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 هـايزنجیره در آشفته رفتارهاي و ناناطمی عدم از باالیی سطح بروز ر زمینهکاو کسب یمحیط سریع تغییراتدر چند دهه گذشته، 

 و آوريتـاب حالـت بـه نیـاز طبیعـی ناپـذیراجتناب تغییرات و غیرمنتظره خطراتبه همراه  روند ایناست که  کرده فراهم را تامین 
 يریفسـت يسـاختار يالگوسـاز سـت. هـدف اصـلی ایـن نوشـتار،ا داده افـزایش هـا راشـرکت تـامین  زنجیـره در مفهـوم این توسعه

خبرگـان و  لآمـاري تحقیـق شـام اسـت. جامعـه بوشـهر اسـتان بـرق يرویـن عیـتوز شرکتدر  رآوتاب تامین  رهیزنجي توانمندسازها
 مطالعـهبا قاله، ابتدا مساخته صورت گرفت. در این محقق نامهپرسشها با آوري دادهمتخصصان دو بخش صنعت و دانشگاه است. جمع

 سـازي. سـپس  بـومیشناسایی شـدند تامین آوري زنجیره رویکرد تحلیل محتوا، توانمندسازهاي تابگیري از ی و بهرهموضوع اتیادب
اختاري سازي سیافت مدلبا ره توانمندسازها يساختار يالگوسازدر ادامه،  ا در قلمرو مکانی تحقیق با رویکرد دلفی انجام گرفت.نهآ

هـاي دسـازاد که توانمندها نشان ادالت ساختاري انجام شد.  نتایج تحلیل دادهسازي معتفسیري فازي و اعتبارسنجی آن با رویکرد مدل
 يرویـن عیتوز شرکت تامین  رهیي زنجآورتابدر  ترین عوامل موثرمهم پذیريو مشاهدهاق و سازگاري، بپذیري، انطانعطافچابکی، 

 شوند که نیازمند تاکید و توجه بیشتر مدیران هستند. محسوب می  برق
 
 عیـتوز رکتشـ سـازي معـادالت سـاختاري، سازي ساختاري تفسیري فـازي، مـدلآور، مدلتاب تامین زنجیره  :يکلیدهاي ژهوا
 استان بوشهر برق يروین
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 .  مقدمه1
 تـامین  رهیـزنج هـايبخش تمام تیهدا شاملتامین  رهیزنج تیریمد گذشته، و مرسوم دگاهید در

 شـامل را شتریب سود و وريبهره يارتقا جهت عملکرد بهبود هدف با هماهنگ و کپارچهی صورت به
 شیافـزا و نـهیهز کـاهش خـدمات، و کـاال تـرعیسـر لیتحو البدن به تامین  رهیزنج رانیمد و شدیم
شـرایط ناپایـدار و  ،در عصـر حاضـر امـا). 1396پور و همکـاران، (قربانبودند ایستا در محیط تیفیک

 هايزنجیره آشفته در رفتارهاي و اطمینان عدم از باالیی سطح بروز زمینه هاوکار کسب داینامیکی

 نوسـانات افـزایش هـا،فعالیت سپاريبرون سطح شدن، افزایش جهانی مانند عواملی در نتیجه تامین

 رقابت نشد تنگاتنگموجودي و  ذخایر در شدید محصوالت، کاهش حیات چرخه کاهش تقاضا،
تـوان بیـان مـی  لذا). 2017و همکاران،    1باعث شده است(ناون فتهآش يبازارهارا در  هاشرکت انیم

 اقتصـاد ياهـبحـران همچـون زیـادي تهدیـدهاي و هـاچـالش با تامین  هاينمود که امروزه زنجیره
 سیسـتم در اخـتالالت سوزي، تحـریم،آتش وفان،ت سیل، زلزله، لیقب ازطبیعی  و یا حوادث یجهان

 ،تـامین رهیـزنج در وقفـه و شکسـت موجبـات تواننـدیمـ باشـند کـهمی مواجه توزیع و تولید ،تامین
(جعفرنژاد و دنـگرد را باعـث يسودآور کاهش ،تینها در و يمشتر تیرضا ي وریپذرقابت کاهش

 را نشـدهینـیبشیپ اخـتالالتی خوبب نتوانندتامین  رهیزنج يهاتیفعال اگربنابراین،  ).1395همکاران، 
 را هاکار و کسب تداوم سکیر امر، نیا و شوندیم مواجه يابالقوه یمنفي دهاامیپ با کنند، تیریمد
  2کریسـتوفر و پـک .)1394(جعفرنژاد و محسـنی، آوردیم بار به ی سنگینی رامال يهاانیز و برده باال

، تقاضـا و تامین و جریان ارزش،کنترل،  فرایندرا شامل تامین منابع شوك و اختالل زنجیره  )،2004(
 شوند. میوارد  تامین د که به هر دو صورت بیرونی و درونی بر زنجیره ندانیط میمح

                                                           
1. Kwon 
2. Christopher and Peck 
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توانند باعث کمبود موجودي، تغییر نیازها در طراحی، توقـف تولیـد، میتامین هاي زنجیره شوك

غلبـه  ). بنـابراین، بـراي2013و همکـاران،   1ضعف لجستیک، و شرایط اضطرار انسانی گردند(پارك
 داشـته یآمـادگ يدادیـرو هرگونـهي بـرا کـه ي باشداگونهبه تامین ي هارهیزنج ید طراحیبا ،هابرآن
و یـا  هیـاول تیوضـع بـه بازگشـت ییتوانا اثربخش، و کارا یپاسخ نمودن فراهم ضمن بتوانند تا باشد

و   2(پنومروفاسـت تـامین  رهیـزنج يآورتـاب يمعنـا همـان نیـا کـه باشد داشته را ترمطلوبحتی 
 ییتوانـا) بـه معنـاي 2005(  3یشفاز دیدگاه  کهتامین ي در زنجیره آورتاب ایجاد .)2009ان، همکار
 دیـجد یتیوضـع يسو به حرکت یحت و ینظمیب بروز از شیپ حالت به برگشت يبرا تامین  رهیزنج
 آن از يرویـپ بـه و اخـتالالت بـروز زمـان در کار و کسب تداوم تیقابلو  است قبل از ترمطلوب که
، بـراي هـر سـازمان یـا صـنعتی امـري دهـدمـی شیافـزا را انیمشـتر تیرضا و شرکت يریپذقابتر

 گرفته کمدست نباید تامین  زنجیره هايبا شکست مواجهه در آن رسد و اهمیتضروري به نظر می

 پـذیري کمتـر و دراز آسـیبتامین  زنجیره هايآور در برابر شکستتاب هايشرکت چراکه ،شود

 باشند. می توانایی باالتري برخوردار از نمدیریت آ
ه دلیـل اي  برخوردار است و بهاي انرژي، برق به عنوان انرژي ثانویه از جایگاه ویژهدر بین حامل

در تمـدن کنـونی فرد، یک عنصـر جدانشـدنی از زنـدگی اجتمـاعی دارا بودن خصوصیات منحصر ب
اي که بدون به گونه ،رودر صنعتی به شمار میباشد. توزیع نیروي برق شالوده اقتصادي یک کشومی

ي براي راحتی و آسایش نخواهند داشـت. رازبرق، صنایع مدرن قادر به تولید نبوده و شهروندان نیز اب
کـه در آن توزیـع نیـروي بـرق پاسـخگوي میـزان  2001و  2000هاي در پی بحران کالیفرنیا در سال

خرابـی شـبکه بـرق در  2003در سال  ار برق شده است.تقاضا نبود، توجه خاصی به بحث توزیع پاید
. در ایـران نیـز مشـکالت کمبـود بـرق ه دنبـال داشـتبـاي اگ و ایتالیا خاموشی گسـتردهلندن، کپنه

                                                           
1. Park 
2. Ponomarov 
3. Sheffi 
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 1387بـه طـوري کـه در تابسـتان  ،ترین مسائل وزارت نیرو بوده استهمواره به عنوان یکی از اصلی

