بـه تحقیقـات طـولی:        أبکه ت. ش3
و ظهور الگوهاي رفتار جمعی در تئوري  یندهاي تکامل مشترك و خودسازماندهیافر

 هاي مین، نتیجه اقدامأآوري زنجیره ت دهد که تاب نشان می هاي پیچیده سازگار سیستم

اي ناشـی از ارتبـاط و    شـبکه  اي تنها یک شرکت به صورت فردي نیسـت، بلکـه پدیـده   
کنـد کـه بـه جـاي      در واقع ایـن امـر پیشـنهاد مـی     .هاست وابستگی متقابل میان شرکت

مین به عنوان واحد تجزیه و تحلیل قـرار بگیـرد. عـالوه    أبررسی یک شرکت، زنجیره ت
افتد نه در سطح یک شرکت  مین اتفاق میأاین رویدادهاي خطر هم در سطح شبکه ت بر
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برخی از پژوهشگران شـرکت را بـه عنـوان واحـد تحلیـل خـود درنظـر        اگرچه . خاص

آوري یـک شـرکت توسـط مقاومـت و      ، اما این نکتـه مهـم اسـت کـه تـاب     ]3[ اند گرفته

  .دشو مین آن شرکت تعیین میأآوري شبکه ت تاب
هـاي   مین شـامل ویژگـی  أآوري زنجیره تـ  تاب، تر اشاره شد همان طور که پیش

امـل مشـترك اسـت. همچنـین شـامل خودسـازماندهی و       هاي تک غیرخطی و فرایند
شـود.   که با توجه به فرایند تکامـل مشـترك، باعـث تغییـر مـی      رفتارهاي نوظهور

تـوان در   راحتـی نمـی   الگوهاي رفتاري ناشی از انطباق مستمر و ضد انطباق را بـه 

کـه در ایـن    پـژوهش طـولی مـورد نیـاز اسـت      یک نقطه از زمان فهمید؛ از این رو
مین دو شـرکت مـورد مطالعـه    أمهم با در نظر گرفتن زنجیره تمسئله این  پژوهش

   .تحقق یافته است

مفهـوم تکامـل مشـترك     مین:أآوري زنجیره ت . یادگیري بعدي از ابعاد تاب4
ــتم  ــوري سیس ــی    در تئ ــان م ــازگار نش ــده س ــاي پیچی ــاده  ه ــه پی ــد ک ــازي  ده س

هـا، ممکـن اسـت     برخـی از بنگـاه   وسیله به مینأآوري زنجیره ت هاي تاب استراتژي
مین و همچنـین محـیط خـود را    أهاي دیگر را در امتداد زنجیره تـ  شرکت هاي اقدام

تغییـرات بعـدي در محـیط ممکـن اسـت پیچیـدگی بیشـتري         .ثیر قرار بدهدأتحت ت

آیـد و بـه سـازگاري بیشـتر و      ایجاد کند که در نتیجه تهدید بیشتري به وجود می
آوري یـک   دهـد کـه تـاب    ري نیاز است. این نکتـه نشـان مـی   ت هاي متنوع استراتژي

پدیده فرار بوده که دستیابی به آن دشوار است. همچنین مؤید آن اسـت کـه بعیـد    
مثـال  ؛ بـراي  مین وجود داشـته باشـد  أآوري زنجیره ت است که سطوح مطلوب تاب

پذیر هماننـد اسـتراتژي منـابع چندگانـه ممکـن اسـت        آوري انعطاف استراتژي تاب

مین و افزایش پیچیدگی و تهدید باشد کـه ایـن امـر    أتر شدن زنجیره ت باعث بزرگ
به هماهنگی و سازگاري بیشتري نیـاز دارد. همچنـین فراینـد تکامـل مشـترك بـر       

مین و دیگـران از جملـه   أهـاي درون شـبکه تـ    اهمیت یادگیري متقابل میان شـرکت 
این امر عـدم در  . کند د میکیأمین تأآوري زنجیره ت محیط در طول روند ایجاد تاب

 يهـا  مین در پـژوهش أآوري زنجیره ت نظر گرفتن یادگیري به عنوان بعد پنجم تاب

  ]. 20؛ 19؛ 8 [ سازد گذشته را به عنوان یک شکاف پژوهشی مشخص می
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 CASبا رویکرد  مینأت زنجیرهآوري  تعریف عملیاتی تاب -2-3
تر اشاره شد و همچنـین بـا    که پیش مینأت  زنجیرهآوري  دیگر تابریف اتعبا توجه به 

هـاي پیچیـده سـازگار بـا مفهـوم       هاي همسان تئوري سیستم مدنظر قرار دادن ویژگی
 زنجیرهآوري  تاب د:کرتوان این مفهوم را اینگونه تعریف  ، میمینأت  زنجیرهآوري  تاب

ه هـاي زنجیـر   کـل نهـاد  ی گآمـاد اسـاس   یک قابلیت سازگاري بر عبارت است از مینأت 
، بازیـابی از ایـن رویـداد   ؛ رویـداد  ایـن یک رویداد مخرب؛ پاسخ بـه  رویارویی با براي 

افـزایش   بـراي رشـد  دسـتیابی بـه   و  مقابلـه بـا آن  هاي  یادگیري از این رویداد و اقدام
هـاي   یـا توانمنـدي  هـا   اي کـه عناصـر، اقـدام    گونـه  ، بـه مزیت رقابتی پس از این رویداد

با حـداقل هزینـه و    ابعاد فوقید به منظور اطمینان از اینکه با ،مینأت  زنجیرهآوري  تاب
  ]. 8 [ شوند زمان، حداکثر می

بر ایـن اسـاس ابعـاد پنجگانـه زیـر کـه منطبـق بـا تعریـف عملیـاتی مفهـوم سـازه             
گرفتـه شـده اسـت، شناسـایی و      در چارچوب تئوري به کـار  مینأت  زنجیرهآوري  تاب

 1شـکل    ]. 8 [13و یـادگیري  12، رشد11، بازیابی10، پاسخ گویی9آمادگیند: شو معرفی می
، کشـد  را بـه تصـویر مـی    مینأتـ   زنجیـره آوري  هـاي تـاب   به طور تقریبی ابعاد و جنبه

کـه بـا اسـتفاده از مـرور     مین أآوري زنجیره ت هاي تاب لفهؤابعاد و م 1همچنین جدول 
انـد، در   شـده ثیر بـاال اسـتخراج   أمند ادبیات موضـوع از مقـاالت داراي ضـریب تـ     نظام

   :دهد هاي پیچیده سازگار را شرح می ئوري سیستمچارچوب ت
  

  
 مینأت  زنجیرهآوري  نمودار عملیاتی تاب  1 شکل
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  ] CAS ] 5آوري زنجیره تأمین در چارچوب  هاي تاب ابعاد و مؤلفه  1جدول 

  منابعبرخی توضیحات و   نماد  لفهؤم  بعد

آمادگی
 (R

1 )
 

 R11  پذیري انعطاف
 هاي متغیر و متنوع مشتریان تطابق مستمر با خواسته

  ]8؛ 19؛ 23[

 R12 ظرفیت پشتیبانی
   آسیب کاهش براي اطالعات وموجودي  مدیریت

  ]21؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[ 

 R13 مینأت  زنجیرهطراحی 
  اي ساختار شبکه راهاز  اتارتباط طراحی مناسب
 ]21؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[ 

ریزي  برنامهتصمیم 
 ]7؛ 8[هاي ارتباطی پیش از اختالالت  پروتکل R14 شده

 R15 یتؤقابلیت ر
 )پیوندها و ها گره( زنجیره کل مشاهده و پایش توانایی

 ]21؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[ 

 R16 ساختار امنیتی
   عمدي اختالالت برابر در مینأت  زنجیره از محافظت

 ]21؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[

 ]8[ افزایی رقبا در جهت هم با همکاري حفظ و ایجاد R17 رقابت تعاونی

 ]8[ پذیري جدید براي کاهش آسیب و فناوري  ایده یافتن R18 افزایش نوآوري

قابلیت فناوري 
 ]8[ موقع شفافیت و هشدار به ،افزایش ارتباطات R19 اطالعات

 R110 انطباق پایدار
  زیستی و اجتماعی اقتصادي، ملزومات با سازگاري

 ]19؛ 8[ 

سخگویی
پا

 
 (R

2 )
 

