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Abstract: 
The defense sector is one of the most strategic and important sectors in our 

country. The performance of the defense sector is tied to the supply chain 

performance to a large extent. In the military supply chain, the ability to 

protect the chain against unexpected events and maintain the continuity of 

network operations at a desirable level is very significant; in some ways, it 

can be said that the proper resilience of the defense supply chain is one of the 

essential features it is considered for that. Hence, the aim of the research is to 

provide a resilient defense supply chain model. In this research, after 

reviewing theoretical fundamentals of research and opinion polls by experts, 

nine dimensions and related components were identified as resilient 

defensive supply chain enablers. In the next step, applying Structural-

Interpretative Modeling (ISM), the relationship between Enablers of the 

resilient defense supply chain was determined and by leveling these 

dimensions, the research model was drawn. The results of the research 

showed that the two dimensions of "learning" and "collaboration" and then 

"risk management culture" and "contingency planning" have the highest 

priority in achieving a resilient defense supply chain. 
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 یراندانشگاه تهران، تهران، ا یریت،دانشکده مد ی،صنعت یریتمد یدکترا زارچی کریمی محمد

 یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم -یارشد علوم اقتصاد یکارشناس معبودی حامد

 4فتحی رضا محمد
 یفاراب یسپرد ی،و حسابدار یریتدانشکده مد ی،و مال یصنعت یریتگروه مد یاراستاد

 یراندانشگاه تهران، قم، ا

 یراندانشگاه تهران، قم، ا یفاراب یسپرد ی،و حسابدار یریتدانشکده مد یاراستاد  ابوالفضل خسروی

 چکیده
 تا دفاعی بخش عملکرد. آید می حساب به ما کشور در مهم بسیار و راهبردی های بخش از یکی دفاعی، بخش

 زنجیره محافظت توانایی نظامی، تامین زنجیره در. است خورده گره تامین های زنجیره عملکرد به زیادی حدود

 به باشد؛ می توجه قابل و مهم بسیار مطلوب، سطح در شبکه عملیات تداوم حفظ و منتظره غیر حوادث برابر در

 آن برای ضروری و اساسی های ویژگی از یکی دفاعی، تامین زنجیره مناسب آوری تاب که گفت توان می نوعی

 این در. باشد می آور تاب دفاعی تامین زنجیره مدل ارائه تحقیق، انجام از هدف رو، این از. آید می حساب به

 عنوان به آن با مرتبط های مولفه و بعد نه خبرگان، از نظرخواهی و تحقیق نظری مبانی بررسی از پس پژوهش،

 -ساختاری سازی مدل بکارگیری با بعدی، گام در. شدند شناسایی آور تاب دفاعی تامین زنجیره توانمندسازهای

 مدل ابعاد، این بندی سطح با و شده تعیین آور تاب دفاعی تامین زنجیره توانمندساز ابعاد بین روابط تفسیری،

 فرهنگ" سپس و "همکاری" و "یادگیری" بعد دو که داد نشان تحقیق از حاصل نتایج. شد ترسیم تحقیق

 .دارند آور تاب نظامی تامین زنجیره به دستیابی در را اولویت باالترین "اقتضایی ریزی برنامه" و "ریسک مدیریت

 

 -ساختاری سازی مدل آوری، تاب توانمندسازهای تامین، زنجیره آوری تاب دفاعی، تامین زنجیره :کلیدی واژگان

 تفسیری.
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 مقدمه -1

 ازینشان دهنده ن یو مصنوع یعیطب یفاجعه ها ندهیفزا شیو افزا یجهان یمال ریاخ یبحران ها

 یطراح ج،یرا کردیرو کیعمده است.  تدر مقابل اختالال زنجیره های تامینمحافظت از  یسازمان برا

با اختالالت عمده، کم ترین تاثیر را بپذیرند مواجهه  درد نتوان یاست که م قدرتمند زنجیره تامین

(Esmaeilikia et al, 2016 .) امروزه آشفتگی و عدم اطمینان در بازارها، آسیب پذیری زنجیره تأمین

ین به عنوان یک است. پیچیده شدن زنجیره تأم ها تبدیل کرده اهمیت برای شرکت را به موضوعی با

همه  یبرا یجنبه مهم وکار، ریسک زنجیره تأمین را افزایش می دهد. نتیجه از جهانی شدن کسب

 یدادهایاختالل و رو ع،یمقاومت در برابر وقا یخود برا نیتام رهیزنج تیظرف ،نیتام رهیزنج رانیمد

 مورد در ناقص اطالعات وجود (. به دلیلBrandon-Jones et al, 2014) نشده است ینیب شیپ

 ریسک ایجاد باعث آینده، در مورد اطمینان عدم عبارتی، دارد. به وجود ریسک آتی، همیشه رویدادهای

 در و اطالعات مواد طبیعی جریان از که است بالقوه ای رخداد زنجیره تأمین، در می شود. ریسک

از این (. Waters, 2011می شود ) زنجیره در اختالل منجر به دلیل همین به و کرده جلوگیری زنجیره

 1یکی از چالش های کسب وکار امروز، مدیریت و کاهش ریسک است تا زنجیره تأمین تاب آور ،رو

تاب آوری به عنوان یک قابلیت کلیدی سازمانی برای پایداری در محیط آشفته فعلی در  خلق شود.

زنجیره تأمین در رسیدگی به اختالل است، زنجیره تأمین توانایی  نظر گرفته می شود و تاب آوری

شامل  ینظام نیتام رهیزنج ندیفرآ بگذارد. بدون اینکه بر ارائه خدمات به مشتری تأثیر قابل توجهی

در  یجمع ای فردیاست که به طور  یبخش خصوص ی ونظام ، فرآیندها، سیستم هایتمام سازمان ها

 تیحما اتیعمل ریسا ایارتش  اتیعمل یبرا یمنابع ماد لیتحو ایو  ینگهدار ه،یته یبرا یزیبرنامه ر

 رهیزنج ،یتجار نیتام رهیبا زنج سهیدر مقا کنند. یم یبازنقش کشور  یدفاع سوی نیروهایشده از 

 ،ینظام اتیقرار دارد. به خصوص در عمل خطرناک تری طیو مح نانیدر عدم اطم ینظام نیتام

است  رییمواد به شدت در حال تغ یبرند، تقاضا ین رنج مدشم اقدامات تخریبیاغلب از  نیخطوط تام

 رهیتوانند زنج یم گرید موارداز  یاریو بس مختل می شود شمند یاز سو نیتام رهیو ارتباطات در زنج

تواند  یم دفاعی نیتام رهیاختالالت زنج(. Yaguang & Huaan, 2008) را مختل کنند ینظام تامین

 یمانند عدم همکار یو منابع داخل یعیمانند فاجعه طب یاز منابع، از جمله منابع خارج یاریاز بس

دهد.  یاتفاقات به سرعت و بدون هشدار رخ م نی. اغلب ادیبوجود آ ن،یتام رهیزنج کی اعضای

زمانی که  شود. جادیا و بهینه ارآمدک نیتام رهیزنج کی جادیا یتواند از تالش برا یم زیاختالالت ن

را که قادر به  ییها ییو توانا یتدارکات یندهاآیفرباید  اعضا ،افزایش می یابد نیتام رهیزنج اتخطر

 طیمحشرایط با توجه به  د.نباشند، فراهم کن زنجیره فعالیتپاسخ کارآمد و موثر و ادامه  کیارائه 

و این  ه استقرار گرفت ات متعددیدر معرض خطر ینظام نیتأم رهیو توسعه تدارکات، زنج یخارج
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ه و جامعه کسب و کار توجه آن را به خود جلب کرد محققان آکادمیکاست که  ینقطه عطفمساله 

 رهیدر زنج سکیر یابیدرباره ارز یکم اتقیتحق نتایج بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که. اند

از  یبرخ یبرا یکم هیتجز ای یفیک فیفقط توص یکل که آن هم به صورت دوجود دار ینظام نیتام

 نیتام رهیو زنج ینظام نیتأم رهیزنج نیتفاوت ب نیبزرگتر(. Liya et al, 2010است ) خطرات خاص

 لیکند. تکم ینه درآمد تمرکز م درخواست وظایف و مسئولیت ها واست که ارتش بر  نیا یسازمان

 تیریمد ،ینظام یها رهیزنج طیدر مح ت.اس ینظام نیتام رهیهدف زنج ایف و مسئولیت ها،وظ

با تخصص های کنندگان  نیتام دی. ارتش باردیگ یمنشأت سازمان  ستمیاز ساختار و س سکیر

 شیباعث افزااین موضوع که  را متعهد کندمختلف  دهندگان و خدمات متفاوت را مدیریت کرده

 یاثربخش لیو تحل هیتجز. شود یم ینظام نیتام رهیو کنترل زنج یسازمان، هماهنگ یدگیچیپ

قطع ارتباط به و  ینگهدار اتیعمل تامین اییبرآورد توان یبرا ،در برابر اختالل ها ینظام تامین ستمیس

و استفاده گسترده  ینظام زاتیبا توسعه تجهعلت از دست دادن بعضی تجهیزات می تواند مفید باشد. 

