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باشد. می تأمین رهیهای در زنجقابلیت بر اساسسپاری پایدار های برونبندی تفسیرگرایانه کنترل ریسکهدف این پژوهش اولویتچکیده: 

پایدار(  تأمینهای برون سپاری زنجیره های پژوهش )ریسک( و گزارهتأمینهای زنجیره ها )قابلیتدر این پژوهش به منظور شناسایی مولفه

ها و نفر از خبرگان رشته مدیریت صنعتی در سطح دانشگاهی صورت پذیرفت و در بخش کمی مولفه ۱۴از تحلیل فراترکیب و با مشارکت  

خیز جنوب مورد ملی مناطق نفت ی شرکتسابقهنفر از مدیران با  2۵های ماتریسی توسط های شناسایی شده در قالب پرسشنامهگزاره

های های مدیریت دانش، باالترین سطح اولویت در ابعاد قابلیتی قابلیتارزیابی تحلیل تفسیری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند، مولفه

محیطی های زیستافزایش آالیندگی یگزاره دوباشند و پایدار را دارا می تأمینهای برون سپاری زنجیره جهت کنترل ریسک تأمینزنجیره 

 عنوانبهشوند. این پژوهش پایدار محسوب می تأمینهای برون سپاری زنجیره ترین ریسکگذاری در بازیافت ضایعات محتملسرمایهو عدم

 ی شرکتح پایداری توسعهتواند به ارتقای سطجهت اتخاذ بهترین تصمیم می تأمینی زنجیره گیری جهت شناخت چرخهیک مبنای تصمیم

 خیز جنوب در فضای رقابتی بازارها کمک نماید.ملی مناطق نفت

 خیز جنوببندی تفسیرگرایانه؛ شرکت ملی مناطق نفت؛ اولویتتأمین رهیهای در زنجقابلیتپایدار؛  سپاریبرونهای ریسکواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه -۱

افزایش رقابت میان  و امروزه پیچیدگی فضای کسب وکار

از یک طرف و کاهش منابع از طرف دیگر، سبب  تولیدکنندگان

 کههای کسب و کار شده است، تاجاییافزایش ایجادِ موانع در محیط

            0۱/02/۱۴00تاریخ پذیرش:                         19/09/۱399تاریخ دریافت:     

 3شماره  /۱0دوره 

 226-203صفحات: 

هایی باشد، که تباعث شده، کارکردهای رقابتی، صرفا مختص شرک

افزایِ استراتژیک، در سطح بازار فعال های دانشبرحسب توانمندی

های استراتژیک جهت رسیدن به پایداری هستند. یکی دارای قابلیت

. ]۱[باشد پایدار می تأمیناز این توانمندهایِ استراتژیک، زنجیره 

 ها و یا عوامل پایدار باعث خواهد شد تا استراتژی تأمینزنجیره 
 corresponding author )saber.alizadeh@gmail.com) 
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باهم  تأمینهای زنجیره محیطی در طراحی شبکهاقتصادی و زیست

ها، در ی سطح پایداری شرکتادغام شوند و این موضوع به توسعه

اما نکته حائز اهمیت، وجود پایداری  .]2[ شرایط رقابتی کمک نماید

عاملی مهمی برای  عنوانبه تأمینهای زنجیره بر مبنای قابلیت

هایی قابلیت نیچنوجودِ  زیرا ،باشدتوسعه چابکی در این زمینه می

 بازار راتییبه تغ عیو سر است به صورت مؤثر قادر ،تأمین رهیزنجدر 

ین زمینه را کنترل های احتمالی در او ریسک واکنش نشان دهد

. بدون تردید توجه به پایداری به صورت یک استراتژی موثر ]3[کند 

همچون  تأمینهای زنجیره برای مواجهه با برخی از چالش

تواند به کاهش هزینه و افزایش سپاری، میهای برونریسک

. باوجود مزایایی ]۴[ها کمک نماید سودآوری بلندمدت شرکت

پایدار، محققانی همچون  تأمینسپاری زنجیره نی تداوم در بروعمده

پذیری به نقش ریسک ]6[و ژئو و همکاران  ]۵[ گورانی و همکاران

پایدار اشاره نمودند و در صورت  تأمینسپاری در زنجیره برون

ها به ها، آن را آسیبی جدی برای شرکتکنترل این ریسکعدم

های فعال در سطح بازار رقابتی قلمداد کردند. خصوص شرکت

خارج از  ، کهای استرخداد بالقوه ،تأمین رهیدر زنج سکیر

باعث برهم خوردن توازنِ  های اعمال شده،ها و کنترلبینیپیش

ها خواهد شد و آن تأمینچرخه مواد و اطالعات در  یعیطب انیجر

ها های احتمالی ناشی از وجود این ریسکاین موضوع تحمیل هزینه

 ییهاسکیر از یعیوس فیط. ]۷[به ذینفعان را در برخواهد داشت 

وجود دارند، ممکن است اثرات  تأمین رهیزنجسپاری برونکه در 

 ارتباطِ لیبه دل ، کهکنند واردپایدار  تأمین رهیبر عملکرد زنج یمنف

بروز اختالل موجب  گر،یکدیبا پایدار تأمین رهیزنج یاعضا تنگاتنگِ

گردد و این می تأمین رهیدر هر قسمت از زنج سکیری به عبارت ای

دهد و قرار می تأثیررا تحت  رهیزنج لِکُشود تا موضوع باعث می

های شناسایی ریسک. در نتیجه سازد مختل آن را هایعملکرد

ها و توسعه آن تأثیرپایدار، ارزیابی  تأمینسپاری زنجیره برون

ابزارهای مدیریت ریسک را به مسئله مهمی برای مدیریت زنجیره 

های زنجیره . لذا تمرکز بر قابلیت]۸[پایدار تبدیل نموده است  تأمین

سپاری زنجیره های برونمبنایی برای کنترل ریسک عنوانبه تأمین

تواند به افزایش اثربخشی رقابتی کمک نماید. به پایدار می تأمین

 تأمینهای زنجیره رغم عالقه زیاد محققان در زمینه ارزیابی ریسک

های مرتبط با های کمی در خصوص ریسکپایدار، تحقیق

ه است. برخی از این پایدار صورت گرفت تأمینسپاری زنجیره برون

و برخی دیگر نیز به ابعاد  ]9[های محیطی ها تنها به ریسکپژوهش

های شناسیاند. از طرف دیگر روشپرداخته ]۱0[رفتاری و سیاسی 

مثال  عنوانبهبعدی و کمی بوده است. تک مورد بررسی غالباً

ات منفی عملکردهای ضعف پایداری را تأثیرتنها  ]۱۱[اندرسون 

های مالی مورد بررسی قرار داده است. لذا این از منظر جنبه صرفاً

پژوهش باهدف ایجاد نوآوری تحلیلی جهت شناسایی و کنترلِ 

های پایدار توسط قابلیت تأمینسپاری زنجیره های برونریسک

استراتژیک به دنبال ایجاد یک چارچوب نظری و کاربردی برای 

یک مبنای  عنوانبهری سپاکاهش پیامدهای منفی ناشی از برون

 یبندتیاولو باشد. لذا هدف این پژوهشاستراتژیک سازمانی می

 بر اساس داریسپاری پابرون یهاسکیکنترل ر انهیرگرایتفس

 باشد.می (IRP) لیتحل بر اساس تأمین رهیدر زنج یهاتیقابل

 مبانی نظری -2

 پایدار تأمینمدیریت زنجیره  -2-۱

ی ای در دو دههطور گسترده ، بهپایدار تأمین رهیزنج تیریمفهوم مد

ای بیش از دهه های توسعهتالش مطالعه قرارگرفته است. مورد ریاخ

های اقتصادی توسعه پایدار بوده است عمدتا معطوف به جنبه ۱960

های غیراقتصاد ، جنبه۱960های بعد از دهه . در سال]۱2[

 ۱9۸0رفت و در دهه ای نیز مورد توجه قرار گهای توسعهفعالیت

مفهوم توسعه پایدار مطرح گردید. باگستردگی توسعه این مفهوم، 

چه در قالب ابعاد  تأمینابعاد مختلفی از ادبیات پایداری زنجیره 

اجتماعی؛ چه در قالب ابعاد اقتصادی؛ چه در قالب ابعاد فرهنگی؛ 

ف محیطی و ... مطرح گردید، که غالبا اهداچه در قالب ابعاد زیست

 ]۱3[بندی اِلکینگستون گرفت. در یک دستهمشترکی را در بر می

در قالب پژوهشی ادبیات پایداری را به سه رکن اصلی اقتصاد؛ 

توجه این است که زیست و اجتماعی تقسیم نمود. نکته قابلمحیط

به طور صریح تعریفی منسجم و یکپارچه و  2000تا قبل از سال 

پایدار ارائه نشده بود. اما از سال  ینتأممستقل از مدیریت زنجیره 
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تری در به بعد، تعاریف به طور هدفمندتر و با ابعاد گسترده 200۱

