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چکيده
توجه به تابآوری زنجیره تأمین در کنترل ریسک سازمانهای پروژه محور ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
ازآنجاکه هدف هر سازمان تولیدی و خدماتی انعطافپذیری در شرایط ریسک میباشد؛ هدف ،از این پژوهش ارائهی
مدلی برای پیادهسازی زنجیره تأمین تابآور در سازمانهای پروژه محور است .پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی
و ازنظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی -تحلیلی و پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان منتخب
باسابقهی مدیریتی باال در قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) میباشد .نمونه آماری شامل  90نفر از پنج شرکت
قرارگاه است که به این منظور از روش نمونهگیری خوشهای هدفمند استفاده شده است .تائید روایی پرسشنامه
توسط ده نفر از خبرگان منتخب جامعه آماری و همچنین پایایی آن با محاسبهی ضریب آلفای کرون باخ استفاده
شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  EXCELاستفاده گردید .بر اساس مبانی نظری و نتایج
تحقیقات انجامگرفته شده و همچنین نظر خبرگان ،ابتدا مؤلفههای زنجیره تأمین تابآور سازمانهای پروژه محور
تعیین و سپس با انجام آزمون  tقطعی گردیدند؛ در ادامه با استفاده از روش دیمتل روابط بین این مؤلفهها احصاء و
بهمنظور بررســی بــرازش مدل بهدستآمده و اعمــال اصــالحات از آزمون تحلیل عاملی تأییدی تحت نرمافزار
 AMOSاستفاده شد و در نهایت ،مدل نهایی ارائه شد که نشان میدهد ارتباط چابکی ،مدیریت منابع انسانی و
بومیسازی با تابآوری باالترین میـزان ضـریب همبستگی و ارتباط مستقیم را دارند .درعینحال مؤلفهی امنیت از
طریق این سه مؤلفه اثرات خود را بر روی تابآوری اعمال میکنند .قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) برای تابآور
بودن زنجیره تأمین خود باید توجه ویژهای به مؤلفههای با ارتباط مستقیم داشته باشد.
واژهای کليدی :مدیریت زنجیره تأمین ،زنجیره تأمین تابآور ،قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) ،سازمان پروژهمحور.

 .1دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) *( ،نویسندۀ مسئول)؛
mmardani@ihu.ac.ir
(ع)
 .9دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه جامع امام حسین ،
miladklh1939@yahoo.com
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مقدمه
در دیدگاه مرسوم و گذشته ،مدیریت زنجیره تأمین شامل هدایت تمام بخشهای زنجیره
تأمین بهصورت یکپارچه و هماهنگ باهدف بهبود عملکرد جهت ارتقای بهرهوری و سود بیشتر
را شامل میشد و مدیران زنجیره تأمین به دنبال تحویل سریعتر کاال و خدمات ،کاهش هزینه و
افزایش کیفیت در محیط ایستا بودند (قربانپور و همکاران)1920 ،؛ اما در عصر حاضر ،شرایط
ناپایدار و پویای کسبوکارها ،به علت عواملی مانند جهانیشدن ،افزایش سطح برونسپاری
فعالیتها ،افزایش نوسانات تقاضا ،کاهش چرخهی عمر محصوالت ،کاهش شدید در ذخایر
موجودی و تنگاتنگ شدن رقابت میان شرکتها ،زمینهی بروز سطح باالیی از عدم اطمینان و
آشفتگی در زنجیرههای تأمین را در بازارها باعث شده است (پورحجازی و همکاران.)9519 ،1
بنا به نظر تانگ ،در هر زنجیره تأمین دو نوع ریسک وجود دارد :ریسکهای عملیاتی و
ریسکهای اختالل .ریسکهای عملیاتی به بی اطمینانیهای ذاتی نظیر بیاطمینانیهای تقاضا،
عرضه ،زمانهای انتظار تحویل ،قیمتها ،موجود بودن مواد اولیه ،کمیت و کیفیت محصوالت
مرجوعی مربوط میشود؛ بنابراین ،نیاز به کشف ماهیت تصادفی زنجیرههای تأمین ،دغدغه
بسیار مهمی است (زایجینگ و داپنگ .)9511 ،9از طرفی ،با توجه به اینکه احتمال ریسکهای
اختاللی ازجمله تحریم ،نوسانات ارزی و تورم در شرایط موجود کشور برای سازمانهای پروژه
محور باال هست؛ لذا در چنین شرایطی نیاز به طراحی الگوی زنجیره تأمین تابآور بیشتر نمود
پیدا میکند؛ بنابراین زنجیره تأمین بایستی آمادگی مواجهه با هرگونه رویدادی را داشته و
ضمن فراهم نمودن پاسخی کارا و اثربخش ،توانایی بازگشت به وضعیت اولیه را دارا باشد؛ که
این همان معنای تابآوری زنجیره تأمین است (پونومارو و هولکمب.)9552 ،9