 ساعت بود 21معادل  1389شد. میزان خاموشی طی سال خاموشی وسیعی در همه مناطق ایران ایجاد 
دقیقـه  30)، این عدد در کشور هلند تقریباً برابـر 2009(   1اساس یافته تحقیق بارسما در صورتی که بر

هاي توزیع نیروي برق باید تـوان بیشـتري شرکت). بنابراین، 1396زاده، احمدیان و عباسبوده است(
کـه اخـتالل درآن، تبعـات  بـرق پایـدار از خـود بـروز دهنـد، چـرا تـامین را در جهت نگهداشـت و 

 خـود ) در تحقیـق1396زاده(اجتماعی و اقتصادي زیادي به همراه خواهد داشت. احمـدیان و عبـاس
ریـال  38378نشـده بـه طـور متوسـط برابـر سـاعت بـرق عرضهکیلوواتبیان داشتند که خسارت هـر 

اي طراحـی شـود کـه در بایسـت بـه گونـهبـرق می تـامین ه باشد. با توجه به مطالب فـوق، زنجیـرمی
ها و اخـتالالت مقـاوم صورت بروز اختالل بتواند سریعاً به حالـت اولیـه برگـردد و در برابـر ریسـک

 بـرق يرویـن عیـتوز شـرکتدر حـوزه  تـامین آوري زنجیـره باشد. لذا شناسایی توانمندسازهاي تاب
 آید. به شمار تواند به عنوان یک ضرورت می

طـور مسـتقیم یـا ه هـا بـچراکـه آنهـا بـه تنهـایی کـافی نیسـت، لفـهودر دنیاي واقعی، شناسـایی م 
، نیـاز بـه بنـابرایناي از روابـط تعـاملی را بـا هـم دارنـد. غیرمستقیم با یکدیگر مرتبط هستند و درجـه

یک متغیر بـر  رتاثیدهد و شود که بتواند روابط درونی بین متغیرها را تشخیص رویکردي احساس می
یـک متغیـر بـر متغیـر دیگـر را بـر پایـه  تـاثیرسایر متغیرها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و شدت 

تواند ایـن روابـط ابزاري است که می   2سازي ساختاري تفسیرياندیشه واقعی افراد لحاظ نماید. مدل
 اصـلی مسـاله، از ایـن رو. )2017و همکـاران،   3را در سطوح مختلف شناسایی و تحلیـل نمایـد(جیان

                                                           
1. Baarsma 
2. Interpretive Structural Modelling 
3. Jian 
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در  تـامین  رهیـزنج آوريتـابسـاختاري تفسـیري توانمندسـازهاي  باشد که الگـويپژوهش این می

  باشد؟میبه چه صورت  بوشهر استان برق يروین عیتوز شرکت

ظـري نمـرور مبـانی  بـه دوم خـشب ،پس از مقـدماست:  سازمان یافته بخش چهار در نوشتار این
 شناسـایی آورتـاب تـامین نه تجربـی، توانمندسـازهاي زنجیـره یادامه، بر پایه پیشپرداخته است و در 

طراحـی  م، مراحـلهـارچ بخش در شود.می معرفی پژوهش شناسی، روشسوم بخش در شوند.می
گیري ارائـه جـهنتی ، منجپـ بخـش در در نهایـت، و شـودمـی آن بیان تاییدمدل ساختاري تفسیري و 

 دسـازهاي.  الزم به ذکر است که پژوهش حاضر از حیث تییـین روابـط تعـاملی مـابین توانمنشودمی
 رقبـ يرویـن عیـتوز هـايشـرکتدر محیط فازي بـراي  يو ارائه الگوي ساختاري تفسیر آوريتاب

 داراي  نوآوري است.
 . مبانی نظري و مرور ادبیات2

بـراي    1مورد استفاده  قرار گرفـت. بـوم شناسـان دهمهفآوري براي نخستین بار در قرن کلمه تاب
آوري به معناي سال قبل پذیرفتند. در فرهنگ آکسفورد، تاب 30اولین بار مفهوم کلی آن را بیش از 

توانایی ماده یا شی در بازگشت به حالت اولیه و ظرفیت بازایابی سریع افراد در مواجهه بـا مشـکالت 
هـا در ) ارائـه شـد کـه آن را توانـایی سیسـتم1973(   2سط هالینـگآوري تواست. اولین تعریف تاب

آوري را سـرعت بازگشـت تـاب )1991(   3دانـد. پـیمجذب تغییرات و ایستادگی در مقابل آنهـا مـی
شـناختی را تـا آوري بوماز اولین کسـانی بـود کـه تـاب )2000(   4کند. آدگرسیستم به تعادل بیان می

آوري اجتمـاعی را بـه سـرمایه اجتمـاعی مـرتبط کـرد. ش داد و تابحدودي به جوامع انسانی گستر
دارند که در علوم مختلـف نظیـر فنـی و مهندسـی، روانشناسـی، بیان می )1395ابونوري و الجوردي(

 مهندسـی، و پایـه علـوم آوري ارائـه شـده اسـت. درمـدیریت و اقتصـاد تعـاریف متفـاوتی از تـاب

                                                           
1. Ecologists 
2. Holling 
3. Pimm 
4. Adger 
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 تعریف، این اساس شود. برتعریف می بازگشت سرعت ببرحس و دارد طوالنی قدمتی آوريتاب

 حالـت بـه سیسـتم یـا یک سـازه تنش، بروز از بعد مورد نیاز نوسان از نظرصرف که زمانی مدت

 للیـتح) 2003(همکـاران و   1ویـبرونسـازد. مـی مشخص را آن آوريتاب گردد،می باز اولیه تعادل
 بـا ياقتصاد و یاجتماع ،یسازمان ،یفن سطحر چها در لهززل انیز کاهش لفمخت يهاجنبه از یجامع
استحکام، سرعت، فراوانی و بـا تـدبیر  بُعد چهار يآورتابو بیان داشتند که  مطرح يآورتاب عنوان

 شـرایط با مناسب تطبیق در افراد آوري به معناي تواناییتاب . در روانشناسی،دارد بودن را به همراه

 مـدیریت اسـتراتژي یـک را آوريتـاب سـازمانی، رفتـار و ریتمدی هاست. دردشواري و زاتنش

دارد کـه بیـان مـی )2009(   2دهنـد. روزمـی قـرار تـداوم و بحـران زیـر عنـوان مـدیریت و ریسـک
، توانـایی یـک سیسـتم    3آوري ایستاتواند به دو صورت ایستا و پویا تعریف شود. تابآوري میتاب

. دلیل ایستا بودنش آن است که بدون تعمیـر و بازسـازي اش هنگام بروز شوك استدر حفظ وظیفه
 شـدید شـوك یـک از سیسـتم یـک که است به معناي سرعتی نیز    4آوري پویاببه دست آید. تا

 )1394آورد.(عبدالشاه و قیاثوند،  دست به را مطلوبش حالت تا یابدمی بهبود
اسـتحکام، افزونگـی، پرتـدبیري،  دبُعـآوري را شامل تاب پنج مولفه )1395ابونوري و الجوردي(

آوردن در مقابــل دارنــد کــه مقاومــت بــه توانــایی جــذب و تــابدهنگــی، و بازیــابی بیــان مــیپاســخ
ها اشـاره دارد. افزونگـی، داشـتن ظرفیـت اضـافی و سیسـتم پشـتیبانی اسـت کـه ها و بحرانآشفتگی

معنـی تـوان سـازگاري بـا  دهد. پرتدبیري بـهامکان حفظ محوري را می ،هادرصورت بروز آشفتگی
دهی و در صورت امکان، تبدیل پیامدهاي منفی به پیامدهاي مثبـت اسـت. بحران و انعطاف در پاسخ

باشـد. در نهایـت، بازیـابی یعنـی توانـایی ها مـیتوانایی بسیج نیروها در برابر بحراندهندگی نیز پاسخ

