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عوامـل موثر بـر انتخاب همـکار در زنجیـره تأمین چابـک در صنعت نفت 
)ISM(و گاز با رویکرد مدل سـازی سـاختاري - تفسـیري

))IOEC(موردمطالعه: شرکت مهندسی وساخت تأسیسات دریایی ایران(

 مریم کریمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران   روح اهلل توالیي*، سجاد شکوهیار، دانشگاه شهید بهشتي 

در شـرایطي کـه رقابـت در حـال تشـدید اسـت، پاسـخگویي سـریع بـه تغییـرات، اهمیتـي دو چنـدان 
مي یابـد و چابکـي شـرط اصلـي بقـا و مانـدگاري اسـت. موفقیـت عملیـات در یـك زنجیـره تأمیـن 
چابـك به شـدت وابسـته بـه توانایـي شـرکت ها در انتخاب مناسـب ترین همکار در هر شـرایط اسـت . 
مسـئله انتخـاب همـکار یکـي از مسـائل پیچیـده و مهـم بـراي سازمان هاسـت و محققان عمومـاً به این 
نتیجـه رسـیده اند کـه مسـئله انتخـاب همـکار نمي توانـد بـه شـکل اثـر بخـش حل شـود مگـر آنکه به 
چنـد مسـئله جزیـي تقسـیم شـده و هر مسـئله بـه شـکل جداگانه بررسـي و حل شـود. یکي از مسـائل 
کـه نیـاز بـه بررسـي و حل جداگانـه دارد، تعییـن معیارها در انتخـاب همکار در زنجیـره تأمین چابك 
اسـت.  در ایـن پژوهـش هـدف ایـن اسـت تـا مدلـي طراحي شـود کـه از نخسـتین گام بـراي انتخاب 
همـکار در زنجیـره تأمیـن چابـك تـا نتیجـه حاصـل از آن، که هـدف هر سیسـتم تولیـدي و خدماتي 

اسـت، به صـورت جامـع، شـفاف و متوالـي گنجانده شـود.
در پژوهـش حاضـر، جهـت شناسـایي معیارهـا و بیـان روابـط بیـن معیارهـا، پـس از مطالعـه ادبیـات 
پژوهش هـاي مرتبـط و مصاحبه با 10 نفر از کارشناسـان و خبرگان زنجیره تأمین شـرکت مهندسـي و 
سـاخت تأسیسـات دریایي ایران، 9 عامل اثر گذار شناسـایی و مبنای مدل سـازی سـاختاري تفسـیري، 
تجزیـه و تحلیـل MICMAC و در نهایـت ارتبـاط و توالـي عوامـل به دسـت آمـد. ارتباطات به دسـت 
آمـده در مـدل 3 سـطحي، نشـان داد کـه عوامـل تـوان مالـي، سـازماندهي، سیسـتم ها و تشـکیالت 
سـازماني، سـوابق و تجربیات کاري مرتبط، فناوري هاي در دسـترس، ماشـین آالت، تجهیزات، تعمیر 
و نگهـداري و منابـع انسـاني )کمي و کیفـي( سـنگ زیر بنا و اسـاس انتخاب همـکار در زنجیره تأمین 
چابك شـرکت مي باشـد. آخرین سـطح که به شـدت تحت تأثیر عوامل سـطوح زیرین اسـت، عامل 

خدمـات پـس از تحویـل مي باشـد کـه سـایر عوامـل در سـطوح مابین این دو سـطح قـرار دارند.
لـذا بـا توجـه بـه برون سـپاري فعالیت هـاي شـرکت، از نتایـج به دسـت آمـده در مـدل مي تـوان در 
واحـد  جملـه  از  تأمیـن  زنجیـره  در  همـکار  انتخـاب  ارزیابي کننـده  و  تصمیم گیرنـده  واحدهـاي 
بازاریابـي، واحـد کمیسـیون معامـالت و واحـد کنتـرل و تضمین کیفیـت، ایمني ، بهداشـت و محیط 
زیسـت در جهـت اهتمـام در جـاري سـاختن سیسـتم هاي مدیریتـي )ISO, OHSAS,TQM …( و 
سـرعت و کیفیـت بخشـیدن در انجام کار بـا رعایت الزامات ایمني، زیسـت محیطي و اسـتانداردهاي 

تعییـن شـده اسـتفاده نمود.
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همـکاري در زنجیـره تأمیـن چابـك

)tavallaee.r@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

یــك زنجیــره تأمیــن چابــك1 نیــاز بــه ســطح باالیــي از انعطاف پذیــري 
ــه چالش هــاي شــرایط  ــراي پاســخگویي ب جهــت شــکل گیري ســریع ب
رقابتــي دارد و موفقیــت عملیــات در یــك زنجیــره تأمیــن چابــك 
به شــدت وابســته بــه توانایــي شــرکت ها در انتخــاب مناســب ترین 
همــکاران در هــر شــرایط اســت. زیــرا انتخــاب همــکار بــا ســطح 
باالیــي از تعهــد و اعتمــاد متقابــل کــه ویژگــي اصلــي همــکاري اســت 
منجــر بــه بهبــود عملکــرد در طــول زنجیــره تأمیــن و در نهایــت بهبــود 
ــود  ــن مي ش ــي طرفی ــتقالل مال ــن اس ــرکت ها در عی ــي ش ــت مال وضعی
ــه کاهــش چابکــي، کاهــش  و در صــورت انتخــاب نادرســت منجــر ب
کیفیــت و ایجــاد هزینــه در داخــل و خــارج شــرکت مي گــردد. 