Pourhejazy, P. et al.
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ملنیک و همکاران )951۲( 1معتقدند که در حال حاضر تابآوری ،قلب تفکر مدیریت
زنجیره تأمین به شمار میآید (ملنیک و همکاران .)951۲ ،سازمانهای پروژه محور نیاز دارند
که با پیادهسازی سیستم مناسب ارزیابی تابآوری زنجیره تأمین ،استفاده از منابع را هدایت و
ارزیابی نموده تا بتوانند مسیر خود را برای رسیدن به اهداف مدنظر با رعایت تبعات محیطی،
بهصورت مناسبتری کنترل و مدیریت کنند (لی و همکاران.)9513 ،9
در دنیای واقعی ،شناسایی مؤلفهها بهتنهایی کافی نیست ،چراکه آنها بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم به یکدیگر مرتبط هستند و درجهای از روابط تعاملی را باهم دارند .بنابراین ،نیاز به
رویکردی احساس میشود که بتواند روابط درونی بین متﻐیرها را تشخیﺺ دهد و تأثیر یک
متﻐیر بر سایر متﻐیرها را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده و شدت تأثیر یک متﻐیر بر متﻐیرهای
دیگر را بر پایه اندیشه واقعی افراد لحاظ نماید .همچنین ،مدیریت زنجیره تأمین باید به سمت
رویکردهای متفاوت و نوآورانهای حرکت کند تا در مواجهه با اختالالت ناشی از ریسکها،
توانایی بیشتری داشته باشند .یکی از این رویکردها ،زنجیره تأمین «تابآور» است .این مقاله،
ضمن بررسی بیشتر مفهوم تابآوری در زنجیره تأمین ،به بررسی مشخصههای تابآوری
زنجیره تأمین و ارائهی مدلی بر اساس آنها میپردازد تا زنجیره تأمین بتواند منابع موردنیاز
خود در بازار رقابت جهانی را به دست آورد.
نظر به اینکه قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) که بزرگترین پیمانکار پروژههای
زیرساختی کشور هست و با توجه به نقش آن در اجرای پروژه آبرسانی ،تولید و انتقال نفت و
گاز ،سدسازی ،انتقال آب و نیرو ،راهسازی و  ...بهعنوان یکی سازمانهای بسیار مهم در کشور
میباشد ،زنجیره تأمین آن میبایست بهگونهای طراحی شود که در صورت بروز اختالل بتواند
به حالت اولیه برگردد و در برابـر ریسکها و اختالالت مقاوم باشد .لذا تابآور بودن زنجیره
تأمین قرارگاه از اهمیت باالیی برخوردار است .ازآنجاکه چارچوب مفهومی از پیش تعیینشدهای
در مبانی نظری در ارتباط باقابلیت تابآوری زنجیره تأمین ،برای ایجاد یک متدولوژی در
Melnyk, S. et al.
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انعطافپذیرتر کردن زنجیره تأمین سازمانهایی نظیر قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) وجود
نداشت ،الزم بود ابتدا با مرور مبانی نظری و بررسی نظریههای موجود ،یک مدل تابآوری در
این رابطه شکل گیرد؛ سپس این مدل با بهرهگیری از روشهای مختلف در طی پژوهش،
تعدیل و مطابق با شرایط قرارگاه اصالح شود.
مبانی نظری و پيشينه پژوهش
چوپرا و میندل ،زنجیره تأمین را به این صورت تعریف میکنند :تمام مراحلی که بهصورت
مستقیم یا غیرمستقیم در برآورده ساختن تقاضای مشتریان نقش دارد (بالن و همکاران،1
 .)9512زنجیره تأمین نهتنها تولیدکنندگان و تأمینکنندگان ،بلکه انبارهای توزیع ،خرده-
فروشها و حتی مشتریان را نیز دربر میگیرد (آنجل و مانوال .)9513 ،9یک زنجیره تأمین
شامل تمام مراحل و بخشهایی است که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ،در تأمین درخواست
مشتری ،اثرگذار میباشند (میندل .)9512 ،9زنجیره تأمین معموالً بهعنوان شرکتهای وابسته
به یکدیگر تعریف میشود که باهم فعالیت میکنند تا مواد ،کاالها ،خدمات و اطالعات را از مبدأ
تا محل تحویل مدیریت و کنترل کنند و بهبود بخشند تا نیاز مشتریان با پایینترین قیمت
ممکن رفع شود (کاروالیو و همکاران .)9519 ،۲انجمن متخصصان مدیریت زنجیره تأمین،
مدیریت زنجیره تأمین را اینطور تعریف کرده است« :مدیریت زنجیره تأمین شامل برنامهریزی
و مدیریت همه فعالیتهای مربوط به تأمین منابع ،تبدیل آنها به محصول و مدیریت پشتیبانی
میشود»؛ همچنین مدیریت زنجیره تأمین ارتباطات و همکاری میان اعضای زنجیره را نیز
شامل میشود (رحیمی شیخ و همکاران.)1922 ،
تابآوری زنجیره تأمین عبارت است از قابلیت تطبیقپذیری یک زنجیره تأمین برای آمادگی
نسبت به اختالالت و پاسخگویی به آنها ،بهبود و بازگشتی به هنگام و مقرونبهصرفه و بنابراین
Balon, V. et al.
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بهبود عملکرد پس از اختالل که در حالت ایدئال ،وضعیتی بهتر از وضعیت پیش از بروز اختالل
است« .هدف از ایجاد تابآوری در زنجیره تأمین  ،جلوگیری از حرکت زنجیره به سمت شرایط
نامطلوب و بازیابی زنجیره تأمین بعد از بروز اختالل در کمترین زمان و با کمترین هزینه است.
بهعالوه ،تابآوری زنجیره تأمین را نباید صرفاً توانایی مدیریت ریسک دانست ،بلکه توانایی
پاسخگویی به ریسک به روشی بهتر و مقرون بهصرفهتر از سایر رقبا؛ و درنهایت دستیابی به
مزیت رقابتی است (صدیق پور و همکاران.)1923 ،
تابآوری زنجیرههای تأمین را میتوان توانایی زنجیره تأمین برای بازگشت به حالت اولیه
خود یا حرکت به سمت وضعیت جدید یا حتی مطلوبتر پس از قرار گرفتن در معرض اختالل
توصیف کرد .بهبیاندیگر ،توانایی زنجیره تأمین برای آماده شدن در مقابل حوادث
پیشبینینشده ،پاسخ به اختاللها و بازیابی آنها از طریق حفظ تداوم عملیات در سطح
مطلوب ،پیوستگی و نظارت بر ساختار و عملکرد آن ،تابآوری زنجیرههای تأمین تعریف
1
میشود (براندون – جونز و همکاران .)951۲ ،
مدیران نباید بر وقایع مصیبتبار (که ممکن است رخ دهند) تمرکز کنند؛ بلکه الزم است
زنجیره تأمین را بهگونهای مدیریت کنند و توسعه دهند که زنجیره بتواند در مقابل اختالالت
پیشِرو بهخوبی واکنش نشان دهد و به شرایط عادی بازگردد .قابلیت پاسخگویی مناسب به
اختالالت بالیای طبیعی و یا انسانی ،یک نیاز استراتژیک برای بقای سازمان در شرایط رقابتی
است؛ بهخصوص زمانی که سازمان جزئی از یک شبکه موجودیتها است (هانا و همکاران،
 .)9515به گفته کاروالهو و ماکادو ،)9511( 9تابآوری مقولهای است که باید طراحی شود .وی
معتقد است که باید بین گروههای متعدد تأمینکنندگان و مشتریان ،همکاری ،انعطافپذیری و
شفافیت ایجاد شود .زنجیرههای تأمین انعطافپذیر قادرند بهطور مؤثری با آشفتگیها انطباق
یابند تا همان میزان بازدهی را حفظ کنند (استیونسون و اسپرینگ.)9553 ،9
Brandon-Jones, E. et al.
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پيشينه تجربی پژوهش
پس از بررسی مفاهیم نظری ،در این بخش پژوهشهای انجامشده در این حوزه مورد
بررسی قرار میگیرد :رحیمیان و رجبزاده ( )1920در پژوهشی تحت عنوان «سنجش
تابآوری زنجیره تأمین با رویکرد دستگاههای پیچیده سازگار» به سنجش و ارزیابی مفهوم
تابآوری در زنجیره تأمین صنعت پراهمیت داروسازی پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان
میدهد مقدار فعلی شاخﺺ تابآوری برای هر دو زنجیره تأمین داروسازی ایرانی موردمطالعه
متأسفانه فاصله زیادی تا مقدار بهینه دارد و باید در راستای بهبود مؤلفههای هرکدام از ابعاد
همچون انعطافپذیری ،ظرفیت پشتیبانی ،طراحی ساختار زنجیره تأمین گام برداشت .جعفرنژاد
چقوشی و همکاران ( )1920در پژوهشی تحت عنوان «شناسایی و اولویتبندی شاخﺺهای
ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان بر پایه روش بهترین  -بدترین» به شناسایی و اولویتبندی
شاخﺺهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد
شاخﺺهای چابکی ،افزونگی و مشاهدهپذیری به ترتیب ،مهمترین شاخﺺهای ارزیابی
تابآوری تأمینکنندگان شرکت اروند هستند.
مهرابی و کریمینژاد ( )1922در پژوهشی تحت عنوان «سنجش و تحلیل تابآوری در
زنجیره تأمین (مطالعه موردی :شرکت پتروشیمی)» به بررسی عوامل تابآوری زنجیره تأمین
در شرکت پتروشیمی پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد مهمترین شاخﺺهای
آسیبپذیری در زنجیره تأمین شرکت پتروشیمی مورد بررسی عبارتاند از :آشفتگی ،فشارهای
خارجی و ارتباطات؛ و توانمندیهای تابآوری شامل کارایی ،بازیابی و انطباقپذیری .رحیمی و
همکاران ( )1923در پژوهشی تحت عنوان «ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تأمین تابآور
در صنایع دفاعی ایران» به بررسی و شناسایی مهمترین اقدامات تابآوری زنجیره تأمین
پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد  12اقدام در تابآورسازی زنجیره تأمین صنایع
دفاعی مؤثرند که در قالب  0دسته و شامل ارتباط با تأمینکننده ،انعطافپذیری ،چابکی،
افزونگی و امنیت میباشند .ارتباط با تأمینکننده بهعنوان پایهایترین و محرکترین اقدام و
اقدامات افزونگی ،چابکی و امنیت بهعنوان وابستهترین و تحت تأثیرپذیرترین اقدامات برای
تابآوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی معرفی شدند.