                                                           
1. Bruneau 
2. Rose 
3. Static Resilience 
4. Dynamic Resilience 
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حادثه و تکامل تدریجی براي تعامل بـا  اي از وضعیت نرمال پس از یک بحران یاکسب مجدد درجه

 محیط جدید یا تغییریافته است.
تعداد زیادي  همورد توج تامین  زنجیره به عنوان یک پارادایم جدید در آوريتاباخیر،  در دهه 

 یکـاف كدر فاقـد و مـبهم هـم هنـوزبـودن،  چنـدوجهی از محققان واقع گردیده است و به دلیـل
 )1395زاده، باشد.(رحیمیان و رجبمی

 بـا مواجهـه از عبـارت تـامین  زنجیـره پـذیريآسـیب تامین: زنجیره در پذیري و اختاللآسیب

 نیـاز بـرآورد تامین در زنجیره توانایی بر که تامین است زنجیره هاياز ریسک ناشی جدي اختالل

نـاتوانی پـذیري را یکـی دیگـر از محققـان، آسـیب ).2005،   1گـذارد(جوتنرتاثیر مـی نهایی مشتري
زنجیره تامین، در یک لحظه براي واکنش نشان دادن به اختالالت و در نتیجه، رسیدن به اهداف بیان 

 معـرض در کـه باشـندیمـ مشـاهده قابـلی هنگـام تامین  رهیزنج هايشکافگوید که دارد و میمی
 اخـتالالت ایـ و یاسـیس و اقتصـادي هـايبحـران مانند نشدهینیبشیپ و یناگهان حوادث و اختالالت

 ) آشـفتگی2012و همکـاران (   2کاروالهو ).1396(صدقیانی و همکاران، رندیگ قرار یطیمحستیز
یـک  عـادي ثبـات و عملیات بر که بینیپیش قابل رغی یا بینیپیش قابل رخداد یک صورتبه  را

 اند. کردنده تعریف گذارد،می اثر تامین  زنجیره یک یا سازمان
آوري زنجیـره تـامین بـه عنـوان اخیر، تعاریف زیادي از تاب تامین: در دهه آوري در زنجیرهتاب

آوري زنجیـره تـاب )2004(    3پارادایمی جدید در این حوزه مطرح گردیده است. کریستوفر و پـک
تامین را توانایی بر رویدادهاي همراه با ریسک و قابلیت برگشت به حالـت قبـل وحرکـت بـه سـمت 

برلــی و  )،2005(    4دنــد. در ادامــه، محققــان دیگــر ماننــد شــفی و رایــسوضــعیت جدیــد بیــان نمو

                                                           
1. Jüttner 
2. Carvalho 
3. Christopher and Peck 
4. Sheffi and Rice 
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آوري زنجیـره تـامین را تاب )،2015(    2ژو و و یانگ )،2014همکاران( و    1پریرا )،2011همکاران(

 نیا باکردند.  تعریف بازیابی سرعت هاي غیرمنتظره وتوانایی برگشت از شکست و غلبه بر آشفتگی
 ابلیـتاساس ق آوري زنجیره تامین را برتوان تابمی زمان، طول در فیتعار توسعه به توجه با وجود،

(رحیمیـان و تعریـف نمود.   7رشـد، و    6یـادگیري ،   5بازیـابی ،   4گوییپاسـخ ،   3آمادگی، سازگاري
  )1396رجب زاده، 

 ین در طـول یـک دهـه گذشـته رشـدآوري زنجیـره تـامبه طـور کلـی، مطالعـات در حـوزه تـاب
 دهـیوزن و نیـیتعپژوهشـی را بـا موضـوع ) 1396(اي داشته است: روانستان و همکارانمالحظهقابل

 رانیمد قیتحق نیا يآمار جامعه انجام دادند. خودروایران تامین  رهیزنج در يآورتاب يهاياستراتژ
 نیـا رد .بودنـد خـودرو رانیـا و سـاپکو يهاشرکت يزیربرنامه و کیلجست يواحدها کارشناسان و

 رد يآورتـاب يهـاياسـتراتژ نیـیتع يبرابه ترتیب  FAAO و FMEA یفیک هايکیتکن از قیتحق
 ي ایجـادهايتژاسترا که داد نشان نتایج. است شده استفاده شکست وقوع از و بعد قبل تامین  رهیزنج

تولید،  طخطو در پرریسک قطعات مونتاژ بخش و کنندهتامین در محل سختگیرانه کنترلی ایستگاه
مین از اهمیـت تـا زنجیـره کردن ریسک، و چابک پ کنندگانتامین ارزیابی تعداد دفعات افزایش

 باشند.نسبی باالتر برخوردار می
ــوردي ــوري و الج ــاب )1395(ابون ــی ت ــاخص ترکیب ــرآورد ش ــوان ب ــا عن آوري و پژوهشــی را ب

بـراي ،کشورهاي عضو اوپـک یابی به این هدف مهمراي دستپذیري اقتصادي انجام دادند. بآسیب

                                                           
1. Pereira  
2. Yang and Xu 
3. Readiness 
4. Response 
5. Recovery 
6. Learning 
7. Growth 
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ادي بـراي آنهـا در دوره زمـانی آوري اقتصـبپـذیري و تـاو شـاخص آسـیب مطالعه انتخاب شـدند

بــرآورد گردیــد.  نتــایج نشــان داد کــه کشــورهاي قطــر، امــارات، کویــت و   2000-2013هاي ســال
ق، ونـزوئال، لیبـی آوري می باشند. کشورهاي آنگوال، عراعربستان داراي باالترین میزان خالص تاب

آوري هسـتند و کشـورهاي ایـران، نیجریـه و و الجزایر داراي کمتـرین میـزان شـاخص خـالص تـاب
اکوادور نیز در میانه قرار دارند. همچنین نتایج این مطالعه بیان نمود که تولید ناخـالص داخلـی سـرانه 

پـذیري ارتبـاط بآوري اقتصـادي ارتبـاط مسـتقیم و بـا آسـیکشورهاي عضو اوپک با شاخص تـاب
 معکوس دارند.

 رد آوريتـاب مفهـوم ارزیـابی و سـنجش هـدفپژوهشی را بـا  )1395زاده(رحیمیان و رجب  
یابی به این هدف مهم و بـا توجـه راي دستانجام دادند. ب داروسازي پراهمیت صنعت تامین  زنجیره

 یـرهصـلی در ایـن مطالعـه، زنجزگار به عنوان نظریـه اهاي پیچیده سابه در نظر گرفتن رویکرد سیستم
هاي . یافتـهدارو و داروسازي قاضی) براي مطالعـه انتخـاب شـدندتامین  دو شرکت داروسازي (ایران

 یرانی موردسازي اداروآوري براي هر دو زنجیره تامین بتحقیق نشان داد که مقدار فعلی شاخص تا
دام از ابعـاد هاي هر کـ اید در راستاي بهبود مولفهمطالعه متاسفانه فاصله زیادي تا مقدار بهینه دارد و ب

 گام برداشت.انی، طراحی ساختار زنجیره تامین پذیري، ظرفیت پشتیبهمچون انعطاف
 بنــدياولویــت و اي را بــا عنــوان شناســاییمطالعــه )1395جعفرنژادچقوشــی و همکــاران(

 روش از يریـگبهـره بـاارونـد کنندگان در شرکت صنعتی تامین آوريتاب ارزیابی هايتوانمندساز
 ،یچـابک يهـاشـاخص کـه داد نشـان جینتـاانجام دادنـد.  نیبدتر -نیبهتر شاخصهچند يریگمیتصم

 شرکت کنندگانتامین آوريبتا یابیارز يهاشاخص نیترمهم ،بیترت به يریپذمشاهده و یافزونگ
بنـدي عوامـل تاثیرگـذار بـر ت) با انجـام پژوهشـی بـه اولویـ1395آقاجانی و همکاران( .هستند ندورا

آور و سـبز در بخـش لجسـتیک و زنجیـره سازي الگوهاي زنجیره تامین  ناب، چابک، تابیکپارچه
پرداختند. نتایج نشان داد که معیارهاي هزینه، سطح سرویس و  خودرو مازندرانتامین  شرکت ایران 
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اي ) در مطالعـه1393نژاد(رابی و کریمیزمان انتظار به ترتیب از اولویت باالتري برخوردار هستند. مه

