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شبببود که به ات ا     می عاملی برای کسبببز مزیت رتابتی در دنیایی پر از ترییر امروز مبسبببو       تأمین در زنجیره  پذیری انعطاف  :چکیده 

زنجیره  پذیریانعطافمنتجِ از های از ارزش کپارچهی یکردیرو یطراحنماید. لذا  می کمک  تأمیناثرب ش در مدیریت زنجیره های تصبببمی 

 هدف این پژوهش کمک نماید و باعث کنترل تهدیدها در مبیط رتابتی گردد.ها توسببعه پایدار در شببرکت های به فرصببت تواندمی تأمین
سیری ) فرآیندِ رتبه ساس بر سازی ارزش  ( یکپارچهIRPبندی تف شد. از آنجایی می تأمینپذیری در زنجیره انعطاف ا  سازی یکپارچهکه که با

فرآیند  گراییکثرتفرآیند بازار و  گراییکثرتارزش در دو ب ش  سازی یکپارچهتواند متفاوت باشد، در این پژوهش  می تأمینارزشِ زنجیره 

گذارترین  تأثیرتفسیری و مدل جامع تفسیری ساختاری، اتدام به بررسی شناختِ انت ا   بندیرتبهاساس دو تبلیل  تولید تفکیک شد تا بر

و  هامؤلفه، صببورت پذیرد. در این پژوهش به منرور شببناسببایی تأمین رهیدر زنج یریپذانعطاف بر اسبباسارزش  یسببازکپارچهیهای گزاره

شگاهی صورت پذیرفت و در ب ش کمی      نفر از مت  ۱5پژوهش از تبلیل فراترکیز و با مشارکت  های گزاره های و گزاره هامؤلفهصصان دان

پتروشیمی مورد ارزیابی تبلیل تفسیری   های شرکت ی هنفر از مدیران با سابق  23ماتریسی توسط   های شناسایی شده در تالز پرسشنامه      

( T7) یاطالعات یهاسببت یسبب یریپذ( و انعطافT6) یمنابع مال تأمین یریپذانعطافی هترار گرفتند.  نتایج پژوهش نشببان دادند، دو مولف

سطح اولویت در ابعاد انعطاف  ستند را دارا  تأمینپذیری زنجیره باالترین  ضا   یمبتن تیرینوآورانه و مد یهاخلق ارزش یدو گزارهو  ه بر تقا

گان مواد کنندتأمینارتباط با  ییایپوی هگزارو ارزش  یسبببازکپارچهیبازار  یندهایدر فرآ ییگراسبببطح کثرت یدر ارتقا گذارتأثیر یمبرک

. این پژوهش شببدندتعیین  ارزش یسببازکپارچهی جادیبه منرور ا دیتول یندهایفرآ ییگراعامل در سببطح کثرت نیترمبرک عنوانبه هیاول

ارتقای سببطح پایداری  تواند بهمی جهت ات ا  بهترین تصببمی  تأمینزنجیره ی هجهت شببناخت چرخ گیریتصببمی یک مبنای  عنوانبه

 پتروشیمی در فضای رتابتی کمک نماید.های شرکتی هتوسع
 

 ی تأمین.پذیری در زنجیرهسازی ارزش؛ انعطافبندی تفسیری؛ یکپارچهفرآیندِ رتبهواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -۱
یای رتابتی امروز، دیگر شبببیوه   سبببنتی مدیریت در   های  در دن

 هایکه یکپارچگی کمتری را در رویه تأمینفرآیندهای زنجیره 
  

                       ۰۱/۰8/۱3۹۹تاریخ پذیرش:                ۱3/۰5/۱3۹۹تاریخ دریافت:   

 3شماره  /۱۰دوره 

 258 -235صفبات

بال می  که ترییرات        خود دن ندارد، چرا کارایی الزم را  ند،  کرد

ماعی    ،مبیطی عه اجت ع  توسببب افزایش  تکنولوژی وی ه، توسببب

 فرهنگی همگی باعث ترییرات وسیع در این حوزه  تضادهای
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 www.pqprc.ir  نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 نهیگز دنیبرگز درست و  یلزوم ات ا  تصم. در واتع ]۱[اند شده

 م تلفی همچونهای نهیمتعدد در زمهای نهیگز انیمناسز از م

منطقه   نیبهتر ؛کننده عیتوز نیبهتر ؛دکننده ی تول نیانت ا  بهتر 

جار  یشبببرکا  نیبهتر ی؛جذ  مشبببتر  یبرا  لی در تشبببک یت

پارچگ ی به   و ها یک مل مه  برا     از ،موارد مشبببا له مسبببا  یجم

 رهیزنج تیریدر مدیکپارچه های جهتِ ایجاد ارزش یریگ یتصم

ست. ا  تأمین صم  نیا سامل جزم  ماتیت سامل بزرگ و   یاز م تا م

 صببورت موارد در نیاز ا یاریبسببشببوند و در می کالن را شببامل

فعال در های به شرکت  یادیزهای نهیهز  ،ینادرست بودن تصم  

ها سببازمان لیدل نیبه هم .]2[ دشببومی مبیط رتابتی تبمیل

حد تول  کی  عنوانبه  گرید مات   ای  یدی وا ند یمجزا نم یخد  توان

سه  بازار خود شوند    شیو افزا یرتابتهای تیمز موفق به کسز 

ند ی و ن مه      کی  ازم نا کت بر با   یشبببده و اصبببول  یزیرمشبببار

 دیباها سازمان جهیخود هستند. در نت انیمشتر و کنندگانتأمین

صبببورت  و نه به   یکپارچه   تأمین های  رهیزنجتالزِ    در گریکد یبا  

 یکپارچگ . ی]3[نمایند    مشبببارکت  ،از ه  دورافتاده های  رهیجز

که  شبببودمی فیتعرای هدرج عنوانبه تأمین رهیزنجدر ها ارزش

خود  تأمین رهیزنج یبا شببرکا یراهبرد یبه همکار دکنندهیتول

شترک  طور پرداخته و به سازمان  یندهایفرآ م را  یدورن و برون 

زنجیره های ارزش سازی یکپارچه. از آنجاکه ]۴[ کندمی تیریمد

یک ابزار امیدوارکننده و در عین حال پیچیده اسبببت که        تأمین 

یک سببالب برای رسببیدن به بلو  در فضببای    عنوانبههنوز ه  

کسببز و کارها مورد توجه ای هابعاد توسببع جهت ارتقایرتابتی 

یک مزیت رتابتی  عنوانبهتواند می ، لزوم توجه به آن]5[اسببت 

کت    هت            ها  به شبببر یداری ج پا تا سبببطبی از  ید  ما مک ن ک

در حال ترییر ایجاد نمایند.      در برابر مبیط دامما   پذیری انعطاف 

زیادی تالش های گذشبببته پژوهشهای این رو در طی سبببال از

ساس نمودند تا  همچون پایداری؛  یم تلفهای ایجاد پارادای  بر ا

، سببطبی از تأمینزنجیره  پذیریانعطافاسبباس  چابکی و ... بر

رتابتی بیشببتر ایجاد های یکپارچگی ارزش را برای کسببز مزیت

ند.   بل    کن تا که    نکته  دارد  ازی ن تأمین  رهیزنجتوجه این اسبببت 

شد؛ زیرا عمل انعطاف  در معرض انواع عدم شه یآن هم اتیپذیر با

گان در کنندتأمین تیمانند تقاضببای مشببتری و  رف ها،تیتطع

صادی متالط    شرایط اتت ست  ترار  ،تبت  شته ا . به عبارت ]۶[ دا

در سبببطح بازارها و    سببباختاری های  دیگر با افزایش پیچیدگی  

                                                           
1 Cagliano et al 
2 Kim and Cavusgil 
3 Gimenez et al 

شتریان  تأمینفرآیندهای تولید،  ست در کوتاه می نیاز م ترین بای

چرخه  پذیریانعطافافزایش سبببطح ی هزمان ممکن به واسبببط

طاف  زیرامبقق شبببود،  تأمین زنجیره   تأمین زنجیره  پذیری انع

سببیسببتمی برای پاسببخ سببریع و های و تابلیتها بازتا   رفیت

. توجه به این است  شایسته به ترییرات داخلی و خارجی سیست     

که       نکته از  جام این پژوهش ضبببروری اسبببت  منرر اهمیت ان

با کاهش   به  تأمین  رهیپذیری زنج انعطاف  دادن زمان   طور کلی 

تواند به افزایش   می ، ضبببمن اینکه چرخه و اجرای فرآیند دوباره   

تواند به می سبببطح اثرب شبببی رتابتی کمک نماید در عین حال

در واتع  منجر شبببود. تأمین ارتقای یکپارچگی ارزش در زنجیره   

 بر اسببباسارزش  یسبببازکپارچهاین پژوهش به دنبال واکاوی ی

طاف  کت   تأمین  رهیدر زنج یریپذ انع به  های  در شبببر مربوط 

باشببد. در این راسببتا به لبام اهمیت انجام این می پتروشببیمی

رغ  آنکه در کمتر از یک دهه اخیر    علیپژوهش باید بیان نمود،    

؛ کی  و ]۷[ ۱و همکاران کاگلیانو    از مبققان همچون بسبببیاری  

کاران ]8[ 2کاواسبببگِلی  کاران  ]۹[ 3؛ گیمِنِز و هم یک و هم  ۴؛ دِل

سیاری از مبققان دیگر   ]۱۰[ و شاخص های   هامؤلفهبه ارامه و ب

طاف  ند،  هپرداخت  تأمین زنجیره  پذیری انع ما کمتر پژوهشبببی  ا ا

پارچگی سبببطح ارزش   را مورد  تأمین منتجِ از زنجیره های  یک

های بررسببی ترار داده اسببت. فقدان یک مدل منسببج  و ت وری

ستای    مرتبط با این حوزه باعث شد تا مبققان این پژوهش در را

های و شاخص  هامؤلفهاتتصاد نامتوازن امروز، با غربالگری نرریِ  

اتدام  (IRP) 5تفسیری  یبندرتبهیک تبلیل  بر اساس ، موردنرر

کاربردی های با واتعیتها به ارامه الگویی منسج  از پیوند ت وری 

شرکت    سطح  شیمی انجام دهند. لذا این پژوهش با  های در  پترو

 ۱5۶ا تمرکز بر ماده برنامه پنج  توسعه و ب  مواد تانونِبه استناد  

سترش       باهدف  این تانون، شیمی به منرور گ صنایع پترو سعه  تو

پذیری تانون توسبببعه رتابت ۱2رزش و ماده کپارچگی زنجیره ای

تر دف) پتروشببیمی برای ارتقای نرام مالی کشببور های شببرکت

عدن،         عت و م عات انرژی، صبببن طال کاهش   از طری (۱3۹۴م

تولید و چابکی رتابتی در سبببطح بازارهای منطقه و        های  هزینه 

سبببطح ی هاتتصببباد مقاومتی به دنبال توسبببع تبتالمللی بین

باشد. می تأمینزنجیره  پذیریانعطاف ر اساس بیکپارچگی ارزش 

گذارترین شاخصِ  تأثیرلذا سوال اصلی این پژوهش این است که    

4 Delic et al 
5 Interpretive Ranking Process 
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بر  تأمین  رهیدر زنج یریپذ انعطاف  تبتِ ارزش  یسبببازکپارچه  ی

