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 چکيده

پروژه محور، از اهمیت باالیی برخوردار است.  های سازمان در کنترل ریسک تأمینآوری زنجیره  تابتوجه به 

ی  وهش ارائهباشد؛ هدف، از این پژ ی در شرایط ریسک میریپذ انعطافهدف هر سازمان تولیدی و خدماتی  ازآنجاکه

هدف، کاربردی  ازنظرپروژه محور است. پژوهش حاضر  های سازمانآور در  تاب تأمینسازی زنجیره  مدلی برای پیاده

تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان منتخب  -ها، توصیفی نحوه گردآوری داده ازنظرو 

نفر از پنج شرکت  90باشد. نمونه آماری شامل  االنبیاء)ص( میاتممدیریتی باال در قرارگاه سازندگی خ ی باسابقه

پرسشنامه  ییروا دی. تائه استشد ای هدفمند استفاده خوشه یریگ از روش نمونه قرارگاه است که به این منظور

ده کرون باخ استفا یآلفا بیضری  با محاسبه آن ییایپاهمچنین  توسط ده نفر از خبرگان منتخب جامعه آماری و

مبانی نظری و نتایج  بر اساسگردید.  استفاده EXCELو  SPSS یافزارها ها از نرم داده لیوتحل هیتجز یشد. برا

پروژه محور  های سازمانآور  تاب تأمینی زنجیره ها مؤلفهشده و همچنین نظر خبرگان، ابتدا  گرفته انجامتحقیقات 

و  احصاء ها مؤلفهامه با استفاده از روش دیمتل روابط بین این قطعی گردیدند؛ در اد tتعیین و سپس با انجام آزمون 

افزار  ی تحت نرمدییتأاز آزمون تحلیل عاملی آمده و اعمــال اصــالحات  دست بهمدل منظور بررســی بــرازش  به

AMOS  ی و مدیریت منابع انسان چابکی،ارتباط  دده ینشان م، مدل نهایی ارائه شد که تینها درو استفاده شد

از  امنیت  ی مؤلفه حال نیدارند. درع را و ارتباط مستقیم باالترین میـزان ضـریب همبستگی آوری با تاب سازی بومی

آور تاب برای )ص(اءیاالنب خاتم یقرارگاه سازندگ کنند. اعمال می آوری تابمؤلفه اثرات خود را بر روی این سه طریق 

 .ی با ارتباط مستقیم داشته باشدها مؤلفهی به ا خود باید توجه ویژه تأمینبودن زنجیره 
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 مقدمه

های زنجیره شامل هدایت تمام بخش تأمیندر دیدگاه مرسوم و گذشته، مدیریت زنجیره 

وری و سود بیشتر  اهنگ باهدف بهبود عملکرد جهت ارتقای بهرهصورت یکپارچه و هم به تأمین

تر کاال و خدمات، کاهش هزینه و به دنبال تحویل سریع تأمینو مدیران زنجیره  شدرا شامل می

؛ اما در عصر حاضر، شرایط (1920پور و همکاران،  )قربان افزایش کیفیت در محیط ایستا بودند

سپاری  ، افزایش سطح برونشدن یعواملی مانند جهان به علت ،وکارها کسب ی پویاناپایدار و 

محصوالت، کاهش شدید در ذخایر  عمر ی ها، افزایش نوسانات تقاضا، کاهش چرخه فعالیت

و  نانیبروز سطح باالیی از عدم اطم ی زمینه ،ها موجودی و تنگاتنگ شدن رقابت میان شرکت

 . (9519، 1)پورحجازی و همکاران عث شده استرا در بازارها با تأمینهای  در زنجیره آشفتگی

های عملیاتی و  دو نوع ریسک وجود دارد: ریسک تأمینبنا به نظر تانگ، در هر زنجیره 

های تقاضا، یاطمینان ذاتی نظیر بی یها ینانیاطم یبهای عملیاتی به  های اختالل. ریسک ریسک

د اولیه، کمیت و کیفیت محصوالت ها، موجود بودن مواهای انتظار تحویل، قیمتعرضه، زمان

، دغدغه تأمینهای  بنابراین، نیاز به کشف ماهیت تصادفی زنجیره ؛شود مرجوعی مربوط می

های  احتمال ریسک که نیااز طرفی، با توجه به  (.9511، 9)زایجینگ و داپنگبسیار مهمی است 

پروژه  های سازمانبرای تحریم، نوسانات ارزی و تورم در شرایط موجود کشور  ازجملهاختاللی 

آور بیشتر نمود  تاب تأمیندر چنین شرایطی نیاز به طراحی الگوی زنجیره ؛ لذا هستمحور باال 

و را داشته  آمادگی مواجهه با هرگونه رویدادی بایستی تأمین زنجیره بنابراین؛ کند میپیدا 

که  باشد؛ولیه را دارا ضمن فراهم نمودن پاسخی کارا و اثربخش، توانایی بازگشت به وضعیت ا

 .(9552، 9)پونومارو و هولکمب است تأمینآوری زنجیره  این همان معنای تاب
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1ملنیک و همکاران
آوری، قلب تفکر مدیریت  ( معتقدند که در حال حاضر تاب951۲) 

نیاز دارند  پروژه محور های سازمان (.951۲)ملنیک و همکاران،  آیدبه شمار می تأمینزنجیره 

، استفاده از منابع را هدایت و تأمینآوری زنجیره  سازی سیستم مناسب ارزیابی تابپیاده که با

تا بتوانند مسیر خود را برای رسیدن به اهداف مدنظر با رعایت تبعات محیطی، نموده ارزیابی 

 (.9513، 9)لی و همکاران تری کنترل و مدیریت کنندصورت مناسب به

 یا مستقیم رطو به ها آنچراکه  ،نیست کافی ییتنها ها به فهمؤل شناسایی ،قعیوا ینیادر د

 به زنیا، ینابنابر ند.را باهم دار تعاملی بطای از روا جهو در هستند مرتبط یکدیگر هب غیرمستقیم

 یک تأثیر و هدد تشخیصرا  متغیرها بین نیدرو بطروا ندابتو که دشو می سحساا دییکررو

 هایمتغیر بر متغیر یک تأثیر تشدداده و  ارقر لیوتحل هیتجز ردمورا  متغیرها سایر بر متغیر

به سمت  دیبا تأمین رهیزنج تیریمدهمچنین، نماید.  ظلحا ادفرا قعیوا ندیشها پایه بررا  یگرد

، ها سکیاز ر یحرکت کند تا در مواجهه با اختالالت ناش یا متفاوت و نوآورانه یکردهایرو

مقاله،  نیاست. ا« آور تاب» تأمین رهیزنج کردها،یرو  این از یکیداشته باشند.  یشتریب ییتوانا

 یآور تاب یها مشخصه یبه بررس ،تأمین رهیدر زنج یآور مفهوم تاب شتریب یضمن بررس

 ازیمنابع موردن بتواند تأمین رهیزنجتا  پردازد یم ها آن بر اساس  ی مدلی و ارائه تأمین رهیزنج

 .ددست آوررا به  یدر بازار رقابت جهانخود 

 یهاکار پروژهمانیپ ترین بزرگ)ص( که اءیاالنبخاتم یقرارگاه سازندگ که نینظر به ا

نفت و تولید و انتقال  ،یرسانآب  اجرای پروژهآن در  نقشهست و با توجه به زیرساختی کشور 

ر کشور مهم د اریبس های سازمان یکیعنوان  به ی و ...سازراه، رویانتقال آب و ن ،یگاز، سدساز

 بتواند لختالا وزبر رتصودر  که دشو حیاطر یا گونه به بایست می آن تأمین رهیباشد، زنجیم

 هنجیرز بودن آور بتا اباشد. لذ وممقا تختالالا ها و یسکر رـبابرو در  ددبرگر لیهاو التح به

 یا شده نییتع شیپ از یازآنجاکه چارچوب مفهوم قرارگاه از اهمیت باالیی برخوردار است. تأمین

ایجاد یک متدولوژی در  یبرا ،تأمین رهیزنج آوری تاب تیدر ارتباط باقابل ینظر یدر مبان
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وجود  االنبیاء)ص( قرارگاه سازندگی خاتم رینظ هایی سازمان تأمینزنجیره  پذیرتر کردن انعطاف

در  ریآو مدل تاب کیموجود،  یهاهینظر یو بررس ینظر ی، الزم بود ابتدا با مرور مباننداشت

