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Abstract
Purpose: Because of the complexity of today's business environment that are associated with high levels of uncertainty and risk,
Company seeks to manage and reduce risk in their supply chain. One of the strategies to deal with supply chain risks is increasing the
supply chain resiliency. To increase the resilience of the supply chain, it is necessary to be considered various capabilities. One of the
most important capabilities are technological capabilities. Companies that do not have sufficient maturity in the technological
capabilities cannot simultaneously implementing several ways of risk management. On the other hand, many technological capabilities
related to each other and are able to interact with other abilities. Therefore, in this paper to reduce risk and consequently increase the
resilience of the supply chain, after identifying indicators of technological capabilities, these indicators were prioritized.
Methodology: At first, with the review conducted research in the field of supply chain resiliency, Indicators related to technological
capabilities to increase supply chain resiliency were investigated and A list of identified criteria was placed at the disposal of company
experts. Then, these criteria after examining in the case study and according to the experts with the Fuzzy Delphi method were
modified and finalize. In the next step, based on SWARA method relevant indicators were weighted.
Findings: Criteria of technological collaboration, supply chain agility, flexibility of supply respectively were recognized as the most
important indicator.
Originality/Value: With the development of information technology and the need for supply chain resilience, identifying
technological capabilities and their impact on resilience is essential to reduce supply chain risk. In this paper, while identifying
technological capabilities to increase supply chain resilience, these capabilities are prioritized. Also, the combined use of fuzzy Delphi
methods to confirm the indicators and SWARA method has led to the stability of the results.
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

نوع مقاله :پژوهشی

شناسایی و اولویتبندی قابلیتهای تکنولوژیکی بهمنظور افزایش تابآوری زنجیره
تأمین
2

سید جاللالدین حسینی دهشیری ،*1مجتبی آقایی

1گروه مدیریت تولید و عملیات ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
2گروه تحقیق در عملیات ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :امروزه به دلیل پیچیدگیهای محیط کسبوکار که با سطح باالیی از عدم اطمینان و ریسک همراه است ،شرکتها درصدد مدیریت
برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین ،الزم است قابلیتهای مختلف آن موردتوجه قرار گیرد .یکی از مهمترین قابلیتها ،قابلیتهای
تکنولوژیکی است .شرکتهایی که در قابلیتهای تکنولوژیکی از بلوغ کافی برخوردار نیستند ،نمیتوانند چندین شیوه مدیریت ریسک را
همزمان اجرایی نمایند .از طرفی بسیاری از قابلیتهای تکنولوژیکی به یکدیگر مرتبط بوده و قادر به ایجاد تأثیر متقابل بر سایر تواناییها
هستند .ازاینرو در این مقاله برای کاهش ریسکها و بهتبع آن افزایش تابآوری زنجیره تأمین ،پس از شناسایی شاخصهای مربوط به
قابلیتهای تکنولوژیکی ،این شاخصها اولویتبندی شدند.
روششناسی پژوهش :در ابتدا با بررسی تحقیقات انجامشده در حوزه تابآوری زنجیره تأمین ،شاخصهای مربوط به قابلیتهای
تکنولوژیک برای افزایش تاب آوری زنجیره تأمین بررسی شد و فهرستی از معیارهای شناساییشده در اختیار خبرگان شرکت قرار گرفت،
سپس معیارهای موردنظر پس از بررسی موردمطالعه و بر اساس نظر خبرگان با روش دلفی فازی تعدیل ،تائید و نهایی شد .در گام بعد بر

یافتهها :شاخصهای قابلیت تکنولوژیکی همکاری ،چابکی زنجیره تأمین ،انعطافپذیری عرضه به ترتیب بهعنوان مهمترین شاخصها
شناسایی گردیدند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :با توسعه فناوری اطالعات و لزوم تابآوری زنجیرههای تأمین ،شناسایی قابلیتهای تکنولوژ یکی و تأثیر آن
بر تابآوری برای کاهش ریسک زنجیره تأمین ضروری است .در این مقاله ضمن شناسایی قابلیتهای تکنولوژ یکی برای افزایش تابآوری
زنجیره تأمین ،این قابلیتها اولو یتبندی میگردند .همچنین استفاده تلفیقی از روشهای دلفی فازی برای تائید شاخصها و روش سوآرا
منجر به استواری نتایج شده است.
کلیدواژهها :تابآوری زنجیره تأمین ،قابلیت تکنولوژیکی ،دلفی فازی ،سوآرا.
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 ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

اساس روش سو آرا شاخصهای موردنظر وزن دهی شدند.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره

و کاهش ریسک زنجیره تأمین خود میباشند .یکی از راهکارهای مقابله با ریسکهای زنجیره تأمین ،افزایش تابآوری زنجیره تأمین است.

 -1مقدمه
زنجیره تأمین دربرگیرنده همه بخشهایی است که در برآورده ساختن سفارش مشتری دخیل هستند (امیری و همکاران .)2018 ،1محیط
کسبوکار امروزی زمینه بروز سطح باالیی از عدم اطمینان و رفتارهای آشفته در زنجیرههای تأمین را فراهم کرده است (حسینی دهشیری و

همکاران .)2018 ،2و یژگیهایی مانند دشواریهای هماهنگی ،افزایش پیچیدگی ،کاهش سطح موجودی و پراکندگی جغرافیایی موجب
افزایش آسیبپذیری و ریسک زنجیره تأمینشده است (حسینی دهشیری و آقایی .)2020 ،3مدیریت ریسک زنجیره تأمین بهعنوان ی ک

چالش مهم مدیریتی که بر عملکرد سازمان تأثیر دارد ،در نظر گرفتهشده است .مدیریت ریسک زنجیره تأمین نشاندهنده شیوههای فعال
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مدیریت و مقابله مؤثر با ریسکها است .یکی از روشهای مقابله با ریسکهای زنجیره تأمین ،افزایش تابآوری است .تابآوری از دیدگاه
سیستمی به معناي توانایی مقابله با بحران و اختالل میباشد که یکی از موضوعات موردتوجه محققان در سالهای اخیر به شمار میرود.
این موضوع به فعالیتهایی نظیر مدیریت ریسک و بحران و برنامهریزی تداوم کسبوکار مرتبط میباشد .تابآوری ،ظرفیت سازمانی براي
زنده ماندن ،انطباق و رشد در برابر تغییر و عدم اطمینان تعریف میشود (پتیت و همکاران .)2013 ،4در حال حاضر ،در ادبیات مدیریت

زنجیره تأمین به بررسی افزایش تابآوری زنجیره تأمین ،با توجه به فروپاشی زنجیره ارزش و پراکندگیهای جغرافیایی پرداختهشده است

(گوالتی و همکاران .)2000 ،5شفی ،)2005( 6نخستین بار واژه تابآوری را مطرح کرد .بهطورکلی تابآوری زنجیره تأمین عبارت است
حسینی دهشیری و آقایی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره ،2شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه229-243 :