 ( کدام است؟IRPبندی تفسیری )رتبه اساس

 مبانی نظری -2

 پایدار تأمینمدیریت زنجیره 

ای در دو طور گسبببترده ، بهپایدار تأمین رهیزنج تی ریمفهوم مد

ای های توسببعهتالش مطالعه ترارگرفته اسببت. مورد ریاخی دهه

های اتتصادی توسعه   عمدتا معطوف به جنبه ۱۹۶۰بیش از دهه 

های ، جنبه۱۹۶۰های بعد از دهه . در سال]۱۱[پایدار بوده است 

ای نیز مورد توجه ترار گرفت و در های توسعه اتتصاد فعالیت  غیر

گستردگی توسعه    د. باش مفهوم توسعه پایدار مطرب   ۱۹8۰دهه 

یداری زنجیره       پا یات  عاد م تلفی از ادب چه   تأمین این مفهوم، اب

در تالز ابعاد اجتماعی؛ چه در تالز ابعاد اتتصادی؛ چه در تالز  

ست ابعاد فرهنگی؛ چه در تالز ابع ، شد مبیطی و ... مطرب اد زی

شترکی را در بر می  سته که غالبا اهداف م بندی گرفت. در یک د

ستون  سه     ]۱2[ ۱اِلکینگ شی ادبیات پایداری را به  در تالز پژوه

صاد؛ مبیط    صلی اتت سی  نمود. نکته    رکن ا ست و اجتماعی تق زی

به طور صببریح  2۰۰۰تابل توجه این اسببت که تا تبل از سببال  

 تأمیننسببج  و یکپارچه و مسببتقل از مدیریت زنجیره تعریفی م

به بعد، تعاریف به طور  2۰۰۱پایدار ارامه نشببده بود. اما از سببال 

عاد گسبببترده      با اب عاد م تلف   هدفمندتر و  نده اب تری در بر گیر

پایدار    تأمین پایداری گردیدند. در یک تعریف، مدیریت زنجیره         

ها به مدیریت زنجیره     ادغام پایداری شبببرکت     عنوانبه تواند  می

ها در نرر گرفته شود که در آن ابعاد اصلی پایداری شرکت تأمین

ست   تأمینهای مدیریت زنجیره با ویژگی . از طرف ]۱3[همراه ا

پایدار را از منرر  تأمینمدیریت زنجیره  ]۱۴[ 2دیگر اسریواستاوا 

 یسببازکپارچهنماید، یکند و بیان میمبیطی تعریف میزیسببت

سببببز، شبببامل  تأمین رهیزنج تیریبا مد یطمبیتفکر زیسبببت

 یندها  یآن، فرآ منابع مواد و انت ا    افتنی مبصبببول،  یطراح

 نیهمچن و یینها  انی به مشبببتر  ییمبصبببول نها  لی تبو د،ی تول

. از طرف دیگر اسببت دشببانیمبصببوالت بعد از عمر مف تیریمد

 رهیشبکه زنج یطراح که یتوجهتابل تأثیرتوجه به با ]۱5[ 3شِن

شا  سود  ،یریپذبر انعطاف تأمین شرکت های رتابتیستگ یو  ها ی 

در  کیمه  اسببتراتژ ماتیاز تصببم یکی را شبببکه یطراح دارد،

مداد می  تأمین  رهیزنج تی ریمد  یان می    تل ید و ب ما که    ن ند  ک

                                                           
1 Elkington 
2 Stivastava 

 رهیزنج یداری بلندمدت و پا    یسبببودآور تواند به  طراحی آن می

، امروزه، مسببیر روند شببدکمک نماید. همانطور که بیان  تأمین

ی سببه بعدی تعاریف مدیریت زنجیره پایدار، در مدار یک چرحه

(3BL  شامل اتتصاد، مبیط سایر  زیست و اجتماع می (  چرخد و 

های جالز توجه در تعاریف ارامه شده، عبارتند از فشارهای   چنبه

مدیریت زنجی         که  یده  خارجی و این ا عان  یدار    تأمین ره  ینف پا

فراتر از مفهوم سبببنتی کسبببز و کار بوده ولی در عین حال، با   

. از دیدگاه عملیاتی نیز    ]۱۶[عملکرد اتتصبببادی مرتبط اسبببت 

یت زنجیره    کاری بین          تأمین مدیر ید بر نقش هم تاک با  یدار  پا

زیر مجموعه فرآیندهای داخلی و  عنوانبه تأمینشرکای زنجیره  

شفافیت    خارجی در نرر گرفته شده  ست. یکپارچگی راهبردی،  ا

مبیطی و اتتصبببادی زیسبببت و دسبببتیابی به اهداف اجتماعی؛

سازمان از طریق هماهنگی سیستماتیک فرآیندهای کلیدی بین    

ها و سببازمانی برای بهبود عملکرد بلندمدت اتتصببادی شببرکت  

 .]۱۷[شوند شان تعریف میتأمینزنجیره 

 
 پذیری زنجیره تأمینانعطافمدل پنج بعدی ( ۱شکل )

 

 
 ( رویکرد سه بعدی یکپارچگی ارزش زنجیره تأمین2شکل )

3 Shen 

حجم

محصول

دسترسیتوزیع

معرفی

یکپارچگی 
وظیفه ای

یکپارچگی 
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 تأمینزنجیره  پذیریانعطاف

مبققان   ران،یمد  انی در م جیواژه را کی به   رییپذ امروزه انعطاف 

شاوران زنج  ست. اما معن    لیتبد تأمین رهیو م و مفهوم  یشده ا

 ست  یس  کی ییتوانا» به پذیریانعطاف ست؟ یچ پذیریانعطاف

مه ح  با تر      ات،ی برای ادا جه  باق و رشبببد در موا عدم   رییانط و 

طاف ید فیدر تعر. ]۱8[ شبببودمی اطالق نان یاطم  رییپذ گرانع

برای برگشببت به حالت  تأمین رهیزنج ییتوانا» عبارت اسببت از

که  دیجد تیحرکت به سوی وضع   ای( ینرمیاز ب شی)پیی ابتدا

بل اسبببت  مطلو   رهیزنج پذیری انعطاف در مورد . ]۱۹[ تر از ت

 شببتریب که اشبباره کرد یبه مطالعات مفهوم توانمی تنها ،تأمین

یا رهنمودهای    اسبببت فیو ارامه تعار   اتی شبببامل مروری بر ادب 

. لوماس و ]2۰[ جذا  اسبببتوارندهای که تنها بر نمونه اصبببولی

توان سببرعت می را تأمینزنجیره  پذیریانعطاف ]2۱[ ۱همکاران

در برآوردن تقاضببای مشببتری و همچنین میزان   تأمینزنجیره 

انطباق حج  تولید در پاسبببخ به ترییرات م تلف بازار، تعریف       

را  تأمین زنجیره  پذیری انعطاف  ]22[ 2نمود. ویکِری و همکاران 

 دهند:می در تالز مذل زیر ارامه

بعد فوق، بین دو   5معتقد هسبببتند از    ]22[ و همکاران  یکِریو

مبصبببول،  پذیری انعطاف حج  و  پذیری انعطاف جزء اول یعنی 

 تأمینی هزنجیر پذیریانعطافارتباط متقابل وجود دارد و سبز  

سیست    توزیع و  پذیریانعطافشوند و  می ساخت های در ب ش 

بازار را پیگیری     ندی  ند و  می دسبببترسبببی رویکردهای فرآی کن

تبقیق و های  معرفی مبصبببول جدید نیز با تی     ذیریپ انعطاف 

سع    سعه جهت تو  تأمینزنجیره  پذیریانعطافکارکردهای ی هتو

ند     باط هسبببت به مه  از    ]23[ 3ونِی. سبببا]۶[در ارت به دو جن

توجه نمودند که آن دو جنبه شامل   تأمینزنجیره  پذیریانعطاف

ند و   پذیری انعطاف  توزیع اسبببت. همچنین  پذیری انعطاف فرآی

زنجیره  پذیریانعطاف در بیان با    ]2۴[ ۴اسبببوافورد و همکاران 

ساخت   پذیریانعطافیابی؛ منبع پذیریانعطافبه سه بعد   تأمین

 توزیع اشاره داشتند. پذیریانعطافو 

 تأمینزنجیره های یکپارچگی ارزش

ج     تأمین در پارچگی زنجیره  با       ای هیک نده  یدکن که تول اسبببت 

به صبببورت گروهی        یاری کرده و  تأمین هم کای زنجیره  شبببر

                                                           
1 Lummus et al 
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3 Sawhney 
4 Swafford et al 

های دستیابی به مزیت  یندهای داخل و خارج سازمان را برای آفر

بار اسبببتیونز  ]25[ کند می رتابتی مدیریت     ]2۶[ 5. ن سبببتین 

 یکپارچگی ارزش را شامل سه بُعد زیر در نرر گرفت:

شاهده می  ساس گی شود، یکپارچ همانطور که م ست نرر  بر ا  ونزیا

ای، یکپارچگی داخلی و سببطح یکپارچگی و یفهدر سببه  ]2۶[

تأمین   بیرونی که شبببامل یکپارچگی     یکپارچگی  کنندگان و   با 

شتریان  شد، می م ست    با شده ا مبققان به  ،آنو پس از  تعریف 

عنوان بهیکپارچگی پرداختند. دیگری از شناسایی و معرفی ابعاد   

نیز در تالز مدل زیر یکپارچگی ارزش      ]2۷[ ۶لی و هانگ  مثال  

 را شامل: تأمینزنجیره 

 ]2۷[نرر لی و هانگ  بر اساس( یکپارچگی ارزش زنجیره تأمین 3شکل )

پارچگی ارزش زنجیره     قان یک عد   را در  تأمین این مبق سبببه ب

صال و روابط     ، هماهنگی ویکپارچگی اطالعات سهی  منابع و ات ت

توجه به مبیط دامما درحال کردند، اما باسازمانی با شرکا معرفی 

بدین ترتیز، را مورد تاکید ترار دادند.  ارتباطییکپارچگی ترییر، 

پارچگی داخلی،    عد یک پارچگی   سببببه ب گان   تأمین یک ند و  کن

سبببه بعد زنجیره تأمین یکپارچه  عنوانبهیکپارچگی مشبببتریان 

قات م تلف، در این      . ]2۹، 28[ معرفی شبببد به تبقی با توجه 

بعد یکپارچگی داخلی و خارجی طبقه      قیق یکپارچگی، به دو  تب

خارجی شبببامل دو بعد  و یکپارچگی ]3۰[ بندی شبببده اسبببت

شبببود. کنندگان میتأمینیکپارچگی مشبببتریان و یکپارچگی با 

کنش متقابل    یند آیکپارچگی داخلی را فر  ]28[ و همکاران  ونگ 

و همکاری میان گروهی که برای ایجاد سبببازمانی منسبببج ،        

قد  . آورد، تعریف کردمی دیگری را گرد ه های  گروه وی معت

اسبببت که یکپارچگی داخلی بر کیفیت و هزینه تأثیر بسبببیاری 

کاران     نگ و هم باموف که      ]3۱[ ۷دارد.  ند  قد مانی معت توان می ز

سازمان دارای سطوب باالیی ا   ست که  گفت  ز یکپارچگی داخلی ا

واحدهای م تلف به     اطالعاتی به کار رفته در    های  سبببیسبببت 

شند، تمام واحدها بتوانند به اطالعات صبیح و    یکدیگر مرتبط با

5 Stevens 
6 Lee & Hang 
7 Baofeng et al 
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سی     ستر سایر واحدها د شند و ابزار مؤثر ایجاد    به موتع  شته با دا

ارتباط میان تمام و ایف وجود داشبببته باشبببد. یکپارچگی با           

ندگان  تأمین  ند کنش   کن یک        به فرای یان  کاری م بل و هم قا مت

خود برای کسببز اطمینان از جریان  دگانکننتأمینسببازمان با 

موجز  کنندگانتأمینیکپارچگی با  کند. می مؤثر تأمین اشببباره

عملکردی از های  افزایش  رفیت و به تبع آن، بهبود شببباخص   

شببود. یکپارچگی مشببتری به  می هزینه تبیل تبویل، کیفیت و

همکاری و هماهنگی راهبردی یک سازمان مرکزی با مشتریانش 

معتقدند این بعد یکپارچگی به  ]3[. سببیگدم و آناند رداشبباره دا

 مشببتریان و بازار کمکهای از انترارها و فرصببتتر درک عمیق

به نیازها و الزامات تر و سببریعتر موجز پاسببخ صبببیح کند ومی

مبانی  بر اساس  شود. می مشتری از طریق تطابق عرضه با تقاضا   

 ند از:اهای پژوهش عبارتنرری ارامه شده، سوال

فه  .۱ طاف ی ها مؤل  عنوانبه  تأمین  رهیدر زنج یریپذ انع

 مبنا در تبلیل تفسیری کدامند؟

 تببأمین رهیدر زنجهببای یکپببارچگی ارزش در گزاره .2

 مرجع در تبلیل تفسیری کدامند؟ عنوانبه

پارچگی ارزش  ترین گزارهاثرب ش .3  بر اسبببباسی یک

در  تببأمین رهیدر زنج یریپببذانعطببافی هببامؤلفببه

 های پتروشیمی کدامند؟شرکت

 شناسیروش

ماتریس تطبی      های  یکی از روش یلِ  ماتریسبببی، تبل یل  بر تبل

باشببد  می (MCDM) ۱ری چند معیارهگیتصبببمی روش  اسببباس

در  (MCDMگیری چندمعیاره )های تصببمی روش . اما خود]32[

 یا AHP نریرهای برحسز موتعیت تبلیل به تبلیلحالت ساده 

ANP هبست ها گزینه یک ازهر .]33[شود  می دسته بندی  و غیره 

مربوط  یک از ضوابط هر بر اساس  گیریمساله تصمی    طراحیبه 

 به تنهایی و چه دوچه  شببوندمی گذاریارزش به ماهیت تبلیل،

سه با گزینه  دوه ب سی ترار  های دیگردر مقای . گیرندمی مورد برر

ری گیتصمی  های این پژوهش همانند فرآیند تبلیل در روش در

یاره،    فه چندمع به آن های  و گزاره ها مؤل قای  ها  مرتبط  برای ارت

فرآیند تبلیل   بر اسبباس تأمینی هزنجیر پذیریانعطافسببطح 

سایی ترار    شنا ساس گیرد تا می فراترکیز مورد  ساختار  آن  بر ا

 مقایسببه زوجی بین یک مولفه اصببلی شببامل یک  که مسبب له
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، مورد اسبببت مرتبط به آن های  زارهگپذیری( و  انعطاف  راهکار )

توان بیان نمود، از نرر  می لذا براین اسببباس  .کنکاش ترار گیرد 

سی نتیجه، این پژوهش در دسته پژوهش     شنا های ماهیت روش 

در با    کی انسبببجام ت ور عدم گیرد، چراکه  می ترارای هتوسبببع 

باعث گردیده اسببت تا حوزه،  نیمرتبط به ا یهایو ت ور  یمفاه

چه در مورد            پار یک رویکرد یک جاد  بال ای به دن این پژوهش 

 بر اسبباسباشببد. از طرف دیگر نیز  تأمینزنجیره  پذیریانعطاف

نوع داده این پژوهش ترکیبی است، زیرا در ب ش کیفی از طریق 

روش سببیسببتماتیک فراترکیز، این  بر اسبباسغربالگری نرری 

 پذیریهای انعطافو گزاره هاؤلفهمپژوهش به دنبال شببناسببایی 

باشبببد و سبببپس در ب ش کیفی از طریق  می تأمین در زنجیره 

ساس تبلیل ماتریس تطبی  صمی  روش  بر ا ری چندمعیاره، گیت

را مورد بررسبببی ترار  تأمین در زنجیره  پذیری انعطاف الگویی از 

مولفه و گزاره  بر اسبباسری گیتصببمی معموال فرآیندهای  دهد.