 R21  سرعت
   سرعت کاهش شدت حوادث در واحد زمان

 ]23؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[

 R22 تسهیم اطالعات
 هماهنگی تنگاتنگ براي پاسخگویی به اختالالت

]23;20;19;8;7[ 

 R23 سرمایه اجتماعی
   اعتماد ثر وؤم ایجاد ارتباط

]23;20;19;8;7[ 

 R24 مدیریت تقاضا
  مشتري تقاضاي بر تأثیرگذاري

 ]23;20;19;8;7[ 

 R25 ریزي اقتضایی برنامه
 حل بینی ریسک و راه توانایی سناریوپردازي و پیش

]23;20;19;8;7[ 

 R26 یکپارچگی
  افزایی دانش و اطالعات ریزي مشترك، هم برنامه

 ]23؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[ 
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  منابعبرخی توضیحات و   نماد  لفهؤم  بعد

بازیابی
 (R

3 )
  

 R31  همکاري
  ثرؤدر بازیابی ممشارکت و تشریک مساعی 

 ]23؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[

 R32 قدرت مالی
  ها در تمام زنجیره توانایی جبران ضرر و بهبود شاخص

 ]23؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[
تسهیم ریسک و 

 R33 درآمد
  براي تمرکز و همکاري طوالنی میان شرکاي زنجیره

 ]23؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[

 R34 بازسازي
  هزینه ساختاردهی درونی و بیرونی سریع و کم

 ]23؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[ 

ي
یادگیر

 (L)
 L1  یادگیري نظام مند 

   هاي مورد نیاز و مهارت مینأت زنجیرهافزایش دانش 
 ]21؛ 19؛ 8؛ 7[

 L2 فراموشی نظام مند
   هاي ناکارآمد گذشته و فعلی خارج کردن روش
 ]21؛ 19؛ 8؛ 7[

 L3 مدیریت منابع انسانی
  فرهنگ ریسک و... هاي متقابل کارکردي، آموزش، تیم

 ]21؛ 19؛ 8؛ 7[

شد (
ر

G(
 

 G1  کارایی
  هاي بدون ارزش افزوده و... حذف ضایعات و فعالیت

 ]21؛ 19؛ 8؛ 7[

 G2 افزونگی
  اضافی ظرفیت از انتخابی و استراتژیک استفاده

 ]23؛ 20؛ 19؛ 8؛ 7[ 

 G3 پایداري
  هاي سازمانی منجر به رشد افزایش قابلیت
     ]21؛ 19؛ 8؛ 7[

 
 صنایع دارویی مینأت  زنجیره -2-4

هاي اخیر با توجه به روند رو به کاهش رشد جمعیت و افزایش پیري جمعیـت   در سال
هـاي مـزمن و خطرنـاك، صـنعت داروسـازي رشـد        چنین شیوع یکبـاره بیمـاري   و هم

چشمگیري داشته است. اما از دیگر سو تهدیدات بالقوه زیـادي ایـن صـنعت را تهدیـد     
بسیار حساس است که اطمینان زیـر صـد    مینأت  زنجیرهیک صنعت داراي این د. کن می

گونه فعالیتی به طور مستقیم سطح خدمات بـه مشـتریان را از    در درصد در مورد هر
هـاي   شـرکت دهد. به همـین منظـور،    ثیر قرار میأشدت تحت ت نظر بهداشتی و ایمنی به

خـود را دنبـال    مینأت  زنجیرهداروسازي سیاست نگهداري موجودي زیاد در سراسر 
کنند تا از نرخ اطمینان صد در صد مطمئن شوند. کاهش زمان رسیدن محصول بـه   می

وري، نوآوري، کاهش چرخـه عمـر محصـوالت دارویـی، مقـررات دولتـی،        بازار، بهره
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هـا   پذیري در تولید و افزایش هزینه انعطاف کاهش دوره ثبت اختراع اختصاصی، ایجاد
ترین مشـکالتی اسـت کـه فـراروي صـنعت داروسـازي اسـت. همچنـین نفـوذ           از مهم

مین و عرضه دارویی خطري بـس بـزرگ   أهاي ت محصوالت تقلبی خطرناك به زنجیره
 مینأتـ   زنجیـره عالوه بـر مطالـب فـوق    ]. 24 [براي صنایع دارویی جهان سومی است 

نیـاز بـه    تـرین آنهـا عبارتنـد از    سازي شرایط خاصی را داراست که مهـم صنایع دارو
سـرد از   مینأتـ   زنجیـره هاي فاسدشدنی نیاز به ایجاد سرد (براي دارو مینأت  زنجیره

ریـزي لجسـتیکی بـه     اي و برنامـه  بندي حرارتی و یا سردخانه هاي بسته طریق رویکرد
بینـی بـودن تقاضـاي     قابـل پـیش  منظور حفظ این شرایط در طول زنجیره است)، غیـر  

اي و وجود تاریخ انقضـا و نظـارت    دارو، وجود تعداد باالي اقالم جایگزین، عمر قفسه
  ]. 25 [دولت 

  
  پیشینه پژوهش -2-5

، بـا مطالعـه ادبیـات    مینأتـ   زنجیـره آوري  ها در زمینـه تـاب   علی رغم افزایش پژوهش
گیـري   سفانه چنـدان تمرکـز خاصـی بـر ارزیـابی و انـدازه      أیابیم که مت می موضوع در

  .]7؛ 23 [میزان آن صورت نگرفته است 
، مینأتـ   زنجیـره آوري  باتوجه به مراحل مختلف تابتنها ) 2005شفی و رایس (

گیري عملکـرد، از   داد اختالالت اقتصادي بر اندازه ه دادند که نشان میئمدلی را ارا
سود و یا خدمات بـه مشـتریان، اثـر نوسـانی داشـته      سطوح تولید و فروش،  قبیل
   ]. 11[ است

 زنجیـره پـذیري   چارچوبی را با هدف تقویـت انعطـاف  ) 2007دتا و همکارانش (
چنـد کشـور بـا     مینأتـ   زنجیـره با مطالعه چنـد محصـول و    آوري آن و تاب مینأت 

 .ه کردندئهاي ظرفیت توزیع آنها ارا درنظر گرفتن تقاضا و تنوع تولید و محدودیت
 شســنج شـاخص  4بـا   مینأتـ   زنجیـره آوري  براسـاس پـژوهش آنهـا سـطح تـاب     

شود: سطح خدمات به مشتریان، تغییر تولید در طول زمان، متوسط موجـودي   می
ایـن   .در هر مرکز توزیع و متوسط کل موجودي شبکه در بین همه مراکـز توزیـع  

، اسـتفاده از یـک   مینأتـ   زنجیـره آوري  دهد، براي افزایش سطح تاب مدل نشان می
پـذیر، نظـارت بـر     گیـري انعطـاف   ساختار اطالعاتی غیر متمرکز و قواعـد تصـمیم  

گذاري اطالعات با تمـام   هاي عملکرد کلیدي در فواصل منظم و به اشتراك شاخص
آنها تنها به همـین   وسیله بهمدل ارائه شده ]. 26[ الزم است مینأت  زنجیرهشرکاي 
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مین و همچنین تعریف آن أآوري در زنجیره ت ماهیت تابشاخص بسنده کرده و  4
متناسـب بـا ماهیـت     دیـدگاه زاي مختلف را با در نظرگرفتن یـک   در شرایط بحران

  مین را تبیین نکرده است.أزنجیره ت
گیري خطاي مطلـق   اندازه فقط بهدر پژوهش خود هم ) 2012اسپیگلر و همکارانش (

تحلیـل میـان اسـتحکام و نیرومنـدي و     انتگرال سـطح مصـرف موجـودي و تجزیـه و     
هـایی کـه    دریافتنـد کـه سیسـتم   بسنده کرده و از این طریـق  ، مینأت  زنجیرهآوري  تاب
ها نیرومنـدي کمتـري    آوري بسیار باالیی دارند، در سطوح تولید باال از نظر هزینه تاب

  ]. 27[ دارند
آوري  ) در پژوهش خود ابزار تجربی سـنجش سـطح تـاب   2013و همکارانش ( تپتی

آیـتم   1369را در هفت شرکت تولیدي و خدماتی جهانی بـا اسـتفاده از    مینأت  زنجیره
  زنجیرهآوري  مورد آزمایش و توسعه قرار دادند. این ابزار هریک از عناصر ابعاد تاب

آوري  ها از طریق امتیـاز تـاب   آوري شرکت را براي تعیین میزان فعلی کمیت تاب مینأت
دهـد کـه همبسـتگی مثبـت میـان       مورد ارزیابی قرار داد. نتایج این مطالعـه نشـان مـی   

گیـري   و عملکرد عملیاتی بـا اسـتفاده از انـدازه    مینأت  زنجیرهآوري  افزایش میزان تاب
که با این حـال، الزم اسـت در یـک مطالعـه هـم ارز       وجود دارد مینأت  زنجیرهعملکرد 

  ]. 28[ دشواعتبارسنجی دوباره 
 ) و15(نیرومندي 14آوري پیشقدم ) در مطالعه خود میان تاب2013وایلند و وایلبرگ (

