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****

تاریخ دریافت -76/51/55:تاریخ پذیرش79/2/22:

چکیده
طی دو دهه اخیر ،پیچیدگی محیط کسب و کار ،پویاایی ،عادا اطمیناان و نوساانات محیطای ،اافتر ،مفااهیمی
همچون جهانی شدن و رقا،ت فزاینده ،اعث تغییرات ،سیاری در معادفت حاکم ،ار زنییاره تاامین صانایه شاده
اسااتد در ﭼنین شرایطی کسب وکارها ،اید ،رای مواجهااه ،ا جریان پیوسته ای از ﭼالﺶ ها از قبی ا ،حرانهااای
اقتصادی ،تحاااریمهاااا ،نوسانات نرخ ارز و قیمت ها ،محدودیت های سیستم تولیدی و یا ،ﻼیای طبیعی خود را
آماده نمایندد "تاب آوری" یکی از راهبردهای مقا،له ،ا ﭼنین ﭼالﺶهایی استد پاژوهﺶ حاضر قصاد دارد، ،اا
توجه ،ه جایگاه استراتژیک صنعت داروسازی ،عناوان ،ششای از سیساتم ساﻼمت جامعاه، ،اا ،ررسای ن ااا مناد
مطالعات صورت گرفته، ،ه این پرسﺶ پاسخ دهد که الگوی زنییره تامین تاب آور در این ،شﺶ ﭼگونه استد
،ه این من ور ضمن تعمق در اد،یات موضاو  ،مصااحبه ،اا خبرگاان و ،هاره گیاری از روش دلفای ،مولفاههاا و
شاخصهای تاب آوری زنییره تامین شناسایی و اساتشرا گردیادد در ایان راساتا پرسشانامه ای طراحای و در
اختیار جامعه آماری صنعت دارو قرار گرفتد نتایج ،ا استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری و نرا افزار لیازرل،
تیزیه و تحلی شده و ،ا تبیین ارتباطات ،ین عوام  ،الگوی پیشنهادی پژوهﺶ تایید شادد ایان الگاو روا،اط فای
ما،ین مولفههایی ن یر محرکها ،آسیب پذیریها ،قا،لیتها و توانمند سازهای زنییره تامین و تاثیر آنها ،ر یکدیگر
را مورد مطالعه قرار داده استد نتایج تحقیق نشان میدهد؛مدیران صنایه داروسازی میتوانناد از طریاق اییااد یاا
،هره گیری از قا،لیتها و تقویت توانمند سازها ،ضمن کاهﺶ عواملی که شرکتها را مستعد اخاتﻼل ماینمایناد،
تاب آوری فزا در مواجهه ،ا آنها را کسب نمایندد
کلید واژهها :تاب آوری زنجیرهتأمین؛ اختالالت؛ آسیب پذيريها؛ قابلیتها؛ توانمندسازها.
* دانشیوی دکتری مدیریت صنعتی،گرایﺶ تولید و عملیات،دانشکده مدیریت و حسا،داری دانشگاه شهید ،هشتید

** دانشیار مدیریت صنایه دانشکده مدیریت و حسا،داری دانشگاه شهید ،هشتی (نویسنده مسئول)د
*** استاد مدیریت صنایه دانشکده مدیریت و حسا،داری دانشگاه شهید ،هشتید

**** استاد مدیریت صنایه دانشکده مدیریت و حسا،داری دانشگاه شهید ،هشتید
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مقدمه
پارامترهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی موثر ،ر فضای کسب و کار دردنیای امروز،ا
تﻼطم و تحوفت زیادی مواجه هستند (مایلز و همکاران5)2112،د این تﻼطامهاا احتماال ،اروز
رویدادهای موثر ،ر عملکرد زنییره تامین را افزایﺶ میدهنادد لاذا اگار مادیران زنییاره تاممین
نتوانند ،ه خو،ی اختﻼفت پیﺶ ،ینای نشاده را مادیریت کنناد، ،اا پیامادهای منفای خطرنااکی
مواجه میشوند و این امر ،ریساک تاداوا کساب و کاار را ،ااف ،ارده و زیانهاای ماالی ،اه ،اار
میآورد(پیفه و همکاران2)2151،د زنییره تاممین شابکه متاوالی از شارکای کساب و کااری
است که در فرآیندهای تولیدی دخی ،وده و مواد خاا اولیه را ،ه محصوفت یا خدمات نهایی
تبدی میکنند تا تقاضاای مشاتریان ،اه موقاه و ،اا کیفیات ،ااف و ،اا کمتارین هزیناه ،ارآورده
شود(منساه وهمکاران3)2152،د لذا ماهیت زنییرهتامین ،ه شکلی است که اییاد جریان روان و
،دون وقفه از مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی ،ین تماا اجزاء زنییره ضروری اسات (منتازر و
همکاران2)2115،د وقو رویدادهایی که منیر ،ه اییاد وقفه در جریاان ماواد مایشاوند-حتای
اگر این رویدادها در مکانی دور اتفاق ،یافتند -میتوانناد اختﻼفتای در مقیاا

وسایه را اییااد

نمایند (کریستوفر و همکاران1)2112،د اختﻼفت ،خرا،یهای ناگهانی و غیرمنت اره ای هساتند
کاه ،ه علت عوام مشتلفی همچون ،ﻼیای طبیعی ،آتﺶ سوزی ،ازدسات دادن تاامین کننااده
حیاتی ،جناگ ،حمﻼت سایبری ،رکود اقتصادی ،تحریمها و شوکهای اقتصاادی ،تروریسام و
غیره اییاد میشوند(ساونی و همکااران2152،؛ راجاﺶ و همکااران6)2151،د هرﭼناد احتماال
وقااو ایاان رخاادادها انااادک اسااات؛ اماااا در صاااورت وقاااو پیاماادهای زیااادی ،ارکساااب
وکارخواهند داشت(ساویک 9)2153 ،د در ﭼنین شرایطی نیاز ،ه طراحی الگوی زنییاره تاامین
تاب آور ،یشتر نمود پیدا میکند زیرا ﭼنین زنییره ای آمادگی مواجهاه ،اا هرگوناه رویادادی
1- Mills et al
2 - Pfohl et al
3 - Mensah et al
4 - Mentzer et al
5- Christopher et al
6 - Soni et al
7 - Sawik
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خواهد داشت و ضمن فراهم نمودن پاسشی کاارا و اثار،شﺶ ،تواناایی ،ازگشات ،اه وضاعیت
اولیه یا مطلو،تر پس از اخاتﻼل را دارا ،اوده کاه ایان هماان معناای تااب آوری زنییاره تاامین
اساات(پونوماروف و همکاااران5)2117،د ملنی اک و همکاااران ( 2)2152معتقدانااد کااه در حااال
حاضر تاب آوری ،قلب تفکر مادیریت زنییاره تامین ،ه شامار مایآیادد در ایان ،این یکای از
صنایه استراتژیک که تاثیر زیادی ،ر حیات سالم یاک جامعاه دارد صانعت داروساازی اسات،
عدا طراحی زنییرههای تامین تابآور در ایان صانعت مایتواناد در زماان ،اروز ،حارانهاای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی خسارات جبرانناپذیری را ،رای هر کشور ،ه وجود آوردد ،ر ایان
اسا

در این تحقیق ،ه طراحی و تبیین مادل زنییارهتاامین تاابآور در صانعت دارو پرداختاه

شده و ،ه این سوال که الگوی زنییره تامین تاب آور در صنایه داروسازی ایران ﭼگونه اسات،
پاسخ داده شده است د

مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و مدل مفهومی پژوهش
مبانی نظری
ویژگی اصلی زنییره تممین ارتباط ،ین تماا اعضای آن است، ،ه همین دلی  ،ریسک مر،وط ،ه
یک ،شﺶ از زنییره، ،ه سایر اعضاء نیز منتق میشودد فعالیتهای زنییره تممین دارای ریساک
درونی اختﻼفت پایﺶ،یناینشاده هساتندد تکنیاکهاای سانتی مادیریت ریساک تنهاا قادرناد
طبقه،ندیها را مششص کرده و رویدادهای معین و عددی را در زنییره تاممین ریساک تفسایر
نمایند ،لیکن هنگامیکه نو،ت ،ه ریسکهاای پایﺶ،یناینشاده ،غیرمنت اره ،و ،اا مقادار عاددی
نامعلوا میرسد ،این تکنیکها ناقص ،وده و کارآیی ندارندد حتی یک زنییره تممین ،اه دقات
،رنامهریزیشده نیز در ،را،ر عواما غیرقا،ا پایﺶ،ینای آسایبپاذیر اسات (پتیات3)2112،د در
اد،یات زنییره تممین اغلب اصطﻼحات عدا اطمینان و ریسک ،ه جای یکدیگر ،ه کار میروند،

1 - Ponomarov et al
2 -Melnyk
3 - Pettit
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اما تفاوت معناداری ،ین این دو مفهوا وجود دارد(ریچی و همکااران5)2119،د واتارز ()2155