اکنــون حــل مســئله انتخــاب همــکار مســئله اساســي بــراي پژوهشــگران ، 
سیاســت گــذاران ســازمان ها و همچنیــن مدیــران سازمان هاســت.

از طرفـي نیـز بـا توجـه بـه شـرایط حاکـم بر بـازار تجـاري کشـور، اکثر 
صنایـع و واحدهـاي تولیـدي بـا سـطحي از چالش هـاي محیطـي ماننـد 
تغییـرات تقاضـا مواجه مي باشـند. یکي از ایـن صنایع، پیمانـکار عمومي 
صنعـت نفـت و گاز - شـرکت مهندسـي و سـاخت تأسیسـات دریایـي 

ایـران )IOEC( 2 اسـت. 
بـا توجـه بـه اینکـه چابکـي بـراي محصوالتـي کـه تقاضـاي خـاص و 
شـرکت  دلیـل  به همیـن  اسـت،  مناسـب تر  دارد،  خـاص  تأمین کننـده 
بـراي  مناسـب  مـوردي  ایـران  تأسیسـات دریایـي  مهندسـي و سـاخت 
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وجـود  کـه  دارنـد  وجـود  عواملـي  زیـرا  راستاسـت  ایـن  در  پژوهـش 
مي نماینـد. توجیـه  را  چابکـي 

* بـا نگاهـي بـه اهـداف و اسـتراتژي هاي تعریـف شـده مدیـران ارشـد، 
شـرکت مهندسـي و سـاخت تأسیسـات دریایـي ایران در صـدد حرکت 

بـه سـمت فلسـفه چابکي اسـت.
* زنجیره تأمین شـرکت مهندسـي و سـاخت تأسیسـات دریایي هم زمان 
داده  انجـام  ماتریسـي  به صـورت سیسـتم  را  خریـد چندیـن مگاپـروژه 

است. 
* نگاه راهبردي مسئوالن ارشد وزارت نفت به مجموعه مذکور

شـامل  تأمیـن  زنجیـره  داخلـي  ارتبـاط  جهـت  مشـخص  رویه هـاي   *
... و  لجسـتیك  بازرگانـي ،  مالـي،  مهندسـي، 

در ایـن تحقیـق به دنبال یافتن پاسـخ  سـوال هاي زیـر در ارتبـاط با عوامل 
موثـر در انتخـاب همـکار در زنجیـره تأمیـن چابـك، )در واقـع منظـور 
از زنجیـره تأمیـن در اینجـا الیـه بیـن تولید کننـده اصلـِي محصـول بـا 
تأمین کننـدگان قطعـات آن محصـول خاص مي باشـد( و بررسـي روابط 
مابیـن عوامـل هسـتیم و سـعي مي کنیـم بـا اسـتفاده از روش مدل سـازی 
سـاختاري تفسـیري، روابـط بیـن عوامـل موثر )مـدل روابط( و نـوع این 

عوامـل را مشـخص کنیم.
چابـك  تأمیـن  زنجیـره  در  همـکار  انتخـاب  بـا  مرتبـط  متغیرهـاي   .1

کدامنـد؟
سـازماندهي  و  تنظیـم  به منظـور  مفهومـي،  لحـاظ  از  رابطـه اي  . چـه   2

روابـط منطقـي عناصـر حاکـم اسـت؟
براسـاس   3)SSIM( سـاختاري  متقابـل  ماتریـس  مي تـوان  چگونـه   .3

داد؟ تشـکیل  را  یافتـه  توسـعه  متغیرهـاي  از  زوج  یـك  مقایسـه 
 SSIM 4. مدل سـاختاري تفسـیري چگونـه از ماتریس متقابل سـاختاري