، پژوهش یمختلف در ط های روشاز  یریگ مدل با بهره نیسپس ا رد؛یرابطه شکل گ نیا

 اصالح شود. قرارگاه تعدیل و مطابق با شرایط

 و پيشينه پژوهش مبانی نظری

صورت  که به یمراحل مکنند: تمایم فیصورت تعر نیرا به ا تأمین رهیزنج ندل،یرا و مپچو

، 1)بالن و همکاران نقش دارد انیمشتر یورده ساختن تقاضادر برآ میرمستقیغ ای میمستق

-ی توزیع، خردهکنندگان، بلکه انبارهاکنندگان و تأمیندیتنها تول نه تأمین رهیزنج(. 9512

 تأمین رهیزنج ک(. ی9513، 9)آنجل و مانوال گیرد می برها و حتی مشتریان را نیز درفروش

درخواست  تأمیندر  م،یرمستقیغ ای میصورت مستق است که به ییهاشامل تمام مراحل و بخش

های وابسته  عنوان شرکت معموالً به تأمینزنجیره (. 9512، 9)میندلباشند یاثرگذار م ،یمشتر

کنند تا مواد، کاالها، خدمات و اطالعات را از مبدأ  شود که باهم فعالیت می به یکدیگر تعریف می

ترین قیمت بود بخشند تا نیاز مشتریان با پایینتا محل تحویل مدیریت و کنترل کنند و به

، تأمین. انجمن متخصصان مدیریت زنجیره (9519، ۲)کاروالیو و همکاران ممکن رفع شود

ریزی شامل برنامه تأمینمدیریت زنجیره »تعریف کرده است:  طور اینرا  تأمینمدیریت زنجیره 

به محصول و مدیریت پشتیبانی  ها آنیل منابع، تبد تأمینمربوط به  های فعالیتو مدیریت همه 

ارتباطات و همکاری میان اعضای زنجیره را نیز  تأمین؛ همچنین مدیریت زنجیره «شود می

 .(1922)رحیمی شیخ و همکاران،  شود شامل می

 یآمادگ یبرا تأمین رهیزنج کی یریپذقیتطب تیعبارت است از قابل تأمین رهیآوری زنج تاب

 نیصرفه و بنابرا به به هنگام و مقرون ی، بهبود و بازگشتها آنبه  ییگوپاسخ نسبت به اختالالت و
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بهتر از وضعیت پیش از بروز اختالل ی تی، وضعدئالیاعملکرد پس از اختالل که در حالت  بهبود

، جلوگیری از حرکت زنجیره به سمت شرایط تأمینآوری در زنجیره  هدف از ایجاد تاب. »تاس

بعد از بروز اختالل در کمترین زمان و با کمترین هزینه است.  تأمینزنجیره  نامطلوب و بازیابی

را نباید صرفاً توانایی مدیریت ریسک دانست، بلکه توانایی  تأمینآوری زنجیره  عالوه، تاب به

دستیابی به  تیتر از سایر رقبا؛ و درنها صرفه گویی به ریسک به روشی بهتر و مقرون بهپاسخ

  (.1923همکاران، و  صدیق پور)ست ا مزیت رقابتی

برای بازگشت به حالت اولیه  تأمینتوان توانایی زنجیره را می تأمینهای  آوری زنجیره تاب

تر پس از قرار گرفتن در معرض اختالل خود یا حرکت به سمت وضعیت جدید یا حتی مطلوب

مقابل حوادث  برای آماده شدن در تأمین، توانایی زنجیره گرید انیب توصیف کرد. به

از طریق حفظ تداوم عملیات در سطح  ها آنها و بازیابی ، پاسخ به اختاللنشده ینیب شیپ

تعریف  تأمینهای  آوری زنجیره پیوستگی و نظارت بر ساختار و عملکرد آن، تاب ،مطلوب

 .(951۲، 1همکارانو  جونز –)براندون  شود می

ست رخ دهند( تمرکز کنند؛ بلکه الزم است بار )که ممکن امدیران نباید بر وقایع مصیبت

مدیریت کنند و توسعه دهند که زنجیره بتواند در مقابل اختالالت  یا گونه را به تأمینزنجیره 

واکنش نشان دهد و به شرایط عادی بازگردد. قابلیت پاسخگویی مناسب به  یخوب رو بهپیشِ

یک برای بقای سازمان در شرایط رقابتی اختالالت بالیای طبیعی و یا انسانی، یک نیاز استراتژ

)هانا و همکاران،  ها استخصوص زمانی که سازمان جزئی از یک شبکه موجودیت است؛ به

ای است که باید طراحی شود. وی آوری مقوله (، تاب9511) 9و و ماکادوهبه گفته کاروال .(9515

پذیری و  یان، همکاری، انعطافکنندگان و مشترهای متعدد تأمینمعتقد است که باید بین گروه

ها انطباق طور مؤثری با آشفتگی پذیر قادرند بهانعطاف تأمینهای  شفافیت ایجاد شود. زنجیره

 (.9553، 9)استیونسون و اسپرینگ یابند تا همان میزان بازدهی را حفظ کنند
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 پيشينه تجربی پژوهش

 حوزه مورد نیشده در ا انجام یها بخش پژوهش نیدر ا ،ینظر میمفاه یپس از بررس

سنجش » عنوان تحت پژوهشی در( 1920) زادهرحیمیان و رجب: ردیگ یقرار م یبررس

سنجش و ارزیابی مفهوم  به« پیچیده سازگار های دستگاهبا رویکرد  تأمینآوری زنجیره  تاب

 اننش ها آن پژوهش های یافته. پرداختندصنعت پراهمیت داروسازی  تأمینآوری در زنجیره  تاب

داروسازی ایرانی موردمطالعه  تأمینآوری برای هر دو زنجیره  مقدار فعلی شاخص تابدهد  می

هرکدام از ابعاد  یها متأسفانه فاصله زیادی تا مقدار بهینه دارد و باید در راستای بهبود مؤلفه

اد جعفرنژ. گام برداشت تأمینپذیری، ظرفیت پشتیبانی، طراحی ساختار زنجیره همچون انعطاف

 یها شاخص یبند تیو اولو ییشناسا» عنوان تحت پژوهشی در( 1920چقوشی و همکاران )

 یبند تیو اولو ییشناسا به« نیبدتر - نیروش بهتر هیبر پا کنندگان تأمین یآور تاب یابیارز

دهد  می نشان ها آن پژوهش های یافته. پرداختند کنندگان آوری تأمین تاب یابیارز یها شاخص

های ارزیابی شاخص ترین مهمپذیری به ترتیب، چابکی، افزونگی و مشاهدههای شاخص

 .کنندگان شرکت اروند هستندآوری تأمین تاب

آوری در  سنجش و تحلیل تاب» عنوان تحت پژوهشی در( 1922نژاد )مهرابی و کریمی

 أمینتآوری زنجیره  عوامل تاب بررسی به« )مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی( تأمینزنجیره 

های شاخص ترین مهمدهد  می نشان ها آن پژوهش های یافته. پرداختنددر شرکت پتروشیمی 

آشفتگی، فشارهای  :ند ازا عبارت یبررس شرکت پتروشیمی مورد تأمینپذیری در زنجیره آسیب

. رحیمی و پذیریکارایی، بازیابی و انطباق شامل آوری های تاب خارجی و ارتباطات؛ و توانمندی

آور  تاب تأمینارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره » عنوان تحت پژوهشی ( در1923اران )همک

 تأمینزنجیره  یآور اقدامات تاب ترین مهمشناسایی  بررسی و به« در صنایع دفاعی ایران

صنایع  تأمینآورسازی زنجیره  اقدام در تاب 12دهد  می نشان ها آن پژوهش های یافته. پرداختند

، چابکی، یریپذ کننده، انعطافدسته و شامل ارتباط با تأمین 0ند که در قالب دفاعی مؤثر

ترین اقدام و ترین و محرکایعنوان پایه کننده بهباشند. ارتباط با تأمینافزونگی و امنیت می

اقدامات برای  نیرتریرپذیترین و تحت تأث عنوان وابسته اقدامات افزونگی، چابکی و امنیت به

 .صنایع دفاعی معرفی شدند تأمینزنجیره آوری  تاب
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 به« آور تاب تأمینساخت زنجیره » عنوان تحت پژوهشی در (955۲) 1کریستوفر و پک

جهانی،  تأمینهای  زنجیره بر ها آن تأثیر لیوتحل هیهای متعدد حوادث واقعی و تجزنمونه بررسی

 های یافته. پرداختند وقوع پایین و احتمال باال های با شدت اثروقفه یبند برای شناسایی و طبقه

، چابکی، تأمینچهار اصل کلیدی شامل مهندسی مجدد زنجیره دهد  می نشان ها آن پژوهش

را برای ایجاد  تأمینو همکاری در زنجیره  تأمینمدیریت ریسک زنجیره  گایجاد فرهن

 تشخیص دادند. تأمینآوری زنجیره  تاب

سازی برای کاهش اختالالت هبردهای مقاومرا» عنوان تحت پژوهشی در (9552) 9تانگ

 تأمینسازی زنجیره راهبردهای مقاوم یریکارگ با بهاین نتیجه رسید که  به« تأمینزنجیره 

و آسیب  های اقتضایی مرتبط استفاده کردهتوان در زمان بروز اختالل، از برنامهها میشرکت

 کمتری متحمل شد.