 يهاشاخص نییتع از پسآوري زنجیره تامین  در شرکت پتروشیمی پرداختند. به بررسی عوامل تاب
هـاي شـکاف ،   1عملکرد -با استفاده از تحلیل اهمیتي، آورتاب يهايتوانمند و يریپذبیآس مهم

جامعـه آمـاري  .تجزیـه و تحلیـل شـد بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شـرکت مـورد مطالعـه
هـاي بازرگـانی، تولیـد و تحقیق شامل مدیران یا کارشناسـان خبـره شـرکت مـورد بررسـی در حوزه

نتایج تحقیق باشند که با فرایندهاي زنجیره تامین ارتباط دارند. عملیات، لجستیک و مالی شرکت می
امین  شرکت پتروشـیمی مـورد بررسـی پذیري در زنجیره تهاي آسیبترین شاخصمهمنشان داد که 

آوري کـارایی، هاي تابتوانمنديترین بااهمیت  نیز آشفتگی، فشارهاي خارجی و ارتباطات وشامل 
بنـدي در پژوهشـی بـه شناسـایی و اولویت )2017(   2. راجـشبازیابی و انطباق پذیري ارزیابی شـدند

هـاي سـازنده قطعـات قیـق در شـرکتآوري زنجیـره تـامین  پرداخـت. ایـن تحتوانمندسازهاي تاب
سازي ساختاري تفسیري مدل کیتکنمندي از الکترونیکی کوچک براي تلفن همراه در هند و با بهره

-انجام و نتایج نشان داد که توانمندسازهاي خرید، تولیـد، موجـودي، و پاسـخگویی بسـیار مهـم مـی

-بـا بهـره آورتـاب کنندگانتامین نتخابا و یابیارز به پژوهشی ) در2016(همکاران و   3ساهوباشند. 

. نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه پرداختنـدویکور فازي در صنایع تولیدي منتخب هند  کیتکنمندي از 
 و ییپاسـخگو بافرهـا، تیـظرف در يگـذارهیسـرما زانیـم ي،آورتـابي هاشاخصصنایع تولیدي با 

نندگان خود را ارزیابی نماینـد. دونـگ کتوانند تامینمی يراهبرد يموجود رهیذخ ينگهدار تیظرف
آوري زنجیره تامین در صنایع تولیـدي را با عنوان شناسایی ابعاد موثر بر تاب ) پژوهشی2016(   4و ژو

 کیـتکنمنـدي ادبیـات موضـوعی و اسـتفاده از کشور چین انجام دادند. در این مطالعه، ابتدا بـا بهـره

                                                           
1. IP Analysis 
2. Rajesh 
3. Sahu 
4. Dong and Zhou 
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آوري زنجیـره تـامین  شناسـایی گردیدنـد. در ادامـه، بـا بعـد مـوثر بـر تـاب 15تحلیل عاملی، تعـداد 

سازي ساختاري تفسیري روابط بین ابعاد احصاشده استخراج گردیـد. نتـایج بکارگیري رویکرد مدل
پذیري و لجستیک پوبا به عنوان پذیري، چابکی، تسهیم اطالعات، انطباقتحقیق نشان داد که انعطاف

 در آورتـاب کننـدهتامین انتخـاب بـهاي مطالعه در )2014(همکاران و   1هالدرابعاد پراهمیت هستند.  
 .پرداختند معیاره فازيگیري چندگیري از رویکرد تصمیمهبا بهر ي در کشور هندخودروساز شرکت

 تیرضـا محصـول، تیـقابل ت،یفیکي هاشاخصنتایج پژوهش نشان داد که این شرکت با استفاده از 
 آور خود را ارزیابی و انتخاب نماید. کنندگان تابند تامینتوامی محصول نهیهز و يمشتر

 بــر اي رابطــه يهــایســتگیشارا بــا هــدف بررســی تــاثیر  ايمطالعــه )2013(   2والبــورگ و لنــدیو
سازي معادالت سـاختاري بـا رویکـرد حـداقل مدل کیتکنمندي از با بهره تامین  رهیزنج يآورتاب

 روابـطنتخب در کشور آلمان انجام دادنـد.  نتـایج نشـان داد کـه مربعات جزیی در صنایع تولیدي  م
 اي) مطالعـه2010( همکـاران و   3یپتـ  .دارد يآورتاب بر یمثبت تاثیر ،یکپارچگی برخالف همکارانه

گیـري از رویکردهـاي آوري زنجیـره تـامین  بـا بهـرهرا با هدف ارائه چارچوب مفهومی بـراي تـاب
 گروهی در صنایع دفاعی کشور آمریکا انجام دادنـد. نتـایج ایـن مطالعـهتحلیل محتواي متنی و تفکر 

 سـازيتوانمند گانـهي و چهاردهریپذبیآس از طریق احصاي عوامل هفتگانه يآورتاب داد که نشان

 زنجیـره این پارادایم مدیریتی در حـوزه نوظهوريپذیر است. مطالعه و بررسی پیشینه تحقیق، امکان

 تـامین رهیزنج هايمطالعات پیشین، برخی منابع احصاي توانمندساز سازد. بر پایهمیرا برجسته  تامین 
 ) آورده شده است.1در جدول ( رآوتاب

  

                                                           
1. Haldar 
2. Wieland 
3. Pettit 
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  رآوتامین تاب رهیزنج هاي.  منابع احصاي توانمندساز1جدول
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)
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2017
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ش
همکاران
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2010

(
ژوتنر
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مکال

 )
2010

گ و )
دون

 
 

ژو (
2016

( 
یو

لند
و 

 
 

گ
والبور

 )
2013

(

            1پذیريمشاهده
            بازیگران میان 2همکاري
            3پذیريانعطاف
            4چابکی

            5پذیريکاهش آسیب
            6توانایی فناورانه

            انطباق و سازگاري
            در زنجیره تامین   7پایداري

            8قدرت مالی
           9گذاري ریسک و درآمداشتراك

            10مدیریت دانش
             11اطالعات گذارياشتراك
            12افزونگی

            بازیگران اعتماد میان
            تامین  زنجیره شفافیت
            ریسک مدیریت فرهنگ
            تامین  زنجیره ساختار

 تحقیق ماخذ: یافته    

                                                           
1. Visibility 
2. Collaboration 
3. Flexibility 
4. Agility 
5. Vulnerability 
6. Technological Capability 
7. Sustainability 
8. Financial Strength 
9. Risk and Revenue Sharing 
10. Knowledge Management 
11. Information Sharing 
12. Redundancy 
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 . روش تحقیق3

امین تـرهیـزنجآوريتـابيتوانمندسـازهايریتفسيساختاريالگوسازهدف از انجام پژوهش، 
 استان بوشهر است.  برق يروین عیتوز شرکت يبرا

 دهد. هاي هر فاز را به تفصیل نشان میگام) 1شکل(
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محقق ساخته) (ماخذ:
 مراحل تحقیق .1شکل

 مرحه اول سازيآوري زنجیره تامین و یومیهاي تابتوانمندسازشناسایی 

 مرحله دوم فازيی زوج ساتیمقا سیماتر لیتشک

 مرحله سوم فازي قضاوت سیماتر لیتشک

 مرحله چهارم شده زینرماال سیماتر جادیا

 مرحله پنجم شده زینرماال سینمودن ماتر يفازید

 مرحله ششم محاسبه حد آستانه

 مرحله هفتم وقوع سیماتر لیتشک

 مرحله هشتم هیاول يرپذی دسترس سیماتر لیتشک

 مرحله نهم یینها يرپذی دسترس سیماتر لیتشک

 مرحله دهم تشکیل مجموعه ورودي، خروجی، و مشترك و سطح بندي

 مرحله یازدهم ترسیم مدل ساختاري

سازي ساختاري مدل
 تفسیري فازي

 مرحله دوازدهم طراحی پرسشنامه

 مرحله سیزدهم اعتبارسنجی مدل

سازي  معادالت مدل
 ساختاري
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شود. یم شمرده توصیفی روش، و ماهیت نظر از و هدف، پژوهشی کاربردي نظر این نوشتار، از