ترسـیم خواهد شد؟

1- مرور بر ادبیات نظري
4 )ISM( :مدل سازی ساختاري - تفسیري

ــی اســت  ــری تعامل ــد یادگی ــك فراین مدلســازی ســاختاری تفســیری ی
کــه یــك مجموعــه عوامــل گوناگــون و مرتبــط به هــم را در یــك مــدل 
ــی  ــتفاده از برخ ــا اس ــد و ب ــاختاردهی می کن ــع، س ــازمان یافته ي جام س
مفاهیــم اصولــی تئــوری گــراف، الگــوی پیچیــده روابــط مفهومــی بیــن 
ــن روش هــم، روشــي  ــد. ای ــا را تشــریح می نمای مجموعــه اي از متغیره
ــر اســاس قضــاوت گروه هــا تصمیــم  ــا کــه ب تفســیری اســت بدیــن معن
ــته  ــاط داش ــم ارتب ــا ه ــه ب ــا، چگون ــدام متغیره ــه ک ــود ک ــه می ش گرفت
ــا کــه یــك ســاختار  باشــند، هــم، روشــي ســاختاری اســت؛ بدیــن معن
ــات ،  ــاس ارتباط ــر اس ــا را ب ــده از متغیره ــه پیچی ــك مجموع ــی از ی کل
ــن  ــت؛ بدی ــازی اس ــك مدل س ــك تکنی ــم، ی ــد و ه ــتخراج می کن اس
ــژه متغیرهــا و همچنیــن ســاختار کلــی را در یــك  ــا کــه روابــط وی معن

)Ravi, Shankar,2005( .ــد ــش می ده ــی نمای ــدل گرافیک م

ــا مســئله یــا موضــوع کــه نهایتــاً  ــا شناســایي متغیرهــاي مرتبــط ب ISM ب
ــردد.  ــاز مي گ ــد، آغ ــد ش ــط داده خواه ــئله بس ــل مس ــك ح ــا تکنی ب
پــس از آن از لحــاظ مفهومــي یــك رابطــه حمایتــي و جانبــي انتخــاب 
مي شــود. به منظــور تنظیــم و ســازماندهي روابــط منطقــي عناصــر، 
ــك زوج از  ــه ی ــاس مقایس ــاختاري )SSIM( براس ــل س ــس متقاب ماتری
 SSIM متغیرهــای توســعه یافتــه تشــکیل مي گــردد. در گام بعــدي
ــري آن چــك  ــال پذی ــل شــده و انتق ــي تبدی ــس عملیات ــه یــك ماتری ب
ــس  ــدل ماتری ــردد، م ــل مي گ ــي کام ــه جایگزین ــود. هنگامي ک مي ش
به دســت آمــده جزء بنــدي عناصــر سیســتم و اســتخراج مــدل ســاختاري 

مي باشــد.  ISM
زنجیـره تأمیـن: زنجیره ای اسـت که همـه فعالیت هـای مرتبط بـا جریان 
کاال و تبدیـل مـواد از مرحلـه تهیـه مـواد اولیه تـا مرحلـه تحویل کاالی 
نهایـی بـه مصـرف کننـده را شـامل می شـود. در کنـار جریـان مـواد، دو 
جریـان دیگـر که یکـی جریان اطالعـات و دیگری منابع مالی اسـت نیز 

وجـود دارد )عضنفـری و فتـح اهلل ، 138۵(.
نیز  تأمین و  تأمین: یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره  مدیریت زنجیره 
برای  زنجیره  روابط  در  بهبود  طریق  از  یا  مرتبط  اطالعاتی  جریان های 
دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا می باشد )غضنفری و فتح اله ، 138۵(.

چابکـی: سـریع بـودن سـازمان به معنـای حداکثـر انعطـاف پذیری اسـت 
بطوری کـه نه تنهـا بتوانـد بـه تغییـرات در بـازار، محصول و نیاز مشـتریان 
پاسـخ دهـد، بلکـه فرصت هایـی فراهـم نمایـد کـه بـا ایجـاد تغییـرات 
چابکـی ،  شـود.  شـناخته  برتـر  سـازمان  به عنـوان  بتوانـد  رقبـا  بیـن  در 
اسـتراتژیکی جامـع بـرای تغییرات اساسـی و برگشـت ناپذیری اسـت که 

موجـب برتـری سـازمانی می شـود. )متقـی ، 138۶(
تأمیــن  زنجیــره   :)Agile Supply Chain(چابــک تأمیــن  زنجیــره 
می توانــد به عنــوان شــبکه ای پویــا از شــرکت های عضــو در نظــر 
ــد  ــط( بای ــرات )محی ــه تغیی ــا توجــه ب ــه شــود کــه ســاختار آنهــا ب گرفت

 )Wu Barens ,2010( .تغییــر کنــد مکــرراً 
همـکاری۵: یـك همـکاری در زنجیـره تأمین رابطه ای اسـت کـه بین دو 
عضـو مسـتقل در کانـال۶ عرضـه از طریـق افزایـش تسـهیم ۷ اطالعـات 
جهـت دسـتیابی بـه اهداف خـاص و مزایـا در رابطه باکاهـش هزینه کل 
و انبـارداری شـکل می گیـرد که یك شـرایط بـرد- برد را بـرای اعضای 

(Zhenxin Yu et al,2001(.درگیـر فراهـم می کنـد
 

2-پیشینه و نوآوري تحقیق
پژوهش هـاي بسـیاري در مـورد عوامـل گوناگـون موثـر بـر همـکاري 
در زنجیـره تأمیـن انجـام شـده اسـت کـه در جـدول-1 به چند مـورد از 
ایـن پژوهش هـا ) بـا توجه بـه تعـداد ارجاعـات در مقاله هایي بـا موضوع 