 رهیزنج یریپذاز انعطاف نانیاطم» عنوان حتت پژوهشی در( 9515) 9پتیت و همکاران

. پرداختند تأمینپذیر بودن زنجیره  بررسی انعطاف به« یچارچوب مفهوم کی توسعه: تأمین

پذیری و تواند بر اساس دو بعد آسیبآوری می تاب دهد می نشان ها آن پژوهش های یافته

زن بین این دو بعد تعریف کند، یعنی عنوان توا آور را به و منطقه تاب شده یابیها ارزتوانمندی

، هفت فاکتور پژوهشها در بلندمدت سودآورتر خواهند بود. در این جایی که شرکت

 .است شده ییپذیری و چهارده فاکتور توانمندی شناسا آسیب

در بحران  تأمینپذیری زنجیره  انعطاف» عنوان تحت پژوهشی در( 9511) ۲نالجوتنر و مک

توانند بر مدیریت دانش و مدیریت ریسک میدادند که  نشان« لعه تجربیمالی جهانی: یک مطا

را تحت  تأمینپذیری زنجیره اثر گذاشته و از آن طریق میزان آسیب تأمینآوری زنجیره  تاب

 .قرار دهند تأثیر

                                                                                                                                       

1. Christopher, M. & Peck, H. 

9. Tang, C. 

9. Pettit, T. et al. 

۲. Jüttner, U  . & Maklan, S. 
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-پژوهشبر  ی: مرورتأمین رهیزنج یریپذ انعطاف» عنوان تحت پژوهشی در( 951۲) 1مندل

ترکیبی مناسب از منابع ارتباطی متعدد مانند اعتماد، این نتیجه رسیدند که به « شرفتهیپ های

عنوان  آور را به تاب تأمینپذیری و وابستگی متقابل اثر زنجیره تعهد، ارتباطات، همکاری، انطباق

 دهد.یک قابلیت پویا نشان می

از  یریرپذیتأث یعامل لیوتحل هیتجز» عنوان تحت پژوهشی در( 9512) 9همکاراندونگ و 

. پرداختند تأمینآوری زنجیره  شناسایی ابعاد مؤثر بر تابو  بررسی به« تأمین رهیآوری زنج تاب

 پژوهش های یافته. شد انجامصنایع تولیدی کشور چین  مشارکت با پیمایشی منظور این به

ا پذیری و لجستیک پویپذیری، چابکی، تسهیم اطالعات، انطباقانعطافدهد  می نشان ها آن

 .عنوان ابعاد پراهمیت هستند به

کنندگان ارزیابی و انتخاب تأمین» عنوان تحت پژوهشی در( 9512) 9همکاران ساهو و

های صنایع تولیدی با شاخصدادند که  نشان« مندی از تکنیک ویکور فازیآور با بهره تاب

اری ذخیره گویی و ظرفیت نگهدگذاری در ظرفیت بافرها، پاسخآوری، میزان سرمایه تاب

 .خود را ارزیابی نمایند کنندگان نیتأم توانند یموجودی راهبردی م

آوری زنجیره  های تکنولوژیکی و تابتوانایی» عنوان تحت پژوهشی در( 9513) ۲راجش

گویی توانمندسازهای خرید، تولید، موجودی و پاسخبه این نتیجه رسیدند که « هاتأمین شرکت

 باشند.بسیار مهم می

 یرقابت رویکرد دهنده لیتشکی ها مؤلفه 1های پیشین، در جدول شماره جه به پژوهشبا تو

 است. شده ارائهپروژه محور  های سازمانآور در تاب تأمین رهیزنج تیریمد

 

 

                                                                                                                                       

1. Mandal, S. 
9. Dong, D et al. 

9. Sahu, A et al. 

۲. Rajesh, R 
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 های سازمانآور در تاب تأمينی رویکرد رقابتی مدیریت زنجيره ها مؤلفه: 0 شمارۀ جدول

 محور پروژه

 منبع آورتاب تأمينيره مدیریت زنجی ها مؤلفه

 چندگانه منابع
هارست و همکاران  بلک

(9550) 

 (9552تانگ ) ونقل حملپذیری در  انعطاف

 (9553)1یاکوو و همکاران مدیریت بر مبنای تقاضا

ی قطعات و تجهیزات با استفاده از ساز یبومی مختلف برای ها طرحایجاد 

  ی سازمانها پروژهمهندسی معکوس در انجام 

فرد و راسخ  قتصادیا

(1923) 

 (9519کاروالیو و همکاران ) (ای ونقل جاده تعدد و تنوع ناوگان حمل)ونقل  پذیری در حمل انعطاف

 (9552تانگ ) پذیر انعطاف یابیمنبع 

 ارتقای دانش فنی و تخصصی کارکنان
هارست و همکاران  بلک

(9550) 

 (9519کاروالیو و همکاران ) پاسخگویی سریع به مشتری

 (9552تانگ ) ذخیره موجودی و ظرفیت مازاد استراتژیک

 (9519کاروالیو و همکاران ) ی کوچک تولید در اندازه

 (9519کاروالیو و همکاران ) استفاده از نیروی کار متخصص

 های تأخیر کاهش زمان
اسپادینا کروز و 

 (9511)9همکاران

 (955۲) کریستوفر و پک منظور کاهش ریسک فرهنگ همکاری به

 (1923رحیمی و همکاران ) کنندگان نیتأمقرارداد شفاف و تعهد 

 (9515پتیت و همکاران ) پذیر تولید انعطاف های دستگاه

                                                                                                                                       

1. Iakovou, E et al. 

9. Espadinha-Cruz, P et al. 
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 منبع آورتاب تأمينيره مدیریت زنجی ها مؤلفه

 (9555) 1کریستوفر و جاتنر ادغام

 (955۲کریستوفر و پک ) تأمینفرهنگ مدیریت ریسک در زنجیره  یریکارگ به

 (9552) 9لی و همکاران کننده تأمینهمکاری با  های لیتفعاتوسعه 

 (955۲کریستوفر و پک ) تسهیم ریسک

 (9519چیانگ و همکاران ) اعتماد

 (9515پتیت و همکاران ) قدرت مالی

 (9511) 9جاتنر و مکالن مشترک یریگ میتصم

 (9519کاروالیو و همکاران ) مواد تأمیننجام تعهدات جهت ا

 ارکنان باتجربه برای مدیریت بحرانستفاده از کا
هارست و همکاران  بلک

(9550) 

 (9512) ۲ساهو و همکاران ی فناوری اطالعات و ارتباطاتریکارگ به

 (9552تانگ ) استراتژی تعویق

 (5951) 0تاچیزاوا و گیمنز  ها افزایش آمادگی برای نوسانات و اختالالت ناشی از تحریم

 (9559رایس و کانیاتو ) کنندگان نیتأم تغییر امکان برای منبع یابی راهبردهای

 (9519کاروالیو و همکاران ) یبازمهندسی ساختار و سازمان در راستای چابک ساز

 (1923رحیمی و همکاران ) امنیتی های دستگاه بهبود و امنیت در یگذار هیسرما

 (1923حمزه و عطاطلب )  ظ ماندن اطالعات سازمانمحفو

 (9515تاچیزاوا و گیمنز )  تأمینطراحی مجدد زنجیره 

                                                                                                                                       

