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چکیده
با توجه به اهمیت زنجیره تأمین در کسب مزیت رقابتی ،گفته میشیود رقابیت بیین سیازمانهیا بیا رقابیت بیین
زنجیرههای تأمین آنها جایگزین گردیده است؛ بنابراین مدیریت مؤثر زنجیره تأمین ،عاملی اساسی در موفقییت
سازمانها محسوب میگردد .اختالالت بهعنوان نتایج رویدادهای غیرمنتظره ،جزء غیرقابلتفکی از زنجیرههیای
تأمین سازمانهای امروزی است که در شرایط عدم اطمینان به فعالیت میپردازند .رویکرد تابآوری در میدیریت
زنجیره تأمین برای مقابله با این رویدادهای غیرمنتظره در زنجیره تأمین و بهبود سریع و بازگشت آن بیه حالیت
اولیه و قبل از وقوع رویداد ،معرفی گردیده است .نقش محصوالت دفیاعی در ارتقیاء تیوان بازدارنیدگی در مقابیل
تهدیدات نظامی ،اهمیت و ضرورت بهکارگیری رویکرد تیابآوری در میدیریت زنجییره تیأمین صینایع دفیاعی را
بهخوبی نشان میدهد .این تحقی با هدس تدوین مدل تابآوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی ،ابتدا به شناسیایی
مهمترین اقدامات تاب آور زنجیره تأمین پرداخته ،سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،آنهیا را
دستهبندی نموده و در ادامه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMبه ارائه مدلی که روابط بین ایین
اقدامات را نشان میدهد ،میپردازد .قدرت نفوذ و وابستگی اقدامات نیز با استفاده از تکنی  ،MICMACتحلیل
گردیده است .نتایج تحقی نشان میدهد که از مجموع  51اقدام معرفیشده در تحقیقات پیشین بیرای زنجییره
تأمین تاب آور 70 ،اقدام در تاب آور سازی زنجیره تأمین صنایع دفاعی مؤثرنید کیه در قالیب  2دسیته و شیامل
ارتباط با تأمینکننده ،انعطاسپذیری ،چابکی ،افزونگی و امنییت مییباشیند .ارتبیاط بیا تیأمینکننیده بیهعنیوان
پایهایترین و محر ترین اقدام و اقدامات افزونگی ،چابکی و امنیت بیهعنیوان وابسیتهتیرین و تحیت تیاثیرترین
اقدامات برای تابآوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی معرفی شدند؛ بنابراین مدیران قبل از هر چیز ،میبایست بیر
برقراری ارتباط مؤثر با تأمینکنندگان جهت ارتقاء تابآوری زنجیره تأمین متمرکز گردند.
واژههای کلیدی :زنجیره تأمین ،رویکرد تابآوری ،مدلسازی ساختاری تفسیری ،صنایع دفاعی

 .7دانشجوی دکتری مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی و محق صنایع دفاعی Rahimi_akr@yahoo.com

 .5استادیار مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی
 .5استاد مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی
 .8دانشیار مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
قدرت ملی ی کشور از طری ایجاد توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات ،منجر به ایجاد امنییت
ملی میشود که همه آحاد جامعه از آن بهرهمند میگردند (نوروز شیاد .)7505 ،قیدرت نظیامی
بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد قدرت ملی شناختهشده و تجهییزات نظیامی ازجملیه مهیمتیرین
مؤلفههای این بعد میباشد (توحیدی و صنیعی .)7545 ،با توجه بیه رسیالت صینایع دفیاعی در
ساخت و تولید محصوالت و تجهیزات نظامی موردنیاز نیروهای مسلح ،به جرئت میتیوان گفیت
که مهمترین معیار سنجش عملکرد صنعت دفاعی ،این است که تا چه اندازه توانسته محصوالتی
تولید نماید که منجر به ارتقاء توان بازدارندگی دفاعی و امنیت ملیی گیردد .محصیوالت نظیامی
زمانی میتوانند به ارتقاء بازدارندگی دفاعی منجر شیوند کیه در مقایسیه بیا محصیوالت نظیامی
کشورهای پیشرفته از قابلیتهای عملکردی مناسبی مانند کیفییت ،نیوآوری ،سیرعت و قابلییت
اطمینان تحویل برخوردار باشند .استراتژی «هسته کوچ دانا و شبکه بزرد توانیا» ،رویکیردی
است که در چند سال گذشته و بهمنظیور اسیتفاده از منیابع دانشیی و توانمنیدی شیرکتهیای
خصوصی سراسر کشور و در راستای کاهش هزینیه ،ارتقیاء کیفییت ،نیوآوری و سیرعت تحوییل
محصوالت نظامی ،در صنعت دفاعی بکار گرفتهشده است .بهکارگیری این استراتژی ،از یی سیو
شبکه زنجیره تأمین در صنایع دفاعی را از سطح تأمین مواد اولیه ،بیه سیطح تیأمین قطعیات و
اجزاء محصوالت نهایی ارتقاء داده ،بهنحویکه در برخی از محصوالت ،صنعت دفاعی نقش ادغیام
کنندگی و یکپارچهسازی قطعات تولیدی تأمینکنندگان را ایفیا میینمایید و از سیوی دیگیر بیا
توجه به قطعات متنوع و مختلف در محصوالت گوناگون صنعت دفاعی ،حجیم تیأمینکننیدگان
نیز افزایشیافته و به عبارتی زنجیره تأمین صنعت دفاعی گستردهتر شیده اسیت .ارزییابیهیا در
صنعت دفاعی نشان میدهد که گرچه این استراتژی تا حید نسیبتاً مناسیبی توانسیته اسیت بیر
مؤلفه هایی مانند کاهش هزینه ،ارتقاء کیفیت و سرعت تحویل محصوالت دفاعی مؤثر باشد ،امیا
منجر به بروز اختالالتی در زنجیره تأمین صنعت دفاعی گردیده که میتواند تداوم عملییات ایین
زنجیره را مختل نموده و به عبارتی بازدارندگی دفاعی و امنیت ملی را تحیت تیأثیر قیرار دهید.
عالوه بر این با توجه بیه سیرمایهگیذاری بسییار زییاد کشیورهای ابرقیدرت در سیاخت و تولیید
محصوالت نظامی و نقشی که تکنولوژیهیای جدیید در طراحیی و تولیید ایین محصیوالت ایفیا
مینمایند ،چرخه عمر محصوالت دفاعی کاهش و تنوع آنها به طرز شگرفی افزایشیافته اسیت
که این موضوع زنجیره تأمین صنعت دفاعی ایران را نیز تحت تأثیر قیرار داده و صینعت دفیاعی
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به منظور ایفای رسالت خود در ارتقاء بازدارندگی دفاعی ،مجبور بیه تولیید محصیوالت متنیوع و
گوناگون میباشد که به نوعی منجر به پیچیدگی زنجیره تأمین آن میشود .این پیچییدگیهیا و
همچنین عدم اطمینان و نوسانات زیاد محیطی ،زنجیره تأمین صنعت دفیاعی را در برابیر انیواع
مختلف اختالالت ،آسیبپذیر نموده است .زنجیره تأمین محصوالت دفاعی ،علیرغم اینکه ماننید
زنجیره تأمین سیایر صینایع در معیرض بیروز روییدادهای مختلیف قیرار دارد ،از وجیود برخیی
رویدادهای عمدی مانند تحریمها ،نیز بهشدت رنج میبرد .تابآوری زنجیره تأمین به توانیایی و
آمادگی آن در برابر رخدادهای غیرمنتظره و همچنین پاسخگویی به اختالالت اشاره داشته و بیر
حفظ مداوم عملیات زنجیره در سطح مطلیوب و کنتیرل سیاختار و کیارکرد آن ،متمرکیز اسیت
(پونومارو و همکیاران .)5990 ،سیونی و همکیاران ( ،)5978معتقدنید کیه بیا توجیه بیه اینکیه
سازمانها در محیطی متغیر و غیرقابلپییشبینیی فعالییت میینماینید و هییچگونیه گرییزی از
اختالالت در زنجیره تأمین آنها نیست لذا زنجیره تأمین آنها باید بهگونهای طراحی گردند که
توانایی الزم برای پاسخ کارا و اثربخش به هر رویدادی را داشته باشند و بتوانند پس از اخیتالل،
به وضعیت اولیه و یا حتی مطلوبتیر از آن ،دسیت یابنید .کیاروالهو و همکیاران ( ،)5975بییان
میکنند که رقابتپذیری زنجیرههای تأمین دیگر تنها به کاهش هزینه ،کیفیت مناسب ،کیاهش
زمان سفارش تا تحویل و سطح خدمات بهتر ،بستگی ندارد بلکه با توجه به اینکه بیروز اخیتالل
در زنجیرههای تأمین امری طبیعی است ،رقابتپذیری آنها ،به توانایی زنجییرههیای تیأمین در
شناسایی و غلبه بر اختالالت گوناگونی دارد کیه عملکیرد آن را بیه خطیر مییانیدازد ،بنیابراین
زنجیرههای تأمین میبایست تاب آور باشند.
با توجه به اهمیت و نقش زنجیره تأمین صنعت دفاعی در تولید محصیوالت نظیامی و نقیش
این محصوالت در ارتقاء توان بازدارنیدگی دفیاعی و امنییت ملیی کیه همیه افیراد از آن منتفیع
میشوند ،تداوم عملیات زنجیره تأمین صنایع دفاعی و به عبارتی تابآوری این زنجیره ،ضرورتی
انکارناپذیر بوده و با توجه به شرایط امنیتی حاکم بر منطقه خاورمیانه و کشور ما ،عدم توجه بیه
رویکرد تابآوری در زنجیره تأمین صنعت دفاعی ،میتواند خسارات جبرانناپذیری را بیه همیراه
داشته باشد.
حال سؤال اساسی این است که بهکارگیری این رویکیرد در زنجییره تیأمین صینایع دفیاعی
مشتمل بر چه اقداماتی است؟ رابطه بین آنها چگونه بوده و کدامی بهعنوان اقدامات محیر
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و کدامی بهعنوان اقدامات اثرپذیر در زنجیره تأمین صنایع دفاعی ایفای نقش مینماینید .ایین
تحقی با هدس تدوین مدل زنجیره تأمین تاب آور صینایع دفیاعی ،جهیت پاسیخگویی بیه ایین
سؤاالت ،طراحی گردیده است.

مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
مدیریت زنجیره تأمین و زنجیره تأمین صنایع دفاعی
ی زنجیره تأمین شامل تمام مراحل و بخشهایی است که بهصورت مسیتقیم ییا غیرمسیتقیم،
در تأمین درخواست مشتری ،اثرگذار میباشند؛ بنابراین زنجیره تأمین نه تنها شامل تولیدکننده
و تأمینکنندگان میشود ،بلکه حملونقل ،انبارها ،خردهفروشان و مشتریان را نیز دربرمی گییرد
(چوپرا و میندل .)5998،کسبوکارها برای حیات و موفقیت خود ،شدیداً به زنجیرههیای تیامین
خود وابستهاند .هر کسب و کاری مشتمل بر ی یا چند زنجیره از کیل زنجییره تیامین بیوده و
نقشی را در هر ی از رنجیره ها بازی میکند .ی زنجیره تامین معموال دارای پینج الییه تیامین
کننده ،تولید کننده ،توزیع کننده ،خرده فروش و مشتری نهایی میی باشیدکه بیین سیطوح زنجییره
تامین سه جریان اصلی و مهم شامل جریان مواد ،جریان اطالعات و جریان مالی وجود دارند .جرییان
مواد از تامین کننده شروع شده و به مشتری نهایی ختم می شود .جریان اطالعات در یی چرخیه و
بین حداقل دو عضو از زنجیره تامین رخ میدهد و جهت آن میتوانید بیه سیمت ابتیدا و ییا انتهیای
زنجیره باشد .جریان دیگر ،جریان مالی و یا انتقال اعتبار مالی است که معموال در ی زنجیره تیامین
مستقیم از انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره منتقل میشیود .اهمییت و ضیرورت توجیه بیه ایین سیه
جریان در مدیریت زنجیره تامین ضروری است (بالنچارد.)5979 ،
در مجموع اگر موارد اشاره شده ،تعریف زنجیره تامین باشند ما میتیوانیم میدیریت زنجییره
تامین را به عنوان کارهایی که ما انجام میدهیم تیا بیر رفتیار زنجییره تیامین تیأثیر بگیذاریم و
نتایجی را که میخواهیم بدست آوریم ،تعریف کنیم (هوگس .)5995،سیمچی لیوی و همکیاران
( ،)5994مدیریت زنجیره تامین را به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها برای یکپارچه سازی موثر
تامین کننده ،تولید کننده ،انبار و فروشگاه معرفی می کنند تا نیاز مشتریان به مقدار مشیخص،
در زمان و مکان معین تولید و با حداقل هزینه کل و سطح خدمات باال ،عرضه گیردد .اسیتا و
بویر ( ،)5990آن را مدیریت شبکه ای روابط بین سازمان هیای مسیتقل و مشیتمل بیر تیامین
کننده ،خرید ،تسهیالت تولیدی ،تدارکات و بازاریابی می دانند که جریانات رو به جلو و معکوس
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مواد ،اطالعات و مالی را از تامین کننده تا مشیتری نهیایی جهیت حیداکار سیازی سیود و تحقی
رضایت مشتری ،مدیریت میکند .چوی و همکاران ( ،)5975بیان می کنند که امروزه از یی سیو
مشتریان به دنبال کاالها و خدماتی هستند که پاسخگوی نیاز آنها باشد و از سوی دیگر شرکت هیا
به دنبال خل مزیت رقابتی و با هدس ماندگاری بیشتر در بازار به تیالش خیود ادامیه میی دهنید؛
بنابراین مدیریت زنجیره تامین از عناصر مهم و ضروری برای پاسخگویی به نیاز مشیتری و کسیب
مزیت رقابتی پایدار است و لذا مورد توجه جدی مدیران و محققان دانشیگاهی قیرار گرفتیه اسیت.
زنجیره تامین صنایع دفاعی سه سطحی و شامل تامینکنندگان ،تولید کنندگان و مشتریان نهیایی
میباشد .تامینکنندگان ،داخلی یا خارجی ،تولید کنندگان ،سازمان های مختلف صینایع دفیاعی و
مشتریان آن شامل کلیه نیروهای نظامی و انتظامی می باشند .مدیریت زنجییره تیامین در صینایع
دفاعی ،شامل یکپارچه سازی فرآیندهای کلیدی کسب و کار است که محصوالت و خدماتی را کیه
ارزش افزوده برای نیروهای مسلح ایجاد میکنند ،تولید مینمایند.

رویکرد تاب آوری زنجیره تامین
در بسیاری از شرکتها ،فعالیتهای تدارکاتی مانند تامین میواد خیام ،مونتیاژ قطعیات ،تولیید و
حتی توزیع محصول به شرکایی که در سراسر جهان واقع شده اند ،برون سپاری میشیوند .ایین
ساختار ی محیط گسترده و وابسته به زنجیره را ایجاد کرده است که در آن هیر اخیتالل میی
تواند تأثیر بسیار برجسته ای داشته باشد به عبارتی وقوع رویداد هیایی کیه در جرییان زنجییره
تامین ایجاد می شوند ،می توانند منجیر بیه اختالالتیی در مقییاس وسییع شیوند .انتشیار ایین
اختالالت در سطح زنجیره تامین ،میتوانند اثرات منفی زیادی ایجاد نمایند .بسیاری از شیرکت
ها با بروز اختالل نمیتوانند سطح بهره وری خود را حفظ نمایند ،در نتیجه رقابت پذیری خیود
را از دست داده و زیان های مالی هنگفتی متوجه آنها می شیود (پیی فیول و همکیاران.)5979،
بسیاری از شرکت ها تمایل به کاهش هزینه ها به دلیل کسب مزیت رقابتی دارند و این موضوع
می تواند آنها را آسیب پذیرتر نماید .زنجیره تامین تاب آور ممکن است کم هزینه ترین نباشید،
اما بیشتر قادر به مقابله با محیط کسب و کار نامشیخص اسیت (کیاروالهو و کیروز .)5977 ،وو و
همکاران ( ،)5991اختالل را به عنوان رویداد غیر منتظره در زنجیره تامین یاد می کننید .بلی
هارست و همکارانش ( ،)5977اختالل را نتیجه رویداد دانسته و آن را انحراس کمی یا کیفیی از
هر چیز نرمال یا مورد انتظار تعریف می نمایند.
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اختالل در زنجیره تأمین جریان می تواند کاالها یا خدمات را در زنجیره تأمین منقطیع نمیوده و
می توانید پیامیدهای شیدید منفیی بیر عملکیرد میالی ،بیازار و عملییاتی شیرکت داشیته باشید
(ناراسیمهان و همکاران .)5990 ،شناسیایی درسیت اخیتالالت و تعییین اثیر آنهیا در میدیریت
مناسب زنجیره تامین ضروری میباشد برهمین اساس کاروالهو و همکارانش ( ،)5975اختالالت
زنجیره تیامین را در چهیار دسیته و شیامل روییدادهای طبیعیی ماننید زلزلیه ،سییل ،طوفیان،
رویدادهای عملیاتی مانند تاخیر تامین کننده و نقص در محصیول ،روییداد هیای عمیدی ماننید
حمییالت تروریسییتی و اعتصییاب تییامین کننییدگان و رویییدادهای مییالی ماننیید بحییران مییالی و
ورشکستگی تامین کنندگان طبقه بندی میکنند .تاکنون تعیاریف متعیددی از زنجییره تیامین
تاب آور ،توسط محققان مختلف بیان شده است که در جدول شماره  ،7آمدهاند.
جدول  :9تعاریف مختلف زنجیره تامین تاب آور

محقق
رایس ()5995
کریستوفر و
همکاران ()5998
کلس و همکاران
()5992

تعریف
زنجیره ای است که توانایی پاسخ دادن به اختالالت غیر منتظره و
بازگرداندن آن به حالت نرمال را دارد.
ی

زنجیره ای است که توانایی بازگشت به وضعیت اولیه خود و یا حرکت به
وضعیت جدید مطلوب تر از قبل را دارد.

زنجیره ای پیشگامانه و توانمند برای جلوگیری از حوادث و پاسخ مناسب
به آنها با ایجاد اقدامات برنامه ریزی شده و مناسب است.

پریاداتا و
همکاران ()5991

زنجیره ای است که نه تنها توانایی حفظ و کنترل تغییرات عملکرد در
مواجه با اختالل را دارد ،بلکه توانایی انطباق و پاسخ پایدار به تغییرات ناگهانی
را نیز دارا می باشد.

فاالسکا و
همکاران ()5994

زنجیره ای است توانا برای کاهش عواقب ناشی از وقوع اختالل و کاهش
زمان برای بهبود عملکرد و برگشت به حالت پیشین.

پونومارو و
همکاران

زنجیره ای توانا و آماده در برابر رخدادهای غیرمنتظره و همچنین پاسخگو
به اختالالت و دارای قدرت بازیابی از آن ها به وسیله حفظ مداوم عملیات در
سطح مطلوب و کنترل ساختار وکارکرد آن.

()5990
باروسو ()5979

زنجیره است که توانایی واکنش به اثرات منفی ناشی از اختالالتی که در
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ی
دارد.
جوتنر و مکالن
()5977

لحظه به وقوع می پیوندند را به منظور حفظ اهداس آن زنجیره تامین،

زنجیره ای است که قابلیت بهبود وضعیت خود ،پس از بروز حوادث
خطرنا بطور مطلوب تر از قبل را دارد ،بر اساس این فرض اساسی که گریزی
از بروز رویداد ها وجود ندارد.

پونیز ()5975

زنجیره ای است توانا در برنامه ریزی و طراحی شبکه خود برای پیش بینی
وقایع غیرمنتظره (منفی)  ،سازگار با اختالالت و همزمان با حفظ نظارت بر
ساختار و عملکردها و دستیابی به شرایط مطلوب تر قبل از رویداد.

کنگ و همکاران
()5975

زنجیره ای که در مواجهه با اختالل ناخواسته رنج می برد ،اما می تواند
خود را با آن سازگار نموده و به سرعت خود را به حالت پایدار جدید تبدیل
کند.

براندون جونز و
همکاران ()5978

زنجیره ای توانا برای پاسخگویی سریع به رویدادهای غیرمنتظره به طوری
که عملیات خود را به سطح عملکرد قبلی بازگردانده و یا حتی به ی سطح
جدید و بهتر بازگرداند.

هوهنستین
()5972

زنجیره ای توانا برای مقابله با رویدادهای خطرنا وغیرمنتظره و بهبود
سریع و بازگشت به موقعیت اصلی خود و یا رشد با حرکت به ی موقعیت
جدید و مطلوب تر به منظور افزایش خدمات به مشتری ،سهم بازار و عملکرد
مالی.

کمال احمدی و
همکاران ()5975

زنجیرهای توانا برای کاهش احتمال برخورد ناگهانی اختالالت ،مقاوم در
برابر گسترش اختالالت با حفظ کنترل ساختارها و عملکرد ها و بهبود و
واکنش با برنامه های واکنشی سریع و موثر برای جلوگیری از اختالل و
بازگرداندن خود به ی حالت مطلوب عملیات.