مرتبـط( اشـاره  گردیده اسـت.
بــا افزایــش اهمیــت زنجیــره تأمیــن چابــك، تمرکــز بیشــتری بــر انتخاب 
ــره تأمیــن چابــك  ــرا زنجی ــرار گرفــت زی ــن ق ــره تأمی همــکار در زنجی
به عنــوان پاســخی بــه شــرایط پویــا و ناپایــدار بــازار در ســال های اخیــر 
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بســیار توســعه یافتــه اســت. 
ــاب  ــل انتخ ــکار به دلی ــاب هم ــئله انتخ ــك مس ــن چاب ــره تأمی در زنجی
ــت. در  ــرایط اس ــر ش ــوه در ه ــکاران( بالق ــکار )هم ــب ترین هم مناس
زنجیــره تأمیــن چابــك مســئله انتخــاب همــکار به دلیــل پیچیدگــی کنــار 
هــم قــراردادن در یــك شــبکه، تحــت شــرایط پویــا بــه شــدت چالشــی 
ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه مســئله انتخــاب  اســت. محققــان عمومــاً ب
ــر بخــش حــل  ــه شــکل اث ــد ب ــده )انتخــاب همــکار( نمی توان تأمین کنن
شــود، مگــر آنکــه بــه چنــد مســئله جزیــی تقســیم شــود و هــر مســئله بــه 
شــکل جــدا بررســی و حــل شــود. پژوهشــگران از پژوهش هــای پیشــین 
ــا، در  ــا انتخــاب فروشــنده9  و مدل هــای آنه ــده8 و ی انتخــاب تأمین کنن

(Lee et al,2009).رویکــرد جدیــد انتخــاب همــکار اســتفاده کردنــد
ــددی  ــده متع ــا تأمین کنن ــکار ی ــاب هم ــه ای انتخ ــای چند مرحل مدل ه
ــن  ــه مطرح تری ــه از جمل ــت ک ــه اس ــعه یافت ــگران توس ــط پژوهش توس
و پرکاربرد تریــن مدل هــا می تــوان بــه " مــدل دو مرحلــه ای لورنــج 
بــرون )1992( ، مــدل ســه مرحله ای دی بوئــر و البــرو و  ، روس و 
مورالچــی )2001(، مــدل دو مرحلــه ای هوآنــگ، وانــگ و ونــگ 
 Wu,) .اشــاره کــرد " ))Chen,2010 2004) و مــدل دو مرحلــه ای(

(Barnes,2011
ــاس  ــر اس ــی را ب ــز )2011(  مدل ــکاران )2009( و وو و بارن ــو و هم لوئ
ــار  ــرای انتخــاب همــکار در چه ــر و همــکاران )2001( ب ــدل دی بوئ م

ــد: فــاز توســعه دادن
فرموله کردن معیارها10

تعیین شرایط الزم11
انتخاب نهایی12

بازخورد13

فاز یکم – فرموله کردن معیارها
مرحلــه فرموله کــردن معیارهــا بــرای تعییــن معیارهایــی اســت کــه پــس 
ــدول-2(.  ــه کار می روند)ج ــری ب ــد تصمیم گی ــدن در فراین ــن ش از تعیی
عمومــاً مســائل انتخــاب همــکار، مســائلی چنــد هدفــه هســتند و به همیــن 
دلیــل معیارهــا بایــد متناســب بــا اهــداف چندگانــه درنظــر گرفتــه شــوند 

.(Wu, Barnes,2011)

فاز دوم - تعیین شرایط الزم
مرحلـه دوم به منظـور کاهـش مجموعـه همـه گزینه هـای در دسـترس از 
تأمین کننـدگان قابل قبـول انجـام می شـود. سـازکار و موهاپاتـرا )200۶( 
نشـان دادنـد کـه کاهـش دادن فضـای انتخاب، الزمـه ایجاد یـك رابطه 
نزدیك تـر بـا همـکاران اسـت و ایـن مرحله یـك فرایند مرتب سـازی و 
نـه یـك فراینـد رتبـه بنـدی اسـت کـه مرحلـه اول آن تعریـف و تعییـن 
تعـداد  کاهـش  بعـدی  مراحـل  و  تأمین کننـدگان  قابل قبـول  مجموعـه 
ارائـه شـده  مرتبـط  پژوهش هـای  از  تعـدادی  آنهاسـت. در جـدول-3 

)Wu, Barnes, 2011( .اسـت

فاز سوم - انتخاب نهایي
انتخـاب نهایـی بـه معنـای انتخـاب از بیـن گزینه هایـی اسـت کـه در دو 
مرحلـه قبـل واجـد شـرایط الزم شـناخته شـدند)جدول-4(. اگـر چه در 
پژوهش هـای ابتدایـی بیشـتر مسـائل به صـورت یـك فراینـدی و یـك 
هدفـه و یـك محصول در نظـر گرفته می شـد. اما پژوهش هـای امروزی 
بـر چندیـن فراینـد، چندین هـدف و چندین محصـول متمرکز شـده اند. 
بیشـتر پژوهش هـای و مدل هـای انتخـاب هـم در مـورد همیـن انتخـاب 