1. Christopher, M & Jüttner, U 

9. Lee, P et al. 

9. Jüttner, U & Maklan, S 

۲. Sahu, A 
0. Tachizawa, E & Gimenez, C 
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 منبع آورتاب تأمينيره مدیریت زنجی ها مؤلفه

 (9511یی و همکاران ) مدیریت ریسک

 1کاهش لیدتایم
هارست و همکاران  بلک

(9550) 

 (9515پتیت و همکاران ) پشتیبان کنندگان تأمین

 سب با سازمانثبت دانش فنی حوزه تعمیرات و بازسازی متنا
فرد و راسخ  اقتصادی

(1923) 

 (9515تاچیزاوا و گیمنز )  اطالعات گذاری اشتراک

 (9515پتیت و همکاران ) توزیع های کانال

 (9559رایس و کانیاتو ) اختصاصی ونقل حملی ناوگان ریکارگ به

 (9510) 9وو و همکاران مدیریت موجودی

 (9559رایس و کانیاتو ) کارگروهی

 ن استفاده از ظرفیت اضافی بالاستفاده در شرایط بحرانیامکا
 اسپادینا کروز و همکاران

(9511) 

 ارکنانکوپرورش  آموزش
هارست و همکاران  بلک

(9550) 

 (9559رایس و کانیاتو ) نیروی کار چندمهارته

 متقابلهای عملکردی  تیم
هارست و همکاران  بلک

(9550) 

 (9511) 9و همکارانآزودو  تأمیناز شرایط  اطمینان

 

                                                                                                                                       

 فاصله زمانی سفارش تا تحویل .1

9. Wu, K et al. 

9. Azevedo, S et al. 
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آمده است،  1احصاء شده از تحقیقات پیشین که در جدول شماره  گانه ۲2ی ها مؤلفه

 مؤلفه 93ی قرار گرفت و تعداد موردبررسمحور  پروژه های سازمانتوسط خبرگان پژوهش برای 

رار خبرگان ق دیتائی نهایی که مورد ها مؤلفه نهایتاًاضافه گردید و  مؤلفه ۲حذف و تعداد 

 به شرح ذیل ارائه شدند: 9مؤلفه(، در جدول شماره  99تعداد گرفتند )

 ص()اءياالنب آور قرارگاه سازندگی خاتمتاب تأمين رهيزنج یها و مؤلفه دابعا: 1 شمارۀ جدول

 منبع شاخص ریز شاخص

 

 

 بعد اول: چابکی

 

 

 (9512ساهو و همکاران ) ی فناوری اطالعات و ارتباطاتریکارگ به

 (9552تانگ ) تراتژی تعویقاس

 کارشناسان قرارگاه ها مدیریت و کنترل نوسانات و انحرافات ناشی از تحریم

 (9559رایس و کانیاتو ) کنندگان نیتأم تغییر امکان برای منبع یابی راهبردهای

 کارشناسان قرارگاه ها مدیریت و کنترل نوسانات و انحرافات ناشی از تحریم

 (9519کاروالیو و همکاران ) یساز چابکختار و سازمان در راستای بازمهندسی سا

 (9515پتیت و همکاران ) پشتیبان کنندگان تأمین

 بعد دوم: امنیت

 (1923رحیمی و همکاران ) امنیتی های دستگاه بهبود و امنیت در یگذار هیسرما

 (9515تاچیزاوا و گیمنز ) افزایش آمادگی برای اختالالت

 (1923حمزه و عطاطلب ) محفوظ ماندن اطالعات سازمان

 کارشناسان قرارگاه کارگیری افراد معتمد به

بعد سوم: 

 آوری تاب

 کارشناسان قرارگاه کاهش زمان تدارکات

 (9511یی و همکاران ) مدیریت ریسک

 (9552تانگ ) پذیر ی انعطافابیمنبع 

 (9515یت و همکاران )پت پذیر تولید انعطاف های دستگاه

 کارشناسان قرارگاه بازسازی قطعات گلوگاهی و تحریمی

 (9515پتیت و همکاران ) توزیع های کانال

 (9559رایس و کانیاتو ) اختصاصی ونقل حملی ناوگان ریکارگ به
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 کارشناسان قرارگاه تأمینطراحی مجدد زنجیره 

بعد چهارم: 

مدیریت منابع 

 انسانی

 (9550هارست ) بلک )ارتقای فنی و تخصصی( ارکنانکرش وپرو آموزش

 (9550هارست ) بلک ستفاده از کارکنان باتجربه برای مدیریت بحرانا

 (9550هارست ) بلک متقابل )ارتقای دانش فنی کارکنان(های عملکردی  تیم

 (9559رایس و کانیاتو ) نیروی کار چندمهارته

بعد پنجم: 

 سازی بومی

ی قطعات و تجهیزات با ساز یبومتلف برای ی مخها طرح

 ها استفاده از مهندسی معکوس در انجام پروژه
 (1923و راسخ ) فرد یاقتصاد

دستیابی به دانش طراحی و ساخت تجهیزات لیفتینگ و 

 ها سازمانمتناسب با ساختار  ونقل حمل
 کارشناسان قرارگاه

 ارگاهکارشناسان قر ی قطعات و تجهیزات پیچیدهساز یبوم

 (1923فرد ) اقتصادی ثبت دانش فنی حوزه تعمیرات و بازسازی

 پژوهش شناسی روش

تحلیلی است. -ها، توصیفی نحوه گردآوری داده نظر ازهدف، کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر 

استراتژی پژوهش، از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پـژوهش شـامل کلیـه کارشناسـان     

االنبیاء)ص( بوده اسـت کـه دارای چنـدین سـال سـابقه کـار در       ندگی خاتمساز منتخب قرارگاه

بـه کـار    خبـره محـور  باشند. با توجه بـه اینکـه در ایـن پـژوهش، روش      های مدیریتی می پست

و لزوم استفاده از نظرات خبرگانی که عموماً کمتر در دسترس هستند، برای تکمیـل   شده گرفته

ای هدفمند استفاده شد. نمونه آماری شامل پنج شرکت  وشهگیری خها از روش نمونه پرسشنامه

سپاسـد، مؤسسـه نـور، مؤسسـه سـماء و       یشرکت مهندس ر،ینفت و گاز سپان یشرکت مهندس)

آوری  االنبیـاء)ص( اسـت. جمـع   ( قرارگـاه سـازندگی خـاتم   سازان منیمشاور ا نیمؤسسه مهندس

ادبیـات پـژوهش و روش میـدانی )توزیـع و     ای برای مرور  ها با استفاده از دو روش کتابخانه داده

آوری و  آوری پرسشنامه( انجام گرفت. همچنین جهت آشنایی و شناسـایی معیارهـای تـاب    جمع

رواییِ ابـزار   دیتائکنندگان واجد شرایط از روش مصاحبه نیز استفاده شد. برای سنجش و تأمین

هـای   تـوا ابعـاد و شـاخص   روایـی مح  منظـور  بـه ها، روایـی محتـوا بررسـی شـد،      گردآوری داده
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توزیـع شـد و از منطقـی     موردمطالعـه بین اساتید دانشگاهی و افراد خبره سازمان  شده استخراج

طـور از نظـرات خبرگـان    بودن و تناسب متغیرها اطمینان حاصل شـد و همـین   فهم قابلبودن، 

سشنامه از استفاده گردید. جهت بررسی پایایی پر شده استخراجهای  جهت بهبود ابعاد و شاخص

بـوده   5,110است، این ضریب برای کل پرسشنامه برابر بـا   شده استفاده کرون باخضریب آلفای 

از پایـایی   مـوردنظر دهد، پرسشنامه  نشان می کرون باخکه نتیجه ضریب آلفای  طور هماناست. 

سـازی   در پیـاده مؤثر  یها در فاز شناسایی اولیه مؤلفهمناسبی برخوردار است. در پژوهش حاضر 

. جهـت شناسـایی نهـایی    اسـتفاده شـد   Excel افزار نرماز آمار توصیفی و  تاب آور تأمینزنجیره 

آمـار اسـتنباطی )آلفـای     لیوتحل هیهای تجز از روش آورتاب تأمینمعیارهای پژوهش در زنجیره 

اسمیرنوف و آزمون تی( استفاده گردید. گفتنی است جهت انجام -کرون باخ، آزمون کولموگروف

. همچنین از تکنیـک  بهره گرفته شد SPSS و Excelی افزارها این روش، از نرم آماری حاسباتم

آور اسـتفاده  در رویکـرد تـاب   شـده  ییشناسـا هـای معیارهـای    دیمتل جهت تعیین روابط و وزن

از  نامـه  شپرسـ  ییایـ محاسـبه پا هـا و   های پژوهش، آزمون فرضـیه  بررسی داده منظور بهگردید. 