از :توانایی زنجیره تأمین برای برگشت به حالت ابتدایی (پیش از بروز بینظمی) و حتی حرکت بهسوی وضعیتی جدید که مطلوبتر از قبل
است (آقایی و حسینی دهشیری .)2019 ،7تابآوری زنجیره تأمین ،قادر به اداره آسیبپذیریها و اختالالت موجود در زنجیره تأمین برای

دستیابی به موفقیت برای همه شرکتهای درگیر در زنجیره تأمین است (راجش و راوی2015 ،8؛ راوش .)2016 ،9برای افزایش تابآوری
زنجیره تأمین ،الزم است قابلیتهای مختلف آن موردتوجه قرار گیرد .قبل از انجام سرمایهگذاریهای کالن ،شرکتها ابتدا باید قابلیتهای
تکنولوژ یکی خود و تأثیر آن بر تابآوری زنجیره تأمین را شناسایی نمایند که شرکت¬هایی که در این نوع از قابلیتهای خود بلوغ کافی را

ندارند بهدرستی نمیتوانند چندین شیوه مدیریت ریسک را همزمان باهم اجرایی نمایند (راجش .)2017 ،10از این گذشته بسیاری از
قابلیتهای تکنولوژ یکی به یکدیگر مرتبط بوده و قادر به ایجاد تأثیر متقابل بر سایر تواناییها هستند (لین2014 ،11؛ مییر و همکاران،12
 .)2015تحقیق در این زمینه میتواند شرکتها را نسبت به تواناییهای تکنولوژ یک خود مطلع کرده و تأثیرگذارترین توانایی که مدیریت
شرکت باید توجه خاصی به آن داشته باشد را شناسایی نماید (راجش)2017 ،؛ بنابراین در محیط کسبوکار امروزی ،شناسایی قابلیتهای
تکنولوژ یکی و تأثیر آن بر تابآوری برای کاهش ریسک زنجیره تأمین ضروری است.
 -1-1دانشافزایی

اکثر تحقیقات انجامشده در حوزه تابآوری زنجیره تأمین تنها به راههای افزایش تابآوری ،بهمنظور کاهش ریسکهای این حوزه
پرداختهاند ،اما به قابلیتهای تکنولوژیکی شرکتها اشارهای نداشتند .این در حالی است که شرکتها قبل از انجام سرمایهگذاریهای
کالن برای افزایش تابآوری ،ابتدا باید قابلیتهای تکنولوژیکی خود و تأثیر آن بر تابآوری زنجیره تأمین را شناسایی نمایند و شرکتهایی
که ازنظر قابلیتهای تکنولوژیکی از بلوغ کافی برخوردار نباشند ،بهدرستی نمیتوانند ریسکهای خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند و
این امر موجب عدم اثربخشی سرمایهگذاری میشود .همچنین بسیاری از قابلیتهای تکنولوژیکی به یکدیگر مرتبط بوده و بر سایر
قابلیتهای تابآوری شرکتها تأثیر میگذارند که تحقیق در این زمینه میتواند شرکتها را نسبت به تواناییهای تکنولوژیک مطلع کرده و
مهمترین قابلیتهایی تکنولوژیکی را ارائه نماید؛ بنابراین این مطالعه در راستای رفع کمبودهای اشارهشده در ادبیات ،ضمن شناسایی
1
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قابلیتهای تکنولوژیک بهمنظور افزایش تابآوری زنجیره تأمین ،با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره همچون روش سوآرا ،به
اولو یتبندی قابلیتهای تکنولوژیک پرداخته میشود .استفاده از روش سوآرا ،بهعنوان یکی از روشهای تصمیمگیری گروهی ،در
تصمیمگیریهای سطح باال و بسیار مهم که بر اساس توافق جمعی میان کارشناسان صورت میگیرد ،توصیهشده است و این روش قابلفهم
و ساده است و در مقایسه با روشهایی نظیر  AHPو  ،ANPتعداد مقایسات زوجی کمتری دارد که نتایج دقیقتر و استواری را ارائه میدهد

(حیدری دهویی و حسینی دهشیری .)2019 ،1در این مقاله ضمن شناسایی قابلیتهای تکنولوژیکی برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین،
این قابلیتها اولویتبندی میگردند تا با پرداختن به مهمترین قابلیتهای تکنولوژیکی ضمن افزایش تابآوری ،ریسکهای زنجیره تأمین
نیز بهصورت مناسب مدیریت شود .ادامه ساختار مقاله به این صورت است که در بخش دوم به بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجامشده
در این حوزه و شناسایی قابلیتهای تکنولوژیکی پرداخته میشود ،سپس روشهای دلفی فازی و سوآرا تشریح میشود ،در ادامه برای
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نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی از یک مطالعه موردی استفاده خواهد شد و درنهایت پیشنهادهایی اجرایی و پژوهشی در مورد مسئله
ارائه خواهد شد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

رفتارهای آشفته در عصر کنونی نتیجه عواملی مثل جهانیشدن ،افزایش سطح برونسپاری فعالیتها ،افزایش نوسانات تقاضا ،کاهش
چرخه حیات محصوالت ،کاهش شدید در ذخایر موجودی و کم شدن تعداد تأمینکنندگان شرکتها است (محقر و همکاران2017 ،؛
انجمن تجارت مداوم .)2011 ،2یک جنبه مهم برای همه مدیران زنجیره تأمین ،قابلیتهای زنجیره تأمین برای مقاومت و تابآوری در برابر

تحوالت ،اختالالت و حوادث پیشبینینشده است (براندون-جونز و همکاران .)2014،3در چنین شرایطی زنجیره تأمینی قادر به انجام

عملکرد و ارائه محصوالت و خدمات است که تاب آور باشد (بلکهرست و همکاران .)2011 ،4بهطورکلی زنجیرههای تأمین در معرض
اختالل هستند و رقابتپذیری آنها تنها به کاهش هز ینه ،کیفیت باالتر ،کاهش زمان تحو یل و سطح خدمت به مشتری باالتر بستگی
ندارد؛ بلکه به توانایی آنها در ممانعت و غلبه بر اختالالت گوناگونی بستگی دارد که عملکرد آنها را به خطر میاندازد؛ بنابراین باید تاب
آور باشند (کاروالهو و همکاران .)2012 ،5پژوهشگران متعددی تعریفهای مختلفی از تابآوری ارائه کردند که در جدول  ،1به مهمتری ن

آنها اشارهشده است.
جدول  -1تعاریف تابآوری درزمینه زنجیره تأمین.
Table 1- Definitions of supply chain resilience.