 نیو ا ابدی یم شیبه شدت افزا ینظام تجهیزاتدر جنگ، مصرف  یتکنولوژ شرفتهیپ یاز سالح ها

وجود دارد که در آن عدم  یمواردو  تر شود دهیچیپ یتدارکات نظام نیتام ستمیشود که س یباعث م

اگر چه (. Kleindorfer & Saad, 2005) را مختل کند یعرضه نظام ستمیممکن است س نانیاطم

ناگون به صورت گو یشبکه ها یریانعطاف پذ تیو قابل نانیاطم تیدر مورد قابل شگامانیپ قاتیتحق

تاب  لیتحلضرورت  میوجود دارد که به طور مستق مسائلی، اما هنوز ه استگرفتی انجام زیآم تیموفق

حمل و نقل  یواقع یاز شبکه ها ینظام نیاوال، شبکه تام ی را ایجاد می کند.نظام نیشبکه تام آوری

 نیتام ستمیشود. س یم ایجاد ینظام نیتام یهاشبکه جغرافیایی یهایژگیوکه با است  افتهیتکامل 

مانند  یواقع یاز عوامل نظام یاریو چند هدفه است که توسط بس یتیچند محدود ستمیس کی ینظام

 انینظام ریبا غ یعرضه نظام یها تیفعال ا،یثان .ردیگ یقرار م ریتاثتحت  یو موجود یبانیزمان پشت

مربوط  یاکثر کارهاثالثا، . ستیها نشبکه ریمانند سا ینظام نیمدل شبکه تام ن،یمتفاوت است. بنابرا

قابل قبول  ایپو ینظام نیتام یکه توسط شبکه ها شده استانجام  ایستا طیمح کیدر  تاب آوریبه 

(. تاثیر شکست ها و اختالالت مقطعی در زنجیره تامین دفاعی، در بسیاری Zhou et al, 2016) ستین

 و چالش ها با تأمین نظامی های طور کلی، زنجیره از موارد می تواند غیرقابل جبران باشد. به

 تحریم، سایبری، حمالت سوزی(، آتش طوفان، زلزله، )سیل، طبیعی حوادث بزرگی همچون تهدیدهای

از این رو، در زنجیره تامین نظامی،  است؛ رو روبه غیره و توزیع و تولید تأمین، در سیستم اختالالت

حوادث غیر منتظره و حفظ تداوم عملیات شبکه در سطح مطلوب، توانایی محافظت زنجیره در برابر 

باشد؛ موضوع تاب آوری در زنجیره تامین نظامی موضوعی کامال جدید بسیار مهم و قابل توجه می

است که تاکنون در تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار نگرفته است و جز در چند مقاله آن هم در حد 

ه است. در تحقیقات داخلی نیز این موضوع کامال جدید است و حتی طرح موضوع به آن پرداخته نشد

در حد طرح موضوع نیز مشابهی برای موضوع این تحقیق یافت نشد. موضوع تاب اوری زنجیره تامین 
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تا به امروز بیشتر در زنجیره تامین های تجاری مطرح بوده است و ورود این موضوع به زنجیره تامین 

 سازی ی این پژوهش به حساب می آید. از طرفی، بکارگیری روش مدلنظامی مهم ترین نوآور

برای طراحی مدل تحقیق به عنوان روشی بسیار کارآمد و کاربردی، دیگر نوآوری  تفسیری -ساختاری

این تحقیق است. تاب آوری مناسب زنجیره تامین دفاعی، یکی از ویژگی های اساسی و ضروری برای 

این، هدف از انجام این تحقیق، ارائه مدل زنجیره تامین دفاعی تاب آور آن به حساب می آید. بنابر

است. از این رو، سواالتی که در این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به آن هستیم، به این صورت است: 

بندی مؤلفه ها و توانمندسازهای تاب آوری زنجیره تامین دفاعی چه مواردی هستند؟ روابط و سطح

های زنجیره تامین دفاعی تاب آور به چه صورت می باشد؟ مدل زنجیره تامین دفاعی بین توانمندساز

آوری با توجه به مدل تحقیق چه تاب آور به چه شکل می باشد؟ پیشنهادات اجرایی ارتقای تاب

مواردی هستند؟ این تحقیق به دنبال آن است که با بهره گیری از مبانی نظری و نظرخواهی از 

سازی مدل حاصل از تحقیق، مطالعات میدانی به سؤاالت پاسخ داده و به منظور پیاده خبرگان و انجام

  پیشنهادات اجرایی مورد نیاز را ارائه دهد.

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

  4مفهوم زنجیره تامین نظامی

و  زنجیره تامین دفاعی، یک حالت توسعه یافته از سیستم پشتیبانی لجستیکی با توجه به شبکه

(. زنجیره تامین دفاعی، خرید، انبارداری، Wang & Li, 2004اطالعات مورد نیاز جنگ می باشد )

حمل و نقل و نهایتا ارتش را در کنار هم قرار داده و مزایای زنجیره تامین را به طور کامل ایجاد کرده 

 مدیریت کلى، حالت (. درChan & Qi, 2002و حداکثر منافع زنجیره تامین را فراهم می کند )

 یکدیگر از رسمی که به طور شود مى تشکیل سازمان چند یا دو تجاری و نظامی از تأمین زنجیره

شوند.  مى مرتبط یکدیگر به مالى جریان هاى و مواد، اطالعات جریان هاى به وسیله و بوده جدا

بتواند  وسیله بدین تا می کند سازماندهی را کلی کار و روند کسب تجاری، تأمین زنجیره مدیریت

 موقع به را آنها و کرده تبدیل کاالی نهایی، به را خام محصوالت و مواد مشتریان، درخواست مطابق

 لجستیک به مربوط اقدامات انجام نماید؛ اما در مقابل، مدیریت زنجیره تامین نظامی به منظور توزیع

 با مدیریت متفاوت قدری نظامی تامین زنجیره حال، مفهوم عین در آمده است. به وجود نظامی

 نیازهای عملیاتی به پاسخ در بیشتر نظامیان تمرکز زیرا است؛ در شرکت ها تجاری تأمین زنجیره

(. زنجیره تامین دفاعی، خدمات پشتیبانی ارتش را انجام می دهد و 1371است )صراف و غفاری، 

تمام سطوح تامین کنندگان هسته مرکزی آن، ایجاد یک ساختار زنجیره ای مستحکم با مرتبط کردن 

های تامین دفاعی، هدف تامین کنندگان تحقق حداکثر سود با دستیابی و ارتش می باشد. در زنجیره
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که هدف زنجیره های تامین نظامی دستیابی به حداکثر نیاز به سفارشات ارتش می باشد. در حالی

یکی است. ابعاد زنجیره تامین ارتش است و همزمان به دنبال بهینه کردن هزینه های حمایت لجست

 .(Liya et al, 2010دفاعی به صورت زیر است )

 
 ((Liya et al, 2010: ساختار زنجیره تامین دفاعی 1شکل 

 

هدف عمده زنجیره تامین دفاعی دستیابی به وضعیت آمادگی ویژه در پایین ترین هزینه کل 

دفاعی، موفقیت در آمادگی برای جنگ است، نه امکان پذیر می باشد. معیار موفقیت زنجیره تامین 

(. بعضی از مفاهیم تجاری مانند تولید به هنگام )موجودی انبار Burns et al, 2010دستیابی به سود )

نظامی، نگهداشتن موجودی  تامین زنجیره حداقل یا صفر( در حوزه نظامی معتبر نیستند. در مفهوم

. یکی دیگر از تفاوت های مهم این است که جریان کاال (Wang, 2000زیاد یک اقدام مناسب است )

در زنجیره تامین تجاری بین تامین کنندگان و خرده فروشان یک طرفه است، اما در زنجیره تامین 

نظامی، جریان بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان نهایی به دلیل نگهداری پیشگیرانه و اصالحی 