مقایسببه زوجی مورد  بر اسبباسلز تبلیل ماتریسببی و که در تا

ندهای     می بررسبببی ترار ند، یکی از بهترین فرآی به گیر ندی رت  ب

بندی اجرای فرآیند رتبه. در ]3۴[باشببند می (IRPتفسببیری )

و ضببمنی  بین معیارها در تالز روابط ، روابط(IRP) تفسببیری

قال  ند  پذیر  انت مان به   ه ند رت ندی تفسبببیری  فرآی مورد ( ISM)ب

 داده شببدههای توضببیح بر اسبباس. ]35[ گیردمی اسببتفاده ترار

تفسبببیری را در تالز فرآیندهای زیر      بندی رتبه توان فرآیند  می

 بیان نمود:

به   الف(  ند رت ندی تفسبببیری  فرآی مد    ب  گذاری ارزشبرای  کارآ

 چندمعیاره

 گذاریارزش انجامبرای  2بندی تفسیری کارآمدروش فرآیند رتبه

که در زنجیره   پذیری راهکارهای انعطاف    چندمعیاره تفسبببیری  

های گامبایسببت مدنرر ترار گیرند شببامل طی نمودن می تأمین

 زیر هستند:مه  

و  تأمینپذیری رنجیره انعطافی هامؤلفهشببناسببایی  .۱

بر  ارزش یا متریرهای مرجع سازی یکپارچههای گزاره

طه زمینه    اسببباس فه بین ای تعریف یک راب با   ها مؤل

 .هاگزاره

فه مرتبط سببباختن  .2 لز  ها  گزارهبا   ها مؤل تا یک   در 

ماتریس         قاطع ) مل مت عا  در واتع (.باینری ماتریس ت

تفسیر  مشارکت خبرگان بر اساسماتریسی های درایه

 .شوندتبدیل می 3و به یک ماتریس تفسیری شده

3 Interpretive Matrix 
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سایی     .3 س  ضمنی یک رابطه شنا ی همتمرکز برای مقای

ساس ها هریک از گزاره شود.  می سنجش  ۱و  ۰ بر ا

باشبببد، خانه مورد     Bگذار بر گزاره  تأثیر  Aاگر گزاره 

و اگر متقابل  ۰و اگر برعکس باشببد عدد  ۱نرر عدد 

 گیرد و می ۱مذکور عدد ی هباشند ه  خان

ها در ماتریس   گزارهگذاری مسبببتقی  و تطبی  تأثیر ( فرآیند  ۴شبببکل ) 

 تفسیری

آن. اگر ه  بی ارتباط باشببند هر دو خانه  یترینهه 

دو  چنانچه گیرد. به عبارت دیگرمی صفر به آن تعلق 

، باشبببند« ۰»های دارای درایه برای یک معیار گزینه

ضمنی در نرر   عنوانبهآنگاه باید  یک رابطه غیرغالز 

در ماتریس تعامل غالز  «۰» صورت گرفته شود و به  

 برای آن معیار وارد شود.

همچنین اگر ارتباط بین دو گزاره مسببتقی  باشببد و   .۴

با یکی از گزاره ی هگزار باط  ها  مرتبطی نیز  در ارت

دیگر نیز با ی هبگیرد، گزار ۱مسببتقی  باشببد و عدد  

مربوطه دارای ارتباط تطبی اسبببت. مثال اگر   ی هگزار

ستقی  دارد، آنگاه   رتأثی Bبر گزاره  Aگزاره   Bگزاره م

شته باشد، گزاره     تأثیرنیز  Cبر گزاره   بر Aمستقی  دا

ست  تأثیریک  Cگزاره  صطالحا   تطبی ا پذیر  انتقالیا ا

 .است

 و[ Di] با نماد  غالز یهای تعامل ماتریس جمع تمامی  .5

. شبببودمی نمایش داده  [D] متقابل با نماد    ماتریس  

بندی تفسببیری سبباده و رتبه( برای فرآیند ۱معادله )

با  وزنی بندی تفسبببیری( برای فرآیند رتبه  2معادله )  

 شود:معیار استفاده می مین iبرای  Wiوزن 

D = ∑ Dii      (۱)  

D = ∑ wiDii     (2)  

سبباختاری  تبلیل جامعِ مدلسببازی ازها با اسببتفاده مشببتق وزن

 مدلسازی شود.در ب ش بعدی توضیح داده می (TISM)تفسیری 

مراتز تواند برای تولید سببلسببلهمیسبباختاری  تفسببیری جامعِ

بدسبببت آوردن اوزان   جهت  ارزش سبببازییکپارچه  معیارهای   

سوشیل  طبق رویکرد تأمینزنجیره  پذیریانعطافیعنی  هامؤلفه

تواند در تالز    می این مراحل را . ترار گیرداسبببتفاده   مورد ]35[

 فرآیندهای تفسیری زیر مشاهده نمود:

  )بر اسببباسبایسبببت  در این مرحله می  مرحله اول 

یز     روش یل کیفی همچون فراترک فه های تبل  ها مؤل

عطبباف   ) ن یری ا یره       پببذ ج ن ین   ز م گزاره تببأ هببا ( و 

( مشبب ص تأمینزنجیره های ارزش سببازییکپارچه)

ته     یاف ند )در ب ش اول  های پژوهش مشببب ص  گرد

 شدند(.

 )ست  مرحله دوم صورت  ها در این مرحله چک لی به 

قایسببببه زوجی   عاملی    م ماتریس خودت برای تعیین 

شببوند و بین اعضببای جامعه هدف  تدوین و تهیه می

ند. مقایسببه زوجی به صببورت شببوپژوهش توزیع می

تک متریرها صبببورت   سبببتونی و سبببطری بین تک 

سطر        می شاخص  شود  ش ص  عامل « 𝑖»پذیرد تا م

ستون     شاخص  ست یا بلعکس، یا    « 𝑗»ایجاد  شده ا

بل وجود دارد و     قا باط مت ندارد.    ارت باطی وجود  یا ارت

شاخص  شان  همچنین میزان تقارن ارتباط بین  ها را ن

 دهد.می

  )عاملی      مرحله سوووم ماتریس خودت در این مرحله 

شبببوند. در واتع مقایسبببه زوجی ایجاد و تفسبببیر می

عناصبببر با تشبببکیل ماتریس خودتعاملی سببباختاری 

«SSIM » سیر    صورت می سیری که تنها م پذیرند. تف

باط را در  یل   ارت ید،    مشببب ص می« ISM»تبل ما ن

تاری فراگیر        که در روش تفسبببیری سببباخ حالی در

«TISM »    سخ سه زوجی را با پا به طور کامل هر مقای

به سببوال تفسببیری  کر شببده در گامل تبل تفسببیر  

امین شباخص به   𝑖های زوجی نماید. برای مقایسبه می

iصببورت دو به دو با تمام عناصببر از ) + ام  𝑛( ام تا 1

یا  « Y»د. برای هر ارتباط پاسببخ بله شببومقایسببه می

سخ مثبت، دلیل     « N»خیر  صورت پا شده و در  داده 

گردد. در اینصورت منطق تفسیری روابط   آن بیان می

شده     سیری ارامه  زوجی به فرم پایه علمی منطقی تف

های است. جدول زیر فرم مقایسه زوجی بین شاخص   

 دهد. پژوهش را نشان می

   بر مرحله ماتریس دسبببتیابی     مرحله چهارم( در این

ساس  سه  ا سط جامع   مقای شده تو ه های زوجی انجام 

به صبببورت     یا  + ۱هدف  ماتریسبببی     ۰و  در جدول 

A B C 

 تاثیرگذاری مستقیم

 تاثیرگذاری قطبی
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شببوند. این روابط به صببورت زیر تعریف مشبب ص می

 شوند:می

o  اگرi  منجر بهj   شود و تقارن+ve   وجود داشته

شد، در خانه   را  ۰عدد  ji+ و در خانه ۱عدد  ijبا

 . دهیترار می

o  اگرj  منجر بهi   شود و تقارن+ve   وجود داشته

را  ۰عدد  ij+ و در خانه ۱عدد  ji در خانه باشد، 

 .دهی ترار می

o  اگرi  برابر باj  شببود و تقارن+ve  وجود داشببته

نه      خا + را ترار ۱عدد   jiو  ijباشبببد، در هردو 

 .دهی می

o  اگر ارتباطی بینi  باj  وجود نداشببته باشببد، در

 .دهی را ترار می ۰عدد  jiو  ijهردو خانه 

              ی تقسببب مرحلببه  ین  ج ( در ا ن پ بنببدی  مرحلببه 

گیرد. مراتبی ماتریس دسببتیابی صببورت میسببلسببله

تعیین روابط بین متریرها ابتدا باید مجموعه خروجی، 

سایی نمود.      شنا صر مشترک را   مجموعه ورودی و عنا

مجموعببه  متریرهببا اولویببت و سبببطح تعیین نمره

تعیین   متریر هر برای نیاز پیش مجموعه و دسببتیابی

 . شودیم

      مراتبی با مرحله شش ( در این مرحله، نمودار سلسله

قارن روابط بین      به ت جه  فه تو یه  ها  و گزاره ها مؤل ته

سله    های شود. گزاره می سل مراتبی ابتدا مرتز سطوب 

سپس   می ساس شوند و  ماتریس تابلیت دستیابی   بر ا

قارن   باط م با ت فه سبببتقی  بین گرایی ارت پیوند   ها مؤل

 شوند.خورده می

سیری با تقارن  شود که  گرایی تهیه میمرحله هفت ( ماتریس تف

های تدوین شده در  های مربوط به شاخص ها و لینکتفسیر گره 

 باشند.تالز مدل ساختاری تفسیری فراگیر می

 جامعه آماری پژوهش

نفر از مت صببصببان و  ۱5جامعه آماری در ب ش کیفی، شببامل 

خبرگان رشته مدیریت صنعتی در سطح دانشگاهی هستند، که       

های علمی در زمینه مشبببابه، دارای     به واسبببطه انجام پژوهش   

صی و علمی در این رابطه می    ص شند. این افراد از  رویکردی ت  با

ف این گیری همگن انت ا  شببدند، چراکه هدطریق روش نمونه

کنند، که دارای دید بود، افرادی که در این ب ش مشبببارکت می

 بر اسبباسنرری در رابطه با موضببوع پژوهش باشببند. همچنین 

های هایی که در تارگاهتبلیل فراترکیز، در این ب ش از پژوهش

شگاهی )  شریات کشور   SIDهمچون جهاد دان ( در ایران؛ پایگاه ن

(MAGIRANایران؛ مرکز پژوهش )ای اسبببالمی علوم رایانه های

(NOORSOFR     ایران؛ مرجع بین )        المللی مقبباالت روز دنیببا

(Sciencedirect ( لد ( و مرج Emeraldinsight(؛ مرجع امرا

(OnlineLierary            ین ی ع ت برای  بودنببد  نالین  لفببه   ( آ  هببامؤ

پژوهش  هببای ( و شبببباخص تببأمین  زنجیره     پببذیری انعطبباف  )

م، به منرور انجام )یکپارچگی ارزش( اسبببتفاده شبببد. در فاز دو

نفر از مدیران با سببابقه  23، از بندیرتبهب ش تبلیل تفسببیری 

اعضای گروه   عنوانبهپتروشیمی خواسته شده تا    های در شرکت 

شاخص  هامؤلفهکانونی پس از ارزیابی  شده     و  سایی  شنا ی های 

های ها، اتدام به پاسببخ به پرسببشببنامه  ب ش کیفی و تایید آن

، نمایند. نکته تابل  کر این اسببت که از ماتریسببی تدوین شببده

سیری )  بندیرتبهآنجایکه تبلیل  ( یک تبلیل مبتنی بر IRPتف

یات       یل در عمل ماتریسبببی و تبل یه و تبلیلی  باشبببد،   می تجز

معیار مشبب صببی همچون تجربه یا دانش  بر اسبباسبایسببت می

شارکت      سط م صورت پذیرد که براین مبنا  ت صصی تو کنندگان 

هایی         از نرر حج  نم با پژوهش  طابق  بدود اسبببت و م نه م و

 ]32[ و همکاران ؛ چیتهامبارانتهان    ]35[سبببوشبببیل   همچون 

 باشد.می

 پژوهشهای هیافت

باره    هیچ لیسبببت از ت فه بل تعیین شبببده و تطعی در ی ها مؤل

یکپارچگی ارزش  های  شببباخصو  تأمین زنجیره  پذیری انعطاف 

و مبدود ، و هیچ احتمال تطعی برای شببناسببایی  تأمینزنجیره 

مامی   یک      ویژگی سببباختن ت هدف پژوهش در  با  های مرتبط 

های شببفاف و متمایزکننده در مجموعه مشبب ص و با مرزبندی

های این، یافته های انجام شده، وجود ندارد. باوجود تالز پژوهش

شان می  شارکت این پژوهش ن این مطالعه  کنندگان دردهد که م

ها،  اره موضبببوع برای آنباتوجه به تشبببریح ابتدایی مبقق درب      

 هایشاخص و  هامؤلفهتوانستند ادراک مناسبی جهت شناسایی     

ها و ابعاد آن را در تالز ند و ویژگیبدسببت آور موردنرر پژوهش

. براین اسبباس ابتدا در ماتریسببی تعیین نمایندهای چک لیسببت

ب ش تبلیل کیفی، تبلیلِ فراترکیز و سبببپس در ب ش کمی، 

 ارامه خواهد شد. بندیرتبهتفسیری تبلیل 

 های فراترکیب( یافته۱
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روش های تبلیل در ب ش کیفی، فراترکیز اسببت. یکی از روش

اسبببت که معادل واژه  یفیک قیروش تبق کی  زی فراترک بلیل ت

Meta − synthesis   با رشبببد تبق های  در حوزه قات یاسبببت. 

