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.1مقدمه

در محیط آشفته و نامطمئ امروز ،هر شرکتی در معرض اختال در زنجیره تممی خود قـرار
دارد []32ژ جهانیشدن ،چرخه کوتاه عمر محصو و نیازهای فزاینده م.تریان ،خطرات مرتوط بـا
زنجیره تممی را افزای داده استژ اختالالت ،خرابیهای ناگهانی و غیرهمنتظـرهای هسـتند کـه
بهعلت عوامل مختلفی همچون بالیای طویعی ،آت سوزی ،ازدسـت دادن تـممی کننـده ،جنـگ،
تروریسم و غیره ایجاد میشوند [ .]40بـهبیـاندیگـر ،اخـتالالت زنجیـره تـممی  ،رویـدادهـای
برنامهریزین.دهای هستند که ممک است در زنجیره تممی رخ دهند و بر جریان عـادی مـواد و
قطعات تمثیر بگذارند []50ژ هرچند احتما وقوع ای حوادث انـد اسـت؛ امـا در صـورت وقـوع
تمثیرات زیـادی بـر کسـبوکـار خواهنـد داشـت []44؛ بنـابرای زنجیـره تـممی بایـد بـا اتخـا
استرات یهایی جدید ،تواناییهای خود را در پاسخگویی سریع ،مؤثر و باصـرفه در برابـر تیییـرات
پی بینین.ده ،افزای دهد []9؛ بهای ترتیب در درستی از نحوه مواجهه با اختالالت زنجیـره
تممی به موضوع مهمی در میان پ وه.گران و افراد حرفهای تودیل شده است []4ژ در پی وقوع
برخی حوادث عظیم و وقفههای تمثیرگـذار بـر اقتصـاد جهـانی ،چنـدی مطالعـه عمیـ بـرای
پاسخگویی به ای سؤا که «زنجیرههای تممی چگونه میتوانند بهطور کارآمدتر با ای وقـایع
مواجه شده و خود را با تیییرات منطو شوند؟» آغاز شد []45ژ
برای کاه ای خطرات ،زنجیره تممی باید چندبُعـدی و چنـدرشـتهای تعریـف شـود تـا در
صورت وقوع اختال  ،ضم دادن پاسخی مؤثر و کارآمد ،قادر به بازیابی خود به حالت اولیه بـوده
و یا حتی بتواند شرایط خود را بعد از وقوع اختال بهوـود دهـد و ایـ همـان چیـزی اسـت کـه
تابآوری زنجیره تممی نامیده میشود []38ژ
ملنیک و همکاران( )2014اظهار داشتند که اکنون تابآوری ،قلب تفکر مـدیریت زنجیـره تـممی
است []34ژ پرگنزر( )2011تـابآوری را سـنج توانـایی سیسـتم در جـذب تیییـرات پیوسـته و
غیرمنتظره و حفظ عملکردهای حیاتی آن تعریف کرد []39؛ از طرف دیگـر یـک وی گـی زمـانی
قابلکنتر است که قابلیت اندازهگیری آن وجود داشته باشد؛ بنابرای ارزیابی تابآوری زنجیره به
در ریسکهای زنجیره تممی کمک زیادی خواهد کردژ ای ارزیابی همچنـی بـه دسـتهبنـدی
حوزههای نیازمند مدیریت ریسک و کاه اثرات ناشی از آن کمـک مـیکنـدژ  ،ایـ عمـل بـه
سازمانها در ارزیابی میزان تابآوری خود قول و بعد از اجرای مـدیریت ریسـک کمـک کـرده و
میزان تابآوری در محیطهایی با عدماطمینان را بهصورت پیوسته بررسی و آن را در طو زمـان
پیگیری میکند []52ژ
علیرغم وجود پ وه های متعدد درباره تابآوری زنجیره تممی  ،مطالعات انـدکی در حـوزه
اندازهگیری تاب آوری آن صورت گرفته است []30ژ پانارو و هولکمـب ( ،)2009بیـان کردنـد کـه
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اندازهگیری تابآوری زنجیره تممی جریانی بالقوه از پ وه های آینده است که دان ارزشمندی
را در رابطه با پیامدهای ای پدیده ارائه خواهـد کـرد []38ژ کـاروالیو و همکـاران (، )2011اظهـار
داشتند که اندازهگیری تابآوری زنجیره تممی تنها پس از وقوع اختال امکانپـذیر اسـت []10ژ
الوته ای سؤا که چگونه میتوان تابآوری زنجیره تممی را اندازهگیری کرد هنوز روش نیست؛
باای حا استفاده از شاخصها و نماگرها ،ارزیابی تابآوری زنجیره تممی را تا حدودی امکانپذیر
کرده استژ شاخصهای تابآوری زنجیره تممی ای امکان را به مدیران میدهد تا قابلیـتهـای
تابآوری زنجیره تممی را ارزیابی کنندژ نماگرهـای تـابآوری زنجیـره تـممی نیـز خـود بیـانگر
چگونگی واکن در برابر ای اختالالت است []30ژ با توجـه بـه اینکـه انـدازهگیـری تـابآوری
زنجیره تممی تنها پس از شناسایی نماگرها و شاخصهای آن امکانپذیر اسـت و پـ وه هـای
کافی در ای زمینه وجود ندارد ،شناسایی ای ابعاد و ارائه مدلی برای سنج تـابآوری زنجیـره
تممی از منظرهای اهمیت و ضرورت پ وه حاضر استژ
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش

در گذشته ،هدف اصلی طراحی زنجیره تامی کاه هزینـه یـا بهینـهسـازی خـدمت بـود؛
درحالی که امروزه بی.تر بر تابآوری تاکید می شـود؛ زیـرا بازارهـای امـروز بـا سـطی بـاالیی از
بیثواتی و آشفتگی روبرو هستند؛ در نتیجه ،زنجیرههای تامی در برابر اختال  ،آسیبپذیرتر بوده
و ریسک تداوم کسب وکار افزای مییابدژ زنجیرههای تـامی تـابآور ،زنجیـرههـای تـامی بـا
هزینههای پایی نیستند ،اما توانایی مواجهه با عدم اطمینانهای محـیط کسـب و کـار را دارنـدژ
تابآوری به توانایی زنجیره تامی در مواجهه بـا اخـتالالت غیرمنتظـره اشـاره داردژ در سیسـتم
زنجیره تامی  ،هدف ،واکن اثربخ به تاثیرات منفـی اخـتال اسـت []27 ،1ژ شـفی (،)2005
نخستی بار واژه تابآوری را مطرح کردژ به طور کلی تابآوری زنجیره تـامی عوـارت اسـت از:
توانایی زنجیره تامی برای برگ.ت به حالت ابتدایی (پی از بروز بینظمی) و حتـی حرکـت بـه
سوی وضعیتی جدید کـه مطلـوبتـر از قوـل اسـتژ زنجیـرههـای تـممی خودروسـازی ازجملـه
زنجیرههای تممینی هستند که حساسیت زیادی نسوت به اختالالت دارند []26ژ
مفهوم تابآوری زنجیره تممی بیانکننده یک مفهوم چندبُعدی استژ تعریف زیر با استفاده از
منظرهای گوناگون بی رشتهای ارئه شده است« :تابآوری زنجیره تممی عوارت است از :آمادگی
برای حوادث غیرمنتظره ،پاسخگویی به اختالالت و بازیابی از آنهـا بـهوسـیله حفـظ پیوسـتگی
عملیات در سطی مطلوب ،ارتواط و کنتر بر ساختار و عملکرد» []38ژ
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تعریف جامع دیگری از تابآوری عوارت اسـت از« :شناسـایی منـابع بـالقوه ریسـک اجـرای
راهوردهای مناسب از طری یک رویکرد هماهنگ در میـان اعاـای زنجیـره تـممی بـهمنظـور
کاه آسیبپذیری زنجیره تممی » [.]35
در جدو  ،1برخی از تعریفهای تابآوری زنجیره تممی آورده شده است:
جدو 1ژ تعریفهای تابآوری زنجیره تممی

منابع

تابآوریزنجیرهتأمین
تعريف 
تابآوری زنجیره تممی به معنای توانایی زنجیره تممی در واکن به اثرات منفی ناشی از
اختالالتی است که در یک زمان معی رخ مید هد تا اهداف زنجیره تممی حفظ شودژ
تابآوری زنجیره تممی  ،توانایی یک سیستم برای بازگ.ت به حالت اولیه در یک بازه زمانی
قابلقوو  ،بعد از بروز اختال تعریف میشودژ
تابآوری زنجیره تممی به توانایی یک سیستم برای بازگ.ت به حالت اولیه یا مطلوبتر بعد از
وقوع اختال میپردازد و از احتما وقوع حاالت شکست 1اجتناب میکندژ
تابآوری زنجیره تممی توانایی یک سیستم برای مقابله با اختالالت غیرمنتظره استژ
زنجیره تممی تابآور نهتنها از توانایی حفظ کنتر بر تیییرات عملکردی خود در مواجهه با اختال
برخوردار است؛ بلکه از وی گی سازگاری و قابلیت پاسخگویی پایدار در برابر تیییرات قابـلتوجـه و
ناگهانی محیطی و در قالب تقاضاهای نامعی برخوردار استژ
تابآوری شوکه تممی به معنای توانایی یک سیستم تولیدی/توزیع در برآوردن نیازهای م.تری
برای هر محصو در زمان و تعداد مناسب استژ
تابآوری ،پاسخی به اختالالت و تیییرات غیرمنتظره و پی بینین.ده و یک توانایی برای
سازگاری و پاسخ به چنی تیییراتی است
تابآوری زنجیره تممی توانایی بقا ،سازگاری و رشد در مواجهه با تیییرات متالطم استژ
تابآوری زنجیره تممی توانایی طراحی و برنامهریزی کن.گرایانه شوکه زنجیره تممی تا اختالالت
غیرمنتظره (رویدادهای منفی) را پی بینی کند تا همزمان با کنتر بر ساختارها و عملکردها
پاسخی سازگار به اختالالت بدهد و فراتر از آن به یک حالت استوار 2و یا در صورت امکان به یک
حالت مطلوبتر برسد که نتیجه آن کسب یک مزیت رقابتی استژ
تابآوری زنجیره تممی توانایی زنجیره برای بازگ.ت به حالت اولیه یا ایدهآ بعد از اختالالت
خارجی است که دو قابلیت سازگاری با محیط و بازیابی از اختال را شامل میشودژ

با توجه تعریفهای باال در پ وه
گرفته شده است:

[]2
[]5
[]10
[]9
[]19

[]20
[]22
[]36

[]38

[]56

حاضر سه گام برای یک زنجیره تـممی تـابآور در نظـر

1. Failure Modes
2. Robust
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1ژ پی بینی :زنجیره تممی و مدیران عملیاتی آن باید وقوع هرگونه اختال را پی بینی کننـد و
زنجیره تممی را برای هرگونه تیییرات محیطی پی بینیشده و یـا غیرمنتظـره آمـاده کننـدژ اثـر
اختالالت باید بهطور کامل در شود ،احتما وقوع آنها به حداقل برسد و برنامههای احتمـالی
برای شرایط اضطراری آماده باشندژ
2ژ مقاومت :بهمحض شناسایی یک اختال پی بینیشده و یا غیرمنتظره در یک زنجیره تـممی ،
توانایی زنجیره برای مقاومت و کن.گری قوـل از گسـترش اخـتال  ،نق.ـی حیـاتی در حصـو
اطمینان از تداوم عملیات بازی خواهد کردژ زنجیره تممینی که بهخوبی آماده شـده اسـت ،در ایـ
مرحله اختالالت را به دام خواهد انداختژ
3ژ بازیابی و پاسخ :چنانچه اختالالت بالقوه توانایی اخـتال در زنجیـره تـممی را داشـته باشـند،
بهمنظور کاه اثرات منفی ای اختالالت بر زنجیره تممی  ،پاسخی مؤثر و فـوری و بـر اسـاس
منابع موجود موردنیاز استژ یک پاسخ مناسب باید ای قابلیت را داشته باشد که نهتنها وضعیت را
به پی از وقوع اختال برساند؛ بلکه در صورت امکان موقعیت آن را به سطحی باالتر رسـانده و
منجر به کسب مزیتهای رقابتی شود []30ژ
پیشینهپژوهش.چوپرا و سودهی ( ،)2004خطرات را به انـواع گونـاگونی همچـون اخـتال ،
تمخیر ،پـی بینـی ،تـدارکات ،مطالوـات ،ظرفیـت و موجـودی دسـتهبنـدی کردنـدژ آنهـا تـمثیر
راهوردهایی را بر هر زیرمجموعه از ای خطرات موردارزیابی قرار دادندژ ای راهوردها عوارتنـد از:
1ژ اضافهکردن ظرفیت؛ 2ژ اضافهکردن موجودی؛ 3ژ تممی کنندگان اضـافی1؛ 4ژ افـزای میـزان
واکن پذیری (پاسخ سریع)2؛ 5ژ افزای انعطافپذیری؛ 6ژ تقاضای تجمعی3؛ 7ژ افزای قابلیتها
قابلیتها (تواناییها) 4و بهدستآوردن بی.تر حسابهای م.ـتریان5ژ آنهـا پی.ـنهاد کردنـد کـه
مدیران باید از طری آزمون حساسیت (مقاومت سنجی) 6در م.ترکی از ریسک زنجیره تـممی
را در سطی سازمان ایجاد کنند و چگونگی انطواق یک رویکرد کلی کاه ریسک را با توجه به
شرایط خاص شرکت خود از طری یک رویکرد مناسب مدیریت ریسک بیابند []12ژ
کاروالهو ( ،)2011با بهرهگیری از رویکردی تحقیقی -قیاسی یک مد اندازهگیری زنجیره
تممی را توسعه دادژ او با اجرای یک مطالعه موردی  -اکت.افی در زنجیره تممی صنعت خودرو
پرتیا مدلی برای اندازهگیری زنجیره تممی ارائه دادژ او در ای راه از دو شاخص استفاده کرد1 :ژ
1. Redundant
2. Responsiveness
3. Aggregate or Pool Demand
4. Capabilities
5. Customer Accounts
6. Stress Testing
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شاخص تابآوری زمان تحویل در هنگام مواجه با کموود ظرفیت و 2ژ شاخص تابآوری زمان
تحویل هنگام مواجه با کموود مواد اولیهژ او ای شاخصهای پی.نهادی را از طری یک مطالعه
موردی در زنجیره تممی خودرو بررسی کرد []7ژ کابرا و همکاران ( )2012برای اندازهگیری
تابآوری ،چهار قابلیت زنجیره تممی که شامل اصو چابکی ،نابی ،تابآوری و سوز است ،یک
مد فرآیند تحلیل شوکهای را توسعه دادندژ مد آنها بر پایه بهکارگیری عوامل گوناگونی
همچون ظرفیت مازاد ،میزان دوبارهکاری ،سطی ادغام ،فراوانی اطالعات ،زمان تمخیر در تولید،
زمان تمخیر در حملونقل و سه شاخص عملکردی دیگر ازجمله سطی خدمت ،زمان تمخیر و
هزینهها استوار استژ با استفاده از مد آنها میتوان چابکی ،نابی ،تابآوری و سوزبودن یک
زنجیره تممی را اندازهگیری و اولویتبندی کرد و درنهایت بهتری شیوههایی را که بتوان
بهوسیله آنها هر یک از ای قابلیتها را ارتقا داد ،برگزید []6ژ
سونی و همکاران ( ،)2014با استفاده از نظریه گراف ،مدلی را پی.نهاد کردند که بهطور
همهجانوه تمامی توانمندسازهای تابآوری و روابط بی آنها را بررسی میکندژ
منحصربهفردبودن ای مد بر پایه توانایی آن برای کمّیکردن تابآوری بهوسیله شاخص کمّی
واحد استژ توانمندسازهای تابآوری در ای مطالعه چابکی ،همکاری ،تسهیم اطالعات ،پایداری،
ریسک ،تسهیم درآمد ،اعتماد ،شفافیت ،فرهنگ مدیریت ریسک ،قابلیت تطوی و ساختار بود
[]52ژ
ملنیک و همکاران ( ،)2014ه.ت راهورد را در نظر گرفتنـد کـه شـامل1 :ژ سـرمایهگـذاری
غیرمستقیم؛ 2ژک.ف1؛ 3ژ اطالعـات؛ 4ژ طراحـی زنجیـره تـممی ؛ 5ژ ضـربهگیرهـا (بافرهـا)2؛ 6ژ
انعطافپذیری عملیاتی؛ 7ژ امنیت و 8ژ آمادگی3؛ همچنـی آنهـا تـابآوری را بـه چهـار مرحلـه
تقسیم کردند :اجتناب ،4مهار ،5پایاسازی (تثویت) 6و بازگ.ت7؛ سپس ای موضـوع را موردبررسـی
قرار دادند که چگونه سرمایهگذاری در هر راهرد ،چهار مرحله تابآوری را به روشهـای مختلـف
تحتتمثیر قرار میدهد []34ژ
چوپرا و سودهی ( ،)2014برای ایجاد تابآوری سه راهحل را پی.نهاد کردند که عوارتانـد از:
1ژ بخ بندی زنجیره تممی ؛ 2ژ محـدودکـردن خسـارتهـای عملکـردی بـا اجتنـاب از تمرکـز
بی ازحد بر منابع و 3ژ سرمایهگذاری بی.تر در حفاظت]13[ 8ژ