 افـزار  نـرم از  ها آن یبند و رتبه ارهایمع نیانگیم ازاتیجهت محاسبه امتو  SPSSری افزار آما نرم

EXCEL افـزار  نـرم ، از آمـده  دست بهبرای برازش مدل  تیدرنهاو  است شده استفاده Amos-11 

 .استفاده گردید

 ها یافته

 تأمیندر راستای هر یک از ابعاد مدیریت زنجیره  شده انجامهای  ی پژوهش پس از مطالعه

است.  شده ارائه 1شناسایی گردید که به تفکیک در جدول شماره  مؤلفه ۲2ی طورکل بهآور،  تاب

جهت پاالیش و غربالگری در اختیار خبرگان قرارگاه سازندگی  ها مؤلفهسپس این 

 تأمینی علمی و عملی با مفاهیم زنجیره  االنبیاء)ص( که حداقل چندین سال تجربه خاتم

، مشخص شد که ای نمونه تک tآزمون قضاوت خبرگان و  بر اساسفت. داشتند قرار گر

قابل  نظر ازقرارگاه مطابقت داشته و  تأمینی منتخب، با نوع فعالیت و شرایط زنجیره ها مؤلفه

است. لذا، در  ها ، نرمال بودن دادهtآزمون شرط استفاده از  اما پیشپژوهش بودن مناسب است؛ 

ها  داده، از نرمال بودن ضریب چولگی و ضریب کشیدگیتفاده از وهله اول سعی شد تا با اس

باشند و با  +( می9تا  -9ها در دامنه ) . نتایج این بررسی نشان داد که دادهاطمینان حاصل شود
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حاصل شد و  9جدول  صورت به، نتایج ها مؤلفهغربالگری  باهدف tاستفاده از آزمون پارامتریک 

 اند: )در ادامه( آورده شده 3ی ال 9، در جداول tهای  آزمون

 ی بعد اولها مؤلفهدر خصوص  tنتایج آزمون  :1 شمارۀ جدول

One-Sample Test; Test Value= 9 

Sig df T  

 پاسخگویی سریع به مشتری 0,09 9۲ 5,521

 ی فناوری اطالعات و ارتباطاتریکارگ به 2,92 9۲ 5,599

 استراتژی تعویق 9,99 9۲ 5,551

 ها مدیریت و کنترل نوسانات و انحرافات ناشی از تحریم 9,31 9۲ 5,555

 کنندگان نیتأم تغییر امکان برای منبع یابی راهبردهای 0,05 9۲ 5,559

 یساز چابکبازمهندسی ساختار و سازمان در راستای  9,۲9 9۲ 5,555

 پشتیبان کنندگان تأمین 9,32 9۲ 5,555

 

 ی بعد دومها مؤلفهص در خصو tنتایج آزمون : 1 شمارۀ جدول

One-Sample Test; Test Value= 9 

Sig Df T  

 امنیتی های دستگاه بهبود و امنیت در یگذار هیسرما ۲,22 9۲ 5,555

 افزایش آمادگی برای اختالالت 9,91 9۲ 5,592

 محفوظ ماندن اطالعات سازمان 9,31 9۲ 5,551

 ی افراد معتمدریکارگ به ۲,32 9۲ 5,555

 

 ی بعد سومها مؤلفهدر خصوص  tنتایج آزمون : 1 مارۀش جدول

One-Sample Test; Test Value= 9 

Sig Df T  

 کاهش زمان تدارکات 9/52 9۲ 503 5

 مدیریت ریسک 51 0 9۲ 555 5

 پذیر منبع یابی انعطاف 13 1 9۲ 551 5

 پذیر تولید انعطاف های دستگاه 99 1 9۲ 555 5

 عات گلوگاهی و تحریمیبازسازی قط ۲0 0 9۲ 555 5
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 توزیع های کانال 99 9 9۲ 5/559

 اختصاصی ونقل حملی ناوگان ریکارگ به 23 ۲ 9۲ 5/555

 تأمینطراحی مجدد زنجیره  9/01 9۲ 5/52

 

 ی بعد چهارمها مؤلفهدر خصوص  tنتایج آزمون  :1 شمارۀ جدول

One-Sample Test; Test Value= 9 

Sig df T  

 )ارتقای فنی و تخصصی کارکنان( ارکنانکوپرورش  موزشآ 1/13 9۲ 555 5

 ستفاده از کارکنان باتجربه برای مدیریت بحرانا 3۲ 3 9۲ 555 5

 متقابل )ارتقای دانش فنی و تخصصی کارکنان(های عملکردی  تیم 35 2 9۲ 555 5

 نیروی کار چندمهارته 20 2 9۲ 555 5

 

 ی بعد پنجمها لفهمؤدر خصوص  tنتایج آزمون  :1 شمارۀ جدول

One-Sample Test; Test Value= 9 

Sig Df T  

5 555 9۲ 3/92 
سازی قطعات و تجهیزات با استفاده از  ی مختلف برای بومیها طرحایجاد 

  های سازمان مهندسی معکوس در انجام پروژه

5 555 9۲ 3 31 
 ونقل حملدستیابی به دانش طراحی و ساخت تجهیزات لیفتینگ و 

 ها سازمانبا ساختار  متناسب

 سازی قطعات و تجهیزات پیچیده بومی 15 3 9۲ 555 5

 ثبت دانش فنی حوزه تعمیرات و بازسازی متناسب با سازمان 22 9 9۲ 551 5

 

، کـاهش زمـان   تـأمین طراحی مجـدد زنجیـره   دهد که در  نشان می tنتایج حاصل از آزمون 

شـان بـه دلیـل معنـادار      ی ابعـاد اصـلی  ها وعهرمجمیزتدارکات و پاسخگویی سریع به مشتری از 

 گردند. حذف می( sig>50/5نبودن )

در  شـده  ییشناسـا هـای درونـی معیارهـای     از تکنیک دیمتل جهت شناسـایی روابـط و وزن  

 ارتبـاط  کـه درجـه   شـد از خبرگـان خواسـته   است. در این پژوهش  شده استفادهآور رویکرد تاب

بـر اسـاس یـک مقیـاس عـدد      و د نـ را تعیـین کن  دارد jر معیاروی هر  i مستقیمی که هر معیار
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 تأثیر (،5) تأثیرصورت بدون  این اعداد به .شود نامیده می    د کهننشان ده ۲تا  5صحیح بین 

د کـه از  نشـو  مـی توصـیف   (۲) خیلـی زیـاد   تأثیر و (9)زیاد  تأثیر (،9) متوسط تأثیر (،1) اندک

 آن کـه  شود گیری انجام می انگینیک می تیدرنها برگانز خا شده یآور های جمع تمامی ماتریس

 است. شده ارائه( Aماتریس ارتباط مستقیم ) 1نامند. در جدول شماره  می( A)را ماتریس 

 (A) ميارتباط مستق سیماتر :1 شمارۀ جدول 

  چابکی امنیت آوری تاب مدیریت منابع انسانی یساز یبوم

 چابکی *** 1/5۲1 9/039 9/۲19 9/991

 امنیت 9/290 *** 9/129 9/911 9/3۲2

 آوری تاب 9/213 1/10۲ *** 9/119 1/309

 مدیریت منابع انسانی 9/951 9/0۲9 9/992 *** 9/301

 یساز یبوم 9/101 9/519 1/290 9/902 ***

 

های زیر محاسبه  با توجه به معادله ( وA)کردن ماتریس  با نرمالتوان  را می (S) ماتریس

 است. شده ارائه( Sماتریس ارتباط مستقیم نرمال شده ) 2در جدول شماره . کرد

S= m. A[1] 

M=     [
1

    ∑ |   |
 
  1

 
1

    ∑ |   |
 
  1

] [2] 

 