با انفجار اطالعات،     یم تلف علوم و مواجه شبببدن جامعه علم    

س  جهینت نیدر عمل به ا شمندان یاند سلط  دهیر اند که اطالع و ت

تا حدود  نهیزم نیرشبببته و به روز بودن در ا کیابعاد  یبر تمام 

کان  یادی ز جام پژوهش   سبببت،ین ریپذ ام که   یبیترک یها لذا ان

 وهیموضببوع خار را به شبب نیانجام شببده در ا قاتیعصبباره تبق

گسببترش  دهند،پژوهشببگران ترار می یفرا رو ینراممند و علم

در انجام فراتبلیل الزم است ابتدا از طریق   است.  افتهیروزافزون 

های مشابهی  های اطالعاتی اتدام به تعیین پژوهشبررسی پایگاه 

با مبتوا و ماهیت پژوهش حاضببر، تعیین کرد. لذا در این ب ش 

گاه    پای له    از طریق جسبببتو در  عاتی مج های علمی و  های اطال

معتبر خارجی تالش گردید تا در گام اول  هایپژوهشببی و مجله

سپس  پژوهش ساس های مرتبط انت ا  گردند و  فرآیندهای  بر ا

ناسبببایی و تعیین       به شببب تدام  فه تبلیلی این ب ش ا و  ها مؤل

با موضبببوع پژوهش نمود.    گزاره مانی جهت   های مرتبط  دوره ز

شابه،  واکاوی پژوهش تا  ۱3۹5میالدی و  2۰2۰تا  2۰۱۷های م

شبببمسبببی بوده اسبببت. به عبارت دیگر به منرور یافتن  ۱3۹8

ها و مراجع های مشببابه و با اسببتفاده از پایگاه ها و پژوهشمقاله

های المللی و داخلی، اتدام به شببناسببایی پژوهشپژوهشببی بین

 مرتبط با هدف پژوهش شد.

 
 های اولیه( غربالگری پژوهش۵شکل )

 
شکل )  ست، کلیه منابع      2همانطور که در در  شده ا ش ص  ( م

شده      سایی  شنا شند که پس از چند مرحله  مورد می ۴۱اولیه  با

یت،         ها یل در ن بالگری از نرر مبتوا، عنوان و تبل ند غر  ۱۷فرآی

سز با مبتوا، عنوان و فرآیندهای تبلیلی موردنرر   پژوهشِ متنا

 بر اسبباسبایسببت وهش انت ا  شببدند. در این مرحله میاین پژ

و  هامؤلفه بر اسبباس( مفاهی  را 2۰۰۱اسببترلینگ )-اَتریدروش 

تا     گزاره یک نمود،  چه   ها تفک پار  بر اسببباسارزش  سبببازییک

طاف  چک لیسبببت      تأمین  رهیدر زنج یریپذ انع لز  تا های  در 

شوند.  صادی   امتیازی تعیین  در واتع از طریق معیار ارزیابی انقت

 ق،ی منطق روش تبق       ق،ی تبق   اهببدافمعیببار    ۱۰ بر اسبببباس 

نه  ق،یتبقطرب کاس   داده یآورجمع ،یبردارنمو  ،یریپذ ها، انع

تت تجز  فاف    کی ت ور انی ب ل،ی و تبل هی د ته ی و شببب و  ها اف

ی هببامؤلفببه  در ب ش الف( اتببدام بببه تعیین           قی تبق   ارزش

طاف  به تعیین     تأمین یره زنج پذیری انع تدام  و در ب ش  ( ا

در  یریپذانعطافمنتج از  های ارزش سبببازییکپارچههای گزاره

 شوند.می مش ص تأمین رهیزنج

 (T) تأمینزنجیره  پذیریی انعطافهامؤلفهالف( شناسایی 

سایی    های در این ب ش باتوجه به توضیح  شنا داده شد، اتدام به 

فه  ماد )   تأمین زنجیره  پذیری ی انعطاف ها مؤل  شبببود.می (Tبا ن

شاخص  بر اساسرا ها شاخصو  هامؤلفه( نبوه ارزیابی ۱جدول )

معیار توضیح  ۱۰ بر اساس 5تا  ۱ای در تالز امتیازهای نمره 5۰

 دهد.داده شده مورد سنجش ترار می

 

 

 

 

 

 تعداد کل منابع ۴۱

 

 عنوان لیاول به دل یغربالگر ۶

 شده برمبنای عنوانغربال ۳۵

  
 غربالگری دوم به دلیل محتوا ۱۱

 شده برمبنای محتواغربال ۲۴

  
 غربالگری دوم به دلیل تحلیل ۷

 کل منابع غربال شده ۱۷
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 های غربال شدهپژوهش( فرآیند تحلیل حیاتی ۱جدول )

ش
ت پژوه

موتعی
ها

 

 معیارهای ارزیابی انتقادی                         
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 38 ۴ ۴ 5 ۴ 3 3 3 ۴ 5 3 ]3۶[کاران سینگه و هم

 3۹ ۴ ۴ 3 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ]3۷[ لیامو

 33 5 3 3 3 ۴ 3 3 3 3 3 ]۶[ ایرفان و همکاران

 3۷ ۴ 3 ۴ ۴ ۴ 3 ۴ ۴ ۴ 3 ]38[ سینگه و کومار

 3۶ ۴ ۴ ۴ ۴ 3 2 ۴ 3 ۴ ۴ ]3۹[ نوامیس و همکاران

 3۱ ۴ ۴ ۴ 3 3 3 ۴ 3 3 ۴ ]۴۰[ گویال و همکاران

 2۱ ۴ 3 3 3 3 3 ۴ 3 2 2 ]4۱[ روجو و همکاران

 38 ۴ ۴ 3 3 3 ۴ 3 5 5 ۴ ]۴2[ ماندِرز و همکاران

 3۰ ۴ 3 3 2 3 3 ۴ 5 ۴ 3 ]۴3[ اُبایی و همکاران

ش
پژوه

ی
ی داخل

ها
 

 32 ۴ ۴ 3 3 3 ۴ 3 3 3 2 ]۴۴[و همکاران  اکبرزاده

 26 ۴ 3 2 3 3 3 2 3 2 3 (۱3۹8)ی النیگ ی وصاحب

 3۹ ۴ 5 3 ۴ ۴ 3 ۴ ۴ 5 ۴ ]۴5[ی و همکاران مفتاح

 ۱8 3 ۱ 2 ۱ 2 ۱ ۱ 2 3 2 (۱3۹8)و همکاران  پورییآقا

 3۴ ۴ ۴ 3 3 ۴ ۴ 3 3 3 3 ]۴۶[و همکاران  یبسطامیعباس

 23 3 3 3 2 2 2 ۱ 2 2 2 ]۵۹[ آقائی و آقائی

 

 

 شبباخص مد، نشببان داد، چهار  بر اسبباسده امتیازهای ارامه شبب

؛ (۱3۹8) یالنیو گ یصبباحب؛ (2۰۱8روجو و همکاران )پژوهشِ 

باتوجه به     (۱3۹۷) یو آتام  یآتام و  (۱3۹8و همکاران )  پورییآتا 

دریافت نمودند و برحسبببز     3۰امتیاز، زیر   5۰اینکه از مجموع  

یل پژوهش         یاز این تبل یت امت فا هایی که   دسبببتورالعمل حد ک

و باالتر را کسبببز نمایند، مورد تایید هسبببتند، حذف  3۰امتیاز 

گردیدند و به همین دلیل از دور بررسی خارج شدند. در ادامه با   

اتدام به اسببت راج  (2۰۰۱) نگیاسببترل-دیَتر اسببتفاده از روش

شبببود. براین پژوهش می تأمین رهیزنج یریپذانعطاف یهامؤلفه

 تأمینزنجیره  پذیریی انعطافهامؤلفهاسببباس به منرور تعیین 

ستفاده می  ی کلیه روش این برمبنای شود. از روش امتیازی زیر ا

 در شببده، تایید مقاالت متن از شببده اسببت راج فرعی معیارهای

شته  جدول ستون   نام جدول هر ردیف در سپس  و شود می نو

 استفاده مبنای بر. شودمی آورده شده تاییدهای پژوهش مبققان

 جدول، ستون  در شده  نوشته  فرعی معیارهای از پژوهشگر  هر از

 ستون  در  هر امتیازهایی سپس  شود، می درج« » عالمت

های    یار های    و شبببودمی جمع باه   فرعی، مع یاز  از باالتر  امت

 پژوهش یها مؤلفه  عنوانبه  شبببده، انجام  های پژوهش میانگین 

 .شوندمی انت ا 
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 ی اصلی پژوهشهامؤلفه( فرآیند تعیین 2جدول )
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 -  -  - - - -  - ]3۶[سینگه و همکاران 

 - -      - -  ]3۷[لیامو 

 -   -  -   -  ]۶[ ایرفان و همکاران

   -   -  -   ]38[سینگه و کومار 

   - -  - -   - ]3۹[نوامیس و همکاران 
   - -  -  - -  ]۴۰[گویال و همکاران 

 -   -  -   -  ]۴2[ماندِرز و همکاران 

     -  - -  - ]۴3[اُبایی و همکاران 

ی
داخل

   -   - - -   ]۴۴[و همکاران  اکبرزاده 
   -   -   -  ]۴5[و همکاران  یمفتاح
   -   -  - -  ]۴۶[و همکاران  یبسطامیعباس

 7 6 2 7 3 7 ۹ 3 6 8 جمع

یل نیز مشببب ص شببببد،    بر اسبببباس ف   این تبل فت مول ی هه

طاف  نابع انسبببان   یریپذ انع طاف ی؛ م ؛ دانش تی ریمد  یریپذ انع

 یریپذ انعطاف ی؛ ابی منبع یریپذ انعطاف ی؛ ابی بازار  یریپذ انعطاف 

ها   یفرآ طاف ؛ اتی عمل یند مال    تأمین  یریپذ انع نابع  ی و م

ش  یریپذانعطاف شترین   یاطالعات یهاست  یس  یاثرب  دارای بی

معیارهای  عنوانبهفراوانی هسبببتند و براین مبنا در این پژوهش 

گیرند. در این ب ش مورد بررسببی ترار می تأمیناصببلی زنجیره 

های تایید شببده، اتدام به پس از واکاوی در مبانی نرری پژوهش

( شده  3) طبق جدول شناسایی شده   ی هامؤلفهتعریف هریک از 

 است.