مرجع

تعریف تابآوری زنجیره تأمین

شفی ()2005؛ امیری و همکاران ()2018
پریرا و همکاران )2014( 6

مهار اختالل و بازیابی از آن.
توانایی زنجیره تأمین در پاسخ سریع به رویدادهای غیرمنتظره ،بهطوریکه عملیات کاری به
سطح عملکردی قبلی و یا حتی سطح بهتر جدید ارتقا یابند را تابآوری زنجیره تأمین نامیدند.
تابآوری زنجیره تأمین را توانایی پاسخ به اختالالت ناشی از فجایع طبیعی تعریف کردند که
بهوسیله توجه به مقاومت زنجیره تأمین و سرعت بازیابی آن قابلبررسی و تحلیل است.
توانایی زنجیره تأمین در آمادگی در برابر خطرات پیشبینینشده ،پاسخ و بازیابی سریع از
اختالالت بالقوه و بازگشت به وضعیت اصلی یا رشد بهوسیله حرکت بهسوی وضعیتی جدید و
مطلوبتر در راستای افزایش رضایت مشتری.

یانگ و یو )2015( 7
هوهنستین و همکاران )2015( 8

1

Heidary Dahooie and Hosseini Dehshiri
Business Continuity Institute
3 Brandon-Jones
4 Blackhurst
5 Carvalho et al.
6 Pereira et al.
7 Yang and Xu
8 Hohenstein et al.
2

شناسایی و اولویتبندی قابلیتهای تکنولوژیکی بهمنظور افزایش تابآوری زنجیره تأمین

 -2-1تابآوری زنجیره تأمین

 -2-2قابلیتهای تکنولوژیکی

رو یکرد تعاملی به تغییرات فنی ،قابلیتهای تکنولوژ یکی را بهعنوان پیامد تعامالت پیچیده بین افراد ،شرکتها و سازمانها درون یک
چارچوب اجتماعی-اقتصادی و نهادی خاص در نظر گرفته است .در سطح خرد ،قابلیتهای تکنولوژ یک بهعنوان دانش و مهارتهایی که
شرکتها بهمنظور دستیابی ،بهکارگیری ،بهبود و خلق تکنولوژی نیاز دارند ،تعریفشده است که این قابلیتها از طریق تعامالت بی ن
شرکتها و محیط خارجی دربرگیرنده آن شکل میگیرند (الل1992 ،1؛ بل و پاو ی ت .)1995 ،2قابلیتها تکنولوژ یکی شامل یادگیری و
انباشت دانش جدید در بخشی از شرکت و نیز یکپارچهسازی عوامل اقتصادی ،اجتماعی و رفتاری به یک مجموعه خاص از نتایج است
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(المارینو و همکاران .)2009 ،3یک سازمان بالغ میتواند زنجیره تأمین خود را بهگونهای طراحی نماید که قادر به سازگاری با نوسانات
تقاضا و دیگر اغتشاشات بازار باشد .بسیاری از شرکتها علیرغم بهکارگیری چندین راهکار مدیریت ریسک ،به کاهش مداومی در
آسیبپذیریهای بالقوه محیطی دست نیافتهاند .این امر برای شرکتهایی اتفاق میافتد که یا در قابلیتهای تکنولوژ یک خود بهمنظور ایجاد
تابآوری در زنجیره تأمین نابالغ هستند و یا بهمنظور مدیریت آسیبپذیریهای محیطی ،بیشازحد به قابلیتهای خود متکی هستند .هر
دو مورد برای این شرکتها مخاطرهآمیز است و میتواند منجر به از دست رفتن جایگاه فروش شرکت و تقاضاهای برآورده نشده شود که
درنهایت به شهرت شرکت صدمه وارد میکند .پژوهشها نشان میدهد تکنولوژی بهعنوان کاربرد علمی دانش و تجربه در جهت رفع نیاز
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بشر ،نقش پررنگی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها و کسب مز یتهای رقابتی بنگاهها داشته است .دستیابی به هز ینه تولید پایینتر،
کیفیت باالتر محصول و توسعه محصوالت جدید از مزایای کوتاهمدت گسترش تکنولوژی است .امروزه مسائل اطراف قابلیتهای
تکنولوژ یکی بیشتر و بیشتر توجه همگان را به خود جلب کردهاند.
 -2-3پیشینه پژوهش

محققان مختلف ،مطالعات گوناگونی درزمینه تابآوری انجام دادهاند که خالصهای از این تحقیقات در جدول  ،2آمده است.
جدول  -2خالصهای از تحقیقات صورت گرفته درزمینه تابآوری زنجیره تأمین.
Table 2- Summary of research on supply chain resilience.

محققان-سال
تانگ )2006( ،4؛
دهویی و همکاران،5
()2020
پونومارو و هولکوم ،6
()2009؛ امیری و
همکاران)2018( ،؛
دهویی و همکاران،
()2020
پتیت و همکاران ،7
()2010؛ دهویی و
همکاران)2020( ،

اقدامات
بررسی راهبردهای مقاومسازی
برای کاهش اختالالت زنجیره
تأمین.
بررسی رابطه بین
توانمندیهای لجستیکی و
تابآوری زنجیره تأمین.

نتایج
با بهکارگیری راهبردهای مقاومسازی زنجیره تأمین ،شرکتها
می توانند در زمان بروز اختالل ،از برنامههای اقتضایی مرتبط
استفاده کرده و آسیب کمتری متحمل شوند.
انسجام ،یکپارچگی و ارتباط میان توانمندیهای لجستیکی،
تابآوری زنجیره تأمین را ارتقاء بخشیده و مدیریت از حوادث و
اختالل را تسهیل میکند.

ارائه چارچوب جدیدی برای
تابآوری زنجیره تأمین.

تابآوری میتواند بر اساس دو بعد آسیبپذیری و توانمندیها
ارزیابیشده و منطقه تاب آور را بهعنوان توازن بین این دو بعد
تعریف کند ،یعنی جایی که شرکتها در بلندمدت سودآورتر
خواهند بود .در این تحقیق ،هفت فاکتور آسیبپذیری و چهارده
فاکتور توانمندی شناساییشده است.

1

Lall
Bell and Pavitt
3 Iammarino et al.
4 Tang
5Dahooie et al.
6 Ponomarov and Holcomb
7 Pettit et al.
2

جدول  -2ادامه.
Table 2- (Continued).

محققان-سال
جوتنر وماکالن )2011( ،؛
دهویی و همکاران)2020( ،

اقدامات
بررسی ارتباط بین قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین با
آسیبپذیری و مدیریت ریسک زنجیره.

کاروالهو و همکاران)2012( ،؛
امیری و همکاران)2018( ،
ویلند و والنبرگ )2013( ،2

مطالعه رویکردهای چابک و تاب آور در زنجیره تأ مین.

1

بررسی تأثیر شایستگیهای رابطهای بر تابآوری زنجیره
تأمین.

براست و تلر )2017( ،4

ارائه رویکردی برای سنجش و مدیریت تابآوری زنجیره
تأمین.