با توجه به نقش تاب آوری زنجیره تامین در حفظ عملکیرد سیازمانها ،در سیال هیای اخییر ،دو
مفهوم مدیریت ریس و آسیب پذیری در زنجیره تامین ،مورد توجه میدیران و محققیان حیوزه
مدیریت قرار گرفته است .در ادبیات زنجیره تامین مرز بیین میدیریت ریسی و تیاب آوری بیه
درستی تفکی نشده و عدهای از مدیران این دو را یکی تلقی می کنند در صورتیکه بین این دو
تفاوت وجود دارد .جوتنر و همکاران ( ،)5995مدیریت ریس را شناسایی منابع بیالقوه خطیر و
اجرای استراتژی های مناسب با استفاده از رویکرد هماهنیگ در مییان اعضیای ریسی زنجییره
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تامین و برای کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین تعرییف مییکننید .میدیریت ریسی زنجییره
تامین شامل تمام جنبههای شناسایی رویداد ها ،تعیین احتمال بروز آنهیا ،بررسیی اثیر و نتیایج
تمام آنها ،پذیرش آنها ،اجتناب از آنها و کاهش احتمال آنها می شود .بیه عبیارتی اقیدامات الزم
برای کاهش احتمال بروز رویدادها و همچنین اثر آنها ،در قالیب یی فراینید انجیام میی گییرد
(پتیت و همکاران.)5979 ،
در بازارهای آشفته و نامطمئن امروزی ،آسیب پذیری زنجیره تامین برای بسیاری از شیرکت
ها ،به ی بحران تبدیل شده اسیت (کومیار و همکیاران .)5975 ،اخیتالالت ناشیی از روییدادها
موجب آسیب پذیری زنجیره تامین می شود که بر توانایی زنجیره تامین در پاسخگویی بیه نییاز
مشتریان اثرگذار می باشد (جوتنر .)5992 ،بلوس و همکاران ( ،)5990آسییب پیذیری زنجییره
تامین را به عنوان حساسیت زنجیره تامین به احتمال و پیامدهای اختالالت معرفی میی کننید؛
بنابراین ،آسیب پذیری خطر ابتال به زنجیره تامین را در بر می گیرد و اغلب بیا ریسی زنجییره
تامین معنی می شود (واگنر و بود .)5995 ،از آنجا که اختالالت زنجیره تامین به عنوان مواردی
معرفی شده اند که چه مدیریت بشوند و یا مدیریت نشوند ،وجود دارند لذا یی زنجییره تیأمین
همیشه سطح معینی از آسیب پذیری را نشان می دهید (پی  .)5995 ،بیه عبیارتی در معیرض
اختالل بودن هر زنجیره تامین و آسیب پذیری آن ،مشخصه هر سیسیتم زنجییره تیامین اسیت
(بریانو و همکاران .)5990 ،آزودو و همکاران ( ،)5994ناتوانی زنجیره تامین برای واکنش نشیان
دادن به اختالالت و نرسیدن به اهدافش را به عنوان آسیب پذیری زنجییره تیامین معرفیی میی
کنند .پونو ماروو و همکاران ( ،)5990معتقدند که زمانی که سازمان ها درگیر اختالالت ناشی از
رویدادهای ناگهانی مانند بحران های اقتصادی ،سیاسی و فجیایع محیطیی میی شیوند ،شیرایط
نابهنجاری در زنجیره تامین آنها بروز می کند .وجود این بحیران هیا ،آنهیا را آسییب پیذیر میی
نماید .شکل  ،7ارتباط بین مدیریت ریس  ،تابآوری و آسیب پیذیری زنجییره تیامین را نشیان
می دهد .وجود اختالالت در زنجیره تامین امری غیر قابل اجتناب است و نمی توان آنها را بطور
کلی حذس نمود .لذا مهمترین هدس مدیریت ریس زنجیره تامین ،کاهش احتمال بروز حوادث
و اختالالت و همچنین کاهش اثر و نتایج اختالالت در زنجییره تیامین اسیت .تمرکیز میدیریت
ریس بر رفع اثر اختالالت ،منجر به تقویت تابآوری زنجیره تامین می شیود .چیرا کیه هرچیه
اختالالت اثر کمتری بر زنجیره تامین داشته باشند ،آسیب کمتری متوجه زنجیره تامین شیده و
با سهولت بیشتری قابلیت بازگشت به شرایط قبلی را دارد (رائو و گلدسبی.)5990 ،
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در تاب آوری زنجیره تأمین ،هدس نشان دادن واکنش کیارا بیه اثیرات منفیی آشیفتگیهیا اسیت
بنابراین هدس تاب آوری زنجیره تامین از ی سو بازیابی مطلوب شیرایط آسییب دییده در یی
دوره زمانی و با ی هزینه قابل قبول است و از سوی دیگر کاهش اثربخشی آشفتگی بیه وسییله
تغییرسطح اثربخشی ی تهدید بالقوه است (کاروالهو و همکاران .)5977 ،همچنانکه (فلمینگ و
لدوگار ،)5979 ،اشاره می کنند ،سیستم های زنده از قرار گرفتن در شرایط ناسیازگاری تجربیه
آموخته و این شرایط منجر به افزایش دانیش آنهیا میی گیردد .یکیی از مهمتیرین کارکردهیای
مدیریت ریس  ،کسب تجربه و یادگیری از رویداد های گذشته است که منجر به افزایش دانش
سیستمی برای برخورد با رویدادهای مشابه و یا تکرار رویدادهای قبلی سیستم می باشد .کاهش
احتمال بروز رویدادها و اختالالت در زنجیره تامین نیز منجر به کاهش آسییب پیذیری زنجییره
تامین شده که یکی دیگر از اهداس مدیریت ریس می باشد .افزایش تاب آوری زنجییره تیامین
نیز منجر به کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین خواهد شد .به عبارتی تابآوری زنجیره تیامین
بر کاهش اثرات احتمالی رویدادهای منفی بیا کیاهش آسییب هیایی کیه باعیر بهبیود توانیایی
بازسازی زنجیره تامین می شود ،تمرکز می کند .سیازمان هیای تیابآور ،نسیبت بیه اخیتالالت
زنجیره تأمین کمتر آسیب پذیر هستند (زیسی دیزین و همکاران.)5992 ،

مدیریت ریس
هدس مدیریت ریس :
کاهش احتمال بروز اختالالت و افزایش
دانش

تامین

()-

:

هدس مدیریت ریس
کاهش اثر اختالالت و افزایش
دانش

()+

آسیب پذیری زنجیره
تامین

زنجیره

تاب آوری زنجیره
()-

تامین

شکل  :2رابطه بین مدیریت ریسک ،آسیب پذیری و تاب آوری زنجیره تامین (جوتنر و مکالن)2399 ،

برای تاب آور نمودن زنجیره تامین مجموعه ای از استراتژی ها و اقدامات مورد نیاز می باشد
که هم بتوانند منجر به کاهش شدت و اثر اختالالت شوند و هم توان بازییابی زنجییره تیامین و
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برگشت به شرایط قبل از اختالل را بهبود بخشند.

اقدامات زنجیره تامین تابآور
رویکرد تاب آوری در مدیریت زنجیره تامین ،با هدس ایجاد توانیایی یی زنجییره تیامین بیرای
بازگشت به حالت اولیه یا به ی وضع جدید و مطلوب تر ،پیس از تجربیه اخیتالل و اجتنیاب از
وقوع حالت های شکست ،به کار گرفته می شود .پیاده سازی ایین رویکیرد در سیازمان هیا ،بیه
وسیله مجموعه ای از اقدامات صورت می گیرد .این اقدامات به عنوان مجموعه ای از فعالیت هیا
شناخته می شوند که سازمان ها برای ارتقاء مدیریت اثربخش زنجیره تامین خیود بیه کیار میی
گیرند (آزودو و همکاران .)5979 ،به عبارتی بکارگیری ایین اقیدامات ،بیه منظیور پییاده سیازی
رویکرد تابآوری در زنجیره تامین و با هدس بهبود عملکیرد زنجییره تیامین صیورت مییگییرد
(کاروالهو و همکاران .)5977 ،در مطالعات مختلف ،ضیمن بییان اهمییت و ضیرورت بکیارگیری
رویکرد تاب آوری در زنجیره تامین ،اقدامات مترتب بر پیاده سازی ایین رویکیرد نییز برشیمرده
شده است .جدول شماره  5نتایج بررسی تحقیقات پیشین در خصوص معرفی اقیدامات زنجییره
تامین تاب آور را نشان می دهد.
جدول  :2اقدامات احصا شده رویکرد زنجیره تامین تاب آور از بررسی تحقیقات پیشین
ردیف

عنوان اقدام

منابع

7

نیروی کار چند مهارته

رایس و کانیاتو ( ،)5995آزودو و همکاران ( ،)5979کروز
( ،)5975کمال احمدی و ملت پرست ()5975

5

منبع یابی منعطف

رایس و کانیاتو ( ،)5995تانگ ( ،)5995آیاکوو و همکاران
( ،)5991آزودو و همکاران ( ،)5979کروز ( ،)5975احمدی و
ملت پرست ()5975

5

ذخیره استراتژی

8

نگهداری هرفیت مازاد

موجودی

رایس و کانیاتو ( ،)5995کریستوفر و پ ( ،)5998تانگ
( ،)5995آیاکوو و همکاران ( ،)5991آزودو و همکاران (،)5979
کاروالهو و همکاران ( ،)5977کروز ( ،)5975کمال احمدی و
ملت پرست ()5975
رایس و کانیاتو ( ،)5995کریستوفر و پ ( ،)5998کاروالهو و
همکاران ( ،)5977کروز ( ،)5975کمال احمدی و ملت پرست
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()5975

2

انعطاس پذیری در تولید
محصوالت متنوع و چند گانه

رایس و کانیاتو ( ،)5995آزودو و همکاران ( ،)5979کروز
()5975

5

رؤیت پذیری زنجیره تامین

کریستوفر و پ ( ،)5998آیاکوو و همکاران ( ،)5991آزودو و
همکاران ( ،)5979کاروالهو و همکاران ( ،)5977کروز (،)5975
ساهو و همکاران ()5971

1

قرارداد شفاس و تعهد تامین
کنندگان به قراردادها

4

فرهنگ مدیریت ریس

کریستوفر و پ

0

بکارگیری ناوگان حمل و نقل
اختصاصی

رایس و کانیاتو ( ،)5995کروز ()5975

79

انعطاس پذیری در حمل و نقل

77

فعالیت همکارانه در زنجیره
تامین

75

مدیریت مبتنی بر تقاضا

تانگ ( ،)5995آیاکوو و همکاران ( ،)5991آزودو و همکاران
( ،)5979کروز ( ،)5975کمال احمدی و ملت پرست ()5975

75

تامین کننده پشتیبان

آزودو و همکاران ( ،)5979کروز ()5975

78

توسعه فعالیت های همکارانه
برای کاهش ریس

آزودو و همکاران ( ،)5979کروز ()5975

72

حداقل سازی اندازه دسته
تولیدی

آزوادو و همکاران ( ،)5979کاروالهو و همکاران ( ،)5977کروز
()5975

75

به تعوی انداختن (استراتژی
تاخیر)

تانگ ( ،)5995کروز ( ،)5975کمال احمدی و ملت پرست
()5975

71

انعطاس پذیری فرایند

کمال احمدی و ملت پرست ( ،)5975ساهو و همکاران ()5971

74

جایگزینی آرام محصول

تانگ ( ،)5995کروز ()5975

70

پاسخگویی سریع به مشتری

کاروالهو ( ،)5977کروز ( ،)5975کمال احمدی و ملت پرست

رایس و کانیاتو ( ،)5995کروز ()5975
( ،)5998کروز ()5975

تانگ ( ،)5995آزودو و همکاران ( ،)5979کاروالهو و همکاران
( ،)5977کروز ()5975
کریستوفر و پ

( ،)5998آزودو و همکاران ()5979
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59

بکارگیری فناوری اطالعات و
ارتباطات

کمال احمدی و ملت پرست ( ،)5975ساهو و همکاران ()5971

اقداماتی که در جدول  5ذکر گردیده است مجموعه اقداماتی است که حداقل توسط دو مطالعه،
برای زنجیره تامین تاب آور معرفی گردیده است .برخی محققین به ارائه اقداماتی پرداختیه انید
که در مطالعات دیگر به آنها اشارهای نشده است .این اقدامات در جدول  ،5آورده شده اند.
جدول  :3اقدامات زنجیره تامین تاب آور معرفی شده در مطالعات پیشین که فقط یک بار تکرار شده
اند.
محقق