 
 پذیری زنجیره تأمینهای انعطاف( مؤلفه3جدول )

 تعاریف هامؤلفه

 پببذیری انعطبباف  

 منابع انسانی

نابع انسبببانی    عه  های  یکی از مهمترین اهرم عنوانبه م توسببب

سو   تأمیندرزنجیره  سطح    می مب آن  پذیریانعطافشوند و 

تطبیق پذیری منابع انسبانی همسبو با اهداف و   ی دهندهنشبان 

این سببطح از  بر اسبباسباشببد. ها میشببرکتهای اسببتراتژی

ها ، هرتدر سطح توانمندی ادراکی و ت صصی آن   پذیریانعطاف

تواند به توسعه کارکردهای اثرب ش می باالتر باشد، این موضوع  

سانی در فرآیندهای زنجیره   شند و با  تأمینمنابع ان عث موثر با

ضات و کنترل رفتارهای     وریبهرهایجاد  شتر گردند. حل تعار بی

تواند به پویایی    می اینرسبببیک و کاهش مقاومت در برابر ترییر    

 ]3۶[ کمک نماید تأمینزنجیره  پذیریانعطافبیشتر 

 پببذیری انعطبباف  

 مدیریت دانش

سطح از   سعه   پذیریانعطافاین  به فرآیندهای دانش افزا در تو

کارکردهای فرآیند تولید تا توزیع و فروش اشببباره دارد. هرتدر 

ست     سعه خالتیت های سی و نوآوری از ها مدیریتی به دنبال تو

از  وریبهرهانجام کار و اکتسا  دانش و  های طریق بهبود روش

مدیریت دانش در زنجیره    پذیری انعطاف آن باشبببند، سبببطح    

یت  تأمین  تابتی برای       می تقو یت ر عث افزایش مز با شبببود و 

 ]3۹[ گرددمی شرکت

 پببذیری انعطبباف  

 بازاریابی

شببرکت از منرر های و  رفیتها در این رویکرد سببطح تابلیت

 بازاریابی برای رسبباندن مبصببوالت به مشببتریان بالقوه مدنرر 

شد، به گون می سفارش با      ای هبا سطح  سبی بین  که تعادل منا

شته      ضی یا خواهان وجود دا شتریان متقا حج  تولید و وجود م

توانایی همچنین سبببطح  پذیریانعطافباشبببد. این سبببطح از 

 ری،یبارگ تیشببرکت برای مدیریت مؤثر و کارآمد انبارها،  رف 

امکانات توزیع برطبق شببرایط در  سببایر کنندگان خود و توزیع

 ]۴3[ گیردمی را در بر حال  هور بازار
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 پببذیری انعطبباف  

 یابیمنبع

شرکت در دسترسی    های به تابلیت پذیریانعطافاین سطح از  

بی واسببطه به مواد اولیه مورد نیاز اشبباره دارد، چراکه یکی از  

بی گذارترین عامل رتابت در سطح بازار، دستیا  تأثیرمهمترین و 

باشبببد. هرتدر شبببرکت     می به منابع کمیا  با حداتل هزینه        

تواند به می توزیع منابع را داشته باشد،  های توانایی جذ  کانال

نیازهای دامما درحال ترییر بازار، پاسبببخ در خور توجهی ارامه         

 ]38[ دهد

 پببذیری انعطبباف  

فببرآیببنببدهببای  

 عملیات

هرتدر با چابکی بیشببتر همراه باشببد، تادر   فرآیندهای عملیات

و با صرف هزینه کمتر در  تر خواهد بود تا مبصوالتی با کیفیت 

ند.        ید ک عت بیشبببتر تول فت منف یا در واتع در تعریف  ازای در

ست به  می تأمینفرآیندهای تولید در زنجیره  پذیریانعطاف بای

ستفاده از منابع موجود برای سطح تکنولوژیک و    دیتول توانایی ا

 هاییحج  و باتیترکها، و دارای ویژگی تیفیمبصبببوالتی باک

با ویژگی  به   های  منطبق  یان م تلف،  منرور برآوردن  مشبببتر

 ]3۷[ اشاره نمود م تلف بازارهایهای خواسته

 پببذیری انعطبباف  

ین   م بع    تببأ منببا

 مالی

سی به منابع مالی    تأمینیکی از ابعاد مه  دیگر زنجیره  ستر ، د

سرمایه و پروژهها طرببرای پیگیری  شد.  می اری آتیگذهای  با

سی به نقدینگی      ستر شرکت توانمندی الزم را در د هرتدر یک 

با ارزش فعلی خالص مثبت هایی اری بر طربگذسببرمایهجهت 

مالی، اتدام به های تواند فار  از مبدودیتمی را داشببته باشببد،

یا  تولید یا ایجاد یک خط واحد جدیدهای توسببعه زیرسبباخت 

بل توجه             تا به سبببطح  ید و  ما جدید را پیگیری ن از تری بازار 

 ]۶[ رتابتی دست یابدهای مزیت

 پببذیری انعطبباف  

اثببرببب شببببی   

های سبببیسبببت 

 اطالعاتی 

های جریان و بازخورد پذیری، زیرساختدر این سطح از انعطاف

های تبلیل شبببده جهت   اطالعات و اسبببتفاده به موتع از داده 

صمی   ست     ری مدنرر میگیت سی شند.  های اطالعاتی با ایجاد با

گاه مرجع تالش می    پای تا سبببطبی از اثرب شبببی     یک  ید  ما ن

های     ند تا        گیتصبببمی فرآی ند  مای یا ن مدیران مب ری را برای 

اطالعاتی  ست یتوانایی س بیشترین بازده را به  ینفعان برسانند.   

 امبه ویژه هنگ   ر،ییسبببازمان برای وفق با شبببرایط در حال تر    

های    خداد فه یکی از مهمترین  نشببببده نییبشیپ ر ی ها مؤل

 ]۴۶[ باشدمی تأمینپذیری در زنجیره انعطاف

 (P) ارزش  سازییکپارچههای ب( شناسایی گزاره

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

زنجیره  پذیری انعطاف منتجِ از های ارزش سبببازییکپارچه  ب ش 

های در این ب ش باتوجه به توضببیح گردد.می مشبب ص تأمین

سایی ی      شنا شد، اتدام به  منتجِ از  یهاارزش یساز کپارچهداده 

( ۴جدول ) شبببود. ( میPبا نماد )   تأمین  رهیزنج یریپذ انعطاف 

ضامین گزاره  ساس ای را نبوه ارزیابی م ای نمره 5۰شاخص   بر ا

ساس  5تا  ۱در تالز امتیازهای  شده    ۱۰ بر ا ضیح داده  معیار تو

 دهد.مورد سنجش ترار می

 

 های غربال شده( فرآیند تحلیل حیاتی پژوهش4جدول )
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 26 3 3 3 3 ۴ 3 3 2 3 2 ]47[ هانگ و همکاران

 2۹ 3 2 3 3 3 2 2 3 ۴ 3 ]48[ و همکاران ولی

 3۶ ۴ ۴ ۴ ۴ 3 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ]۴۹[ اولیگاه

 3۷ ۴ 3 ۴ ۴ ۴ 3 ۴ ۴ ۴ 3 ]5۰[ عبدالکایف و پیرو

 3۶ ۴ ۴ ۴ ۴ 3 2 ۴ 3 ۴ ۴ ]5۱[ ژمو و همکاران

 38 ۴ ۴ 3 3 3 ۴ 3 5 5 ۴ ]52[ پِراساد و همکاران

 3۰ ۴ 3 3 2 3 3 ۴ 5 ۴ 3 ]53[ گاوانکار و همکاران

ش
پووژوهوو

ی  
هووا

ی
داخل

 

 ۴۰ ۴ ۴ ۴ ۴ 5 ۴ ۴ ۴ ۴ 3 ]5۴[ ابراهیمی و همکاران

 3۶ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ 5 ۴ 3 3 3 (۱3۹8)منوچهری و همکاران 

 ۴۰ 5 5 ۴ 3 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ 3 ]55[خاکبازان و همکاران 

 27 3 3 3 ۴ 3 2 2 2 2 3 ]۵6[ادی و همکاران خاتمی فیروز آب

 26 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 ]۵7[رشیدی و همکاران 

شده   ساس امتیازهای ارامه  شان داد،    بر ا از مجموع شاخص مد، ن

یه،   ۱2 و  ویل؛ ]۴۶[هانگ و همکاران    چهار پژوهشِ  پژوهش اول

ش و  ]5۶[و همکاران  یآباد روزیف یخاتم؛ ]۴۷[همکاران   یدیر

 3۰امتیاز، زیر   5۰باتوجه به اینکه از مجموع      ]5۷[و همکاران  

دریافت نمودند و برحسببز دسببتورالعمل حد کفایت امتیاز این  

سز نمایند، مورد   3۰هایی که امتیاز تبلیل پژوهش و باالتر را ک

و به همین دلیل از دور بررسی خارج   شدند تایید هستند، حذف  

 (2۰۰۱) گنیاسببترل-دیَتر شببدند. در ادامه با اسببتفاده از روش 

شببود. براین اسبباس به پژوهش میهای گزارهاتدام به اسببت راج 

فه منرور تعیین  طاف ها مؤل از روش  تأمین زنجیره  پذیری ی انع

فاده می    یازی زیر اسبببت نای  شبببود.امت یه  روش این برمب ی کل

 در شببده، تایید مقاالت متن از شببده اسببت راج فرعی معیارهای
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شته  جدول ستون   نام جدول هر ردیف در سپس  و شود می نو

 استفاده مبنای بر. شودمی آورده شده تاییدهای پژوهش مبققان

 جدول، ستون  در شده  نوشته  فرعی معیارهای از پژوهشگر  هر از

 ستون  در  هر امتیازهایی سپس  شود، می درج« » عالمت

های    یار های    و شبببودمی جمع باه   فرعی، مع یاز  از باالتر  امت

 پژوهش یها مؤلفه  عنوانبه  شبببده، انجام  های پژوهش میانگین 

 .شوندمی انت ا 

 ی اصلی پژوهشهامؤلفه( فرآیند تعیین ۵جدول )
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 -   -  -  -   - ]5۱[ژمو و همکاران 

  -  -  -  -  - - ]52[پِراساد و همکاران 
    - -  - - -  - ]53[گاوانکار و همکاران 

 داخلی

  -   - - - - - -  ]5۴[ابراهیمی و همکاران 

 - -  -    - -  - (۱3۹8منوچهری و همکاران )
  -  - - -   -  - ]55[خاکبازان و همکاران 

 ۵ 2 ۵ 2 4 2 4 6 6 ۵ ۱ جمع

 

 

کاهش زمان ی هگزاراین تبلیل نیز مش ص شد، هفت  بر اساس

با ن   یسبببازمتوازن؛ به موتع  لی انترار و تبو   یازها ی عملکردها 

 یهاارزش خلق؛ بر تقاضا یمبتن تیریمد؛ انیمشتر رییدرحال تر

ی اندار زمان راه  کاهش ؛ کنندگان  تأمین ارتباط با    ییای پو؛ نوآورانه 

دارای  در تنوع مواد به کار رفته در سببباخت مبصبببول کاهشو 

ستند. در این ب ش پس از واکاوی در مبانی     شترین فراوانی ه بی

یک از          وهشنرری پژ به تعریف هر تدام  ید شببببده، ا تای های 

 ( شده است.۶شناسایی شده طبق جدول )های گزاره
 ارزش سازییکپارچهمربوط به های ( گزاره6جدول )

 
هوووای  گوووزاره معیارها

چه      پار سوووازی  یک

 ارزش

 تعاریف نمادها

ش
ارز

ی 
هببببا

ت  
کثر

گرایببانببه  

ی    
در فرآیندها

بازار
 

کاهش زمان انترار و    

 موتعتبویل به 
P1 

تبویببل بببه موتع مطببابق بببا          

شده در   پایبندی به زمان تعیین 

تبویل مبصبببول، ضبببمن اینکه 

های مشببتریان را اتناع خواسببته

جاد انگیزه برای      می ید، در ای ما ن

 عنوانبهتعامل بعدی با شبببرکت 

نمببایببد. یببک مبرک عمببل می

ترببار     تر  کوتبباه  ن کردن زمببان ا

ی پایبندی شببرکت  دهندهنشببان

شتریان جهت    به رعایت حقو ق م

 باشدهای آنان میارضای خواسته

سبببببازی مببتببوازن 

یازهای       با ن عملکردها 

درحببال تببرببیببیببر    

 مشتریان

P2 

تابلیت پاسبب گویی به مشببتریان 

سببازی فرآیندهای نیازمند چابک

سبببباختباری ببا ترییرات ببازار    

آن سببطح   بر اسبباسباشببد تا می

رضببایت مشببتریان به یک ارزش 

 ]۴۹[ گرایانه بدل گرددکثرت

مببدیریببت مبتنی بر        

 تقاضا
P3 

هدایت کردن بازار از نرر تقاضببا، 

های یکی از مهمترین اسببتراتژی

های  سازی ارزشِ شرکت  یکپارچه

پیشبببرو در سبببطح بازار رتابتی    

باشبببد، چراکه با ایجاد تعادل می

تواند از  بین تقاضببا با عرضببه می 

وجود حبا  و نوسببانات بازار که 
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شود،  یباعث ایجاد رکود در آن م