همانطور که از بررسی پژوهشهای صورت گرفته درزمینه تابآوری زنجیره تأمین دیده میشود ،اکثر تحقیقات به راههای افزایش تابآوری
زنجیره تأمین برای کاهش ریسکهای این حوزه پرداختهاند ،اما به قابلیتهای تکنولوژ یکی شرکتها اشارهای نداشتند .این در حالی است
که شرکتها قبل از انجام سرمایهگذاریهای کالن برای افزایش تابآوری ،ابتدا باید قابلیتهای تکنولوژ یکی خود و تأثیر آن بر تابآوری
زنجیره تأمین را شناسایی نمایند که شرکتهایی که در این نوع از قابلیتهای خود بلوغ کافی را ندارند بهدرستی نمیتوانند ریسکهای خود
را به نحو مطلوبی مدیریت کنند .همچنین بسیاری از قابلیتهای تکنولوژ یکی به یکدیگر مرتبط بوده بر سایر قابلیتهای شرکت تأثیر دارند
که تحقیق در این زمینه میتواند شرکتها را نسبت به تواناییهای تکنولوژ یک خود مطلع کرده و مهمترین قابلیتهایی که مدیریت شرکت
باید به آن توجه خاصی داشته باشد را شناسایی نماید .با توجه بهضرورت توجه به قابلیتهای تکنولوژ یکی شرکت ،ابتدا مهمترین
قابلیتهای تکنولوژ یکی شرکت برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین شناسایی میشوند که در جدول  ،3آمده است .سپس با روش دلفی
فازی قابلیتهای تکنولوژ یکی مؤثر مورد تائید قرار میگیرند که قابلیتهای تکنولوژ یکی تائید شده با روش سوآرا اولو یتبندی میشوند
تا با پرداختن به مهمترین قابلیتها ،تابآوری زنجیره تأمین افزایش یابد.

1

Jüttner and Maklan
Wieland and Wallenburg
3 Wieland and Wallenburg
4 Brusset and Teller
2
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ویلند و والنبرگ )2013( ،3

بررسی تأثیر شایستگیهای رابطهای بر تابآوری زنجیره
تأمین.

نتایج
مدیریت ریسک زنجیره تأمین و دانش بهواسطه
بهبود توانمندیهای انعطافپذیری ،شفافیت،
زمان پاسخگویی و همکاری بر تابآوری زنجیره
تأمین تأثیر مثبتی دارند.
تأثیر تابآوری بر عملکرد زنجیره تأمین و
رقابتپذیری را بیان کردند.
روابط همکارانه برخالف یکپارچگی ،تأثیر مثبتی
بر تابآوری دارد .این مطالعه بین ابعاد واکنشی
و پیشگیرانه تابآوری ( مقاوم بودن و چابکی)
تمایز قائل میشود.
روابط همکارانه برخالف یکپارچگی ،تأثیر مثبتی
بر تابآوری دارد .این مطالعه بین ابعاد واکنشی
و پیشگیرانه تابآوری ( مقاوم بودن و چابکی)
تمایز قائل میشود.
توانایی این رویکرد درکمی سازی تابآوری
بهوسیله یک شاخص عددی است.

جدول  -3شاخصهای شناساییشده قابلیتهای تکنولوژیکی برای افزایش تابآوری از مرور ادبیات.
Table 3- Identified criteria of technological capabilities to increase resilience of literature review.

قابلیت تکنولوژیکی
انعطافپذیری عرضه
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افزایش ظرفیت
اصالح (تغییر) طراحی
زنجیره تأمین
چابکی زنجیره تأمین

ارتباط قابلیت با تابآوری زنجیره تأمین
در اختیار داشتن یک ساختار عرضه انعطافپذیر و قراردادهای
عرضه منعطف ،احتمال مواجهه با اختالالت عرضه را کاهش
میدهد.
ظرفیت میتواند بهعنوان یک سپر در مقابل نوسانات تقاضا و حتی
اختالالت مورداستفاده قرار گیرد.
توانایی ترکیب تغییرات طراحی زنجیره در جهت تابآوری شبکه.
قابلیت افزایش ردیابی و سرعت در زنجیره تأمین آسیبپذیری را
کاهش میدهد.
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سطح استانداردسازی

محصوالت استاندارد ،انعطافپذیری تولید را افزایش داده و تابآوری
را ارتقاء میدهند.
قیمتگذاری پاسخگو شرکت را قادر به تغییر در مقادیر محصول در
تمامی محصوالت میکند.
افزایش در به اشتراک گذاری اطالعات و بهبود اعتماد در روابط،
ریسک مرتبط با فرصتهای جدید را کاهش میدهد.
منجر به بهبود انعطافپذیری محصول و کاهش خطرات ناشی از
موجودی میشود.
برنامه ریزی پویا ،کنترل بر روی تقاضای محصول را افزایش داده و
اثر شالق چرمی را مدیریت میکند.
ذخیره استراتژیک بر مبنای مشخصات ریسک کاال ،ریسک موجودی
را کاهش میدهد.

به تعویق انداختن

به تعویق انداختن ،انعطاف پذیری محصول را از طریق بافر زمانی
بهبود میبخشد.

قیمتگذاری
همکاری
رول آور کردن
محصوالت 8
برنامهریزی
موجودی

تحقیقات مرتبط
جایانت و گاگرا )2013( ،1؛ امیری و
همکاران)2018( ،؛ دهویی و همکاران،
()2020
جورجیادیس و آتالنسیوسو )2013( ،2
هونگ و گودچالکس )2014( ،3
خلیلی دامغانی و توانا )2013( ،4؛ امیری و
همکاران)2018( ،؛ داهوئی و همکاران،
()2020
5
سائنز و رویال )2014( ،
ژانگ و همکاران )2013( ،6
هادنورکار و همکاران 2014 ،7
جعفریان و بشیری )2014( ،9
تقوی و شینام )2014( ،10
کروسن و همکاران )2014( ،11؛ امیری و
همکاران)2018( ،؛ داهوئی و همکاران،
()2020
کرونفلش و ترافدار )2013( ،12

 -3روش پژوهش
این پژوهش ازنظر نوع هدف ،تحقیقی کاربردی بوده و ازنظر شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی-اکتشافی است که هدف آن ضمن شناسایی
معیارهای مؤثر ،به انتخاب سیستم برنامهریزی منابع سازمانی است .مراحل تحقیق در شکل  ،1آمده است .در گام اول با بررسی تحقیقات
انجامشده در حوزه تابآوری زنجیره تأمین ،شاخصهای مربوط به قابلیتهای تکنولوژ یک برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین موردبررسی
قرار میگیرند و فهرستی از معیارهای شناساییشده در اختیار خبرگان شرکت قرار میگیرد ،سپس معیارهای موردنظر پس از بررسی
موردمطالعه و بر اساس نظر خبرگان با روش دلفی فازی تعدیل ،تائید و انتخاب میشوند .در گام بعد بر اساس روش سوآرا ،در ابتدا
شاخصهای موردنظر تصمیمگیرندگان بهعنوان شاخصهای نهایی و بر اساس درجه اهمیت ،انتخاب و مرتب میشوند .بر این اساس،

1

Jayant and Ghagra
Georgiadis and Athanasiou
3 Huang and Goetschalckx
4 Khalili-Damghani and Tavana
5 Sáenz and Revilla
6 Zhang et al.
7 Hudnurkar
8 Production Roll over
9 Jafarian and Bashiri
10 Taghavi and Chinnam
11 Croson et al.
12 Qrunfleh and Tarafdar
2