اقدام

تانگ ()5995

برون سپاری تولید (ساخت و خرید) ،ایجاد انگیزه های اقتصادی برای تیامین
کنندگان

آیاکوو و همکاران ()5991
کاروالهو ()5977
کروز ()5975

پشتیبانی دانشی و فرایندی تامین کننده
به اشترا

گذاری ریس

ها با تامین کننده

کاهش لید تایم (فاصله زمانی سفارش تا تحویل)

کمال احمدی و ملت
پرست ()5975

سرمایه گذاری در امنیت و بهبود سیستم هیای امنیتیی ،پشیتیبان گییری از
سیستم ها ،ارتباط موثر با مشیتری و تیامین کننیدگان ،پییش بینیی تقاضیا،
اشترا اطالعات

ساهو و همکاران ()5971

افزایش آمادگی برای اختالالت ،بکارگیری راه حل های فنی بیرای مقابلیه بیا
اختالل ،توسعه تامین کننده ،برنامه ریزی اقتضیایی ،برنامیه رییزی موجیودی
تامین کننده ،ایجاد دفتر کار برای برقراری ارتباطات با تامین کنندگان

روش شناسی تحقیق
با توجه به اهمیت و ضرورت تاب آوری زنجیره تامین صنایع دفاعی ،سوال اصیلی تحقیی ایین اسیت
که مدل زنجیره تامین تاب آور صنایع دفاعی چیست؟ برای تدوین این مدل ابتدا می بایست بررسیی
نمود که پیاده سازی رویکرد تاب آور چه اقداماتی را در بر می گیرد و روابط بین این اقدامات چگونیه
است؟ برای پاسخگویی به این سواالت ،این تحقی در سه گیام بیه انجیام رسییده اسیت .نخسیت بیا
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بررسی تحقیقات پیشین و دریافت نظر خبرگان دانشگاهی و صنعتی زنجییره تیامین ،اقیدامات اولییه
تابآوری تعیین گردید .سپس به منظور دسته بندی اقدامات و تایید نقش آنها در تاب آوری زنجییره
تامین ،تکنی تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبکیار گرفتیه شید و در
ادامه و جهت بررسی و تحلیل روابط بین اقدامات زنجیره تیامین تیاب آور نییز از تکنیی مدلسیازی
ساختاری تفسیری و  MICMACاستفاده گردید .شکل  ،5خالصه فرایند انجام تحقی حاضر در سیه
گام و مشتمل بر ابزار ،تکنی ها و حجم نمونه هر گام را نشان می دهد .این پژوهش از نوع پیژوهش
های آمیخته ،توصیفی و اکتشافی بوده و از نظر هیدس کیاربردی اسیت کیه بیر پاییه تحلییل عیاملی
اکتشافی ،مدلسازی معادالت ساختاری و تفسیری اسیتوار اسیت .در گیام اول پیژوهش ،از حجیم 72
نفری از خبرگان دانشگاهی و صنعتی حوزه زنجیره تامین اسیتفاده گردیید کیه بیه صیورت هدفمنید
انتخاب شدند .جامعه آماری گام دوم تحقی را کلیه مدیران تولید ،مدیران تامین و بازرگانی ،میدیران
کیفیت و حوزه زنجیره تامین صنایع مهمات سازی و صنایع تسلیحاتی تشکیل دادند که با توجیه بیه
توزیع جغرافیایی این صنایع در سطح کل کشور ،تعداد  559پرسشنامه توزییع و تحلییل داده هیا بیر
اساس  595پرسشنامه به انجام رسید که با توجه به اینکه مقیاس کفابت نمونیه  KMOبرابیر 9/477
برآورد گردید ،این مقدار (بزگتر از  9/5است) نشان می دهد که این حجیم از پرسشینامه بیرای تاییید
اقدامات زنجیره تامین تاب آور کفایت می کند .با توجه به اینکه پرسش نامه گام دوم ،نتیجیه اعمیال
نظرات نخبگان در گام اول تحقی است ،بنابراین از روایی الزم برخوردار بوده و پایایی پرسشنامه گیام
دوم توسط ضریب آلفای کرونباخ تعیین و نشان داد که با ضریب  9/47از پاییایی الزم برخیوردار میی
باشد .در گام سوم ،از روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونیه  72نفیری و از شیاخص تیرین افیراد
حوزه زنجیره تامین صنایع دفاعی استفاده گردید .در این پژوهش ،از نرم افزار های  spss20و Lisrel
 8.5برای تحلیل عاملی اکتشافی و تایییدی اسیتفاده گردیید .همچنیین بیرای مدلسیازی سیاختاری
تفسیری و می م  ،با توجه به حجم متغیر ها و محاسبات نسبتا ساده آن ،نیرم افیزار اکسیل بکیار
گرفته شد.
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گام اول :شناسایی اقدامات زنجیره تامین تاب آور بر مبنای اقدامات اولیه احصیا شیده از بررسیی تحقیقیات
پیشین

-

ابزار :پرسشنامه  -تکنیک :سنجش نسبت موافقت -نمونه آماری 72 :نفر و شامل خبرگان دانشگاهی و
صنعتی حوزه زنجیره تامین

گام دوم :دسته بندی اقدامات زنجیره تامین تاب آور در صنایع دفیاعی (تحلییل عیاملی اکتشیافی) و تاییید
سازه های آن(تحلیل عاملی تاییدی)

-

ابزار :پرسشنامه -تکنیک :تحلیل عاملی و مدلسازی معادالت ساختاری( -)SEMنمونه آماری 595:نفر و
شامل مدیران تولید ،مدیران تامین و بازرگانی ،مدیران کیفیت و حوزه زنجیره تامین صنایع دفاعی

گام سوم :ارائه مدل زنجیره تامین تاب آور صنایع دفاعی

-

ابزار :پرسشنامه -تکنی  :مدلسازی ساختاری تفسیری( -)ISMنمونه آماری 72 :نفر و شامل مدیران
تولید ،کیفیت و زنجیره تامین صنایع دفاعی

شکل  :2فرایند انجام تحقیق و روش شناسی آن

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
الف نتایج نظرات خبرگان دانشگاه و صنعت و تعیین اقدامات زنجیره تامین تاب آور
در این بخش ،بر مبنای اقدامات احصا شده از تحقیقات پیشین ،پرسشنامهای مشتمل بر  51گوییه
که هر گویه به ی اقدام از زنجیره تامین تاب آور اشاره داشیت ،تهییه و در اختییار خبرگیان قیرار
گرفت .سوال اصلی به این شکل بود که به نظر شما هر ی اقدامات اشاره شیده در هیر گوییه ،بیه
چه میزان منجر به تاب آور سازی زنجیره تامین صینایع دفیاعی میی شیود؟ بیرای پاسیخ بیه ایین
پرسش از طیف  2گزینهای لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زییاد ،خیلیی زییاد) اسیتفاده گردیید.
برای هرگویه نیز ی گزینه با عنوان (غیر مرتبط) در کنار گزینه های طیف لیکرت درنظیر گرفتیه
شد .جدول  ،8ویژگی های جمعیت شناختی خبرگان در این پژوهش را نشان می دهد.
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جدول  :4ویژگی های خبرگان
شغل سازمانی در صنایع دفاعی

تعداد

مدرک تحصیلی

محل کار

عضو هیات علمی

2

دکتری

دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی
مال اشتر

مدیران ارشد و مشاور صنعتی

8

دکتری

صنایع مختلف دفاعی

مدیران تولید و زنجیره تامین

5

فوق لیسانس

صنایع مختلف دفاعی

با توجه به اینکه این تحقی کاربردی است و نتایج آن در صنایع دفاعی بکار گرفته خواهد شد و
بکار گیری اقدامات نهایی در راستای تاب آوری زنجیره تامین در ایین صینایع نییاز بیه سیرمایه
گذاری داشته و هزینه بر می باشد لذا با توجه به نظر مدیران ارشد این صنعت مقرر گردید تنهیا
اقداما تی به عنوان اقدامات مهم تاب آوری در زنجیره تامین صنایع دفاعی در نظر گرفتیه شیوند
که حداقل دو سوم خبرگان با اهمیت آن در تاب آوری زنجییره تیامین صینایع دفیاعی موافقیت
داشته باشند(.دو سوم  72نفر مسیاوی بیا حیداقل  79نفیر اسیت کیه معیادل  55/55درصید از
خبرگان می باشد و بطور تقریبی معادل  19در صد آنها می باشد) .لیذا در ایین تحقیی مبنیای
شناسایی ی اقدام مهم تاب آوری در زنجیره تامین صنایع دفیاعی ،حیداقل ،توافی  19درصید
خبرگان با اهمیت و نقش آن اقدام در تاب آوری زنجیره تامین ،قرار گرفت .برای بررسی مییزان
تواف و یا عدم تواف خبرگان با هر اقدام ،پاسخ های ارائه شده برای هر اقدام را ( :7خیلی کیم،
 :2خیلی زیاد) به دو قسمت زیاد و کم تقسیم نمودیم با توجه به رویکرد تحقی کیه بیه دنبیال
شناسایی اقداماتی است که اثرگذاری بیشتری بر تاب آور سازی زنجییره تیامین صینایع دفیاعی
داشته باشد ،گزینه های کم ،خیلی کم و متوسط را در قالب پاسخ های منفی و گزینه های زیاد
و خیلی زیاد را به عنوان پاسخ های مابت در نظر گرفتیم؛ بنیابراین در نیرم افیزار  SPSSبیرای
پاسخ هر گویه (اقدام) دو حالت ممکن تعریف گردید .حالت صفر که شیامل پاسیخ هیای خیلیی
کم ،کم و متوسط می باشد و حالت ی که شامل پاسخ های زیاد و خیلیی زییاد اسیت .نسیبت
موافقت خبرگان در این تحقی  19در صد در نظر گرفته شده است .بیدین معنیی کیه اگیر 19
درصد پاسخ دهندگان به ی اقدام رای مواف دهند (زیاد و خیلیی زییاد) ،آن اقیدام بیه عنیوان
اقدام موثر زنجیره تامین تاب آور در زنجیره تامین صنایع دفاعی معرفی میی گیردد؛ و اقیداماتی
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که نسبت موافقت خبرگان با آنها ،کمتر از  19درصد باشد ،به عنوان اقدامات کم اهمیت ،حیذس
می گردند .بررسی اولیه پرسشنامه ها نشان می دهد که هییچ کیدام از اقیدامات ارائیه شیده در
پرسشنامه ،به عنوان اقدام غیر مرتبط بیرای تیاب آور سیازی زنجییره تیامین شیناخته نشیدند.
همچنین اقداماتی مانند افزایش ایمنی در خطوط تولید (اختالل انفجار در خط تولید مهمیات)،
دور زدن تحریمها ،مبارزه با تروریسم و ریسی تیرور محققیان و دانشیمندان و همچنیین نشیر
اطالعات محرمانه در زنجیره تیامین ،از جملیه اقیداماتی بودنید کیه توسیط خبرگیان پیشینهاد
گردیدند؛ اما با توجه به اینکه این اقدامات عمدتاً در زنجیره تامین صنایع دفاعی بطیور مناسیبی
بکار گرفته شده اند و تمرکز این تحقی بر اقداماتی است که در زنجیره تامین صنایع دفاعی بکار
گرفته نشده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته اند لذا اقدامات پیشنهاد شده توسط خبرگیان ،بیه
اقدامات اولیه اضافه نگردیده است .جدول  ،2نتایج خبره سنجی را بیرای تعییین اقیدامات تیاب
آوری زنجیره تامین صنایع دفاعی ،نشان می دهد.
جدول  :5نتایج خبره سنجی برای تعیین اقدامات زنجیره تامین تاب آور صنایع دفاعی
نسبت