 .]53[ جلوگیری نماید

هببای خببلببق ارزش 

 نوآورانه
P4 

مانی افزوده     یان ز ارزش مشبببتر

خواهد شبببد، که به سبببالیق و     

ها پاسخ داده شود و   انترارات آن

سبت به القای   حتی فراتر از آن ن

فاده          با اسبببت نه  های نوآورا یاز ن

مه    دانش نا های  ریزیهای روز بر

الزم از جانز شببرکت در فضببای 

 ]5۱[ صورت پذیردرتابتی 

ش
ارز

ت
ی کثر

ها
ی تولید

گرایانه در فرآیندها
 

تببباط بببا       یی ار پویببا

 کنندگانتأمین
P5 

مواد اولیه برای تولید یکی   تأمین

ندهای   از اسبببتراتژیک  ترین فرآی

سو  می  تأمینزنجیره  شود  مب

عامالت و         ند وجود ت یازم که ن

اثرب ش حضبببور شبببرکببت در 

هببای ارتببببباطببی بببا   کببانببال 

ین   م ننببدگبب   تببأ مواد اولیببه   ک ان 

یت     می تدر  رف های   باشبببد. هر

کنندگان وجود   تأمین ارتباطی با   

داشببته باشببد، شببرکت در مواتع 

ببرانی با فشببار کمتری مبنی بر  

شببود و نبود مواد اولیه مواجه می

گردد که این موضبببوع باعث نمی

که      ید متوتف شبببد  بر  خط تول

 ]5۰[ متضرر شود اساس

کبباهببش زمببان راه  

 انداری
P6 

یک   ترین یکی دیگر از اسبببتراتژ

چه        پار های یک سببببازی کارکرد

ید       مان در تول تاهی ز ارزش، کو

یک مبصبببول و یا به طور کلی      

ید می  راه باشبببد.  اندازی خط تول

می     ین ارزش  جود ا توانببد در  و

کسز سه  بیشتر شرکت از بازار  

 .کننده باشدتعیین

کاهش در تنوع مواد  

به کار رفته در ساخت 

 مبصول
P7 

کیفیت مبصبببوالت بدون   حفظ 

تفاوت در اسبببتفاده از مواد اولیه 

بازار      می ماد  نان و اعت ند اطمی توا

را برای شببرکت به همراه داشببته 

باشد و باعث گردد تا سطح تضاد    

به واسبببطه       بازار  و دوگانگی در 

ته       کار رف به  یه  تنوع در مواد اول

در سببباخت مبصبببوالت تاحد     

شود. این ارزش به   ممکن کنترل 

صادهای نامتوازن  خصور در ا  تت

مواد  تأمینکه دامما با مشببکالت 

یل وجود تبری       به دل یه  ها  اول

مواجه هسبببتند، بسبببیار مه  و     

 .توجه استتابل

 (IRP) بندی تفسیریتحلیلِ رتبه

 تأمینپذیری زنجیره ی انعطافهامؤلفهباتوجه به مش ص شدن، 

(Tو گزاره ) سازی ارزش یکپارچههای (P ) ساس گذاری تأثیر بر ا

یا برعکس و یا متقابل، اتدام به انجام « 𝑗»بر سببتون « 𝑖»سببطر 

شبببود. لذا به منرور ایجاد    می فرآیندهای مربوط به این تبلیل    

بایسببت سببطح ارتباط مسببتقی ،    می تعاملی ابتداهای ماتریس

مور توجه ترار داد. ها سو با توضیح  رمستقی  را ه  یمتقارن و یا غ

 شود:می ماتریسی به ترتیز زیر تعیینلذا ابتدا پرسشنامه 

 ارزش سازییکپارچهبا  تأمینزنجیره  پذیریانعطاف( ماتریس متقابلِ 7جدول )
 گرایی در فرآیندهای بازارکثرت گرایی در فرآیندهای تولیدکثرت

T
/P

 

 ها           گزاره                                     
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P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 

۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ T1 پذیری منابع انسانیانعطاف 

ف
طا

انع
ی

یر
پذ

 
ره 

جی
زن

ن
می

تأ
 

۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ T2 پذیری مدیریت دانشانعطاف 

۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ T3 پذیری بازاریابیانعطاف 

۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ T4 یابیمنبعپذیری انعطاف 

۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ T5 پذیری فرآیندهای عملیاتیانعطاف 

۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ T6 منابع مالی تأمینپذیری انعطاف 

۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ T7 اطالعاتیهای پذیری سیست انعطاف 

    ارزش یسازکپارچهی

ساس سپس   سطح    بر ا سیری برای تقابل  های با گزاره تأمینزنجیره  پذیریانعطافی هامؤلفهنتایج جدول فوق، اتدام به طراحی ماتریس تف

 شود.می سازی ارزشیکپارچه
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ارزش سازییکپارچهبا  تأمینپذیری زنجیره ماتریس متقابلِ انعطاف تفسیریتبلیل ( 8جدول )  

  گرایی در فرآیندهای بازارکثرت گرایی در فرآیندهای تولیدکثرت

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 

 
سانی عاملِ کاهش   پویایی منابع ان

 اندازیزمان راه

عاملی برای        نابع انسبببانی  یایی م پو

تبوسببببعببه  برفبیببت ارتبببباط بببا       

 کنندگانتأمین

سانی عاملی   توانمندی منابع ان

 های نوآورانهبرای خلق ارزش
  

پویایی منابع انسبببانی 

 در احترام به مشتریان
T1 

ف
طا

انع
ی

یر
پذ

 
ره 

جی
زن

ن
می

تأ
 

 
اکتسببا  و بهره وری دانش عاملِ 

 اندازیکاهش زمان راه
 

اکتسبببا  و بهره وری دانش   

هببای مبببببرکِ خببلببق ارزش

 نوآورانه

 
دانببش عببامببل   پببویببایببی   

 سازی عملکردهامتوازن

پببویببایببی دانببش در  

 T2 احترام به مشتریان

 
شبببناخت بازار دلیلِ کاهش زمان 

 اندازیراه

بازاریابی مبرک، پویایی      تابلیت   های 

 کنندگان تأمینارتباط با 

یت   تابل یابی     افزایش  بازار های 

 مبرک توسعه نوآوری

یت                مدیر مِل  عا یابی  بازار یایی  پو

 مشتریانتقاضاهای 
 
شناخت بازار در پاسخ   

 به نیاز مشتریان
T3 

 
دسببترسببی به منابع عامل کاهش 

 اندازیزمان راه

یببابی دلیببل ارتببباط      پویببایی منبع      

 کنندگانتأمیناثرب ش با 
 
نابع عاملِ         به م پویایی دسبببترسبببی 

 مدیریت تقاضاهای مشتریان
  T4 

چببابکی عملیبباتی عببامببل موثری برای  

 اولیهکاهش تنوع در مواد 

پویایی فرآیندهای عملیاتی عامل       

 اندازیکاهش زمان راه
 
فرآینببدهببای عملیبباتی پویببا  

 دلیلی برای خلق نوآوری
 

فرآینببدهببای عملیبباتی پویببا         

مبببببرکِ مببتببوازن نببمببودن    

 عملکردها

 T5 

 
دسبببترسبببی به نقدینگی مبرک 

 ندازیاهای راهکاهش هزینه

هبای مبالی عبامبل ارتبباط       تبابلیبت  

 کنندگانتأمیناثرب ش با 

فرآیندهای پویای مالی عاملی      

 برای توسعه نوآوری

دسترسی به نقدینگی مبرک پاسخ به  

 تقاضاهای مشتریان

پویایی منابع مالی عاملی برای     

 توسعه توازن در عملکردها
 T6 

های اطالعاتی سببیسببت    پذیریانعطاف

هت جلوگیری از نبود مواد    رویکردی ج

 اولیه

اطالعاتی  های پویایی سبببیسبببت 

عبباملی برای کبباهش اطالعببات       

 اندازیراه

  

های اطالعاتی عاملی پویایی سببیسببت 

شتریان در       ضاهای م شناختِ تقا برای 

 بازار

های اطالعاتی پویایی سببیسببت 

 مبنایی برای توسعه عملکردها
 T7 

    ارزش یسازکپارچهی

( سببطح ۹نتایج کسببز شببده، در تالز جدول ) بر اسبباسحال 

یک از گزاره   تأثیر  چه   های  گذاری هر پار ارزش را  سببببازییک

یک فرم امتیاز  بر اسبباس امتیازبندیاین  شببود.می امتیازبندی

 پذیرد:می مقایس زوجی زیر صورت
 

 ارزش سازیهای یکپارچهدر متغیرهای مرجع یعنی گزاره تأمینزنجیره  پذیریانعطاف( مقایسه زوجی نقش ۹جدول )
i) شودیم jمنجر به  i های زوجیمقایسه − j) j  منجر بهi شودیم (j − i)  رابطه دو طرفهi  وj وجود دارد (i = j)  رابطه معتبری بینi  باj (0) وجود ندارد 

F1 . F2 ۱-2 2-۱ 2=۱  

F2 . F3 2-3 3-2 3=2  

F1 . F3 
 ☐ Yes ☒   No پذیر است؟انتقال F3با  F1آیا ارتباط بین شاخص 

۱-3 3-۱ ۱=3  

F3 . F4 3-۴ ۴-3 ۴=3  

F2 . F4 
 ☒ Yes ☐   No پذیر است؟انتقال F4با  F2آیا ارتباط بین شاخص 

2-۴ ۴-2 ۴=2  

F1 . F4 
 ☒ Yes ☐   No پذیر است؟انتقال F4با  F1آیا ارتباط بین شاخص 

۱-۴ ۴-۱ ۴=۱  

F4 . F5 ۴-5 5-۴ 5=۴  تأثیربی 

F3. F5 
 ☒ Yes ☐   No پذیر است؟انتقال F5با  F3آیا ارتباط بین شاخص 

3-5 5-3 5=3  

F2. F5 
 ☒ Yes ☐   No پذیر است؟انتقال F5با  F2آیا ارتباط بین شاخص 

2-5 5-2 5=2  

F1. F5 
 ☒ Yes ☐   No پذیر است؟انتقال F5با  F1آیا ارتباط بین شاخص 

۱-5 5-۱ 5=۱  

F5. F6 5-۶ ۶-5 ۶=5  

ضمنی گذاریتأثیر   

ضمنی گذاریتأثیر   

پذیرانتقال گذاریتأثیر   

تفسیری گذاریتأثیر  * 
گذاریتأثیرعدم وجود    

گذاری روابط ارامه شبببد که تأثیرب شبببی از  عنوانبهاین جدول 

ی هامؤلفهبا  کاهش زمان انتراریعنی  P1مثال در مورد  عنوانبه

انتقالی در این  ی هدهد، که تنها رابط    می نشبببان پذیری انعطاف 

 یریپذانعطافی با منابع انسان یریپذانعطاف T1ب ش فقط بین 

-3ی است. ضمن اینکه این رابطه در جدول فوق در خانه   ابیبازار

نیز  ۶با رنگ ترمز مش ص شده است، در عین حال در شکل      ۱

 مشهود است:
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 گذاری تفسیری انتقالیتأثیر( ۶شکل )
پذیری منابع که این به معنای آن اسبببت هرتدر سبببطح انعطاف

انسببانی باالتر باشببد، سببطح شببناخت از بازار در جهت نیازها و  

تواند باعث انترارات مشببتریان باال خواهد بود و این موضببوع می

کاهش زمان مورد انترار در تبویل به موتع به مشببتریان گردد. 

و نمودار زیر که مربوط  توان سطح انتقال پذیری را در جدول می

مان راه  ی مرجع یعنی به گزاره  نداز کاهش ز  بر اسببباس P6ی ا

شترین     پذیری میی انعطافهامؤلفه شاهده نمود که بی شد را م با

 دهد.پذیری را نشان میسطح انتقال

 

 تأمینزنجیره  پذیریی انعطافهامؤلفه بر اساسی اندازکاهش زمان راهگذاری تفسیری تأثیر( بررسی ۱۰جدول )
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  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

       - T1 پذیری منابع انسانیانعطاف

      - T2 ۱ پذیری مدیریت دانشانعطاف

     - T3 *۱ ۱ پذیری بازاریابیانعطاف

    - T4 *۱ *۱ ۱ یابیپذیری منبعانعطاف

   - T5 *۱ *۱ *۱ ۱ پذیری فرآیندهای عملیاتیانعطاف

  - T6 *۱ *۱ *۱ *۱ ۱ منابع مالی تأمینپذیری انعطاف

 - T7 *۱ *۱ *۱ *۱ *۱ ۱ های اطالعاتیپذیری سیست انعطاف

 
 تأمینزنجیره  پذیریی انعطافهامؤلفه( فرآیندهای انتقال پذیری بین ۱نمودار )

 
شاهده  سطح انتقال     می همانطور که م شترین  پذیری در شود بی

 تأمین  یریپذ انعطاف  گذاری انتقالی  تأثیر  بر اسببباس گزارهاین 

سایر  منابع مال شد پذیری میی انعطافهامؤلفهی بر ساس . با  بر ا

ارامه ها گذاریتأثیراین نتایج، درصببدهای امتیاز مجموع سببطح  

 شده است. 
  

T1 T2 T3 

 
T4  T5  T6  T7 

T1 T2 T3 
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 ارزش سازییکپارچههای گذاری گزارهتأثیر( درصد امتیازهای سطح ۱2جدول )

 متریر مرجع

تأثیر
ی
گذار

  
ی
ضمن

 

عدم 
تأثیر

ی 
گذار

 
ی
ضمن

 

تأثیر
ی
گذار

  
انتقال

پذیر
 

تأثیر
ی
گذار

  
ی
سیر

تف
 

تأثیر
ی
گذار

 
ی
کل

 

درصد
 

تأثیر
ی
گذار

 
ی
سیر

تف
 

 P1 ۱2 ۶ ۱ 2 2۱ 52/۹ کاهش زمان انترار و تبویل به موتع

 P2 ۱2 3 3 3 2۱ 28/۱۴ درحال ترییر مشتریانسازی عملکردها با نیازهای متوازن

 P3 ۱2 3 2 ۴ 2۱ ۰5/۱۹ مدیریت مبتنی بر تقاضا

 P4 ۱۰ ۱ ۶ ۴ 2۱ ۰5/۱۹ های نوآورانهخلق ارزش

 P5 ۱2 3 2 ۴ 2۱ ۰5/۱۹ کنندگانتأمینپویایی ارتباط با 

 P6 ۰ ۰ ۱5 ۶ 2۱ 5۷/28 کاهش زمان راه انداری

 P7 ۱۰ ۱۰ ۰ ۱ 2۱ ۷۶/۴ در ساخت مبصولکاهش در تنوع مواد به کار رفته 

  ۱۴۷ 2۴ 2۹ 2۶ ۶8 مجموع

   32/۱۶ ۷3/۱۹ ۶8/۱۷ 25/۴۶ درصد

شبببود، که تقریبا نیمی از می جدول فوق مشببب ص بر اسببباس

سه  صد روابطه از نوعِ   25/۴۶ها مقای ستند    تأثیردر . از ضمنی ه

بین های درصببد مقایسببه  ۷3/۱۹مقایسببه زوجی  ۱۴۷مجموع 

همچنین  باشد. می ارزش دارای روابط انتقال پذیر سازی یکپارچه

تفسبببیری بین های د بیشبببترین تعداد مقایسبببهشبببمشببب ص 

 تأمین رهیدر زنج یریپذانعطاف بر اسبباسارزش  یسببازکپارچهی

مان را  در مورد  ندار هکاهش ز  5۷/28بوده اسبببت یعنی  P6ی ا

کاهش در تفسیری نیز مربوط به درصد و کمترین میزان مقایسه 

درصببد  ۷۶/۴با  P7 تنوع مواد به کار رفته در سبباخت مبصببول

های زیر رتبه جدولنتایج کسببز شببده،  بر اسبباسبوده اسببت. 