(Wu, Barnes, 2011).نهایـی می باشـد

فاز چهارم - بازخورد
این مرحله اخیراً توسط لوئد همکاران )2009( و وو و بارنز )2011( به 
مراحل انتخاب اضافه شده است. آنها استدالل می کنند که این مرحله 
برای محیط به شدت رقابتی امروزی، مهم وضروری است و با استفاده 
از اصول بهبود مستمر و یادگیری سازمانی می توان بازخوردی را جهت 

.(Wu, Barnes, 2007) .بهبود مستمر فرایند انتخاب فراهم کرد

معیارهاي انتخاب 
ــی  ــگران و بررس ــط پژوهش ــده توس ــام ش ــش انج ــه پژوه ــه ب ــا توج ب
معیارهــا  فرموله ســازی  بخــش  بــا  مرتبــط  پژوهش هــای  ادبیــات 
)دولمینــو و مینینــو 2003، لیــن و چــن 2004 ، ونــگ و همــکاران ، 
2004، لیــن و همــکاران، 200۶، کانــان و حــاق ، 200۷، ژیــا و وو ، 
ــه  ــز، 2010( ب ــز ، 2009، وو و بارن ــح 2009، وو و بارن ــدر ری 200۷، ون

ــم. ــکار پرداختی ــاب هم ــای انتخ ــن معیاره تعیی
بدین منظــور پــس از مطالعــه و بررســی و جمــع آوری معیارهــا در 
ــان از  ــراری و یکس ــابه تک ــل مش ــذف عوام ــه ح ــا ب ــی پژوهش ه تمام
نظــر مفهومــی بــه ذکــر یــك مــورد از آن معیارهــا بســنده کردیــم و بــا 
جمــع آوری ســایر عوامــل غیر تکــراری از نظــر مفهومــی بــا نظــر اســتاد 
ــکار  ــاب هم ــل انتخ ــوان عوام ــی به عن ــل اصل ــت 9 عام ــا در نهای راهنم
در زنجیــره تأمیــن انتخــاب کردیــم کــه در جــدول-۵ نشــان داده شــده 

اســت.
- پژوهش های انجام شده توسط مدلسازی ساختاری تفسیری

پژوهش هـای  در  تاکنـون  تفسـیری  سـاختاری  مدلسـازی  روش  از 
گوناگونـی اسـتفاده شـده اسـت. در جـدول-۶ خالصـه ای از مهمتریـن 

اسـت. شـده  ارائـه  اخیـر  سـال های  طـی  شـده  انجـام  پژوهش هـای 
چابکــي توانایــي داشــتن دیــدي از تقاضــا، انعطاف پذیــري پاســخگویي 
ســریع و عملیــات یکپارچــه شــده اســت. )آتیکــن اکریســتوفر و تاویــل، 
ــاي  ــه تقاض ــي ک ــراي محصوالت ــي ب ــه چابک ــه اینک ــه ب ــا توج 2002( ب
به همیــن  اســت،  مناســب تر  تأمیــن کننــده خــاص دارد،  خــاص و 
ــران مــوردي  دلیــل شــرکت مهندســي و ســاخت تأسیســات دریایــي ای
مناســب بــراي پژوهــش در ایــن راستاســت زیــرا عواملــي وجــود دارنــد 
ــوآوري  ــه و ن ــره تأمیــن و همــکاري را توجی کــه وجــود چابکــي زنجی
ــخص  ــق مش ــات تحقی ــرور ادبی ــینه و م ــه پیش ــبت ب ــق را نس ــن تحقی ای
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مي نماینــد.
مدلـي کـه در انتخـاب همـکار در ایـن تحقیـق مـورد توجه گرفته اسـت 
بر اسـاس مدلي اسـت که لوئو و همکاران )2009( و وو و بارنز )2011( 
بـر اسـاس مـدل دی بوئـر و همـکاران )2001( بـرای انتخـاب همکار در 

چهـار فاز توسـعه دادند .

دلیـل انتخـاب ایـن مـدل، جامعیت مـدل و تحت پوشـش قـراردادن کل 
فراینـد انتخـاب همکار مي باشـد.