 روشبـه لحـاظ اسـت. بـه طـور کلـی،  پیمایشـی پژوهش یک دیدگاه گردآوري داده، از همچنین
اسـتان بوشـهر  بـرق عیـتوز تشـرکقلمرو مکانی آن، است.  کمی -کیفی قاتیدر زمره تحق ق،یتحق
 .باشد. به طور کلی، پژوهش حاضر در دو فاز انجام شده استمی

 
 رآوتاب تامین  رهیزنج هايمرحله اول: شناسایی توانمندساز

داد پـانزده محتـواي متنـی، تعـمطالعات پیشـین و رویکـرد تحلیـل  در پژوهش حاضر، ابتدا بر پایه
 شناسایی گردیدند.  تامین  رهیزنج ي آورتاب توانمندساز

ده شـد. از رویکرد دلفـی اسـتفا وزیع برق استان بوشهر،سازي آنها در شرکت تسپس جهت بومی
انتخـاب  قضـاوتی بـه تعـداد دوازده نفـر –اعضاي پانل در این رویکرد با روش غیرتصادفی هدفمنـد 

 و )تیریدمـ رشته ارشد کارشناس(استان برق عیتوز شرکت آنها از از خبرههفت  تعدادگردیدند که 
 د. بودن عیصنا و یصنعت تیریمد هايرشتهدر  رسخلیج فا دانشگاه دیاسات از نفر نیز پنج

انجـام گرفـت کـه مقـدار ایـن    1میزان اتفاق نظر اعضاي پانل بـا روش ضـریب همـاهنگی کنـدال
 . محاسبه گردید 86/0ضریب در دور سوم برابر با 

 سـت.اآوري نظر بسـیار قـوي اعضـاي پانـل بـر روي توانمندسـازهاي تـابتفـاقاین امـر بیـانگر ا
  دهد.ي، نماد و تعریف آنها را نشان میآورتاب شدهتوانمندسازهاي بومی )2(لجدو

 
 
 
 
 

                                                           
1. Kendall's Coefficient of Concordance  
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 فیتعر نماد، ،آوريتاب يهاتوانمندساز .2جدول

 تعریف نماد توانمندساز
 به آنها بالقوه و پاسخگویی اثربخش شناسایی تهدیدهاي 1C پذیريمشاهده
 تامین  زنجیره هاي دروننهاد اثربخش کارکردن 2C بازیگران میان همکاري
 تالش و زمان حداقل با ازیموردن راتییتغ با تطابق 3C پذیريانعطاف
 بینیپیشغیرقابل و حال تغییر در کار و کسب محیط در بقا توانایی 4C چابکی

 پذیري آسیب مختلف منابع مقابل در واکنش و توانایی شناسایی 5C پذیريکاهش آسیب
 هاآشفتگی با در مواجهه فناورانه انطباق 6C توانایی فناورانه

 مقابله با رویدادهاي مخل و توانایی بازگشت به وضعیت 7C انطباق و سازگاري
 8C پایداري در زنجیره تامین  کپارچهی يهاتیقابل نیب ارتباط و ایپو يهاتیقابل حفظ

 میزان سودآوري 9C قدرت مالی
 هاي همکارگذاري منافع با شرکتكاشترا 10C گذاري ریسک و درآمداشتراك

 راتییتغ از يریادگی ییتوانا و دانش توسعه و جادیا
 تامین  رهیزنج ياعضا نیب اطالعات تبادل

 11C مدیریت دانش
 12C اطالعات  گذارياشتراك
 اختالالت با مواجهه يبرا يراهبرد يموجود رهیذخ مثل يریتداب 13C افزونگی

 یک زنجیره در آنها میان روابط و هاگره تعداد 14C بازیگران اعتماد میان
 دیخر يزمانبند و تقاضا طیشرا ،هايموجود از شفاف يدید داشتن 15C تامین  زنجیره شفافیت
 سازي در سازمان جهت پذیرش و کاهش ریسکفرهنگ 16C ریسک مدیریت فرهنگ
 تامین  رهیزنج ساختار درك و دانش 17C تامین  زنجیره ساختار

 ماخذ: یافته تحقیق 
 مرحله دوم) تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

ل ) تشـکیDآوري، مـاتریس مقایسـات زوجـی(سـازي توانمندسـازهاي تـاببعد از احصا و بومی
 ).2شکل(گرددمی

 مقایسات زوجی . ماتریس2شکل
ام، jام بـر عنصـرiبیانگر میزان تاثیر عنصر ام، iبیانگر عنصر  در شکل فوق،

-باشند. پس از تشکیل ماتریسمی حد باالي عدد فازي مثلثی حد وسط،و  حد پایین،  
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صـورتی کـه مقـدار  در ،گرددمحاسبه می )1(از طریق رابطه   1هاي مقایسات زوجی، نرخ ناسازگاري

ها از سازگاري مناسـبی برخـوردار توان بیان نمود که ماتریس پاسخآن کمتر از پنج درصد باشد، می
 به دست آمد. 0024/0ن مطالعه برابر مقدار نرخ ناسازگاري در ای ).2015،    2است(جنگ

                    )1(                                                   
ام اري، تعداد معیار، و متوسط نمره فـرد به ترتیب نمایانگر نرخ ناسازگ ،، در رابطه فوق، 

 باشند.می و  ام به ازاءام نسبت به معیار به معیار 
شود که بـا روش خبرگان حوزه مدیریت زنجیره تامین را شامل می پژوهش در این بخش، جامعه

هـاي ري دیـدگاهآوغیرتصادفی هدفمنـد از نـوع قضـاوتی، اعضـاي نمونـه انتخـاب گردیدنـد. جمـع
ساخته صورت گرفت. سپس جهـت انجـام محاسـبات، متغیرهـاي محقق نامهپرسشدهندگان با پاسخ
دهـد کـه حاضـر را نشـان مـی طیـف فـازي مطالعـه) 3به اعداد فازي تبدیل گردیدند. جدول(   3زبانی
 نماید. را بازگو می   4ي مثلثیو اعداد فازمتغیرهاي زبانی، کد  نیرابطه ب

 يو اعداد فاز هاکدهاي مربوط به آنکالمی،عبارات  .3جدول
 عدد فازيکدعبارت کالمی
 )NO)0,0,0,25 بدون تاثیر

 )L )0,0,25,0,5 تاثیر کم

 )M )0,25,0,5,0,75 تاثیر متوسط

 )V )0,5,0,75,1 تاثیر زیاد

 )VH)0,75,1,1تاثیر خیلی زیاد
 )2017(   5ماخذ: اکوز و کلیک      

                                                           
1. Inconsistency Rate 
2. Jeng 
3. Linguistic terms 
4. Triangular Fuzzy Numbers 
5. Akyuz and Celik 



 185 ... برق یروين توزیع  شرکت يمورد مطالعه: ینتام زنجیره آوريتاب یريتفس -يساختار يالگو

 
رخ ناسـازگاري نـبا رویکرد تحلیل محتواي و پایایی آن نیز از طریـق محاسـبه  نامهپرسشروایی 
 ید گردید. یبررسی و تا

 مرحله سوم) تشکیل ماتریس قضاوت 

تشـکیل  هاي مقایسات زوجی از طریق میانگین هندسـیماتریس قضاوت، با ادغام نظرات ماتریس
 )1395راد و شاهین، گردد. (قائمیمی

 شده کیل ماتریس نرمالهمرحله چهارم) تش

آیدکـه گامـا دست مـیه ) بγاز تقسیم عناصر ماتریس قضاوت بر مقدار گاما( شدههماتریس نرمال
 )1395(پویا و همکاران، ) است.2(حاصل رابطه