2

تفاوت ،ین ریسک و عدا اطمینان را اینگونه توضیح میدهد :عدا اطمیناان زماانی مطار مای-
شود که امکان شناسایی حوادث وجود دارد ،اما نمیتوان در مورد احتمال وقو آنهاا اههاارن ر
نمودد در مقا ،ریسک ،دان معنا است که عﻼوه ،ر امکان شناسایی حوادث ،احتمال وقاو نیاز
مششص استد درپی ناکارآمادی روشهاای سانتی مادیریت ریساک ،محققاان دانشاگاهی و
مدیران صنعت ،نیاز ،ه تاب آوری(که ،ه صورت مناسب تری ،رای مواجهاه ،اا پیچیادگیهاای
،اف ،اتفاقات غیر قا ،پیﺶ ،ینی و تهدیدات طراحی شاده اسات )را دریافتاه اناد(پتیت)2151،د
واژه تاب آوری در زنییره تامین ،رای نشستین ،ار ،ه وسیله شفی ( 3)2111عنوان شادد تعریاف
فرهنگ لغت از تاب آوری عبارت است از " توانایی یک ماده در ،ازگشت ،اه وضاعیت اولیاه
پس از تغییر شک (خم شدن ،کشیدن و فشرده شدن)" دتعاریف دیگری نیز ،ه تعریف فرهنگ
لغت نزدیک هستند ،ه عنوان نمونه "توانایی سیستم ،رای ،ازگشت ،ه وضعیت اولیه یاا مطلاو،تر
از گذشااته پااس از ،ااروز اخااتﻼل"و یااا "توانااایی ،اارای ،ازگشاات از اخااتﻼفت مقیااا
،زرگ(کریستوفر و همکاران2)2112،د پرگنزر(1 )2155تاب آوری راسانیﺶ تواناایی سیساتم
در جذب تغییرات پیوسته و غیر منت ره و حفظ عملکردهای حیاتی آن تعریف کاردد اصاطﻼ
تاب آوری در رشتههای مشتلاف اساتفاده شاده و ،یاان کنناده یاک مفهاوا ﭼند،ععادی اساتد
تعریف زیار ،اا اساتفاده از من رهاای گونااگون ،این رشاته ای ارائاه شاده اسات(توکاموهبوا و
همکاران:6)2151،
"تاب آوری زنییره تاممین عباارت اسات از قا،لیات تطبیاق پاذیری یاک زنییاره تاممین ،ارای
آمادگی نسبت ،ه اختﻼفت و پاسشگویی ،ه آنها، ،هبود و ،ازگشتی ،ههنگاا و مقرون ،ه صرفه،
و ،نا،راین پیشروی ،ه سمت وضعیت عملکرد پس از اخاتﻼل کاه در حالات ایادهآل ،وضاعیتی
1 - Ritchie
2 - Waters
3 - Sheffi
4 - Christopher
5 - Pregenzer
6 - tokomuhobva
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،هتر از وضعیت پیﺶ از ،روز اختﻼل است"د این تعریف ،دان معناست که تااب آوری زنییاره
تممین میتواند ،ر مبنای ﭼهار جنبه مورد ارزیا،ی قرار گیرد:
 -5آمادگی زنییره در رویارویی ،ا یک اتفاق اختﻼل ،رانگیز؛  -2پاساخگاویی ،اه آن اتفااق؛
، -3هبود و ،ازگشت؛ و -2رشد و دستیا،ی ،ه مزیت رقا،تی پس از ،اروز اتفااقد در عاین حاال،
راهبردها یا توانمندی های تاب آوری زنییره تممین ،اید ،ه سمت حصول اطمینان از آنکاه ایان
جنبهها در زمان معین و ،ا حداق هزینه ،ه حداکثر امکان خود دست پیدا کنناد ،هادف گیاری
شودد ،هعﻼوه ،قا،لیت تطبیق زیر،نای این ﭼهار جنبه استد من ور از تطبیق آن است که زنییاره
تممین از توانایی نهفتهای ،رای توسعه پاسخهای مشتلف و سازگار ،ا ماهیت تهدیادهایی کاه ،اا
آنها مواجه است ،رخوردار ،اشدد این ،دان معناسات کاه عناصار زنییاره تاممین ،توانناد طاوری
تغییاار کننااد کااه در هاار لح ااه و ،طااور ،ااههنگاااا ،قااادر ،ااه ارائااه واکاانﺶ مناسااب ،ااه وقااایه
اختﻼل ،رانگیز ،اشند نه آنکه هر زمان اختﻼلی ،روز کرد ،ه سراغ میموعه موجاود و مششصای
از پاسخها رفته و واکنﺶ خود را از ،ین آنها انتشاب نماینادد ساازمان در زماان هشادار میتواناد
آنچه را که قرار است اتفاق افتد را پیﺶ ،ینی نماید و از عواقب آن ،کاهدد اگر امکاان اجتنااب
،ه موقه از اختﻼل ممکن نباشد، ،ا شکست اولین پاسخ(در صورت غافلگیری و نداشاتن ،رناماه
ریزی) و ،عد از طی یک فاصله زمانی ،ه عل تاثیر ،ه تاخیر افتااده ،فاجعاه ،یشاترین تااثیر را ،ار
عملکرد سازمان میگذاردد در این نقطه ،سازمان ،اید خود را ،رای ،ازیاا،ی مهیاا ساازدد ،عاد از
دوران ،ازیا،ی  ،سازمان عملکرد خود را تا حدی ،اف میآورد که غالباا از حاد قبلای پاایین تار
استد ،نا،راین ،مفهوا اصلی تاب آوری ،ه توانایی سیستم در ،ازگشت ،ه وضعیت ثبات پاس از
اختﻼل ،رمیگرددد این موضو مورد توجه رشته های جدیدی مانناد مادیریت ریساک زنییاره
تممین و مدیریت زنییره تممین پایدار است(سونی و همکاران)2152،د همچناین ،از تااب آوری
،ااه عنااوان فصاا مشااترک مقاوماات ،انعطاااف پااذیری و سااازگاری یاااد میشااود(ایوانف و
سوکولف5)2153،د اما سؤال اینیاست که ﭼرا ،رخای از ساازمانها در ،را،ار فشاار وارده از هام
میپاشند درحالیکه سایر سازمانها پایدار میمانند و مد،رانه خود را ،ارای مواجهاه ،اا ﭼالشاهای
1 - Ivanov and Sokolov
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آتی آماده میکنند؟ مفهوا تاب آوری زنییره تممین ،ر این فار

،ناا نهااده شاده کاه از تمااا

رویدادهای ریسک نمیتوان اجتناب کرد؛ ،ه عبارت دیگر، ،ایاد تااب آوری طراحای شاودد در
حقیقت ،مششصهها ،توانمندسازها و اقداماتی وجود دارند که اگر در طراحی زنییره تممین ماد
ن ر قرا گیرند ،میتوانند تاب آوری زنییره را ،هبود دهندد
هدف از اییاد تاب آوری در زنییره تامین ،جلاوگیری از حرکات زنییاره ،اه سامت شارایط
نامطلوب و ،ازیا،ی زنییره تامین ،عد از ،روز اختﻼل در کمترین زمان و ،ا کمترین هزینه اساتد
،ه عﻼوه ،تاب آوری زنییره تممین را نباید صرفاً توانایی مدیریت ریسک دانست، ،لکه توانایی
پاسشگویی ،ه ریسک ،ه روشی ،هتر و مقرون ،ه صرفهتر از سایر رقبا؛ و در نهایات دساتیا،ی ،اه
مزیت رقا،تی(هام و الیکانگا 2113،؛یائو و موریر5)2151،د

پیشینه پژوهش
محققان مشتلف ،مطالعات گوناگونی در زمینه تاب آوری انیاا داده انددکریستوفر و
پک( ،)2112در پژوهشی ،ا عنوان ساخت زنییره تامین تاب آور ،ا ،ررسینمونههای متعدد
حوادث واقعی و تیزیه وتحلی تمثیرآنها ،رزنییرههای تممینجهانی، ،رایشناسایی و
طبقه،ندی وقفههای ،ا شدت اثر،اافواحتماال وقاو پاایین راهکار ارائهکردند و ﭼهار اص
کلیدی شام مهندسی میدد زنییره تممین ،ﭼا،کی ،اییاد فرهنگ مدیریت ریساک زنییاره
تاممین و همکاری در زنییره تممین را ،رای اییاد تاب آوری زنییره تممین معرفی کردندد
شفی و رایس (، ،) 2111ا اشاره ،ه مراح مشتلف تاب آوری زنییره تممین ،طرحی را تن یم
کردهاند که نشان میدهد آشفتگیهای اقتصادی اثری نوسانی ،ر مقیا های عملکرد ن یر
فروش ،سطو تولید ،سود ،یا خدمات مشتریان خواهند داشتد تانگ (، 2)2116ه ،ررسی
راهبردهای مقاوا سازی ،رای کاهﺶ اختﻼفت زنییره تممین میپردازدد ،ه عقیده وی، ،ا ،ه
کارگیری راهبردهای مقاوا سازی زنییره تامین شرکتها میتوانند در زمان ،روز اختﻼل ،از ،رنا
1 -Hamel
2 -Tang
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مهها ی اقتضایی مرتبط استفاده کرده و آسیب کمتری متحم شوندد اگر ﭼه ،کاهﺶ احتمال
اختﻼفت غیر منت ره مشک است ،اما راههای مشتلفی ،رای کاهﺶ تمثیر این اختﻼفت در
عملیات زنییره تممین وجود دارد تا زنییرههای تممین ،توانند تاب آورتر شوندد پونوماروف و
هلکمب ( 5)2117در مقالهای ،ا عنوان درک مفهوا تاب آوری زنییره تممین ،ا مرور اد،یات
تحقیق عواملی ازقبی ﭼا،کی و پاسخگویی ،شفافیت ،انعطافپذیری ،افزونگی ،داناﺶ و
سااختار زنییاره تاممین ،کااهﺶعادا اطمیناان ،پیچیادگی و مهندسیمیدد ،یکﭙارﭼهسازی،
تواناییهای عملیاتی و سطح همکاری را ،ه عنوان مهمترین عوام در اییاد تاب آوری
زنییاره تاممین معرفی کردند و ،ه این نتییه رسیدند که ،انسیاا یکﭙارﭼگی وارتباط
میانتوانمندیهای لیستیکی ،تاب آوری زنییرهتممین را ارتقاا ء ،ششیده و ،ازگشت
ازحوادث و وقفه را تسهی میکندد پتیت و همکاران ( )2151ﭼارﭼوب جدیدی ،رای تاب
آوری زنییره تممین ارائه داده اندد یافتههای آنها نشان میدهد که تاب آوری میتواند ،ر اسا
دو ،عد آسیب پذیری و توانمندیها ارزیا،ی شده و منطقه تاب آور را ،ه عنوان توازن ،ین این دو
،عد تعریف کند ،یعنی جایی که شرکتها در ،لند مدت سودآورتر خواهند ،ودد در این تحقیق،
هفت فاکتور آسیب پذیری و ﭼهارده فاکتور توانمندی شناسایی شده استد سیدیسین و واگنر
( 2)2151در مطالعه عملی خود روشهای انعطافپذیری و افزونگی ،رای ساختن تاب آوری
زنییره تممین را نشان میدهندد هال و همکاران(، 3)2155ا هدف توسعه توانایی ،رای تاب
آوری سازمانی از طریق مادیریت مناا،ه انساانی اساتراتژیک، ،ا مرور اد،یات پژوهﺶ سه
موضو را موردتمیید قراردادند :اول اینکه ،سیاستها ،شیوهها و نحوه مدیریتمنا،هانسانی،
پایاه واساا  ،اییاد هرفیتی ،رایتاب آوری محسوب میشوندد دوا اینکه ،هرفیت سازمانی
،رای تاب آوری یک ویژگی مشترک شام توانمنادیهاا اقدامات و تعامﻼت افراد و
،شﺶهای یک سازمان می،اشدد سرانیاا تااب آوری ساازمانی ،قا،لیات اشاتراکی
،سایارضاروری ،ارای سازمانهایی است که درمحیطهای ،سیارمتغیر وآشفته فعالیت میکنندد
1 - Ponomarov& Holcomb
2 - Zsidisin and Wagner
3 -Hall
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جوتنر و مکﻼن ( 5)2155در مقالهای ،ا عنوان "انعطافپذیری زنییره تممین در ،حران مالی
جهانی :یک مطالعاه تیر،ای، ،اا هدف مفهوا سازی تاب آوری زنییره تممین و همچنین
شناسایی و کشف ارتباط ،ین ایان مفهاوا و مفااهیم مر،اوط ،اه آسایبپاذیری زنییره تممین و
مدیریت ریسک زنییره تممین ،دریافتند که مدیریت دانﺶ و مدیریت ریسک میتوانند ،ر
تاب آوری زنییره تاممین اثار گذاشته و از آن طریق میزان آسیب پذیری زنییره تممین را
تحت تمثیر قرار دهندد تویتن و همکاران ( 2)2152در پژوهشی ،ا هدف اییاد وگسترشتاب
آوری ازطریق مدیریت اضطراری ،ا اتشاذ اساتراتژی پیﺶ دستانه ،ا مرور اد،یات تحقق ،ه این
نتییه رسیدند که میتوان ازطریق یک روش مدون شام ن اارت ،پیﺶ،ینای ،پاساشگویی و
یادگیری ،ه عنوان ا،عاد اصلیتاب آوری ،مدیریت اضطراریکارآمدی را اییادکرده وتوسعه
دهندد مندل( 3)2152در پژوهشی ،ا عنوان ،ه سوی یک ﭼارﭼوب را،طهای ،رای تاب آوری
زنییره تاممین ،اا کماک گارفتن از دیدگاههایی ن یر دیدگاه مبتنی ،ر منا،ه و دیدگاه را،طهای
،ه همراه تئوری قا،لیتهایپویا ،استدفل کرد کاه ترکیبای مناساب از مناا،ه ارتباطی متعدد
مانند اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،همکاری ،انطباقپذیری و وا،ستگی متقا ،اثر زنییره تاممین
تااب آور را ،اه عناوان یاک قا،لیت پویا نشان میدهندد ،ر این اسا