شان IRPتفسیری )  بندیرتبهمربوط به اجرای فرآیندهای   ( را ن

 دهد.می
 تأمین رهیدر زنج یریپذانعطافسطح وابستگی و نفوذ  بندیرتبه( ۱3جدول )

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  سطح وابستگیD تفاوت D − B  Rank 

T1 - ۱ ۱ 2 2 ۱ 3 ۱۰ ۱4- 7 

T2 3 - 2 3 2 2 3 ۱۵ 3- ۵ 

T3 ۵ 4 - 4 3 ۱ 3 2۰ 2 3 

T4 3 2 2 - ۱ 2 ۱ ۱۱ ۱۰- 6 

T5 4 3 4 4 - ۱ ۱ ۱7 ۰ 4 

T6 ۵ 4 ۵ 4 ۵ - 2 2۵ ۱4 ۱ 

T7 4 4 4 4 4 4 - 24 ۱۱ 2 

  B 24 ۱8 ۱8 2۱ ۱7 ۱۱ ۱3 ۱22 سطح نفو 

 
دهد، باالترین سببطح وابسببتگی مربوط به  می این جدول نشببان

آن ترین باشبببد و پایین  می T6ی منابع مال   تأمین  یریپذ انعطاف 

در واتع  باشببد.می T1ی منابع انسببان یریپذانعطافنیز مربوط به 

 هامؤلفهپذیر بودن از سببایر تأثیر دهندهنشببانسببطح وابسببتگی 

 تأمینپذیری تأثیرباشببد که براین اسبباس باالترین مربوط به می

 منابع مالی مورد نیاز از عملکردهای شرکت در سطح بازار رتابتی

باشد. همچنین مش ص گردید باالترین میزان نقو  مربوط به می

ی دهندهنشان باشد که  می T1منابع انسانی   یریپذانعطافمولفه 

باشد. می تأمینزنجیره  پذیریانعطافگذاری بر تأثیرسطح باالی  

به گزاره     عنوانبه پژوهش های  به منرور تعیین اوزان مربوط 

بایسبببت از طریق تبلیل جامع تفسبببیری     می متریرهای مرجع 

یکپارچگی ارزش های ( اتدام به بررسببی گزارهTISMسبباختاری )

نمود. باتوجه به دو بعدی بودن سبببطح یکپارچگی ارزش تبت        

در  گرایی  کثرت  در فرآینببدهببای بببازار و    گرایی  کثرت  عنوان   

فرآیندهای تولید به طور تفکیک شبببده عمل گردیده اسبببت. به 

جدول )    که  نده نشببببان( ۱۴طوری در  گراییکثرتاوزان ی ده

 باشد.می فرآیندهای بازار
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 در فرآیندهای بازار گراییکثرت( دستیابی اوزان ۱4جدول )
    های نرمال شدهوزن قدرت نفوذ P1 P2 P3 P4 فرآیندهای بازار

P1 - ۰ ۰ ۰ ۱ 3۷/۰    

P2 ۱ - ۰ ۰ 2 ۷3/۰    

P3 *۱ ۱ - ۱ ۴ ۴5/۱    

P4 *۱ *۱ ۱ - ۴ ۴5/۱   مستقیم تأثیر 

 انتقالی تأثیر   ۴مجموع= ۱۱ 2 2 3 ۴ وابستگیقدرت 

اوزان مباسببببه شبببده، اتدام به ارامه ماتریس         بر اسببباسحال  

در  گراییکثرتگذاترین سطح تأثیرم روطی به منرور شناسایی 

 ( تابل مشبباهده۷شببود که در تالز شببکل )می فرآیندهای بازار

 باشد.می

 

 گرایی در فرآیندهای بازار( ماتریس مخروطی کثرت7شکل )

 
هده     های  خلق ارزشی هگزارشبببود، دو می همانطور که مشبببا

گذار در ارتقای تأثیرنوآورانه و مدیریت مبتنی بر تقاضببا مبرکی 

ارزش  سبببازییکپارچه   گرایی در فرآیندهای بازار   سبببطح کثرت

واند به پویایی کسبببز تمی شبببود که توجه به آنمی مبسبببو 

رتابتی در سطح بازار کمک نماید.های مزیت

 دیتول یندهایفرآگرایی در ( دستیابی اوزان کثرت۱۵جدول )
    های نرمال شدهوزن قدرت نفوذ P5 P6 P7 فرآیندهای تولید

P5 ۱ ۱ ۱* 3 5/۱    

P6 ۰ ۱ ۱ 2 ۱    

P7 ۰ ۰ ۱ ۱ 5/۰   مستقیم تأثیر 

 انتقالی تأثیر   3مجموع= 6 3 2 ۱ قدرت وابستگی

 کاهش زمان انتظار و تحویل به موقع

درحال  یازهایعملکردها با ن یسازمتوازن

 ییر مشتریانتغ

 نوآورانه یهاخلق ارزش بر تقاضا یمبتن تیریمد

 سازی عملکردها محرکِ کاهش زمان تحویلمتوازن

ی 
را

ی ب
مل

عا
ضا 

قا
ت ت

ری
دی

م

ه 
خ ب

اس
پ

ن
ریا

شت
ی م

ها
از

نی
 

سازی نوآورانه عاملی ارزش

سازی غیرمستقیم در متوازن

 عملکردها

های نوآورانه با تعامل متقابل بین ارزش

 پیوندهای مستقیم مدیریت تقاضای مشتریان

 پذیرپیوندهای انتقال
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 گرایی در فرآیندهای تولیدماتریس م روطی کثرت( 8شکل )

عامل در سبببطح ترین شبببود، مبرکمی همانطور که مشببباهده

 سبببازییکپارچه  فرآیندهای تولید به منرور ایجاد        گراییکثرت

 باشبببد که  می گان مواد اولیه  کنند تأمین ارزش، پویایی ارتباط با    

تواند باعث گردد تا ه  زمان ایجاد خط تولید جدید کاهش            می

نابع اولیه بر شرکت  از با  عدم دسترسی به م  ای هیابد و ه  وتف

شببدن اوزان مربوط به هریک از وارد نیایید. باتوجه به مشبب ص 

(، در این ب ش به  P7تا   P1ارزش ) سبببازیهای یکپارچه   گزاره

ف  تأثیر منرور تعیین انت ا    در  یریپذ انعطاف ی هگذارترین مول

 شود.می طبق جدول زیر عمل تأمین رهیزنج

 تأمیندر زنجیره  پذیریانعطافگذارترین مولفه تأثیر( انتخاب ۱6جدول )
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  سطح وابستگیD  تفاوتD − B  Rank 

T1 - 3۷/۰ 3۷/۰ 82/۱ 8۷/۰ 3۷/۰ 32/2 ۱2/۶ ۴/23- ۷ 

T2 ۹5/3 - 8۷/۱ 32/3 8۷/۰ 8۷/۱ 32/2 2/۱۴ ۷۴/5- 5 

T3 ۱3/۶ ۶3/۴ - ۴ 23/2 3۷/۰ 32/2 ۷۷/۱۹ ۴۶/۰- ۴ 

T4 ۹5/3 ۴5/2 5/2 - ۹5/۱ 5/۱ 5/۰ 85/۱2 28/۱۰- ۶ 

T5 ۶8/۴ ۱8/3 ۶8/۴ ۶8/۴ - 5/۱ ۴5/۱ ۱۷/2۰ 35/5 3 

T6 ۱3/۶ ۶3/۴ ۱3/۶ ۶3/۴ ۱3/5 - ۹5/۱ ۶/28 3۱/۱8 ۱ 

T7 ۶8/۴ ۶8/۴ ۶8/۴ ۶8/۴ ۶8/3 ۶8/۴ - ۰8/2۷ 22/۱۶ 2 

  B 52/2۹ ۹۴/۱۹ 23/2۰ ۱3/23 82/۱۴ 2۹/۱۰ 8۶/۱۰ ۷۹/۱28سطح نفوذ 

( و ۱3تفسببیری سبباده در جدول ) بندیرتبهبا مقایسببه فرآیند 

زنجیره  پذیریانعطافتفسیری در جدول فوق در مورد  بندیرتبه

ش ص  تأمین شابه  رتبه نیاغلز ا شود، می م ها در هر دو مورد م

ی ابیبازار یریپذانعطافیعنی  T5و  T3ی هامؤلفه هستند، به جز 

طاف و  ها   یفرآ یریپذ انع  ند یفرآ یکه در اجرا  یاتی عمل یند

س  یبندرتبه شده  یوزن یریتف توان که نتایج آن را میاند. وارونه 

 در جدول زیر مشاهده نمود.

 ساده و وزنی بندی تفسیریفرآیند رتبه برای تطبیقی های( رتبه۱7جدول )

 وزنی بندی تفسیریفرآیند رتبه اب هارتبه ساده بندی تفسیریفرآیند رتبه اب هارتبه کد پذیریانعطاف هایراهکار

 T1 ۷ ۷ پذیری منابع انسانیانعطاف

 T2 5 5 پذیری مدیریت دانشانعطاف

 الف T3 3 ۴ پذیری بازاریابیانعطاف

 T4 ۶ ۶ یابیپذیری منبعانعطاف

 الف T5 ۴  3 عملیاتیپذیری فرآیندهای انعطاف

 T6 ۱ ۱ منابع مالی تأمینپذیری انعطاف

 T7 2 2 های اطالعاتیپذیری سیست انعطاف

کاهش در تنوع مواد به کار رفته در ساخت 

 محصول

 یاندارکاهش زمان راه

 کنندگاننیارتباط با تام ییایپو

اندازی معیاری کوتاه نمودن زمان راه

 برای جلوگیری از وقفه در تولید

ن
می
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 با

ط
تبا

ار
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 د
ی

یای
پو

ی 
انع

ن م
گا

د
کنن

ه 
قف

 و
اه

 ر
سر

ر 
ب

د
ولی

ر ت
د

 

کنندگان پویایی ارتباط با تامین

عاملی برای سرعت بخشیدن به 

 اندازیراه

 پیوندهای مستقیم

 پذیرپیوندهای انتقال
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باید بیان     یریتفسببب یبند رتبه  ند یفرآدر تبلیل اوزان   در واتع

 سبببطح تیموتع در آنکه یی هامؤلفه باالی هریک از وزنِ نمود،

شتر  تأمینزنجیره  یریپذانعطاف شد، مطلو   کینزد یبه م تر با

 تأمین یریپذانعطاف این نتیجه باید مش ص شد بر اساساست. 