1. Discovery
2. Buffers
3. Preparedness
4. Avoidance
5. Containment
6. Stabilization
7. Return
8. Protection
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چوردی و همکاران ( ،)2015استرات یهای اصلی تابآوری را معرفـی کردنـد کـه شـامل 1ژ
ظرفیت پ.تیوان؛  2ایجاد ارتواط بـا خریـداران و تـممی کننـدگان؛ 3ژ کنتـر کیفیـت؛  4توسـعه
بهرهوری و مهارتها؛ 5ژ پذیرش فناوری اطالعات و ارتواطات؛ 6ژ پی بینی تقاضا؛ 7ژ پاسخگویی
به م.تریان و 8ژ بهوود سیستم امنیتی است []14ژ
علیرغم وجود پ وه های متعدد در زمینه استخراج سنجههـای تـابآوری زنجیـره تـممی ،
مطالعات محدودی در حوزه طراحی مد اندازهگیری تابآوری زنجیره تممی صورت گرفته استژ
در پ وه حاضر عالوه بر استخراج سنجههای اصلی تابآوری زنجیره تممی نسوت به استخراج
زیرمعیارهای هر یک از ای سنجهها اقدام شد و پس از ن.اندادن روابط موجود بی آنها ،نسوت
به اجرای آن در یک مطالعه موردی نیز اقـدام شـد تـا صـحت روابـط موجـود در موـانی نظـری
م.خص شود؛ عالوه بر ای پ وه حاضر ن.ان می دهد که هریک از متییرهای اصلی پ وه
چه میزان از تیییرات تابآوری را تویی میکنند که در ادامه به ت.ریی بی.تر آن پرداخته میشودژ
با مرور جامع موانی نظری پ وه برخی از مهمتری سنجههای تـابآوری زنجیـره تـممی
استخراج شد که در جدو  ،2آورده شده استژ
جدو 2ژ مؤلفهها و شاخصهای مد مفهومی پ وه
مؤلفه

منابع

همکاری

[،46 ،29 ،16 ،2
]52

چابکی

[،38 ،34 ،16 ،10
]54 ،52

فرهنگ مدیریت
ریسک

[]53 ،45،16

انعطافپذیری

[،29 ،22 ،15 ،11
]29 ،49

افزونگی

[]15 ،17 ،16

شاخص

منابع

اعتماد
اشترا درآمد و ریسک
فناوری اطالعات
شفافیت
سرعت
در نظر گرفت عامل ریسک در تصمیمگیری
رهوری
نوآوری
مدیریت پیوسته زنجیره تممی
انعطافپذیری منوعیابی
انعطافپذیری محصو
انعطافپذیری فرآیند
انعطافپذیری حملونقل
استرات ی تمخیر
تممی کنندگان متعدد
خیره احتیاطی
ظرفیت مازاد
تممی کنندگان پ.تیوان

[]52 ،46 ،38 ،23
[]18
[]22
[]54 ،29 ،24 ،20 ،16
[]54 ،47 ،33 ،29 ،8
[]28
[]55 ،16
[]42 ،41 ،25
[]16 ،28
[]43 ،36

[]11

[]45 ،32
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مدلمفهوميپژوهش.با مرور جامع موانی نظری حوزه تابآوری زنجیـره تـممی و اسـتخراج
مؤلفهها و شاخصهای تابآوری زنجیره تممی  ،مد نهایی پ وه بهدسـت آمـدژ در شـکل ،1
مؤلفهها ،شاخصها و روابط بی آنها م.خص شده استژ

شکل 1ژ مد مفهومی پ وه

بر اساس شکل  ،1مد اندازهگیری تابآوری زنجیـره تـممی از پـنج بُعـد اصـلی افزونگـی،
انعطاف پذیری ،چابکی ،فرهنگ مدیریت ریسک و همکاری ت.کیل شده استژ هـر یـک از ایـ
ابعاد از زیرمعیارهای ت.کیل شدهاند که در بخ موانی نظری به هریک از آنها پرداخته شدژ بـا
استخراج مد مفهومی پ وه در ادامه به اعتوار سنجی مد و ارائه پی.نهادها پرداخته میشودژ
.3روششناسيپژوهش