بر گیرنده ابعاد مختلف پایداری گردیدند. در یک تعریف، مدیریت 

ها به ادغام پایداری شرکت عنوانبهتواند پایدار می تأمینزنجیره 

که در آن ابعاد اصلی  در نظر گرفته شود تأمینمدیریت زنجیره 

همراه است  تأمینهای مدیریت زنجیره ها با ویژگیپایداری شرکت

پایدار  تأمینمدیریت زنجیره  ]۱۵[. از طرف دیگر اسریواستاوا ]۱۴[

نماید، کند و بیان میمحیطی تعریف میرا از منظر زیست

سبز،  تأمین رهیزنج تیریبا مد یطمحیتفکر زیست یسازکپارچهی

 یندهایآن، فرآ منابع مواد و انتخاب افتنیمحصول،  یشامل طراح

 تیریمد نیهمچن و یینها انیبه مشتر ییمحصول نها لیتحو د،یتول

  ]۱6[. از طرف دیگر شِن است دشانیمحصوالت بعد از عمر مف

بر  تأمین رهیشبکه زنج یطراح که یتوجهقابل تأثیرتوجه به با

 یطراح دارد،ها ی شرکتهای رقابتیستگیو شا سود ،یریپذانعطاف

 تأمین رهیزنج تیریدر مد کیمهم استراتژ ماتیاز تصم یکی را شبکه

 یسودآور تواند بهکند که طراحی آن مینماید و بیان میقلمداد می

کمک نماید. همانطور که بیان  تأمین رهیزنج یداریبلندمدت و پا

نجیره پایدار، در مدار گردید، امروزه، مسیر روند تعاریف مدیریت ز

زیست و اجتماع ( شامل اقتصاد، محیط3BLبُعدی )ی سهیک چرحه

های جالب توجه در تعاریف ارائه شده، چرخد و سایر چنبهمی

از فشارهای ذینفعان خارجی و این ایده که مدیریت زنجیره  اندعبارت

پایدار فراتر از مفهوم سنتی کسب و کار بوده ولی در عین  تأمین

. از دیدگاه عملیاتی نیز ]۱۷[حال، با عملکرد اقتصادی مرتبط است 

پایدار با تاکید بر نقش همکاری بین شرکای  تأمینمدیریت زنجیره 

زیر مجموعه فرآیندهای داخلی و خارجی در  عنوانبه تأمینزنجیره 

پارچگی راهبردی، شفافیت و دستیابی به نظر گرفته شده است. یک

محیطی و اقتصادی سازمان از طریق زیست اهداف اجتماعی؛

هماهنگی سیستماتیک فرآیندهای کلیدی بین سازمانی برای بهبود 

شان تعریف تأمینها و زنجیره عملکرد بلندمدت اقتصادی شرکت

 .]۱۸[شوند می

 ۱تأمینهای زنجیره قابلیت -2-2

محققان و  ران،یمد انیدر م جیواژه را کیبه ها یتقابلامروزه 

قابلیت و مفهوم  یشده است. اما معن لیتبد تأمین رهیمشاوران زنج

 کی ییتوانا» به قابلیت در یک تعریف ساده ست؟یچ تأمینزنجیره 

و عدم  رییانطباق و رشد در مواجه با تغ ات،یبرای ادامه ح ستمیس

عبارت است  قابلیت گرید فیتعردر . ]۱9[ شوداطالق می نانیاطم

از  شی)پیی برای برگشت به حالت ابتدا تأمین رهیزنج ییتوانا» از

تر از قبل که مطلوب دیجد تیحرکت به سوی وضع ای( ینظمیب

به مطالعات  توانتنها می ،تأمین رهیزنج قابلیتدر مورد . ]20[ است

 فیو ارائه تعار اتیشامل مروری بر ادب شتریب که اشاره کرد یمفهوم

 جذاب استوارندهای که تنها بر نمونه یا رهنمودهای اصولی است

را سرعت  تأمینهای زنجیره قابلیت ]22[. عِرفان و همکاران ]2۱[

در برآوردن تقاضای مشتری و همچنین میزان انطباق  تأمینزنجیره 

. ]23[حجم تولید در پاسخ به تغییرات مختلف بازار، تعریف نمود 

را در قالب مدل  تأمینهای زنجیره قابلیت ]2۴[ویکِری و همکاران 

 زیر ارائه دادند:

 
 تأمین( مدل پنج بعدی قابلیتِ زنجیره ۱شکل )

 

حجم

محصول

دسترسیتوزیع

معرفی
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بعد فوق، بین دو جزء  ۵معتقد هستند از  ]2۴[ و همکاران یکِریو

اول یعنی قابلیتِ حجم و قابلیتِ محصول، ارتباط متقابل وجود دارد 

های ساخت در بخش سیستم تأمینی و سبب قابلیتِ زنجیره

شوند و قابلیت توزیع و دسترسی رویکردهای فرآیندی بازار را می

های ا تیمکنند و قابلیت معرفی محصول جدید نیز بپیگیری می

پذیری زنجیره ی کارکردهای انعطافتحقیق و توسعه جهت توسعه

 .]22[در ارتباط هستند  تأمین

 2پایدار تأمینسپاری زنجیره های برونریسک -2-3

های سازمانی، های رقابتی در سطح تئورییکی از مهمترین استراتژی

و  مبنایی برای کاهش سطح هزینه عنوانبهی سپاربروناستراتژی 

باشد. افزایش سطح اثربخشی در جهت کسب مزیت رقابتی می

 نیدر ا یها در عمل، با مسائل و موضوعات متنوعشرکت رانمدی

 نهیگز انتخاباشتباه در  لیاز قب یمواجه هستند. موارد مختلف نهیزم

  ،کارفرمایانانتظارات سازمان از  حیصح ییعدم شناسا ،یسپاربرون

قرارداد نامناسب  ،ییاجرا میت یو تجرب یمهارت تیکفاعدم

سازمان و  نیها بیریگمیتصم حیصح کیتفکعدم ،یسپاربرون

 یسازمان و مجر نیارتباطات و دانش ب تیریعدم وجود مد ،کارفرما

در این  مناسب یکردهاروی و هامدل ازعدم استفاده  یطور کلو به

سپاری شده های زیادی در برونسطح ریسک جادیا زمینه، باعثِ

ی، سپاربرون یاستراتژ یریشکست در بکارگ است و بروز

. ریسک ]2۵[های فراوانی را به همراه داشته است نارضایتی

پایدار در واقع مواجه شدن با رخداد و  تأمینسپاری در زنجیره برون

ز با ها در محیط پر چالش امروپیامدهای غیرقطعی است که شرکت

توان در سپاری را میآن مواجه هستند. چرخه مدیریت ریسک برون

 ( مشاهده نمود:2قالبِ شکل )

 
سپاری( چرخه مدیریت ریسک برون2شکل )  

 
العمل در مقابل ریسک( و کنترل آن مبنای در واقع پاسخ )عکس

توجه این است که مدیریت باشد. نکته قابلاین چارچوب می

ها و های مدیریتی، رویهریسک کاربردِ سیستماتیک سیاست

های شناسایی، تحلیل، ارزیابی، فرآیندهای مربوط به فعالیت

های مدون اتژیگیرد تا استرکنترل و بازخورد را در بر می

مدیریت ریسک یک بخش کلیدی  .]۵[ها را محقق سازند شرکت

مختلف زنجیره  از مدیریت زنجیره تأمین است و باتوجه به اهداف

تواند مورد تأمین اگر ریسک پدیدهای چند وجهی داشته باشد می

گیرد. عواملی مانند عدم اطمینان در تأمین و تقاضا،  استفاده قرار

حیات تکنولوژی و ترشدن چرخهبازارها، کوتاهجهانی شدن 

 دالیل اهمیت عنوانبهینده از برونسپاری آمحصول و استفاده فز

 شود. پایدار برشمرده می تأمینمدیریت ریسک زنجیره 

 شناسیروش -3

از نظر ماهیت روش شناسی نتیجه، این پژوهش در دسته 

 کیجام تئورانسعدمگیرد، چراکه ای قرار میهای توسعهپژوهش

باعث گردیده حوزه،  نیمرتبط به ا یهایو تئور میدر باب مفاه

 رهیسپاری زنجبرون سکیراست تا این پژوهش به دنبال شناختِ 

نوع داده این  بر اساسباشد. از طرف دیگر نیز  داریپا تأمین

پژوهش ترکیبی است، زیرا در بخش کیفی از طریق غربالگری 

، این پژوهش به دنبال ۴روش تحلیل فراترکیب بر اساسنظری 

های و گزاره تأمینهای در زنجیره های قابلیتشناسایی مولفه

باشد و سپس در پایدار می تأمینسپاری زنجیره ریسک برون

برنامهریزی

شناسایی

تحلیلاندازهگیری

بازخورد
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روش  بر اساسبخش کیفی از طریق تحلیل ماتریس قطبی 

 تأمینهای در زنجیره گیری چندمعیاره، الگویی از قابلیتتصمیم

بر گیری را مورد بررسی قرار دهد. معموال فرآیندهای تصمیم

 بر اساسمولفه و گزاره که در قالب تحلیل ماتریسی و  اساس

گیرند، که یکی از بهترین مقایسه زوجی مورد بررسی قرار می

 ]26[باشند ( میIRP) 3بندی تفسیریفرآیندها، تحلیل اولویت

اجرای فته است. در که در این پژوهش مبنای تحلیل قرار گر

بین معیارها در قالب  ، روابط(IRP) بندی تفسیریفرآیند رتبه

بندی تفسیری فرآیند رتبه همانندپذیر و انتقالضمنی  روابط

(ISMمورد استفاده قرار می )های توضیح بر اساس. ]30[ گیرد

بندی تفسیری را در قالب توان فرآیند رتبهداده شده می

 ن نمود:فرآیندهای زیر بیا

برای ارزشگذاری  کارآمد بندی تفسیریفرآیند رتبهالف( 

 چندمعیاره

ارزشگذاری  انجامبرای  ۱بندی تفسیری کارآمدروش فرآیند رتبه

که در زنجیره  پذیریراهکارهای انعطاف چندمعیاره تفسیری

های گامبایست مدنظر قرار گیرند شامل طی نمودن می تأمین

 مهم زیر هستند:

های گزارهو  تأمینپذیری رنجیره های انعطافشناسایی مولفه( ۱)

تعریف یک  بر اساس ارزش یا متغیرهای مرجعسازی یکپارچه

 .هاها با گزارهبین مولفهای رابطه زمینه

یک ماتریس تعامل  ها در قالبگزارهبا ها مرتبط ساختن مولفه( 2)

 بر اساسیسی های ماتردرایه در واقع (.باینریمتقاطع )ماتریس 

تبدیل  2و به یک ماتریس تفسیری شدهتفسیر  مشارکت خبرگان

 .شوندمی

ی هریک از متمرکز برای مقایسه ضمنییک رابطه شناسایی ( 3)

گذار تأثیر Aشود. اگر گزاره سنجش می ۱و  0 بر اساسها گزاره

و اگر برعکس باشد عدد  ۱باشد، خانه مورد نظر عدد  Bبر گزاره 

گیرد و هم می ۱ی مذکور عدد ابل باشند هم خانهو اگر متق 0

ی آن. اگر هم بی ارتباط باشند هر دو خانه صفر به آن تعلق قرینه

دارای  برای یک معیار دو گزینه چنانچه گیرد. به عبارت دیگرمی

یک رابطه غیرغالب  عنوانبه، آنگاه باید باشند« 0»های درایه

در ماتریس تعامل  «0» صورتضمنی در نظر گرفته شود و به 

 غالب برای آن معیار وارد شود.

ی همچنین اگر ارتباط بین دو گزاره مستقیم باشد و گزاره (۴)

 ۱ها در ارتباط مستقیم باشد و عدد مرتبطی نیز با یکی از گزاره

ی مربوطه دارای ارتباط قطبی ی دیگر نیز با گزارهبگیرد، گزاره

گزاره مستقیم دارد، آنگاه  تأثیر B بر گزاره Aاست. مثال اگر گزاره 

B  گزاره برC  مستقیم داشته باشد، گزاره  تأثیرنیزA گزاره  برC 

 قطبی است یا اصطالحا انتقال پذیر است. تأثیریک 

 

 

 

 

 

 

 

ها در ماتریس تفسیریگذاری مستقیم و قطبی گزارهتأثیر( فرآیند 3شکل )  

ماتریس  و[ Di] با نماد غالب یهای تعاملماتریس جمع تمامی( ۵)

( برای فرآیند ۱. معادله )شود[ نمایش داده میD] متقابل با نماد

بندی ( برای فرآیند رتبه2بندی تفسیری ساده و معادله )رتبه

 شود:معیار استفاده می مین iبرای  Wiبا وزن  وزنی تفسیری

D = ∑ Dii    (۱)  

D = ∑ wiDii    (2)  

                                                 
1 The Efficient IRP 

ساختاری تفسیری  تحلیل جامعِ مدلسازی ازها با استفاده مشتق وزن

(TISM) جامعِ مدلسازی شود.در بخش بعدی توضیح داده می 

مراتب معیارهای تواند برای تولید سلسلهمیساختاری  تفسیری

ها یعنی مولفهبدست آوردن اوزان  جهت سازی ارزشیکپارچه

 مورد ]30[سوشیل  طبق رویکرد تأمینپذیری زنجیره انعطاف

تواند در قالب فرآیندهای این مراحل را می. قرار گیرداستفاده 

 تفسیری زیر مشاهده نمود:

2 Interpretive Matrix 

A B C 

 تاثیرگذاری مستقیم
 تاثیرگذاری قطبی
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 های روش بر اساسبایست مرحله اول( در این مرحله می

پذیری ها )انعطافراترکیب مولفهتحلیل کیفی همچون ف

های سازی ارزشها )یکپارچه( و گزارهتأمینزنجیره 

های ( مشخص گردند )در بخش اول یافتهتأمینزنجیره 

 پژوهش مشخص شدند(.