γ                              )2(                                                   

  )2015،    1(زوالکیفیلی و عبداهللا.نمایانگر حد باالي اعداد فازي ماتریس قضاوت است 
 شدهمرحله پنجم) تشکیل ماتریس دیفازي

  3) (گومز3(رابطه.آیددست میه ب   2بهترین عملکرد غیرفازي اعداد فازي با روش نمودن يفازید
 )2013و همکاران، 

 )3(                                                                           
  4مرحله ششم) محاسبه حد آستانه

و   5گردد.(باکیـدومی ) محاسـبه4(حد آستانه از طریق میانگین حسابی از ماتریس دیفازي با رابطـه
 )2016همکاران، 

 )4(                                                
 

    

                                                           
1. Zulkifli and Abdullah 
2. Best Non-Fuzzy Performance: BNP 
3. Gumus 
4. Threshold 
5. Bacudioa 
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 ، و تعداد عنصر هستند. و  نمایانگر مقادیر دیفازي به ازاء و  

 )R(  1مرحله هفتم) تشکیل ماتریس وقوع

تانه بود، آنگاه در ماتریس دیفازي شده، اگر عنصري داراي مقداري بیشتر و یا مساوي از حد آس
و    2(اکســیونگ. گــردددر درایــه متنــاظر بــا آن عــدد یــک و در غیــر آن، عــدد صــفر جــایگزین مــی

 )2011همکاران، 
 )M(   3پذیري اولیهمرحله هشتم) تشکیل ماتریس دسترس

ایجاد )5(طهاز جمع ماتریس وقوع با ماتریس همانی بر اساس راب هیاول يرپذیدسترس سیماتر
 گردد.می

M = R + I                                                                                                 )5(                

 ) 2013و همکاران،    4(مودولی.همانی است نمایانگر ماتریسدر رابطه فوق، 
 )پذیري نهایی(مرحله نهم) تشکیل ماتریس دسترس

) 6(ا رابطـهبـیـه پذیري و به تـوان رسـاندن مـاتریس اولدرونی، برپایه مفهوم انتقالشناسایی روابط 
 )1395 آبادي،گردد.(شریفیان و دولتمیحاصل 

                                                                                            )6(  
 دد طبیعی است.نمایانگر یک ع 

 و مشترك و سطح بندي مرحله دهم) تشکیل مجموعه ورودي، خروجی

دسـت ه پذیري نهـایی بـدسترس از ماتریسمشترك خروجی و  ،مجموعه ورودي ،در این مرحله
باشـد. تاثیرپـذیر از آن مـی عناصـرو  عنصردربردارنده خود  عنصرآید. مجموعه ورودي براي هر می

                                                           
1. Incidence Matrix 
2. Xiong 
3. Initial Reachability Matrix 
4. Muduli 
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است که بر آنها تاثیر دارد و پس  عناصريو  عنصردربردارنده خود  عنصر مجموعه خروجی براي هر

 تعیـین عناصـرهـا بـراي هـر یـک از ورودي و خروجی، اشتراك این مجموعه هاياز تعیین مجموعه
کـه مجموعـه  . عناصـريآیـددسـت مـیه ب عنصرمجموعه مشترك براي هر  ،گردد. از این طریقمی

گیرند. هنگامی که در در باالترین سطح از مدل قرار می ،مشابه باشد ها کامالً خروجی و مشترك آن
و حـذف  اباید این عناصر از سـایر عناصـر جـد ند،اولین تکرار عناصر باالترین سطح مشخص گردید

   و    1د.(تاکرشــومی تکــرار ،گردنــد. ایــن عمــل تــا زمــانی کــه ســطح تمــامی عناصــر مشــخص شــود
 )2008همکارن، 

 مدل ساختاري  مرحله یازدهم) ترسیم

ترسـیم   2دارجهـت گـراف کیـهـا پـذیريبا حذف انتقـالپذیري نهایی از روي ماتریس دسترس
 .گرددمی
 هاي تحقیق. یافته4

سـازي توانمندسـازهاي زنجیـره تـامین ، طراحـی و در این پـژوهش، ابتـدا پـس از احصـا و بـومی
ابتـدا بـا مطالعـه و بررسـی ادبیـات اعتبارسنجی مدل انجام گرفت. به منظور طراحی مـدل سـاختاري، 

سـازي از موجود و رویکرد تحلیل محتواي متنی، توانمندسازها استخراج شـدند. سـپس جهـت بـومی
 نامهپرسـشها بـراي طراحـی مـدل از آوري دادهرویکرد دلفی استفاده گردید. در ادامه، جهت جمع

عبـارات کالمـی انجـام شـد. ساخته استفاده شد که گـردآوري دیـدگاه پاسـخگویان از طریـق محقق
سازي معادالت ساختاري ابزاري جهت بررسی ارتباطات میان چند متغیر در یک مدل و آزمـون مدل
بـا رویکـرد  معـادالت سـاختاري سـازيمدل ). در2016و همکـارن،     3است (هـایر آماري نظر از آن

 1995سـالو همکـاران در     4حداقل مربعات جزیی براي تعیین حداقل حجم نمونه از قواعد بـارکالي

                                                           
1. Thakkar 
2. Digraph 
3. Hair 
4. Barclay 
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گردد. طبق آن، حجم نمونه الزم جهت برازش مدل تحقیق، تعـداد پنجـاه نمونـه محاسـبه میاستفاده 

ــد. داده ــق گردی ــن بخــش از طری ــه شــیوه حضــوري ومحقــق نامهپرســشهــاي الزم در ای  ســاخته ب
، نامهپرسـشدر ایـن  ).2016، و همکـاران    1شد(ساراسـتد آوريایمیل و فـاکس) جمـع(الکترونیکی

شوند. سپس ماتریس مقایسات زوجی به ازاي هـر خبـره توانمندسازها به صورت دو به دو مقایسه می
  دهد.ماتریس مقایسات زوجی به ازاي خبره اول را نشان می )4تشکیل شد. جدول(

 
 خبره اول  يماتریس مقایسات زوجی به ازا .4جدول

 1C 2C 3C C
4 5C 6C 7C C

8 
C

9 10C 11C 12C 31C 14C 15C C
16 

C
17 

1C - M M L M L M M V V
H 

N
O M V N

O M M L

2C M - M L L L L M L M L V
H L L L V

H 
N

O 

3C M L - L L M L N
O M V

H L N
O L M L L L

4C V
H M 1 - L V M L L M L V L L M M V

5C L L V M - L V L N
O L V

H M V
H 

V
H L L M

6C M V M V L - L V L V L L N
O L V L N

O 

7C L M V V N
O L - M M M V L L L M M N

O 

8C M L L V L L L - V N
O M L N

O L N
O M L

9C N
O M V

H M V
H 

V
H M V - L M L N

O L L V
H M

10C M V L L N
O L L L L - M N

O V M L L L

11C L M V L L L N
O V M M - N

O M V V M V

12C L N
O M L N

O L V M L V L - M M V L M

13C M L M L N
O L N

O V M M V
H 

N
O - V L L N

O 

14C M M M L N
O V N

O M M L V
H L V - L M L

15C M N
O L M N

O L M V N
O M N

O L M V
H - V

H M

16C M L V V N
O L M L V V N

O L M L M - V
H 

17C V
H M L V L L V

H M L V L L M M V
H L -

 ماخذ: یافته تحقیق 

                                                           
1. Sarstedt 
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ع از قـوو اتریسسپس مـ شده به دست آمد.شده و دیفازيقضاوت، نرمالههاي در ادامه، ماتریس

 تریسمـاه، پـذیري اولیـه محاسـبه گردیـد. در ادامـو ماتریس دسترس  4/0روي حد آستانه با مقدار 
  )5آورده شد.(جدولدست ه پذیري بکردن انتقالپذیري نهایی با دخیلدسترس

 
 پذیري نهاییدسترس اتریسم. 5جدول

1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C 16C 17C نفوذ

1C 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2C 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 
3C 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
4C 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
5C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6C 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
7C 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8C 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 
9C 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 