( T7) یاطالعات یهاسببت یسبب یریپذانعطاف( و T6) یمنابع مال

را  تأمین زنجیره  پذیری انعطاف باالترین سبببطح اولویت در ابعاد    

، یعنی  T1 ب شاولویت نیز در این ترین باشبببند و پایین می دارا

سان  یریپذانعطاف ست    می یمنابع ان شد. نکته تابل توجه این ا با

دوم ک  ی هدر رتب ( T4) یابی منبع یریپذ انعطاف ی هاگرچه مولف  

اما طبق   ،مشببب ص شبببد تأمین اثرترین عاملِ انعطاف زنجیره    

مبرکی برای افزایش سبببطح         یری تفسببب  سی مبباتر ی هنتیجبب   

در فرآیند بازار و فرآیند تولید بوده اسبببت که این        گراییکثرت

شان دهند   ضوع ن ست که  هایی شرکت های سطح تابلیت ی همو ا

داشته باشند، به    پذیرانعطافاگر دسترسی به منابع را به صورت    

کمتری تادر خواهند بود به مزیت     های  سبببرعت و با مبدودیت    

ن فرآیند ارزش دسببت یابند. ای سببازییکپارچهرتابتی ناشببی از 

جدولِ    می گذاری را تأثیر  ند در   سیماتر  یریتفسببب لی تبلتوا

در  ارزش یسبببازکپارچهیبا  تأمین رهیزنج یریپذمتقابلِ انعطاف

  مشاهده نمود. P6و  P5و  P3های نسبت به گزاره (T4)ردیف 

 گیریبحث و نتیجه -۵

 تأمین زنجیره  پذیری انعطاف  بر اسببباسارزش  سبببازییکپارچه  

سیار     مالحرات ی ازیک عنوانبه امروزه ستراتژیک ب  حامز اهمیتا

 در فضای رتابتی بازار پیگیریها در سطوب عالی مدیریت شرکت  

ن    می به گو یه      ای هشبببود،  جه ترار نگیرد، کل که اکر مورد تو

 ترار تأثیررا برحسببز نیازهای بازار تبت ها شببرکتهای فعالیت

ی هامؤلفهبا شببناسببایی   تا پژوهش بنا داشببتاین دهد. لذا می

ی هارزش، بو واسبببط سبببازیهای یکپارچهو گزاره پذیریانعطاف

ستفاده از   صمی  ا سی نماید، چه مولف گیت ای هری چندمعیاره برر

طاف  به اثرب ش گزاره  می تأمین پذیری زنجیره  از انع ند  های  توا

در میان رتبا دسبببت  گراییکثرتارزش باهدف  سبببازییکپارچه

اسببباس ابتدا با اسبببتفاده از تبلیل فراترکیز و با         این یابد. بر  

مشببابه تالش گردید تا های غربالگری نرری در مبتوای پژوهش

سپس       های و گزاره هامؤلفه شود و  سایی  شنا ساس پژوهش   بر ا

ها  و گزاره ها مؤلفه تبلیل دلفی تالش گردد تا حد کفایت نرری      

های و گزاره هامؤلفه بر اسببباسمورد ارزیابی ترار گیرد. سبببپس 

( IRPتفسببیری ) بندیرتبهتایید شببده، پژوهش وارد فاز تبلیل 

ری چندگانه اهداف گیهای تصبببمی تا به واسبببطه تبلیل شبببد

تبلیل نتایج بدسببت آمده  درپژوهش را مورد بررسببی ترار دهد. 

 بر اساس توان اتدام به تفسیر نتایج نمود. ابتدا  می در چند ب ش

کاهش زمان پژوهش، های نتایج مشببب ص گردید، از میان گزاره

ی ها مؤلفبه انتقبالی را در میبان    تبأثیر بیشبببترین  انبدازی راه

 عنوانبه توان می داشبببت که از آن  تأمین زنجیره  پذیری انعطاف 

که مبنایی برای سبببرعت    یک معیار مزیت رتابتی یاد نمود، چرا     

ید و        ندازی راهعمل ب شبببیدن به عملکردهای تول خط جدید    ا

سه  بازار      شتر  سز بی شود.    می تولید برای ک سو   بر تواند مب

ساس  ستنباط نمود  توان اینمی نتایج این گزاره ا ساس طور ا  بر ا

ی اتی عمل یندها  یفرآ یریپذ انعطاف مالی و   پذیری انعطاف پویایی  

در تبت فضای رتابتی، شرکت تادر خواهد بود با کمترین صرف    

زمان به دلیل وجود منابع مالی در دسبببترسبببی و زیرسببباخت    

 اندازی راهتکنولوژیک و فرآیندی در تولید مبصبببوالت، اتدام به      

شیوه  صوالت  های خط جدید تولید نماید و یا  ترییر عملیاتی مب

ا از این طریق به سطح  را با سرعت بیشتری به سرانجام برساند ت    

بل توجه تری از مزیت      ند. همچنین      های  تا یاب تابتی دسبببت  ر

ارزش در سطح  ترین مش ص شد، مهترین گزاره و دارای اولویت  

خلق   ی هدو گزار بببازار مربوط بببه    یی گرا کثرت  فرآینببدهببای   

باشببد که این می بر تقاضببا یمبتن تیرینوآورانه و مد یهاارزش

ست   سعه نوآوری  های که ارزشنتیجه به معنای آن ا رتابتی با تو

خالتیت در تولید مبصبببوالت به افزایش سبببطح های و  رفیت

مدیریت تقاضبببا در بازار کمک نماید و باعث گردد تا شبببرکت             

یک پیشببرو در بازار نوسببان را کنترل نماید و همسببو با  عنوانبه

سخ را ارامه       شرایط مبیطی متالط  بهترین پا شتریان در  نیاز م

تا براین اسببباس بتواند به مزیت رتابتی تابل توجه تری            نماید  

گزاره در سطح  ترین دست یابد. همچنین مش ص شد، اثرب ش   

های     ند با           ییگراکثرتفرآی باط  یایی ارت به پو ید مربوط  تول

باشببد که این گزاره نیز یک رویکرد رتابتی از می گانکنندتأمین

شان   ساس دهد که می شرکت را ن شرکت  بر ا تواند ضمن   می آن 

دسببتیابی به مواد اولیه مورد نیاز خود در زمان و مکان مناسببز، 

شرایط بازار و     سو با  گان کنندتأمینحد احتیاط مواد اولیه را هم

در جریان تولید ایجاد نشود و ای هآن وتف بر اساسمبیا نماید تا 

آن برای تولید مبصوالت خود مواجه   تأمینشرکت با مشکل در   

ها  نگردد. فه یت مشببب ص شبببد از بین   در ن مربوط به  ی ها مؤل

 یریپذانعطافی هپایدار، دو مولف تأمیندر زنجیره  پذیریانعطاف

 یاطالعات یهاسببت یسبب یریپذ( و انعطافT6) یمنابع مال تأمین

(T7)       شرایط رتابتی به خود اختصار شترین اثرب شی را در  بی
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ند.  طاف  داد مالی در زنجیره     تأمین  پذیری انع نابع  به   تأمین م

نماید تا فار  از می فعال در صنعت پتروشیمی کمک  های شرکت 

یت      بدود نه م و ها  مالی برای پیشببببرد آتی طرب  های  هرگو

الزم را داشببته  های خود برنامه ریزی گذاریسببرمایه های پروژه

خود را جهت های باشد تا طی کمترین زمان ممکن بتواند برنامه 

صوالت جدید پیگیری نماید.   خط جدید تولید و یا اندازیراه مب

یک مبنای رتابتی در زنجیره     عنوانبه  پذیری انعطاف وجود این 

سعه پایدار         تأمین سیر تو شرکت در م شد تا دست  باعث خواهد 

با توسبببعه سبببرمایه          باشبببد و  باز  گذاری در  اتتصبببادی خود 

خود سبببطبی از فرآیندهای تولید اثرب ش تا     های  زیرسببباخت 

به بازارهای  یابیدسبببتو  المللیبین تلف بازاریابی در مناطق م

های سببیسببت  پذیریانعطافجدید را مبیا سببازد. از طرف دیگر 

رتابتی پتروشببیمی ی هفعال در عرصببهای اطالعاتی به شببرکت

نماید تا با شببناخت بازارهای جدید و کسببز اطالعات  می کمک

ر از بازار و تطبیق آن با فرآیندهای تولید ضببمن اینکه دتر دتیق

سطح نیاز خود به مواد اولیه را     شرایط تورمی و تبریمی،  تبت 

به               به موتع اطالعات  مه  با ارا ند  حال بتوا کاهش دهد در عین 

م تلف شبببرکت، به نیازهای دامما       های  تولید و ب ش های  تی 

درحببال ترییر بببازار واکنش درخور توجهی ارامببه دهنببد. این 

مرجع و جمع آوری های اطالعاتی با ایجاد یک پایگاه سببیسببت  

سطبی  های داده مربوط به عملیات و فرآیندهای عملکردی را تا 

 ری را برای مدیران مبیا  گیتصبببمی از اثرب شبببی فرآیندهای   

کنند تا بیشببترین بازده را به  ینفعان برسببانند، بازدهی که    می

ممکن اسبببت از سبببطح ارتقای کیفیت تولید تا دسبببتیابی به        

اتتصبببادی کالن را نیز در بر بگیرد.  بازارهای جدید و حتی ابعاد

نتایج کسبببز شبببده از منرر فرآیندهای تبلیلی و مفهومی با      

کاران   های  پژوهش گه و هم کاران    ]3۶[ سبببین گه و هم ؛ سبببین

 مطابقت دارد.]58[ ؛تاچیزاوا و کیمِنز]2۰[

ساس  شنهاد     بر ا شده پی شرکت  می نتایج کسز  فعال های شود، 

مشتریان و برحسز وجود در عرصه پتروشیمی برحسز نیازهای   

هدف بهبود             ها  فرصبببت با ند  مای بازار، تالش ن های  ید هد و ت

یت مبصبببوالت خود، خطوط         قای کیف ید و ارت های تول ند فرآی

و در تالز   تر جدید تولیدی را ایجاد کند که به صبببورت چابک          

واحدهایی که چه از نرر اشببرال فضببا و چه از نرر منابع دارای  

آن اثرب شببی در فرآیندهای  سبباسبر انر  ارگونومیک باشببد تا 

با کاهش هزینه بتواند به سودآوری بیشتری    تأمینتولید زنجیره 

تر برای شبببرکت منجر شبببود. از طرف دیگر به منرور منعطف   

و ها در طرب گذاریسرمایه نمودن منابع مالی در دسترسی برای   

به موتع      های  پروژه ید از طریق افشبببای  ما آتی خود، تالش ن

سطح کیفیت گزارشگری مالی، اعتماد و   اطالعات مال ی و ارتقای 

خارجی  گذارانسرمایه و موسسات مالی و حتی   ها اطمینان بانک

با   گذاری سبببرمایه  های  آن پروژه بر اسببباسرا جلز نمایند تا     

ها  اثرب شبببی بیشبببتری پیگیری گردد. همچنین این شبببرکت  

ضای رتابتی بازا    می سز نیازهای اطالعاتی که در ف ست برح ر بای

تا             می امروز ند  مای ند، تالش ن یاب به آن دسببببت  بایسببببت 

به واسطه ها زیرساختی جهت جمع آوری دادههای گذاریسرمایه

تبقیق و توسببعه را توسببعه های مرزگسببتر و تی های وجود تی 

دهند و با پویاسبببازی فرآیندهای تبلیلی خود که نیازمند ایجاد 

نال     کا عامالت و اثرب شبببی  باطی در د های  ت  رون شبببرکت ارت

های سبببیسبببت  پذیریانعطاف، تالش نمایند سبببطح باشبببدمی

اطالعاتی را توسعه بب شند و از این طریق به اهداف رتابتی خود 

چه در با  شببناخت مشببتریان؛ چه در با ِ شببناخت بازارهای   

جدیدتر و ... را   های  جدید؛ چه در با  شبببناخت تولید با روش         

ند.    مای با مبدودیت     پیگیری ن طه  یان      در راب ید ب با این پژوهش 

با ب ش      که پژوهش ب ش مبتوایی و نرری را  جایی نمود، از آن

پتروشیمی در ه  آمی ته های واتعی مدیران شرکتهای وادراک

توان ضببمن اینکه به سببطح تابل توجهی از پیوند بین می اسببت،

کاربردی اشببباره نمود، در عین حال به    های  با واتعیت  ها  ت وری

نیز ا عان  تأمینزنجیره  پذیریانعطافعدم پوشببش تمامی ابعاد 

که   یاتی  های بینشنمود چرا بیشبببماری ممکن   راهبردی و عمل

رتابتی وجود دداشت باشد که نقش   های است در فضای واتعیت  

داشبببته باشبببد.    ها  رتابتی شبببرکت  های  ینی در مزیت آفرارزش

بد همچنین  یت  م به  ود تا عمومی    دیگر این پژوهش  آن ماهی

و برحسز  م تلفموردی های در موتعیت ستیاست و بایمرتبط 

سی ترار گیرد     های ویژگی شرکت خار مورد برر ساختاری یک 

این عرصه مورد تطبیق   مشابه در های و نتایج آن با سایر شرکت  

بیان آتی باید های پیشببنهاد برای پژوهش عنوانبهترار گیرد. اما 

یل روشنمود،  مه  تبل برای  توانرا می در این پژوهش شبببدهارا

پذیری در زنجیره انعطاف گذاریارزشتبلیل موردی خار برای 

صرفا  ارزش مستقی    ساس نیز  آماری انجام داد، لذا های داده بر ا

توان سطح تفاوت می با استناد به کارکردهای فرآیندهای تبلیلی

نه  عاد م تل های  هزی تا   تأمین ف زنجیره در اب بر را معین نمود 

ساس  ستراتژی  ا سبت به کنترل  های آن از طریق تدوین ا مدون ن

همچنین  عملکردهای متناسبببز را به اجرا گذاشبببت.      ها  هزینه 

پذیری بندی راهکارهای انعطافبرای رتبه بتوان آن را ممکن است

ی هتوسبببع برای ابعادِ   نیز در امتداد زنجیره ارزش غیرمسبببتقی  
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این مطالعه به کار برد. در نهایت باید بیان نمود ها پایدار شببرکت

، انجام  یکند: یک تبقیقات آینده را در دو جبهه باز می     مسبببیر

ست راج   یمورد هایتبلیل صر  هایگزارهعملی و ا فرد و هب منب

 تأمینفرآیندی عملیات زنجیره  بیشتر روشچه هردومی، اصالب 

چه در گیری شببتیبانی تصببمی  و توسببعه یک نرام پ نرر مورد

 نماید. می سطح فرآیندی و چه در سطح عملیاتی را ممکن
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