 ها به صورت مرحله دوم( در این مرحله چک لیست

زوجی برای تعیین ماتریس خودتعاملی تدوین و مقایسه 

ضای جامعه هدف پژوهش توزیع شوند و بین اعتهیه می

گردند. مقایسه زوجی به صورت ستونی و سطری بین می

پذیرد تا مشخص شود تک متغیرها صورت میتک

شده « 𝑗»عامل ایجاد شاخص ستون « 𝑖»شاخص سطر 

است یا بلعکس، یا ارتباط متقابل وجود دارد و یا ارتباطی 

ها صوجود ندارد. همچنین میزان تقارن ارتباط بین شاخ

 دهد.را نشان می

  مرحله سوم( در این مرحله ماتریس خودتعاملی ایجاد و

شوند. در واقع مقایسه زوجی عناصر با تشکیل تفسیر می

صورت « SSIM»ماتریس خودتعاملی ساختاری 

پذیرند. تفسیری که تنها مسیر ارتباط را در تحلیل می

«ISM »نماید، درحالیکه در روش تفسیری مشخص می

به طور کامل هر مقایسه « TISM»ساختاری فراگیر 

زوجی را با پاسخ به سوال تفسیری ذکر شده در گامل 

امین  𝑖های زوجی نماید. برای مقایسهقبل تفسیر می

iشاخص به صورت دو به دو با تمام عناصر از ) + ( ام 1

« Y»گردد. برای هر ارتباط پاسخ بله ام مقایسه می 𝑛تا 

شده و در صورت پاسخ مثبت، دلیل  داده« N»یا خیر 

گردد. در اینصورت منطق تفسیری روابط آن بیان می

زوجی به فرم پایه علمی منطقی تفسیری ارائه شده است. 

های پژوهش جدول زیر فرم مقایسه زوجی بین شاخص

 دهد. را نشان می

  بر اساسمرحله چهارم( در این مرحله ماتریس دستیابی 

ام شده توسط جامعه هدف به های زوجی انجمقایسه

شوند. در جدول ماتریسی مشخص می 0+ و یا ۱صورت 

 شوند:این روابط به صورت زیر تعریف می

o  اگرi  منجر بهj  شود و تقارن+ve  وجود داشته

را  0عدد  ji+ و در خانه ۱عدد  ijباشد، در خانه 

 دهیمقرار می

o  اگرj  منجر بهi  شود و تقارن+ve  وجود داشته

را  0عدد  ij+ و در خانه ۱عدد  ji، در خانه باشد

 دهیمقرار می

o  اگرi  برابر باj  شود و تقارن+ve  وجود داشته

 دهیم+ را قرار می۱عدد  jiو  ijباشد، در هردو خانه 

o  اگر ارتباطی بینi  باj  وجود نداشته باشد، در هردو

 دهیمرا قرار می 0عدد  jiو  ijخانه 

 مراتبی بندی سلسلهمرحله پنجم( در این مرحله تقسیم

تعیین روابط بین گیرد. ماتریس دستیابی صورت می

متغیرها ابتدا باید مجموعه خروجی، مجموعه ورودی و 

 و سطح تعیین نمره عناصر مشترک را شناسایی نمود.

 نیاز پیش مجموعه و مجموعه دستیابی متغیرها اولویت

 . شودیمتعیین  متغیر هر برای

 مراتبی با مرحله ششم( در این مرحله، نمودار سلسله

شود. ها تهیه میها و گزارهتوجه به تقارن روابط بین مولفه

شوند و مراتبی ابتدا مرتب میهای سطوح سلسلهگزاره

گرایی ماتریس قابلیت دستیابی با تقارن بر اساسسپس 

 ند.شوها پیوند خورده میارتباط مستقیم بین مولفه

 گرایی تهیه مرحله هفتم( ماتریس تفسیری با تقارن

های مربوط به ها و لینکشود که تفسیر گرهمی

های تدوین شده در قالب مدل ساختاری تفسیری شاخص

 باشند.فراگیر می

های پژوهش ماهیت روش شناختی پژوهش، سوال بر اساس

 از:  اندعبارت

مبنا در  عنوانبه تأمین رهیهای در زنجقابلیتهای مولفه .۱

 تحلیل تفسیری کدامند؟

 عنوانبهپایدار  تأمینسپاری زنجیره های ریسک برونگزاره .2

 مرجع در تحلیل تفسیری کدامند؟

در  تأمین رهیهای در زنجقابلیتهای ترین مولفهاثربخش .3

در  داریپا تأمین رهیسپاری زنجبرون سکیری کنترل گزارها

 کدامند؟ خیز جنوبملی مناطق نفت شرکت

 جامعه آماری پژوهش -3-۱

گیری همگن، در بخش کیفی، این پژوهش از طریق مبنای نمونه

نفر از متخصصان و خبرگان رشته مدیریت  ۱۴اقدام به انتخاب 

وجود رویکرد نظری  بر اساسصنعتی در سطح دانشگاهی نمود تا 

ها در رابطه با موضوع پژوهش اقدام به مشارکت جهت تعیین مولفه
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تحلیل فراترکیب، در این بخش  بر اساسها نمایند. همچنین و گزاره

ها های علمی برای تعیین مولفههایی که در تارگاهاز پژوهش

 یهاگزارههای پژوهش یعنی، ( و شاخصتأمینهای زنجیره )قابلیت

( استفاده شد. در فاز دوم، داریپا تأمین رهیسپاری زنجبرون سکیر

نفر از  2۵بندی، از به منظور انجام بخش تحلیل تفسیری اولویت

خیز جنوب خواسته های ملی مناطق نفتی شرکتمدیران با سابقه

ها و اعضای گروه کانونی پس از ارزیابی مولفه عنوانبهشده تا 

پاسخ  ها، اقدام بهی بخش کیفی و تایید آنهای شناسایی شدهگزاره

های ماتریسی تدوین شده، نمایند. نکته قابل ذکر این به پرسشنامه

( یک تحلیل IRPبندی تفسیری )است که از آنجاییکه تحلیل اولویت

باشد، مبتنی بر تجزیه و تحلیلی ماتریسی و تحلیل در عملیات می

معیار مشخصی همچون تجربه یا دانش تخصصی  بر اساسبایست می

گان صورت پذیرد که براین مبنا از نظر حجم کنندتوسط مشارکت

؛ ]2۷[سوشیل هایی همچون نمونه محدود است و مطابق با پژوهش

 باشد.می ]2۸[ و همکارانچیتهامبارانتهان 

 های پژوهشیافته -4

و  تأمینهای زنجیره های قابلیتباهدفِ ایجاد پیوند بین مولفه

تحلیلِ فراترکیب  ، ازتأمینسپاری زنجیره های ریسک برونگزاره

های شناسایی شده در ها و گزارهشود تا با تدوین مولفهاستفاده می

های ماتریسی پژوهش در بخش کمی، وارد فازِ قالب چک لیست

 بندی شود.تحلیل تفسیری اولویت

 های فراترکیبیافته -4-۱

به دنبالِ از طریق غربالگری نظری و پژوهشی  بیفراترک حلیلروش ت

باشد. های مرتبط با موضوع پژوهش میها و گزارهمولفهشناسایی 

 2020تا  20۱۸های مشابه، دوره زمانی جهت واکاوی پژوهش

شمسی بوده است. به عبارت دیگر به  ۱39۸تا  ۱39۵میالدی و 

ها و های مشابه و با استفاده از پایگاهها و پژوهشمنظور یافتن مقاله

های اقدام به شناسایی پژوهش المللی و داخلی،مراجع پژوهشی بین

 مرتبط با هدف پژوهش شد.

 
 های اولیه( غربالگری پژوهش5شکل )

 

( مشخص شده است، کلیه منابع اولیه 2همانطور که در در شکل )

باشند که پس از چند مرحله فرآیند مورد می 66شناسایی شده 

پژوهشِ  33غربالگری از نظر محتوا، عنوان و تحلیل در نهایت، 

متناسب با محتوا، عنوان و فرآیندهای تحلیلی موردنظر این پژوهش 

های های قابلیتط به تعیین مولفهپژوهش مربو ۱۵انتخاب شدند که 

های ریسک زنجیره پژوهش مربوط به گزاره ۱۸و  تأمینزنجیره 

 بر اساسبایست مفاهیم را باشد. در این مرحله میپایدار می تأمین

 بر اساسسازی ارزش یکپارچهها تفکیک نمود، تا ها و گزارهمولفه

امتیازی  هایدر قالب چک لیست تأمین رهیهای در زنجقابلیت

 ۱0 بر اساسدر واقع از طریق معیار ارزیابی انقتصادی  تعیین شوند.

 ،یبردارنمونه ق،یتحقطرح ق،یمنطق روش تحق ق،یتحقاهدافمعیار 

 انیب ل،یو تحل هیدقت تجز ،یریپذها، انعکاسداده یآورجمع

 تعدادکلمنابعیافتشده
N = ۶۶  

هایردشدهبهدلیلعنوانتعدادپژوهش N = ۱۲ 

هاجهتبررسیچکیدهتعدادپژوهش  
N = ۵۴ 

 تعدادکلمنابعیافتشده
N = ۴۳ 

شدهتعدادکلمنابعیافت  
N = ۳۳ 

Nهایردشدهازنظرتحلیلتعدادپژوهش = ۱۰ 

Nهایردشدهازنظرمحتواتعدادپژوهش = ۱۱ 
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در بخش الف( اقدام به  قیتحقو ارزش هاافتهیو شفاف  کیتئور

و در بخش ب( اقدام به  تأمینهای زنجیره های قابلیتتعیین مولفه

 شوند.می داریپا تأمین رهیسپاری زنجبرون سکیرهای تعیین گزاره

 (E)  تأمینهای زنجیره های قابلیتالف( شناسایی مولفه

های داده شد، اقدام به شناسایی در این بخش باتوجه به توضیح

( ۱شود. جدول )( میTبا نماد ) تأمینهای زنجیره های قابلیتمولفه

ای نمره ۵0شاخص  بر اساسها را ها و شاخصنحوه ارزیابی مولفه

معیار توضیح داده شده مورد  ۱0 بر اساس ۵تا  ۱در قالب امتیازهای 

 د.دهسنجش قرار می

 های غربال شدهفرآیند تحلیل حیاتی پژوهش -۱ جدول

 ارزیابی انتقادی         
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 3۸ ۴ ۴ ۵ ۴ 3 3 3 ۴ ۵ 3 ]29[سینگه و همکاران 