10C 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6 
11C 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 
12C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
13C 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 
14C 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 7 
15C 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 
16C 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17C 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 

یوابستگ 1 7 4 1 17 15 3 7 9 6 7 16 6 6 8 5 10  
  خذ: یافته تحقیقام    
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 دهد.آوري را نشان میهاي تاببندي توانمندسازسطح)6در ادامه، جدول(

 
 آوريهاي تابتوانمندساز 10تا  1تکرار  .6دولج

سطحمشترك ورودي خروجیتوانمندسازتکرار
 1 175و16و15و14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 5 15
 2 12 17و16و15و14و13و11و10و9و8و7و6و 4و3و2و1 10 210
 3 6 17و16و15و14و13و11و9و8و7و6و 4و3و2و1 6 36
 4 9 17و16و15و14و13و11و9و8و7و 4و3و2و1 9 49

5
 5 11 16و12و11و7و 4و3و1 11 11
 5 15 16و15و14و7و 4و3و2و1 15 15

 5 17 17و16و13و 8و 7و4و3و1 17 17 

6
 6 2 16و14و7و 4و3و2و1 2 2
 6 8 16و13و 8و 7و4و3و1 8 8

 6 12 16و12و7و 4و3و1 12 12

7
 7 13 16و13و7و4و3و1 13 13
 7 14 16و14و7و 4و3و1 14 14
 7 16 16و7و 4و3و1 16 16

 8 3 7و4و1 3 83
 9 7 4و1 7 97

101 1 1 1 10 
 4 4 4 4 10 

  خذ: یافته تحقیقام

ــا حــذف ان ــذیريتقــالمــدل نهــایی ب ــدتشــکیل  هــاپ  ســطحی) مــدل نهــایی ده 4شــکل(. گردی
 دهد. را نشان می تامین آوري زنجیره هاي تابتوانمندساز
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 ماخذ: یافته تحقیق      

 آورزنجیره تامین  تاب هايسطحی توانمندساز. مدل نهایی ده4شکل

 اعتبارسنجی مدل

مدل مفهومی تحقیق را دارد، در برگیرنده روابط تعـاملی آمده در فوق، نقش مدل نهایی بدست 
است. جهت بررسی برازش مدل  فرضیه یک حکم در رابطه هر و بوده بین توانمندسازهاي مختلف

با رویکرد حداقل مربعـات جزیی(تحلیـل مسـیر) ساختاريمعادالتسازيشده از روش مدلطراحی
گیري، ساختاري  و کلـی مـورد بـرازش قـرار اندازهها را در سه سطحانجام گرفت. این رویکرد مدل

گیري بـا شـاخص ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ و هاي اندازهبررسی پایایی مدل ،دهد. در این مطالعهمی

 همکاري و درآمد گذاري ریسکاشتراك

 تأمین زنجیره شفافیت

 پایداري در زنجیره تامین

قدرت مالی

 توانایی فناورانه

 تأمین زنجیره ساختار

 پذیريانعطاف

 پذیريمشاهده

 انطباق و سازگاري

 چابکی

 زونگیفا ریسک مدیریت فرهنگ بازیگران اعتماد میان

 اطالعات گذارياشتراك

 پذیريآسیب کاهش

 مدیریت دانش
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انجـام گرفـت.  )AVE(پایایی ترکیبی، بررسی روایی آن با شاخص میانگین واریانس اسـتخراج شـده

هــاي حشـو و افزونگــی انجــام شـاخص امـدل ســاختاري بـ اعتبــار یــا کیفیــت همچنـین بررســی
و بـراي واریـانس  7/0هاي پایایی ترکیبی و آلفاي کرونباخ، مقدار مالك شاخص ).7لگرفت(جدو

 کیفیـت نشانگر هاي حشو و افزونگیشاخص است. همچنین مقادیر مثبت 5/0شده، مقدار استخراج

 )2016 باشد. (ساراستد و همکاران،می ساختاري مدل قبول قابل و مناسب
 گیري و ساختاريبرازش مدل اندازه هايشاخص  .7لجدو

آلفاي  توانمندساز
 کرونباخ

پایایی 
 مرکب

 میانگین واریانس 
 افزونگی حشو استخراج شده

 698/0 801/0 82/0 پذیريمشاهده

32/0 68/0 

 78/0 91/0 87/0 بازیگران میان همکاري
 65/0 83/0 74/0 پذیريانعطاف
 64/0 86/0 84/0 چابکی

 62/0 84/0 69/0 پدیريکاهش آسیب
 73/0 85/0 82/0 توانایی فناورانه

 68/0 87/0 75/0 انطباق و سازگاري
پایــــداري در زنجیــــره 

 تامین 
74/0 85/0 63/0 

 59/0 89/0 78/0 قدرت مالی
گذاري ریسک اشتراك
 و درآمد

83/0 91/0 72/0 

 62/0 81/0 701/0 مدیریت دانش
 گـــذارياشـــتراك

 اطالعات 
846/0 93/0 8/0 

 63/0 82/0 639/0 افزونگی
 79/0 95/0 804/0 بازیگران اعتماد میان

 61/0 85/0 71/0 تامین  زنجیره شفافیت
ــگ ــدیریت فرهن  م

 ریسک
83/0 76/0 65/0 

 67/0 79/0 85/0 تامین  زنجیره ساختار
 ماخذ: یافته تحقیق 
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 هـاي پایـایی ترکیبـی، آلفـاي کرونبـاخ و میـانگینه در جدول فـوق، مقـادیر شـاخصاز آنجا ک

هـاي حشـو و شـان و مقـدار شـاخصشده متغیرهاي مکنون بیشتر از مقـدار مـالكاستخراج واریانس
گیري و ساختاري از اعتبار و کیفیت هاي اندازهتوان بیان نمود که مدلافزونگی نیز مثبت شد، لذا می

بـا  مقـدار    1شده نیز از شـاخص جـی او  افهستند. براي برازش کلی مدل طراحیردار مناسب برخو
دهد کـه مـدل ده سـطحی براي این شاخص نشان می 466/0استفاده شد. حصول مقدار  36/0مالك 

 طراحی شده از برازش بسیار مناسب برخوردار است. 
 گیري. نتیجه5

 عـدم از بـاالیی سـطح بـروز ر زمینـهکـا و کسـب یمحیطـ سریع تغییراتدر چند دهه گذشته، 

همـراه  بـه رونـد ایـناسـت کـه  کـرده فـراهم را تـامین هـايزنجیره آشفته در رفتارهاي و اطمینان
 در مفهوم ینا توسعه و آوريتاب حالت به نیاز طبیعی ناپذیراجتناب تغییرات و غیرمنتظره خطرات

 بزارهـاییا بـه تـامین  زنجیـره مـدیران سـتا بدیهیست. ا داده افزایش ها راشرکت تامین  زنجیره

 و هـاریسـک انـواع برابـر در خـود شـرکت تـامین  زنجیـره آوريتـاب سـنجش و ارزیابی جهت
 بـه و کـرده شناسـایی را خـود زنجیـره قـوت و ضـعف نقـاط بتواننـد تا دارند مبرم نیاز اختالالت

ابع، مصـرف پـذیر بـودن منـایان. از منظر دیگر، پبپردازند عملکرد بهبود جهت در آن موثر مدیریت
رق بـ تـامین  شـود کـه بـروز اخـتالل در زنجیـرهباال در ایران و باال بودن قیمت تولید برق باعـث مـی

دي و افع اقتصاموجب اتالف زیاد منابع شود و از منظر اقتصادي موجب زیان و ضرر و از بین رفتن من
اي طراحی شود که بایست به گونهبرق می ن تامی. لذا زنجیره گرددکاهش توان رقابتی در این حوزه 

آور اببـه صـورت تـ ،در صورت بروز اختالل بتواند سریعاً بـه حالـت اولیـه برگـردد و بـه اصـطالح
 قاوم باشد.ها و اختالالت مطوري که در برابر ریسکه ب ،طراحی شود

                                                           
1. GOF   
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توزیع نیـروي  شرکت در تامین  زنجیره در ابعادش و مفهوم این ،حاضر پژوهش در رو، این از 