ارائه مدل مناسب برای پیادهسازی زنجیره تأمین تابآور … 091/

کریستوفر و پک )955۲( 1در پژوهشی تحت عنوان «ساخت زنجیره تأمین تابآور» به
بررسی نمونههای متعدد حوادث واقعی و تجزیهوتحلیل تأثیر آنها بر زنجیرههای تأمین جهانی،
برای شناسایی و طبقهبندی وقفههای با شدت اثر باال و احتمال وقوع پایین پرداختند .یافتههای
پژوهش آنها نشان میدهد چهار اصل کلیدی شامل مهندسی مجدد زنجیره تأمین ،چابکی،
ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک زنجیره تأمین و همکاری در زنجیره تأمین را برای ایجاد
تابآوری زنجیره تأمین تشخیﺺ دادند.
تانگ )9552( 9در پژوهشی تحت عنوان «راهبردهای مقاومسازی برای کاهش اختالالت
زنجیره تأمین» به این نتیجه رسید که با بهکارگیری راهبردهای مقاومسازی زنجیره تأمین
شرکتها میتوان در زمان بروز اختالل ،از برنامههای اقتضایی مرتبط استفاده کرده و آسیب
کمتری متحمل شد.
پتیت و همکاران )9515( 9در پژوهشی تحت عنوان «اطمینان از انعطافپذیری زنجیره
تأمین :توسعه یک چارچوب مفهومی» به بررسی انعطافپذیر بودن زنجیره تأمین پرداختند.
یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد تابآوری میتواند بر اساس دو بعد آسیبپذیری و
توانمندیها ارزیابیشده و منطقه تابآور را بهعنوان توازن بین این دو بعد تعریف کند ،یعنی
جایی که شرکتها در بلندمدت سودآورتر خواهند بود .در این پژوهش ،هفت فاکتور
آسیبپذیری و چهارده فاکتور توانمندی شناساییشده است.
جوتنر و مکالن )9511( ۲در پژوهشی تحت عنوان «انعطافپذیری زنجیره تأمین در بحران
مالی جهانی :یک مطالعه تجربی» نشان دادند که مدیریت دانش و مدیریت ریسک میتوانند بر
تابآوری زنجیره تأمین اثر گذاشته و از آن طریق میزان آسیبپذیری زنجیره تأمین را تحت
تأثیر قرار دهند.

Christopher, M. & Peck, H.
Tang, C.
Pettit, T. et al.

1.
9.
9.

Jüttner, U. & Maklan, S.

۲.
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مندل )951۲( 1در پژوهشی تحت عنوان «انعطافپذیری زنجیره تأمین :مروری بر پژوهش-
های پیشرفته» به این نتیجه رسیدند که ترکیبی مناسب از منابع ارتباطی متعدد مانند اعتماد،
تعهد ،ارتباطات ،همکاری ،انطباقپذیری و وابستگی متقابل اثر زنجیره تأمین تابآور را بهعنوان
یک قابلیت پویا نشان میدهد.
دونگ و همکاران )9512( 9در پژوهشی تحت عنوان «تجزیهوتحلیل عاملی تأثیرپذیری از
تابآوری زنجیره تأمین» به بررسی و شناسایی ابعاد مؤثر بر تابآوری زنجیره تأمین پرداختند.
به این منظور پیمایشی با مشارکت صنایع تولیدی کشور چین انجام شد .یافتههای پژوهش
آنها نشان میدهد انعطافپذیری ،چابکی ،تسهیم اطالعات ،انطباقپذیری و لجستیک پویا
بهعنوان ابعاد پراهمیت هستند.
ساهو و همکاران )9512( 9در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان
تابآور با بهرهمندی از تکنیک ویکور فازی» نشان دادند که صنایع تولیدی با شاخﺺهای
تابآوری ،میزان سرمایهگذاری در ظرفیت بافرها ،پاسخگویی و ظرفیت نگهداری ذخیره
موجودی راهبردی میتوانند تأمینکنندگان خود را ارزیابی نمایند.
راجش )9513( ۲در پژوهشی تحت عنوان «تواناییهای تکنولوژیکی و تابآوری زنجیره
تأمین شرکتها» به این نتیجه رسیدند که توانمندسازهای خرید ،تولید ،موجودی و پاسخگویی
بسیار مهم میباشند.
با توجه به پژوهشهای پیشین ،در جدول شماره  1مؤلفههای تشکیلدهنده رویکرد رقابتی
مدیریت زنجیره تأمین تابآور در سازمانهای پروژه محور ارائهشده است.

Mandal, S.
Dong, D et al.
Sahu, A et al.
Rajesh, R

1.
9.
9.
۲.

ارائه مدل مناسب برای پیادهسازی زنجیره تأمین تابآور … 091/
جدول شمارۀ  :0مؤلفههای رویکرد رقابتی مدیریت زنجيره تأمين تابآور در سازمانهای
پروژهمحور
منبع

مؤلفههای مدیریت زنجيره تأمين تابآور

بلکهارست و همکاران

منابع چندگانه

()9550

انعطافپذیری در حملونقل

تانگ ()9552

مدیریت بر مبنای تقاضا

یاکوو و همکاران)9553(1

ایجاد طرحهای مختلف برای بومیسازی قطعات و تجهیزات با استفاده از
مهندسی معکوس در انجام پروژههای سازمان

اقتصادیفرد و راسخ
()1923

انعطافپذیری در حملونقل (تعدد و تنوع ناوگان حملونقل جادهای)

کاروالیو و همکاران ()9519

منبع یابی انعطافپذیر

تانگ ()9552

ارتقای دانش فنی و تخصصی کارکنان

بلکهارست و همکاران
()9550

پاسخگویی سریع به مشتری

کاروالیو و همکاران ()9519

ذخیره موجودی و ظرفیت مازاد استراتژیک

تانگ ()9552

تولید در اندازهی کوچک

کاروالیو و همکاران ()9519

استفاده از نیروی کار متخصﺺ

کاروالیو و همکاران ()9519

کاهش زمانهای تأخیر

اسپادینا کروز و
همکاران)9511(9

فرهنگ همکاری بهمنظور کاهش ریسک

کریستوفر و پک ()955۲

قرارداد شفاف و تعهد تأمینکنندگان

رحیمی و همکاران ()1923

دستگاههای تولید انعطافپذیر

پتیت و همکاران ()9515

Iakovou, E et al.
Espadinha-Cruz, P et al.