 39 ۴ ۴ 3 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ]30[لیائو 

 33 ۵ 3 3 3 ۴ 3 3 3 3 3 ]22[ایرفان و همکاران 

 3۷ ۴ 3 ۴ ۴ ۴ 3 ۴ ۴ ۴ 3 ]2۱[سینگه و کومار 

 36 ۴ ۴ ۴ ۴ 3 2 ۴ 3 ۴ ۴ ]3۱[نوائیس و همکاران 

 3۱ ۴ ۴ ۴ 3 3 3 ۴ 3 3 ۴ ]32[گویال و همکاران 

 2۱ ۴ 3 3 3 3 3 ۴ 3 2 2 ]33[روجو و همکاران 

 3۸ ۴ ۴ 3 3 3 ۴ 3 ۵ ۵ ۴ ]3۴[ماندِرز و همکاران 

 30 ۴ 3 3 2 3 3 ۴ ۵ ۴ 3 ]3۵[اُبایی و همکاران 

 32 ۴ ۴ 3 3 3 ۴ 3 3 3 2 ]36[اکبرزاده و همکاران 

 26 ۴ 3 2 3 3 3 2 3 2 3 ]3۷[ی النیگ ی وصاحب

 39 ۴ ۵ 3 ۴ ۴ 3 ۴ ۴ ۵ ۴ ]3۸[ی و همکاران مفتاح

 ۱۸ 3 ۱ 2 ۱ 2 ۱ ۱ 2 3 2 ]39[و همکاران  پورییآقا

 3۴ ۴ ۴ 3 3 ۴ ۴ 3 3 3 3 ]23[ی و همکاران بسطامیعباس

 23 3 3 3 2 2 2 ۱ 2 2 2 ]۴0[آقائی و آقائی 

شاخص مد، نشان داد، چهار پژوهش  بر اساسامتیازهای ارائه شده 

دریافت نمودند و  30امتیاز، زیر  ۵0باتوجه به اینکه از مجموع 

هایی که برحسب دستورالعمل حد کفایت امتیاز این تحلیل پژوهش

و باالتر را کسب نمایند، مورد تایید هستند، حذف گردیدند  30امتیاز 

مه اقدام به و به همین دلیل از دور بررسی خارج شدند. در ادا

شود. براین پژوهش می تأمین رهیهای زنجقابلیت یهامولفهاستخراج 

از روش  تأمینهای زنجیره های قابلیتاساس به منظور تعیین مولفه

 ی معیارهایکلیه روش این برمبنای شود.امتیازی زیر استفاده می

 جدول ستون در شده، ییدأت مقاالت متن از شده استخراج فرعی

های پژوهش محققان نام جدول هر ردیف در سپس و شودمی نوشته

 از پژوهشگر هر از استفاده مبنای بر. شودمی آورده شده تایید

 درج« » عالمت جدول، ستون در شده نوشته فرعی معیارهای

 باهم فرعی، معیارهای ستون در  هر امتیازهایی سپس شود،می

 شده، انجام هایپژوهش میانگین از باالتر امتیازهای و شودمی جمع

 .شوندمی انتخاب پژوهش هایمولفه عنوانبه

 

 

 

 

 



                                    کرم صالحی و رضا طهرانیراد، الهزاده، علی محمودیجو، صابر مالعلیبیژن بنفشه                                   2۱۱

 

 ۱3۹۹ پاییز -3شماره  -۱۰جلد   نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 های اصلی پژوهشفرآیند تعیین مولفه -2جدول 
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 -  -  - - - -  - ]29[سینگه و همکاران 
 - -  -    - -  ]30[لیائو 

 -   -  -   -  ]22[ایرفان و همکاران 

  - -   -  -   ]2۱[سینگه و کومار 

   - -  - -   - ]3۱[نوائیس و همکاران 

  - - -  -  - -  ]32[گویال و همکاران 

 -  - -  -   -  ]3۴[ماندِرز و همکاران 

     -  - -  - ]3۵[اُبایی و همکاران 

ی
داخل

   -   - - -   ]36[اکبرزاده و همکاران  

   -   -   -  ]3۸[ی و همکاران مفتاح
   -   -  - -  ]23[ی و همکاران بسطامیعباس

 7 6 2 7 3 7 ۹ 3 6 8 جمع

دارای بیشترین  این تحلیل نیز مشخص شد، هفت مولفه بر اساس

معیارهای اصلی  عنوانبهفراوانی هستند و براین مبنا در این پژوهش 

گیرند. در این بخش پس از مورد بررسی قرار می تأمینزنجیره 

های تایید شده، اقدام به تعریف واکاوی در مبانی نظری پژوهش

 ( شده است.3های شناسایی شده طبق جدول )هریک از مولفه

 تأمینهای زنجیره های قابلیت( مولفه3جدول )
 تعاریف نماد هامولفه

های منابع قابلیت

 انسانی
E1 

ی تطبیق پذیری دهندههای آن نشانشوند و سطح قابلیتمحسوب می تأمینهای توسعه درزنجیره یکی از مهمترین اهرم عنوانبهمنابع انسانی 

های، هرقدر سطح توانمندی ادراکی و تخصصی این سطح از قابلیت بر اساسباشد. ها میهای شرکتمنابع انسانی همسو با اهداف و استراتژی

وری موثر باشند و باعث ایجاد بهره تأمینسانی در فرآیندهای زنجیره تواند به توسعه کارکردهای اثربخش منابع انها باالتر باشد، این موضوع میآن

 تأمینهای زنجیره تواند به پویایی بیشتر قابلیتبیشتر گردند. حل تعارضات و کنترل رفتارهای اینرسیک و کاهش مقاومت در برابر تغییر می

 ]29[کمک نماید 

های قابلیت

 مدیریت دانش
E2 

های مدیریتی به های به فرآیندهای دانش افزا در توسعه کارکردهای فرآیند تولید تا توزیع و فروش اشاره دارد. هرقدر سیستماین سطح از قابلیت

انش های مدیریت دوری از آن باشند، سطح قابلیتهای انجام کار و اکتساب دانش و بهرهها و نوآوری از طریق بهبود روشدنبال توسعه خالقیت

 .]3۱[گردد شود و باعث افزایش مزیت رقابتی برای شرکت میتقویت می تأمیندر زنجیره 

های قابلیت

 بازاریابی
E3 

ای که باشد، به گونههای شرکت از منظر بازاریابی برای رساندن محصوالت به مشتریان بالقوه مدنظر میها و ظرفیتدر این رویکرد سطح قابلیت

های همچنین سطح طح سفارش با حجم تولید و وجود مشتریان متقاضی یا خواهان وجود داشته باشد. این سطح از قابلیتتعادل مناسبی بین س

امکانات توزیع برطبق شرایط در حال ظهور  سایر کنندگان خود و توزیع ری،یبارگ تیتوانایی شرکت برای مدیریت مؤثر و کارآمد انبارها، ظرف

 ]3۵[گیرد را در بر می بازار

های قابلیت

 یابیمنبع
E4 

گذارترین تأثیرهای شرکت در دسترسی بی واسطه به مواد اولیه مورد نیاز اشاره دارد، چراکه یکی از مهمترین و های به قابلیتاین سطح از قابلیت

های توزیع منابع را داشته باشد، باشد. هرقدر شرکت توانایی جذب کانالعامل رقابت در سطح بازار، دستیابی به منابع کمیاب با حداقل هزینه می

 ]2۱[تواند به نیازهای دائما درحال تغییر بازار، پاسخ در خور توجهی ارائه دهد می
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های قابلیت

فرآیندهای 

 عملیات
E5 

تر و با صرف هزینه کمتر در ازای دریافت منفعت دهای عملیات هرقدر با چابکی بیشتر همراه باشد، قادر خواهد بود تا محصوالتی با کیفیتفرآین

توانایی استفاده از منابع بایست به سطح تکنولوژیک و می تأمینهای فرآیندهای تولید در زنجیره در واقع در تعریف قابلیت بیشتر تولید کند.

منظور برآوردن  مشتریان مختلف، بههای منطبق با ویژگی هاییحجم و باتیترکها، و دارای ویژگی تیفیمحصوالتی باک دیوجود برای تولم

 ]30[اشاره نمود  مختلف بازارهایهای خواسته

 تأمینهای قابلیت

 منابع مالی
E6 

باشد. هرقدر یک شرکت گذاری آتی میهای سرمایهها و پروژه، دسترسی به منابع مالی برای پیگیری طرحتأمینیکی از ابعاد مهم دیگر زنجیره 

تواند فارغ از هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را داشته باشد، میگذاری بر طرحتوانمندی الزم را در دسترسی به نقدینگی جهت سرمایه

تری توجههای تولید یا ایجاد یک خط واحد جدید یا بازار جدید را پیگیری نماید و به سطح قابلهای مالی، اقدام به توسعه زیرساختمحدودیت

 ]22[های رقابتی دست یابد از مزیت

های قابلیت

اثربخشی 

های سیستم

 اطالعاتی 

E7 

گیری مدنظر های تحلیل شده جهت تصمیمهای جریان و بازخورد اطالعات و استفاده به موقع از دادههای، زیرساختدر این سطح از قابلیت

گیری را برای مدیران محیا نماید تا سطحی از اثربخشی فرآیندهای تصمیمهای اطالعاتی با ایجاد یک پایگاه مرجع تالش میباشند. سیستممی

 رخدادهای به ویژه هنگام ر،ییاطالعاتی سازمان برای وفق با شرایط در حال تغ ستمیتوانایی ستا بیشترین بازده را به ذینفعان برسانند.  نمایند

 ]23[باشد می تأمینهای در زنجیره های قابلیتیکی از مهمترین مولفه نشده نییبشیپ

 تأمین رهیزنج یسپاربرون سکیرهای ب( شناسایی گزاره

(𝐋) 

همانند مراحل فوق و با پیروی از روش ارزیابی انتقادی در این بخش 

گردد. در این بخش مشخص می تأمین رهیزنج یسپاربرون سکیر

 سکیرهای داده شد، اقدام به شناسایی باتوجه به توضیح

( نحوه ۴شود. جدول )( میLبا نماد ) تأمین رهیزنج یسپاربرون

ای در قالب نمره ۵0شاخص  بر اساسای را ارزیابی مضامین گزاره

معیار توضیح داده شده مورد سنجش  ۱0 بر اساس ۵تا  ۱امتیازهای 

 دهد.قرار می

 های غربال شدهفرآیند تحلیل حیاتی پژوهش -4جدول 

 بی انتقادیمعیارهای ارزیا       
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 ۱۸شاخص مد، نشان داد، از مجموع  بر اساسامتیازهای ارائه شده 

امتیاز،  ۵0پژوهش اولیه، شش پژوهش باتوجه به اینکه از مجموع 

دریافت نمودند و برحسب دستورالعمل حد کفایت امتیاز این  30زیر 

و باالتر را کسب نمایند، مورد  30هایی که امتیاز تحلیل پژوهش

و به همین دلیل از دور بررسی خارج  شدندتایید هستند، حذف 

 شدند. 