هدف اصلی این پژوهﺶ

،ررسی را،طه ،ین این منا،ه ارتباطی و تاب آوری زنییره تممین ،اودد یافتهها حاکی از آن است
که این روا،ط میتوانند سطح عدا اطمینان محیطی را تغییر دهندد در پایان نیاز ،اه عناوان
نتییاه ،اه اهمیات فرهنگ امنیت در زنییره تممین و ،رنامهریزی مداوا کسبوکار در زنییره
تممین اشاره شدد ویﻼند و والنبرگ (، 2)2153ین تاب آوری فعال (استحکاا) و تاب آوری
واکنشی (ﭼا،کی) تمایز قائ میگردندد یافتههای آنها اثر مثبت قا،لیتهای ارتباطی ،ن یر
تشریک مساعی و ارتباط ،ین شرکا، ،ر تاب آوری زنییره تممین را نشان میدهد که منیر ،ه
افزایﺶ زنییره ارزش مشتری میشودد انسیاا و یکﭙارﭼگی ،لیکن ،تاب آوری زنییره تممین
1 -Juttner
2 - Tveiten
3 - Mandal
4 - Wieland & Wallenburg
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را ،ه نحو معنادار افزایﺶ نمیدهدد سونی و همکارانﺶ ( )2152در مطالعه خود، ،ا شناسایی
رویکرد مدلسازی قطعی و ،ا استفاده از تئوری گراف اقداا ،ه ارائه مدلی ،رای سنیﺶ تاب
آوری زنییره تامین ارائه کردهاندد همﭼنین ،ا استفاده از مدل مذکور و تعیین شاخصهای
کمی ،رای تاب آوری اقداا ،ه مقایسه دو زنییره تامین نمودهاندد توانمندسازهای تاب آوری
در این مطالعه ﭼا،کی ،همکاری ،تسهیم اطﻼعات ،پایداری ،ریسک ،تسهیم درآمد ،اعتماد،
شفافیت ،فرهنگ مدیریت ریسک ،قا،لیت تطبیق و ساختار ،ودد ﭼوردی و همکاران()2151

5

استراتژیهای اصلی تاب آوری را معرفای کردناد کاه شاام 5 :د اییاد ارتباط ،اا خریاداران و
تامین کننادگان 2د هرفیت پشتیبان 3د کنتارل کیفیات  2د توساعه ،هره وری و مهارتها 1د
پذیرش فناوری اطﻼعات و ارتباطات 6د پاسشگویی ،ه مشتریان  9دپیﺶ ،ینی تقاضا 2د ،هبود
سیستم امنیتی استد
علی رغم وجود پژوهﺶهای متعدد در زمینه استشرا سنیههای تاااب آوری زنییااره تاامین
مطالعات محدودی در حوزه طراحی مدل زنییاره تاامین تااب آور صاورت گرفتاه اساتد در
پژوهﺶ حاضر عﻼوه ،ر استشرا سنیههای اصلی تاب آوری زنییره تامین نسبت ،ه استشرا
زیرمعیارهای هر یک از این سنیهها اقداا شد و پس از نشان دادن روا،اط موجاود ،این آنهاا،
نسبت ،ه اجرای آن در یک صنعت نیز اقاداا شاد تاا صاحت روا،اط موجاود در مباانی ن اری
مششص شود؛ عﻼوه ،ر این ،پاژوهﺶ حاضار نشاان مایدهاد کاه هریاک از متغیرهاای اصالی
پژوهﺶ ﭼه میزان از تغییرات تاب آوری را تبیین مایکنناد کاه در اداماه ،اه تشاریح ،یشاتر آن
پرداخته میشودد

مدل مفهومی پژوهش
،ا مرور ن اا مند جامه مبانی ن ری حوزه تااب آوری زنییااره تاامین و اسااتشرا مؤلفاههاا و
شاخصهای تاب آوری زنییاره تامین(جادول  ،)5مادل نهاایی پاژوهﺶ ،اه دساات آماادد در
شاک  5مؤلفهها شاخصها و روا،ط ،ین آنها مششص شده استد

1 - Chowdhury
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جدول -1ابعاد و مولفههای شناسایی شده در مدل مفهومی پژوهش به همراه نویسندگان آنها

ابعاد

برخی منابع

مولفه
مسائل قانونی

وندرورست و بیولنز2002،؛مارکوس ارهارت و همکاران2062،؛ باروسو2062،؛

کاهش ریسک

کریستوفر و پک2002،سینها و همکاران2002،؛ سیدیسن و اسمیت2007،؛ فیصل و
همکاران2001،؛بلوس و همکاران  2005،؛پتیت و همکاران2066 ،؛اومانگ سوونی و

آسیب پذیریها

محرکها

همکاران2062،؛
پیچیدگی زنجیره
تامین

تانگ 2001،؛ کریگهود و همکواران2005 ،؛ باکشوی و کلینودورفر2005 ،؛موانو و
منتزر2002،؛کلیچیا و همکاران2060،؛کاروالیو و همکاران2062،؛سرداراسان2066،؛
کریستوفر و هولوگ2066،؛

دور اندیشی

فورستل و همکاران2060،؛بلوم و همکاران2066،؛کورن و همکواران 2062،؛اومانوگ
سونی و همکاران2062،؛توکاموهابوا2067،؛راجش و همکاران2067،

مدیریت استمرار
کسب و کار

کووووارتر و همکووووواران6552،؛اسووووووکمن و دیوووووی 2002،؛گلووووود مووووون و
همکاران2005،؛پونوماروف و هلکمب2005،؛فیصل2060،؛

کاهش عدم
اطمینان محیطی

کریستوفر و لی2002 ،؛پتیت2060،؛ هوهنشتاین و همکاران2062 ،

آشفتگی و تالطم
محیطی

(اسونسون 2000،؛هامل و الیکاگان 2006،؛کریستوفر و پک2002،؛ بلکهرسوت و
همکوواران2007 ،؛جووووتنر و مکووالن2066،؛پتیوووت و همکوواران2060،؛ویالنووود و
همکاران2066،؛رای و کانیاتو2006،؛

اختالل در فعالیت
تامین کننده /
مشتری

اسونسون2000،؛باروسو2062،؛ اوسارو آیگبوگون2062،؛

2006،؛پک2007،؛ پتیت ،فیکسل ،و کراکستون2002 ،؛

فشارهای بیرونی

هامل و الیکاگان

محدودیتهای منبع
یابی و توزیع

کریستوفر و رادرفورد2002،؛پتیت،فیکسل و کروکستون2002،؛

ارتباطات

اسونسون2000،؛هندریک و سینگال2006،؛کریستوفر و لی 2002،؛کلووس و موک
گارل2002،؛پک و شفی2007،؛

فرایند تولید

شوووفی2007،؛کریسوووتوفر2001،؛پتیت،فیکسووول و کروکسوووتون2002،؛فکوووور
وهمکاران6656،؛

مالی و کارکنان

هامل و الیکاگوان 2006،؛هنودریک و سوینگهال2007 ،؛تانوگ2001،؛پوونی و
کورونی 2062 ،؛چوادوری و همکواران2067،؛ اومانوگ سوونی و همکواران2062،؛
توکاموهابوا2067،؛

توانمند سازها

قابلیتها
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انعطاف
پذیری

رایو و و کانیووواتو2006،؛کرانفیلووود2006،؛هامووول و الیکاگوووان 2006،؛پوووک و
شفی2007،؛تانگ2001،؛جوتنر و مکالن2066،؛ایوانوف و سوکولوف2062،؛

همکار
ی

(شفی2006،؛سینها و همکاران2002،؛ کرانفیلد2006،؛هامل و الیکاگان
2006،؛کریستوفر و پک2002،؛فیصل و همکاران2001،؛سیماتوپانک و
پتیت و همکاران2066،؛ سیردهاران2002،؛ریچی2005،؛جوتنر و مکالن2066،؛
توکاموهابوا2067،؛ اومانگ سونی و همکاران2062،؛

منابع
مالی و نیروی
انسانی

بلکهرست و همکاران2066 ،؛ کرن و همکاران 2062،؛

تطبیق
پذیری

روبرت6555،؛رای و کانیاتو2006،؛لی2002،؛اسمیت2002،؛بریانو
وهمکاران2005،؛شفی و رای 2007،؛تانگ2001،؛ اسویگلر و همکاران 2062،؛

وضوح/
مرئی بودن زنجیره
تامین

کرانفیلوود،2006شووفی2006،؛وندرورسووت و بیووولنز2002،؛اسوومیت2002،؛چوووپرا و
سودهی2002؛کریسوتوفر و لوی2002،؛شوفی2007،؛وی و وانوگ 2060،؛ جووتنر و
مکالن2066،؛

منابع
انسانی

شفی2007،؛لی و یونگ2005،؛کلوچیا و همکاران2060،؛کازین و
همکاران2066،؛بلک هرست و همکاران2066،؛جوتنر و مکالن2066،؛کرن و
همکاران2062،؛اسویگلرو همکاران2062،؛ اومانگ سونی و همکاران2062،؛
توکاموهابوا2067،؛

چابک
سازی عملیات و
فرایند

کریستوفر و تویل2006،؛پراتر و همکاران2006،؛کریستوفر و
پک2002،؛چوپرا و سودهی2002،؛پونو ماروف و هلکمب2005،؛ اومانگ سونی و
همکاران2062،؛

تکنولوژ
ی اطالعات

لی و وانگ2000،؛کریستوفر و تویل2002،؛ترکمن و کورمک 2005؛ساسر
و منصوری2060،؛ ترابی و همکاران،2067،راجش و همکاران2067،

حمایتها
ی دولتی

ادوایر 2062،و فکور و همکاران6656،؛مارکیزی

فرهنگ
مدیریت ریسک و

(کریستوفر و پک2002،؛واترز2005،؛ ژانگ و همکاران2005،؛سیدیسین
و واگنر2060 ،؛پتیت و همکاران2060،؛ بلکهرست و همکاران2066 ،؛کریستوفر و
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پیش
بینی و آمادگی

(شفی و رای 2007،؛داتا و همکاران2005،؛ ریچی2005،؛ پونوماروف و
هولکامب2005 ،؛کلیبی و همکاران2060،؛تومست2066،؛کابرال2062،؛کاروالیو و
همکاران2062،؛ گولکچی و پونوماروف2066،؛ویالند2066،

پاسخگو
یی

(رای و کانیاتو2006،؛کریستوفر و پک 2002،؛شفی و
رای 2007،؛فیکسل 2001،؛داتا2005،؛پرییرا2005،؛استوارت و
همکاران2005،؛کومار2060،؛جوتنر و مکالن2066،؛پتیت و همکاران2060،؛ویالند و
همکاران2066،؛ ساویک 2066،؛هوهنشتاین و همکاران2062،؛