ثیر مثبـت  أتـ آنهـا  نتـایج مطالعـه    ) تمـایز قائـل شـده و   17(چـابکی  16آوري واکنشی تاب
بـر روي   مینأتـ   زنجیـره اي، مانند همکاري و ارتباط بین شرکاي  هاي رابطه شایستگی

 10[ دهد می را افزایشکه زنجیره ارزش مشتري را نشان داد  مینأت  زنجیرهآوري  تاب

مین مطالعه خاصـی در طـول یـک زنجیـره     أآوري زنجیره ت ولی درباره سنجش تاب ].
  مین صورت ندادند.أت

ثیر أتـ  بـراي نشـان دادن   ) با استفاده از یـک جـدول زمـانی   2013همکارانش (وو و 
 مینأتـ   زنجیـره آوري  و بعـد از رخـداد، میـزان تـاب     زمـان در  هاي انبار قبـل  خروجی

ه و تنهـا بـه همـین شـاخص اکتفـا کـرده و       کنندگان را نشان داد فروشان و تولید خرده
  ]. 29[ ها را مورد مطالعه قرار ندادند دیگر شاخص

آوري  هـاي تـاب   گیري از شناسایی توانمندسـاز  ) با بهره2014سونی و همکارانش (
گـرفتن یـک زنجیـره خـاص      نظر بدون دراقدام به تبیین یک مدل قطعی  مینأت  زنجیره

عدم درنظر گرفتن یک تئوري متناسب . اند هکرد مینأت  زنجیرهآوري  براي سنجش تاب
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آن و همچنـین ارائـه مـدل بـدون آزمـایش آن بـا       آوري  و تابمین أبا ماهیت زنجیره ت
هـاي   اي خـاص از جملـه شـکاف    هاي واقعی واقعی یـک مـورد مطالعـه    استفاده از داده

  ]. 23[ شود سفانه در این پژوهش پاسخی براي آنها یافت نمیأپژوهشی است که مت
) در پژوهش مروري خود، اقدام به شناسایی ابعـاد  2015هوهنستین و همکارانش (

مین بدون در نظرگرفتن یک لنز تئوري متناسب با ماهیـت  أعناصر چاالکی زنجیره تو 
) 1990اساس آن و تئوري فـردوس و مـایر (   آوري آن کرده و بر مین و تابأزنجیره ت

ی یـا کیفـی بـراي توسـعه و     شناسـی کمـ   چارچوبی را بـدون مطالعـه میـدانی و روش   
  ]. 7 [ا پیشنهاد دادند مین تنهأي زنجیره ترآو شناسایی و ارزیابی تاب

پـذیري،   هـاي انعطـاف   ) در مطالعه خود با درنظر گرفتن تنها شـاخص 2016(ش راج
مین را در أآوري زنجیـره تـ   وري و دسترسـی، میـزان تـاب    گویی، کیفیـت، بهـره   پاسخ

ــا اســتفاده از داد   شــرکت ــدي ب هــاي نــوع دوم و  ه هــاي تولیــد قطعــات الکترونیــک هن
بینـی کـرده    در برابر اختالالت بالقوه در آینده، پیش اکستريبینی خ گیري از پیش بهره

همـان  است و به سنجش وضع موجود و حدود کمینـه و بیشـینه آن نپرداختـه اسـت،     
  .]30[است  به تعداد محدودي شاخص براي ارزیابی این مفهموم بسنده کرده طور که

 
  شناسی پژوهش روش -3

؛ اسـت آوري اطالعات، توصیفی  جمع پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از منظر
 مینأآوري در زنجیـره تـ   یک مـدل جـامع سـنجش تـاب    ارائه  در پیکه پژوهشگر  زیرا

صـنعت دارویـی کشـور،     مینأتـ   زنجیرهآوري  سطح تاب سنجشاست تا به وسیله آن 
. همچنـین از دو رویکـرد   دشوتسهیل تبیین و تفسیر آن همچنین در شرایط موجود و 

کند. ها استفاده می متناسب با مراحل مختلف گردآوري و تحلیل دادهی و کیفی کم  
هـاي اول   یند پاسخ به پرسـش انظري پژوهش در سطح اول که مربوط به فر جامعۀ 

صـنعت داروسـازي    مینأتـ   زنجیـره خبرگان دانشـگاهی   تمامو دوم است، مشتمل بر 
تــن از  25مشــتمل بــر اســاس روش گلولــه برفــی  بــرداري هدفمنــد بــر و نمونــه اســت

اما در سطح دوم که مربـوط بـه فراینـد پاسـخ بـه پرسـش سـوم و در         .استخبرگان 
مـدیران و کارشناسـان خریـد، لجسـتیک     تمام اي پژوهش است،  رابطه با مورد مطالعه

  کننـده  مینأتـ  هـاي  هـاي داروسـازي مـورد مطالعـه و شـرکت      شرکت مینأت  زنجیرهو 
بـرداري   مبتنـی بـر پنـل خبرگـان نمونـه     کـه   دهنـد  شـکیل مـی  ت، جامعـه نظـري را   آنان

در  مـورد مطالعـه اسـت.    مینأتـ   زنجیـره نفـر در هـر    20صورت گرفته که مشمل بـر  
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براي نگارش ادبیات و پیشینه پـژوهش از روش اسـنادي بـا اسـتفاده      پژوهش حاضر
هـا از روش   ثیر بـاال اسـتفاده شـد و بـراي تحلیـل داده     أاز مجالت علمی بـا ضـریب تـ   

از پرسشنامه مقایسات زوجی استاندارد مدلسازي سـاختاري تفسـیري بـراي     ،میدانی
و پرسشـنامه مقایسـات زوجـی     آوري تـاب هـاي   شناسایی روابط میان ابعاد و مولفـه 

در سـطح اول   ،ثیر اهمیـت هـر بعـد   أاستاندارد دیمتل براي تعییـین اوزان و ضـریب تـ   
نظري براي تعیـین میـزان فعلـی و     جامعه نظري استفاده شد. اما در سطح دوم جامعه

بـا اسـتفاده از   مورد مطالعـه،   مینأت  زنجیرهدر دو ها  ی روابط متقابل فاکتورمقدار کم
بهـره گرفتـه    19از پرسشـنامه منطـق فـازي    18روش تئوري گراف و رویکرد ماتریسی

 آنـان  هـاي  لفـه ؤبه همـراه م ابعاد آمادگی، پاسخگویی، بازیابی، یادگیري و رشد  وشد 
در زنــدگی از آن جــایی کــه  و شــدند شســنج گویــه 9و  9، 13، 18، 34 بــاترتیــب  بــه

 ،گیرنـد  ت مـی أهـاي انسـانی نشـ    بهم کـه از قضـاوت  م هاي تصمیم با داده اغلب ،واقعی
 هـاي  از حالـت فـازي روش  بـوده و  قطعـی، مناسـب ن   يهـا  ارزشاستفاده از  یم؛مواجه

) در زمینـه مفـاهیم   2006و بـر مبنـاي مطالعـه لـین و همکـارانش (      شـد فوق اسـتفاده  
 از انسـان،  وسـیله  بـه هـا   قـرار تفـاوت   نظـر  مـد  نحوه گرفتن نظر در ، بامینأت  زنجیره

بـراي پاسـخ بـه پرسشـنامه      بـراي  تـایی  هفـت  فـازي  هاي زبانی متناسب با طیف واژه
نتیجـه نهـایی بـراي     20يروش میانگین و گسترش فـاز بهره گرفته شد و با استفاده از 

  ]. 5[ دشزدایی  فهم بهتر، فازي
  

  هاي زبانی و اعداد فازي مرتبط با هر کدام واژه  2جدول 

  عدد فازي  هاي زبانی واژه

  )0، 05/0، 15/0(  بسیارکم

  )1/0، 2/0، 3/0(  کم

  )2/0، 35/0، 5/0(  کم نسبتاً

  )3/0، 5/0، 7/0(  متوسط

  )5/0، 65/0، 8/0(  باال نسبتاً

  )7/0، 8/0، 9/0(  باال

  )85/0، 95/0، 1(  خیلی باال
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ضـریب آلفـاي کرنبـاخ     GTMAروش پایـایی پرسشـنامه منطـق فـازي      ییـد أتراي ب
هـاي مـورد اسـتفاده از روایـی      مین روایـی پرسشـنامه  أو براي تـ  محاسبه شد 889/0

هاي  روشاساس ماهیت  د. عالوه بر اینها برشاستفاده توسط اساتید و خبرگان محتوا 
هاي سخت که روایی بر پایه قابلیت تکرارپذیري  خالف روش تحقیق در عملیات نرم، بر