 های پژوهشفرآیند تعیین گزاره  -5جدول 
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    - - -   -  - ]۱۷[ و همکاران ایآدِسان

    -   -    - ]۴۱[جوتِنِر و همکاران 

 -  -  - - - -   - ]۱۸[ و همکاران گایبال

 - -  - - -  -  -  ]۴3[کالیچیا و همکاران 

  - - -  - - -  - - ]۴6[پراکاش و همکاران 
  -   -  - - -  - ]۴۷[گوآالندریس و کاالچِشمیت 

     - - -  -  - ]۴۸[بِهاکو و همکاران 

  -    - - - - -  ]۴9[سنگبر و همکاران 

 -  -  -   - - - - ]۷[فرخ و همکاران 
 - -  - - -   -  - ]۵2[نوری و همکاران 

  -  - -   -  - - ]۵3[و همکاران  فرزادهییحی
 ۷ 3 ۷ 2 6 2 6 6 6 6 2 جمع

دارای بیشترین  اساس این تحلیل نیز مشخص شد، هشت گزاره بر

فراوانی هستند. در این بخش پس از واکاوی در مبانی نظری 

های شناسایی اقدام به تعریف هریک از گزارههای تایید شده، پژوهش

 ( شده است.6شده طبق جدول )
 تأمین رهیزنج یسپاربرون سکیرهای ( گزاره6جدول )

 تعاریف نمادها سپاریهای ریسک برونگزاره معیارها

یر
ک

س
 

ی از برون
ی ناش

صاد
اقت

ی زنجیره 
سپار

ن
تأمی

 
پایدار

 

 L1 مالی محدودیت

های دارای بدهی به نقدینگی یک ابزار کنترلی جهت دستیابی شرکت عنوانبههای مالی محدودیت

هایی که سطح اعتباری چندان مناسبی نداشته باشند، با از بازار اشاره دارد. به عبارت دیگر شرکت

 تأمینهای منابع نقدی خود از شیوه تأمینبایست جهت شوند و میهای مالی مواجه میمحدودیت

 ]۵6[مالی داخلی استفاده کند 

در توسعه  یهای اقتصادتیفقدان ظرف

 یرساختیز
L2 

های مختلف همچون صنعت، فناوری اطالعات، بازار و ... همگی مبنایی توسعه زیرساختی در بخش

های اقتصادی کشورها به تشود. اما ظرفیبرای ارزیابی اثربخشی پایدار در یک اقتصاد محسوب می

تواند سطح ها و ... با کمبود نقدینگی همواره مواجه است و این موضوع میدلیل تورم؛ تحریم

 ]۴۱[پایدار را با مشکل مواجه نماید  تأمینهای اقتصادی در زنجیره ریسک

 L3 یکالن اقتصاد یرهایمتغ یناگهان راتییتغ

، اختالالت اقتصادی به تأمینسپاری زنجیره یکی دیگر از مشکالت مربوط به ریسک ناشی از برون

ها تواند سبب تغییرات مداوم قیمتباشد که این موضوع میتوازن و ثبات اقتصادی میدلیل عدم

 ]۱۸[نماید  تأمینها های مالی زیادی را بر شرکتشود و هزینه

 L4 یهای اقتصادمیتحر

های اقتصادی به منظورتامین اهداف دستکاری در روابط و همکاری اشاره بههای اقتصادی حریمت

. در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار سیاست خارجی است که این امکان را فراهم دارد سیاسی

آورد که کشور یا کشورهایی مقاصد سیاسی خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختالف می
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به دلیل وجود  تأمینگردد سطح ریسک ناشی از زنجیره که این موضوع باعث می کننداعمال 

 ]۴۸[مشکالت مربوط به مواد اولیه افزایش یابد 

یر
ک

س
 

ت
زیس

ی از برون
ی ناش

محیط
ی زنجیره 

سپار
ن

تأمی
 

پایدار
 

 L′5 محیطیهای زیستافزایش آالیندگی

ی توازن در پایداری محیطی در هراقتصادی یک مبنای برهم زنندههای زیستافزایش آالیندگی

های نهادی دارد و هم ریشه در کارایی نظارتشود که هم ریشه در عدممحسوب می

هایی بسیار مهم در عرصه سازی و مشکالت رفتاری و اجتماعی دارد. یکی از ریسکفرهنگعدم

ها باهدف کسب محیطی است که شرکتهای زیست، افزایش آالیندگیپایدار تأمینزنجیره 

 ]۴۱[نمایند سودباالتر اقدام به انجام فرآیندهای تولید خود می

 L′6 عاتیضا افتیدر باز یگذارعدم سرمایه

شود محسوب می تأمینهای زنجیره یکی دیگر از ریسک عنوانبهمکانیزه نبودن فرآیندهای بازیافت 

های زیادی از بابت ذفع زیست باعث گردد تا هزینهگردد ضمن آسیب زدن به محیطکه باعث می

 ]۴6[ها وارد شود ها به شرکتآالیندگی

محیطی در فقدان استانداردهای زیست

 کنترل ضایعات
L′7 

یک مبنای نهادی ابزاری جهت کنترل عملکردهای  عنوانبهمحیطی وجود استانداردهای زیست

های الزم در این زمینه باعث استراتژیتوجهی و عدمشود. اما بیها محسوب میرفتاری شرکت

های ی حجم زیاد آالیندگیمحیطی پوشش دهندهشود تا سطح استانداردهای زیستمی

سپاری حیطی ناشی از برونمهای زیستمحیطی نباشد و این موضوع سببِ افزایش ریسکزیست

 ]۴۷[پایدار گردد  تأمینزنجیره 

 L′8 محیطیهای زیستافزایش سطح تولید زباله

محیطی است که های زیستسپاری، افزایش سطح تولید زبالههای برونترین ریسکیکی از مخرب

زیست الزام به افشای کربن، معموال باعث تخریب محیطهای نهادی همچون عدمنظارتبه دلیل عدم

 ]۴۷[شود می

 (IRP) بندی تفسیریتحلیلِ اولویت

های همانطور که تشریح شد، در بخش کیفی پژوهش مولفه

 یسپاربرون سکیرهای ( و گزارهE) تأمینهای زنجیره قابلیت

( تعیین شدند. در این بخش باهدفِ Lپایدار ) تأمین رهیزنج

یا برعکس و یا متقابل، اقدام  و«𝑗»بر ستون « 𝑖»گذاری سطر تأثیر

شود. لذا به منظور ایجاد به انجام فرآیندهای مربوط به این تحلیل می

بایست سطح ارتباط مستقیم، متقارن و های تعاملی ابتدا میماتریس

ها، مورد توجه قرار داد. لذا ابتدا مستقیم را همسو با توضیح یا غیر

 شود:میپرسشنامه ماتریسی به ترتیب زیر تعیین 
 تأمین رهیزنج یسپاربرون سکیربا  تأمینهای زنجیره ( ماتریس متقابلِ قابلیت7جدول )

 ریسک اقتصادی محیطیریسک زیست

E
/L

 

 ها       گزاره                              
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L′8 L′7 L′6 L′5 L4 L3 L2 L1 

0 0 0 0 0 0 ۱ 0 E1 های منابع انسانیقابلیت 

ت
لی

قاب
ره 

جی
 زن

ی
ها

ن
می

تأ
 

۱ 0 0 ۱ ۱ ۱ 0 ۱ E2 های مدیریت دانشقابلیت 

0 0 0 0 0 0 ۱ ۱ E3 های بازاریابیقابلیت 

0 0 ۱ 0 0 ۱ 0 ۱ E4 یابیهای منبعقابلیت 

0 ۱ 0 ۱ ۱ 0 ۱ 0 E5 های فرآیندهای عملیاتیقابلیت 

0 0 ۱ 0 ۱ ۱ 0 ۱ E6 منابع مالی تأمینهای قابلیت 

0 ۱ 0 0 0 ۱ ۱ ۱ E7 های اطالعاتیهای سیستمقابلیت 

    تأمینسپاری زنجیره ریسک برون
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های زنجیره های قابلیتحال باهدف ایجادِ تفسیر تقابل مولفه

جدول زیر  تأمینسپاری زنجیره های ریسک برونبا گزاره تأمین

 شود.ارائه می
 تأمینسپاری زنجیرهبا ریسکِ برون تأمینهای زنجیره ( تحلیل تفسیری ماتریس متقابلِ قابلیت8جدول )

  سپاریابعاد ریسک اقتصادی برون سپاریمحیطی برونابعاد ریسک زیست
L′8 L′7 L′6 L′5 L4 L3 L2 L1 

      

پویایی منابع 

انسانی عاملی 

برای توسعه 

 پایدار اقتصاد

 E1 

ت
لی

قاب
ره 

جی
 زن

ی
ها

ن
می

تأ
 

ای مانعدانشپویایی

برای جلوگیری از تولید 

 محیطیهای زیستزباله

  

دانش افزایی 

محرکی برای 

کاهش 

های آالیندگی

 محیطیزیست

دانش افزایی 

راهی برای 

استقالل 

 اقتصادی

زایش دانش 

عاملی برای 

ایجاد ثبات 

 اقتصادی

 

دانش  پویایی

عاملی برای کاهش 

 محدودیت دانش
E2 

      

دسترسی به 

بازارهای جهانی 

عاملی برای 

توسعه پایدار 

 اقتصاد

شناخت بازار راهی 

 E3 مالی تأمینبرای 

  

دسترسی به منابع 

عامل برای 

گذاری در سرمایه

 بازیافت ضایعات

  

پویایی 

دسترسی به 

منابع عاملِ 

 ثبات اقتصاد

 

پویایی دسترسی 

به منابع عاملِ 

 مالی پویا تأمین
E4 

 

تغییرات عملیاتی 

دلیلی برای افزایش 

اثربخشی 

استانداردهای 

 محیطیزیست

به روز بودن 

فرآیندهای عملیاتی 

دلیلی برای 

گذاری در سرمایه

 بازیافت ضایعات

نظارت عملیاتی 

راهی برای کاهش 

های آالیندگی

 محیطیزیست

فرآیندهای 

عملیاتی پویا 

دلیلی جلوگیری 

های از تحریم

 اقتصادی

 

فرآیندهای 

عملیاتی پویا 

محرکِ متوازن 

 پایداری اقتصاد

 E5 

  

دسترسی به 

نقدینگی محرک 

گذاری در سرمایه

 بازیافت ضایعات

 

فرآیندهای 

پویای مالی 

ای بر سر مانع

های راه تحریم

 اقتصادی

دسترسی به 

نقدینگی 

محرک ثبات 

 اقتصادی

 

های مالی قابلیت

مانع ای 

های محدودیت

 مالی

E6 

 

های قابلیت

های اطالعاتی سیستم

محرک پویایی 

ها از ظریق نظارت

استانداردهای 

 محیطیزیست

   

جریان آزاد 

اطالعات 

عامل ثبات 

 اقتصادی 

پویایی 

های سیستم

اطالعاتی مبنایی 

برای توسعه 

 پایدار اقتصاد

های فناوری قابلیت

محرک اطالعات 

جذب نقدینگی 

 مالی

E7 

   پایدار تأمینسپاری زنجیره ریسک برون

باتوجه به نتایج کسب شده، در این بخش در قالب گام بعدی تحلیل، 

سازی های یکپارچهگذاری هریک از گزارهتأثیراقدام به ارزیابی سطح 

( ۸( و )۷گزاره در جداولِ )لذا باتوجه به نقش این شود. ارزش می

 عنوانبههای مالی پذیری محدودیتگذاری نقش انتقالتأثیراقدام به 
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پایدار  تأمینپذیری زنجیره های انعطافگزاره مرجع بر مولفه

شود. برای اینکار می بایست از رابطه قطری کردن یک ماتریس می

 Pماتریس  A(n∗n) برای یک ماتریساستفاده شود. 