بهبود و
بازیابی

(رای و کانیاتو2006،؛ کریستوفر و پک 2002،؛شفی و
رای 2007،؛سیدیسن و واگنر2060،؛ملنیک و همکاران2060،؛بلک هرست و
همکاران2066،؛مندال2062،؛وو و همکاران2066،؛ ویالند و والنبرگ2066؛

رشد و
بالندگی

(شفی و رای 2007،؛کریستوفر و پک2002،؛جوتنر و
مکالن2066،؛کاروالیو وهمکاران2062،؛پتیت و همکاران2066،؛ ویالند و
والنبرگ2066؛ساویک2066،؛ هوهنشتاین و همکاران2062 ،؛

تاب آوری

بحران

هولوگ2066،؛کاروالیو وهمکاران2062،؛ اسویگلر و همکاران 2062،؛ویالند2066 ،؛
سائنز و رویال2062 ،
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شکل -1چارچوب اولیه پیشنهادی برای زنجیره تامین تاب آور

محرکها :عاملی هستند که ،ا عث میشوند نیااز ،اه تااب آوری در فرایناد احساا

شاود(مانند

رقا،ت،مسائ قانونی ودددد)
آسیب پذیرها :عواملی ،نیادی هستند که شرکت را مستعد اختﻼل نماوده و تواناایی آنارا ،ارای
تحم تهدیدها و همچنین ،قاء در شرایط ،روز رویدادهای تصادفی ( ﭼه در داخ و ﭼه خار
از سیستم) ،تضعیف یا محدود میکنندد
قا،لیتها  :ویژگیهایی که یک شرکت را قادر میکند اختﻼفت را پیﺶ ،ینای نماوده ،و،رآنهاا
غلبه کندد این ویژگیها ،رای ارائه عملکرد درست و دستیا،ی ،ه موفقیت ضروری هستندد
توانمند سازها  :عواملی که ،ا تقویت آنها میزان تاب آوری زنییره تامین ،یشتر میشودد
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روش تحقیق
پژوهﺶ حاضر از ن ر هدف کار،ردی و ،ه لحاظ گردآوری دادهها توصایفی پیمایشای
محساوب میشودد پژوهﺶ ،ا توجه ،ه ،ازه زمانی آن یک مطالعه مقطعی و ،ا توجه ،ه روا،ط
شناساایی شاده ،ین متغیرهای پژوهﺶ از نو همبستگی استد از ن ر رویکرد نیز این پژوهﺶ،
آمیشته(ترکیبی از روشهای کمی و کیفی) می،اشدد در مرحله کیفی ،ا تحلی دلفی و
مصاحبهها ی صورت گرفته و در مرحله کمی ،ه سنیﺶ اعتبار مدل کیفی توسعه داده شده از
طریق پرسشنامه پرداختیمد مطا،ق ،ررسیهای انیاا شده در اد،یات ومتون مر،وطه ،ﭼارﭼوب
مفهومی از پیﺶ تعیین شده ای در ارتباط ،ا تاب آوری زنییره تامین ،رای صنعت داروسازی
وجود نداردد ،نا،راین ،فزا است در ا،تدا ،ا مرور اد،یات و،ررسی تئوریهای موجود،
ﭼارﭼوب مفهومی اولیه شک گیردد سﭙس این الگو درطول تحقیق ،ا استفاده ازروشهای
مناسب تعدی و مطا،ق ،ا شرایط شرکتهای داروسازی اصﻼ شودد در طی تکمی مراح
تحقیق از روش دلفی ،ه من ور ،اف ،ردن دقت دادههای گرد آوری شده در ،شﺶ مرور اد،یات
پژوهﺶ  ،شناخت وتعدی شاخص های شناسایی شده ،ا شرایط صنعت دارو ،هره ،رداری
گردیده استد ،ر اسا

این روش ،محقق ا،تدا دادههای حاص از منا،ه اطﻼعاتی را ،ه

میموعهای از شاخصها ،مولفهها و ا،عادی و آنگاه آنها را پس از اخذ ن ر خبرگان (خبرگان
جامعه آماری) ،ه نوعی تئوری یا ن ریه تبدی کرده استد مباانی ن ری این پژوهﺶ ،ا استفاده
از روش کتا،شانه ای تهیه شد؛ پرسشنامه مورد اساتفاده در ایان پژوهﺶ از  35شاخص مرتبط
،ا مولفههای مدل مفهومی و ،ا مقیا

پنج درجه ای طیاف لیکارت (،سیار کم  ،کم ،متوسط،

زیاد و ،سیار زیاد) جهت سنیﺶ متغیرهای مادل اساتفاده شدد گویههای تشکی دهنده
پژوهﺶ ،ا استفاده از مبانی ن ری حاوزه تااب آوری زنییاره تاامین استشرا

شدند

پرسشنامهها ،ه من ور ،ررسی روایی محتاوا و روایای صاوری در اختیاار  2نفار از استادان
حوزه زنییره تامین قرار گرفت که پس از اعمال اصﻼحات و درنهایت تایید استاد راهنماا و
مشاور نسبت ،ه توزیه و جمه آوری آنها اقداا شدد همچنین ،رای انتشاب اعضای تیم دلفی
(خبرگان) شاخصهایی ن یر :دانﺶ و تیر،ه و تمای ،ه مشارکت در تحقیق و زمان کافی مد
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ن ر قرار گرفته استد ،ر این اسا  ،انتشاب مشارکت کنندگان در سه گروه هفت نفره و ،ه
صورت هدفمند و گلوله ،رفی انیاا گرفته استد گروه اول مدیران ارشد شرکتهای دارو
سازی ،گروه دوا کارشناسان و متشصصان شاغ درساازمان های مرتبط ،ا صنعتدارو ( ن یر
سازمان غذا و دارو )و گروه سوا نشبگان دانشگاهی ،ودند،که همگی آشنا ،ا مباحث مدیریت
زنییره تامین صنعت دارو و ریسک،که حداق ده ساال ساا،قه کاارمرتبط درایان زمینه دارند،
می ،اشدد در این تحقیق پیﺶ آزمون های انیاا شده پایایی روش دلفی را ،اف ،رده و فرآیند
تکرار و تعدی پاسشها توسط گروهها (آزمون میدد) موجب ،ازنگری پاسشها و درنتییه
افزایﺶ قا،لیت اطمینان و پایایی میشودد ضمنا ،امراجعه حضوری ومﻼقات ،اخبرگان واعضاء
تیم دلفی ضمن افزایﺶ پایایی ا،زارتحقیق ،هرگونه ا،هاا درهنگاا پاسشگویی از،ین رفته استد
،رای تعیین اتفاق ن ر میان اعضای پان از ضریب هماهنگی کندال نیز استفاده شده استد نتایج
دورهای سه گانه دلفی نشان میدهد که اتفاق ن ر اعضای پان حاص شده است و میتوان ،ه
تکرار دورها پایان دادد
درمرحلااه ،عااد پیمایشاای ،ااا هاادف طراحی الگوی زنییره تاامین تااب آور درصانایه دارو
سازی ایااران انیاااا شااد که ا،زار اصاالی آن پرسشاانامه ای دو سویه ،ااا طیاااف پنج تااایی
لیکارت (از ،سیارکام تاا ،سیارزیااد) کاه سااوافت آن ،رمبنااای اطﻼعااات ،دساات آمااده از
روش دلفی ،ود طر ریزی شده استد این پرسشنامه شام  29شاخص و ،ا هدف تعیین میازان
اهمیت و ،ررسی وضعیت فعلی این عوام در صنعت دارو تدوین گردیدد همچناین مادلهاای
اندازه گیری ،ا اساتفاده از سه معیار روایی واگرا ،روایی همگرا و پایایی ترکیبی مورد ،اارازش
قارار گرفاتد در اداماه ،اارای ،ررسای پایاایی سانیههاا از دو معیاار ،ارهاای عااملی و پایاایی
ترکیبی استفاده شدد جامعه آمااری در ،شﺶ کمی شااام ماادیران ارشاد شارکتهای فعاال در
زمینااه تااامین ،تولیااد و توزیااه داروی ایااران است که آشنا ،ا مباحث زنییره تامین و مدیریت
ریسک (،ه صورت مستقیم یاا غیار مساتقیم) هستند که حداق پانج سااال سااا،قه کااار مرتبط
داشته ،اشند د در ایان پاژوهﺶ ،اا توجاه ،اه گساتردگی جامعاه آمااری ،اا روش نموناه گیاری
تصادفی ،نمونه انتشاب شد و از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده استد نساشه
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 2/2نرا افزار لیزرل ،رای تدوین مادل معاادفت سااختاری و ا

پای ا

ا

نساشه ، 22ارای

آمار توصیفی ،آزمون تی تک نموناهای ،تای مساتق و تحلیا واریاانس اساتفاده شاده اساتد
یافتههای حاصا از اطﻼعااات جمعیاات شااناختی نشاان مایدهاد کاه  1241درصاد از پاساخ
دهندگان دارای تحصیﻼت دکتری و ما،قی کارشناسی وکارشناسی ارشد ،ودند و ،اایﺶ از 91
درصد آنان از سا،قه خدمتی ،یﺶ از ده سال ،رخاوردار ،ودنادد شاخصهاای پایاایی ترکیبای و
آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده شدهاندد تمامی این ضرایب ،افتر از 1/9
می ،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار اندازه گیری می،اشندد الفای کرونبااخ ،ارای کا پرسشانامه
/752د ،دست امده که حاکی از پایایی مناسب ا،زار تحقیق استد از ن رروایی محتوا ،ازا،تدا ،اا
دقاات در مطالعااات کتا،شانااه ای و همچن این ،تحقیق اات مشااا،ه سااعی شااد در طااول پااژوهﺶ
ازشاخصهای مورد قبول و مناسب استفاده شودد همچنین ،پرسشنامه ،ه رویت خبرگاان حاوزه
زنییره تامین صنعت دارو رسید و ،ا توجه ،ه ن رآنها تعدی و اصﻼحات فزا لحاظ شدد انیااا
مصاحبه ،ا ﭼهار نفر از پاسخ دهندگان در،اره ا،هامات احتمالی پرسشنامه و اعمال ن رهای آنهاا
در پرسشنامه نهایی ،روایی قا ،قبولی ،رای پرسشنامه فراهم آورده استد ،رای روایای ساازه از
نتایج تحلی عاملی تاییدی استفاده میشودد

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
،رای آزمون مدل مفهومی و اطمینان از ،رازش مدل اندازه گیری ،مدل ساختاری و مدل کلی
پژوهﺶ از مدل سازی معادفت ساختاری ،رپایه روش مبتنی ،ر کوواریانس استفاده شده و ،ه
این من ور نرا افزار لیزرل ،ه کارگرفته شده استد

بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق
توصیف متغیرها از آن جهت دارای اهمیت است که نتایج آزمون فرضیههای پژوهﺶ
،راسا

دادهها و شاخصهای این متغیرها استشرا میگرددد ،ا توجه ،ه مقیا

متغیرهای
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تحقیق (طیف لیکرت) شاخص های مرکزی و پراکندگی ،رای متغیرهای تحقیق محاسبه شده
که نتایج زیر حاص شده استد
ا لف)متغیرهای مدل همگی دارای میانگین ،افتر از حد متوسط ،وده اند(،یشتر از  3شده
اند)،که نشان میدهد ارزیا،ی این متغیرها در وضعیتی مطلوب و رضایت ،ششی قرار دارندد
ب) از آن جایی که میزان ﭼولگی توزیه نرمال ،را،ر ،ا صفر است ،ﭼولگی نزدیک ،ه صفر،
نرمال ،ودن توزیه دادهها را ،یان میکندد همچنین اگر ﭼولگی متغیری از  2کوﭼکتر و از 2
،زرگتر ،اشد ،آن توزیه متغیر مطلقا نرمال نشواهد ،ودد نتایج نشان میدهد که تمامی
متغیرهای تحقیق را میتوان نرمال در ن ر گرفتد
) شک توزیه دادهها را از مقدار میانگین ،میانه و مقایسهی آنها نیز میتوان حد