مبنای تایید :موافقت

تعداد

پاسخ

حداقل  73درصد

پاسخ

موافق به

خبرگان با اقدام

موافق

کل خبرگان

تصمیم گیری در

()p

خصوص اقدام

نیروی کار چند مهارته

9

0.60

عدم تایید

منبع یابی منعطف

13

0.87

تایید

14

0.93

تایید

نگهداری هرفیت مازاد

13

0.87

تایید

انعطاس پذیری در تولیید محصیوالت متنیوع و چنید
گانه

12

0.80

تایید

رؤیت پذیری زنجیره تامین

11

0.73

تایید

قرارداد شفاس و تعهد تامین کنندگان به قراردادها

12

0.80

تایید

فرهنگ مدیریت ریس

5

0.33

عدم تایید

اقدام

ذخیره استراتژی

موجودی
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بکارگیری ناوگان حمل و نقل اختصاصی

6

0.40

عدم تایید

انعطاس پذیری در حمل و نقل

11

0.73

تایید

فعالیت همکارانه در زنجیره تامین

8

0.53

عدم تایید

مدیریت مبتنی بر تقاضا

3

0.20

عدم تایید

تامین کننده پشتیبان

12

0.80

تایید

توسعه فعالیت های همکارانه برای کاهش ریس

11

0.73

تایید

حداقل سازی اندازه دسته تولیدی

6

0.40

عدم تایید

به تعوی انداختن (استراتژی تاخیر)

3

0.20

عدم تایید

انعطاس پذیری فرایند

12

0.80

تایید

جایگزینی آرام محصول

3

0.20

عدم تایید

پاسخگویی سریع به مشتری

11

0.73

تایید

بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات

13

0.87

تایید

9

0.60

عدم تایید

ایجاد انگیزه های اقتصادی برای تامین کنندگان

7

0.47

عدم تایید

پشتیبانی دانشی و فرایندی تامین کننده

8

0.53

عدم تایید

11

0.73

تایید

کاهش لید تایم (فاصله زمانی سفارش تا تحویل)

11

0.73

تایید

سییرمایه گییذاری در امنیییت و بهبییود سیسییتم هییای
امنیتی

14

0.93

تایید

پشتیبان گیری از سیستم ها

13

0.87

تایید

ارتباط موثر با تامین کنندگان

12

0.80

تایید

ارتباط موثر با مشتریان

2

0.13

عدم تایید

پیش بینی تقاضا

3

0.20

عدم تایید

11

0.73

تایید

برون سپاری تولید
(ساخت و خرید)

به اشترا

اشترا

گذاری ریس

ها با تامین کننده

اطالعات با تامین کنندگان
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افزایش آمادگی برای اختالالت

12

0.80

تایید

بکارگیری راه حل های فنی برای مقابله با اختالل

6

0.40

عدم تایید

توسعه تامین کنندگان

7

0.47

عدم تایید

برنامه ریزی اقتضایی

8

0.53

عدم تایید

برنامه ریزی موجودی تامین کننده

9

0.60

عدم تایید

ایجاد دفتر کار بیرای برقیراری ارتباطیات بیا تیامین
کنندگان

3

0.20

عدم تایید

با توجه به نتایج ارائه شده درجدول  2و با توجه به اینکه نسبت موافقیت خبرگیان تنهیا بیا 70
اقدام از  19درصد بیشتر است لذا از مجموع  51اقدام ،تنها تعداد  70اقدام ،به عنوان مهمتیرین
اقدامات زنجیره تامین تاب آور صنایع دفاعی تعیین گردیدند؛ و تعداد  74اقدام دیگر ،گرچه بیه
عنوان اقدامات تاب آور هستند اما در مقایسه با  70اقدام دیگر از اهمیت و تاثیر کمتری بر تیاب
آوری زنجیره تامین برخوردارند.

ب نتایج تحلیل عاملی اکتشافی اقدامات زنجیره تامین تاب آور
پس از شناسایی  70اقدام برای زنجیره تامین تاب آور دفاعی در گام اول ،به منظور دسته بندی
اقدامات ،پرسشنامه ای شامل  70گویه تنظیم و بیه تعیداد  559عیدد ،در اختییار میدیران تولیید،
مدیران تامین و بازرگانی ،مدیران کیفیت و حوزه زنجیره تامین صنایع دفاعی ،قیرار گرفیت .تعیداد
 591پرسشنامه برگشت داده شد و تعداد  595عدد از آنها قابلییت اسیتفاده را داشیت کیه مبنیای
تحلیل قرار گرفتند .سوال پرسشنامه به این صورت مطرح گرید که به نظر شما هیر یی اقیدامات
برشمرده شده ،از چه میزان اهمیت در تاب آوری زنجیره تامین صنایع دفاعی ،برخوردارنید؟ بیرای
پاسخ به این پرسش ،طیف  2گزینه ای لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) اسیتفاده
گردید .جدول  ،5ویژگی های جمعیت شناختی نمونه در گام دوم پژوهش را نشان می دهد.
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جدول  :6مشخصه های جمعیت شناختی نمونه آماری (گام دوم)
جنسیت
مرد()595

زن()-
وضعیت تاهل

متاهل ()740

مجرد ()78
سن
زیر  59سال ()0

 89سال به باال ()18

از  59تا  89سال ()759
نوع شغل

مدیر تولید ()795

مییدیر زنجیییره تییامین مدیر کیفیت ()25
()55

مییدیر تییامین و بازرگییانی
()70

مدرک تحصیلی
لیسانس ()50

دکتری ()71

فوق لیسانس ()771
سابقه کار

زیر  72سال ()8

 72تا  59سال ()40

 59تا  52سال ()15

 52سال و باالتر ()58

برای تحلیل عاملی از روش مؤلفه های اصلی ،با اسیتفاده از چیرخش متعامید از نیوع واریمیاکس
استفاده شد .براساس اشترا اولیه و اشترا استخراج ها ،این  70اقدام بیش از  14/5درصید از
واریانس کل تبیین شدۀ اقدامات زنجیره تامین تاب آور را توضیح میدهنید .اقیدامات همیراه بیا
بارهای عاملی مربوطه در جدول  1آمده است .خروجی تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده در نرم
افزار  ،spssنشان می دهدکه این اقدامات را میتوان در  2گروه ،دسته بندی کرد.
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جدول  :7دسته بندی اقدامات زنجیره تامین تاب آور حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی
اقدام تاب آور

عوامل
2

1

الف عامل  :7ارتباط با تامین کننده
اشترا

اطالعات با تامین کنندگان

درصد واریانس

توسعه فعالیت های همکارانه برای کاهش ریس
بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات

0.784

ارتباط موثر با تامین کنندگان

0.701

به اشترا

گذاری ریس

قرارداد شفاس و تعهد تامین کنندگان به
قراردادها
ب عامل  :5چابکی

16.839

0.693
0.688

درصد واریانس

رؤیت پذیری زنجیره تامین

0.834

پاسخگویی به مشتری

0.781

کاهش لید تایم (فاصله زمانی سفارش تا تحویل)

0.725

ج عامل  :5انعطاس پذیری

14.029

در صد واریانس

16.406

منبع یابی منعطف

0.796

انعطاس پذیری در تولید محصوالت متنوع و چند
گانه

0.749

انعطاس پذیری فرایند

0.705

انعطاس پذیری در حمل و نقل

0.691

د عامل  :8افزونگی
ذخیره استراتژی

موجودی

نگهداری هرفیت مازاد

4

0.847
0.816

ها با تامین کننده

3

5

درصد واریانس

16.011
0.783
0.731
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تامین کننده پشتیبان

0.676

درصد واریانس

ه عامل  :2امنیت

15.348

سرمایه گذاری در امنیت و بهبود سیستم های
امنیتی

0.726

افزایش آمادگی برای اختالالت

0.684

پشتیبان گیری از سیستم ها

0.639

ضریب آلفای کرونباخ

9/44

9/42

9/45

9/14

9/45

بر مبنای خروجی تحلیل عامل اکتشافی ارائه شده در جدول  ،1نوزده اقدام زنجیره تیامین تیاب
آور در  2عامل دسته بندی می شوند .نام گذاری آنها با توجه به عاملهایی که در هر دسته قیرار
می گیرند عبارتند از ارتباط با تامین کنندگان ،چابکی ،انعطاس پذیری ،افزونگی 7و امنییت؛ کیه
ارتباط با تامین کننده با  75/450درصد و چابکی با  78/950درصد از واریانس کل تبیین شدۀ
اقدامات زنجیره تامین تاب آور به ترتیب در جایگاه اول و آخر قرار می گیرند .همچنانکه ردییف
آخر جدول  4نشان می دهد ضریب آلفای کرونباخ محاسیبه شیده بیرای کلییه عوامیل  2گانیه
(اقدامات) ،بزرگتر از  9/1است و می توان نتیجه گیری کیرد کیه کلییه اقیدامات ،دارای قابلییت
اعتماد برای کلیه متغیر های نهفته تحقی هستند .جدول  4نیز نتایج آزمون  KMOو بارتلت را
برای کفایت نمونه گیری و سنجش تناسب داده ها برای تحلیل عاملی تاییدی را نشان می دهد.

 .7افزونگی در سیستم ها ،به مفهوم اضافه کردن و موازی نمودن چند ماژول به جای استفاده کردن تنها از ی
ماژول است که احتمال درست کارکردن سیستم را باال می برد .به عنوان ماال فرض کنید که ی سیستم
به جای آنکه ی پردازنده داشته باشد ،شامل دو پردازنده باشد .حال اگر یکی ازآنها از کار بیافتد سیستم می
تواند پردازنده دوم را جایگزین کند و تاب آوری سیستم را باال ببرد .ذخیره استراتژی  ،نگهداری هرفیت
مازاد و تامین کننده پشتیبان ،اینچنین حالتی را برای تاب آوری زنجیره تامین دارند و در صورت توقف خط
تولید و یا بروز اختالل ،می توان با اسافاده از آنها ،عملیات زنجیره تامین را تداوم بخشید.
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جدول  :8نتایج آزمون  KMOو بارتلت
نتیجه

نام آزمون

توضیح

KMO

98477

کفایت نمونه گیری در حد بسیار خوب است

بارتلت

کای دو75078851 :

ارتباط مناسب میان ساختار داده ها وجود دارد.