(nonsingularرا می ) توان پیدا کرد که حاصلP−1AP = D 

nیک ماتریس قطری گردد. در حالت کلی ضریب دو ماتریس  ∗ n 

 را می توان به شکل زیر تعریف نمود:
AB = A[X1, X2, ⋯ Xn] = [AX1, AX2, ⋯ AXn] 

 

,X1که در آن  X2, ⋯ Xn  های ستونB  است. بنابراین اگرE1 ،
E2 و E3 های ستونE را نمایش دهند و ماتریس قطری D به صورت 

D = [

d11

d22

d33

] 

APباشد، حاصل  = PD  برابر است با[AE1, AE2, AE3] =

[d11, d22, d33E3]  و یا 
AE1 = d11E1, AE2 = d22E2, AE3 = d33E3 

های پژوهش که دارای بردارهای ویژه براین اساس باتوجه به ماتریس مولفه
ی هستند، سطح قطرپذیری به واسطه رابطه E7تا  E1مستقل به ترتیب 

شود. برای این منظور چون تعیین می ۱*تعیین مقادیر ویژه موهومی یعنی 
λ1 = a + β  هستند، بردار ویژهV1  نیز موهومی خواهد بود. حل چنین

 سیستم معادالتی به صورت زیر است:

X1 = V1eλ1t, X2 = V̅1eλ̅1t 
تأمینهای زنجیره های قابلیتمولفه بر اساسی مال یهاتیمحدودگذاری تفسیری تأثیر( بررسی ۹جدول )  
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  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

های منابع انسانیقابلیت  E1 -       

های مدیریت دانشقابلیت  E2 ۱ -      

های بازاریابیقابلیت  E3 ۱* ۱ -     

یابیهای منبعقابلیت  E4 ۱* ۱* ۱ -    

های فرآیندهای عملیاتیقابلیت  E5 ۱* ۱* ۱* ۱ -   

منابع مالی تأمینهای قابلیت  E6 ۱* ۱* ۱* ۱* ۱ -  

های اطالعاتیسیستمهای قابلیت  E7 ۱* ۱* ۱* ۱* ۱* ۱ - 

تأمینهای زنجیره های قابلیتپذیری بین مولفه( فرآیندهای انتقال۱نمودار )  

 
 پذیری در این گزاره برشود بیشترین سطح انتقالهمانطور که مشاهده می

های ی برسایر مولفهمنابع مال تأمینهای قابلیت گذاری انتقالیتأثیراساس 
گذاری گزاره های ریسک تأثیرباشد. در ادامه باهدف تعیین های میقابلیت
تدوینِ  بر اساسپایدار ابتدا اقدام به امتیازبندی  تأمینسپاری زنجیره برون

تریس دستیابی وشود و در بخش بعدی مای زوجی میفرم امتیاز مقایسه

 شوند تا در نهایت، برارائه می هاگزاره نیارتباط ب یریپذانتقال ماتریس 
 یگذارتأثیر»؛ «گذاریتأثیرعدم »؛ «میمستق یگذارتأثیر»اساس معیارهای 

در امتداد هم تعیین شوند. در بخش « یریتفس یگذارتأثیر»؛ «ریپذانتقال
فرم  بر اساسمقایسه زوجی، گزاره های پژوهش به صورت دو به دو 

 شوند.( باهم مقایسه می۱۰بندیِ جدول )امتیاز
 

 

E1 E2 E3 

 
E4  E5  E6  E7 
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تأمین( مقایسه زوجی گزاره های ریسک برون سپاری زنجیره ۱۰جدول )  
 𝐘𝐞𝐬/𝐍𝐨 مقایسهزوجی شماره 𝐘𝐞𝐬/𝐍𝐨 مقایسهزوجی شماره

 ��  L1 یهاتیمحدودمقایسهزوجیدرسطح 

یمال  
 L2 مقایسهزوجیدرسطحفقدانظرفیتهایاقتصادی   

۱ L1 − L2 Yes ☐   No ☐ ۱۵ L1 −  L3 Yes ☒   No ☐ 
۲ L2 −  L1 Yes ☐   No ☐ ۱۶ L3 − L1 Yes ☐   No ☒ 
۳ L1 −  L3 Yes ☐   No ☐ ۱۷ L1 − L4 Yes ☒   No ☐ 
۴ L3 − L1 Yes ☒   No ☐ ۱۸ L4 − L1 Yes ☐   No ☒ 
۵ L1 − L4 Yes ☐   No ☒ ۱۹ Y1 − L5 Yes ☐   No ☒ 
۶ L4 − L1 Yes ☐   No ☒ ۲۰ L′5 − L′1 Yes ☒   No ☐ 
۷ Y1 − L5 Yes ☒   No ☐ ۲۱ L′1 − L′6 Yes ☐   No ☒ 
۸ L′5 − L′1 Yes ☐   No ☒ ۲۲ L′6 − L′1 Yes ☐   No ☒ 
۹ L′1 − L′6 Yes ☐   No ☒ ۲۳ L′1 − L′7 Yes ☐   No ☒ 
۱۰ L′6 − L′1 Yes ☐   No ☒ ۲۴ L′7 − L′1 Yes ☒   No ☐ 
۱۱ L′1 − L′7 Yes ☐   No ☒ ۲۵ L′1 − L′8 Yes ☐   No ☒ 
۱۲ L′7 − L′1 Yes ☒   No ☐ ۲۶ L′8 − L′1 Yes ☐   No ☒ 
۱۳ L′1 − L′8 Yes ☐   No ☒ 

 نکته: باتوجه به محدودیت های صفحات مقاله بخشی از مقایسه زوجی ارائه شد.
۱۴ L′8 − L′1 Yes ☐   No ☒ 

دهد، گذاری روابط ارائه شد که نشان میتأثیربخشی از  عنوانبهاین جدول 
تغییرات ی دو گزاره L1ی مال یهاتیدر سطح محدود یزوج سهیمقامثال 

به  L1محدودیت های مالی  و L3ناگهانی متغیرهای کالن اقتصادی 
j تأثیرصورت  → i  باهم در ارتباط هستند که این ارتباط ضمن نشان دادن

تغییرات ناگهانی گذاری انتقای، به معنای آن است که تأثیریک سطح از 
 باشد.متغیرهای کالن اقتصادی محرکی در ایجادِ محدودیت های مالی می

« SSIM»منظور تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری حال به
( ارائه شده است. برای ۱۱های زوجی مضامین پژوهش در جدول )مقایسه
امین شاخص به صورت دو به دو با تمام عناصر از  iهای زوجی مقایسه

(i + یا خیر « Y». برای هر ارتباط پاسخ بله شدندام مقایسه n( ام تا 1
«N »د. در این شوداده شده و در صورت پاسخ مثبت، دلیل آن بیان می

صورت منطق تفسیری روابط زوجی به فرم پایه علمی منطقی تفسیری 
 روابط به صورت ماتریس دستیابی به صورت در این مرحلهارائه شده است. 

اند. طبق جدول ( ارائه شده۱۱شوند که در جدول )وارد می« ۰»یا « ۱»
هایی که گزینه و خانه ۱دارند، عدد « Yes»هایی که گزینه ( خانه۱۰)
«No » لیاز تبد سیماتردر واقع، این  شود.قرار داده می ۰دارند عدد 

بدست  کیصفر و  یدو ارزش سیماتر کیبه  یساختار یخود تعامل سیماتر
 .دیآیم

(ماتریسدستیابی۱۱جدول)  

محیطیریسک زیست     ریسک اقتصادی 
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   L1 L2 L3 L4 L′5 L′6 L′7 L′8 

ی
ت محیط

 زیس

های مالیمحدودیت  L1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ 

یرساختیدر توسعه ز یاقتصاد یهاتیفقدان ظرف  L2 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ 

یکالن اقتصاد یرهایمتغ یناگهان راتییتغ  L3 ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ 

یاقتصاد یهامیتحر  L4 ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 

ی
صاد

 اقت

یطیمحستیز یهایندگیآال شیافزا  L′5 ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 

عاتیضا افتیدر باز یگذارهیعدم سرما  L′6 ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ 

عاتیدر کنترل ضا یطیمحستیز یفقدان استانداردها  L′7 ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

محیطیهای زیستافزایش سطح تولید زباله  L′8 ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ 
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های اساس تعامل شاخص در ادامه در این مرحله اقدام به تشکیل امتیازها بر
شود. به این صورت میمقایس شده جهت تشکیل ماتریس دستیابی متعامل 

اگر های پژوهش اگر، پذیری ارتباط بین گزارهکه برای تعیین میزان انتقال

 تأثیرنیز  Cگزاره بر  Bگزاره مستقیم دارد، آنگاه  تأثیر Bبر گزاره  Aگزاره 
قطبی است یا اصطالحا  تأثیریک  Cگزاره  بر Aمستقیم داشته باشد، گزاره 

  پذیر است.انتقال
هاپذیریارتباطبینگزاره(ماتریسدستیابیازنظرمیزانانتقال۱۲جدول)  

محیطیریسک زیست     ریسک اقتصادی 
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   L1 L2 L3 L4 L′5 L′6 L′7 L′8 

ی
ت محیط

 زیس

های مالیمحدودیت  L1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ 

یرساختیدر توسعه ز یاقتصاد یهاتیفقدان ظرف  L2 ۱* ۱ ۱* ۱* ۱* ۰ ۱ ۱ 

یکالن اقتصاد یرهایمتغ یناگهان راتییتغ  L3 ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ 

یاقتصاد یهامیتحر  L4 ۰ ۱ ۱* ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 

ی
صاد

 اقت

یطیمحستیز یهایندگیآال شیافزا  L′5 ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 

عاتیضا افتیدر باز یگذارهیعدم سرما  L′6 ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ 

عاتیدر کنترل ضا یطیمحستیز یاستانداردهافقدان   L′7 ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

محیطیهای زیستافزایش سطح تولید زباله  L′8 ۱ ۱ ۰ ۱ ۱* ۱ ۱* ۱ 

گذاری انتقالیتأثیر    گذاری مستقیمتأثیر     

 L3با  L2مثال مشخص شد، باتوجه به مستقیم بودن ارتباط بین  عنوانبه

، L4با  L3در هر دو خانه و مستقیم بودن ارتباط بین  ۱و قرار گرفتن عدد 

در  ۱*شود که با گذاری انتقالی تعیین میتأثیربه صورت  L4با  L2ارتباط 

باتوجه به مشخص شدن، سطح  درج شده است. L4با  L2تقاطع 

گذاری مستقیم و انتقالی مضامین پژوهش، در گام بعد اقدام به تعیین تأثیر

قالبِ  شود که این نتایج درها میگذاریتأثیردرصدهای امتیاز مجموع سطح 

این نتایج، درصدهای امتیاز مجموع  بر اساس ( ارائه شده است.۱۳جدول )