 . بنـابراین، هـدف ایـن پـژوهش،گرفـت قـرار جـامعی ارزیـابی و سـنجش مـورد برق استان بوشـهر
 اسـتان بـرق عیـتوز شـرکت در آورتـاب تامین  رهیزنج يتوانمندسازها يریتفس يساختار يالگوساز
خبرگان و متخصصان دو بخـش صـنعت و دانشـگاه اسـت.  آماري تحقیق شامل جامعهاست.  بوشهر
مطالعـه و  ساخته صورت گرفت. در این تحقیق، ابتدا بر اسـاسمحقق نامهپرسشها با آوري دادهجمع

آوري در زنجیره تـامین  شناسـایی گردیـد. در تاب ادبیات موضوعی، تعداد هفده توانمندساز بررسی
ه از سازي تواناسازهاي احصاشده با رویکرد دلفـی، تعـداد دوازده خبـره بـا اسـتفادادامه، جهت بومی

روش غیرتصادفی هدفمند از نوع قضاوتی بـه عنـوان اعضـاي پانـل انتخـاب شـدند. بررسـی ضـریب 
آوري احصاشـده در نظر بسیار قوي بین اعضاي پانـل بـر تواناسـازهاي تـابکندال نشان داد که اتفاق

ا سازي، تعیین مدل چندسطحی تواناسازها بوجود دارد. پس از بومی برق يروین عیتوز شرکتحوزه 
سازي ساختاري تفسـیري در محـیط فـازي انجـام گرفـت. سـپس بـا بکـارگیري قاعـده رویکرد مدل

سـازي معـادالت سـاختاري بـا تایی انتخاب گردیـد و بـا بکـارگیري روش مـدل 50بارکالي، نمونه 
داري آماري روابط احصاشده در مدل ساختاري تفسیري بررسی رویکرد حداقل مربعات جزیی، معنا

پـذیري، قابلیـت انعطـافچـابکی، هـاي ها نشان داد که توانمندسـازدید.  نتایج تحلیل دادهو تایید گر
 درآوري تـاباي در ریشه مدل قرار دارنـد و جـزو ابعـاد نفـوذي و پایـه پذیريو مشاهدهسازگاري، 

شـوند. بررسـی ادبیـات پیشـین نیـز مویـد نتـایج ایـن تحقیـق محسوب مـی برق يروین عیتوز شرکت
 شـدهدرك چابکی تواناسازهاي که )دریافتند1394و همکاران( به طور مثال، قرآنی باشد.می

 دارنـد. همچنـین تـامین  زنجیـره عملکـرد بـر معنـاداري و مثبت تاثیر تامین  در زنجیره
 و افزونگـی چـابکی، هـايشـاخص کـه دریافتنـد )1395همکـاران( و چقوشـی نـژاد جعـف
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و   1هستند. سـونی کنندگانتامین آوريتاب ارزیابی ايهشاخص ترینمهم ،ترتیب به پذیريمشاهده

مـدلی تعـاملی  از اسـتفاده شناسایی و با تامین را زنجیره آوريتاب ) توانمندسازهاي2014همکاران(
در ریشه مدل قـرار دارنـد. امـا بـه ایـن نکتـه بایـد توجـه  پذیريو مشاهده  دریافتند قابلیت سازگاري

را به همـراه داشـته  موانع و تضادهاي بسیاريممکن است  تواناسازها از سازي هر یکپیادهداشت که 
سـازي هـر یـک از موانـع اجرایـی در پیـاده محققـین آتـی، مطالعـات درگـردد پیشنهاد می باشد. لذا

 نمایند.  توانمندسازها را به صورت مجزا واکاوي
آوري سـازهاي تـابمنـدرفته در این پژوهش هیچ وزنی براي توانکه روش بکارهمچنین از آنجا 

ها با آنسنجی گردد طی تحقیقی به اهیمتدهد، به پژوهشگران پیشنهاد میدست نمیه زنجیره تامین  ب
سـازي هـر بایـد توجـه داشـت پیـادهبپردازند. البته    2معیاره از قبیل سواراگیري چندهاي تصمیمروش
 تواننـد دربنابراین، پژوهشگران می .ي داردبه احتمال زیاد موانع و تضادهاي بسیار از تواناسازها، یک

 هـاي ایـن پـژوهشمحـدودیت یکـی از .نماینـد واکـاوي نیـز بعدي خود ایـن مشـکالت را مطالعات
 سازي تواناسازها با رویکرد دلفی عنوان گردد، چراکه مفروض اساسی ایـن روش،تواند در بومیمی

آور مفهـومی جدیـد زنجیـره تـامین  تـاب که مدیریت است. از آنجا خبرگان از لحاظ دانش برابري
تعـاریف برخـی از تواناسـازهاي  مفاهیم و آشنایی دقیق و کامل خبرگان با شود، ضعفمی محسوب

آن به طور ناخودآگاه وجود دارد که ممکن است یک شکاف دانشی بـین متخصصـان دانشـگاهی و 
لذا امید اسـت ایـن محـدودیت در  صنعت تحقیق ایجاد نموده و تورش نتیجه را به همراه داشته باشد.

 آشـنایی منظـور بـه شـودمـی تحقیقات دیگر با اتخاذ تدابیر الزم مرتفع گردد. به طور مثال، پیشنهاد

 در آوريتـاب توانمندسازهاي و نیز بکارگیري تامینهاي زنجیره آوريتاب مقوله با مدیران بیشتر

ه مدیران اجرایی شرکت توزیع برق پیشـنهاد همچنین ب .شود آموزشی برگزار هايکارگاه ها،تصمیم
بـا  ،گیـرد صـورت فراینـدها مجـدد مهندسـی کارایی، افزایش و هاهزینه کاهش منظور گردد بهمی

                                                           
1. Soni 
2. Step Wise Weight Assessment Ratio Analysi: SWARA 
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تـا هـیچ فعـالیتی  ودتعریـف نمـ شفاف و روشن را هافعالیت توان تمامیمطالعه فرایندهاي کاري می

 ذخیره موجـودي و مازاد ظرفیت در گذاريسرمایه منظور به ايبرنامه داراي باید پنهان نماند. آنها

کـه کـل زنجیـره تـامین  بـرق را  تغییراتـی باشـند. بایـد تمـامی اخـتالالت با مواجهه براي راهبردي
 بسـیار و هداهـا پاسـخ دآن د در حداقل زمان ممکـن بـهنشود، بشناسند تا بتوان مواجهه آنها با تواندمی

مناسب از قبیـل کـاهش زمـان  يهاتوانند از استراتژيمی آنها ینسریع به حالت اولیه بازگردند. همچن
 تولیـد یـا سیسـتم نـدگیر هاي تشویقی براي مدیریت مصرف برق بهرهها و یا سیاستکاري سازمان

توزیـع طراحـی نماینـد و یـا بـه طـور مسـتمر از سیسـتم  برنامـه در سـریع را براي تغییـر پذیرانعطاف
گردد بر به طورکلی، پیشنهاد میل زنجیره توزیع استفاده نمایند. ه در کنگهداري و تعمیرات پیشگیران

آوري زنجیـره تـامین  بـه ي از تـابپـذیرو مشـاهدهپذیري، انطباق و سازگاري انعطافچابکی، ابعاد 
 شده، تمرکز و توجه بیشتري داشته باشند. اي بودن در الگوي طراحیلیل ریشهد

 مختلـف لمراحـ در تحقیـق پایـایی و تامین روایی زمینه در زمال تدابیر که است ذکر به الزم 

 روایـی روش از پـژوهش در بخـش طراحـی مـدل مثـال، عنـوان بـه اسـت. شده پژوهش اندیشیده

 شـده اسـتفاده پایـایی محاسبه نـرخ ناسـازگاري بـراي روش و همچنین تامین روایی براي محتواي

 .گردد مل بیشتريات نتایج ر تعمیمد کندمی اقتضا علمی ادب ،وجود این با اما است،
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