 (Sارتباط مستقيم نرمال شده ) سیماتر :9 شمارۀ جدول

  چابکی امنیت آوری تاب مدیریت منابع انسانی یساز یبوم

 چابکی *** 5/113 5/۲51 5/929 5/92۲

 امنیت 5/939 *** 5/121 5/929 5/915

 آوری تاب 5/۲19 5/۲51 *** 5/931 5/102

 مدیریت منابع انسانی 5/9۲0 5/920 5/911 *** 5/910

 یساز یبوم 5/993 5/992 5/105 5/931 ***

1

9

9

۲

0

2
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 های زیر محاسبه کرد.دلهتوان با توجه به معا را می (T)کل  تأثیرماتریس 

     9     2                                                     [9] 

  (1     9       1)(1  )(1   ) 1       [۲] 

  (1   2)(1   ) 1                                                    [0] 

 

  ،  ,   [5]    سپس

 ∞         ،که یوقت

T=S(1   ) 1                                                     [2] 

T=[   ]   , i, j=1, 9… n.                                 [3] 

 (T) کل تأثير سیماتر :01 شمارۀ جدول

  ابکیچ امنیت آوری تاب مدیریت منابع انسانی سازی بومی

 چابکی 1/0۲2 1/115 9/915 9/519 9/119

 امنیت 1/15۲ 5/35۲ 1/993 1/325 5/۲53

 آوری تاب 9/919 1/992 1/211 9/۲52 9/310

 مدیریت منابع انسانی 1/192 5/355 1/229 1/003 1/102

 سازی بومی 1/951 1/315 5/293 5/099 5/012

 

 بر اساس آمد و به دستحاسبات مربوطه و م شده گفتههای  فرمول بر اساسکل  Tماتریس 

برای  .گذارد می تأثیر jبر روی عنصر به چه صورتی  i دهد که عنصر نشان می      عنصر هرآن، 

برای  ای شود که یک ارزش آستانه خواسته می خبرگاناز  ،کاهش پیچیدگی نقشه ارتباط مؤثر

بین عناصری که ارزش باالتر یا  ،ای تانهارزش آساز به دست آمدن بعد  .دنتعیین کن ماتریس کل

بر ای با روش میانگین  . ارزش آستانهرابطه وجود دارد و بالعکس ،دارندای  رزش آستانهمساوی ا

 ( محاسبه شد.1,339نظرات خبرگان و نتایج پرسشنامه )مقدار  اساس
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 کنند. را محاسبه می  و   های  ، به ترتیب شاخص جمع ردیفی و ستونی ماتریس 

 معادله زیر: صورت به

          1 9                  [1] 

  ∑   

 

  1

                                  [2] 

  ∑   

 

  1

                                  [15] 

اشاره  Tهای ماتریس  ها و جمع ستون به ترتیب به جمع ردیف Rو  Dبه این صورت که 

توان  ی میددر محور عمو (D-R)در محور افقی و  (D+R)قرار دادن  و با محاسبهدارد. 

در طول محور )که نشانگر موقعیت یک معیار  (D-R) صورت نیبد .را انجام دهیم هایی تحلیل

بوده و  نفوذکنندهطورقطع یک  به، (D-R) است و این موقعیت در صورت مثبت بودن (ها عرض

نشانگر  (D+R) .خواهد بود (کننده دریافت)طورقطع تحت نفوذ  به ،بودن آن در صورت منفی

کننده و هم ازنظر تحت نفوذ  هم ازنظر نفوذ (ها در طول محور طول)مجموع شدت یک عنصر 

 .شود کار گرفته می  به روش دیمتل جهت محاسبه روابط .باشد شدن می واقع

 )ص(اءياالنب خاتمآور قرارگاه سازندگی  تاب نتأميمدل اوليه رویکرد زنجيره  : 0 شمارۀ شکل
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-Amosفزار ا آمده و اعمال اصالحات الزم در آن از نرم دست بهمدل منظور بررسی برازش  به

باید بررسی شود که آیا ارتباطات مذکور، (، 1 شکل)آمده  دست بهدر مدل استفاده شد.  11

 معنادار هستند یا خیر؟

شده است. این جدول نتایج  ارائه 11دم معناداری روابط، جدول برای پاسخ به معناداری یا ع

 ،شود که مشاهده می طور همانآمده را ارائه داده است.  دست بهمدل استاندارد در  تأثیرضرایب 

معنادار  ریاین ارتباطات غ ،رو نی. ازااند شده یمعنادار معرف ریبرخی از ارتباطـات غ 19در جدول 

به  آوری تابحذف گردند. این مسیرها، مسیرهای  مدلباید از ( 5,50ز )سطح معناداری بیشتر ا

هستند  سازی به امنیت بومی، یچابک به امنیت، سازی بومیبه  مدیریت منابع انسانی، سازی بومی

آوری و  سازی به تاب )بومی و برخی ارتباطات جدید( 1)شکل شده  حذف مدل اولیهکه در 

 اند. شده  افزار و با توجه به پیشینه نظری افزوده نرم نتایج بر اساس چابکی به امنیت(

 

 آمده دست بهگزارش ضرایب استاندارد مستقيم در مدل : 00 شمارۀ جدول

 سطح معناداری (βبتا ) مسير

آوری تاب   5/5۲ 5/19 چابکی 

چابکی آوری تاب   5/09 5/551 

مدیریت منابع انسانی  5/551 5/۲2 امنیت 

سازی بومی آوری تاب   -5/52 5/13 

سازی بومی  5/12 5/553 مدیریت منابع انسانی 

چابکی  5/39 5/511- امنیت 

مدیریت منابع انسانی آوری تاب   5/99 5/551 

آوری تاب  5/551 5/9۲ مدیریت منابع انسانی 

مدیریت منابع انسانی  5/51 5/13 چابکی 

چابکی  5/551 5/۲9 مدیریت منابع انسانی 

سازی بومی  559/5 39/5 چابکی  

امنیت سازی بومی   5,5۲ 5,۲9 
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شده است. نـوع بـرازش شـامل  ارائه ها آنهای  نوع برازش و شاخص، 11در جدول 

های موجود دارای  هـای مطلـق، تطبیقی و مقتصد هستند. هریک از برازش شـاخص

 یقبول قابلشده است. هر شاخصی دارای میزان  مطرح 11هایی هستند که در جدول  شاخص

 شده است. هـا گزارش قبول در جدول بـه تفکیـک هریـک از شـاخص ست. این مرز قابلا

 های برازش مطلق، تطبيقی )نسبی( و باقيمانده در مدل اوليه بررسی شاخص: 01 شمارۀ جدول

نوع 

 برازش
 مقتصد تطبيقی مطلق

شاخص 

 برازش

df GFI AGFI CFI TLI NFI IFI PGFI PNFI PCFI RMSEA  9 9  شاخص 

  ⁄  

لمقدار 
قاب

 
قبول

 

 

- 
 

- 

باالتر از 
2/

5 

باالتر از 
1/

5 

باالتر از 
2/

5 

باالتر از 
2/

5 

باالتر از 
2/

5 

باالتر از 
2/

5 

باالتر از 
0/

5 

باالتر از 
0/

5 

باالتر از 
0/

5 

باالتر از 
50
/5

 

ن 
بی

1 
تا 

0 

الگو 

 تدوینی
2/۲ 9۲ 21/5 31/5 29/5 10/5 11/5 2/5 92/5 ۲0/5 ۲2/5 1۲/5 91/9 

، مدلهـای بـرازش در  هریک از شـاخص ،19شود در جدول  که مشاهده می طور همان

بررسی معنـاداری با با توجه به پشتوانه نظری،  رو نیدارای مقادیر نزدیک به مرز هستند. ازا

د و یود بخشبرا به مدل یتوجه به میزان قابل توان میارتباطـات و مسیرهای پیشنهادی جدید 

 را پیشنهاد نمود.( 9)شکل  1صالحی ا مدل

)ص(اءياالنب خاتمآور قرارگاه سازندگی  تاب تأمينرویکرد زنجيره  0مدل اصالحی  :1 شمارۀ شکل
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شده اسـت. در ایـن  پرداخته 1مدل اصالحی به بررسی معناداری روابط  19در جدول 

است که نیـاز بـه حـذف  اند. نتایج حاکی از آن شده جـدول کلیـه ارتباطات معنادار گزارش

های برازش را نیز بررسی کرد و بعد در مورد  ؛ بنابراین باید شاخصستیاز ارتباطـات ن کی چیه

 برازش مناسب الگو اظهارنظر کـرد.