1.
9.
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مؤلفههای مدیریت زنجيره تأمين تابآور

منبع

ادغام

کریستوفر و جاتنر)9555( 1

بهکارگیری فرهنگ مدیریت ریسک در زنجیره تأمین

کریستوفر و پک ()955۲

توسعه فعالیتهای همکاری با تأمینکننده

لی و همکاران)9552( 9

تسهیم ریسک

کریستوفر و پک ()955۲

اعتماد

چیانگ و همکاران ()9519

قدرت مالی

پتیت و همکاران ()9515

تصمیمگیری مشترک

جاتنر و مکالن)9511( 9

انجام تعهدات جهت تأمین مواد

کاروالیو و همکاران ()9519
بلکهارست و همکاران

استفاده از کارکنان باتجربه برای مدیریت بحران

()9550

بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات

ساهو و همکاران)9512( ۲

استراتژی تعویق

تانگ ()9552

افزایش آمادگی برای نوسانات و اختالالت ناشی از تحریمها

تاچیزاوا و گیمنز)9515( 0

راهبردهای منبع یابی برای امکان تﻐییر تأمینکنندگان

رایس و کانیاتو ()9559

بازمهندسی ساختار و سازمان در راستای چابک سازی

کاروالیو و همکاران ()9519

سرمایهگذاری در امنیت و بهبود دستگاههای امنیتی

رحیمی و همکاران ()1923

محفوظ ماندن اطالعات سازمان

حمزه و عطاطلب ()1923

طراحی مجدد زنجیره تأمین

تاچیزاوا و گیمنز ()9515

Christopher, M & Jüttner, U
Lee, P et al.
Jüttner, U & Maklan, S
Sahu, A
Tachizawa, E & Gimenez, C

1.
9.
9.
۲.
0.

ارائه مدل مناسب برای پیادهسازی زنجیره تأمین تابآور … 099/
مؤلفههای مدیریت زنجيره تأمين تابآور

منبع

مدیریت ریسک

یی و همکاران ()9511

1

بلکهارست و همکاران

کاهش لیدتایم

تأمینکنندگان پشتیبان

پتیت و همکاران ()9515

ثبت دانش فنی حوزه تعمیرات و بازسازی متناسب با سازمان

اقتصادیفرد و راسخ
()1923

اشتراکگذاری اطالعات

تاچیزاوا و گیمنز ()9515

کانالهای توزیع

پتیت و همکاران ()9515

بهکارگیری ناوگان حملونقل اختصاصی

رایس و کانیاتو ()9559

مدیریت موجودی

وو و همکاران)9510( 9

کارگروهی

رایس و کانیاتو ()9559

امکان استفاده از ظرفیت اضافی بالاستفاده در شرایط بحرانی

اسپادینا کروز و همکاران
()9511

آموزشوپرورش کارکنان
نیروی کار چندمهارته
تیمهای عملکردی متقابل
اطمینان از شرایط تأمین

.1

()9550

بلکهارست و همکاران
()9550
رایس و کانیاتو ()9559
بلکهارست و همکاران
()9550
آزودو و همکاران)9511( 9

فاصله زمانی سفارش تا تحویل
Wu, K et al.
Azevedo, S et al.

9.
9.
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مؤلفههای  ۲2گانه احصاء شده از تحقیقات پیشین که در جدول شماره  1آمده است،
توسط خبرگان پژوهش برای سازمانهای پروژهمحور موردبررسی قرار گرفت و تعداد  93مؤلفه
حذف و تعداد  ۲مؤلفه اضافه گردید و نهایتاً مؤلفههای نهایی که مورد تائید خبرگان قرار
گرفتند (تعداد  99مؤلفه) ،در جدول شماره  9به شرح ذیل ارائه شدند:
جدول شمارۀ  :1ابعاد و مؤلفههای زنجيره تأمين تابآور قرارگاه سازندگی خاتماالنبياء
شاخﺺ

بعد اول :چابکی

بعد دوم :امنیت

بعد سوم:
تابآوری

(ص)

زیر شاخﺺ

منبع

بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات

ساهو و همکاران ()9512

استراتژی تعویق

تانگ ()9552

مدیریت و کنترل نوسانات و انحرافات ناشی از تحریمها

کارشناسان قرارگاه

راهبردهای منبع یابی برای امکان تﻐییر تأمینکنندگان

رایس و کانیاتو ()9559

مدیریت و کنترل نوسانات و انحرافات ناشی از تحریمها

کارشناسان قرارگاه

بازمهندسی ساختار و سازمان در راستای چابک سازی

کاروالیو و همکاران ()9519

تأمینکنندگان پشتیبان

پتیت و همکاران ()9515

سرمایهگذاری در امنیت و بهبود دستگاههای امنیتی

رحیمی و همکاران ()1923

افزایش آمادگی برای اختالالت

تاچیزاوا و گیمنز ()9515

محفوظ ماندن اطالعات سازمان

حمزه و عطاطلب ()1923

بهکارگیری افراد معتمد

کارشناسان قرارگاه

کاهش زمان تدارکات

کارشناسان قرارگاه

مدیریت ریسک

یی و همکاران ()9511

منبع یابی انعطافپذیر

تانگ ()9552

دستگاههای تولید انعطافپذیر

پتیت و همکاران ()9515

بازسازی قطعات گلوگاهی و تحریمی

کارشناسان قرارگاه

کانالهای توزیع

پتیت و همکاران ()9515

بهکارگیری ناوگان حملونقل اختصاصی

رایس و کانیاتو ()9559

ارائه مدل مناسب برای پیادهسازی زنجیره تأمین تابآور … 110/

بعد چهارم:
مدیریت منابع
انسانی

بعد پنجم:
بومیسازی

طراحی مجدد زنجیره تأمین

کارشناسان قرارگاه

آموزشوپرورش کارکنان (ارتقای فنی و تخصصی)

بلکهارست ()9550

استفاده از کارکنان باتجربه برای مدیریت بحران

بلکهارست ()9550

تیمهای عملکردی متقابل (ارتقای دانش فنی کارکنان)

بلکهارست ()9550

نیروی کار چندمهارته

رایس و کانیاتو ()9559

طرحهای مختلف برای بومیسازی قطعات و تجهیزات با
استفاده از مهندسی معکوس در انجام پروژهها