اسـاس سـازگاري منطقـی، معقـول و      از طریق مقایسه با دنیاي واقعی است، روایی بر
یند انجام پژوهش، افر 2شکل ]. 31،5[ دشو باورکردنی و انسجام قابل دفاع تعریف می

ال پـژوهش و یکپـارچگی ایـن    ؤتکنیک براي پاسـخ بـه هـر سـ    چگونگی استفاده از هر 
  دهد: ها با یکدیگر را نمایش می تکنیک

  

  
 یند انجام پژوهشافر  2شکل 
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  هاي پژوهش یافتهتجزیه و تحلیل و ها  تکنیکتشریح  -4
  مدلسازي ساختاري تفسیري -4-1

اسـتفاده از  با این متدولوژي ترتیب و جهت روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم را 
مند برخی از عالئم تئـوري گـراف و جبـر بـولین بـراي سـاختاردهی        کارگیري نظام به

آیـد،   دست میه مدلی که با استفاده از این متدولوژي ب .کند بررسی می دار گراف جهت
له یا موضوع پیچیده، یک سیستم و یا حوزه مطالعـاتی را نشـان   ئساختاري از یک مس

است، چـون قضـاوت    این روش تفسیري. استطراحی شده  دهد که الگویی به دقت می
 د که آیا روابطی میـان ایـن عناصـر وجـود دارد یـا خیـر؟      کن گروهی از افراد تعیین می

است؛ چون اساس روابط یک سـاختار سرتاسـري اسـت     ساختارياین روش  همچنین
این روش یک اینها،   عالوه براي از متغیرها استخراج شده است.  که از مجموعه پیچیده

 است که روابط مشـخص و سـاختار کلـی را در یـک مـدل دیـاگراف       تکنیک مدلسازي
به طور خالصه روش مدلسازي ساختاري تفسیري شامل مراحـل  ]. 32[ دهد نشان می
  زیر است:

 .لهئ) شناسایی فاکتورهاي مرتبط با مس1
هـاي زیـر بـه     با اسـتفاده از نمـاد   خبره :21تعاملی ساختاري ) تشکیل ماتریس خود2

: رابطـۀ   V:پـردازد  مـی به صورت زوجـی   jو  iهاي  تعیین روابط حاکم بر میان فاکتور
و  jبـه   i: رابطـۀ دو سـویه از   i ،Xبـه   j: رابطـۀ یـک سـویه از    j ، Aبـه   iیک سـویه از  

  .  jو iن میا: عدم وجود رابطه Oبرعکس،
بـا ارقـام    Oو  X ،A ،Vهـاي   نمـاد  یجـایگزین  :22) تشکیل ماتریس دسترسی اولیـه 3

  صفر و یک.
در 23پـذیري  در این مرحله با وارد کردن انتقـال  ) تشکیل ماتریس دسترسی نهایی:4

ایـن مـاتریس بـا اسـتفاده از     آید.  روابط متغیرها ماتریس دسترسی نهایی به دست می
  آید: به این صورت به دست مینظریه اویلر 

  
M  1رابطه  = (A + I)  
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مـاتریس دسترسـی    Mمـاتریس همـانی و    Iمـاتریس دسترسـی اولیـه،     Aماتریس 
قاعــده  براســاسنهــایی اســت و همچنــین عملیــات بــه تــوان رســاندن مــاتریس بایــد  

  .باشد24بولین
براي هر فاکتور  براساس ماتریس قابلیت دستیابی نهایی ) تعیین سطح اهداف:5
دیگـري  و و دیگر فاکتورهاي معلول  متشکل از خود فاکتور 25دسترسـی مجموعۀ یک 

شود.  تعیین می ؛ دربرگیرندة خود فاکتور و دیگر فاکتورهاي علت26مجموعۀ مرجع
ي  هـا  هفاکتورهـایی کـه مجموعـ    ،فصل مشترك این دو مجموعـه با مشخص شدن 

امکـان  و  آینـد  شمار می دارند، باالترین سطح به دسترسی و فصل مشترك یکسان
کنند. براي دستیابی به فاکتورهاي  فراهم نمیرا ر از خود دستیابی به سطحی باالت

و فراینـد   هشـد   سـتون حـذف    و  نهـایی از سـطر    تر، فاکتورهاي سطح سطوح پایین
 شود.  مشابه تکرار می

شـود کـه در مدلسـازي     با استفاده از نتایج، ساختاري ایجـاد مـی   ) تشکیل گراف:6
  ساختاري تفسیري به گراف یا دیاگراف معروف است. 

  

  

  تأمین آوري زنجیره  دیاگراف ساختار روابط میان ابعاد تاب  3شکل 

  

R1 R3 
 

L 

G R2 
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  بعد پاسخگوییهاي  دیاگراف مؤلفه  4شکل 

  

  

  هاي بعد بازیابی دیاگراف مؤلفه  5شکل 

  

R23 

R22 

R26 R24 

R21 

R25 

R31 

R34 

R33 R32 
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  هاي بعد آمادگی دیاگراف مؤلفه  6شکل 

  

  

 هاي بعد رشد دیاگراف مؤلفه  7شکل 

  

R13 

R14 

R17 

R18 

R12 

R19 

R110 

R11 

R16 

R15 

G2 
 

G1 

G3 
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  هاي بعد یادگیري دیاگراف مؤلفه  8شکل 

  
  DEMATEL روش -4-2

مسـائل پیچیـده و   تجزیه و تحلیـل   و جامع براي تدوین یروش DEMATEL روش
 جریـان دارد. روابط علـی و معلـولی   آن است که بین فاکتورهاي پیچیده  هایی مدل

ــا بهــره بــه اســتخراج روابــط  ،منــدي از اصــول تئــوري گــراف  ایــن متــدولوژي ب
مـی پـردازد،    ثیرپذیر متقابل عناصر موجود در گراف مورد مطالعهأو ت ثیرگذارأت

هـر  و  کنـد  ین مـی یـ عتعـددي   امتیـاز  اروابط را بثیر متقابل أمیزان تکه اي  گونه به
ثیر أخـود تـ   تـر  و پـایین  بـاالتر  وحسط و عناصر هم سطح تمامتواند بر  عنصر می

نـه تنهـا توسـط عوامـل      ،اهمیـت و وزن عوامـل در مـدل    همچنـین پـذیرد.  ب متقابل
گـام هـاي ایـن     ]. 5[ شـود  بلکه توسط کل مدل تعیین مـی  ییا پایین دست یباالدست

  روش به شرح زیر است:
با استفاده از میانگین هندسی فازي نظـرات   اولیهمستقیم  ) تشکیل ماتریس ارتباط1

  خبرگان.
  :3-4و  3-3از روابط  با استفاده ماتریس ارتباط مستقیمکردن  ) نرمال2
  

=  2رابطه  	=	( 	 , 	 , 	 ) = ( 	
" , 	

" , 	
" ) 

  
  آید:  دست می از رابطه زیر به  rکه
  

=  3رابطه  ( ) 

L1 L3 

L2 
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  :3-5ه رابط با استفاده از ) تشکیل ماتریس ارتباط کل3
  

=  4رابطه  lim
→

( ⊕ ⊕ …⊕ ) 
  
 مجمـوع ســطرها  محاسـبه میـزان اثرگــذاري (اهمیـت) و اثرپـذیري هــر فـاکتور:     ) 4

  آید. دست می با توجه به روابط زیر به(اثرپذیري) ها  و ستون (اثرگذاري)
  

=  5رابطه  ( 	)	 ×
= [ ] ×  

=  6رابطه  ( 	)	 ×
= [ ] ×  

  
ــاخص  ــت ش ــزان اهمی ــا  می Dه + R   ــا ــین معیاره ــه ب Dو رابط − R ــت ــر اس . اگ

D − R > Dباشد معیار مربوطه اثرگـذار و اگـر     0 − R < باشـد معیـار مربوطـه     0
  اثرپذیر است.