درجه آزادی250 :
معناداری آزمون (9/997 :)sig
سطح معناداری9/92 :

با توجه به اینکه شاخص  KMOبزرگتر از  985است ( ،)KMO=0.811نشان می دهد که اندازه
نمونه مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسیب میی باشید و همچنیین بیا توجیه بیه اینکیه مقیدار
معناداری آزمون بارتلت ،کمتر از  2صدم است ،میتوان گفیت کیه فیرض یکیه بیودن میاتریس
همبستگی بین اقدامات رد شده و روابط معناداری بین متغیر های تحلیل عاملی (اقیدامات تیاب
آوری) وجود داشته و امکان تعریف عوامل بر اساس همبسیتگی متغیرهیا وجیود دارد و داده هیا
برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند .شکل  5دسته بندی نهایی اقدامات زنجیره تامین تیاب
آور را نشان میدهد؛ که سازه ها بر اساس میزان سهم آنهیا در وارییانس کیل از شیماره  7تیا 2
دسته بندی شده اند.
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 -9ارتباط با تامین کننده
 اشتراک اطالعات با تامین کنندگان ()7

 -2انعطاف پذیری

 توسعه فعالیت های همکارانه برای

 منبع یابی منعطف()7

کاهش ریسک()2
 بکارگیری

فناوری

اطالعات

 انعطاف پذیری در تولید محصوالت متنوع

و

و چند گانه()8

ارتباطات()3

 انعطاف پذیری فرایند()1

 ارتباط موثر با تامین کنندگان()4

 انعطاف پذیری در حمل و نقل()93

 به اشتراک گذاری ریسک ها با تامین
کننده()5
 قرارداد شفاف و تعهد تامین کنندگان
به قراردادها()6

زنجیره

 -3افزونگی

 ذخیره استراتژیک موجودی()99

تامین تاب

 نگهداری ظرفیت مازاد ()92

آور

 تامین کننده پشتیبان()93

 -4امنیت

 سرمایه گذاری در امنیت و بهبود سیستم
های امنیتی()94
 افزایش آمادگی برای اختالالت()95
 پشتیبان گیری از سیستم ها()96

 -5چابکی
 رؤیت پذیری زنجیره تامین ()97
 پاسخگویی به مشتری()98
 کاهش لید تایم( فاصله زمانی سفارش تا
تحویل)()70

شکل  :3اقدامات زنجیره تامین تاب آور صنایع دفاعی

ج نتایج تحلیل عاملی تاییدی اقدامات زنجیره تامین تاب آور با مدلساازی معاادالت
ساختاری ()SEM
پس از دسته بندی اقدامات با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ،جهت پاسخگویی به اینکه آییا
اقداماتی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون (عامل ها) در نظر گرفته شده اند واقعاً معرس
آن ها هستند یا خیر و همچنین اینکه اقدامات مورد نظر با چه دقتی معیرس ییا برازنیده متغییر
مکنون هستند ،از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردیید .بیا توجیه بیا اینکیه بیه منظیور
استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،دادهها می بایست از توزیع نرمال برخیوردار باشیند ،بیا
استفاده از آزمون کولموگروس -اسمیرنوس ،توزیع داده ها مورد بررسی قرار گرفیت بیا توجیه بیه
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فرضیه های آماری این آزمون و نتایج نشان داده شده در جدول  ،4کلیه سازه های معرفی شیده
در گام قبلی ،از توزیع نرمال برخوردار بوده و لذا برای تایید ساختاری این سازه های  2گانیه ،از
مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزار لییزرل اسیتفاده نمیودیم .فرضییه هیای آمیاری آزمیون
کولموگروس -اسمیرنوس عبارتند از:
داده ها دارای توزیع نرمال استH0: .
داده ها دارای توزیع نرمال نیستH1: .

جدول  :8نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
نام متغیر

سطح معناداری

شاخص کولموگروف

نتیجه

ارتباط با تامین کننده

98508

78552

داده ها داری توزیع نرمال
است

انعطاس پذیری

98525

78507

داده ها داری توزیع نرمال
است

افزونگی

98547

78875

داده ها داری توزیع نرمال
است

امنیت

98582

98577

داده ها داری توزیع نرمال
است

چابکی

98508

58515

داده ها داری توزیع نرمال
است

با توجه به سطوح معناداری ارائه شده در جدول  ،4از آنجایی که سطح معناداری برای کلییه
متغیر ها ،بزگتر از  2صدم اسیت لیذا فیرض  H0رد نشیده و کلییه متغییر هیا از توزییع نرمیال
برخوردارند .شکل  8نتایج تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی روابط بین اقیدامات و عامیل هیا را
نشان می دهدکه با نرم افزار لیزرل انجام شده است.
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/10
ارتباط با
تامین کننده

/48 9
/47 9
/40 9
/11 9

5

9/54

5

9/57

8

9/74

2

9/429

9/44

7

9/55

5
/45

9/45

انعطاس
پذیری

/12 9
/11 9
/47 9
9

تاب آوری
زنجیره تامین

/48
9/15

افزونگی

9/14

9/17

5

9

5
8

/15 9
/54 9

2

9

5
/48

چابکی

7

/14 9
/45 9
/14

امنیت

9

/47 9
9
/40
9

1
4

/59
9

/57

9

1

9/57

4

9/74

0

9/51

7

9/55

7

9/72

7

9/55

7
7

9/55
9/55

7

9/50

7

9/74

7

9/54

7
7

9/57
9/74

شکل  :4مدل تحلیل عاملی تاییدی اقدامات موثر زنجیره تامین تاب آور در حالت تخمین0استاندارد پارامترها

بیضی ها ،متغیرهای مکنون یا عامل ها و مستطیل ها ،اقدامات زنجیره تأمین تیاب آور را نشیان
می دهند .پیکان های ی سویه از بیضی ها به مستطیل ها نشان می دهد که هر مورد روی کدام
عامل بار می گیرند .مقاد یر نوشته شده روی پیکان ها ،میزان واریانس آن میورد را کیه از سیوی
عامل قابل توضیح (تبیین) است ،نشان می دهند .پیکان های کوچ  ،واریانس باقی مانده (خطا)
را در برآورد واریانس نشان می دهند .بارهای عاملی نشان داده شده در حالت تخمین اسیتاندارد
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هر چه بزرگتر و به عدد ی نزدیکتر باشد ،یعنی متغیر مشیاهده شیده بهتیر میی توانید متغییر
مکنون یا پنهان را تبیین نماید .اگر بار عاملی کمتر از  5/9باشد رابطیه ضیعیف در نظیر گرفتیه
شده و از آن صرس نظر می شود .بار عاملی بین  5/9و  5/9قابل قبول و اگر بیشتر از  5/9باشید،
مطلوب است؛ که دراینجا بارهای عاملی همگی از  985بزرگتر می باشند .جدول  ،0نتایج تحلییل
عاملی تاییدی را در حالت معناداری روابط نشان میی دهید .در مدلسیازی معیادالت سیاختاری،
چون پیش فرض آن وجود رابطه خطی بین متغیر ها میی باشید ،لیذا نمیایش میدل در حالیت
معناداری ،ارزش  tمحاسبه شده را نشان داده و  tهای بزرگتیر از  7/05و ییا کیوچکتر از –7/05
وجود رابطه معنادار بین دو متغیر را نشان می دهد .همچنانکه جدول  0نشان می دهید مقیادیر
آزمون تی (سطح معناداری  )9/997بیرای کلییه  19اقیدام بزرگتیر از  7/05اسیت .لیذا تمیامی
اقدامات در تعیین متغیرهای مکنون  2گانه معنادار بوده و تبیین کننیده مناسیبی بیرای متغییر
مورد نظر هستند .با توجه به اینکه اولین متغیر مشاهده شیده در حالیت تخمیین اسیتاندارد بیه
عنوان متغیری در نظر گرفته شده که مقیاس متغیر پنهان ،بر مبنای آن سنجیده می شیود لیذا
در معادالت ساختاری ،در حالت نمایش مدل معناداری روابط ،مقدار  tضریب مسیر آنها نمیایش
داده نمیشود؛ اما در خروجی نهایی نرم افزار لیزرل که به صورت گزارش متنی ارائه میی شیود،
این اعداد ارائه می شوند .عالمت () در جیدول  ،2بییانگر عیدم نمیایش مقیدار  ،tبیرای آنهیا در
نمایش مدل در حالت معناداری می باشد.
جدول  :1نتایج تحلیل عاملی تاییدی در حالت معناداری روابط
نام متغیر پنهان

ارتباط با تامین کننده

انعطاس پذیری

متغیر آشکار

 t-valueضریب
مسیر

 t-valueخطا

7

-

1897

5

78870

1875

5

78894

5825

8

78888

5885

2

75818

5827

5

78851

1852

1

-

5822
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افزونگی

امنیت

چابکی

تاب آوری زنجیره تامین

4

75852

5887

0

75817

1890

79

78895

1850

77

-

5857

75

78855

5817

75

78855

1858

78

-

5854

72

75885

5858

75

75855

5855

71

-

1878

74

78897

5824

70

78887

5854
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78857

-

انعطاس پذیری

78875

-

افزونگی

75850

-

امنیت

75818

-

چابکی

75887

-

جدول  ،79شاخص های برازندگی مدلسازی معادالت ساختاری را برای سیازه اقیدامات زنجییره
تامین تاب آور نشان میدهد.
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جدول  :93شاخص های برازندگی سازه اقدامات زنجیره تامین تاب آور
کای دو بر
شاخص

درجه

RMSEA

NFI

CFI

GFI

AGFI

آزادی
مقدار شاخص برای
کل مدل

7888

98990

9805

9801

9802

9804

برازش خوب

بین صفر تا
دو

بین صفر تا
9892

بین 9802
تا 7

بین
 9801تا
7

بین 9802
تا 7

بین
9802
تا 7

برازش قابل قبول

بین دو تا
سه

بین  9892تا
9/94

بین 9809
تا 9/02

بین
 9802تا
9801

بین  980تا
9802

بین
 980تا
9802

برازش
خوب

برازش خوب

برازش
خوب

برازش
خوب

برازش
خوب

برازش
خوب

نتیجه

همچنانکه جدول 79نشان می دهد با توجه به مقادیر شاخص های مختلف محاسبه شیده در مدلسیازی
معاالت ساختاری ،سازه اقدامات زنجیره تامین تاب آور از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

د) نتایج مدلسازی ساختاری تفسیری( )ISMاقدامات زنجیره تامین تاب آور
اقدامات  2گانه شناسایی شده مرحله قبل ،در قالب ی پرسشنامه طراحی و برای مقایسیه زوجیی
جهت تدوین مدل ساختاری تفسیری ،در اختیار  72نفیر از خبرگیان قرارگرفیت .مراحیل مختلیف
مدلسازی ساختاری تفسیری و نتایج حاصل شده در هر مرحله آن به صورت زیر ارائه می گردد.
الف) تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری :در این مرحلیه متغییر هیای مسیاله بیه صیورت
زوجی با یکدیگر مقایسه شده و پاسخ دهندگان با استفاده از نمادهای زیر به تعیین روابیط بیین
متغیر ها می پردازند.
 :Vاقدام سطر()iمی تواند در دستیابی به اقدام ستون( )jکم

کند.
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کند.