مهمتریـن بخـش در 4 مرحلـه انتخـاب همکار که مسـئله مبتالبه شـرکت 
IOEC  نیـز مي باشـد، مرحلـه سـوم مدل اسـت. انتخاب درسـت معیارها 
موجـب کاهـش حساسـیت بازخـورد شـده و مهمتریـن بخـش انتخـاب 

مجلهخالصهپدید آورندهعنوانردیف

1

" طراحــي مــدل چابکــي 
زنجیــره تأمیــن بــا رویکــرد 
تفســیري  مدل ســازی 
شــرکت  ســاختاري"   -
آهــن ذوب  ســهامي 

آذر، عادل

مهارت هـاي  توسـعه  فاکتـور   3 کـه  اسـت  آن  بیانگـر  تحقیـق  نتایـج 
کارکنـان، بـه کارگیـري IT و برنامه ریـزي متناسـب، سـنِگ زیربنـاي 
چابکـي در زنجیـره تأمیـن مي باشـند. ایـن بـه آن معناسـت کـه بـراي 
شـروع چابکـي در سیسـتم بایـد از ایـن فاکتورهـا شـروع کـرد کـه در 
نتیجـه آن، زمینـه بـراي چابـك شـدن فاکتورهاي سـطح باالتـر )ادغام 
انعطـاف پذیـري و  بـازار،   بـه  فرآیندهـا ، حساسـیت و پاسـخگویي 
سـرعت تحویـل( فراهـم مي شـود و ایـن رویـه تـا رسـیدن بـه رضایت 

مشـتري ادامـه پیـدا کند.

رساله دکتري، دانشگاه تربیت 
مدرس، تهران

مدرس علوم انساني–
 پژوهش هاي مدیریت در
 ایران، دوره 14، شماره 4،

زمستان 1389

2

ســاختاري  "مدل ســازی 
- تفســیري عوامــل موثــر 
در  همــکار  انتخــاب  بــر 
" چابــك  تأمیــن  زنجیــره 
صنعتــي  قطعــات  شــرکت 

تلــوان

شهریاري نیاز ، 
آرش

الفت، لعیا

نتایج تحقیق پس از تحلیل داده ها، متغیرها در هشـت سـطح طبقه بندی 
شـدند و سـپس گراف ISM ترسـیم شـد. درسـطح یك به عنوان سطح 
زیربنایـی و سـازنده سیسـتم عواملی مرتبـط با توان فنـی و ویژگی های 
سـازمانی چـون امـکان به اشـتراک گـذاری اطالعات، داشـتن نگرش 
انعطـاف پذیـری در حجـم و نـوع  وتوانایـی مدیریـت اسـتراتژیك، 
محصـوالت یـا خدمـات ،تعهـد بـه تحویل بـه موقـع ، ارتباطات سـاده 
و آسـان ، یادگیـری سـازمانی و توانایـی انطبـاق بـا محیـط قـرار دارند 
و در آخریـن سـطح کـه به شـدت تحـت تأثیـر عوامـل سـطوح زیریـن 
اسـت، عوامـل مالـی شـامل سـودآوری و نـرخ رشـد آن، ثبـات مالـی 
و وضعیـت وتـوان نقدینگـی قـرار دارنـد و سـایر عوامـل نظیر شـهرت 
شـرکت بـه تعهـد، توانایـی تولیـد منطبـق بر مشـخصات و سـرعت در 
تحویـل و سـاخت نمونـه، کیفیـت محصـوالت، قیمـت، خدمـات پس 
از فـروش، موقعیـت و سـهم و بـازار و احتمال روابـط در بلندمدت بین 

دو سـطح ابتدایـی و انتهایـی در شـش سـطح قرار گرفتـه اند.

مدیریت تولید و عملیات 
دوره2 پاییز و زمستان 1393 

پنجم ، پپاپي )9( ، شماره

3

Evaluation of 
buyer-supplier 
relationships 

using an 
integrated 

mathematical 
approach of 

(ISM)

جیتش تاکار، 
آران کاندا 
و اس جي 

دشماخ

نتیجـه بررسـي موضـوع ارزیابـي روابـط میـان خریـدار-  تأمین کننده با 
رویکـرد ریاضـي یکپارجـه MSI در صنعـت خودروسـازي هنـد نشـان 
داد توانمند سـازان در شـرکت هاي کوچك و متوسـط سـاخت قطعات 
خـودرو نیـاز بـه تجدیـد نظـر مدیریـت زنجیـره تأمیـن دارنـد. و اینکـه 
دالیـل عـدم موفقیـت در برنامه ها شناسـایي و ضوابط بـراي همکاري با 

ایـن شـرکت ها مـورد بررسـي و تجدیـد نظـر قـرار گیرد.

Journal of 
Manufacturing 
Technology 
Management, Vol. 
19 Iss: 1, pp.92-24 
2008

4

Supply Chain 
Management: 
Modeling the 
enablers using 
ISM and Fuzzy 

MICMAC 
Approach.

اس جي گورن 
و راوي کینت، 

)2013

جهـت   )MSI( تفسـیري  سـاختاري  مـدل  مقالـه  ایـن  اصلـي  هـدف 
توسـعه روابـط میـان توانمندسـازهاي مختلـف بـراي هـر بعـد از اجراي 
مدیریـت زنجیـره تأمیـن اسـت. بـا توجـه بـه نتایج ایـن مقالـه، 18 عامل 
کلیدي توانمندسـازها شناسـایي شـده و مدل یکپارچه MSI و رویکرد 
CAMCIM فازي را به کمك آن بسـط و گسـترش داده اسـت و بدین 
ترتیـب عوامـل مهـم توانمندسـازها را شناسـایي و طبقه بنـدي کـرده و 
اثـرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم هـر یـك از توانمند سـازها را بـر اجراي 

مدیریـت زنجیـره تأمیـن آشـکار مي نمایـد.