شامل تعداد زیادی از اقالم نظامی از  نظامی تامین زنجیره مفهوم تجهیزات دوطرفه است. عالوه براین،

لوازم روزمره تا تجهیزات سنگین نظامی است که به تکنیک های بسته بندی و حمل و نقل خاصی نیاز 

 (.Sokri, 2014دارد )

 

 مفهوم تاب آوری زنجیره تامین

مقاومت در  یبرا نیتام رهینجز قابلیت ،نیتام رهیزنج رانیهمه مد یمهم براهای جنبه یکی از 

که قادر به ارائه  نیتام رهیزنج. یک نشده است ینیب شیپ یدادهایاختالل و رو ،حوادثبرابر 

(. Blackhurst et al, 2005تاب آور شناخته می شود )، باشد یطیشرا نیمحصوالت و خدمات در چن

 ستیعلوم ز ،یها مانند مهندس نهیاز زم یاریدر بس یاست که به طور گسترده ا یمفهوم تاب آوری،

(. قابلیت ارتجاعی یا Pettit et al, 2010) ردیگ یمورد استفاده قرار م یسازمان قاتیو تحق یطیمح



 4911( تابستان 14)پیاپی  2شماره  41دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

 

65 

تاب آوری در زنجیره تامین برای نخستین بار توسط شفی عمومیت یافت. به عقیده وی، این واژه از 

 یا ندهیرا به طور فزا متخصصانموضوع، محققان و  نیا(. Sheffi, 2005علم مواد نشات می گیرد )

 یمفهوم یچارچوب هاارائه و به  تشویق نیتام رهیدر زنج تاب آوریمفهوم برای تحقیق در مورد 

زنجیره  تاب آوری وجود ندارد. تاب آوری فیدر مورد تعر یتوافق چیحال، ه نیبا امنجر شده است. 

 هیعملکرد و ساختار اولو حفظ  جذب اختالالت یبرا ره تامینزنجی قابلیتتوان به عنوان  یرا متامین 

( تاب Birkie, 2016) 1(. از دیدگاه بیرکیPettit et al, 2010تعریف کرد )خود در مواجهه با اختالالت 

بینی و انطباق برای حفظ و بهبود عملیات در برابر اختالالت می آوری، توانایی کسب و کار برای پیش

( تاب آوری به عنوان قابلیت زنجیره تامین Pereira et al, 2014و همکاران ) 5پیریرا باشد. از دیدگاه

برای سرعت بخشیدن در پاسخ به رویدادهای غیرمنتظره به طوری که عملیات را به سطح عملکرد 

 رهیزنج قبلی بازگرداند یا حتی به یک حالت جدید و بهتر بازگرداند، شناخته می شود. تاب آوری

 یاحتمال یها یریپذ بیبه آس یدگیقادر به رس تامین یها رهیزنج با وجود ان، که دارایی است ن،یتام

به حساب می  شرویپ یهمه شرکت ها یبرا تیعامل موفق کبه عنوان ی و در نتیجهو اختالالت بالقوه 

 توضعی به در بازگشت سیستم توانایی به تاب آوری اصلی مفهوم (. بنابراین،Rajesh, 2016آید )

ریسک  مدیریت مانند جدیدی رشته های توجه مورد این موضوع برمی گردد. اختالل از پس ثبات

 برای مزیت قوی به عنوان یک منبع  است. تاب آوری پایدار تأمین زنجیره مدیریت و تأمین زنجیره

نامطلوب  وضعیت های به منتقل شدن و تغییر از ممانعت تاب آوری، مدیریت هدف باشد. رقابتی می

 نیتأم رهینباشد، اما زنج نیتأم رهیزنج نیتر نهیهز تاب آور ممکن است که کم نیتأم رهیزنجمی باشد. 

 یرقابت تیمز را دارا می باشد.وکار  کسب طیها در مح و اختالل ها نانیغلبه بر عدم اطم تواناییتاب آور 

خدمات  یسطح باالارائه و  ریزمان تأخ حداقل، مناسب تیفیک ن،ییپا یها نهیتنها به هز نیتأم رهیزنج

دارد و  یبحران وضعیتبر  کردن و غلبه وقایعکردن از  یدر دور رهیزنج ییبلکه به توانا ،ندارد یبستگ

 (. Azevedo et al, 2010می باشد ) نیتأم رهیزنج یآور تابمفهوم همان  نیا

 

 پیشینه پژوهش

در این قسمت از تحقیق، تعدادی از تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق مورد 

 بررسی قرار می گیرد. 

( در پژوهش خود، انعطاف پذیری، رویت پذیری، López & Ishizaka, 2019) 3لوپز و ایشیزاکا

عنوان سنجه های  پیش بینی، بازیابی، امنیت، سازگاری، قدرت مالی، موقعیت بازار و همکاری را به

                                                      
1  Birkie 
2  Pereira 
3  López & Ishizaka 
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( Hosseini & Barker, 2016) 1تاب آوری زنجیره تامین، مورد استفاده قرار داده اند. حسینی و بارکر

 بستنی، کیزیف حفاظت، مجدد ینیرگزیمسی، بازساز بودجهی، منابع فن یبازسازدر پژوهش خود، 

را به عنوان ابعاد زنجیره یی ایجغراف یجداسازی و اضاف یموجود، بانیکننده پشت نیقرارداد با تام

( در پژوهشی یه شناسایی و اولویت 5716تامین تاب آور را درنظرگرفته اند. راجش )

قطعات  سازنده شرکت های در تحقیق این. پرداخت تامین زنجیره تاب آوری توانمندسازهایبندی

تفسیری  ساختاریمدلسازی  تکنیک از بهره مندی با و هند در همراه تلفن برای کوچک الکترونیکی

. می باشند مهم بسیار پاسخگویی و موجودی تولید، خرید، توانمندسازهای که داد نشان نتایج و انجام

( در پژوهشی به شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تاب Cardoso et al, 2015و همکاران ) 5کاردوسو

ارائه  نیتام رهیزنج تاب آوری تیقابل یابیارز یشاخص برا 11آوری زنجیره تامین پرداختند. آن ها، 

 Melnyk) همکاران و 3ملنیک شود. یم یاتیعمل یشبکه، تمرکز و شاخص ها یکه شامل طراح دادند

et al, 2014) گذاری سرمایه شامل که گرفتند نظر در را تاب آوری راهبرد در مقاله خود، هشت

 عملیاتی، پذیری )بافرها(، انعطاف گیرها ضربه تامین، زنجیره اطالعات، طراحی غیرمستقیم، کشف،

 آوریتاب میزان سنجش برای جامع ( مدلی1377آمادگی می باشند. جهانی و همکاران ) و امنیت

 مدل اجرای دادند. نتایج ارائه ساختاریافته سازی معادالت مدل رویکرد از استفاده با تامین زنجیره

 به ترتیب چابکی و افزونگی همکاری، یسک،ر مدیریت فرهنگ پذیری،متغیرهای انعطاف که داد نشان

( به 1376دارند. صدیق پور و همکاران ) تامین زنجیره آوریتاب تبیین تغییرات در را نقش بیشترین

ایران پرداختند. بدین منظور ضمن  داروسازی صنعت در آور تاب تامین زنجیره مدل تبیین و طراحی

مولفه ها و شاخص های تاب آوری زنجیره تامین  مصاحبه با خبرگان و بهره گیری از روش دلفی،

شناسایی گردید. نتایج با استفاده از مدل سازی ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان 

می دهد مدیران صنایع داروسازی می تواند از طریق ایجاد یا بهره گیری قابلیت ها و تقویت توانمند 

را مستعد اختالل می نماید، تاب آوری الزم در مواجهه با  سازها، ضمن کاهش عواملی که شرکت ها

 بندی اولویت و به شناسایی ( در پژوهش خود،1372آن ها را کسب نمایند. جعفرنژاد و همکاران )

 تصمیم روش از گیری کنندگان گروه صنعتی آورند با بهره تأمین آوریتاب  ارزیابی های شاخص

و  افزونگی چابکی، های شاخص که داد نشان ت. نتایجاس بدترین -بهترین شاخصه چند گیری

 اورند شرکت کنندگان تأمین آوریتاب ارزیابی های شاخص ترین مهم ترتیب به پذیری مشاهده

 درصنایع آور تاب تامین زنجیره تفسیری ساختاری مدل ( به ارائه1376هستند. رحیمی و همکاران )

 ابتدا دفاعی، صنایع تأمین زنجیره آوری تاب مدل تدوینهدف  با تحقی اینایران پرداختند.  دفاعی