  
  میزان اهمیت، اثرپذیري فازي و وزن استاندارد قطعی هر بعد 3جدول 

− وزن استاندارد رتبه  +   ابعاد 

 آمادگی  (0.892,1.165,1.464) (0.216,0.078,0.355-) 0.204 3

 گویی پاسخ  (0.857,1.034,1.213) (0.195-,0.369-,0.552-) 0.180 4

 بازیابی  (0.921,1.198,1.514) (0.361-,0.651-,0.954-) 0.210 2

 یادگیري  (1.046,1.392,1.708) (1.046,1.392,1.708) 0.241 1

 رشد  (0.755,0.930,1.108) (0.168-,0.350-,0.521-) 0.162 5
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  تئوري گراف و رویکرد ماتریسی   -4-3
گیري  ) به عنوان روشی براي تصمیمGTMAگراف و رویکرد ماتریسی ( روش تئوري

هاي تولیدي مطرح شده است. مراحل اجـراي   ها در محیط گیري کمیت و همچنین اندازه
  :] 33[این روش به شرح زیر است 

دار نمـایش   دار: گراف جهـت  ) نمایش روابط میان فاکتورها به صورت گراف جهت1
ها و روابـط میـان    که تعداد فاکتور و چنان ستگرافیکی از فاکتورها و روابط میان آنها

تر گردیـده و تحلیـل بصـري آن کـاري پیچیـده و سـخت        ، پیچیدهپیدا کندآنها افزایش 
  د.شو می دار استفاده  ماتریسی گراف جهتد. براي حل این مشکل از نمایش شو می

از روش  مینأت  زنجیرهآوري  هاي تاب لفهؤابعاد و م دار جهت گرافدیا رسیمبراي ت
  .)6تا  1هاي  (شکل دشودر صحت آن خللی وارد ن تا استفاده شد ISMمند  نظام
ی روابط میان فاکتورها دار: با مشخص شدن مقادیر کم ) نمایش ماتریسی گراف جهت2

هـاي   که در آن درایه آید به دست می Eخبرگان، ماتریسی مربعی متناظر با گراف وسیله  به
  .هاست و قطر اصلی صفر است باال و پایین قطر اصلی میزان شدت روابط میان فاکتور

  

E =

0 ⋯
0 ⋯

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
⋯ 0

 

  
کـه   شود میتعریف  Vها ماتریس قطري  براي در نظر گرفتن میزان و اندازه فاکتور

در آن اندازه هر فاکتور متناظر با گره بر قطر اصلی، بـا توجـه بـه پرسشـنامه منطـق      
 2اسـاس طیـف منـدرج در جـدول      بر مینأت  زنجیرهآوري  هاي تاب لفهؤفازي ابعاد و م

د و شـ توسط کارشناسان و خبرگـان دو شـرکت ایـران دارو و شـهید قاضـی تعیـین       
  هاي باال و پایین قطر اصلی صفر هستند: درایه
  

V =

0 ⋯ 0
0 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯
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کـه   27مینأتـ   زنجیـره آوري  ماتریس متغیر نهایی تاب Vو  Eبا ترکیب دو ماتریس 
  شود: روابط کامل میان فاکتورها و اندازه هر فاکتور را داراست، تشکیل می

  
=  3-12رابطه  +  

  
SCRVPM1  دارو و   شـرکت ایـران   مینأت  زنجیرهمربوط بهSCRVPM2    مربـوط بـه

  شرکت داروسازي شهید قاضی است: مینأت  زنجیره
  

SCRVPM =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
0.0867 0.866 0 0 0.740

0 0.0613 0.866 0 0
0 0 1.3411 0 0.767

0.736 0.691 0.767 0.7795 0.728
0.569 0 0 0 0.1837⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

  

SCRVPM =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
0.000975 0.866 0 0 0.740

0 0.0613 0.866 0 0
0 0 0.7413 0 0.767

0.736 0.691 0.767 0.4837 0.728
0.569 0 0 0 0.1837⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

  
مـاتریس  ایـن  ی: و تعیـین مقـدار کمـ    SCRVPM) نمایش تابع مقدار ثابت مـاتریس  3

ویژگـی چنـد    دهـد. بـدیهی اسـت    را نشـان مـی   رهـا متقابـل فاکتو ی و روابط میزان کم
بـه علـت ویژگـی دترمینـان و وجـود عالمـت       است، اما دترمینان  ،اي این ماتریس جمله

پژوهشـگران   . از ایـن رو رونـد  هـا از دسـت مـی    تعـدادي از داده  ،منفی در محاسبه آن
در ایـن  کـه   زیـرا  ،اند از تابع مقدار ثابت به جاي دترمینان اسـتفاده شـود   پیشنهاد داده

اي از  شـود و داده  تابع هیچ عددي با عالمت منفـی در محاسـبات در نظـر گرفتـه نمـی     
  دهد: را نشان می SCRVPM، تابع مقدار ثابت ماتریس 7رود. رابطه  دست نمی

  

  7رابطه 
( ) =

+ …	 … .  
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+ … . + 	 … .  

  

+

⎝

⎜
⎛
∑ ∑ ∑ ∑ … .∑

( ) … .
+

∑ ∑ ∑ ∑ … .∑ +
… . ⎠

⎟
⎞

 

  

+

⎝

⎛
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ … .∑ +

	( )	 … .
+

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ … .∑ 	 + … .
⎠

⎞ 

  

+

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
… .

∑ 	 + ( ) … . +

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

… .

∑ 	 +

	 + … . +

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ … .∑
( )

( ) … . +
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

… .
∑ 	 + … . +⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

+ …  
هـا شـامل    گروه تشـکیل شـده اسـت و ایـن گـروه      M+1تابع مقدار ثابت ماتریس از 

دهنده مقدار  نشان وه اولگری هر فاکتور و روابط میان آنهاست. میزان کمM   فـاکتور
دار ما طوقه وجـود   گراف جهتکه در  زیرا ،در این رابطه وجود ندارد گروه دوماست. 
، گـروه سـوم  گـذارد.   ثیر نمـی أ، به عبارت دیگر هـر فـاکتور بـر روي خـودش تـ     ندارد

، گــروه چهــارم دهــد. فــاکتور دیگــر نشــان مــی M-2تعــامالت میــان دو فــاکتور را بــا 
گـروه   دهـد.  فاکتور دیگر نشان مـی  M-3اي از تعامالت میان سه فاکتور را با  مجموعه

 M-4، شامل دو زیرگروه است کـه در اولـین زیرگـروه مجموعـه از دو تعامـل و      پنجم
فاکتور نشـان   M-4فاکتور در نظر گرفته شده است و در زیرگروه دوم چهار تعامل و 

  داده شده است.
اي  افزار متلب برنامـه  تابع مقدار ثابت ماتریس در نرمدر این پژوهش براي محاسبه 

 مینأت  زنجیرهآوري  همچنین براي یافتن مقدار بهینه و کمینه تاب کدنویسی شده است.
 SCRVPMها را که همـان عناصـر قطـر اصـلی مـاتریس       توان مقادیر اندازه فاکتور می

ترتیب بیشترین و کمترین عدد طیف تعیین شده قرار داد و تابع ثابت مـاتریس   به، است
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 مینأتـ   زنجیـره آوري  را محاسبه کرد. به این ترتیب مقادیر بهینه، واقعی و کمینه تـاب 
  آید. مورد مطالعه به دست می مینأت  زنجیرهدو براي 
  

  تأمین اول و دوم آوري زنجیره  مقادیر بهینه فعلی و کمینه عملکرد تاب  4جدول 

مقدار 
  بهینه

 زنجیرهآوري  عملکرد فعلی تاب
  1 مینأت

 زنجیرهآوري  عملکرد فعلی تاب
  2 مینأت 

  مقدار کمینه

7507/3  5045/0  1676/0  0099/0  

100%  %4/13  %2/4  0%  

  مقدار بهینه
  زنجیرهعملکرد فعلی بعد آمادگی در 

  1 مینأت
  زنجیرهعملکرد فعلی بعد آمادگی در 

  2 مینأت
  مقدار کمینه

5273/0  0867/0  000975/0  0  

100%  %44/16  %17/0  0%  

  مقدار بهینه
عملکرد فعلی بعد پاسخگویی در 

  1 مینأت  زنجیره
عملکرد فعلی بعد پاسخگویی در 

  2 مینأت  زنجیره
  مقدار کمینه

4787/1  5180/0  0613/0  0  

100%  35%  4,1%  0%  

  مقدار بهینه
  زنجیرهعملکرد فعلی بعد بازیابی در 

  1 مینأت
  زنجیرهعملکرد فعلی بعد بازیابی در 

  2 مینأت
  مقدار کمینه

0760/2  3411/1  7413/0  0270/0  

100%  %4/64  %8/34  0%  

  مقدار بهینه
 زنجیرهعملکرد فعلی بعد یادگیري در 

  1 مینأت 
عملکرد فعلی بعد یادگیري در 

  2 مینأت  زنجیره
  کمینهمقدار 

2708/1  7795/0  4837/0  0302/0  

100%  %6/59  %5/36  0%  

  مقدار بهینه
 زنجیرهعملکرد فعلی بعد رشد در 

  1 مینأت 
  زنجیرهعملکرد فعلی بعد رشد در 

  2 مینأت
  مقدار کمینه

8253/0  4749/0  1837/0  0  

100%  %5/57  %2/22  0%  
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  دار مقایسه میان دو گراف جهت -4-3-1
اگـر  ، آوري قابل مقایسه خواهنـد بـود   مطالعه شده از نظر میزان تاب مینأت  زنجیرهدو 