زدد ،ا

توجه ،ه اینکه مقدار میانگین و میانه نزدیک ،ه هم می،اشند ،نا،راین توزیه متغیرها را میتوان
متغیر متقارن و نرمال در ن ر گرفتد

تحلیل کمی یافتهها
در این ،شﺶ از تحلی عاملی تاییدی ،ه من ور اعتبار سنیی و اطمینان از صحت مدلهای
اندازه گیری متغیرهای ،رونزا و درونزا و مدل یا،ی معادفت ساختاری ،ه من ور ،یان را،طه ﭼند
متغیرآشکار ،اهم ،ﭼند متغیر پنهان ،ا هم و ﭼند متغیر آشکار و پنهان ،ا هم استفاده شده استد
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تحلیل عاملی دو مرتبه ای محرکهای تابآوری زنجیره تامین
بررسی دیاگرامهای مسیر

نمودار -1مدل محرکهای تابآوری زنجیره تامین در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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نمودار 5مدل تحلی عاملی تاییدی دو مرتبه ای را در حالت تشمین ضرایب نشان میدهدد
محرکهای تابآوری زنییره تامین شام  6زیر مقیا

می،اشد که عبارت است از :مسائ

قانونی ،کاهﺶ ریسک ،پیچیدگی زنییره تامین ،دوراندیشی ،مدیریت استمرار کسب وکار
وکاهﺶ عدا اطمینان محیطید در این نمودار اعداد و یا ضرایب ،ه دو دسته تقسیم میشوندد
دستهی اول تحت عنوان معادفت اندازه گیری مرتبه اول هستند که روا،ط ،ین متغیرهای پنهان
و آشکارمی،اشد (روا،ط ،ین ،یضی و مستطی ) ،این معادفت را اصطﻼحاً ،ارهای عاملی مرتبه
اول گویندد دستهی دوا معادفت ساختاری هستند که روا،ط ،ین متغیرهای پنهان و پنهان
(روا،ط ،ین محرکهای تابآوری زنییره تامین و ا،عاد) می،اشند ،ه این ضرایب اصطﻼحاً
ضرایب مسیر یا ،ارهای عاملی مرتبه دوا گفته میشودد
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نمودار -2مدل محرکهای تاب اوری زنجیره تامین در حالت معنا داری ضرایب

نمودار  2مدل تحلی عاملی دو مرتبه ای محرکهاای تااب آوری زنییاره تاامین را در حالات
معناداری ضرایب  5نشان میدهدد این مادل در واقاه تماامی معاادفت انادازهگیاری (،اارهاای
عاملی) مرتبه اول و دوا را ،ا استفاده از آماره  ،tآزمون میکندد ،ر طبق این مدل، ،ار عاملی در
1-t-value
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سطح اطمینان  %71معنادار می،اشد اگر مقدار آماارهی  tخاار ،اازه  -5/76تاا  +5/76قارار گیاردد
مقادیر محاسبه شده ، tرای هر یاک از ،اارهاای عااملی ،اافی  5/76اساتد لاذا مایتاوان همساویی
سوافت پرسشنامه ،رای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد(هومن )5322د

بررسی روايی شاخص محرکهای تابآوری زنجیره تامین:
جدول -1نتایج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم و مقدار تی

متغیر
اصلی

مولفهها

محرکهای تابآوری زنجیره تامین

مسائل
قانونی

کاهش
ریسک
پیچیدگی
زنجیره
تامین

دوراندیشی

شاخصها

بارعاملی
مرتبه
اول

آماره
تی

A1

0/22

-

A2

0/27

60/51

A3

0/27

60/26

A4

0/22

60/65

A5

0/22

-

A6

0/22

66/27

A7

0/52

62/05

A8

0/21

62/22

A9

0/22

-

A10

0/25

66/71

A11

0/22

60/22

A12

0/25

66/16

A13

0/22

-

A14

0/26

66/22

A15

0/26

66/22

A16

0/51

5/75

A17

0/22

-

A18

0/26

5/55

بارعاملی مرتبه
دوم(تی)

0/50
()60/22

0/12
()1/57

0/15
()5/72

0/75
()5/70

0/27
()5/12
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مدیریت
استمرار
کسب و
کار
کاهش
عدم
اطمینان
محیطی

A19

0/26

5/56

A20

0/27

60/26

A21

0/57

-

A22

0/27

2/52

A23

0/26

2/72

A24

0/55

2/66

0/55
()5/70

،ه من ور تحلی ساختار پرسشنامه و کشف عوام تشکی دهناده هار ساازه از ،اارهاای عااملی
استفاده شده استد نتایج ،ارهای عاملی مرتبه اول و دوا مدل محرکهاای تاابآوری زنییاره
تامین در جدول 5خﻼصه شدهاندد تمامی مقادیر ،ارهای عاملی مرتبه اول از ، 1/2یشتر شادهاناد
و همﭼنین مقادیر محاسبه شده ، tرای هر یک از ،ارهای عاملی ،افی  5/76استد لذا مایتاوان
همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحلاه معتبار نشاان داد(هاومن
)5322د در واقه نتایج فوق نشان می دهد آنچه محقق توسط سوافت پرسشانامه قصاد سانیﺶ
آنها را داشته است توسط این ا،زار محقق شده استد شاخصی کاه ،اار عااملی ،اافتری داشاته
،اشد ،دارای اهمیت ،افتری نسبت ،ه سایر شاخصها می،اشدد

طراحی و تبیین مدل زنییره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران
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اعتبار همگرا ،واگرا و پايايی مدل محرکهای تابآوری زنجیره تامین
جدول شماره  -2ضرایب همبستگی و شاخصهای روایی و پایایی مدل محرکهای تابآوری زنجیره تامین

متغیرهای پنهان

() 1

() 2

() 3

() 4

() 5

(
6

AVE

A
VE

C
R

()1مسائ قانونی
()2کاهﺶ ریسک

.35
**2

1

()3پیچیدگی زنییره

.48
**6

.41
**4

1

()4دوراندیشی

.41
**3

.27
**3

.20
*2

1

()5مدیریت استمرار

.28
**1

.31
**2

.24
**5

.38
**1

1

()6کاهﺶ عدا

.46
**7

.49
**1

.47
**9

.45
**2

.22
*8

تامین

کسب و کار
اطمینان محیطی

1

کرو
نباخ

)
1

آلفا

0.8
86
0.8
87

0.7
85
0.7
86

0.9
36
0.9
36

0.90
9
0.91
0

0.9
02

0.8
13

0.9
29

0.88
5

0.7
76

0.6
02

0.8
98

0.85
9

0.8
50

0.7
23

0.9
02

0.86
8

0.8
75

0.7
66

0.9
11

0.88
9

** تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از  0/07معنادار هستند.

جدول 2ضرایب همبستگی پیرسون ،رای ،ررسی را،طه میان ا،عاد محرکهای تابآوری
زنییره تامین را ،ه صورت دو ،ه دو نشان میدهدد روی قطر اصلی این ماتریس عدد یک واقه
شده است ،ه این من ور که هر متغیر ،ا خودش همبستگی کام داردد تمامی ضرایب در سطح
اطمینان  %71معنادار هستند (مقدار سطح معناداری کمتر از  1درصد می،اشد)د هر ﭼه قدر
مقدار ضریب همبستگی ،زرگتر ،اشد ،شدت را،طه ،ین دومتغیر ،یشتر و قوی تر استد
جدول2عﻼوه ،ر ،ررسی ضرایب همبستگی ،ه روایی واگرا میپردازدد فزمه تایید روایی واگرا
،یشتر ،ودن مقدار ریشه دوا میانگین واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر
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مر،وطه ،ا ،اقی متغیرها استد ،ه عنوان مثال ریشه دوا میانگین واریانس تبیین شده ،رای متغیر
مسائ قانونی ( )% 22/6شده است که از مقدار همبستگی این متغیر ،ا سایر متغیرها ،یشتر استد
،ه من ور اندازه گیری اعتبار همگرا ،سه واحد در ن ر گرفته میشود که عبارتند از ،ارهای
عاملی ،متوسط واریانس استشرا شده 5و پایایی مرکب یا پایایی سازه می،اشدد متوسط
واریانس استشرا شده ،استفاده یک مقیاسی از همگرایی در میان میموعهای از گویههای
مشاهده شده یک ساختار استد در واقه یک درصدی از واریانس شر داده شده در میان
گویهها استد این متوسط واریانس استشراجی ،ایستی ،افتر از ، 141اشد تا یکی از معیارهای
اعتبار همگرا تایید شود(فورن

و فرکر )5725د پایایی مرکب هم ،نا ،ه گفته فورنر و

فرکر(، )5725ایستی  1/9یا ،افتر ،اشد که نشان از کافی ،ودن سازگاری درونی می،اشدد
روایی همگرا در تحقیق حاضر استفاده شده است ،ه این معنا که نشانگرهای هر سازه در
نهایت ،تفکیک مناسبی را ،ه لحاظ اندازهگیری نسبت ،ه سازههای دیگر مدل فراهم آورندد ،ه
عبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها ،ه گونهای ،اشد
که تماا سازه ها ،ه خو،ی از یکدیگر تفکیک شوندد ،ا کمک شاخص میانگین واریانس
استشرا شده مششص شد که تماا سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استشرا
شده ،افتر از  1/1هستندد شاخصهای پایایی ترکیبی 2و آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی
پرسشنامه استفاده شدهاندد تمامی این ضرایب ،افتر از  1/9می،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار
اندازه گیری می،اشندد

)1 - Average Variance Extracted (AVE
1-CR
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شاخصهای برازش مدل محرکهای تابآوری زنجیره تامین:
جدول  -6شاخصهای برازش مدل
نام شاخص

براورد

حد مجاز

شده
(کای دو بر درجهی آزادی)

0/516

کمتر از 6

نیکویی برازش()GFI

0/27

باالتر از 0/2

نیکویی برازش تعدیل شده()AGFI

0/22

باالتر از 0/2

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد( 0/000 )RMSEAکمتر از 0/6
برازندگی تعدیل یافته()CFI