 عاملی تحلیل از استفاده با سپس پرداخته، تأمین زنجیره آور تاب اقدامات ترین شناسایی مهم به

                                                      
1  Hosseini & Barker 
2  Cardoso 
3  Melnyk 
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 اقدام 51 مجموع از که دهد می نشان پرداختند. نتایج تحقیق مدلی ارائه به تأییدی و اکتشافی

 زنجیره سازی آور تاب در اقدام 67 آور، تاب زنجیره تأمین برای پیشین تحقیقات در شده معرفی

 زنجیره ارتجاعی برای قابلیت ( مدلی1373فکورثقیه و همکاران )موثر هستند.  دفاعی صنایع تأمین

 است آن گویای تحقیق دادند. نتایج ارائه ایران خودروسازی های شرکت در پذیری رقابت برای تامین

 درمنبع پذیری نظیر انعطاف هایی توانمندی تقویت یا با ایجاد کشور خودروسازی های شرکت که

 توانند می همکاری و انطباق قابلیت سفارش، در اجرای پذیری انعطاف امنیت، اثربخشی، یابی،

تاب آوری در  مدل ( به طراحی1377ارتجاعی الزم را به دست آورند. روانستان و همکاران ) قابلیت

خودرو با رویکرد معادالت ساختاری پرداختند. جامعه آماری این تحقیق مدیران و زنجیره تامین ایران 

کارشناسان بازرگانی شرکت ساپکو می باشد. در نهایت با مدل معادالت ساختاری و نرام افزار اموس 

 مدل تاب آوری مورد تایید قرار گرفت.

 شناسی روش -3

ز ادبیات موجود در زمینه تاب آوری زنجیره این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد؛ چرا که ا

تامین به منظور بهبود عملکرد زنجیره تامین دفاعی در مقابل عوامل ریسک  استفاده می کند. ضمنا 

شود. در تحقیقات توصیفی، محسوب می پیمایشی -توصیفی هاداده گردآوری نظر از این پژوهش،

ظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و محقق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف من

ویژگی ها و صفات، ماهیت، فرایندها و روندهای آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را 

(. از تحقیقات پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه 1366بررسی می نماید )حافظ نیا، 

(. تحقیق حاضر نیز به این دلیل که قصد دارد 1362ن، آماری استفاده می شود )سرمد و همکارا

ماهیت یک موجودیت بیرونی را توصیف کنید و قصد مداخله و سپس ارزیابی را ندارد، توصیفی می 

باشد. از طرفی نیز چون ویژگی های یک جامعه آماری با بکارگیری پرسشنامه و مطالعات میدانی 

ت. جهت جمع آوری داده ها در این تحقیق، از دو روش بررسی می شود، تحقیق از نوع پیمایشی اس

کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. برای نگارش ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای، مجالت 

علمی و پایگاه های علمی مختلف بر روی شبکه اینترنت استفاده شده است. اما داده های اصلی 

متخصصان در حوزه زنجیره تامین دفاعی جمع آوری شده  تحقیق، از طریق پر کردن پرسشنامه توسط

 زمانی قضاوتی گیری نمونه است. در این پژوهش، روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شده است؛ طرح

 .آنهاست به دنبال محقق که هستند اطالعاتی افراد، دارای از محدودی طبقة که شود می مطرح

 دستاوردهای سازیتجاری و نوآوری تحقیقات، از حمایت مأموریت با فناوری توسعه از حمایت صندوق

 و بالقوه امکانات و هاظرفیت ها،قابلیت از گیریبهره و استفاده با محصوالت و توسعه و تحقیقاتی

-می فعالیت حال در فناوری مدیریت با رویکرد( و حقوقی حقیقی) خصوصی و دولتی بخش بالفعل

دولتی و  بخش نیاز مورد هایفناوری توسعه به کمک منظور به فناوری از توسعه حمایت صندوق .باشد
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 برداریبهره جهت در اجرایی بستر سازیآماده و بنیاندانش هایشرکت با مشارکت طریق از خصوصی

 شکوفا صندوق، تأسیس این از هدف. است شده تشکیل خصوصی بخش تحقیقاتی هایظرفیت از

 نتایج از های اجراییبخش مندیبهره و سازیتجاری و فناوری توسعه راستای در تحقیقاتی امور کردن

 و فناوری توسعه از است. حمایت بنیان دانش هایشرکت از حمایت و مشارکت طریق از حاصله،

 فرآیندهای وریبهره ارتقاء فناوری، توسعه جهت نهادی بین همکاری تقویت محور، تقاضا هایپژوهش

 فناوری و علم هایحلقه بین یکپارچگی و انسجام تقویت و همکاران شبکه گسترش بر تاکید با کاری

 .باشدفناوری می توسعه از حمایت صندوق برای شده مشخص راهبردهای جمله از کشور سطح در

 و واردات صادرات، مشاوره، خدمات، آموزش، تولید، فناوری، توسعه هایحوزه در صندوق خدمات

 طریق از دانشگاه فناوران و سازمان فناوران شبکه، فناوران شامل مشتریان از طیف سه به آنها امثال

 و فروش و خرید خدمات و تسهیالت گذاری، ارائهدر سرمایه مشارکت قالب در صندوق کارکردهای

تفسیری  -شود. ضمنا، روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، مدل سازی ساختاریمی ارائه کارگزاری

 می باشد. 

 ی تشکیل مدل تحقیقگام ها

 می تشریح هاآن از یک ادامه هر در که است ضروری زیر گام های مدل تحقیق، برای دستیابی به

 شود:

 زنجیره تامین دفاعی تاب آور ( تعیین ابعاد توانمندساز1

 زنجیره تامین دفاعی تاب آور شامل: ابعاد توانمندساز ( تعیین رابطه بین5

 ساختاری تعاملی خود ماتریس تشکیل 

 دریافتی ماتریس تشکیل 

 ابعاد بین بندی سطح و روابط تعیین 

 زنجیره تامین دفاعی تاب آور ابعاد توانمندساز تعامالت شبکه ( ترسیم3

 وابستگی -( تشکیل ماتریس نفوذپذیری4

 تجزیه و تحلیل داده ها -4

مؤلفه توانمندساز تاب آوری زنجیره تامین  45در آغاز این پژوهش براساس مرور ادبیات تحقیق، 

نفر از متخصصین و  2شناسایی شدند که مربوط به زنجیره تامین تجاری بودند. پس از نظرخواهی از 

عوامل به خبرگان در این حوزه که شامل اساتید دانشگاه و متخصصان زنجیره تامین نظامی بودند، این 

مؤلفه تقلیل پیدا کردند )با توجه به تفاوت ماهیت زنجیره تامین دفاعی با تجاری(؛ البته از  33

خبرگان درخواست شد که اگر مؤلفه ای بیان نشده است اضافه کنند، اما آن ها با توجه به جامعیت 

مؤلفه  33بعد و  7مورد را حذف کردند. نهایتا،  7مؤلفه ها چیزی به آن اضافه نکردند و تنها 



 4911( تابستان 14)پیاپی  2شماره  41دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

 

67 

( توانمندسازهای تاب آوری 1توانمندساز زنجیره تامین دفاعی شناسایی و دسته بندی شدند. جدول )

 زنجیره تامین دفاعی را نشان می دهد. 

 
 : ابعاد و مولفه های توانمندساز تاب آوری زنجیره تامین دفاعی1جدول 

 منبع توضیح مولفه بعد ردیف

1 

 یادگیری

 مندیادگیری نظام 
 های مهارت و تأمین زنجیره دانش افزایش

 نیاز مورد
Chowdhury & 

Quaddus, 

2015; 

Hohenstein et 

al, 2015 

 و مصاحبه

 فراموشی نظام مند 5
 و گذشته ناکارآمد های روش کردن خارج

 فعلی

 مدیریت منابع انسانی 3
 کارکردی، متقابل های تیم آموزش،

 نیروهای چندمهارته و ...