محاسـبه   و آنها مشابه باشد SCRVPMو ماتریس  مینأت  زنجیرهآوري  هاي تاب گراف
  ]: 23[گردد  مطرح می 29همسانیو عدم  28همسانیضرایب 

  

=  8رابطه   

=  9رابطه  [| | | ′|] 

=  10رابطه  | − ′| 

=  11رابطه  1 −  

  
هـاي   مقادیر عددي تـابع مقـدار ثابـت مـاتریس     ’vو  vپارامترهاي  10و  9در رابطه 

از  همسـانی مورد بررسی است. ضریب عدم  مینأت  زنجیرهآوري دو  متغیر نهایی تاب
بین صفر و  Cdو  Csشوند. مقادیر  محاسبه می 11از رابطه  همسانیو ضریب  8رابطه 

آوري شـبیه بـه یکـدیگر     از لحـاظ مفهـوم تـاب    مینأتـ   زنجیرهیک هستند و هر چه دو 
در این پژوهش مقدار ضریب همسـانی دو   تر است. باشند، ضریب تشابه به یک نزدیک

 مینأتـ  زنجیرهدهنده تفاوت عمده میان دو  است و این نشان 44/0برابر  مینأت  زنجیره
  است. مینأت  زنجیرهآوري  تاب  از لحاظ مفهوم

  

 VPMتحلیل حساسیت ماتریس   -4-3-2
بـه  ؛ استنهایی مطرح   حساسیت ماتریس متغیر  ، تحلیلGTMAنتایج بهتر تحلیل براي 

و گذاري شـده  ، از کمترین تا بیشترین مقـدار ارزشـ  طور خاصبه  iفاکتور  طوري که
نمودار دوبعدي میزان افـزایش  سپس  د.شومقادیر تابع ثابت ماتریس محاسبه پیوسته 

  ]. 23[د شترسیم  iفاکتور  ارزشنسبت به افزایش  آوري تابمقادیر نهایی 
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  آوري نسبت به بهبود هر یک از ابعاد نمودارهاي بهبود تاب  9شکل 

  

 )IPA( 30اهمیت _تحلیل عملکرد  -4-4
IPA داده،ها در شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان خـود یـاري    به مدیران سازمان 

 و کـرده عملکرد سیسـتم را شناسـایی   و کاهنده  افزایندهترین فاکتورهاي  همزمان مهم
براي تحلیل جایگاه ابعاد  پژوهشاین کند. در  ارائه می بهبود عملکرد سیستم  استراتژي

بـه   IPAهـاي   بهره گرفته شد. گام IPAمورد مطالعه از  مینأت  زنجیرهدو آوري در  تاب
   ]: 34[ صورت زیر استاختصار به 

در پـژوهش حاضـر اهمیـت هـر      ) تعیین درجه اهمیت و درجه عملکرد هر فاکتور؛1
  .شدمشخص  GTMAبا استفاده از آن فازي و عملکرد  DEMATELبعد با 

0

200

0 50 100 ري150
 آو

ب
تا

آمادگی

0

200

0 50 100 ري150
 آو

ب
تا

پاسخ گویی

0

200

0 50 100 ري150
 آو

ب
تا

بازیابی

0

200

0 50 100 ري150
 آو

ب
تا

رشد

0

200

0 50 100 ري150
 آو

ب
تا

یادگیري
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از میـانگین  کـه   IPAهاي مـاتریس   تعیین اندازه خانه براي 31) تعیین ارزش آستانه2
  .گردد ها و عملکردهاي هر بعد استفاده می اهمیتحسابی 

  . بر آن موقعیت نسبی هر یک از فاکتورهاو تعیین  IPA) تشکیل ماتریس 3
  

  

  براي زنجیره تامین اول IPAماتریس  10شکل 

  

 
  براي زنجیره تأمین دوم IPAماتریس  11شکل 
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  .سازي آن مقیاس و بی 3-18اساس رابطه  بر jفاکتور هر اولویت بهبود تعیین  )4
  
W  12رابطه  = b − c × b  

  
  تأمین  اولویت بهبود هر یک از ابعاد در هر یک از دو زنجیره  5جدول 

اولویت بهبود در 
  2مینأت  زنجیره

 زنجیرهوزن در 
  2مینأت 

اولویت بهبود در 
  1 مینأت  زنجیره

  زنجیرهوزن در 
  1 مینأت

  ابعاد

  آمادگی  028/0  5  307/0  1

  پاسخگویی  108/0  4  185/0  4

  بازیابی  322/0  1  214/0  3

  یادگیري  302/0  2  221/0  2

  رشد  247/0  3  071/0  5

  
   و تفسیر بحث -5

دهد که بعد یادگیري نقش  نشان می 7تا 1هاي  نتایج تحلیل ساختاري تفسیري در شکل
دارد و به طـور مسـتقل بـر سـایر      مینأت  زنجیره آوري تابکلیدي را در ساختار ابعاد 

هـاي حاصـل از تعیـین اهمیـت هـر بعـد        یافتـه بر اسـاس   .گذارد میثیر مستقیم أابعاد ت
توان تفسیر کرد که باز هم بعد یادگیري بـه عنـوان پـر     اساس روش دیمتل فازي می بر

مقـدار   ، زیـرا اسـت  مینأتـ   زنجیـره آوري  ترین بعد از لحـاظ دسـتیابی بـه تـاب     اهمیت
( + است که بیشترین مقدار را از سـایر ابعـاد دارد و همچنـین     384/1برابر  (

( − ) > دهنده علت بودن این بعد است و در اولویت اول قرار  است که نشان 0
)با تفسیر مشابه مقادیر گیرد.  می + )و  ( − معلول و د بازیابی ابعا، (

بعـد  ، ومسـ جایگاه علت و از نظر اهمیت در بعد آمادگی  ،در جایگاه دوماز نظر اهمیت 
و در جایگاه چهارم  مینأت  زنجیرهآوري  معلول دیگر ابعاد در ساختار تابگویی  پاسخ

نتـایج روش   گیـرد.  در جایگاه آخر قرار میمعلول و بعد رشد در نهایت  و استاهمیت 
  است. ISMروش نتایج  دهنده نشانوضوح  دیمتل به
ــر بیــان شــد،  طــور کــه پــیش همــان تــرین روش بــراي  مناســب GTMAروش ت

در  CASگیري مقدار یک سیستم پیچیـده اسـت و تمـام مفروضـات تئـوري       اندازه
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آوري  عملکـرد تـاب  فعلـی  مقـادیر  از  گیـرد.  مورد عوامل و نهادهـا را در نظـر مـی   
دریافـت   4 منـدرج در جـدول   مینأتـ   زنجیـره در دو  دسـت آمـده بـا ایـن روش     به

نسبت  1مین أت  در زنجیره و ابعاد پنجگانه آنآوري  د که مقدار عملکرد تابشو می
مراتب وضعیت بهتري دارد و در حدود ده درصـد اخـتالف    به 2 مینأت  زنجیرهبه 

 درصـد  44 به مقدارضریب همسانی براي درك و تفسیر بهتر نتایج  همچنیندارد. 
دهنـده تفـاوت عمـده در عملکـرد و      نشـان  د کـه شمحاسبه  مینأت  زنجیرهبراي دو 

بعد اصلی  5و  مینأت  زنجیرهآوري  تاب  از لحاظ مفهوم مینأت  زنجیرهساختار دو 
 مینأتـ   زنجیـره شباهت در ساختار و عملکـرد   درصد 44آن است و تنها به اندازه 

  این دو شرکت در مقابله با اختالالت وجود دارد.
مرحله به مرحله با بهبود یـک   SCRVPMتحلیل حساسیت ماتریس ، دیگر سواز 

بعد از حد پایین طیف تا حد باالي آن و با فرض ثابت بودن بقیه ابعـاد در بهتـرین   
حالت طیف انجام گرفته شد. با محاسبه معادالت خط نمودار مربـوط بـه هـر بعـد     

هـر بعـد    بت بـه بهبـود   نسـ  مینأتـ   زنجیـره آوري  و شیب بهبود تاب أعرض از مبد
  د. شمشخص 