  ها ارائه شده است.گذاریتأثیرسطح 

پایدار تأمینسپاری زنجیره های ریسک برونگذاری گزارهتأثیر( درصد امتیازهای سطح ۱3جدول )  

 متغیر مرجع

تأثیر
ی

گذار
 

مستقیم
 

عدم 
تأثیر

ی
گذار

تأثیر 
ی

گذار
  

انتقال
پذیر

 

تأثیر
ی

گذار
  

ی
تفسیر

 

تأثیر
ی

گذار
 

ی
کل

درصد 
 

تأثیر
ی

گذار
 

ی
تفسیر

 

های مالیمحدودیت  L1 ۱2 6 ۱ 2 2۱ ۵2/9  

یرساختیدر توسعه ز یاقتصاد یهاتیفقدان ظرف  L2 ۱2 3 3 3 2۱ 2۸/۱۴  

یکالن اقتصاد یرهایمتغ یناگهان راتییتغ  L3 ۱2 3 2 ۴ 2۱ 0۵/۱9  

یاقتصاد یهامیتحر  L4 ۱0 ۱ 6 ۴ 2۱ 0۵/۱9  

یطیمحستیز یهایندگیآال شیافزا  L′5 ۱2 3 2 ۴ 2۱ 0۵/۱9  

عاتیضا افتیدر باز یگذارهیعدم سرما  L′6 0 0 ۱۵ 6 2۱ ۵۷/2۸  

عاتیدر کنترل ضا یطیمحستیز یفقدان استانداردها  L′7 ۱0 ۱0 0 ۱ 2۱ ۷6/۴  

محیطیهای زیستافزایش سطح تولید زباله  L′8 ۸ ۴ 0 ۱ ۱3 29/3  

۵2 29 30 ۷6 مجموع  60۱   

2۵/۴6 درصد  6۸/۱۷  ۷3/۱9  32/۱6    
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درصد روابطه  2۵/۴6ها نتایج نشان داد، تقریبا نیمی از مقایسه

مقایسه زوجی  ۱۴۷ضمنی هستند. از مجموع  تأثیراز نوعِ 

سپاری زنجیره های بین ریسک بروندرصد مقایسه ۷3/۱9

باشد. همچنین پذیر میپایدار دارای روابط انتقال تأمین

ین های تفسیری بمشخص گردید بیشترین تعداد مقایسه

های قابلیت بر اساس داریپا تأمین رهیسپاری زنجبرون سکیر

 افتیدر باز یگذارهیسرمادر مورد عدم تأمین رهیدر زنج

درصد و کمترین میزان  ۵۷/2۸بوده است یعنی  L′6 عاتیضا

 هایزباله تولید سطح مقایسه تفسیری نیز مربوط به افزایش

نتایج  اساسبر درصد بوده است.  29/3با  L′8محیطی زیست

های مربوط به اجرای فرآیندهای کسب شده، جدول زیر رتبه

 دهد.( را نشان میIRPبندی تفسیری )اولویت
تأمین رهیهای در زنجقابلیتبندی سطح وابستگی و نفوذ ( اولویت۱4جدول )  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7  سطح وابستگیD  تفاوتD − B  Rank 

E1 - ۱ 2 ۱ ۱ 2 2 ۹ ۱2-  6 

E2 4 - 4 5 3 3 3 22 ۱۱ ۱ 

E3 3 2 - 4 3 ۱ 3 ۱6 ۱-  4الف 

E4 3 2 ۱ - ۱ 2 ۱ ۰۱  ۱۰-  5 

E5 4 3 5 4 - 3 2 2۱ ۹ 2 

E6 4 2 3 3 2 - 2 ۱6 4 3 

E7 3 ۱ 2 3 2 ۱ - ۱2 ۱-  4ب 

B 2۱ ۱۱ سطح نفوذ  ۱7 2۰ 2۱  2۱  3۱  ۰6۱   

دهد، باالترین سطح وابستگی مربوط به این جدول نشان می

ی این موضوع است که بیان کننده «E2»مدیریت دانش  هایقابلیت

، وجودِ تأمیناست که مهمترین قابلیت در پایداری زنجیره 

ترین قابلیت در باشد. همچنین مشخص شد، پایینافزایی میدانش

« E1»های منابع انسانی تمربوط به قابلی تأمینپایداری زنجیره 

جمع سطری  عنوانبهسطح وابستگی  از طرف دیگر باشد.می

پذیر بودن از سایر تأثیردهنده پایدار، نشان تأمینهای زنجیره قابلیت

پذیری تأثیرباشد که براین اساس باالترین مربوط به ها میمولفه

باشد. همچنین مشخص های منابع انسانی میمربوط به قابلیت

یابی های منبعگردید باالترین میزان نقوذ مربوط به مولفه قابلیت

«E4 »گذاری بر سایر تأثیری سطح باالی دهندهباشد که نشانمی

باشد. به منظور تعیین اوزان می تأمینهای پایدارِ زنجیره قابلیت

بایست از متغیرهای مرجع می عنوانبههای پژوهش مربوط به گزاره

( اقدام به بررسی TISMع تفسیری ساختاری )طریق تحلیل جام

 پایدار نمود.  تأمینسپاری زنجیره های ریسک برونگزاره

 

گرایی در فرآیندهای بازار( دستیابی اوزان کثرت۱5جدول )  
    قدرت نفوذ L1 L2 L3 L4 L′5 L′6 L′7 L′8 متغیرهای مرجع

های مالیمحدودیت  L1 ۱ ۱ ۱ ۱ 0 0 ۱ 0 ۵    

    L2 0 ۱ 0 ۱ 0 ۱ ۱ 0 ۵  یاقتصاد یهاتیفقدان ظرف

رهایمتغ یناگهان راتییتغ  L3 ۱ ۱ ۱ 0 0 ۱ 0 0 ۴    

یاقتصاد یهامیتحر  L4 ۱ ۱ 0 ۱ 0 0 ۱ ۱ ۵    

یطیمحستیز یهایندگیآال  L′5 ۱ ۱* ۱* ۱ ۱ ۱ ۱* ۱ ۸    

یگذارهیعدم سرما  L′6 ۱* ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱* ۱* ۸    

افقدان استاندارده  L′7 0 0 ۱ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۴    

مستقیم تأثیر   L′8 0 0 ۱ 0 ۱ 0 ۱ ۱ ۴ افزایش سطح تولید زباله  

انتقالی تأثیر   ۱۱ ۵ ۸ ۴ ۴ ۵ ۷ 6 ۵ قدرت وابستگی  

قدرت وابستگی و نفوذ، اقدام به ارائه ماتریس مخروطی  بر اساس

سپاری زنجیره گذاترین ریسک برونتأثیربه منظور شناسایی 

 باشد.( قابل مشاهده می۷شود که در قالب شکل )می تأمین
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پایدار تأمینسپاری زنجیره ( ماتریس مخروطی ریسک برون7شکل )  

های ی افزایش آالیندگیشود، دو گزارههمانطور که مشاهده می

گذاری در بازیافت ضایعات سرمایهو عدم« L′5»محیطی زیست

«L′6 »تأمینسپاری زنجیره های برونگذاترین ریسکتأثیر عنوانبه 

اند. رفته( قرار گ۷شوند، زیرا در سطح آخر شکل )پایدار محسوب می

های ریسک گذارترین گزارهتأثیردر نهایت بامشخص شدن، 

دهی مربوط به هریک پایدار، اقدام به وزن تأمینسپاری زنجیره برون

گردد. به می تأمینهای زنجیره های پژوهش یعنی قابلیتاز مولفه

های عبارت دیگر این بخش به دنبال مشخص نمودن سطح قابلیت

پایدار را  تأمیناست که ریسک زنجیره  تأمیناثرگذاری در زنجیره 

 کاهش دهد.
تأمینهای در زنجیره گذارترین مولفه قابلیتتأثیر( انتخاب ۱6جدول )  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7  سطح وابستگیD  تفاوتD − B  Rank 

E1 - 9۱/0  ۸۵/۱  36/0  ۱۵/۱  ۴3/0  3۵/0  0۵/۵  69/9-  ۷ 

E2 ۱۷/۵  - 66/2  ۵9/3  29/2  9۴/3  ۱۱/۵  ۷6/22  ۱9/۱۵  ۱ 

E3 02/2  ۱2/۱   99/0  ۷۷/0  ۱۵/۱  ۱6/2  2۱/۸  6۵/2-  ۴ 

E4 ۴۱/0  ۸۴/0  6۵/0   ۱3/2  6۴/0  2۴/0  9۱/۴  ۷۱/۸-  6 

E5 0۸/2  ۱۷/2  ۱6/۱  ۱۱/۵   90/۴  2۵/2  6۷/۱۷  ۵/۸  2 

E6 ۱3/2  6۵/۱  03/۴  9۷/0  ۷۴/۱   6۱/2  ۱3/۱3  3/۱  3 

E7 93/2  ۸۸/0  ۵۱/0  60/2  09/۱  ۷۷/0   ۷۸/۸  9۴/3-  ۵ 

B ۷۴/۱۴سطح نفوذ   ۵۷/۷  ۸6/۱0  62/۱3  ۱۷/9  ۸3/۱۱  ۷2/۱2    
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( و ۱3بندی تفسیری ساده در جدول )با مقایسه فرآیند اولویت

های زنجیره بندی تفسیری در جدول فوق در مورد قابلیتاولویت

ها در هر دو مورد مشابه رتبه نیاغلب ا شود،مشخص می تأمین

توان به صورت تطبیق در جدول زیر . این نتایج را میهستند

 مشاهده نمود.
ساده و وزنی بندی تفسیریفرآیند اولویت برای تطبیقی های( رتبه۱2جدول )  

 هایراهکار

هایقابلیت  

فرآیند  اب هارتبه کد

 بندی تفسیریرتبه

 ساده

فرآیند  اب هارتبه

 بندی تفسیریرتبه

 وزنی

های منابع قابلیت

 انسانی
E1 6 ۷ 

های مدیریت قابلیت

 دانش
E2 ۱ ۱ 

های بازاریابیقابلیت  E3 
 ۴ 4الف

یابیهای منبعقابلیت  E4 5 6 

های قابلیت

 فرآیندهای عملیاتی
E5 2 2 

 تأمینهای قابلیت

 منابع مالی
E6 3 3 

های قابلیت

های سیستم

 اطالعاتی
E7 

 ۵ 4ب

ی باید بیان ریبندی تفساولویت ندیفرآدر تحلیل اوزان  در واقع

 سطح تیموقع در آنکه هایی  باالی هریک از مولفهوزنِ نمود،

تر اثربخشی بیشتر منجر شود، مطلوببه  تأمینزنجیره های قابلیت

 تیریمد یهاتیقابل این نتیجه باید بیان نمود، بر اساساست. 