اقتصادی فرد و راسخ ()1923

دستیابی به دانش طراحی و ساخت تجهیزات لیفتینگ و
حملونقل متناسب با ساختار سازمانها

کارشناسان قرارگاه

بومیسازی قطعات و تجهیزات پیچیده

کارشناسان قرارگاه

ثبت دانش فنی حوزه تعمیرات و بازسازی

اقتصادیفرد ()1923

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی-تحلیلی است.
استراتژی پژوهش ،از نوع پیمایشی بوده است .جامعه آماری پـژوهش شـامل کلیـه کارشناسـان
منتخب قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) بوده اسـت کـه دارای چنـدین سـال سـابقه کـار در
پستهای مدیریتی می باشند .با توجه بـه اینکـه در ایـن پـژوهش ،روش خبـره محـور بـه کـار
گرفتهشده و لزوم استفاده از نظرات خبرگانی که عموماً کمتر در دسترس هستند ،برای تکمیـل
پرسشنامهها از روش نمونهگیری خوشه ای هدفمند استفاده شد .نمونه آماری شامل پنج شرکت
(شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر ،شرکت مهندسی سپاسـد ،مؤسسـه نـور ،مؤسسـه سـماء و
مؤسسه مهندسین مشاور ایمنسازان) قرارگـاه سـازندگی خـاتماالنبیـاء(ص) اسـت .جمـعآوری
داده ها با استفاده از دو روش کتابخانهای برای مرور ادبیـات پـژوهش و روش میـدانی (توزیـع و
جمع آوری پرسشنامه) انجام گرفت .همچنین جهت آشنایی و شناسـایی معیارهـای تـابآوری و
تأمینکنندگان واجد شرایط از روش مصاحبه نیز استفاده شد .برای سنجش و تائید رواییِ ابـزار
گردآوری داده ها ،روایـی محتـوا بررسـی شـد ،بـهمنظـور روایـی محتـوا ابعـاد و شـاخﺺهـای
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استخراجشده بین اساتید دانشگاهی و افراد خبره سازمان موردمطالعـه توزیـع شـد و از منطقـی
بودن ،قابلفهم بودن و تناسب متﻐیرها اطمینان حاصل شـد و همـینطـور از نظـرات خبرگـان
جهت بهبود ابعاد و شاخﺺهای استخراجشده استفاده گردید .جهت بررسی پایایی پرسشنامه از
ضریب آلفای کرون باخ استفادهشده است ،این ضریب برای کل پرسشنامه برابر بـا  5,110بـوده
است .همانطور که نتیجه ضریب آلفای کرون باخ نشان میدهد ،پرسشنامه مـوردنظر از پایـایی
مناسبی برخوردار است .در پژوهش حاضر در فاز شناسایی اولیه مؤلفههای مؤثر در پیـادهسـازی
زنجیره تأمین تاب آور از آمار توصیفی و نرمافزار  Excelاسـتفاده شـد .جهـت شناسـایی نهـایی
معیارهای پژوهش در زنجیره تأمین تابآور از روشهای تجزیهوتحلیل آمـار اسـتنباطی (آلفـای
کرون باخ ،آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون تی) استفاده گردید .گفتنی است جهت انجام
محاسبات آماری این روش ،از نرمافزارهای  Excelو  SPSSبهره گرفته شد .همچنین از تکنیـک
دیمتل جهت تعیین روابط و وزنهـای معیارهـای شناسـاییشـده در رویکـرد تـابآور اسـتفاده
گردید .بهمنظور بررسی دادههای پژوهش ،آزمون فرضـیههـا و محاسـبه پایـایی پرسـشنامـه از
نرم افزار آماری  SPSSو جهت محاسبه امتیازات میانگین معیارها و رتبهبندی آنها از نـرمافـزار
 EXCELاستفادهشده است و درنهایت برای برازش مدل بهدستآمـده ،از نـرمافـزار Amos-11
استفاده گردید.
یافتهها
پس از مطالعهی پژوهشهای انجامشده در راستای هر یک از ابعاد مدیریت زنجیره تأمین
تابآور ،بهطورکلی  ۲2مؤلفه شناسایی گردید که به تفکیک در جدول شماره  1ارائهشده است.
سپس این مؤلفهها جهت پاالیش و غربالگری در اختیار خبرگان قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) که حداقل چندین سال تجربهی علمی و عملی با مفاهیم زنجیره تأمین
داشتند قرار گرفت .بر اساس قضاوت خبرگان و آزمون  tتک نمونهای ،مشخﺺ شد که
مؤلفههای منتخب ،با نوع فعالیت و شرایط زنجیره تأمین قرارگاه مطابقت داشته و از نظر قابل
پژوهش بودن مناسب است؛ اما پیششرط استفاده از آزمون  ،tنرمال بودن دادهها است .لذا ،در
وهله اول سعی شد تا با استفاده از ضریب چولگی و ضریب کشیدگی ،از نرمال بودن دادهها
اطمینان حاصل شود .نتایج این بررسی نشان داد که دادهها در دامنه ( -9تا  )+9میباشند و با
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استفاده از آزمون پارامتریک  tباهدف غربالگری مؤلفهها ،نتایج بهصورت جدول  9حاصل شد و
آزمونهای  ،tدر جداول  9الی ( 3در ادامه) آورده شدهاند:
جدول شمارۀ  :1نتایج آزمون  tدر خصوص مؤلفههای بعد اول
One-Sample Test; Test Value= 9
Sig

df

T

5,521

9۲

0,09

پاسخگویی سریع به مشتری

5,599

9۲

2,92

بهکارگیر ی فناوری اطالعات و ارتباطات

5,551

9۲

9,99

استراتژی تعویق

5,555

9۲

9,31

مدیریت و کنترل نوسانات و انحرافات ناشی از تحریمها

5,559

9۲

0,05

راهبردهای منبع یابی برای امکان تﻐییر تأمینکنندگان

5,555

9۲

9,۲9

بازمهندسی ساختار و سازمان در راستای چابک سازی

5,555

9۲

9,32

تأمینکنندگان پشتیبان

جدول شمارۀ  :1نتایج آزمون  tدر خصوص مؤلفههای بعد دوم
One-Sample Test; Test Value= 9
Sig
5,555

Df
9۲

T
۲,22

سرمایهگذاری در امنیت و بهبود دستگاههای امنیتی

5,592

9۲

9,91

افزایش آمادگی برای اختالالت

5,551

9۲

9,31

محفوظ ماندن اطالعات سازمان

5,555

9۲

۲,32

بهکارگیری افراد معتمد

جدول شمارۀ  :1نتایج آزمون  tدر خصوص مؤلفههای بعد سوم
One-Sample Test; Test Value= 9
Sig

Df

T

5 503

9۲

9/52

کاهش زمان تدارکات

5 555

9۲

0 51

مدیریت ریسک

5 551

منبع یابی انعطافپذیر

9۲

1 13

5 555

9۲

1 99

دستگاههای تولید انعطافپذیر

5 555

9۲

0 ۲0

بازسازی قطعات گلوگاهی و تحریمی
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5/559

9۲

9 99

کانالهای توزیع

5/555

9۲

5/52

9۲

۲ 23
9/01

بهکارگیری ناوگان حملونقل اختصاصی
طراحی مجدد زنجیره تأمین

جدول شمارۀ  :1نتایج آزمون  tدر خصوص مؤلفههای بعد چهارم
One-Sample Test; Test Value= 9
5 555

df
9۲

T
1/13

Sig

آموزشوپرورش کارکنان (ارتقای فنی و تخصصی کارکنان)

5 555

9۲

3 3۲

استفاده از کارکنان باتجربه برای مدیریت بحران

5 555

9۲

2 35

تیمهای عملکردی متقابل (ارتقای دانش فنی و تخصصی کارکنان)

5 555

9۲

2 20

نیروی کار چندمهارته

جدول شمارۀ  :1نتایج آزمون  tدر خصوص مؤلفههای بعد پنجم
One-Sample Test; Test Value= 9
Sig

Df

T

5 555

9۲

3/92

ایجاد طرحهای مختلف برای بومیسازی قطعات و تجهیزات با استفاده از
مهندسی معکوس در انجام پروژههای سازمان