4 

 1افزونگی

 ذخیره احتیاطی
اضافه موجودی انبار برای جلوگیری از 

 کمبودهای احتمالی
Yossi, 2005 

2 
تامین کنندگان 

 پشتیبان

امکان فعالیت با تامین کنندگان پشتیبان 

 در مواقع ضروری
Yossi, 2005 

 ظرفیت پشتیبانی 7
 کاهش برای اطالعات و ظرفیت مدیریت

 آسیب

Tukamuhabwa 

et al, 2015 
 و مصاحبه

 Knemeyer et همکاری و ارتباط با تامین کنندگان متعدد تعدد تامین کنندگان 6

al, 2009 
6 

 همکاری

 اعتماد و مؤثر ارتباط ایجاد سرمایه اجتماعی
 
 

Rahimian, 

2016; Soni et 

al, 2014; 

Tukamuhabwa 

et al, 2015 

7 
اشتراک درآمد و 

 ریسک

 میان طوالنی همکاری و تمرکز برای

 زنجیره شرکای

 یکپارچگی 17
 و دانش افزایی هم مشترک، ریزی برنامه

 اطالعات

 تسهیم اطالعات 11
 برای کاهش توانمندساز هماهنگی و منبعی

 پذیریآسیب

 اعتماد بین بازیگران 15
ریسک و  گذاریاشتراک به نیاز پیش

 همکاری
Soni et al, 

2014 

13 

 چابکی

 آن ساختار و درک
سادگی ساختار و درک آن برای تسهیل 

 آوریتاب

Chopra & 

Meindl, 2006 
 و مصاحبه

 زمان واحد در حوادث شدت کاهش سرعت سرعت 14
جهانی و همکاران، 

1377 

جعفرنژاد و دیگران،  راتییبه تغ تر عیسر ییپاسخگو پاسخ گویی 12

                                                      
1 Redundancy 
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 منبع توضیح مولفه بعد ردیف

1373 

 و مصاحبه

17 

 انعطاف پذیری

انعطاف پذیری 

 محصول

انعطاف در بکارگیری قطعات محصول و 

 تنوع محصول

Chiang et al, 

2012 

 و مصاحبه

 انعطاف فرآیندهای تولیدی و پشتیبانی انعطاف پذیری فرآیند 16

16 
انعطاف پذیری حمل و 

 نقل

انعطاف در روش های حمل و نقل و 

 پشتیبانی حمل ونقل

 مدیریت تاخیر 17
مواقع مواجهه داشتن استراتژی مناسب در 

 با تاخیر غیرمتنظره

57 

فرهنگ 

مدیریت 

 ریسک

 نوآوری
 کاهش برای جدید فناوری و ایده یافتن

 پذیری آسیب
Tukamuhabwa 

et al, 2015 

 مصاحبه آوریرهبری در جهت تقویت تاب رهبری 51

 کاهش عدم اطمینان و تقویت اعتماد شفافیت 55

Jüttner & 

Maklan, 2011; 

Wieland & 

Wallenburg, 

2013 

53 

 پایداری

 کارآیی
 ارزش بدون های فعالیت و ضایعات حذف

 و  ... افزوده
Rahimian, 

2016 

 ,Rahimian رشد به منجر سازمانی های قابلیت افزایش رشد 54

2016 

 بازسازی 52
 کم و سریع بیرونی و درونی ساختاردهی

 هزینه

Lopes & 

Ishizaka, 2017 
 و مصاحبه

 انطباق پایدار 57
 و اجتماعی اقتصادی، الزامات با سازگاری

 زیستی
Tukamuhabwa 

et al, 2015 

56 

 امنیت

 ساختار امنیتی
 اختالالت برابر در تأمین زنجیره از محافظت

 عمدی

Pathak et al, 

2007; 

Chowdhury & 

Quaddus, 

2015 

56 
قابلیت فناوری 

 اطالعات

 به هشدار و شفافیت ارتباطات، افزایش

 موقع

Tukamuhabwa 

et al, 2015; 

Rahimian, 

2016 

 رویت پذیری 57
و  اطالعات تقاضا یریپذ تیرؤ شیافزا

 اجزای زنجیره

Lopes & 

Ishizaka, 2017 
 و مصاحبه

 ,Pathak et al ای شبکه ساختار مبتنی بر مناسب طراحی طراحی زنجیره تامینبرنامه ریزی  37

2007; 
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 منبع توضیح مولفه بعد ردیف

 & Chowdhury اقتضایی

Quaddus, 

2015 

31 
تصمیم برنامه ریزی 

 شده
 اختالالت از پیش ارتباطی های پروتکل

Tukamuhabwa 

et al, 2015; 

Rahimian, 

2016 

35 

درنظرگرفتن عامل 

ریسک در تصمیم 

 گیری

توجه به فاکتور ریسک و عدم اطمینان در 

 اتخاذ تصمیمات

 و جعفرنژاد

 1373 همکاران،

 و مصاحبه

 پیش بینی 33
بررسی روندهای فعلی و گذشته و پیش 

 بینی روندها و اتفاقات آینده
Lopes & 

Ishizaka, 2017 

 

 زنجیره تامین دفاعی تاب آور  ابعاد توانمندساز تعیین رابطه بین

 سازی ( مطرح شد. مدلWarfield, 1974) 1وارفیلد وسیله ساختاری، به -تفسیری سازیمدل

 متدولوژی این. بر دیگر عناصر است عنصر یک تاثیر تحلیل برای مناسب تکنیکی تفسیری ساختاری

 است ابزاری دیگر، بیان به کند؛ می را بررسی سیستم یک عناصر میان پیچیده روابط و جهت ترتیب

 عبارت دیگر، مدل سازی کنند. به غلبه عناصر پیچیدگی بین بر تواند می گروه آن، وسیله به که

 با مرتبط و مختلف عناصر از ای مجموعه آن در است که متعامل فرآیند ساختاری یک -تفسیری

 -ساختاری سازی شوند. متدولوژی مدل می جامع ساختاربندی سیستماتیک مدل یک در همدیگر

 نماید. مدل می سیستم یک عناصر میان پیچیده در روابط نظم برقراری به زیادی کمک تفسیری

 مناسب تکنیک یک و کندمی کمک متغیرها درونی روابط تشخیص در تفسیری -ساختاری سازی

 -ساختاری سازی باشد. همچنین مدل می دیگر متغیرهای بر متغیر یک تأثیر و تحلیل تجزیه برای

 بسیار کمک که کند اقدام سیستم یک عناصر سطح و تعیین بندی اولویت به تواند می تفسیری

(. در ادامه، گام Huang et al, 2005کند ) می شده طراحی بهتر مدل اجرای برای مدیران به شایانی

 تفسیری انجام می شود. -سازی ساختاریهای روش مدل

 

 5تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری

و رابطه بین آن  زنجیره تامین دفاعی تاب آور ابعاد توانمندساز از ساختاری تعاملی خود ماتریس

 گردیده تکمیل زنجیره تامین نظامی صصینو متخ خبرگان توسط ماتریس ها تشکیل شده است. این

                                                      
1 Warfield 
2  structural self- interaction matrix (SSIM  (  
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است. بین ابعاد چهار نوع رابطه ممکن است وجود داشته باشد که از عالئم زیر برای نشان دادن آن ها 

 استفاده می شود.

V :i  منجر بهj                                .می شودA :j  منجر بهi .می شود 

X               .بین دو بعد رابطه دوطرفه وجود دارد :Oبعد رابطه ای وجود ندارد. دو : بین 

تفسیری، در  -ساختاری سازی پرسشنامه این تحقیق پس از طراحی براساس ساختار روش مدل

نفر از آن ها از خبرگان فعال در صندوق حمایت از تحقیقات،  7اختیار خبرگان و متخصصان نظامی )

ری و توسعه فناوری های دفاعی بودند و بقیه از خبرگان در سایر سازمان ها( قرار گرفت. پس از نوآو

سازی  مدل روش براساس حاصل نفر از خبرگان، داده های 12پرکردن پرسشنامه تحقیق توسط 

( قابل مشاهده 5ماتریس خودتعاملی ساختاری در جدول ) شده که در بندیجمع تفسیری ساختاری

 در مد مبنای بر ناپارامتریک و هایروش بر تفسیری منطبق ساختاری سازی مدل طقاست. من

 تفسیری، سازی ساختاریمدل شده تعدیل های رویکرد در چه اگر کند. می عمل هافراوانی

 همچنان پارامتریک، وجود مفروضات با ولی است، شده متعارف گشتاوری های روش بکارگیری

 بیشتر مدل پذیری انعطاف مفروضات، به اتکا بدون زیرا  است غالب روش آن ناپارامتریک متدولوژی

 را در خود اثرات هم به نزدیک های است، داده سویه دو ها فراوانی اعمال چون دیگر، طرف و از است