  
  آوري نسبت به بهبود هر بعد معادالت خط بهبود تاب  6جدول 

بندي  رتبه
DEMATEL  

  أعرض از مبد  اولویت
آوري نسبت  شیب بهبود تاب

  به بهبود هر بعد
  ابعاد

  آمادگی  453/0  7/54  4  3

  پاسخگویی  892/0  8/10  2  4

  بازیابی  880/0  12  3  2

  یادگیري  979/0  1/2  1  1

  رشد  453/0  7/54  4  5

  
را بهبـود   مینأتـ   زنجیـره آوري  بدیهی است که هر بعدي که با شیب بیشـتري تـاب  

کمتري  أتر است و همچنین معادله هر بعدي که عرض از مبد از دیگر ابعاد کلیدي، دهد
را بیشـتر از   مینأتـ   زنجیـره آوري  دهنده این است که فقدان این بعـد، تـاب   دارد؛ نشان

وضـوح دریافـت    بـه  6 بـا توجـه بـه جـدول     بر ایـن اسـاس  دهد.  سایر ابعاد کاهش می
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است و دیگر ابعاد پـس از   مینأت  زنجیره آوري تابترین بعد  کلیدي آمادگی که شود می
بندي بـا روش   با مقایسه رتبه .کنند پیدا میاهمیت  مینأت  زنجیره آوري تابآن در تبیین 
DEMATEL بندي حاصـل از تحلیـل حساسـیت مـاتریس      و رتبهSCRVPM  همچنـین و 

مشخص است که مشابهت نتایج این سه تکنیک، عـالوه بـر    ISMنتایج حاصل از روش 
 ،ییـد روایـی نتـایج اسـت    أکـه نشـان از ت   کنند یید میأاینکه با درصد باالیی یکدیگر را ت

(بـه عنـوان چـارچوب     CASئوریـک موضـوع و مفروضـات تئـوري     تشـدت مبـانی    به
) مبنی بر در نظـر گـرفتن بعـد یـادگیري بـه      مینأت  زنجیره آوري تاببازتعریف مفهوم 

و اهمیـت زیـاد آن در تبیـین ایـن مفهـوم، در       مینأت  زنجیرهآوري  عنوان بعد پنجم تاب
که مفهوم تکامـل مشـترك در تئـوري     زیرارسانند؛  پژوهش حاضر را نیز به اثبات می

آوري  هـاي تـاب   سازي اسـتراتژي  هاي پیچیده سازگار بیانگر آن است که پیاده سیستم
هاي دیگـر را در   شرکت هاي ها، ممکن است اقدام برخی از بنگاه وسیله به مینأت  زنجیره

ن، ممکـن  عالوه بر ای .ثیر قرار دهدأمین و همچنین محیط خود، تحت تأت  امتداد زنجیره
تر کند که در نتیجـه تهدیـد    تر و بغرنج است تغییرات بعدي در محیط، شرایط را پیچیده

تري نیاز اسـت.   هاي متنوع بیشتري به وجود آورده و به سازگاري بیشتر و استراتژي
آوري یـک قابلیـت ثابـت و دائمـی نیسـت و       دهـد کـه تـاب    در نتیجه این نکته نشان مـی 
رو فرایند تکامل مشترك بـر اهمیـت    از این]. 35[ وار استدستیابی و نگهداشت آن دش
محیط در طول مین و دیگران از جمله أهاي درون شبکه ت یادگیري متقابل میان شرکت

  ]. 8[کند  کید میأت آوري روند ایجاد تاب
 2 مینأتـ   زنجیـره و  )8شـکل  ( 1 مینأتـ   زنجیـره  IPAمـاتریس  مشـاهده  با همچنین 

 ،IPAد که از نظر جایگیري ابعاد در مناطق چهارگانه ماتریس شو دریافت می )9شکل (
 نسبت به هم قرار دارند. از همـین رو، شبیه به هم هستند و فقط در مختصات متفاوتی 

اولویت بهبـود هـر    نماید؛ اما مییکسان  IPA  هر دو ماتریسدر هاي ابعاد  تحلیل جایگاه
متفـاوت اسـت و فقـط     5دوم در جدول  مین اول وأهاي ت تامین  یک از ابعاد در زنجیره

مین اولویـت یکسـانی بـراي بهبـود     أتـ   ابعاد یادگیري و پاسخگویی در هر دو زنجیـره 
  دارند.  

بعـد یـادگیري   دو جایگاه  ،مینأت  زنجیرههر دو براي  هاي حاصل از این تحلیل یافته
ا در جـدول  امـ . دهد نشان می (ادامه روندها به صورت فعلی) را در ربع دومو بازیابی 

مین اول بـه  أتـ   با توجه به مقادیر اهمیت و عملکرد اولویت اول بهبود را در زنجیـره  5



 1396، تابستان 2، شماره 2دوره   ________________________________ گیري  هاي نوین در تصمیم پژوهش

188 

دهد و ایـن در حـالی اسـت کـه بـا       بازیابی و اولویت دوم را به یادگیري اختصاص می
هـاي   ترتیـب اولویـت   مین دوم این ابعـاد بـه  أت  توجه به مقادیر اهمیت و عملکرد زنجیره

طوري که نتایج پیشین ثابت کرد، بعـد یـادگیري در     همانرا دارند. سوم و دوم بهبود 
از جایگـاه مهـم و    CASدر چارچوب تئـوري   مینأت  زنجیرهآوري  تعریف عملیاتی تاب

این نوید را بـه   IPAاساسی برخوردار است؛ جایگاه مناسب این بعد در تحلیل ماتریس 
آوري  دهد که حرکـت رو بـه رشـدي را در افـزایش تـاب      می مینأت  زنجیرهدو مدیران 
کننـده بقـاي قابلیـت     خود و مقابله با اختالالت داشـته باشـند و تضـمین    مینأت  زنجیره

و عرضه است. همچنین جایگاه بعد بازیـابی   مینأت  زنجیرهآوري در طول  ناپایدار تاب
  زنجیرهدو تر این  د ضعیف، بیانگر این امر است که به رغم عملکردر ربع دوم ماتریس

براي آمادگی در برابر اختالالت و پاسخگویی سریع به آنها، از قابلیـت بازیـابی    مینأت
وارده را تـرمیم   يهـا  تري برخوردار بوده و بـا قـدرت بیشـتري آسـیب     قوي  نسبت به

آوري  چند که اولویت بهبود باالتري براي این بعد در راسـتاي افـزایش تـاب    هر کند می
  .دشمین دوم تعیین أت  مین اول نسبت به زنجیرهأت  زنجیرهدر 

بـه  نمایانگر این اسـت کـه   مین) أت  (در هر دو زنجیرهوجود بعد آمادگی در ربع اول 
برخـورداري  سفانه هنوز تا أمت ،آوري رغم اهمیت این بعد در تبیین و ایجاد قابلیت تاب

فاصله زیادي وجود دارد و  مینأت  زنجیرهآل براي برخورد با اختالالت  از آمادگی ایده
گیرندگان در این حوزه تالش بیشتري را براي افـزایش   نیاز است که مدیران و تصمیم

کـه   چنـان  هـاي مناسـب داشـته باشـند     کارگیري اسـتراتژي  این قابلیت با استفاده از به
داده مین دوم بـه خـود اختصـاص    أت  اولویت اول بهبود را با توجه به اطالعات زنجیره

  .است
دارو و هـم شـرکت داروسـازي     شرکت ایـران  مینأت زنجیرهجایگاه بعد پاسخگویی 

شهید قاضی در ربع سوم حکایت از پایین بودن اهمیـت ایـن بعـد نسـبت بـه سـه بعـد        
آوري  یـت کمتـري در بهبـود تـاب    وپیشین و همچنین عملکرد کمتر دارد که اگر چه اول

طـور کـه در تحلیـل حساسـیت مـاتریس       همـان دارد، اما  IPAاساس تحلیل ماتریس  بر
SCRVPM  آوري داشـته و نیـاز اسـت     جایگاه سوم را در بهبود عملکرد تاب، دشبحث

اما نـه تـا    پیدا کندبهبود  آن هاي متناسب جایگاه و استراتژي ها کارگیري اقدام که با به
کـه ممکـن اسـت پـرداختن بـه       ، زیـرا به حدي که اتالف منابع را به همراه داشته باشـد 

و بـر   منتهـی شـود  بهبود این بعد و تخصیص منابع به آن تنهـا بـه بهبـود همـین بعـد      
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ثیر عکس داشته باشـد امـا تخصـیص    أثیري نداشته و یا حتی تأعملکرد دیگر ابعاد یا ت
منابع مثال به بعد آمادگی با توجه به روابط میان ابعـاد هـم بعـد آمـادگی را در حالـت      

گـویی را و در کـل عملکـرد     رار دهد و هم دیگر ابعاد از جمله همـین بعـد پاسـخ   بهینه ق
  .به دست آیدتر  با هزینه کمتر و به صرفه تامین زنجیرهآوري  بهتري از تاب

قـرار   IPAدر ربـع چهـارم مـاتریس     تامین زنجیرهدر هر دو در نهایت هم بعد رشد 
دارد چـرا کـه اهمیـت ایـن       ا در پیدارد و پرداختن به آن در حال حاضر اتالف منابع ر