مهمترین شاخصها در ردههای باالتر و شاخصهای کماهمیتتر در ردههای پایینتر قرار میگیرند .سپس اهمیت نسبی هرکدام از
شاخصها نسبت به شاخص مهمتر قبلی مشخص میگردد .در ادامه ضریب 𝒋𝑲 که تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر شاخص است،
محاسبه میشود .همچنین وزن اولیه شاخصها نیز محاسبهشده و درنهایت وزن نهایی شاخصها که وزن نرمال شده نیز محسوب م ی
گردد ،محاسبه میگردد.
شناسایی شاخصهای مربوط به قابلیتهای تکنولوژیک
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انتخاب تیم تصمیمگیری

F-DELPHI

جمع آوری نظرهای متخصصان تصمیم گیرنده
تأیید شاخصهای با اهمیت مربوط به قابلیت های تکنولوژیک

مرتبکردن شاخصها

محاسبه اهمیت نسبی هر شاخص
محاسبه وزن اولیه هر شاخص
محاسبه وزن نرمال نهایی

شکل  -1مراحل پژوهش.
Figure 1- Research stages.

 -3-1روش دلفی فازی

روش دلفی برای نخستین بار توسط دالکی و هلمر )1963( 1در «شرکت راند» ارائه شد .این تکنیک روشی پیمایشی مبتنی بر نظرهای
متخصصان است و دارای سه ویژگی پاسخهای بینام ،تکرار و بازخورد کنترلشده و پاسخ گروهی آماری میباشد .این تکنیک روشی
نظاممند بهمنظور جمعآوری و هماهنگی قضاوتهای آگاهانه گروهی از متخصصان درباره سؤال یا موضوعی خاصی است .در بسیاری
از موقعیتهای واقعی ،قضاوت متخصصان نمیتواند بهصورت اعداد کمی قطعی بیان و تفسیر شود؛ بهعبارتدیگر دادهها و اعداد قطعی
بهمنظور مدل کردن سیستمهای دنیای واقعی به علت ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوت تصمیمگیرندگان ناکافی است (کنان و
همکاران .)2014 ،2در این راستا بهمنظور غلبه بر این مشکل ،نظریه مجموعههای فازی ،ابزار مناسبی برای مقابله با ابهام و عدم قطعیت
موجود در فرآیند تصمیمگیری است (بوزن و همکاران)2016 ،3؛ بنابراین در این پژوهش از روش دلفی فازی بهمنظور تائید شاخصهای

شناساییشده مرتبط باقابلیتهای تکنولوژیک استفاده میشود .این روش ترکیبی از روش دلفی و نظریه مجموعههای فازی است که توسط
ایشیکاوا و همکاران )1993( 4ارائه شد .گامهای روش دلفی فازی عبارتاند از (بوزن و همکاران:)2016 ،
گام اول :شناسایی شاخصهای مربوط به قابلیتهای تکنولوژیک با مرور جامع مبانی نظری پژوهش.
گام دوم :جمعآوری نظرهای متخصصان تصمیمگیرنده .در این گام بعد از شناسایی شاخصهای مربوط به قابلیتهای تکنولوژیک ،گروه
تصمیمگیری متشکل از خبرگان مرتبط با موضوع پژوهش تشکیلشده و پرسشنامهای بهمنظور تعیین مرتبط بودن شاخصهای شناساییشده
با موضوع اصلی پژوهش برای آنها ارسال میشود که در آن متغیرهای زبانی جدول زیر ،برای بیان اهمیت هر شاخص به کار میروند.
انواع مختلفی از اعداد فازی مثل اعداد فازی مثلثی ،ذوزنقهای و مثلثی وجود دارند .در این پژوهش از اعداد فازی مثلثی استفاده میشود

1

Dalkey and Helmer
Kannan et al.
3 Bouzon et al.
4 Ishikawa et al.
2
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SWARA

تعیین اهمیت نسبی هر شاخص

که به دلیل سادگی در فهم آن به دفعات موردتوجه پژوهشگران مختلف قرارگرفته است و در آن)𝒖 ̃ = (𝒍, 𝒎,
𝑴

یک د فازی مثلثی است و ،l

 mو  uبه ترتیب نمایانگر کوچکترین ،محتملترین و بزرگترین ارزش ممکن هستند.
جدول -4عبارتهای کالمی برای تائید شاخصهای تصمیمگیری (متوک و همکاران.)2009 ،1
Table 4 - Verbal phrases for confirmation of decision-making criteria (Mutawak et al., 2009).

متغیر زبانی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
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عدد فازی
)(0,0,0.25
)(0,0.25,0.5
)(0.25,0.5,0.75
)(0.5,0.75,0.1
)(0.75,1,1

گام سوم :تائید شاخصهای پراهمیت که این کار از طریق مقایسه مقدار ارزش اکتسابی هر شاخص با مقدار آستانه  ̃ Sصورت میپذیرد.
مقدار آستانه از چند طریق محاسبه میشود؛ ولی استفاده از مقدار میانگین ارزش شاخصها بهعنوان مقدار آستانه یکی از قابلاتکاترین
حسینی دهشیری و آقایی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره ،2شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه229-243 :

روشها است .برای این کار ابتدا باید مقادیر فازی مثلثی نظرهای خبرگان محاسبهشده سپس برای محاسبه میانگین نظرات  nپاسخدهنده،
میانگین فازی آنها محاسبه شود .بدین منظور الزم است که عدد فازی مثلثی هر شاخص موردمحاسبه قرار گیرد .محاسبه عدد فازی مثلثی
 τبرای هر یک از شاخصها با استفاده از روابط زیر صورت میگیرد:
()1

; ∀ 𝑖 = 1,2 , ∀ 𝑗 = 1,2, ….

) 𝑗𝑖𝑐 𝑎̃𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 ,

()2

𝝉̃𝒋 = (𝒂𝒋 , 𝒃𝒋 , 𝒄𝒋 ).

()3

𝒂𝒋 = 𝒎𝒊𝒏(𝒂𝒊𝒋 ).

()4
()5

𝟏

𝒏

𝒃𝒋 = (∏ 𝒃𝒊𝒋 )𝒏 .
𝟏=𝒊

𝒄𝒋 = 𝐦𝐚 𝐱(𝒄𝒊𝒋 ).