با  سازی مدیریت منابع انسانی و بومیو  چابکیشده است که  نشان داده 19در جـدول 

 مؤلفهشان با این سه  با توجه به رابطهها  سایر مؤلفه حال نید درعندار رابطه مستقیمی آوری تاب

 کنند. اعمال می آوری تاباثرات خود را بر روی  (مؤلفه)این سه  از طریق

 0گزارش ضرایب استاندارد مستقيم در مدل اصالحی : 01 شمارۀ جدول

 

که مشـاهده  طور همانشده است.  های برازش پرداخته به گزارش شاخص 1۲در جدول 

دهند؛  را نشان می 1 اصالحی مدلو برازش مناسبی از  افتهیها بهبود شـود تمـام شاخص مـی

 وین دارد.های نظری و آماری قابلیت تد بنابراین این الگوی نهایی پژوهش است که با پشتوانه

 

 

 سطح معناداری (βبتا ) مسير

آوری تاب   5/5۲ 29/5 چابکی 

چابکی آوری تاب   5/09 5/551 

آوری تاب سازی بومی   5/۲2 5/551 

مدیریت منابع انسانی  5/551 5/۲9 امنیت 

سازی بومی  5/551 5/92 چابکی 

مدیریت منابع انسانی آوری تاب   5/99 5/551 

آوری تاب  5/551 ۲۲/5 مدیریت منابع انسانی 

مدیریت منابع انسانی  5/51 5/13 چابکی 

چابکی  551/5 5/۲9 مدیریت منابع انسانی 

 559/5 92/5 چابکی  امنیت
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 دوم اصالحی  یالگو در باقيماندهو تطبيقی  ،مطلق برازش یها شاخص بررسی: 01 شمارۀ جدول

نوع 

 برازش
 مقتصد تطبيقی مطلق

شاخص 

 برازش

df GFI AGFI CFI TLI NFI IFI PGFI PNFI PCFI RMSEA  9 9  شاخص 

  ⁄  

مقدار 
ل

قاب
 

قبول
 

 

- 
 

- 

باالتر از 
2/

5 

باالتر از
 1

/5
 

باالتر از 
2/

5 

باالتر از 
2/

5 

باالتر از 
2/

5 

باالتر از 
2/

5 

باالتر از 
0/

5 

باالتر از 
0/

5 

باالتر از 
0/

5 

باالتر از 
50
/5

 

ن 
بی

1 
تا 

0 

الگو 

 تدوینی
12,9 9۲ 5,23 5,2 1 1 1 1 5,01 5,01 5,21 5 1 

 (9. )شکل است 1اصالحی  مدلنهایی همان  مدلبنابراین 

، االنبیاء)ص( خبرگان قرارگاه سازندگی خاتماز دیدگاه  آوری تاب یها لفهبندی مؤ برای اولویت

از  بیشتراز آزمون فریدمن استفاده شد. متغیری دارای رتبه باالتر است که میانگین رتبه آن 

است.  ، آورده شده10در جدول های مربوط به آزمون فریدمن  خروجی. سایر متغیرها باشد

های انگیزشی ازنظر اهمیت  ایت از آن دارد که میان شاخصحک (99 22مقدار کای مربع )

 .وجود دارد( 555 5)تفاوت معناداری 

 قرارگاه سازندگی تأمينآوری زنجيره  اصلی در تاب  ابعاد تأثيربندی  رتبه :01 شمارۀ جدول

 آماره آزمون ميانگين رتبه متغير رتبه

 0,99 چابکی 0
 90تعداد: 

 22,99کای مربع:

 5,555معناداری:

 ۲,39 سازی بومی 1

 ۲,20 مدیریت منابع انسانی 1

 ۲,05 امنیت 1

 

 چابکیدهد که مؤلفه  های انگیزشی نشان می در این آزمون، مقایسه میانگین رتبه شاخص

 مدیریت منابع انسانی و امنیت، سازی بومی یها به ترتیب مؤلفهسپس  باالترین اولویت را داشته،

 .دارندهای بعدی قرار  در رده
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 گيری بحث و نتيجه

با خبرگان قرارگاه سازندگی  افتهیساختاربا روش مرور ادبیات و مصاحبه نیمه 

آور شناسایی شدند. در  ، در رویکرد تابمؤلفه ۲2ی اولیه، با تعداد ها مؤلفه)ص(، اءیاالنب خاتم

شناسان و ی لیکرت توسط کارا درجه 0و پرسشنامه  tمرحله بعد با استفاده از روش آزمون 

، شناسایی شدند. با استفاده از روش دیمتل روابط مؤلفه 99ی نهایی، با تعداد ها مؤلفهخبرگان، 

، ها مؤلفهی منتخب تعیین شد و برای بررسی معناداری یا عدم معناداری روابط بین ها مؤلفهبین 

در مورد  یریگ میتصمایموس استفاده گردید و مدل نهایی ارائه گردید.  افزار نرماز برازش و 

همچنان  رایرسد؛ ز ینم یآمده، به نظر منطق دست به یها مؤلفه نیچند مؤلفه از ب ای یکانتخاب 

موضوع  نیبوده و عدم توجه به ا گریکدیاثر متقابل بر  یها معموالً دارا مؤلفه نیا دیذکر گرد که

گذارد؛  ی، ناکام ممؤثر جیبه نتا یابیتو دس ها آن تدرس یاتیعمل یریارگکهرا در ب رانیمد

 باهم، به کار گرفت.شان را بر اساس ارتباط ها آن ستیبا یم ،ها مؤلفه ییاپس از شناس نیبنابرا

. در کند میبررسی  یخوب ها را به مؤلفه نیا نیروابط ب هاست ک یابزار ،یدییتأتحلیل عاملی 

سازی  منیت و بومیآوری، مدیریت منابع انسانی، ا ی چابکی، تابها مؤلفهآور،  رویکرد تاب

سازی دارای  معیارهای نهایی انتخاب شدند که چابکی، مدیریت منابع انسانی و بومی عنوان به

ی مدیریت  مؤلفهی بر رگذاریتأثامنیت با  مؤلفهبوده و  تأمینآوری زنجیره  ارتباط مستقیم با تاب

آورسازی  برای تاب است. مؤثر تأمینآوری زنجیره  در تاب میرمستقیغ طور بهمنابع انسانی، 

سازی، مدیریت  ی بومیها مؤلفهآوری با  ی تاب قرارگاه سازندگی، با توجه به رابطه تأمینزنجیره 

آوری در قرارگاه سازندگی  توان با بهبود عملکرد این سه مؤلفه، تاب منابع انسانی و چابکی، می

قرارگاه نشان  تأمینزنجیره آوری  مدل نهایی تاب همچنان که)ص( را ارتقاء داد. اءیاالنب خاتم

بر  تأثیرمهم، به دلیل  مؤلفهیک  عنوان بهی مدیریت منابع انسانی  مؤلفه(، 9شکل دهد ) می

آوری زنجیره  و عاملی مهم در تاب شده شناخته تأمینآوری، در زنجیره  ی چابکی و تابها مؤلفه

 نیروی کار چندمهارتهو  حرانستفاده از کارکنان باتجربه برای مدیریت بباشد. بدون ا می تأمین

دور از انتظار است چون شالوده اصلی  تأمینآور بودن زنجیره  ، تابکنندگان نیتأمدر ارتباط با 

دهد و این موضوع اهمیت کارکنان قرارگاه  هر سازمانی را نیروی انسانی آن سازمان تشکیل می

در  تأمینسازی زنجیره  ییی مانند چابکی و بومها مؤلفهدهد. گرچه  ی نشان میخوب بهرا 
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آورسازی زنجیره  ی مدیریت منابع انسانی و تابریکارگ بهآوری آن بسیار مهم است اما  تاب

ی این دو اقدام با توجه به مدل ریکارگ بهباشد و  آوری می سازی تاب مبنایی برای پیاده تأمین

کمک نماید. نتایج  نتأمیسازی و چابکی زنجیره  سازی بومی تواند در پیاده می آمده دست به

بایست برای  )ص( میاءیاالنب خاتمدهد که مدیران قرارگاه سازندگی  حاصل از مدل نشان می

 تأثیرآوری  یی( که در تابها مؤلفه، ابتدا اقدامات مستقیمی )زیر تأمینآورسازی زنجیره  تاب

بکی و مدیریت سازی اقدامات چا های خود را بر پیاده گذارند را انجام داده و سپس تالش می