باالترین  «E6»های فرآیندهای عملیاتی قابلیتو  «E2»ش دان

را جهت کنترل  تأمینهای زنجیره سطح اولویت در ابعاد قابلیت

باشند و پایدار دارا می تأمینسپاری زنجیره های برونریسک

های منابع انسانی ترین اولویت نیز در این بخش قابلیتپایین

«E1 »ود این قابلیت اگرچه باشد که به معنای آن است که وجمی

 های احتمالی نقش چندان ندارد. مهم است، اما در کنترل ریسک

 گیریبحث و نتیجه -5

های میپارادا نیاز قدرتمندتر یکپایدار، ی تأمین رهیزنج تیریمد

 یو خدمات یدیهای تولسازمان یرقابت تیمز بهبودی برا یاتیعمل

ها مهم امروزه سازمان گرید ،یکنون روند شود. بامحسوب می

آن  تیریو مد تأمین رهیزنج در ارزش افزوده جادیبلکه ا ستند،ین

و رقابت در  یسازیجهان شیبا افزا گر،ید یافتد. از سواتفاق می

از  یاریبس گرید ،دیهای جدیالملل و ورود فناورنیسطح ب

ها جهت و شرکت ندارند را الزم ییها و تجارب گذشته کارااستیس

 تأمینسپاری زنجیره حفظ پویایی رقابتی خود نیازمند برون

بندی تفسیرگرایانه ریسک . هدف این پژوهش اولویت]۱۷[هستند 

 بر اساس تأمین رهیهای در زنجقابلیت بر اساسسپاری پایدار برون

فرآیندهای تحلیلی این پژوهش،  بر اساس( بود. IRPتحلیل )

گیرند. در بخش اول مشخص می نتایج از دو منظر مورد تحلیل قرار

ی افزایش پایدار، دو گزاره تأمینترین ریسک زنجیره شد، محتمل

گذاری در بازیافت سرمایهمحیطی و عدمهای زیستآالیندگی

یکی از  عنوانبههای زیستی باشند. در واقع آالیندگیضایعات می

شود، ترین وقایع پایداری در جریان توسعه محسوب میمحتمل

ییکه که به دلیل وجود علل اجتماعی و اقتصادی، این احتمال جا

یک مبنای پایدار در  عنوانبهزیست وجود دارد که توجه به محیط

ی پیوندی حلقهجوامع در اولویت چندم قرار گیرد. لذا به دلیل عدم

های کنترل آالیندگی به دلیل در بین نهادهای نظارتی با مکانیزه

هایی که گذاریسرمایهم در این زمینه و عدمهای الزتکنولوژیعدم

ها برای پایدار الزم هستند، باعث خواهد شد تا سطح آالیندگی

را با  تأمینافزایش یابد و این موضوع جریان پایداری در زنجیره 

فقدان محیطی مواجه کند. از طرف دیگر، های مهم زیستریسک

ت، عایدر کنترل ضا ینهاد یهانظارتمطلوب و عدم یاستانداردها

باشند. در پایدار می تأمینمحیطی زنجیره محرکِ ریسک زیست

انگیزگی تدوین استانداردهای مدون، دلیلی برای بیواقع عدم

 عنوانبههای بازیافت ضایعات شدن تکنولوژیها به مکانیزهشرکت

باشد که در عین زیست مییک فناوری در جهت حفاظت از محیط

، مانع از تولید و ضمن کاهش مزیت رقابتی شرکتتواند حال می

ارائه محصوالتی متنوع با کارکردهای هماهنگ با 

و  ایآدِسانهای گردد. نتایج کسب شده با پژوهشزیستمحیط

 ]۵2[و نوری و همکاران  ]۴۱[؛ جوتِنِر و همکاران ]۱۷[ همکاران

نتایج بخش هدف پژوهش مشخص شد،  بر اساسمطابقت دارد. 

یکی از کارکردهای زنجیره  عنوانبههای مدیریت دانش تقابلی

پایدار را  تأمینسپاری زنجیره تواند سطح ریسک برونمی تأمین

های مدیریت دانش به دلیل افزایش کاهش دهد. در واقع قابلیت

افزایی، از یک سو، سبب سطح یادگیری و توسعه رویکردهای دانش

شود می تأمینی زنجیره های عملکردیکپارچگی در بهبود ویژگی

جهت پاسخگویی  تأمینو از سویی دیگر سبب انسجام در زنجیره 

 تأمینهای زنجیره های محیطی که احتماال سطح ریسکبه چالش

گردد. به عبارت دیگر مدیریت دانش، دهند، میرا افزایش می

های جدیدی را برای خلق و کسب ارزش بیشتر از زنجیره فرصت

اصلی کسب و کار فراهم های شایستگی اساس برپایدار  تأمین

ها را محیا ها و کاهش هزینهآورد و زمینه ایجاد خالقیتمی
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ها از های مدیریت دانش، شرکتسازد. به واسطه وجودِ قابلیتمی

طریق انطباق اطالعاتی و جریان آن در جهت افزایش سطح 

کاهش ها را یادگیری شرکت، چرخه زمانی کاال و خدمات و هزینه

ها داده و ارزش بیشتری را در یک موقعیت رقابتی برای شرکت

پایدار  تأمینکند. باید توجه داشت از آنجاییکه زنجیره ایجاد می

های مرتبط وری و کاهش هزینهبه دنبال افزایش سطح بهره

های باشد، وجود قابلیتمحیطی میهمچون اقتصادی و زیست

های متقابل پویاییِ بین نشتواند با کنترل کمدیریت دانش می

فرشان و کنندگان؛ خردهکنندگان؛ تولیدکنندگان؛ توزیعتأمین

های احتمالی را کنترل نمایند و از طریق پرکردن مشتریان، ریسک

، سطح تأمینهای نامتجانس زنجیره گسستگی بین سیستم

های بینیناهماهنگی جهت ارتقای سطح پایداری را از طریق پیش

قتصادی؛ بررسی روند تغییر متغیرهای کالن در اقتصاد؛ به موقع ا

های های احتمالی؛ کنترل سطح آالیندگیبرآورد وجودِ تحریم

های دفع و بازیافت گذاری در زیرساختمحیطی؛ سرمایهزیست

های احتمالی به دنبالِ ایجاد ضایعات و... باهدفِ کاهش هزینه

تلفی همچون های پایدار برای کسب پیامدهای مخشایستگی

افزایش سهم بازار؛ افزایش حاشیه سود؛ افزایش نرخ بازگشت 

های مدیریت دانش از طریق باشد. وجودِ قابلیتسرمایه و ... می

سازی شریان های دانشی، باعث بهینهاکتساب و بکارگیری ارزش

شود به طورییکه این پایدار می تأمینجریان دانش در تمام زنجیره 

دهد تا می تأمینی کنندگان در زنجیرهی استفادهامکان را به همه

هایی را اتخاذ کنند که ارزش مشتری را بیشینه نموده و تصمیم

های زمانی را کمینه کند و با ها و چرخهدر عین حال هزینه

گذاشتن دانش و ایجاد انگیزه تشریک مساعی جهت به اشتراک

زگاری بین ، امکان ساتأمینجهت تسهیم آن در سراسر زنجیره 

پایدار را با تغییرات بازار فراهم نماید تا  تأمینعملکردهای زنجیره 

کاهش یابند. وجود چنین  تأمینهای زنجیره از این طریق، ریسک

های مدیریت دانش بر نیاز زنجیره هایی به واسطه قابلیتسازگاری

های بینی؛ تکمیل؛ تولید و انتقال درخواستبرای پیش تأمین

بسزایی دارد. در نهایت باید بیان نمود، از آنجاییکه  یرتأثمحیطی 

با هدف پایداری این احتمال را تقویت  تأمینسپاری زنجیره برون

های تحویل داده شده شرکت به مشتریان به نماید که ارزشمی

محیطی و اقتصادی افزایش های زیستی افزایش ریسکواسطه

عث ایجاد تعادل در های مدیریت دانش بایابد، وجودِ قابلیت

گردد ها میکارکردهای اصلی شرکت جهت اتخاذ بهترین تصمیم

سپاری را کاهش دهد. تواند سطح ریسک برونو این موضوع می

 رفانیا؛ ]29[و همکاران  نگهیسهای نتایج کسب شده با پژوهش

و همکاران  اکبرزادهو  ]3۱[و همکاران  سینوائ؛ ]22[و همکاران 

نتایج کسب شده پیشنهاد  بر اساسمطابقت دارد.  (۱39۸)

خیز جنوب از طریق تعامل با ِ ملی مناطق نفتشود، شرکتمی

و باهدف افزایش سطح  تأمینهای وابسته به چرخه زنجیره شرکت

های اقتصادی، با استفاده از تحلیل پایداری و کنترل ریسک

های زمانی یسازی سرای و شبیهاطالعات، تحت سناریوهای برنامه

در قالب عملکردهای اقتصاد کالن، تالش نمایند تا ضمن افزایش 

بینی احتماالت های مدیریت دانش، اقدام به پیشسطح قابلیت

ها که مستقیما متغیرهای گذار بر اقتصاد همچون تحریمتأثیرآتی 

دهند، با رویکردی مبتنی بر قرار می تأثیرکالن را تحت 

های فناورانه پایدار، اقدام به زیرساختدادن به توسعه اولویت

های اطالعات اثربخش، کسب مبنایی برای سیستم عنوانبه

های رقابتی، توسعه حد و مرزهای بازاری خود فراتر از مزیت

ای که در حال حاضر در آن فعال هستند و ... نمایند. در منطقه

خیز جنوب، ِ ملی مناطق نفتشود، شرکتنهایت پیشنهاد می

مانطور که از ماهیت عملکردی آنان مشخص است، در جهت ه

های محیطی و باهدف کاهش ریسکحفظ پایداری زیست

های قانونی ها و الزامهمسو با چارچوب تأمینسپاری زنجیره برون

محیطی حرکت و نهادی به سمت مکانیزه شدن عملکردهای زیست

ضمن کاهش گذاری در دفع و بازیافت ضایعات، کنند و با سرمایه

زیستی، به مزیت ی محیطهای آتی خود و ضایعات آالیندههزینه

های پیشرو در سطح بازار بدل ها و پروژهرقابتی و توسعه طرح

تری را کسب نمایند. توجهشوند و از این طریق مزیت رقابتی قابل

های های پژوهش در پیوندِ بین ویژگیدر انتها برمبنای محدودیت

های قابل سنجش، همچون پژوهش با ویژگیکیفی متغیرهای 

زایی های درونهای حوزه علوم انسانی محدودیتتمامی پژوهش

گیری متغیرهای پژوهش وجود داشت و براین مبنا می در اندازه

های تری از شیوههای آتی از ترکیب مستدلتوان برای پژوهش

های پژوهش در بخش کمی ها و گزارهکیفی برای تبیین مولفه

استفاده نمود. شیوه هایی همچون تحلیل نظریه داده بنیاد که 

 کنندگان در پژوهش باشد.متکی بر سطح دانش و تجربه مشارکت

 هایاداشت

1- Capacity Supply Chain Capabilities 

2- Sustainable supply chain outsourcing risks 
3- Interpretive Ranking Process (IRP) 

4- Meta-synthesis 
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