در روابط باال ،اندیس  iبه فرد خبره و اندیس  jبه شاخص تصمیمگیری اشاره دارد 𝑎̃𝑖𝑗 .مقدار ارزش فازی اکتسابی هر شاخص توسط هر
تصمیمگیرنده و 𝒋̃𝝉 میانگین فازی ارزش هر شاخص است؛ همچنین میانگین مقادیر فازی محاسبهشده از طریق رابطه (، )6به رو به مرکز
ثقل ،دی فازی میشود:
()6

𝒄 𝒂 + 𝟐𝒃 +
.
𝟒

= 𝒑𝒔𝒊𝒓𝑪

بعد از محاسبه مقادیر باال اگر مقدار دی فازی شده̃𝑺 ≥ 𝒋̃𝝉 باشد شاخص موردنظر تائید و به مرحله اصلی تصمیمگیری وارد میشود؛ ولی
اگر مقدار دی فازی شده ̃𝑆 < 𝑗̃𝜏 باشد ،شاخص موردنظر رد میشود.
 -3-2روشسوآرا

در بسیاری از مسائل تصمیمگیری چند شاخصه ،وزن دهی به شاخصها ازجمله مهمترین مراحل حل مسئله است (زولفانی و همکاران،2

2013؛ مصطفایی پور و همکاران2020،3؛ کلباسی و همکاران .)2021 ،4بر این اساس خبرگان نقش حیاتی را در ارزیابی شاخصها و
اوزان آنها ایفا میکنند و بخش اجتنابناپذیری از فرآیند تصمیمگیری بر عهده آنهاست .روش سوآرا یکی از جدیدترین روشهایی است

1

Matook et al.
Zolfani et al.
3 Mostafaeipour et al.
4 Kalbasi et al.
2

که توسط کرسولین و همکاران )2010( 1ابداعشده و تصمیمگیرنده را قادر میسازد تا به انتخاب ،ارزیابی و وزن دهی شاخصها بپردازد

(حسینی دهشیری .)2019 ،2مهمترین مزیت این روش نسبت به سایر روشهای مشابه ،توان آن در ارزیابی دقت نظر خبرگان درباره
شاخصهای وزن دادهشده در طی فرآیند روش است (کرسولین و همکاران2010 ،؛ مصطفایی پور و همکاران .)2020،عالوه بر این

خبرگان می توانند با یکدیگر مشورت کرده و این مشورت نتایج حاصله را نسبت به دیگر روشهای  MCDMدقیقتر میکند (دهنوی،3

2015؛ الموتاری و همکاران .)2021 ،4گامهای اصلی برای وزن دهی بر اساس روش سوآرا به شرح زیر است:
گام اول :مرتب کردن شاخصها به ترتیب ارجحیت.
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گام دوم :تعیین اهمیت نسبی هر شاخص ( 𝒋𝑺) (الموتاری و همکاران.)2021،
در این مرحله میبایست اهمیت نسبی هرکدام از شاخصها نسبت به شاخص مهمتر قبلی مشخص میگردد که در فرایند روش سوآرا این
مقدار با𝒋𝑺 نشان داده میشود.
گام سوم :محاسبه ضریب 𝒋𝑲.

()7

𝐾𝑗 = 𝑆𝑗 + 1.

گام چهارم :محاسبه وزن اولیه هر شاخص.

وزن اولیه شاخصها از طریق رابطه ( )2قابلمحاسبه است .در این رابطه باید توجه داشت که وزن شاخص نخست که مهمترین شاخص
است برابر با  1در نظر گرفته میشود.
()8

.

𝑞𝑗−1
𝑗𝐾

= 𝑗𝑞

گام پنجم :محاسبه وزن نرمال نهایی.

در آخرین گام از روش سوآرا وزن نهایی شاخصها که وزن نرمال شده نیز محسوب میگردد از طریق رابطه ( )9محاسبه میشود
(مصطفایی پور و همکاران.)2020،
()9

𝒋𝒒
.
𝒋𝒒 ∑

= 𝒋𝒘

4
 -4تجزیهوتحلیل دادهها
برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی ،مطالعهای موردی در یک شرکت که درزمینه انتخاب مناسبترین روشهای تأمین مالی ،طراحی
ابزارهای نوین تأمین مالی بر اساس ساختار دارایی و بدهی شرکتها و با بهکارگیری تخصص و دانش کافی و نیز شرایط و مقتضیات
شرکتها ،عملیات تأمین مالی را مدیریت مینماید ،صورت گرفت .ارتباطات گسترده این شرکت با بانکها ،مؤسسات و سرمایهگذاران،
بهو یژه در حوزه تأمین منابع مالی ،در تسهیل فعالیت تأمین مالی مشتریان بسیار مؤثر است .این شرکت میتواند خدمات گستردهای درزمینه
تأمین مالی از طریق ابزارهای زیر در بازار سرمایه ،به شرکتها و بنگاههای اقتصادی ارائه دهد .این شرکت باهدف جذب ،تمرکز و مدیریت

et al.

1 Keršuliene
2

Hosseini Dehshiri
3 Dehnavi
4 Almutairi et al.

شناسایی و اولویتبندی قابلیتهای تکنولوژیکی بهمنظور افزایش تابآوری زنجیره تأمین

ضریب 𝒋𝑲 که تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر شاخص است با استفاده از رابطه ((7محاسبه میگردد (الموتاری و همکاران.)2021 ،

سرمایه و فراهم آوردن بستر برای فعالیتهای اقتصادی مفید فعالیت حرفهای خود را آغاز نموده و در حال حاضر آماده به ارائه خدمات در
بخشهای خریدوفروش و تضمین سهام و شرکتهای سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری در خطوط ارتباطی (هواپیمایی ،جادهای ،ریلی و
مخابراتی) ،مشارکت و سرمایهگذاری با شرکتها و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی ،سرمایهگذاری در مورد احداث ،تأسیس و اجرای
ساختمانهای مسکونی ،تجاری واداری و سرمایهگذاری و مشارکت در راهاندازی فروشگاههای مجازی است .ازاینرو این شرکت نیازمند
افزایش تابآوری زنجیره تأمین خود بر اساس قابلیتهای تکنولوژیکی با توجه به حوزههای فعالیت خود است .ازاینرو مطالعهای باهدف
شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مربوط به قابلیتهای تکنولوژیک برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین در شرکت موردنظر انجام شد.
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گروه تصمیمگیری متشکل از  5نفر از اعضای شرکت با تخصص فن آوری اطالعات و لجستیک این شرکت شامل مدیران فروش ،تأمین و
تدارکات ،لجستیک ،مالی و فناوری اطالعات تشکیل گردید.
 -4-1تأیید شاخصهای قابلیتهای تکنولوژیک

بهمنظور تائید شاخصهای مربوط به قابلیت تکنولوژیکی 11 ،شاخص که از مرور مبانی نظری به دست آمد در سؤالهای پرسشنامه
مخصوص روش دلفی فازی قرار گرفتند و از خبرگان خواسته شد مطابق با شرح این روش به سؤالها پاسخ دهند .درنهایت پس از
حسینی دهشیری و آقایی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره ،2شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه229-243 :

تجزیهوتحلیل دادههای پرسشنامه روش دلفی فازی و طی چهار مرحله درمجموع  9شاخص تائید و انتخاب شدند .بر اساس نظر (چنگ و

لین )2000 ،1چنانچه اختالف بین دو مرحله نظرسنجی روش دلفی فازی کمتر از  0.2باشد ،فرایند نظرسنجی متوقف میشود و بر این
اساس تفاوت مقادیر دی فازی مرحله چهار و سه برای شاخصهای تأییدشده کمتر از  0.2بود .نتایج در جدول  5نشان دادهشده است.