 . داشت خواهد طرفه دو حاالت

 
 آورزنجیره تامین دفاعی تاب  : ماتریس خودتعاملی ساختاری ابعاد توانمندساز5جدول 

 2 9 1 5 6 7 4 1 عنوان توانمندساز

 V V V X V V X V . یادگیری1

  A O V O V V A یافزونگ. 5

   X V V V V V یهمکار. 3

    A A V A A یچابک. 4

     A X V A یریپذ انعطاف. 2

 تیریمد فرهنگ. 7

 سکیر
O X V      

       A A یداریپا. 6

        A تیامن. 6

         ییاقتضا یزیر برنامه. 7
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 1دریافتی ماتریس تشکیل

ارزشی صفر و یک  دو ماتریس یک به ساختاری خودتعاملی ماتریس تبدیل از دریافتی ماتریس

 عالمت جایگزین عدد یک را سطر هر در ید با دریافتی، ماتریس استخراج برای می شود. حاصل

کرد.  ساختاری تعاملی خود در ماتریس  Oو  Aهای  عالمت جایگزین را صفر عدد و Vو   Xهای

در ماتریس  .شود می نامیده اولیه ماتریس دریافتی حاصله نتیجه سطرها، تمام تبدیل از پس

دریافتی، درایه های قطر اصلی برابر یک قرار می گیرد. همچنین برای اطمینان باید روابط ثانویه 

 Aشود، در این صورت باید  Cمنجر به  Bشود و  Bمنجر به  Aکنترل شود. به این معنا که، اگر 

 از جمع نفوذ قدرت ( ارائه شده است. ضمنا، ستون3شود. ماتریس دریافتی، در جدول ) Cمنجر به 

 دست آمده است.به ابعاد ستونی جمع از وابستگی و سطر سطری

 
 زنجیره تامین دفاعی تاب آور : ماتریس دریافتی ابعاد توانمندساز3جدول 

 قدرت نفوذ 1 4 7 6 5 1 9 2 4 ندسازعنوان توانم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . یادگیری1

 1 7 7 1 7 1 1 7 1 7 یافزونگ. 5

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 یهمکار. 3

 2 7 7 1 7 7 1 7 7 7 یچابک. 4

 5 7 1 1 7 1 1 7 1 7 یریپذ انعطاف. 2

 تیریمد فرهنگ. 7

 سکیر
1 7 7 1 1 1 1 1 7 6 

 4 7 7 1 7 7 7 7 7 7 یداریپا. 6

 5 7 1 1 1 1 1 7 7 7 تیامن. 6

 یزیر برنامه. 7

 ییاقتضا
7 1 1 1 1 7 1 1 1 7 

  2 7 4 1 7 1 9 5 9 میزان وابستگی

 

 ابعاد بین بندی سطح و روابط تعیین

 مجموعه و ها خروجی مجموعه باید معیارها بندی سطح و روابط تعیین در این مرحله، برای

 و معیار خود شامل ها خروجی مجموعه شود. استخراج دریافتی از ماتریس معیار هر برای ها ورودی

 است معیارهایی و معیار خود شامل ها ورودی مجموعه .پذیرد می تاثیر آن از که است معیارهایی

 معمول، بطور .شود می مشخص طرفه معیارها دو روابط مجموعه سپس گذارند. می تاثیر آن بر که

                                                      
1 Reachability matrix 
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 سطح باالیی ابعاد باشند، داشته یکسان طرفه دو روابط مجموعه و خروجی که مجموعه ابعادی

بود.  نخواهند دیگری هیچ بعد منشاء باالیی سطح ابعاد دهند. بنابراین، می تشکیل را مراتب سلسله

پس از شناسایی بعد باالترین سطح، آن بعد از فهرست سایر ابعاد کنار گذاشته می شود. این تکرارها، 

( تکرار مربوط به 4،2،7،6،6که سطح همه متغیرها مشخص شود، ادامه می یابد. جدول های ) تا زمانی

 شناسایی سطوح را نشان می دهد.

 
 : محاسبات مربوط به سطح اول4جدول 

 سطح مشترک خروجی ورودی عنوان توانمندساز

 یریادگی. 1 
1-5-3-4-2-7-6-

6-7 
1-3-7 1-3-7  

  2-5 7-2-3-5-1 6-2-4-5 ی. افزونگ5 

 ی. همکار3 
1-5-3-4-2-7-6-

6-7 
1-3-7 1-3-7  

 6-4 ی. چابک4 
1-5-3-4-2-7-6-

6-7 
4-6  

  6-2-5 7-6-7-2-3-5-1 6-6-2-4-5 یری. انعطاف پذ2 

  6-3-1 6-7-3-1 6-6-2-4-3-1 سکیر تیری. فرهنگ مد7 

 6 یداری. پا6 
1-5-3-4-2-7-6-

6-7 
6 1 

  6-7-2 7-6-7-2-3-1 6-6-7-2-4 تی. امن6 

  7-3 7-3 7-6-6-2-4-3-5 ییاقتضا یزی. برنامه ر7 

 
 : محاسبات مربوط به سطح دوم2جدول 

 سطح مشترک خروجی ورودی عنوان توانمندساز

  7-3-1 7-3-1 7-6-7-2-4-3-5-1 یریادگی. 1 

  2-5 7-2-3-5-1 2-4-5 ی. افزونگ5 

  7-3-1 7-3-1 7-6-7-2-4-3-5-1 ی. همکار3 

 5 4 7-6-7-2-4-3-5-1 4 ی. چابک4 

  6-2-5 7-6-7-2-3-5-1 6-2-4-5 یری. انعطاف پذ2 

  6-3-1 6-7-3-1 6-2-4-3-1 سکیر تیری. فرهنگ مد7 

  6-7-2 7-6-7-2-3-1 6-7-2-4 تی. امن6 

  7-3 7-3-1 7-6-2-4-3-5 ییاقتضا یزی. برنامه ر7 
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 : محاسبات مربوط به سطح سوم7جدول 

 سطح مشترک خروجی ورودی عنوان توانمندساز

  7-3-1 7-3-1 7-6-7-2-3-5-1 یریادگی. 1 

 3 2-5 7-2-3-5-1 2-5 ی. افزونگ5 

  7-3-1 7-3-1 7-6-7-2-3-5-1 ی. همکار3 

 3 6-2-5 7-6-7-2-3-5-1 6-2-5 یری. انعطاف پذ2 

  6-3-1 6-7-3-1 6-2-3-1 سکیر تیری. فرهنگ مد7 

 3 6-7-2 7-6-7-2-3-5-1 6-7-2 تی. امن6 

  7-3 7-3-1 7-6-2-3-5 ییاقتضا یزی. برنامه ر7 

 
 : محاسبات مربوط به سطح چهارم6جدول 

 سطح مشترک خروجی ورودی عنوان توانمندساز

  7-3-1 3-1 7-7-3-1 یریادگی. 1 

  7-3-1 7-3-1 7-7-3-1 ی. همکار3 

 4 7-3-1 7-3-1 7-3-1 سکیر تیری. فرهنگ مد7 

 4 7-3 7-3-1 7-3 ییاقتضا یزی. برنامه ر7 

 
 : محاسبات مربوط به سطح پنجم6جدول 

 سطح مشترک خروجی ورودی عنوان توانمندساز

 2 3-1 3-1 3-1 یریادگی. 1 

 2 3-1 3-1 3-1 ی. همکار3 

 

 تفسیری  -ساخت مدل ساختاری

 -ساختاری ماتریس دریافتی، مدل درنظرگرفتن با همچنین و ابعاد از هریک سطوح تعیین از پس

 سطح پنج از مدل قابل مشاهده است. این ( 5شکل ) در نهایی شود. مدل می ترسیم تفسیری

 .دارند کمتری تأثیرگذاری دارند، مراتب قرار سلسله باالی سطوح در است. ابعادی که شده تشکیل
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 تفسیری زنجیره تامین دفاعی تاب آور -: مدل ساختاری5شکل 

 

فرهنگ مدیریت "و سپس  "همکاری"و  "یادگیری"حاصل از تحقیق نشان داد که دو بعد  نتایج

باالترین اولویت را در زنجیره تامین دفاعی تاب آور دارند. در سطوح  "برنامه ریزی اقتضایی"و  "ریسک

 رند.قرار دارند که تاثیرگذاری کمتری در مدل تحقیق دا "چابکی"و  "پایداری"باالی مدل نیز، ابعاد 

 

 وابستگی -ماتریس نفوذپذیری

 نفوذپذیری ماتریس جدول زنجیره تامین نظامی تاب آور، تفسیری -ساختاری مدل ترسیم از پس