6

باالتر از 0/5

برازندگی نرم شده()NFI

0/52

باالتر از 0/5

برازندگی نرم نشده()NNFI

0/55

باالتر از 0/5

6

باالتر از 0/5

برازندگی فزاینده()IFI

در کار ،ا ،رنامه لیزرل ،هر یک از شاخصهای ،هدستآمده ،رای مدل ،ه تنهایی دلی
،رازندگی یا عدا ،رازندگی آن نیست، ،لکه این شاخصها را ،اید در کنار یکدیگر و ،ا هم
تفسیر کردد ،رای ارزیا،ی مدل تحلی عاملی تمییدی و مدل مسیر ﭼندین مششصه ،رازندگی
وجود داردد در این پژوهﺶ ،رای ارزیا،ی مدل تحلی عاملی تمییدی از شاخصهای کای دو،5
شاخص ،رازندگی  ،2شاخص تعدی ،رازندگی ،شاخص نراشده ،رازندگی شاخص نرانشده
،رازندگی، 3شاخص ،رازندگی فزاینده، 2شاخص ،رازندگی تطبیقی 1و شاخص ،سیار مهم
ریشه دوا ،رآورد واریانس خطای تقریب 6استفاده شده استد
1-χ 2
2-GFI
3-NNFI
4-IFI
5-CFI
6-RMSEA
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در صورت تمیید مدل توسط شاخصهای ،رازندگی ،از آن میتوان ،رای آزمون فرضیات
روا،ط علی ،ین متغیرهای موجود استفاده کردد ،نا،راین تعیین ،رازندگی (تناسب) مدل از
الزامات تحلی مسیر ،ه شمار میرودد
-5از آزمون کای دواغلب ،ه عنوان شاخص موفقیت ناا ،رده میشودد این شاخص ،ه سادگی
نشان میدهد که آیا ،یان مدل ساختار روا،ط میان متغیرهای مشاهده شده را توصیف میکند یا
خیرد هر ﭼقدر مقدار کای دوکوﭼکتر ،اشد ،هتر استد این شاخص معموفً تحت شرایط
نرمال ،ودن ﭼند متغیره 5صادق است و نسبت ،ه اندازه نمونه حسا

است ،زیرا ممکن است

یک مدل در اندازه نمونه کم ،تناسب داشته ،اشد ،ولی در نمونه زیاد ،رازش نداشته ،اشدد
،رخی محققان از نسبت ،ه عنوان شاخص جایگزینی استفاده میکنند ،اما این شاخص نیز
محدودیتهایی مشا،ه کای دو داردد در مورد نسبت میذورکایدو ،ه درجه آزادی قطعیت
وجود ندارد و در منا،ه مقدار زیر  3قا ،قبول است کﻼنتری()5322د ،رای این مدل مقدار
کای دو ،ر درجه آزادی ،سیار مطلوب ،رآورد شده استد
 -2معیار  GFIنشاندهنده اندازهای از مقدار نسبی واریانسها و کوواریانسها می،اشد که
توسط مدل تبیین می شودد این معیار ،ین صفر تا یک متغیر می،اشد که هرﭼه ،ه عدد یک
نزدیکتر ،اشد ،نیکویی ،رازش مدل ،ا دادههای مشاهده شده ،یشتر استد ،ه طور کلی در مدل
معادفت ساختاری هر ﭼه مقدار ، GFIافتر از ، 1/2اشد مدل از لحاظ این شاخص در
وضعیت خو،ی قرار دارد(جارزکاگ و سور،وا )5722،مقدار  GFIگزارش شده ،رای این
مدل ،سیار مطلوب ،رآورد شده اندد
، -3رای ،ررسی اینکه مدل مورد ن ر ﭼگونه ،رازندگی و صرفهجویی را ،ا هم ترکیب
میکند از شاخص ،سیار توانمند ر یشه دوا ،رآورد واریانس خطای تقریب استفاده شده استد
شاخص  ،RMSEAریشة میانگین میذورات تقریب می،اشدد این شاخص ،رای مدلهای
خوب  1/11و کمتر است ،مقدار اولیه ، RMSEAرای مدل ،سیار مطلوب ،رآورد شده اند و
نشان از تبیین مناسب کوواریانسها داردد
1 - Multivariate Normality

طراحی و تبیین مدل زنییره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران
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، -4رای ،ررسی اینکه یک مدل ،ه خصوص در مقایسه ،ا سایر مدلهای ممکن ،از لحاظ
تبیین میموعهای از دادههای مشاهدهشده تا ﭼه حد خوب عم میکند از مقادیر شاخص
نراشده ،رازندگی ( ،)NFIشاخص نرانشده ،رازندگی ،شاخص ،رازندگی فزاینده و شاخص
،رازندگی تطبیقی استفاده شده استد مقادیر ،افی  1/7این شاخصها حاکی از ،رازش ،سیار
مناسب مدل طراحی شده در مقایسه ،ا سایر مدلهای ممکنه استد همانطور که مششصههای
،رازندگی نوشته شده در جدول ،اف نشان میدهد ،دادههای مدل تحقیق ،ا ساختار عاملی و
زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش مناسبی دارد و این ،یانگر همسو ،ودن سؤافت ،ا سازههای ن ری
است و درنتییه میتوان گفت مدل تحقیق مورد تایید واقه میگرددد

تحلیل عاملی دو مرتبه ای آسیبپذیری
بررسی دیاگرامهای مسیر
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نمودار -3مدل آسیبپذیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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نمودار 3مدل تحلی عاملی تاییدی دو مرتبه ای را در حالت تشمین ضرایب نشان میدهدد
آسیبپذیری شام  9زیر مقیا

می،اشد که عبارت است از :آشفتگی و تﻼطم محیطی،

اختﻼل در فعالیت تامینن کننده/مشتری ،فشارهای ،یرونی ،محدودیتهای منبه یا،ی تامین و
توزیه ،ارتباطات ،فرآیند تولید و مالی و منا،ه انسانید
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نمودار -4مدل آسیبپذیری در حالت معناداری ضرایب

طراحی و تبیین مدل زنییره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران
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نمودار  2مدل تحلی عاملی دو مرتبه ای آسیبپذیری را در حالت معناداری ضرایب ()t-value
نشان میدهد ،مقادیر محاسبه شده ، tرای هر یک از ،ارهای عاملی ،افی  5/76استد لذا میتوان
همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان دادد
نتایج ،ارهای عاملی مرتبه اول و دوا مدل آسیبپذیری نشانگر آنست که تمامی مقادیر
،ارهای عاملی مرتبه اول از ، 1/2یشتر شدهاند و همﭼنین مقادیر محاسبه شده ، tرای هر یک از
،ارهای عاملی ،افی  5/76استد لذا میتوان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه گیری
مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان دادد
اعتبار همگرا ،واگرا و پایایی مدل آسیب پذیری نیز ،ا استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و
شاخصهای روایی و پایایی آن محاسبه شده استد ضرایب همبستگی پیرسون ،ررسی را،طه
میان ا،عاد آسیب پذیری را ،ه صورت دو ،ه دو نشان میدهدد عﻼوه ،ر ،ررسی ضرایب
همبستگی،روایی واگرا نیزدر ن ر گرفته شده استد
مقدار ریشه دوا شاخص میانگین واریانس تبیین شده، ،رای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن
متغیر ،ا سایر متغیرها ،یشتر می،اشدد ،ا کمک شاخص میانگین واریانس استشرا شده مششص شد
که تماا سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استشرا شده ،افتر از  1/1هستندد
شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده
اندد تمامی این ضرایب ،افتر از  1/9می،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار اندازه گیری می،اشندد
،رای مدل آسیبپذیری تمامی شاخصهای ،رازش مدل شام شاخصهای کای دو ،ر درجه
آزادی( ،)χ 2/dfشاخص ،رازندگی ( ،)GFIشاخص تعدی ،رازندگی( ،)AGFIشاخص
نراشده ،رازندگی ( ،)NFIشاخص نرانشده ،رازندگی ( ،)NNFIشاخص ،رازندگی فزاینده
( ،)IFIشاخص ،رازندگی تطبیقی(مقایسهای) ( )CFIو شاخص ،سیار مهم ریشه دوا
،رآورد واریانس خطای تقریب( )RMSEAتماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار
داشتهاند و میتوان گفت دادههای مدل تحقیق ،ا ساختار عاملی و زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش
مناسبی دارد و این ،یانگر همسو ،ودن سؤافت ،ا سازههای ن ری است و درنتییه میتوان
گفت مدل تحقیق مورد تایید واقه میگرددد
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تحلیل عاملی دو مرتبه ای قابلیتها
بررسی دیاگرامهای مسیر

نمودار  -5مدل قابلیتها در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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نمودار  1مدل تحلی عاملی تاییدی دو مرتبهای را در حالت تشمین ضرایب نشان میدهدد
قا،لیتها شام  1زیر مقیا

می ،اشد که عبارت است از :انعطاف پذیری در تامین و اجرای

سفارش ،همکاری ،منا،ه مالی و انسانی ،تطبیق پذیری و وضو /مرئی ،ودن زنییره تامیند

نمودار -6مدل قابلیتها در حالت معناداری ضرایب

22
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نمودار 6مدل تحلی عاملی دو مرتبهای قا،لیتها را در حالت معناداری ضرایب ()t-value
نشان میدهدد مقادیر محاسبه شده ، tرای هر یک از ،ارهای عاملی ،افی  5/76استد لذا
میتوان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان دادد
نتایج ،ارهای عاملی مرتبه اول و دوا مدل قا،لیتها ،یانگر آنست که تمامی مقادیر ،ارهای
عاملی مرتبه اول از ، 1/2یشتر شدهاند و همﭼنین مقادیر محاسبه شده ، tرای هر یک از ،ارهای
عاملی ،افی  5/76استد لذا میتوان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه گیری مفاهیم را
در این مرحله معتبر نشان دادد اعتبار همگرا ،واگرا و پایایی مدل قا،لیتها نیز ،ااستفاده از
ضرایب همبستگی پیرسون و شاخصهای روایی و پایایی مدل قا،لیتها محاسبه شده استد
ضرایب همبستگی پیرسون ،ررسی را،طه میان ا،عاد قا،لیتها را ،ه صورت دو ،ه دو نشان
میدهدد عﻼوه ،ر ،ررسی ضرایب همبستگی ،روایی واگرا نیزدر ن رگرفته شده استد مقدار
ریشه دوا شاخص میانگین واریانس تبیین شده، ،رای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن متغیر ،ا
سایر متغیرها ،یشتر می ،اشدد ،ا کمک شاخص میانگین واریانس استشرا شده مششص شد که
تماا سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استشرا شده ،افتر از  1/1هستندد
شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده
شدهاندد تمامی این ضرایب ،افتر از  1/9می،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار اندازهگیری
می،اشند.
،رای مدل قا،لیتها تمامی شاخصهای ،رازش مدل شام شاخصهای کای دو ،ر درجه
آزادی( ،)χ 2/dfشاخص ،رازندگی ( ،)GFIشاخص تعدی ،رازندگی( ،)AGFIشاخص
نراشده ،رازندگی ( ،)NFIشاخص نرانشده ،رازندگی ( ،)NNFIشاخص ،رازندگی فزاینده
( ،)IFIشاخص ،رازندگی تطبیقی(مقایسهای) ( )CFIو شاخص ،سیار مهم ریشه دوا ،رآورد
واریانس خطای تقریب( ) RMSEAتماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشتهاند و
میتوان گفت داده های مدل تحقیق ،ا ساختار عاملی و زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش مناسبی
دارد و این ،یانگر همسو ،ودن سؤافت ،ا سازههای ن ری است و درنتییه میتوان گفت مدل
تحقیق مورد تایید واقه میگرددد

طراحی و تبیین مدل زنییره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

25

تحلیل عاملی دو مرتبه ای توانمند سازها
بررسی دیاگرامهای مسیر
مدل تحلی عاملی تاییدی دو مرتبهای توانمندسازها در حالت تشمین ضرایب محاسبه شده
استد توانمندسازها شام پنج زیر مقیا