پ وه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصـیفی پیمای.ـی محسـوب
میشودژ پ وه با توجه به بازه زمانی آن یک مطالعه مقطعی و با توجه به روابط شناسـاییشـده
بی متییرهای پ وه از نوع هموستگی استژ جامعه آمـاری شـامل کلیـه کارشناسـان سـتادی
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واحدهای تولید ،توزیع و فروش است که بهصورت مستقیم و یـا غیرمسـتقیم بـا زنجیـره تـممی
ارتواط دارندژ معیار انتخاب جامعه آماری میزان آشنایی آنان با زنجیره تممی شرکت موردنظر بـود
که ای موضوع بهوسیله سرپرست واحد های مربوطه تعیی شـدژ در ایـ پـ وه بـا توجـه بـه
گستردگی جامعه آماری با روش نمونهگیری تصادفی 110 ،نمونه انتخاب شدژ با توجـه بـه اینکـه
روش پ وه  1PLSاست ،حجم نمونه باید  10برابر بی.تری روابط مربـوط بـه یـک متییـر در
مد ساختاری باشدژ در مد حاضر متییر انعطـافپـذیری بـا  5شـاخص بی.ـتری ابعـاد را دارد؛
بنابرای حداقل تعداد نمونه الزم باید  50نمونه باشد؛ اما بهمنظور اطمینان از تعـداد نمونـه110 ،
نفر از کارکنان و مدیران شرکت در بخ های خرید ،تولید و توزیع بهعنوان نمونه و با اسـتفاده از
روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدندژ یافتههـای حاصـل از اطالعـات جمعیـتشـناختی
ن.ان میدهد که بی از  60درصد از پاسخدهندگان دارای تحصیالت کارشناسـی و کارشناسـی
ارشد بودند و بی از  65درصد آنان از سابقه خدمتی بـی از  10سـا برخـوردار بودنـدژ موـانی
نظری پ وه با استفاده از روش کتابخانهای تهیه شد؛ بنابرای بهمنظور تکمیـل موـانی نظـری
پ وه و دستیابی به مدلی مفهومی از منابع کتابخانهای شامل کتابهـا ،مقالـههـای فارسـی و
التی و بهمنظور جمعآوری دادهها از ابزار پرس.نامه استفاده شدژ پرس.نامه مورداسـتفاده در ایـ
پ وه از  49سؤا مرتوط با شاخصهای مد مفهومی و با مقیاس پنجدرجهای طیـف لیکـرت
(کامالً مخالفم ،مخالفم ،متوسط ،موافقم و کامالً موافقم) جهت سنج متییرهای مـد اسـتفاده
شدژ گویههای ت.کیلدهنده پ وه با استفاده از موانی نظری حـوزه تـابآوری زنجیـره تـممی
استخراج شدندژ پرس.نامهها بهمنظور بررسی روایی محتـوا و روایـی صـوری در اختیـار  5نفـر از
استادان حوزه زنجیره تممی قرار گرفت که پس از اعما اصالحات و درنهایت تمیید استاد راهنمـا
و م.اور نسوت به توزیع و جمعآوری آنها اقدام شد؛ همچنی مد های اندازهگیری با اسـتفاده از
سه معیار روایی واگرا ،روایی همگرا و پایایی ترکیوی مورد بـرازش قـرار گرفـتژ در ادامـه بـرای
بررسی پایایی سنجهها از دو معیار بارهای عاملی و پایایی ترکیوی استفاده شدژ

1. Partial Least Squares
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شکل 2ژ الگوریتم تحلیل دادهها در روش ][21PLS

هاويافتههایپژوهش


تحلیلداده
.4

برای آزمون مد مفهومی و اطمینان از برازش مد اندازهگیری ،مد ساختاری و مد کلـی
پ وه از مد سازی معادالت ساختاری بر پایه روش کمتری مربعات جزئی استفاده شدژ به ای
منظور نرمافزار  Smart PLS2بهکار رفتژ نرمافزارهایی که از مد سازی معـادالت سـاختاری بـر
پایه ای روش آماری استفاده میکنند ،نسوت به وجود شرایطی مانند همخطی متییرهای مستقل،
نرما نوودن دادهها و کوچکبودن نمونه ،سازگار هستند []3ژ خروجی نرمافزار در شـکل  3ن.ـان
داده شده استژ
مقادیر بی.تر از  0/4برای ضرایب بارهای عاملی ،بی.تر از  0/5برای میانگی واریـانس بـه اشـترا
گذاشته شده ( )AVEو بی.تر از  0/6برای پایایی ترکیب ( )CRن.اندهنده برازش مناسـب مـد هـای
اندازهگیری از نظر پایایی و روایی همگرا است []21ژ با توجه به شکل  ،3بارهای عاملی تمامی سـؤا هـا
باالتر از مقدار استاندارد  0/4است که ای موضوع ن.ان از مناسببودن ای معیار داردژ
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(ضرایب بار عاملی سؤا ها و ضرایب مسیر)