 قدرت توانمندساز زنجیره تامین نظامی تاب آور از بعد 7 نتایج، شد. براساس ایجاد وابستگی -

خودمختار تقسیم  و وابسته پیوندی، نفوذی، دسته عوامل چهار به میزان وابستگی، و نفوذپذیری

متغیرهایی هستند که وابستگی ضعیف و همچنین قدرت نفوذ کمی  "خودمختار"شدند. متغیرهای 

دارند. متغیرهایی که در این دسته قرار می گیرند، تقریبا به صورت جدا از سیستم عمل می کنند و اثر 

ین متغیرها با دیگر متغیرها بسیار محدود و چندانی روی سایر متغیرها ندارند. در واقع ارتباطات ا

است که قدرت نفوذ کمی دارند، اما از وابستگی  "وابسته"ناچیز است. دسته بعدی شامل متغیرهای 



 4911( تابستان 14)پیاپی  2شماره  41دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

 

64 

باالیی برخورداند. به نوعی وضعیت این متغیرها به عملکرد سایر متغیرها بستگی دارد. دسته دیگر 

زیاد و همچنین از وابستگی باالیی برخوردارند. هرگونه  هستند که از قدرت نفوذ "پیوندی"متغیرهای 

اقدامی در مورد این متغیرها عالوه بر اینکه مستقیما بر سایر متغیرها اثر می گذارد، می تواند در قالب 

هستند که قدرت نفوذ باالیی  "مستقل"بازخورد بر خود متغیر نیز تاثیر گذارد. دسته اخر متغیرهای 

( قابل مشاهده 3ی آن ها ضعیف است. نتایج کامل تقسیم بندی ابعاد مدل در شکل )دارند، اما وابستگ

( قابل مشاهده است، دو بعد پایداری و چابکی با توجه به 3است. برای مثال همان طور که در شکل )

 اینکه میزان وابستگی زیاد و قدرت نفوذ کمی دارند، به عنوان عامل وابسته تلقی می شوند. 

 

 پیوندی
 3و  1     

 نفوذی
7 

      6 

        7  6 

      7    7 

ت نفوذ
قدر

   
 6و  2

       
2 

 وابسته
     

 خودمختار
  5   4 

          3 

4          5 

 6         1 

7 6 6 7 2 4 3 5 1  

 میزان وابستگی   
 وابستگی – : ماتریس نفوذپذیری3شکل 

 

( ارائه 1در انتها براساس ابعاد و مولفه های توانمندساز تاب آوری زنجیره تامین دفاعی که در جدول )

با استفاده از  "دفاعی های فناوری توسعه و نوآوری تحقیقات، از حمایت صندوق" اقداماتشده است، 

 ( نشان داده شده است.7تکنیک کپراس رتبه بندی شده است که نتایج ان در جدول )
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 : نتابج رتبه بندی گزینه ها7جدول 

 رتبه Rmin/Ri Qi Ni گزینه ها

 1 1 7.76 7.4 ارائه خدمات فن بازار

تسهیالت به شرکت های دانش 

 بنیان
7.35 7.75 7.56 3 

 4 7.51 7.71 7.55 خدمات مشارکت در سرمایه گذاری

 5 7.44 7.73 1 خدمات مشاره )نقش میانجی(

 

 بازار فن خدمات ارائه دهد، می نشان کپراس روش با ها داده تحلیل و تجزیه نتایج که طور همان

 بازار معنای به بازار فن. دارد آور تاب دفاعی تأمین زنجیره توانمندسازهای براساس را اولویت باالترین

 با که است فناوری معامالت بنگاه یک بازار  فن واقع در. است فناوری مبادالت برای محلی فناوری،

 حوزه در «تقاضا» و «عرضه» های طرف کردن نزدیک وظیفه حقوقی، و اطالعاتی واسطه نقش ایفای

 حوزه در گذاری سرمایه های فرصت ارائه و شناسایی. دارد عهده بر را پیشرفته محصوالت و فناوری

 که ای حرفه های فعالیت سایر و فنی دانش سازی تجاری روند تسهیل گذاران، سرمایه جلب فناوری،

 بازار فن خدمات. است بازارها فن اساسی های نقش جمله از شود می «فناوری بازار توسعه» به منجر

 تأمین زنجیره آوری تاب و کند می فراهم را فناوری سازی تجاری و معامالت برای نیاز مورد بستر

 توسعه صندوق سوی از بازار فن خدمات ارائه رو، این از. کند می فراهم بستر این ایجاد با را دفاعی

 ارائه ضمنا،. کند ایفا ای مالحظه قابل نقش آوری تاب توانمندسازهای تقویت در تواند می فناوری

 انعطاف" ،"چابکی" ،"همکاری" ،"یادگیری" توانمندسازهای بر را تاثیر باالترین بازار، فن خدمات

 اقدام دومین بازار، فن خدمات ارائه از پس. دارد "امنیت" و "ریسک مدیریت فرهنگ" ،"پذیری

 ارائه دفاعی، تأمین زنجیره آوری تاب توانمندسازهای براساس فناوری توسعه صندوق دار اولویت

 به صورتی هر به نوآوری فرآیند در که گروهی یا سازمان. باشد می( میانجی نقش) مشاوره خدمات

 اقدام دو دهندگان، پاسخ نظرات براساس. کند فعالیت طرف چند یا دو بین دالل یا کارگزار عنوان

 رتبه در نیز "گذاری سرمایه در مشارکت خدمات ارائه" و "بنیان دانش های شرکت به تسهیالت ارائه"

 مشاوره خدمات ارائه" و "بازار فن خدمات ارائه" با همراه ها آن بکارگیری و اند گرفته قرار بعدی های

 .تاثیرگذارند آور تاب دفاعی تأمین زنجیره آوری تاب ارتقای در "(میانجی نقش)
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 گیری بحث و نتیجه -5

و روش  فناوری علم، های عرصه در پیشرو و مولد از حوزه های یکی کشور ما، دفاعی در بخش

 حمایت ابزار پایه بازدارندگی و به عنوان بر ایران دفاعی استراتژی های مدیریتی می باشد. از آنجا که

نماید، آمادگی همیشگی و بکارگیری دانش روز در زنجیره تامین نقش می ایفای دیپلماسی از کننده

 دارای ینظام نیتام رهیزنج ،یتجار نیتام رهیبا زنج سهیدر مقایرد. می گ توجه ویژه قرار مورد دفاعی

می باشد. وجود ریسک و نیز ایجاد شکست در  خطرناک تری فعالیت طیو مح باالتر نانیعدم اطم

زنجیره تامین می تواند اثر معنی داری بر عملکرد کوتاه مدت و نیز اثر منفی بلندمدت بر عملکرد 

تاب آوری در زنجیره های تامین، به عنوان روشی برای کاهش شدت و احتمال سازمان داشته باشد. 

 و تغییر تقاضا به پاسخ در را شرکت ها تأمین، زنجیره اختالل ها درنظر گرفته می شود. تاب آوری

می کند. از این رو، تاب آوری  کمک گیرد، رقبا صورت سوی از اقدامی هرگونه آنکه از پیش اختالل،

مات اساسی مدیریت زنجیره تامین دفاعی می باشد. با توجه به اهمیت فوق العاده بحث تاب یکی از الزا

آوری در زنجیره های تامین نظامی، در این پژوهش، مدلی برای زنجیره تامین دفاعی تاب آور ارائه 

ری و مولفه توانمندساز که براساس مبانی نظ 33بعد و  7شده است. مدل ارائه شده در این تحقیق، از 

تفسیری به دست آمده،  -نظرخواهی از خبرگان تعیین شدند، تشکیل شده است. ضمنا، مدل ساختاری

سطح بندی را برای ابعاد توانمندساز ایجاد کرده است که در پایین ترین سطح )دارای باالترین اولویت( 

ه تامین دفاعی و قرار گرفته اند. فقدان همکاری بین اعضای زنجیر "همکاری"و  "یادگیری"دو بعد 

عدم یاگیری از اقدامات گذشته و نیز یادگیری دانش موردنیاز برای رفع اختالالت و مدیریت موثر و 

کارآمد زنجیره، مانع از تاب آوری مناسب زنجیره تامین می شود. پایه و اساس دستیابی به سایر ابعاد 

کلیه اجزای زنجیره و یادگیری  تاب آوری در زنجیره تامین دفاعی، همکاری مناسب و اثربخش بین

فرهنگ "نظام مند به منظور مدیریت هرچه بهتر و کارآمدتر زنجیره می باشد. در سطح دوم دو بعد 