می،اشد که عبارت است از :منا،ه انسانی ،ﭼا،ک

سازی فرآیند و عملیات ،تکنولوژی اطﻼعات ،حمایتهای دولتی و فرهنگ مدیریت ریسک
و ،حراند

نمودار - 7مدل توانمندسازها در حالت معناداری ضرايب
نمودار 9مدل تحلی عاملی دو مرتبه ای توانمندسازها را در حالت معناداری ضرایب (t-
 )valueنشان میدهدد مقادیر محاسبه شده ، tرای هر یک از ،ارهای عاملی ،افی  5/76استد

71
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لذا میتوان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان
دادد
نتایج ،ار های عاملی مرتبه اول و دوا مدل توانمندسازها نشان میدهد که تمامی مقادیر ،ارهای
عاملی مرتبه اول از ، 1/2یشتر شدهاند و همﭼنین مقادیر محاسبه شده ، tرای هر یک از ،ارهای
عاملی ،افی  5/76استد لذا میتوان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازهگیری مفاهیم را
در این مرحله معتبر نشان دادد
ضرایب همبستگی پیرسون و شاخصهای روایی و پایایی ،رای مدل توانمندسازها محاسبه شده
استد ضرایب همبستگی پیرسون ،ررسی را،طه میان ا،عاد توانمندسازها را ،ه صورت دو ،ه دو
نشان میدهدد عﻼوه ،ر ،ررسی ضرایب همبستگی ،روایی واگرا نیزدر ن ر گرفته شده استد
مقدار ریشه دوا شاخص میانگین واریانس تبیین شده، ،رای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن
متغیر ،ا سایر متغیرها ،یشتر می ،اشدد ،ا کمک شاخص میانگین واریانس استشرا شده مششص
شد که تماا سازه های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استشرا شده ،افتر از  1/1هستندد
شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده
شدهاندد تمامی این ضرایب ،افتر از  1/9می،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار اندازهگیری
می،اشندد
،رای مدل توانمندسازها تمامی شاخصهای ،رازش مدل شام شاخصهای کای دو ،ر درجه
آزادی( ،)χ 2/dfشاخص ،رازندگی ( ،)GFIشاخص تعدی ،رازندگی( ،)AGFIشاخص
نراشده ،رازندگی ( ،)NFIشاخص نرانشده ،رازندگی ( ،)NNFIشاخص ،رازندگی فزاینده
( ،)IFIشاخص ،رازندگی تطبیقی(مقایسهای) ( )CFIو شاخص ،سیار مهم ریشه دوا ،رآورد
واریانس خطای تقریب( ) RMSEAتماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشتهاند و
میتوان گفت دادههای مدل تحقیق ،ا ساختار عاملی و زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش مناسبی
دارد و این ،یانگر همسو ،ودن سؤافت ،ا سازههای ن ری است و درنتییه میتوان گفت مدل
تحقیق مورد تایید واقه میگرددد

طراحی و تبیین مدل زنییره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

56

تحلیل عاملی دو مرتبه ای زنجیره تامین تابآور
بررسی دیاگرامهای مسیر

نمودار  - 8مدل زنجیره تامین تابآور در حالت تخمین ضرايب استاندارد
نمودار 2مدل تحلی عاملی تاییدی دو مرتبهای را در حالت تشمین ضرایب نشان میدهدد
زنییره تامین تابآور شام ﭼهار زیر مقیا
گویی، ،هبود و ،ازگشت و رشد و ،الندگید

می،اشد که عبارت است از :آمادگی ،پاسخ
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نمودار  - 11مدل زنجیره تامین تابآور در حالت معناداری ضرایب

نمودار 7مدل تحلی عاملی دو مرتبهای زنییره تامین تابآور را در حالت معناداری ضرایب
( )t-valueنشان میدهدد مقادیر محاسبه شده ، tرای هر یک از ،ارهای عاملی ،افی 5/76
استد لذا میتوان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر
نشان دادد

بررسی روایی شاخص زنجیره تامین تابآور:
جدول  -4نتايج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم و مقدار تی

زنجیره تامین تابآور

متغیر
اصلی

مولفهها

آمادگی

شاخصها

بارعامل
ی
مرتبه
اول

آماره
تی

E1

0/26

-

E2

0/22

60/52

E3

0/20

5/72

E4

0/22

66/07

E5

0/25

-

E6

0/52

60/07

بارعاملی مرتبه
دوم(تی)

0/16
()2/71
0/22
()6/55

طراحی و تبیین مدل زنییره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

پاسخ

56

E7

0/22

66/71

بهبود و

E8

0/25

-

بازگشت

E9

0/22

66/15

E10

0/27

66/22

E11

0/26

66/22

E12

0/26

-

رشد و

E13

0/25

60/27

بالندگی

E14

0/25

60/22

گویی

0/10
()2/75

0/76
()2/02

نتایج ،ار های عاملی مرتبه اول و دوا مدل زنییره تامین تابآور در جدول 2خﻼصه شدهاندد
تمامی مقادیر ،ارهای عاملی مرتبه اول از ، 1/2یشتر شده اند و همﭼنین مقادیر محاسبه شده t
،رای هر یک از ،ارهای عاملی ،افی  5/76استد لذا میتوان همسویی سوافت پرسشنامه ،رای
اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان دادد

اعتبار همگرا ،واگرا و پایایی مدل زنجیره تامین تابآور
جدول شماره - 5ضرایب همبستگی پیرسون و شاخصهای روایی و پایایی مدل زنجیره تامین تابآور

متغیرهای
پنهان
()1آمادگی
()2پاسخ گویی
()3بهبود و
بازگشت
()4رشد و
بالندگی

()1

()2

()3

(4
)

1
.258
**

1

.251 .347
**

**

1

.268 .277 .281
**

**

**

1

آلفا

AVE

AV
E

CR

0.92
8
0.90
2

0.86
2
0.81
3

0.88
8
0.90
0.886
2

0.94
1

0.88
5

0.90
9

0.93
8

0.88
0

0.88
9

کرونبا
خ

** تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از  0/07معنادار هستند

0.869

0.895
0.869
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جدول  1ضرایب همبستگی پیرسون ،رای ،ررسی را،طهی میان ا،عاد زنییره تامین تابآور را ،ه
صورت دو ،ه دو نشان میدهدد این جدول عﻼوه ،ر ،ررسی ضرایب همبستگی ،ه روایی واگرا
میپردازدد همان طور که در جدول مششص است ،مقدار ریشه دوا شاخص میانگین واریانس
تبیین شده، ،رای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن متغیر ،ا سایر متغیرها ،یشتر می،اشدد ،ا کمک
شاخص میانگین واریانس استشرا شده مششص شد که تماا سازههای مورد مطالعه دارای
میانگین واریانس استشرا شده ،افتر از  1/1هستندد شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو
آلفای کرونباخ جهت ،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده شدهاندد تمامی این ضرایب ،افتر از 1/9
می،اشند و نشان از پایا ،ودن ا،زار اندازهگیری می،اشندد

شاخصهای برازش مدل زنجیره تامین تابآور:
جدول - 6شاخصهای برازش مدل زنجیره تامین تابآور

نام شاخص

براورد شده

حد مجاز

(کای دو بر درجهی آزادی)

0/222

کمتر از 6

نیکویی برازش()GFI

0/56

باالتر از 0/2

نیکویی برازش تعدیل شده()AGFI

0/50

باالتر از 0/2

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد()RMSEA

0/006

کمتر از 0/6

6

باالتر از 0/5

0/51

باالتر از 0/5

برازندگی نرم نشده()NNFI

6

باالتر از 0/5

برازندگی فزاینده()IFI

6

باالتر از 0/5

برازندگی تعدیل یافته()CFI
برازندگی نرم شده()NFI

همانطور که در جدول ،اف مشاهده میشود ،رای مدل زنییره تامین تابآور تمامی
شاخصهای ،رازش مدل شام شاخصهای کای دو ،ر درجه آزادی( ،)χ 2/dfشاخص
،رازندگی ( ،)GFIشاخص تعدی ،رازندگی( ،)AGFIشاخص نراشده ،رازندگی (،)NFI
شاخص نرانشده ،رازندگی ( ،)NNFIشاخص ،رازندگی فزاینده ( ،)IFIشاخص ،رازندگی
تطبیقی(مقایسهای) ( )CFIو شاخص ،سیار مهم ریشه دوا ،رآورد واریانس خطای

طراحی و تبیین مدل زنییره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

57

تقریب( ) RMSEAتماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشتهاند و میتوان گفت
داده های مدل تحقیق ،ا ساختار عاملی و زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش مناسبی دارد و این ،یانگر
همسو ،ودن سؤافت ،ا سازههای ن ری است و درنتییه میتوان گفت مدل تحقیق مورد تایید
واقه میگرددد

معادالت ساختاری (پاسخ به فرضیههای تحقیق)
پس از اعتبارسنیی مدلهای اندازهگیری نو،ت ،ه ،ررسی مدل ساختاری یا درونی تحقیق
میرسدد در این قسمت نیز معیارهای اعتبارسنیی مدل ساختاری در جدول  9آورده شده
استد
جدول  -7معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری

نوع

شاخص

تفسیر شاخص

منبع

اعتبار
مدل

ضریب
تعیین)R2(6

واریان توضیحی یک متغیر درونزا را
کل آن توسط
نسبت به واریان
متغیرهای برونزا اندازهگیری میکند .برای
این شاخص مقادیر بزرگتر از ./150
قوی ،بزرگتر از  ./666متوسط و کمتر از
 ./650ضعیف تلقی میشود.

چین( )6522و
رینگل)2002(2

اعتبار
مدل

ضرایب
6
مسیر

ضرایب مسیر بین متغیرهای پنهان باید
بر اساس عالمت جبری ،مقدار و
معناداری ،نوع رابطه بین دو متغیر را
نشان میدهد .منفی بودن ضریب ،رابطه
و مثبت بودن ضریب رابطه
عک
مستقیم بین دو متغیر را نشان میدهد.