مقادیر  AVEو  CRمربوط به سازههای مرتوه او توسط خود نرمافزار محاسوه مـیشـود و
نیازی به محاسوه دستی آنها نیست؛ اما سازههای مرتوه دوم به باال (انعطـافپـذیری ،افزونگـی،
فرهنگ مدیریت ریسک ،همکاری و چابکی) باید بهصورت دستی محاسوه شوند؛ زیـرا نـرمافـزار
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مقادیر اشتواهی را در مورد  AVEو  CRسازههای مرتوه دوم به باال ارائه میدهـد کـه در ادامـه
نحوه محاسوه آن توضیی داده خواهد شدژ
1
برای محاسوه  ،AVEابتدا باید مقادیر اشـتراکی محاسـوه شـودژ مقـادیر اشـتراکی از مربـع
ضرایب بارهای عاملی شاخصها محاسوه میشود؛ سـپس مقـادیر اشـتراکی از میـانگی مقـادیر
اشتراکی شاخصها بهدست میآیدژ
(2بار عاملی شاخص ( = )1شاخص )1
2
(بار عاملی شاخص ( = )2شاخص Communality )2
...
𝑛)بار عاملی شاخص 𝑛(= )شاخص  nام ( Communality
Communality

مقدار  AVEهمان میانگی مقادیر اشتراکی شاخصها است که برای هر سازه بهصورت زیـر
محاسوه میشود:
= ) Aسازه( AVE
 3)+⋯+Communalityشاخص(  2)+Communalityشاخص(  1)+Communalityشاخص( Communality
) شاخص  nام(

(

𝑛

برای محاسوه دستی  CRنیز ابتدا واریانس خطای اندازهگیری 2مربوط به هریک از شاخصها
بهترتیب زیر محاسوه میشود:
)2بار عاملی شاخص )=1 -(1شاخص The Variance of Error Terms (1
)2بار عاملی شاخص )=1 -(2شاخص The Variance of Error Terms (2

ژ
𝑛)بار عاملی شاخص )=1 -(nشاخص nام ( The Variance of Error Terms

بهای ترتیب مقدار  CRبهصورت زیر محاسوه میشود:
2
2

𝑛∑
)بارهای عاملی سازه 𝐴( 1
2

𝑛
𝑛∑
) واریانس خطای اندازهگیری شاخصها( ) +∑1بارهای عاملی سازه 𝐴( 1

= ) Aسازه ( CR

1. Communalities
2. The Variance of Error Terms
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نتایج خروجی نرمافزار و مقادیر  AVEو  CRمحاسوهشده در جدو  ،3آورده شده استژ
همانطور که در جدو  3مالحظه میکنید تمامی مقادیر  CRبـاالتر از  0/6و همچنـی تمـامی
مقادیر  AVEاز مقادیر حداقلی  0/5و باالتر برخوردارند که ای موضوع ن.ان از بـرازش مناسـب
مد های اندازهگیری پ وه داردژ
جدو 3ژ مقادیر پایایی ترکیوی و روایی همگرای متییرهای پنهان مرتوه او و دوم
متغیرهایپنهانمرتبهاولودوم

CR

AVE

تممی کنندگان پ.تیوان
مدیریت پیوسته کسبوکار

0/767
0/749

0/524
0/600

تممی کنندگان متعدد

0/820

0/696

فنّاوری اطالعات

0/776

0/536

به اشترا گذاری اطالعات

0/776

0/537

نوآوری

0/767

0/524

رهوری

0/818

0/532

انعطافپذیری فرآیند

0/756

0/608

انعطافپذیری محصو
به اشترا گذاری درآمد و ریسک
درنظر گرفت عوامل ریسک در تصمیمگیری
انعطافپذیری حملونقل

0/811
0/777
0/717
0/767

0/591
0/638
0/560
0/525

اعتماد

0/813

0/521

استرات ی تمخیر

0/767

0/523

خیره احتیاطی

0/786

0/648

انعطافپذیری منوعیابی

0/772

0/537

سرعت

0/779

0/541

ظرفیت مازاد

0/763

0/617

انعطافپذیری

0/889

0/618

افزونگی

0/847

0/58

همکاری

0/795

0/578

فرهنگ مدیریت ریسک

0/891

0/666

چابکی

0/873

0/775

شفافیت

0/628

0/5
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جدو 4ژ ماتریس سنج

روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

نوآوری

تسهیماطالعات

فنّاوریاطالعات

0/723

0/499

0/563

0/466

0/530

0/590

نوآوری

0/642
0/354
0/343

0/619
0/402
0/411

0/684
0/308
0/409

0/601
0/387
0/400

0/678
0/422
0/431

0/646
0/490
0/380

0/530

0/600

0/571

0/552

0/632

0/623

0/550

0/485

0/590

0/451

0/626

0/658

0/473

0/546

0/417

0/354

0/564

0/483

0/589

0/539

0/579

0/485

0/598

0/567

0/598
0/581
0/499

0/627
0/477
0/422

0/584
0/609
0/554

0/505
0/404
0/389

0/658
0/656
0/604

0/688
0/635
0/516

0/544

0/503

0/512

0/483

0/617

0/518

0/491

0/477

0/584

0/386

0/593

0/587

رهوری
ظرفیت مازاد
انعطافپذیری فرآیند
انعطافپذیری
محصو
اشترا درآمد و
ریسک
فاکتور ریسک
انعطافپذیری
حملونقل
اعتماد
استرات ی تمخیر
خیره احتیاطی
انعطافپذیری
منوعیابی
سرعت