 :Aاقدام ستون( )jمی تواند در دستیابی به اقدام سطر( )iکم

 :Xبین اقدام سطر( )iو ستون( )jارتباط دوطرفه وجود دارد ،بیه عبیارتی هیر دو میی تواننید در
دستیابی به یکدیگر موثر باشند.
 :Oهیچ نوع ارتباطی بین این دو نوع اقدام ( )i,jوجود ندارد.
اقدامات  2گانه در سطر و سیتون اول پرسشینامه میذکور قیرار داده شیده و از پاسیخگویان
خواسته شد تا با توجه به نمادهای معرفی شده ( ،)V,A,X,Oنوع ارتباط اقیدامات را بیا مقایسیه
دو به دو آنها مشخص نمایند .با توجه به فراوانی رابطه مشخص شده بین هر دو اقدام ،میاتریس
نهایی خودتعاملی ساختاری تهیه شد .جدول  ،11ماتریس نهایی خیود تعیاملی سیاختاری بیین
اقدامات را نشان می دهد.
جدول  :99ماتریس نهایی خود تعاملی ساختاری اقدامات زنجیره تامین تاب آور

7

5

5

8

2

X

V

V

V

V

ارتباط با تامین کننده

1

X

V

O

V

انعطاس پذیری

2

X

O

X

افزونگی

3

X

O

امنیت

4

X

چابکی

5

ب)تشکیل ماتریس دستیابی اولیه :چنانچه رابطه بین دو اقدام به صیورت  Vباشید )i,j( =1 ،و
 ،)j,i(=9اگر رابطه به صورت  Aباشید  )i,j(=0 ،و  )j,i(=7و چنانچیه رابطیه بیه صیورت  Xباشید،
 )j,i(= )i,j(=7و اگر رابطه به صورت  Oباشد  .)j,i(= )i,j(=9با اعمال این مشخصه هیا در میاتریس
خودتعاملی نهایی مرحله قبل ،ماتریس دستیابی اولیه را مطاب با جدول  ،75تشکیل می دهیم.
جدول  :92ماتریس دستیابی اولیه اقدامات زنجیره تامین تاب آور

میزان نفوذ

2

8

5

5

7

2

7

7

7

7

7

ارتباط با تامین کننده

7

5

7

9

7

7

9

انعطاس پذیری

5
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5

7

9

7

9

9

افزونگی

5

7

9

7

9

9

9

امنیت

8

5

7

9

7

9

9

چابکی

2

8

5

8

5

7

میزان وابستگی

ج) تشکیل ماتریس دستیابی نهیایی :پیس از بیه دسیت آمیدن میاتریس دسیتیابی اولییه ،بایید
سازگاری درونی آن برقرار باشد به عنوان ماال اگر اقدام  Aمنجر بیه  Bو اقیدام  Bمنجیر بیه C
شود ،باید متغیر  Aنیز منجر به متغیر  Cشود و اگر در ماتریس دستیابی اولیه این شرط برقیرار
نباشد باید ماتریس اصالح شده و روابطی که از قلیم افتیاده اصیالح گردنید .بیدین منظیور بایید
ماتریس اولیه را به توان () K+1رساند بیه گونیه ای کیه حالیت پاییداری برقیرار شیود (
) ،بدین ترتیب برخی عناصر صفر تبدیل به ی خواهند شد که به صیورت( ) ن داده
می شود.با ت باه به اینکه شرط مذکور در ماتریس دستیابی اولیه(جدول  )75برقرار میی باشید،
لذا ماتریس دستیابی اولیه و نهایی یکی است.
د) تعیین سطح شاخص ها :پس از تعیین مجموعه قابل دستیابی و مجموعه پیش نیاز بیرای
هر اقدام و تعیین مجموعه مشتر  ،سطح بندی متغیرها انجام میشود .مجموعه قابل دسیتیابی
برای هر اقدام ،مجموعهای است که در آن سطرها به صورت ی  ،هاهر شده باشیند و مجموعیه
پیش نیاز ،مجموعهای است که در آن ستون ها به صورت ی  ،هاهر شده باشند .اشیترا ایین
دو مجموعه ،مجموعه مشتر را به دست می دهد .عناصری که مجموعه مشتر بیا مجموعیه
قابل دستیابی یکسان باشد ،سطح اولویت را به خود اختصاص می دهند .با حذس ایین عناصیر و
تکرار این مراحل ،سطح کلیه عناصر به همین ترتیب تعیین می گردد.
جدول  75مجموعه های قابل دستیابی ،پیش نیاز ،مشتر و سطح بندی اقیدامات زنجییره
تامین تاب آور را که از ماتریس دستیابی نهایی به دست آمده اند را نشان می دهد.
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جدول  :93مجموعه های قابل دستیابی ،پیش نیاز ،مشترک و سطح بندی زنجیره تامین تاب آور
مجموعه پیش
سطح

مجموعه

نیاز

بندی

مشترک

(ورودی:

مجموعه دستیابی

اثرپذیری)

(خروجی :اثرگذاری)

5

7

7

7-5-5-8-2

ارتباط با تامین کننده

7

5

5

7-5

5-5-2

انعطاس پذیری

5

7

5-2

7-5-5-2

5-2

افزونگی

5

7

8

7-8

8

امنیت

8

7

5-2

7-5-5-2

5-2

چابکی

2

ه)ترسیم مدل ساختاری تفسیری :در این مرحله ،بر اساس سطوح تعییین شیده بیرای اقیدامات
زنجیره تامین تاب آور در مرحله قبل و همچنین اقدامات پییش نییازی ،میدل نهیایی ترسییم و
روابط بین اقدامات با خطوط جهت دار مشخص می گردد .شکل ،8دیاگرام نهایی ایجاد شده که
با حذس حالت های تعدی و نیز با استفاده از بخش بندی سطوح مختلف به دست آمده اسیت را
نشان می دهد.
افزونگی()3

چابکی()5

امنیت()4

انعطاف

سطح 1

سطح 2

پذیری()2
ارتباط با تامین

سطح 3

کننده()1

شکل :4مدل زنجیره تامین تاب آور صنایع دفاعی

و) تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی( :)MICMACجمع سطری مقادیر در ماتریس
دستیابی نهایی برای هر اقدام ،بیانگر میزان نفوذ و جمع ستونی بیانگر میزان وابستگی خواهد
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بود .بر اساس این دو عامل ،چهار گروه از عناصر در قالب اقدامات خود مختار یا مستقل( ربع
 ،)7وابسته(ربع  ،)5مرتبط(ربع  )5نمودار و محر (ربع  )8قابل شناسایی خواهند بود.
درجدول  ،75میزان قدرت نفوذ و وابستگی اقدامات زنجیره تیامین تیاب آور ،محاسیبه گردییده
است .نتایج جانمایی هری از سازه اقدامات زنجییره تیامین تیاب آور در شیکل  ،2نمیایش داده
شده است .قدرت نفوذ ،نشان دهنده اثرگذاری سازهها و میزان محر بودن آنهیا را نشیان میی
دهد و قدرت وابستگی ،بر اثرپذیری سازه ها از سازه های دیگر تاکید دارد.
5

ربع سوم

ربع چهارم

[ CELLRANGE]:
))7،2

4

2

امنیت)8،5( :

افزونگی)8،5( :

چابکی)5،7( :

قدرت نفوذ

انعطاس پذیری)5،5( :

3

1

ربع اول

ربع دوم

0
5

4

3

وابستگی

2

1

0

شکل  :5خوشه بندی اقدامات زنجیره تامین تاب آور

همچنان که شکل 2نشان می دهد ،اقدامات امنیت ،چابکی و افزونگی محر هیای ضیعیفی
هستند اما به شدت وابسته اند؛ بنابراین آنها در باالی مدل سلسله مراتبیی سیاختاری تفسییری
هستند (شکل  .)8وابستگی باالی آنها نشان می دهد که آنها نیاز دارند که سایر اقدامات قبیل از
آنها صورت بگیرد تا در هنگام پیاده سازی این اقدامات ،تاثیر سایر اقدامات بیر آنهیا بیه حیداقل
برسد .بدین معنی که برای تاب آور سازی زنجیره تامین ،ابتدا اقدامات ارتباط با تامین کننیده و
سپس انعطاس پذیری می بایست پیاده سازی گردند؛ بنابراین میدیران از یی سیو میی بایسیت
وابستگی این اقدامات به یکدیگر را در کنند و از سوی دیگر باید تالش کنند تا سایر اقیدامات
زنجیره تامین تاب آور در اولویت باالتر را به انجام برسانند .در ربع سوم شکل  2که دارای قدرت
نفوذ و وابستگی نسبتا قوی هستند ،هیچ کدام از اقدامات تاب آور سازی قرار نگرفتهاند.
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اقدامات ارتباط با تامین کننده و انعطاس پذیری ،مهمتیرین محیر هیا در تیاب آور سیازی
زنجیره تامین است .بدین مفهوم که پیاده سازی این اقیدامات بیه پییاده سیازی سیایر اقیدامات
زنجیره تامین تاب آور کم می کند؛ بنابراین مدیران سیازمان میی بایسیت اقیداماتی را بیرای
تسهیل بکارگیری و اجرای آنها ،به انجام برسیاند .تمرکیز بیر اجیرای ایین اقیدامات در گامهیای
نخستین زمینه ساز تاب آور سازی زنجیره تامین در گامهای بعدی می باشد .همچنانکه شکل 2
نشان میدهد ،اقدام امنیت در بین اقدامات زنجیره تامین تاب آور تقریبیا مسیتقل اسیت و ایین
نشان می دهد که اقدام تاب آوری امنیت ،گرچه از سیستم جدا نیست اما به بقییه اقیدامات بیه
جز ارتباط با تامین کننده ،هیچ گونه وابستگی ندارد .اقدامات مستقل ،اثرگذاری و اثر پیذیری از
سایر اقدامات ندارند و تمرکز مدیریت برای پیاده سازی آنها در اولویت های آخر می باشد.