جدول  -5نتایج روش دلفی فازی.
Table 5- Results of fuzzy Delphi method.

شاخص
انعطافپذیری عرضه
افزایش ظرفیت
اصالح (تغییر) طراحی زنجیره تأمین
چابکی زنجیره تأمین
سطح استانداردسازی
قیمتگذاری
همکاری
رول آور کردن محصوالت
برنامهریزی
موجودی
به تعویق انداختن
مقدار آستانه

میانگین فازی

میانگین دی فازی شده

)(0.5,0.85,1

0.8

)(0.25,0.73,1

0.677

)(0.0,0.55,1

0.525

)(0.55,0.9,1

0.838

)(0.25,0.75,1

0.687

)(0.25,0.74,1

0.683

)(0.5,0.8,1

0.775

)(0.25,0.77,1

0.697

)(0.25,0.68,0.9

0.63

)(0.5,0.8,1

0.775

)(0,0.64,0.85

0.53

)(0,0.74,1

0.62

وضعیت تائید یا رد
تائید شد
تائید شد
رد شد
تائید شد
تائید شد
تائید شد
تائید شد
تائید شد
تائید شد
تائید شد
رد شد

بدین ترتیب شاخصهای تأییدشده پژوهش حاضر به همراه کد هر شاخص به شرح جدول  ،6آمده است .بنابراین در تحلیل نتایج روش
دلفی فازی میتوان به این موارد اشاره نمود :با توجه به اینکه شرکت موردمطالعه در حوزه انتخاب مناسبترین روشهای تأمین مالی فعالیت
میکند باید درزمینه انعطافپذیری در عرضه ،تابآوری داشته باشد تا درصورتیکه عرضه با مشکالتی روبهرو شد و قیمتها دچار نوسان
شد ،فعالیتهای شرکت با خللی مواجه نباشد و این معیار برای بهبود تابآوری زنجیره تأمین ضروری است .همچنین عرضه انعطافپذیر
و قراردادهای عرضه منعطف ،احتمال مواجهه با اختالالت عرضه را کاهش میدهد .شرکت باید با افزایش ظرفیت ،تابآوری زنجیره تأمین
را در برابر تغییرات محیط خارجی افزایش دهد و مقابل نوسانات تقاضا و حتی اختالالت تابآوری داشته باشد .چابکی زنجیره تأمین عاملی
تأثیرگذار در تطابق با شرایط موجود بوده و قابلیت افزایش ردیابی و سرعت در زنجیره تأمین ،منجر به بهبود تابآوری میشود .افزایش سطح
استانداردسازی و ارائه محصوالت و خدمات استاندارد ،انعطافپذیری را افزایش داده و تابآوری را ارتقاء میدهند .قیمتگذاری مناسب
با توجه به میزان تقاضا در ایام و در شرایط مختلف ،شرکت را قادر به تطابق با شرایط جدید نموده و منجر به بهبود تابآوری و مزیت رقابتی

Cheng and Lin

1

میشود .افزایش قابلیت همکاری در زنجیره تأمین ضمن به اشتراکگذاری اطالعات و بهبود اعتماد در روابط ،ریسک مرتبط با فرصتهای
جدید را کاهش داده و تابآوری زنجیره تأمین بهبود مییابد .رول آور کردن محصوالت منجر به بهبود انعطافپذیری محصول و کاهش
خطرات ناشی از موجودی و درنتیجه بهبود تابآوری میشود .برنامهریزی پو یا ،کنترل بر تقاضای محصول را افزایش داده و اثر شالق
چرمی را کاهش داده و تابآوری بهبود مییابد .ذخیره استراتژ یک موجودی ریسک را کاهش و منجر به حفظ تابآوری زنجیره تأمین می
شود.
جدول  -6شاخصهای مربوط به قابلیت تکنولوژیکی تائید شده.
Table 6- Criteria related to approved technological capability.

کد شاخص
C1
C2
C3
C4
C5
C6

C8
C9

شاخص
انعطافپذیری عرضه
افزایش ظرفیت
چابکی زنجیره تأمین
سطح استانداردسازی
قیمتگذاری
همکاری
رول آور کردن محصوالت
برنامهریزی
موجودی

 -4-2محاسبه وزن نهایي با روش سوآرا

همانطور که در جدول  ،7مالحظه ميفرمایید بر مبناي گام ّاول روش سوآرا از خبرگان خواستهشده تا معیارها را برحسب اهمیت بهطور
نزولي مرتب نماید .که این اولویتبندي در ستون دوم جدول  ،7به نمایش درآمده است .همچنین گامهاي دوم تا چهارم روش سوآرا به
ترتیب در ستونهاي سوم تا پنجم جدول  ،7قابلمالحظه است .درنهایت با پیمودن گام نهایي روش سوآرا و نرمالسازي اوزان شاخصهای
مربوط به قابلیت تکنولوژیکی برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین ،وزن نهایي آنها در ستون ششم جدول  ،7به نمایش درآمده است.
همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،در این پژوهش شاخصهای قابلیت تکنولوژیکی همکاری ،چابکی زنجیره تأمین،
انعطافپذیری عرضه با اوزان  0/196 ،0/228و  0/172به ترتیب از باالترین میزان اهمیت در میان معیارهای تصمیمگیری برخوردار
میباشند .همچنین نتایج وزن شاخصهای مربوط به قابلیت تکنولوژ یکی در شکل  2باهم مقایسه شده است.
جدول  -7محاسبه وزن شاخصهای مربوط به قابلیت تکنولوژیکی.
Table 7- Calculation of the weight of criteria related to technological capability.

کد
ابعاد

معیارها

مقدار متوسط اهمیت
نسبی)(Sj

C6

همکاری
چابکی زنجیره تأمین
انعطافپذیری عرضه
رول آور کردن
محصوالت
قیمتگذاری
برنامهریزی
سطح استانداردسازی
افزایش ظرفیت

1

1

0.17

1.17

C9

موجودی

C3
C1
C7

C5
C8
C4
C2

محاسبه وزن اولیه هر
شاخص qi

محاسبه وزن نرمال
نهایی Wj

محاسبه ضریب

1.000

0.228

0.855

0.195

0.13

1.13

0.756

0.172

0.14

1.14

0.663

0.151

0.54

1.54

0.431

0.098

0.61

1.61

0.268

0.061

0.47

1.47

0.182

0.042

0.27

1.27

0.143

0.033

0.63

1.63

0.088

0.020

Kj

شناسایی و اولویتبندی قابلیتهای تکنولوژیکی بهمنظور افزایش تابآوری زنجیره تأمین

C7

239

0/250
0/200
0/150
0/100
0/050

240

0/000
C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

شکل  -2مقایسه وزن شاخصهای مربوط به قابلیت تکنولوژیکی.
Figure 2- Comparison of the weight of criteria related to technological capability.
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بنابراین در تحلیل نتایج وزن دهی با روش سوآرا میتوان به اهمیت همکاری در زنجیره تأمین در موردمطالعه اشاره نمود .همکاری در زنجیره
تأمین ،ضمن کاهش ریسک کلی زنجیره تأمین  ،منجر به بهبود هماهنگی ،افزایش قابلیت دید و شفافیت ،بهبود پاسخگویی ،کاهش هزینه
در سراسر زنجیره تأمین و درنتیجه کاهش اثر شالق چرمی و تابآوری و چابکی در شرایط جدید میشود .همچنین چابکی زنجیره تأمی ن
نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار در تطابق با شرایط جدید و تابآوری میباشد .چابکی ،توانایی به تغییرپذیری و انعطاف در زنجیره تأمین و
تطابق با شرایط جدید اشاره دارد که منجر به افزایش تابآوری میشود .ساختار عرضه انعطافپذیر و قراردادهای عرضه منعطف ،احتمال
مواجهه با اختالالت عرضه را کاهش میدهد و تابآوری زنجیره تأمین را افزایش میدهد.