بعد از سایر ابعاد کمتر است ولـی در عـین حـال عملکـرد بیشـتري دارد کـه اثـربخش        
  گردد. می تامین زنجیرهآوري  نیست و کمتر باعث بهبود تاب

  

  و ارائه پیشنهادات نتیجه گیري -6
پیچیـدگی  در محیط کسب و کار متالطم، در حال رشد، با تغییـرات سـریع و همچنـین    

جهـانی، باعـث افـزایش عـدم اطمینـان، خطـرات غیرمنتظـره و         تامین زنجیرههاي  شبکه
داخلی را افـزایش داده   تامین زنجیرهتغییرات اجتناب ناپذیر، احتمال اختالالت شدید در 

را دوچندان نموده است. بـدیهی اسـت    تامین زنجیره آوري تابو نیاز به تعریف مفهوم 
 تـامین  زنجیـره  آوري تـاب به ابزارهایی جهت ارزیابی و سـنجش   تامین زنجیرهمدیران 

هـا و اخـتالالت نیـاز مبـرم دارنـد تـا بتواننـد نقـاط          شرکت خود در برابر انواع ریسک
ضعف و قوت زنجیره خود را شناسایی کرده و به مدیریت موثر آن در جهـت بهبـود   

 تـامین  زنجیرهعادش در رو، در پژوهش حاضر این مفهوم و اب عملکرد بپردازند. از این
دو شرکت عمده داروسازي ایرانی مـورد سـنجش و ارزیـابی جـامعی قـرار گرفـت و       

عملکـرد   _و جایگاه ابعاد آن در ماتریس اهمیـت   تامین زنجیرهآوري هر دو  سطح تاب
هاي پـژوهش   با مرور گذرا و اولیه یافته مشخص گردیده و مورد مقایسه قرار گرفت.

تـامین داروسـازي    آوري براي هر دو زنجیره علی شاخص تابواضح است که مقدار ف
کـه   ایرانی مورد مطالعه متاسفانه فاصله بسیار زیادي تا مقدار بهینه این شاخص دارد

آوري  این امر نشـان از وجـود راه پرفـراز و نشـیب طـوالنی بـراي دسـتیابی بـه تـاب         
ــود   ر شــرکتتــامین د زنجیــره ــی دارد و بایــد در راســتاي بهب هــاي داروســازي ایران

پذیري، ظرفیت پشتیبانی، طراحی سـاختار   هاي هر کدام از ابعاد همچون انعطاف مولفه
آوري،  تامین و ... گام برداشت. از دیگر سو بـا مشـاهده میـزان شـاخص تـاب      زنجیره
ي دارد و تنهـا بـه میـزان    تامین دوم وضعیت بهتـر  تامین اول نسبت به زنجیره زنجیره
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آوري ایــن دو زنجیــره تــامین وجــود دارد. و در تمــام  % شــباهت در ســاختار تــاب44
تامین دوم در  تامین اول نسبت به زنجیره آوري هم زنجیره هاي تاب هاي مولفه شاخص

آوري و بـا   چنین با محاسبه و تحلیل اهیمت هر بعد تـاب  وضعیت بهتري قرار دارد. هم
تـري   تامین امکان تحلیـل جـامع   ن مقادیر شاخص عملکرد هر دو زنجیرهدر دست داشت

آوري  عـالوه بـر تبیـین ابعـاد تـاب     پـژوهش  به وجـود آمـد. ایـن     IPAبه وسیله روش 
شناسی نـرم   روشبا استفاده یکپارچه از ، CASزنجیره تامین با رویکرد منحصر بفرد 

آورد که ضمن  ها فراهم  شرکت ان زنجیره تامینابزاري را براي مدیربا رویکرد فازي، 
آوري زنجیـره تـامین خـود در برابـر اخـتالالت،       ایجاد امکان پایش پیوسته سطح تـاب 

آوري را نیـز   میزان اثربخشی و کارایی تصمیمات استراتژیک خود در جهت بهبود تاب
جـایی   از آنگیري از آن بهره ببرند.  رصد کنند و به عنوان یک ابزار پشتیبان از تصمیم

 آوري زنجیره تـامین بـوده اسـت کـه     کمیت تاب تعیین ه هدف نهایی پژوهش حاضر،ک
تعیین  .بستگی داردمیان ابعاد و فاکتورهاي آن  تعامالتمیزان وابستگی و  بهاین مهم 

فراینـد تجزیـه و تحلیـل     دلفـی، روش  بـا اسـتفاده از   میزان وابستگی و تعامالتکمیت 
ساختاري ممکـن نیسـت.    سازي معادالت مدل وها  تحلیل پوششی داده، سلسله مراتبی

تجزیـه و  و ابعـاد و فاکتورهـا    میـان  هـاي متقابـل   وابستگی، با در نظر گرفتن بنابراین
و   ISM، رویکـرد یکپارچـه  معـادالت ریاضـی   بـه  تعـامالت  بیشتر با تبدیل ها آن تحلیل

GTMA اسـت و   مناسـب  تجزیه و تحلیل بصري روش، براي ینا .است روشی مناسب
 سـازي  ریاضی را نیز دارد. هـم چنـین مـدل    بیان به فرم پردازش کامپیوتري و قابلیت
داراسـت.  را  جهانی تغییر در شرایط با جدید عواملتکامل  براي انعطاف پذیري گراف،

هایی همچون مدلسازي ساختاري و تفسـیري و دیمتـل عـالوه بـر      گیري از روش بهره
کتورهـاي یـک سیسـتم را تبیـین و تفسـیر      که چند و چون ساختار روابـط میـان فا   آن
نماید این قابلیـت را نیـز دارد کـه بـازیگر کلیـدي و تاثیرگـذار ایـن سیسـتم را هـم           می

مزیـت اسـتفاده   مشخص نموده و میزان تاثیرات اجزا بر یکدیگر را هم محاسبه نمایـد.  
از روش تئوري گراف و رویکرد ماتریسی در کاربردي بودن این روش براي محاسبه 

 ISMگیري از خروجی روش  شاخص عملکرد کمی یک سیستم پیچیده است که با بهره
آوري در شرایط فعلی، کمینه و بهینه محاسبه شد کـه همـراه بـا در     میزان عملکرد تاب

به عنوان شاخص اهمیت براي هر بعد ماتریس تحلیل  نظر گرفتن خروجی نهایی دیمتل
هـاي   گیري در مورد اسـتراتژي  تر براي تصمیم اهمیت و عملکرد به منظور تحلیل دقیق
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آوري در در برابر اختالالت بالقوه و بالفعل در زنجیره تـامین مـدل جـامعی     بهبود تاب
هاي پـژوهش حاضـر    وردبا توجه به تجزیه و تحلیل و دستا در نهایتدهد.  را ارائه می

توان پیشنهاداتی براي توسعه و تکمیل ایـن حـوزه پـژوهش بیـان داشـت از جملـه        می
هـاي   هاي مشابه دیگر در حوزه تحقیق در عملیـات نـرم ماننـد روش    استفاده از روش

چنـین   هـا و هـم   نگاشت شناختی و ... براي شناسایی روابط متقابل میان ابعاد و مولفـه 
اي، آنتروپی شانون و سـایر   ارز دیگر مثل فرایند تحلیل شبکه ي همها استفاده از روش

هـا بـراي نشـان     دهی به ابعـاد و مولفـه   گیري چند معیاره براي وزن هاي تصمیم روش
هـاي پـژوهش    ها و مقایسه این نتایج با نتـایج و یافتـه   دادن نتایج هر کدام از این روش

  هاي تامین صنایع دیگر. جیرهحاضر و به کارگیري مدل سنجش پژوهش حاضر در زن
  

  ها نوشت پی -7
1. Resilience. 
2. Supply chain resilience index. 
3. Resource based view (rbv) 
4. Dynamic capabilities 
5. Systems theory 
6. Self-organisation 
7. Evolution 
8. Co evolution 
9. Readiness. 
10. Response. 
11. Recovery. 
12. Growth. 
13. Learning. 
14. Proactive resilience 
15. Robustness 
16. Reactive resilience 
17. Agility 
18. Graph theory and matrix approach (gtma) 
19. Fuzzy logic 
20. Fuzzy mean and spread method 
21. Structural self-interaction matrix (ssim) 
22. Initial reachability matrix 
23. Transitivity 
24. Bolin rule 
25. Reachability set 
26. Antecedent set 
27. Supply chain resilience variable permanent matrix (scrvpm) 
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28. Similarity 
29. Dissimilarity 
30. Importance-performance analysis 
31. Threshold value 
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