بحث و نتیجهگیری
امنیت ملی ی کشور ،در سایه امنییت نظیامی و از طریی ارتقیاء تیوان بازدارنیدگی در مقابیل
تهدیدات ،شکل میگیرد .محصوالت دفاعی با ایفای نقش خیود در ارتقیاء تیوان بازدارنیدگی بیه
ارتقاء امنیت ملی کشور که همه افراد از آن بهرهمند میگردند ،منجر میشوند .نکته قابیلتوجیه
اینکه ،تنها آن دسته از محصوالت و تجهیزات نظیامی منجیر بیه ارتقیاء تیوان بازدارنیدگی و در
نتیجه ارتقاء امنیت ملی خواهند شد که در مقایسه با تجهیزات بهروز و پیشرفته سایر کشیورها،
از قابلیتهای الزم برخوردار باشند؛ بنابراین سطح رقابت صینایع دفیاعی بیینالمللیی بیوده و بیا
توجه به اینکه رقابت بین سازمانها با رقابت بین زنجیرههای تیأمین آنهیا ،جیایگزین گردییده
است لذا زنجیره تأمین محصوالت دفاعی میبایست جهت ارتقیاء تیوان بازدارنیدگی ،بیا زنجییره
تأمین محصوالت دفاعی کشورهای پیشرفته به رقابیت بپیردازد .ایین موضیوع اهمییت میدیریت
زنجیره تأمین صنایع دفاعی را بهخوبی نشان داده و بر بهکارگیری رویکردهای میدیریت زنجییره
تأمین تأکید مینماید .یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت زنجیره تیأمین ،رویکیرد تیابآوری
میباشد که بر قابلیت برگشتپذیری زنجیره به حالت قبل از بروز اختالل ،تأکید دارد .بیا توجیه
به اینکه زنجیره تأمین صنایع دفاعی عالوه بر اختالالت طبیعیی کیه ممکین اسیت هیر زنجییره
تأمینی را تحت تأثیر قرار دهد ،تحت تأثیر اختالالت عمدی نییز ماننید تحیریمهیا و اخیتالالت
امنیتی قرار دارد .لذا بهکارگیری این رویکرد در زنجیره تأمین صنایع دفاعی ضروری میباشد.
برای تاب آور سازی زنجیره تأمین صنعت دفاعی ،ابتدا میبایسیت اقیدامات مترتیب بیر آن
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شناسایی و روابط بین آنها تعیین گردد .توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اقدامات
تابآور سازی دارای اثرپذیری و یا اثرگذاری بر یکدیگر هستند و عدم توجیه بیه ایین موضیوع و
تنها بهکارگیری چند اقدام ،برای تاب آور سازی زنجیره تأمین ،اثربخش نخواهید بیود .هیدس از
این مقاله تدوین مدلی بود که اقدامات تاب آور سازی زنجیره تأمین صنایع دفاعی را بیا رویکیرد
سلسله مراتبی برای در پویایی بین اقدامات مختلف زنجیره تأمین به نمایش بگیذارد .در ایین
تحقی با مرور جامع تحقیقات پیشین ،تعداد  51اقدام اولیه برای تاب آور سازی زنجیره تیأمین،
شناسایی گردید .با استفاده از تکنی خبره سنجی توسط خبرگان دانشگاه و صنعت ،تعیداد 70
اقدام بهعنوان اقدامات مؤثر زنجیره تأمین تاب آور در صنایع دفاعی تعییین شید .بیا اسیتفاده از
تکنی تحلیل عاملی اکتشافی ،این اقدامات در  2دسته ارتباط با تأمینکننده ،انعطیاسپیذیری،
چابکی ،افزونگی و امنیت دستهبندی گردید .بهمنظور تائید این سازههیا و اقیدامات مشیتمل بیر
آنها ،مدلسازی معادالت ساختاری بکار گرفته شد که نتایج ،نشان داد کلیه سازههیا از بیرازش
مناسبی برخوردار هستند .تصمیمگیری در مورد انتخاب ی یا چند اقدام از بیین ایین اقیدامات
معرفیشده ،به نظر منطقی نمیرسد؛ زیرا همچنان که ذکر گردید این اقدامات معموالً دارای اثر
متقابل بر یکدیگر بوده و عدم توجه به این موضوع مدیران را در بیهکیارگیری عملییاتی درسیت
آنها و دستیابی به نتایج موثر ،ناکام میگذارد؛ بنابراین پس از شناسیایی اقیدامات ،مییبایسیت
آن ها را بر اساس ارتباط آنها باهم ،بکار گرفت .مدلسازی ساختاری تفسیری ،ابزاری است کیه
روابط بین این اقدامات را بهخوبی و بر اسیاس تحلییل خبرگیان نشیان مییدهید و بیه میدیران
سازمان ها جهت شناسایی ،طبقیهبنیدی و تشیریح اثیرات مسیتقیم و غیرمسیتقیم اقیدامات بیر
یکدیگر ،کم میکند .خروجی میدلسیازی سیاختاری تفسییری بیهعنیوان یی ورودی بیرای
تجزیهوتحلیل می م میباشد که قدرت نفوذ و وابستگی بین اقدامات را نشیان مییدهید .بیا
بهکارگیری این تکنی ها در این پژوهش ،مدل تابآوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی با نمیایش
سلسله مراتبی اقدامات تابآوری زنجیره تأمین ،تدوین گردید.
نتایج نشان میدهد که برخی از اقدامات دارای قدرت نفوذ باال و وابستگی حداقلی بیوده و از
اهمیت استراتژی باالیی برخوردار هستند ،درحالیکه برخی دیگر ،شیامل اقیداماتی اسیت کیه
وابستگی باالیی دارند و قبل از بهکارگیری آنها ،میبایست تمیام تیالشهیا بیرای بیهکیارگیری
اقدامات محر  ،صورت پذیرد .این طبقهبندی ی ابزار مفید برای مدیران زنجیره تأمین صنایع
دفاعی است که با در تمایز بین اقدامات مستقل و وابسته و همچنین روابط متقابل بین آنها،
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بر اقداماتی متمرکز شوند که در تابآوری زنجیره تأمین ،اثربخشی بهتری دارنید .همچنیان کیه
مدل نهایی تابآوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی نشان مییدهید (شیکل  ،)8اقیدام ارتبیاط بیا
تأمینکنندگان بهعنوان پایهایترین اقدام معرفی گردیده است و این نشیان مییدهید کیه بیرای
تابآوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی ،ارتباط مناسیب بیا تیأمینکننیدگان مییتوانید بیه سیایر
اقدامات ازجمله انعطاسپذیری زنجیره کمی نمایید .بیدون ارتبیاط میؤثر بیا تیأمینکننیدگان،
انعطاسپذیری زنجیره تأمین که بهعنوان یکی از مهمترین مشخصههای ی زنجیره تأمین تیاب
آور است ،امکانپذیر نمیباشد و این موضوع اهمیت تأمینکنندگان در زنجیره را بهخوبی نشیان
میدهد .گرچه اقداماتی مانند افزونگی و چابکی زنجیره در تیابآوری آن بسییار مهیم و حییاتی
میباشند اما بهکارگیری اقدامات ارتباط با تأمینکنندگان و انعطاسپذیر نمیودن زنجییره تیأمین
مبنایی برای پیادهسازی آنهاست و بهکارگیری این دو اقدام میتواند در پیادهسیازی افزونگیی و
چابکی زنجیره کم نماید .بهبود سیستمهای امنیتی بهعنوان اقدام مستقلی شناختهشیده کیه
میتواند در هر زمان مورد توجه جدی قرارگرفته و پیادهسازی گردد .نتایج تجزیهوتحلییل میی
م نیز نشان داد که مدیران صنایع دفاعی مییبایسیت بیرای تیاب آور سیازی زنجییره تیأمین،
تالشهای خود را بر پیادهسازی اقدامات ارتباط با تیأمینکننیدگان و انعطیاسپیذیری کیه دارای
بیشترین اثرگذاری بر سایر اقدامات بوده و به عنوان محر های اصیلی تیاب آور سیازی قلمیداد
میشوند ،متمرکز نمایند .اقدامات افزونگی ،چابکی و امنیت گرچه بهعنوان اقدامات اساسی برای
تاب آور سازی زنجیره تأمین صنایع دفاعی میباشند اما به عنوان وابستهتیرین اقیدامات ،تحیت
تأثیر سایر اقدامات بوده و تمرکز بر ارتباط با تأمینکنندگان و انعطاسپذیری ،نسبت به آنها در
اولویت میباشد.
درمجموع ،با توجه به اینکه شبکه گسترده و متنوع تأمینکنندگان در زنجیره تأمین صینعت
دفاعی ،منشأ جدیدی از بروز اختالالت در آن ایجاد نموده است لذا تمرکز در ارتبیاط بیا آنهیا،
ازجمله مهمترین اقدامات جهت کاهش اثر اختالالت موجود در زنجییره تیأمین صینایع دفیاعی
میباشد؛ بنابراین در این راستا پیشنهاد میگردد که مدیران ارشد زنجیره تأمین صنایع دفیاعی،
نگرش فعلی خود را نسبت به تأمینکنندگان که آنها را صرفاً به عنوان پیمانکار تلقی میکننید،
تغییر داده و تالش نمایند تا آنها را به عنوان شرکای راهبردی خود که نقش حیائز اهمیتیی در
تولید محصوالت نظامی باقابلیت های استراتژی ازجمله کاهش هزینه ،ارتقاء کیفیت ،سیرعت و
قابلیت اطمینان تحویلدارند ،قلمداد نمایند .این تغییر نگرش ،منجیر بیه ایین مییشیود کیه در
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عمل ،تأمینکنندگان بهعنیوان جزئیی اصیلی از صینعت دفیاعی و شیریکی راهبیردی بیرای آن
محسوب گردیده و ارتباط نزدی و همکارانه با آنها ،ریس هیا و اخیتالالت زنجییره تیأمین را
کاهش داده و حتی در صورت بروز این اختالالت ،اثر آنها را به نحو شایستهتری بتیوان تحمیل
نموده و عملیات زنجیره تأمین را تداوم بخشید .بازبینی قراردادها با تأمینکنندگان ،ارتقاء سطح
شفافیت در آنها ،جلسات مشتر با تیأمینکننیدگان جهیت شناسیایی و میدیریت اخیتالالت،
اشیترا اطالعیات فنییی و میدیریتی و توسیعه فعالییتهیای همکارانیه بییا آنهیا ،بیهکییارگیری
سیستم های فناوری اطالعات و ارتباطات جهت ارتقاء دقت ،صحت ،امنییت اطالعیات و سیرعت
تبادل اطالعات با تأمینکنندگان و ارتباط مؤثر در راستای شناسیایی مشیکالت و تیالش جهیت
رفع موانع همکاری ،همچنین جلب اعتماد و ایجاد روابط بلندمدت با آنها ،ازجمله مهیمتیرین و
اولین اقدامات کاربردی است که بایسیتی میورد توجیه میدیران زنجییره تیأمین صینایع دفیاعی
قرارگرفته و در راستای تابآوری زنجیره تأمین به کیار گرفتیه شیوند .تیالش بیرای اسیتفاده از
تأمینکنندگان متعدد بهجای استفاده از ی تأمینکننیده ،ایجیاد و بیهکیارگیری سیسیتمهیای
تولید منعطف ،بهکارگیری فرایندهای منعطف و همچنین سیستمهای حملونقیل منعطیف نییز
ازجمله اقدامات کاربردی جهت کاهش اختالالت و اثر آنهیا در زنجییره تیأمین صینایع دفیاعی
میباشد .ایجاد هرفیت و موجیودی میازاد جهیت بیهکیارگیری در شیرایط اخیتالل و همچنیین
شناسایی تأمینکنندگانی که قابلیت تأمین اقالم در شرایط بروز اخیتالل را بیهعنیوان پشیتیبان
دارا میباشند ،ازجمله اقدامات کاربردی بعدی است .ارتقاء سرعت عملیات در زنجییره تیأمین از
طری کاهش فاصله زمانی سفارش تا تحویل کاال ازجمله دیگر اقدامات کیاربردی مییباشید .بیا
توجه به شرایط فعلی امنیت در منطقه خاورمیانه ،تهدیدات مختلف برای کشور تقریباً تبدیل بیه
ی مؤلفه دائمی شده و این تهدیدات در زنجیره تیأمین صینعت دفیاعی نییز وجیود دارنید لیذا
سرمایهگذاری در سیستمهای امنیتی و ایجاد بهبود در آنها و همچنین افزایش آمیادگی جهیت
مقابله با اختالالت قابل پیشبینی ازجمله اقداماتی اسیت کیه سیطح تیابآوری زنجییره تیأمین
صنایع دفاعی را باالبرده و میبایست موردتوجه مدیران ارشد صنایع دفاعی قرار گیرد.

پیشنهادها
ازآنجاکه مدلسازی ساختاری تفسیری بر مبنیای قضیاوت ذهنیی خبرگیان صیورت مییگییرد،
میتوان مدلسازی معادالت ساختاری ) (SEMرا برای تائید اعتبار آماری مدل پیشنهادی ،بکیار
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 بنابراین استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری جهت تائید میدل سیاختاری تفسییری.گرفت
 با توجیه بیه اینکیه رابطیه بیین. برای تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد، ارائهشده در این تحقی
اقدامات در ی بازه فازی میتواند نظر خبرگان را بهصورت واقعیتر نسبت بیه بیازه غییر فیازی
 نیز بهعنوان پیشنهادی دیگیر بیرای، بهکارگیری مدلسازی ساختاری تفسیری فازی،نشان دهد
.تحقیقات آتی مطرح میگردد
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