International 
Journal of Logistics 

Systems and 
Management

2013

پژوهش هاي بسیاري در مورد عوامل گوناگون موثر بر همکاري در زنجیره تأمین1
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رویکرد پژوهشمورد مطالعهپژوهشگر)ان(

دالمین و مینینو 
 )2003(

یك شرکت ایتالیایی 
رویکرد پژوهشیمتوسط 

یك شرکت کامپیوتری لین و چ )2004(
چارچوب فازی بین المللی 

وانگ و همکاران 
AHPتولید کننده اتومبیل )2004(

لین و همکاران 
)200۶(

 IT یك شرکت بین المللی
تایوان

منطق فازی و وزن ها و 
نسبت کلی فازی

کانان و حاق 
ISMشرکتی در جنوب هند)200۷( 

AHPادبیات و مثال های عددی ژیا و وو )200۷(

وندر ریح و 
همکاران )2009( 

200 پاسخگو در آلمان، 
تحلیل انتخاب گسستهفرانسه ، انگلستان ، ایتالیا

مرور ادبیات و مصاحبه با و وو بارنز
مدیران تولید

تئوری بهینه سازی و 
دمپستر - شافر

پژوهش هاي مرتبط با فاز مرحله اول2

رویکرد پژوهشمورد مطالعهپژوهشگر)ان(

وو 2009
وو و بالک هورست )2009(

وو و اولسون )2010(
زیدان و همکاران )2010(

DEA

کارآیی= نسبت 
مجموع وزن

خروجی ها به مجموع 
وزن ورودی ها

تحلیل خوشه ایها و کریشنان )2008(
(Cluster)

تفاوت بین آیتم ها 
درون خوشه ها حداقل 

و تفاوت بین خوشه ها با 
هم حداکثر است.

چوی و همکاران )2004(
ییگین و همکار)200۷(
فایز و همکاران )2009(
لوئر و همکاران )2009(

آکسوی و ازتورک )2009(
ژائو و یو )2011(

هوش مصنوعی

سیستم های کامپیوتری 
که نیازی به 

رسمی سازی فرایند 
تصمیم گیری ندارند.

پژوهش هاي مرتبط با مرحله دوم3

رویکرد پژوهشمورد مطالعهپژوهشگر)ان(

حاجی دیمیتر یو و 
جورجیو )2002(

رضایی و داوودی )2011(
شا و چه )200۵(

برنامه ریزی 
ریاضی

برنامه ریزی آرمانی
برنامه ریزی چند هدفه

برنامه ریزی عدد صحیح

میخایلف )2002(
سارکیس و همکاران )200۷(

AHP/ANPفازی AHP
ANP

لین و چن )2004(
قوانین فازی سلسله مراتبی رویکرد فازی بایراک و همکاران )200۷(

مجموعه فازی 

وو و بارنز )2010(
لوئو و همکاران )2009(

وو و همکاران )2009(
وو و بارنز )2009(

روش های 
ترکیبی

تئوری های بهینه سازی و 
دمپستر و شانر

RBF –ANN
ANP – MI MOP

مدل PDCA و تحلیل آماری

پژوهش هاي مرتبط با مرحله سوم4

مي باشـد. همکار 
بلوغ سازماني شرکت IOEC به مرحله بازخورد نرسیده است.

نـوآوري ایـن تحقیـق نسـبت بـه تحقیقـات گذشـته شـامل نـکات زیـر 
مي باشـد:

ــت  ــت نف ــك صنع ــن چاب ــره تأمی ــکار در زنجی ــاب هم ــوع انتخ موض
و گاز بــراي اولیــن بــار در بخــش پروژه هــاي فــرا ســاحل14 بــه آن 

ــت. ــده اس ــه ش پرداخت
رویکـرد این تحقیق ) مدل سـازی سـاختاري – تفسـیري( بـراي اولین بار 
در شـرکت IOEC کـه فعالیتـش پروژه محـور مي باشـد، بـه آن پرداختـه 

شـده است.
 IOEC Process Map) وجـود رویه هـا و نقشـه فرآینده هـاي شـرکت 
Doc. No. C/PQ1)  به منظـور تحلیـل و بهبـود فرآیندهـاي اجرایـي و 

پشـتیباني زنجیـره تأمیـن
زنجیـره تأمیـن شـرکت مهندسـي و سـاخت تأسیسـات دریایـي هم زمان 