 -5نتیجهگیری و پیشنهاد
در عصر کنونی که محیط کسبوکار ،به علت بروز سطح باالیی از عدم اطمینان و رفتارهای آشفته در زنجیرههای تأمین مانند دشواریهای
هماهنگی ،افزایش پیچیدگی ،کاهش سطح موجودی و پراکندگی جغرافیایی موجب افزایش آسیبپذیری و ریسک زنجیره تأمینشده است
که ضرورت مدیریت ریسک در این حوزه را افزایش داده است .یکی از روشهای مقابله با ریسکهای زنجیره تأمین ،افزایش تابآوری
است .تاب آوری زنجیره تأمین ،قادر به اداره آسیبپذیریها و اختالالت برای دستیابی به موفقیت برای همه شرکتهای درگیر در زنجیره
تأمین است .برای افزایش تاب آوری زنجیره تأمین ،الزم است قابلیتهای مختلف آن موردتوجه قرار گیرد .شرکتها باید قابلیتهای
تکنولوژیکی خود و تأثیر آن بر تاب آوری زنجیره تأمین را شناسایی نمایند که شرکتهایی که در این نوع از قابلیتهای خود بلوغ کافی را
ندارند بهدرستی نمیتوانند چندین شیوه مدیریت ریسک را هم زمان باهم اجرایی نمایند و بسیاری از قابلیتهای تکنولوژیکی به یکدیگر
مرتبط بوده و قادر به ایجاد تأثیر متقابل بر سایر تواناییها هستند .همچنین پژوهش در این حوزه ضمن مطلع کردن شرکتها نسبت به
تواناییهای تکنولوژیک خود و تأثیرگذارترین توانایی که مدیریت شرکت باید توجه خاصی به آن داشته باشد را معرفی کند؛ بنابراین در این
مقاله ضمن شناسایی شاخصهای مربوط به قابلیتهای تکنولوژیکی برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین ،این قابلیتها اولویتبندی
میگردند تا با پرداختن به مهمترین قابلیتهای تکنولوژیکی ضمن افزایش تابآوری ،ریسکهای زنجیره تأمین نیز بهصورت مناسب
مدیریت شود .در گام اول با بررسی تحقیقات انجامشده در حوزه تابآوری زنجیره تأمین ،شاخصهای مربوط به قابلیتهای تکنولوژیک
برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین موردبررسی قرار میگیرند و فهرستی از معیارهای شناساییشده در اختیار خبرگان شرکت قرار میگیرد،
سپس معیارهای موردنظر پس از بررسی موردمطالعه و بر اساس نظر خبرگان با روش دلفی فازی تعدیل ،تائید و انتخاب میشوند .در گام
بعد بر اساس روش سوآرا ،در ابتدا شاخصهای موردنظر تصمیمگیرندگان بهعنوان شاخصهای نهایی و بر اساس درجه اهمیت ،انتخاب و
مرتب میشوند .بر این اساس ،مهمترین شاخصها در ردههای باالتر و شاخصهای کماهمیتتر در ردههای پایینتر قرار میگیرند .سپس
اهمیت نسبی هرکدام از شاخصها نسبت به شاخص مهمتر قبلی مشخص میگردد .در ادامه ضریب 𝒋𝑲 که تابعی از مقدار اهمیت نسبی
هر شاخص است ،محاسبه میشود .همچنین وزن اولیه شاخصها نیز محاسبهشده و درنهایت وزن نهایی شاخصها که وزن نرمال شده
نیز محسوب میگردد ،محاسبه میگردد .نتایج نشان داد که شاخصهای قابلیت تکنولوژیکی همکاری ،چابکی زنجیره تأمین،
انعطافپذیری عرضه بهعنوان مهمترین شاخصها شناسایی شدند .همکاری در زنجیره تأمین ،ضمن کاهش ریسک کلی زنجیره تأمین،

 کاهش هزینه در سراسر زنجیره تأمین و درنتیجه کاهش اثر،به بهبوداسخگویی،  افزایش قابلیت دید و شفافیت،منجر به بهبود هماهنگی
 همچنین چابکی زنجیره تأمین نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار در تطابق با.شالق چرمی و تابآوری و چابکی در شرایط جدید میشود
 توانایی به تغییرپذیری و انعطاف در زنجیره تأمین و تطابق با شرایط جدید اشاره دارد که منجر، چابکی.شرایط جدید و تابآوری میباشد
 احتمال مواجهه با اختالالت عرضه را کاهش می، ساختار عرضه انعطافپذیر و قراردادهای عرضه منعطف.به افزایش تابآوری میشود
 شرکت برای: ؛ابراین با توجه به نتایج پیشنهادهایی برای مورد مطالعاتی مطرح میشود.دهد و تابآوری زنجیره تأمین را افزایش میدهد
 باید به افزایش همکاری و سهولت ارتباطات در زنجیره تأمین و بین بازیگران،افزایش تابآوری زنجیره تأمین و کاهش ریسک های خود
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 توانایی تغییرپذیری و انعطاف در زنجیره تأمین توجه داشته باشد و در ضمن درزمینه توزیع و، همچنین باید به چابکی.مختلف آن بپردازد
 عالقهمندان به. احتمال مواجهه با اختالالت و ریسکهای تأمین را کاهش دهد،عرضه خود منعطف باشد و با قراردادهای تأمین منعطف
: میتوان موارد زیر را پیگیری نمایند،این حوزه برای تحقیقات آتی
. ...  وBWM  وPAPRIKA،AHP : مقایسه نتایج این تحقیق با سایر روشهای وزن دهی مانند

شناسایی و اولویتبندی قابلیتهای تکنولوژیکی بهمنظور افزایش تابآوری زنجیره تأمین

.بهرهگیری از روشهای هوش مصنوعی مثل شبکههای عصبی مصنوعی و الگوریتمهای ژنتیک برای تعیین اوزان شاخصها

منابع مالی
. ذکر هرگونه بودجه یا کمکهز ینه تحقیق (به همراه ذکر منبع) میباشد که در طی مطالعه مذکور دریافت شده است،منبع مالی
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