متعدد

0/732

0/548

0/477

0/550

0/509

تسهیم اطالعات

تأمینکنندگان






0/732

0/487

0/641

0/542

فناوری اطالعات

کسبوکار


مديريتپیوسته

پشتیبان







0/834

0/522

0/430

تممی کنندگان متعدد

تأمینکنندگان










0/774

0/576

سازهها











0/723

تممی کنندگان
پ.تیوان
مدیریت پیوسته
کسبوکار
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روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

ادامه جدو 4ژ ماتریس سنج
فاکتورريسک

اشتراکدرآمد

انعطافپذيری


انعطافپذيری


وريسک

0/748
0/471
0/477
0/459
0/374
0/575
0/502

0/798
0/494
0/581
0/633
0/580
0/561
0/582
0/493

0/768
0/581
0/438
0/602
0/706
0/550
0/532
0/612
0/528

0/779
0/519
0/426
0/300
0/535
0/500
0/444
0/471
0/402
0/397

0/785
0/326
0/358
0/384
0/346
0/380
0/356
0/393
0/434
0/434
0/542

0/729
0/444
0/466
0/724
0/650
0/470
0/750
0/741
0/611
0/579
0/639
0/603

محصول













فرآيند

ظرفیتمازاد

رهبری

سازهها











تممی کنندگان پ.تیوان
مدیریت پیوسته
کسبوکار
تممی کنندگان متعدد
فناوری اطالعات
تسهیم اطالعات
نوآوری
رهوری
ظرفیت مازاد
انعطافپذیری فرآیند
انعطافپذیری محصو
اشترا درآمد و ریسک
فاکتور ریسک
انعطافپذیری حملونقل
اعتماد
راهورد تمخیر
خیره احتیاطی
انعطافپذیری منوعیابی
سرعت
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ادامه جدو 4ژ ماتریس سنج
سرعت

منبعيابي


انعطافپذيری


ذخیرهاحتیاطي

تأخیر

استراتژی

اعتماد

حملونقل


انعطافپذيری


0/721
0/605
0/580
0/573
0/614

0/724
0/650
0/495
0/577
0/533
0/517

سازهها

0/735

0/732
0/502

0/804
0/534
0/584

0/723
0/541
0/537
0/604

روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

تممی کنندگان پ.تیوان
مدیریت پیوسته کسبوکار
تممی کنندگان متعدد
فناوری اطالعات
تسهیم اطالعات
نوآوری
رهوری
ظرفیت مازاد
انعطافپذیری فرآیند
انعطافپذیری محصو
اشترا درآمد و ریسک
فاکتور ریسک
انعطافپذیری حملونقل
اعتماد
راهورد تمخیر
خیره احتیاطی
انعطافپذیری منوعیابی
سرعت

با توجه به جدو  ،4مقدار جذر  AVEمتییرهای مکنون در پ وه حاضر که در خانههـای
موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند ،از مقدار هموستگی میـان آنهـا کـه در خانـههـای
زیری و چپ قطر اصلی ترتیب داده شدهاند بی.تر اسـت؛ ازایـ رو در پـ وه حاضـر ،سـازههـا
(متییرهای مکنون) در مد تعاد بی.تری با شاخصهای خود دارند تا با سازههای دیگر؛ به بیان
دیگر روایی واگرای مد در حد مناسوی استژ با توجه به مطالب گفتهشده میتوان ادعا کرد کـه
برازش مد اندازهگیری در حد مناسب استژ
برای تعیی برازش ساختاری از دو معیار R2و Q2استفاده شده استژ ضریب تعیی  R2ن.ـان
از تمثیر یک متییر برونزا بر یک متییر درونزا دارد و سه مقـدار  0/33 ،0/19و  0/67بـهعنـوان
مقدار مال برای ضعیف ،متوسط و قوی R2در نظرگرفته میشوندژ معیار ،Q2قدرت پـی بینـی
یک مد را م.خص میسازد و درصورتیکه مقـدار آن در مـورد یـک سـازه درونزا سـه مقـدار
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 0/15 ،0/02و  0/35را کسب کند ،بهترتیب ن.اندهنده قدرت پی بینی ضعیف ،متوسط و قـوی
سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن استژ
با توجه جدو  ،5مقادیر R2تمامی سـازههـای بـرونزای مـد بی.ـتر از  0/47و همچنـی
مقادیر Q2بی.تر از  0/27است که ای موضوع ن.ان از برازش مناسب مد ساختاری داردژ بعد از
اطمینان از برازش مد های اندازهگیری و سـاختاری بـه بررسـی مـد کلـی پـ وه پرداختـه
میشودژ
1
برای برازش مد کلی پ وه  ،معیار  GoFبهکار میرودژ وتـزلس و همکـاران( )2009سـه
مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GoFمعرفی کردهاندژ
ای معیار توسط رابطه زیر محاسوه میشود:
̅2
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = GoF
Communalities × R

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ،میانگی مقادیر اشتراکی هر سازه را ن.ان مـیدهـد و ̅ 2
R
بهطوریکه Communalities

مقدار میانگی  R Squaresسازههای درونزای مد است؛ بنابرای مقدار  GoFبرابر است با:
̅2 = √. 569 × 0.683 √0.388 = 0.622
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√= GoF
Communalities × R

با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36که بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسـط و قـوی بـرای GoF