5 555

9۲

3 31

دستیابی به دانش طراحی و ساخت تجهیزات لیفتینگ و حملونقل
متناسب با ساختار سازمانها

5 555

9۲

3 15

بومیسازی قطعات و تجهیزات پیچیده

5 551

9۲

9 22

ثبت دانش فنی حوزه تعمیرات و بازسازی متناسب با سازمان

نتایج حاصل از آزمون  tنشان میدهد که در طراحی مجـدد زنجیـره تـأمین ،کـاهش زمـان
تدارکات و پاسخگویی سریع به مشتری از زیرمجموعههای ابعـاد اصـلیشـان بـه دلیـل معنـادار
نبودن ( )sig<5/50حذف میگردند.
از تکنیک دیمتل جهت شناسـایی روابـط و وزنهـای درونـی معیارهـای شناسـاییشـده در
رویکرد تابآور استفادهشده است .در این پژوهش از خبرگـان خواسـته شـد کـه درجـه ارتبـاط
مستقیمی که هر معیار  iروی هر معیار  jدارد را تعیـین کننـد و بـر اسـاس یـک مقیـاس عـدد
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نامیده میشود .این اعداد بهصورت بدون تأثیر ( ،)5تأثیر
صحیح بین  5تا  ۲نشان دهند که
اندک ( ،)1تأثیر متوسط ( ،)9تأثیر زیاد ( )9و تأثیر خیلـی زیـاد ( )۲توصـیف مـیشـوند کـه از
تمامی ماتریسهای جمعآوریشده از خبرگان درنهایت یک میانگینگیری انجام میشود کـه آن
را ماتریس ( )Aمینامند .در جدول شماره  1ماتریس ارتباط مستقیم ( )Aارائهشده است.
1

جدول شمارۀ  :1ماتریس ارتباط مستقيم ()A
بومیسازی

مدیریت منابع انسانی

تابآوری

امنیت

چابکی

9
9/991

9/۲19

9/039

1/5۲1

***

چابکی

9/3۲2

9/911

9/129

***

9/290

امنیت

1/309

۲
9/301

9/119

***

1/10۲

9/213

تابآوری

***

9/992

9/0۲9

9/951

مدیریت منابع انسانی

***0

9/902

1/290

9/519

9/101

بومیسازی

9

2
ماتریس ( )Sرا میتوان با نرمال کردن ماتریس ( )Aو با توجه به معادلههای زیر محاسبه
کرد .در جدول شماره  2ماتریس ارتباط مستقیم نرمال شده ( )Sارائهشده است.
]S= m. A[1
]] [ 2

|

1
|∑ 1

1
|

|∑ 1

[

=M

جدول شمارۀ  :9ماتریس ارتباط مستقيم نرمال شده ()S
بومیسازی

مدیریت منابع انسانی

تابآوری

امنیت

چابکی

5/92۲

5/929

5/۲51

5/113

***

چابکی

5/915

5/929

5/121

***

5/939

امنیت

5/102

5/931

***

5/۲51

5/۲19

تابآوری

5/910

***

5/911

5/920

5/9۲0

مدیریت منابع انسانی

***

5/931

5/105

5/992

5/993

بومیسازی
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ماتریس تأثیر کل ) (Tرا میتوان با توجه به معادلههای زیر محاسبه کرد.
] [9
] [۲
] [0
سپس ,

] [5

وقتیکه،

∞

2
1

)

)(1

1

9

() 1

(1
(1

9
1

)

1

() 2

،
][ 2

1

] [3

)

T=S(1

, i, j=1, 9… n.

]

[=T

جدول شمارۀ  :01ماتریس تأثير کل ()T
بومیسازی

مدیریت منابع انسانی

تابآوری

امنیت

چابکی

9/119

9/519

9/915

1/115

1/0۲2

چابکی

5/۲53

1/325

1/993

5/35۲

1/15۲

امنیت

9/310

9/۲52

1/211

1/992

9/919

تابآوری

1/102

1/003

1/229

5/355

1/192

مدیریت منابع انسانی

5/012

5/099

5/293

1/315

1/951

بومیسازی

ماتریس  Tکل بر اساس فرمولهای گفتهشده و محاسبات مربوطه به دست آمد و بر اساس
نشان میدهد که عنصر  iبه چه صورتی بر روی عنصر  jتأثیر میگذارد .برای
آن ،هر عنصر
کاهش پیچیدگی نقشه ارتباط مؤثر ،از خبرگان خواسته می شود که یک ارزش آستانهای برای
ماتریس کل تعیین کنند .بعد از به دست آمدن ارزش آستانهای ،بین عناصری که ارزش باالتر یا
مساوی ارزش آستانهای دارند ،رابطه وجود دارد و بالعکس .ارزش آستانهای با روش میانگین بر
اساس نظرات خبرگان و نتایج پرسشنامه (مقدار  )1,339محاسبه شد.
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جمع ردیفی و ستونی ماتریس
بهصورت معادله زیر:

 ،به ترتیب شاخﺺهای
] [1
] [2

و

را محاسبه میکنند.
19
∑
1

][15

∑
1

به این صورت که  Dو  Rبه ترتیب به جمع ردیفها و جمع ستونهای ماتریس  Tاشاره
دارد .با محاسبه و قرار دادن ) (D+Rدر محور افقی و ) (D-Rدر محور عمودی میتوان
تحلیلهایی را انجام دهیم .بدینصورت ) (D-Rکه نشانگر موقعیت یک معیار (در طول محور
عرضها) است و این موقعیت در صورت مثبت بودن ) ،(D-Rبهطورقطع یک نفوذکننده بوده و
در صورت منفی بودن آن ،بهطورقطع تحت نفوذ (دریافتکننده) خواهد بود (D+R) .نشانگر
مجموع شدت یک عنصر (در طول محور طولها) هم ازنظر نفوذکننده و هم ازنظر تحت نفوذ
واقعشدن میباشد .روش دیمتل جهت محاسبه روابط بهکار گرفته میشود.
(ص)

شکل شمارۀ  :0مدل اوليه رویکرد زنجيره تأمين تابآور قرارگاه سازندگی خاتماالنبياء
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بهمنظور بررسی برازش مدل بهدستآمده و اعمال اصالحات الزم در آن از نرمافزار Amos-
 11استفاده شد .در مدل بهدستآمده (شکل  ،)1باید بررسی شود که آیا ارتباطات مذکور،
معنادار هستند یا خیر؟
برای پاسخ به معناداری یا عدم معناداری روابط ،جدول  11ارائهشده است .این جدول نتایج
ضرایب تأثیر استاندارد در مدل بهدستآمده را ارائه داده است .همانطور که مشاهده میشود،
در جدول  19برخی از ارتباطـات غیر معنادار معرفیشدهاند .ازاینرو ،این ارتباطات غیر معنادار
(سطح معناداری بیشتر از  )5,50باید از مدل حذف گردند .این مسیرها ،مسیرهای تابآوری به
بومیسازی ،مدیریت منابع انسانی به بومیسازی ،امنیت بهچابکی ،بومیسازی به امنیت هستند
که در مدل اولیه حذفشده (شکل  )1و برخی ارتباطات جدید (بومیسازی به تابآوری و
چابکی به امنیت) بر اساس نتایج نرمافزار و با توجه به پیشینه نظری افزوده شدهاند.
جدول شمارۀ  :00گزارش ضرایب استاندارد مستقيم در مدل بهدستآمده
بتا ()β