داللت دارد، متمرکز نمایند.  تأمینآوری زنجیره  مستقیم در تاب صورت بهمنابع انسانی که 

 طور به که سازی امکانات و تجهیزات قرارگاه و نیز بهبود امنیت همچنین، با بهبود شرایط بومی

 گذارند، توجه کنند. می تأثیر تأمینآوری زنجیره  غیرمستقیم بر ارتقاء تاب

امنیتی سبب محفوظ ماندن اطالعات دارای  های دستگاهگذاری در امنیت و بهبود  ایهسرم

این امنیت منجر به ارتقاء امنیت  که نیا توجه قابلگردد. نکته  بندی قرارگاه سازندگی می طبقه

ملی خواهد شد. همچنین، افزایش آمادگی برای اختالالت شامل بازسازی قطعات گلوگاهی و 

رگیری افراد مطمئن، امنیت دانشی و اطالعاتی را به همراه خواهد داشت؛ لذا کا تحریمی و به

ی نشان داده و توجه به امنیت در خوب بهآور را  تاب تأمیناین موضوع اهمیت مدیریت زنجیره 

 نماید.  می تأکیدرا  تأمینآور در مدیریت زنجیره  رویکرد تاب

پذیری زنجیره به حالت قبل  بلیت برگشتکه بر قا استچابکی  آمده دست بهمهم دیگر  مؤلفه

خود است. با توجه به اینکه زنجیره  رمجموعهیزدارد و شامل اقدامات در  تأکیداز بروز اختالل، 

ها و اختالالت دیگر مربوط به امنیت نیز قرار دارد لذا  اختالالتی مانند تحریم تأثیرتحت  تأمین

خصوص قرارگاه  پروژه محور کشور به های انسازم تأمینی این رویکرد در زنجیره ریکارگ به

 .است)ص( ضروری اءیاالنب خاتمسازندگی 

جهت غلبه بر  آوری تاب مؤلفهزیرمجموعه اصلی از  عنوان به مدیریت ریسک که ییازآنجا

آوری است، لذا استقرار فرهنگ  های اصلیِ استراتژی تاب شرایط نامطمئن، یکی از خصوصیت

در  تأمینآوری زنجیره  عنوان یک عامل کلیدی جهت تاب به أمینتمدیریت ریسک در زنجیره 

 رسد؛ بنابراین، توجه بیشتر به این مهم، به مدیران شرایط بحرانی ضروری به نظر می

 بایستی با ها آنگردد و  می تأکید)ص(  االنبیاء قرارگاه سازندگی خاتم پروژه محور و های سازمان
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  سازمان تأمینآوری زنجیره  به تاب ،تأمیندر زنجیره  فرهنگ مدیریت ریسک  ایجاد و توسعه

های  ی رقابت در عرصه سازمان د تاندر وضعیت و شرایط آشوب و پویای فعلی کمک نمایخود 

 پایدار باقی بماند.  (گردند تر می که هرلحظه ریسکیهای بزرگ ) و پروژه وکارها کسب ی والملل نیب

-منظور به به تأمیندر زنجیره سازی  ی بومیبراهای آموزش  برگزاری کارگاههمچنین 

عنوان یک  و گزارش به مدیران ارشد به تأمینهای موجود در زنجیره  روزرسانی شناسایی ریسک

پروژه  های سازمان تأمینتواند کمک شایانی به زنجیره  این موضوع می ضرورت و اولویت بوده و

ایجاد نماید. در  ای شرایط و تجهیزاته و عدم تناسب جهت فائق آمدن بر شرایط بحرانی محور

های  ای از شرکت پروژه محور باید به ایجاد شبکه های سازمانبودن،  روز بهلزوم  خصوص

باید  ، تمرکز نمایند.ازیموردنبرای دستیابی به دانش طراحی و ساخت تجهیزات  انیبن دانش

داده و کاهش  را تأمینریسک زنجیره  یتوجه تواند به طرز قابل توجه داشت که این مهم می

 .آوری آن را افزایش دهد تاب

 یو مطالعات یپژوهش های فعالیتدر  ها ییو نارسا ها محدودیتمشکالت،  یوجود برخ

 یو مشکالت ها محدودیتقاعده مستثنا نبوده و با  نیاز ا زیاست. مطالعه حاضر ن ریناپذاجتناب

 )ص(اءیاالنب خاتم یر قرارگاه سازندگدر پژوهش حاض نکهیاست. با توجه به ابوده رو  روبه

سازمان به  نیبه کارشناسان و خبرگان ا یدسترس ن،یموردمطالعه قرارگرفته شده است، بنابرا

 یآور پژوهش و جمع یندهایجهت انجام فرآ ن،یبنابرا؛ مشکل بود یو نظام یتیمسائل امن لیدل

 صرف گردید.ماه  15زمان زیادی نزدیک به  از،یها و اطالعات موردن داده

 پيشنهادها

 تأمینگردد رویکردهای دیگر زنجیره  های آتی پیشنهاد می بنابراین برای پژوهش 
ی این رویکردها نیز در ها مؤلفههمچون ناب، چابک، سبز و ... بررسی شوند و 

 ی قرار گیرند.موردبررسپروژه محور،  های سازمان تأمینزنجیره 
 توانند از بعد سیستمی به  قات خود میشود در تحقی به پژوهشگران پیشنهاد می

 را طراحی نمایند. تأمینآوری زنجیره  بپردازند و یک سیستم بهبود در تاب مسئله
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 :منابعفهرست 

وکار  مدل کسب یها مؤلفه یبند رتبه یبوم ی(، طراح1923. )یالدفرد، محمود؛ راسخ، م یاقتصاد

شانون،  یآنتروپ یفاز یدلف یکردبر رو یمبتن یرانابر خط آزاد انبوه )موک(  یها دوره یبرا یکالکترون

 .1923سال  یع،صنا یمهندس المللی ینکنفرانس ب ینپانزدهم

 یبند تیو اولو ییشناسا .(1920) رضایعرب، عل و هیعال ،یاحمد؛ کاظم ،یجعفرنژاد چقوش

مدیریت  زاندا چشم، نیبدتر – نیروش بهتر هیبر پا کنندگان تأمین یآور تاب یابیارز یها شاخص

 .102-113، صص 99صنعتی، سال ششم، شماره 

بر تورم و  تأکیدبا  یمهبر صنعت ب یماثر تحر ی(، بررس1923حمزه، اسماء؛ عطاطلب، فاطمه. )

-120، صص 1923، زمستان ۲0، شماره 19دوره  ی،فصلنامه اقتصاد مال ی،وانتقالت پول مشکالت نقل

1۲3. 

 تأمین رهیطراحی مدل زنج(. 1922شهریاری، محمدرضا ) رحیمی شیخ، حبیب اله؛ شریفی، مانی و

-105، صص 93مدیریت صنعتی، شماره  انداز چشم(، کشور بهزیستی موردمطالعه: سازمان)آور  تاب

193. 

 یارائه مدل ساختار(. 1923رحیمی، اکبر؛ راد، عباس؛ عالم تبریزی، اکبر و موتمنی، علیرضا )

، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هجدهم، شماره رانیا یدفاع یعاآور در صن تاب تأمین رهیزنج یریتفس

 .91-35، صص 9

با  تأمین رهیآوری زنج سنجش تاب .(1920) قطری، علی و رجب زاده ، محمدمهدیانیمیرح

ی نوین در ها پژوهش)مطالعه موردی: صنعت داروسازی ایران(،  سازگار دهیچیپ های دستگاه کردیرو

 .100-120، صص 9ماره گیری، دوره دوم، ش تصمیم

و  یطراح(. 1923صدیق پور، عبدالرضا؛ زندیه، مصطفی؛ عالم تبریز، اکبر و دری نوکورانی، بهروز )

، مطالعات مدیریت صنعتی، سال شانزدهم، رانیا یآور در صنعت داروساز تاب تأمین رهیمدل زنج نییتب

 .00-152، صص 01شماره 

طراحی مدل  (.1920) زهرا ،ناجی عظیمی ین والد شمس ،ناظمی ؛علیرضا ،پویا ؛احمد ،قربان پور

ساختاری تفسیری  یساز سبز با استفاده از رهیافت مدل تأمینساختاری اقدامات مدیریت زنجیره 

 .1-95، صص ۲، دوره سیزدهم، شماره تحقیق در عملیات در کاربردهای آن )ریاضیات کاربردی(، فازی
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