معرفی شد ،حصو مقدار  0/622ن.ان از برازش بسیار مناسب مد کلی پ وه

حاضر داردژ

1. Goodness of Fit
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جدو 5ژ  𝑅2و  𝑄2خروجی نرم افزار
سازه

معیار 𝟐𝐑

معیار𝟐𝐐 

تممی کنندگان پ.تیوان
مدیریت پیوسته زنجیره تممی
تممی کنندگان متعدد
فناوری اطالعات
بهاشترا گذاری اطالعات
نوآوری
رهوری
ظرفیت مازاد
انعطافپذیری فرآیند
انعطافپذیری محصو
تابآوری
اشترا درآمد و ریسک
درنظرگرفت عوامل ریسک در تصمیمگیری
انعطافپذیری حملونقل
اعتماد
راهورد تمخیر
خیره احتیاطی
انعطافپذیری منوعیابی
سرعت
شفافیت

0/695
0/683
0/508
0/692
0/811
0/670
0/823
0/536
0/480
0/733
0/9984
0/734
0/479
0/651
0/812
0/592
0/582
0/634
0/703
0/847

0/359
0/407
0/350
0/371
0/350
0/345
0/434
0/328
0/289
0/427
0/470
0/259
0/337
0/422
0/305
0/378
0/343
0/379
0/359

پس از اطمینان از برازش کلی مد به بررسی جزئی مد یا همان آزمون فرضیههـای مـد
پرداخته میشودژ در ای مرحله ضریب اثرگذاری هر متییر و معناداربودن ای ضرایب مورد بررسی
قرار می گیردژ برای سنج رابطه بی متییرها در مد از اعداد معناداری  tاستفاده میشـودژ اگـر
مقدار ای اعداد بی.تر از  1/96و کمتر از  -1/96باشد ،ن.اندهنده صحت رابطه میان متییرهـا و
درنتیجه تمیید فرضیههای پ وه استژ با توجه به شکل  ،4تمامی مقادیر  T-Valuesبـاالتر از
 1/96است و همه روابط تمیید میشوندژ
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نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

در ادامه با توجه به نتایج آزمون مد مفهومی و فرضیههای پ وه.ی ،در رابطه بـا تـمثیر هـر
یک از متییرهای پ وه بر تابآوری زنجیره تممی به بحث و نتیجـه گیـری و همچنـی ارائـه
پی.نهادهای کـاربردی پرداختـه مـیشـودژ نتـایج پـ وه حاضـر ن.ـان مـیدهـد کـه متییـر
انعطافپذیری  0/285از تیییرات تابآوری زنجیره تممی را تویی میکند؛ بهبیـاندیگـر افـزای
انعطافپذیری در شرکت به افزای تابآوری زنجیره تممی آن منجر خواهد شدژ با توجه به مد
نهایی پ وه به مدیران شرکت پی.نهاد میشود برای ایجاد تابآوری در زنجیـره تـممی خـود،
متییر انعطافپذیری را در اولویت قرار دهند و با اقداماتی همچون راهورد تمخیر ،انعطافپذیری در
منوعیابی ،فرآیند ،محصو و حملونقل انعطـافپـذیری زنجیـره تـممی خـود را افـزای دهنـدژ
فرهنگ مدیریت ریسک با ضریب تمثیر  0/261دومی متییر تمثیرگذار بر تابآوری زنجیره تممی
استژ به منظور بهوود فرهنگ مدیریت ریسک در زنجیـره تـممی بـه مـدیران شـرکت پی.ـنهاد
میشود ،ریسکهای زنجیره تممی را در فاصلههای زمانی م.خص ارزیابی و بروزرسانی کـرده و
در تمامی تصمیمهای خود از آنها استفاده کنندژ با توجه به اینکـه در پـ وه حاضـر ،نـوآوری
یکی از ابعاد مهم فرهنگ مدیریت ریسک و درنتیجه تابآوری زنجیره تممی بهحسـاب مـیآیـد،
مدیران باید سیاستها و دستورالعملهایی را برای نوآوری در بخـ هـای ریسـکپـذیر زنجیـره
تممی تهیه و تدوی کنند و از هرگونه نوآوری و ابتکارعمل در زنجیره تممی حمایت کنندژ نتـایج
اجرای مد ن.ان میدهد ،متییر همکاری با ضـریب تـمثیر  0/196سـومی متییـری اسـت کـه
بی.تری نق را در تویی تابآوری زنجیره تممی دارد؛ بـهمنظـور بهوـود ایـ متییـر توجـه بـه
مواردی همچون اعتماد ،اشترا درآمد و ریسک بی شرکاء و فناوری اطالعات پی.نهاد میشودژ
در پـ وه حاضــر متییرهــای افزونگــی و چــابکی بــا داشــت ضــرایب تــمثیر  0/190و 0/136
اولویتهای بعدی در تویی تابآوری را به خود اختصاص دادنـدژ مـدیران شـرکت مـیتواننـد بـا
استفاده از تممی کنندگان متعدد ،تممی کنندگان پ.تیوان ،خیره احتیاطی و ظرفیت مازاد نسوت به
بهوود افزونگی و استفاده از شفافیت و سرعت به افزای چابکی در زنجیـره تـممی خـود کمـک
کنندژ
در پ وه حاضر ،مد تابآوری زنجیره تممی در یک صنعت و شرکت خاص موردبررسـی
قرار گرفت؛ ازای رو پی.نهاد میشود پ وه.گران آتی مد پ وه را در صـنایع و شـرکتهـای
مختلف موردآزمون قرار دهند و نسوت به میزان جامعیت آن اظهارنظر کنندژ
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