سطح معناداری

تابآوری

5/19

5/5۲

چابکی

5/09

5/551

5/۲2

5/551

-5/52

5/13

5/553

5/12

-5/511

5/39

مدیریت منابع انسانی

5/99

5/551

تابآوری

5/9۲

5/551

مدیریت منابع انسانی

5/13

5/51

چابکی

5/۲9

5/551

بومیسازی

5/39

5/559

امنیت

5,5۲

5,۲9

مسير
چابکی
تابآوری

مدیریت منابع انسانی

امنیت

تابآوری

بومیسازی

مدیریت منابع انسانی
امنیت
تابآوری

بومیسازی

چابکی

مدیریت منابع انسانی
چابکی

مدیریت منابع انسانی
چابکی
بومیسازی
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در جدول  ،11نوع برازش و شاخﺺهای آنها ارائهشده است .نـوع بـرازش شـامل
شـاخﺺ هـای مطلـق ،تطبیقی و مقتصد هستند .هریک از برازشهای موجود دارای
شاخﺺهایی هستند که در جدول  11مطرحشده است .هر شاخصی دارای میزان قابلقبولی
است .این مرز قابلقبول در جدول بـه تفکیـک هریـک از شـاخﺺهـا گزارششده است.
جدول شمارۀ  :01بررسی شاخصهای برازش مطلق ،تطبيقی (نسبی) و باقيمانده در مدل اوليه
مطلق

مقدار

باالتر از 5/2

باالتر از 5/1

باالتر از 5/2

5/2 5/11 5/10 5/29 5/31 5/21 9۲

5/92

5/۲0

5/۲2

5/1۲

9/91

-

باالتر از 5/2

باالتر از 5/2

RMSEA PCFI PNFI

باالتر از 5/0

قابلقبول

⁄

باالتر از 5/0

۲/2

9

باالتر از 5/0

الگو
تدوینی

-

IFI NFI TLI CFI AGFI GFI df

PGFI

برازش

باالتر از 5/50

شاخﺺ

9

مقتصد

بین  1تا 0

برازش

باالتر از 5/2

نوع

تطبيقی

شاخص

همانطور که مشاهده میشود در جدول  ،19هریک از شـاخﺺهـای بـرازش در مدل،
دارای مقادیر نزدیک به مرز هستند .ازاینرو با توجه به پشتوانه نظری ،با بررسی معنـاداری
ارتباطـات و مسیرهای پیشنهادی جدید میتوان به میزان قابلتوجهی مدل را بهبود بخشید و
مدل اصالحی ( 1شکل  )9را پیشنهاد نمود.
(ص)

شکل شمارۀ  :1مدل اصالحی  0رویکرد زنجيره تأمين تابآور قرارگاه سازندگی خاتماالنبياء
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در جدول  19به بررسی معناداری روابط مدل اصالحی  1پرداختهشده اسـت .در ایـن
جـدول کلیـه ارتباطات معنادار گزارششدهاند .نتایج حاکی از آن است که نیـاز بـه حـذف
هیچیک از ارتباطـات نیست؛ بنابراین باید شاخﺺهای برازش را نیز بررسی کرد و بعد در مورد
برازش مناسب الگو اظهارنظر کـرد.
در جـدول  19نشان دادهشده است که چابکی و مدیریت منابع انسانی و بومیسازی با
تابآوری رابطه مستقیمی دارند درعینحال سایر مؤلفهها با توجه به رابطهشان با این سه مؤلفه
از طریق (این سه مؤلفه) اثرات خود را بر روی تابآوری اعمال میکنند.
جدول شمارۀ  :01گزارش ضرایب استاندارد مستقيم در مدل اصالحی 0
بتا ()β

سطح معناداری

تابآوری

5/29

5/5۲

چابکی

5/09

5/551

تابآوری

5/۲2

5/551

مدیریت منابع انسانی

5/۲9

5/551

بومیسازی

5/92

5/551

مدیریت منابع انسانی

5/99

5/551

تابآوری

5/۲۲

5/551

مدیریت منابع انسانی

5/13

5/51

چابکی

5/۲9

5/551

5/92

5/559

مسير
چابکی
تابآوری
بومیسازی
امنیت

چابکی
تابآوری

مدیریت منابع انسانی
چابکی

مدیریت منابع انسانی
چابکی

امنیت

در جدول  1۲به گزارش شاخﺺهای برازش پرداختهشده است .همانطور که مشـاهده
مـیشـود تمـام شاخﺺها بهبودیافته و برازش مناسبی از مدل اصالحی  1را نشان میدهند؛
بنابراین این الگوی نهایی پژوهش است که با پشتوانههای نظری و آماری قابلیت تدوین دارد.
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جدول شمارۀ  :01بررسی شاخصهای برازش مطلق ،تطبيقی و باقيمانده در الﮕوی اصالحی دوم
نوع

مطلق

مقدار قابلقبول

باالتر از 5/2

باالتر از 5/1

باالتر از 5/2

باالتر از 5/2

باالتر از 5/2

باالتر از 5/2

باالتر از 5/0

الگو
تدوینی

12,9

5,2 5,23 9۲

⁄

باالتر از 5/0

-

-

RMSEA PCFI PNFI

9

باالتر از 5/0

شاخﺺ

IFI NFI TLI CFI AGFI GFI df

PGFI

برازش

باالتر از 5/50

9

مقتصد

بین  1تا 0

برازش

تطبيقی

شاخص

1

1

1

1

5,01

5,01

5,21

5

1

بنابراین مدل نهایی همان مدل اصالحی  1است( .شکل )9
برای اولویتبندی مؤلفههای تابآوری از دیدگاه خبرگان قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)،
از آزمون فریدمن استفاده شد .متﻐیری دارای رتبه باالتر است که میانگین رتبه آن بیشتر از
سایر متﻐیرها باشد .خروجیهای مربوط به آزمون فریدمن در جدول  ،10آورده شده است.
مقدار کای مربع ( )22 99حکایت از آن دارد که میان شاخﺺهای انگیزشی ازنظر اهمیت
تفاوت معناداری ( )5 555وجود دارد.
جدول شمارۀ  :01رتبهبندی تأثير ابعاد اصلی در تابآوری زنجيره تأمين قرارگاه سازندگی
رتبه

متغير

ميانﮕين رتبه

0

چابکی

0,99

1

بومیسازی

۲,39

1

مدیریت منابع انسانی

۲,20

1

امنیت

۲,05

آماره آزمون
تعداد90 :
کای مربع22,99:
معناداری5,555:

در این آزمون ،مقایسه میانگین رتبه شاخﺺهای انگیزشی نشان میدهد که مؤلفه چابکی
باالترین اولویت را داشته ،سپس به ترتیب مؤلفههای بومیسازی ،مدیریت منابع انسانی و امنیت
در ردههای بعدی قرار دارند.
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بحث و نتيجهگيری
با روش مرور ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) ،مؤلفههای اولیه ،با تعداد  ۲2مؤلفه ،در رویکرد تابآور شناسایی شدند .در
مرحله بعد با استفاده از روش آزمون  tو پرسشنامه  0درجهای لیکرت توسط کارشناسان و
خبرگان ،مؤلفههای نهایی ،با تعداد  99مؤلفه ،شناسایی شدند .با استفاده از روش دیمتل روابط
بین مؤلفهها ی منتخب تعیین شد و برای بررسی معناداری یا عدم معناداری روابط بین مؤلفهها،
از برازش و نرمافزار ایموس استفاده گردید و مدل نهایی ارائه گردید .تصمیمگیری در مورد
انتخاب یک یا چند مؤلفه از بین مؤلفههای بهدستآمده ،به نظر منطقی نمیرسد؛ زیرا همچنان
که ذکر گردید این مؤلفهها معموالً دارای اثر متقابل بر یکدیگر بوده و عدم توجه به این موضوع
مدیران را در بهکارگیری عملیاتی درست آنها و دستیابی به نتایج مؤثر ،ناکام میگذارد؛
بنابراین پس از شناسایی مؤلفهها ،میبایست آنها را بر اساس ارتباطشان باهم ،به کار گرفت.
تحلیل عاملی تأییدی ،ابزاری است که روابط بین این مؤلفهها را بهخوبی بررسی میکند .در
رویکرد تابآور ،مؤلفههای چابکی ،تابآوری ،مدیریت منابع انسانی ،امنیت و بومیسازی
بهعنوان معیارهای نهایی انتخاب شدند که چابکی ،مدیریت منابع انسانی و بومیسازی دارای
ارتباط مستقیم با تابآوری زنجیره تأمین بوده و مؤلفه امنیت با تأثیرگذاری بر مؤلفهی مدیریت
منابع انسانی ،بهطور غیرمستقیم در تابآوری زنجیره تأمین مؤثر است .برای تابآورسازی
زنجیره تأمین قرارگاه سازندگی ،با توجه به رابطهی تابآوری با مؤلفههای بومیسازی ،مدیریت
منابع انسانی و چابکی ،میتوان با بهبود عملکرد این سه مؤلفه ،تابآوری در قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) را ارتقاء داد .همچنان که مدل نهایی تابآوری زنجیره تأمین قرارگاه نشان
میدهد (شکل  ،)9مؤلفهی مدیریت منابع انسانی بهعنوان یک مؤلفه مهم ،به دلیل تأثیر بر
مؤلفههای چابکی و تابآوری ،در زنجیره تأمین شناختهشده و عاملی مهم در تابآوری زنجیره
تأمین میباشد .بدون استفاده از کارکنان باتجربه برای مدیریت بحران و نیروی کار چندمهارته
در ارتباط با تأمینکنندگان ،تابآور بودن زنجیره تأمین دور از انتظار است چون شالوده اصلی
هر سازمانی را نیروی انسانی آن سازمان تشکیل میدهد و این موضوع اهمیت کارکنان قرارگاه
را بهخوبی نشان میدهد .گرچه مؤلفههایی مانند چابکی و بومیسازی زنجیره تأمین در
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تابآوری آن بسیار مهم است اما بهکارگیری مدیریت منابع انسانی و تابآورسازی زنجیره
تأمین مبنایی برای پیادهسازی تابآوری میباشد و بهکارگیری این دو اقدام با توجه به مدل
بهدستآمده میتواند در پیادهسازی بومیسازی و چابکی زنجیره تأمین کمک نماید .نتایج
حاصل از مدل نشان میدهد که مدیران قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) میبایست برای
تابآورسازی زنجیره تأمین ،ابتدا اقدامات مستقیمی (زیر مؤلفههایی) که در تابآوری تأثیر
میگذارند را انجام داده و سپس تالشهای خود را بر پیادهسازی اقدامات چابکی و مدیریت
منابع انسانی که بهصورت مستقیم در تابآوری زنجیره تأمین داللت دارد ،متمرکز نمایند.
همچنین ،با بهبود شرایط بومی سازی امکانات و تجهیزات قرارگاه و نیز بهبود امنیت که بهطور
غیرمستقیم بر ارتقاء تابآوری زنجیره تأمین تأثیر میگذارند ،توجه کنند.
سرمایهگذاری در امنیت و بهبود دستگاههای امنیتی سبب محفوظ ماندن اطالعات دارای
طبقهبندی قرارگاه سازندگی میگردد .نکته قابلتوجه اینکه این امنیت منجر به ارتقاء امنیت
ملی خواهد شد .همچنین ،افزایش آمادگی برای اختالالت شامل بازسازی قطعات گلوگاهی و
تحریمی و بهکا رگیری افراد مطمئن ،امنیت دانشی و اطالعاتی را به همراه خواهد داشت؛ لذا
این موضوع اهمیت مدیریت زنجیره تأمین تابآور را بهخوبی نشان داده و توجه به امنیت در
رویکرد تابآور در مدیریت زنجیره تأمین را تأکید مینماید.
مؤلفه مهم دیگر بهدستآمده چابکی است که بر قابلیت برگشتپذیری زنجیره به حالت قبل
از بروز اختالل ،تأکید دارد و شامل اقدامات در زیرمجموعه خود است .با توجه به اینکه زنجیره
تأمین تحت تأثیر اختالالتی مانند تحریمها و اختالالت دیگر مربوط به امنیت نیز قرار دارد لذا
بهکارگیری این رویکرد در زنجیره تأمین سازمانهای پروژه محور کشور بهخصوص قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیاء(ص) ضروری است.
ازآنجاییکه مدیریت ریسک بهعنوان زیرمجموعه اصلی از مؤلفه تابآوری جهت غلبه بر
شرایط نامطمئن ،یکی از خصوصیتهای اصلیِ استراتژی تابآوری است ،لذا استقرار فرهنگ
مدیریت ریسک در زنجیره تأمین بهعنوان یک عامل کلیدی جهت تابآوری زنجیره تأمین در
شرایط بحرانی ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین ،توجه بیشتر به این مهم ،به مدیران
سازمانهای پروژه محور و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء (ص) تأکید میگردد و آنها بایستی با
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ایجاد و توسعه فرهنگ مدیریت ریسک در زنجیره تأمین ،به تابآوری زنجیره تأمین سازمان
خود در وضعیت و شرایط آشوب و پویای فعلی کمک نمایند تا سازمان در عرصهی رقابتهای
بینالمللی و کسبوکارها و پروژههای بزرگ (که هرلحظه ریسکیتر میگردند) پایدار باقی بماند.
همچنین برگزاری کارگاههای آموزش برای بومیسازی در زنجیره تأمین بهمنظور به-
روزرسانی شناسایی ریسکهای موجود در زنجیره تأمین و گزارش به مدیران ارشد بهعنوان یک
ضرورت و اولویت بوده و این موضوع میتواند کمک شایانی به زنجیره تأمین سازمانهای پروژه
محور جهت فائق آمدن بر شرایط بحرانی و عدم تناسبهای شرایط و تجهیزات ایجاد نماید .در
خصوص لزوم بهروز بودن ،سازمانهای پروژه محور باید به ایجاد شبکهای از شرکتهای
دانشبنیان برای دستیابی به دانش طراحی و ساخت تجهیزات موردنیاز ،تمرکز نمایند .باید
توجه داشت که این مهم میتواند به طرز قابلتوجهی ریسک زنجیره تأمین را کاهش داده و
تابآوری آن را افزایش دهد.
وجود برخی مشکالت ،محدودیتها و نارساییها در فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی
اجتنابناپذیر است .مطالعه حاضر نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با محدودیتها و مشکالتی
روبهرو بوده است .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)
موردمطالعه قرارگرفته شده است ،بنابراین ،دسترسی به کارشناسان و خبرگان این سازمان به
دلیل مسائل امنیتی و نظامی مشکل بود؛ بنابراین ،جهت انجام فرآیندهای پژوهش و جمعآوری
دادهها و اطالعات موردنیاز ،زمان زیادی نزدیک به  15ماه صرف گردید.
پيشنهادها
 بنابراین برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میگردد رویکردهای دیگر زنجیره تأمین
همچون ناب ،چابک ،سبز و  ...بررسی شوند و مؤلفههای این رویکردها نیز در
زنجیره تأمین سازمانهای پروژه محور ،موردبررسی قرار گیرند.
 به پژوهشگران پیشنهاد میشود در تحقیقات خود میتوانند از بعد سیستمی به
مسئله بپردازند و یک سیستم بهبود در تابآوری زنجیره تأمین را طراحی نمایند.
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