چین ()6552

اعتبار

1 -Coefficient of Determination
2 -Ringle
3- Path Coefficients
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بررسی دیاگرامهای مدل اصلی

نمودار  -11مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب

نمودار 55مدل تحلی عاملی تاییدی و معادفت ساختاری را در حالت تشمین ضرایب نشان
میدهدد در این مدل متغیر محرکهای تابآوری زنییره تامین (مستق ) ،آسیبپذیری ،
قا،لیتها و توانمندسازها (میانیی) ،زنییره تامین تابآور (وا،سته) می،اشندد در این نمودار
اعداد و یا ضرایب ،ه دو دسته تقسیم میشوندد دستهی اول تحت عنوان معادفت اندازه گیری
مرتبه دوا هستند که روا،ط ،ین متغیرهای ،یضی و مستطی می،اشندد دستهی دوا معادفت
ساختاری هستند که روا،ط ،ین متغیرهای اصلی (،یضی و ،یضی) می،اشند و ،رای آزمون
فرضیات استفاده میشوندد ،ه این ضرایب اصطﻼحاً ضرایب مسیر 5گفته میشودد نمودار55
مدل را در حالت معناداری ضرایب ( )t-valueنیز نشان میدهدد این مدل در واقه تمامی
معادفت اندازهگیری (،ارهای عاملی مرتبه دوا و معادفت ساختاری را ،ا استفاده از آماره ،t
1 -Path coefficient

طراحی و تبیین مدل زنییره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

55

آزمون می کندد ،ر طبق این مدل ،ضریب مسیر و ،ار عاملی در سطح اطمینان  %71معنادار
می،اشد اگر مقدار آمارهی  tخار ،ازه  -5/76تا  +5/76قرار گیردد

اعتبار همگرا ،واگرا و پایایی مدل کلی تحقیق
جدول شماره  -8ضرايب همبستگی پیرسون و شاخصهای روايی و پايايی مدل کلی
(3
متغیرهای پنهان

()2( )1

( )6زنجیره تامین تابآور

1

()2آسیبپذیری

0.
56
0.
61
0.
56
0.
69

()4

)

(
5

AVE

AV
CR
E

)

( )6قابلیتها
( )2توانمندسازها
( )7محرکهای تابآوری
زنجیره تامین

1
0.
54
0.
59

0.
77

1

0.
70

0.
66

0.
64

1

1

آلفا
کرو
نباخ
0.90
0
0.87
4
0.90
4
0.86
9

0.8
03
0.7
54
0.7
74
0.7
83

0.6
45
0.5
69
0.5
99
0.6
13

0.9
21
0.9
02
0.9
17
0.8
88

0.8
20

0.6
72

0.88 0.9
6
02

** تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از  5/55معنادار هستند

جدول 2ضرایب همبستگی پیرسون ،رای ،ررسی را،طهی میان متغیرهای اصلی مدل را نشان
میدهدکه عﻼوه ،ر ،ررسی ضرایب همبستگی ،ه روایی واگرا میپردازدد همانطور که در
جدول مششص است ،مقدار ریشه دوا شاخص میانگین واریانس تبیین شده، ،رای تمامی
متغیرها ،از همبستگی آن متغیر ،ا سایر متغیرها ،یشتر می،اشدد ،ا کمک شاخص میانگین
واریانس استشرا شده مششص شد که تماا سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس
استشرا شده ،افتر از  1/1هستندد شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو آلفای کرونباخ جهت
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،ررسی پایایی پرسشنامه استفاده شدهاندد تمامی این ضرایب ،افتر از  1/9می،اشند و نشان از
پایا ،ودن ا،زار اندازهگیری می،اشندد

شاخصهای برازش مدل اصلی:
جدول -9شاخصهای برازش مدل اصلی

نام شاخص

براورد شده

حد مجاز

(کای دو بر درجهی آزادی)

6/202

کمتر از 6

نیکویی برازش()GFI

0/21

باالتر از 0/2

نیکویی برازش تعدیل شده()AGFI

0/22

باالتر از 0/2

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد()RMSEA

0/025

کمتر از 0/6

برازندگی تعدیل یافته()CFI

0/51

باالتر از 0/5

برازندگی نرم شده()NFI

0/50

باالتر از 0/5

برازندگی نرم نشده()NNFI

0/57

باالتر از 0/5

برازندگی فزاینده()IFI

0/57

باالتر از 0/5

همانطور که در جدول ،اف مشاهده میشود ،رای مدل کلی تمامی شاخصهای ،رازش مدل
شام شاخصهای کای دو ،ر درجه آزادی( ،)χ 2/dfشاخص ،رازندگی ( ،)GFIشاخص
تعدی ،رازندگی( ،)AGFIشاخص نراشده ،رازندگی ( ،)NFIشاخص نرانشده ،رازندگی
( ،)NNFIشاخص ،رازندگی فزاینده ( ،)IFIشاخص ،رازندگی تطبیقی(مقایسهای) ()CFI
و شاخص ،سیا ر مهم ریشه دوا ،رآورد واریانس خطای تقریب( ) RMSEAتماما در
وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشتهاند و میتوان گفت دادههای مدل تحقیق ،ا ساختار
عاملی و زیر،نای ن ری تحقیق ،رازش مناسبی دارد و این ،یانگر همسو ،ودن سؤافت ،ا
سازههای ن ری است و درنتییه میتوان گفت مدل تحقیق مورد تایید واقه میگرددد
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نتایج فرضیههای تحقیق:
جدول - 11نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیههای اصلی

جهت

R2

وضعیت فرضیه

محرکهای تابآوری زنجیره
تامین← آسیب پذیری

6.610 0.779

0.63

تأیید

-

محرکهای تابآوری زنجیره
تامین← توانمندسازها

0.70

6.38

0.49

تأیید

+

محرکهای تابآوری زنجیره
تامین← قابلیتها

0.77

6.88

0.59

تأیید

+

محرکهای تابآوری زنجیره
تامین← زنجیره تامین تابآور

0.14

2.61

تأیید

+

آسیبپذیری ← زنجیره تامین
تابآور

-0.24

-2.83

تأیید

-

قابلیتها ← زنجیره تامین تابآور

0.28

2.48

تأیید

+

توانمندسازها← زنجیره تامین
تابآور

0.94

4.93

تأیید

+

فرضیات

بتا

T

0.83

تاثیر

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01

فرضیه  :5محرکهای تابآوری زنییره تامین ،ر آسیب پذیری تاثیر معناداری داردد
نتایج ،ه دست آمده از معادفت ساختاری نشان میدهد ،ا توجه ،ه این که مقدار آماره تی
( )-6/65خار ،ازه ،حرانی است (مقدار تی کوﭼکتر از  -5/76شده است)، ،نا،راین ،ا احتمال
 1/71ادعای محقق مبنی ،ر این که “محرکهای تابآوری زنییره تامین ،ر آسیب پذیری
تاثیر معناداری دارد “تایید میگرددد و ،ا توجه ،ه این که ضریب ،تا ( )-1/997مقداری منفی
شده است ،محرکهای تابآوری زنییره تامین ،ر آسیب پذیری تاثیر منفی و عکس داردد
ما،قی فرضیهها هم تایید میشوندد
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نتیجه گیری وارائه پیشنهادها
در حال حاضر، ،سیاری از شرکتها در معر

اختﻼفت زنییره تممین هستندد پیامدهای

اختﻼلهای زنییره تممین از ضررهای کوتاه مدت تا ،لندمدت متفاوت استد مطالعات نشان
میدهد که درصد کاهﺶ درآمد شرکتهای جهانی ،ه علت این اختﻼفت از  22درصد در سال
، 2155ه22درصد در سال  2153رشد داشته استد ،روز اختﻼفت ناخواسته و پیﺶ ،ینی نشده
ممکن است ،ه شکست زنییره تممین ،یانیامدد هر ﭼند که محققان ،رویههایی را ،رای کاهﺶ
آسیب پذیری ،ررسی کرده اند ،اما نمیتوان ،ه طور کام آسیب پذیری زنییرههای تممین را
کاهﺶ دادد افزایﺶ آسیب پذیری زنییره تامین در اثر اختﻼل  ،نیازمند رویکردهای نوینی
است تا ،تواند ،ر اثرات منفی ریسک و اختﻼلهای ،ه وجود آمده در زنییره تممین غلبه نماید و
جریان ،ی وقفه محصوفت را در سراسر شبکه اییاد کرده و عﻼوه ،ر این ،استمرار کسب و
کار و زنییرههای تممین را نیز تضمین نمایدد از اینرو، ،رای حفظ و ،هبود عملکرد زنییره
تممین پس از وقو یک اختﻼل ،زنییرههای تممین ،اید تاب آور ،اشندد
دستیا،ی ،ه یک زنییره تامین تاب آور نیازمند شناسایی و یافتن عوام اصلی و تاثیر گذار در
این را،طه و ،رقراری ارتباط ،ین آنها می،اشد ،که در این پژوهﺶ ضمن تبیین ا،عاد تاب آوری
زنییره تامین، ،ا در ن ر گرفتن مولفههای اصلی و ،هره گیری از ن رات خبرگان صنعت و
تدوین مدل ،ا کمک روش مدلسازی معادفت ساختاری ،ه این مهم پرداخته استد لذا میتوان
،ا ،کارگیری میموعه ای از اقداماتی که ،ه تاب آور شدن زنییره تامین کمک نموده و ،اعث
واکنﺶ و پاسشگویی ،هنگاا در مواجهه ،ا اختﻼفت میشود ،در یک سطح مطلو،ی ،خدمت
رسانی ،ه مشتری را حفظ کردد مادل ،اه دسات آماده از ن ارکار،ردی ،رای مدیران صنعت
دارو نیز ،سیار مهم است؛ از آن جایی که مدیران اغلب ،رنامه ریزیها و تصمیمات خود را ،ر
اسا

عدا امکان وقو ،حرانها از جمله فیایه طبیعی همچون سی و زلزله و فیایه مصنو

،شر مانند جنگ  ،اعتراضات و اعتصابها طراحی میکنند و ،ه نوعی سعی میکنند
ریسکها ی این ﭼنینی را نادیده ،گیرند و ،ر اسا

شرایط نرمال تصمیم گیری کنند لذا

میتوانند ،ا درک عمیق تاب آوری ،پاسخهای مناسبی ،رای رویارویی ،ا این اختﻼفت از پیﺶ
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طراحی نموده و از صدمات متعددی که زنییرههای تامین از نادیده گرفتن ریسکهای مرتبط
،ا فیایه طبیعی و ،شرساخته دیده اند ،تا حدی پیشگیری نموده ،ن اا زنییره تامین تاب آور
خود را ،هبود و ارتقاء داده ،حفط و ،قای حیات خود را تضمین نمایندد مدل طراحی شده ،ر
اسا

اطﻼعات ،ه دست آمده از شرکتهای فعال در صنعت داروسازی است و در نتییه ،رای

این سازمان نیز کارساز استد حاال ایان ساؤال مطر می شود که می توان این مدل را
،هشرکت های دیگر نیز تعمیم داد؟ در پاساخ ،ایاد گفات نشست ،در انتشاب فاکتورها سعی
شده است فاکتورهایی انتشااب شاوند کاه از آنهاا در قبا در طراحی تاب آوری زنییره
تممین استفاده شده ،اشد ،درثانی روا،اط ،اه دسات آماده در ایان پژوهﺶ های گذشته نیز در
پژوهﺶ ،ه صورت جداگانه تمیید شده اندد در نتییه می توانگفت ،در شرایط مشا،ه می توان
ایان مادل را ،اه زنییره ها ی تممین دیگر نیز تعمیم دادد اگرﭼه تﻼش زیادی شده است تا
مدلی جامه تدوین شاود ولی ،ه طور مطمئن ،ا کاستی هایی مواجه استد از این رو ،رای
توسعه و تقویات مادل و ،اه دساتآوردن نتایج ،هترمی توان پیشنهادهایی ،ه شر زیر ارائه
نمود :در پژوهﺶ حاضر ،مدل زنییره تامین تاب آور در یک صنعت خاص مورد ،ررسای
قرار گرفت؛ ازاین رو پیشنهاد میشود پژوهشگران آتی مدل پژوهﺶ را در صانایه و
شارکتهای مشتلف موردآزمون قرار دهند و نسبت ،ه میزان جامعیت آن اههارن ر کنندد
همچنین ،ه اییاد ا،زار اندازه گیری ،رای تاب آوری زنییره تامین و ارزیا،ی سطح فعلی تاب
آوری شرکت پرداخته و ،رنامه ریزی فزا ،رای دستیا،ی ،ه سطح مطلو،ی از تاب آوری را
انیاا دهندد
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