قرار دارند که البته تحقق این دو بعد بدون دستیابی به  "برنامه ریزی اقتضایی"و  "مدیریت ریسک

ریسک در بین اعضای زنجیره تامین  همکاری و یادگیری امکان پذیر نیست. وجود فرهنگ مدیریت

دفاعی، موجب ایجاد یک عزم و حساسیت جمعی نسبت به اختالالت زنجیره و پیشگیری و رفع آن ها 

های متناسب با شرایط و وضعیت می شود و برنامه ریزی اقتضایی نیز، امکان طراحی و اجرای برنامه

و  "امنیت"، "انعطاف پذیری"حقیق، های مختلف زنجیره را فراهم می کند. در سطح سوم مدل ت

ها می تواند زمینه قرار دارند که از ابعاد مهم و تاثرگذار تاب آوری هستند و تحقق آن "افزونگی"

زنجیره تامین را فراهم کند. مدل ارائه شده  "پایداری"و  "چابکی"دستیابی به ابعاد باالتر مدل یعنی 

باشد که باید به صورت جامع درنظرگرفته شود و کلیه در این پژوهش، مدلی یکپارچه و پیوسته می 

جوانب مدل و نیز سطح بندی آن در مراحل اجرایی کردن مدل در نظرگرفته شود. بررسی تحقیقات 

انجام شده نشان داد که عنوان این پژوهش، مشابهی در تحقیقات داخلی و خارجی ندارد. هرچند 
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را در زنجیره تامین نظامی مدنظر قرار داده اند، ولی  تعدادی از تحقیقات موضوع ریسک و مدیریت آن

موضوع تاب آوری برای نخستین بار در این حوزه مطرح می شود؛ به عبارتی، موضوع این تحقیق، 

موضوعی نوآورانه از نظر تحقیقات آکادمیک می باشد و به نوعی ورود بحث تاب آوری به زنجیره های 

با توجه با اهمیت موضوع، برگشت پذیری و تاب آور بودن زنجیره تامین نظامی است. از نظر اجرایی، 

توسط متخصصان حوزه دفاعی همیشه مورد توجه جدی قرار گرفته است و به نوعی یکی از دغدغه 

های بسیار مهم بوده است؛ اما آنچه تا به امروز توسط این متخصصان انجام گرفته، اقدامات و برنامه 

وده است. از این رو، مدل ارائه شده در این تحقیق، ضمن یکپارچه و های منسجم و نظام مندی نب

منسجم بودن، جمع بندی نظرات متخصصان حوزه زنجیره تامین دفاعی است و ضمن داشتن قابلیت 

اجرایی باال، از پشتوانه علمی نیز برخوردار است. تمرکز این تحقیق بر روی توانمندسازهای تاب آوری 

ند در جهت ارتقای تاب آوری است که ضمن داشتن جامعیت، دارای رویکرد است که نگاهی نظام م

مرحله ای و گام به گام براساس اولویت ها و سطوح مدل تحقیق می باشد. البته نکته قابل ذکر آن 

است که تاب آوری نقطه ای نیست که زنجیره تامین نظامی پس از مدت زمانی به آن برسد و در واقع 

وسته است که باید در طول زمان تداوم یابد. از طرفی، از آنجا که مدل تحقیق در رویکری پویا و پی

جهت ارتقای تاب آوری است، با رویکرد چرخه دمینگ در جهت بهبود مستمر، تناسب بسیار زیادی 

ای سازمانی است که باید دارد تا سایر رویکردهای ایستا. تاب آوری قبل از هرچیز، رویکرد و فلسفه

عاد سازمان از سطوح نرم و انسانی تا سطوح فنی و تخصصی را دربرگیرد. همان طور که مدل کلیه اب

تحقیق نشان می دهد، نقطه شروع ورود تاب آوری به زنجیره تامین نظامی، سطوح نرم زنجیره 

)یادگیری و همکاری( است و در سطوح بعدی به ابعاد فنی تر می رسد. نهایتا، نتایج حاصل از تحقیق 

نتایج تحقیقات مشابه در زمینه زنجیره تامین تجاری همراستا می باشد؛ هرچند به دلیل غالب بودن با 

اهداف اقتصادی در زنجیره تامین تجاری، ابعاد مدل و اولویت آن ها تفاوت هایی با زنجیره تامین 

 دفاعی دارد.

 ارائه می گردد: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، پیشنهادات مدیریتی و اجرایی زیر

با توجه به اینکه زنجیره تامین نظامی از اعضای  تغییر نگرش در جهت عملکرد جمعی:

دهی برنامه و عملکردها به سمت عملکرد جمعی به جای عملکرد متعددی تشکیل شده است، جهت

کلیه فردی بسیار مهم است. توانمندسازهای تاب آوری زنجیره تامین دفاعی عمدتا از طریق مشارکت 

شود. تحقق زنجیره تامین دفاعی تاب آور نتیجه و دستاورد عملکرد کلیه اعضای زنجیره محقق می

 اعضای زنجیره است، نه عملکرد فردی.

با توجه به اینکه مفهوم تاب آوری و حرکت در  ایجاد ادبیات مشترک بین اعضای زنجیره:

د زبان و ادبیات مشترکی بین کلیه جهت تحقق آن، دارای الزامات و مفاهیم خاص خود است، بای
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اعضای زنجیره در این مورد ایجاد شود؛ چرا که فقدان زبان مشترک منجر به برداشت های متفاوت و 

 منحرف شدن از مسیر صحیح و موردنظر می شود.

تعهد مدیریت ارشد کلیه اعضای زنجیره تامین  تعهد و حمایت مدیران کلیه اعضای زنجیره:

پشتیبانی و تسهیل شرایط برای ارتقای توانمندسازهای تاب آوری، بدون شک  نظامی و حمایت و

بسیار مهم و حیاتی می باشد؛ چرا که بسیاری از تصمیمات و اقدامات باید در سطح مدیریت ارشد 

اعضای زنجیره اتخاذ شود و باید اهداف و برنامه ها به سمت ارتقای توانمندسازهای تاب آوری هدایت 

 شود. 

برای دستیابی به زنجیره تامین  ه ریزی بلندمدت و یکپارچه با رویکرد بهبود مستمر:برنام

دفاعی تاب آور نمی توان نقطه پایانی درنظرگرفت و تحقق آن در بلندمدت و با انجام برنامه های 

بته یکپارچه امکان پذیر است. بنابراین، هدفگذاری و انجام برنامه های موردنیاز برای تحقق اهداف و ال

باشد. ضمنا رویکرد بهبود ترسیم نقشه راه از اقدامات ضروری به منظور حرکت در مسیر تاب آوری می

 گذاری مدنظر قرار گیرد.مستمر و حرکت در جهت تعالی باید در برنامه ریزی و هدف

 همان طور که در مدل حاصل از روش مدل حرکت در جهت تاب آوری به صورت گام به گام:

در باالترین  "همکاری"و  "یادگیری"قابل مشاهده است، توانمندسازی  تفسیری -یساختار سازی

اولویت قرار دارند و به همین ترتیب در سطوح بعدی سایر توانمندسازها قرار دادند. مطمئنا، برنامه ها 

 برسد. و اقدامات باید از توانمندسازهای با اولویت باال شروع شده و گام به گام به سایر توانمندسازها

تشکیل کمیته ای از اعضای زنجیره تامین  تشکیل کمیته پایش توانمندسازهای تاب آوری:

نظامی به منظور بررسی و پایش شاخص های تاب آوری و نظارت بر عملکرد آن ها اقدامی مهم می 

 باشد. اعضای کمیته بهتر است که از کلیه حلقه های زنجیره تامین نظامی و از افرادی تشکیل شده

 باشد که ضمن داشتن دانش و تخصص موردنیاز، دغدغه و تعهد الزم را دارا باشند.

همان طور که قبال در بیان مفهوم تاب آوری بیان شد، مفهوم  پایش محیط با نگاه سیستمی:

 آتش طوفان، زلزله، )سیل، طبیعی تاب آوری به توانایی زنجیره در حفظ عملکرد خود در برابر حوادث

غیره اشاره دارد. به  و توزیع و تولید تأمین، در سیستم اختالالت تحریم، سایبری، تحمال سوزی(،

نوعی بسیاری از عوامل اختالل گر زنجیره مربوط به عوامل محیطی هستند که نیاز است به طور 

 پیوسته پایش شوند و البته این کار می تواند توسط کمیته پایش انجام گیرد.
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