چندیـن مگاپـروژه را به صـورت سیسـتم ماتریسـي انجـام مي دهـد.
نــگاه راهبــردي مدیــران ارشــد شــرکت IOEC در صــدد کســب دانــش 
در بیــرون از مرزهــاي شــرکت و خودکفایــي در صنعــت ســاخت 
ــدازي و  ــوس در پیش راه ان ــي معک ــام مهندس ــي و انج ــکوهاي دریای س
راه انــدازي ســکوهاي گازي بــا انتقــال دانــش ضمنــي و تکنولــوژي ایــن 

ــد. ــت و گاز مي باش ــت نف ــش از صنع بخ
افزایـــش اثر بخشـــي مدیریـــت زنجیـــره تأمیـــن از طریـــق اعمـــال 
بهداشـــت محیـــط  ایمنـــي و  شـــاخص ها و معیارهـــاي کیفیـــت، 
ــري  ــي و به کارگیـ ــایي و ارزیابـ ــر( در شناسـ ــرح زیـ ــه شـ ــت )بـ زیسـ
تأمین کننـــدگان و نظـــارت موثـــر بـــر آورده ســـازي الزامـــات بـــا 

ــترک ــع مشـ ــظ منافـ ــاد حفـ ــرد ایجـ رویکـ
• ISO 9001:2008 Quality Management System Requirement
• C/MQ1 نظامنامه سیستم یکپارچه مدیریت با کد
• C/MS1 نظامنامه سیستم مدیریت ایمني– بهداشت و محیط زیست با کد
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عامل عامل اثر گذارردیف

توان مالي1

 )Turn Over( 1-1- بیالن مالي مناسب طي سال هاي گذشته
1-2- توان تأمین به موقع هزینه هاي جاري )حقوق و پرداخت به روز بیمه تأمین اجتماعي، بیمه تکمیلي و بیمه نامه مسئولیت مدني، 

مالیات و سایر حقوق قانوني( 
1-3- قابلیت ارائه تضامین ُحسن انجام کار، تضامین بانکي 

1-4- بهره مندي از سیستم هاي اطالعاتي مالي

2

سازماندهي، 
سیستم ها و 
تشکیالت 

سازماني

2-1- یادگیري سازماني در راستاي توانایي انطباق با محیط
2-2- دانش و توانایي مدیریت استراتژیك در راستاي برقراري روابط با ثبات در بلند مدت

2-3-تناسب ساختار و فرایندهاي سازماني با شرح کار)Core Business()واحدهاي سازماني، پست ها و مشاغل مرتبط(فرهنگ 
سازماني و سبك هاي مدیریتي سازگار )شهرت،  صداقت، وفاداري ، تعهد، خالقیت و نوآوري( 

2-4- کمیت و کیفیت سیستم هاي اطالعاتي موجود و تناسب آنها جهت تسهیل اجراي مناسب شرح کار
(… ISO, OHSAS,TQM (2-۵- جاري بودن سیستم هاي مدیریتي

2-۶-توانایي یکپارچه سازي امورمشترک و ادغام فرآیندها
2-۷- ارائه راهکار در بر طرف نمودن تعارضات و اختالفات

2-8- ایجاد و بکارگیري ساختارهاي تیمي یا تیم محور
2-9- قابلیت هماهنگي و ارتباطات مناسب و اطالع رساني به هنگام

2-10- مکانیزم هاي مناسب مستندسازي، کنترل و نگهداري سوابق وگزارش هاي تحت شرایط مناسب و در دسترس بودن آنها 

3
سوابق و 
تجربیات 

کاري مرتبط

3-1- سوابق کاري مرتبط با شرح کار )حداقل 01 سال یا انجام 2 پروژه(
3-2- سوابق کاري مطابق با الزامات HSE– کیفیت و کمیت و هزینه

3-3- وجود رضایت مندي مکتوب از کارفرمایان

فن آوري هاي 4
در دسترس

4-1- دسترسي به تکنولوژي هاي جدید و متناسب)نرم افزارهاي تخصصي به روز و اصلي( 
4-2-سطح استفاده از فناوري  اطالعات )IT( وتکنولوژي هاي ارتباطي و اطالعاتي

4-3- وجود نرم افزارهاي به روز رساني شده و اصل در حوزه مهندسي، کنترل پروژه، بازرگاني، انبارداري، مالي، دفتري، آرشیو مدارک 
و مستندات

4-4- امکان )قابلیت( تسهیم )به اشتراک گذاري( اطالعات

۵

ماشین آالت ، 
تجهیزات ، 

تعمیر و 
نگهداري

۵-1- قابلیت تأمین ماشین آالت و تجهیزات اجرایي مورد نیاز مرتبط با شرح کار
۵-2- دارا بودن سیستم اثر بخش تعمیر و نگهداري تجهیزات )برنامه زمانبندي تعمیر اضطراري و قطعات یدکي(

۵-3- قابلیت تأمین تجهیزات اندازه گیري و کنترل کیفییت کالیبره مطابق با استاندارد

مدیریت منابع ۶
انساني

۶-1 - وجود و جاري سازي اثر بخش مکانیزم جذب – نگهداشت ، آموزش،  توسعه و رهاسازي
۶-2- تناسب نیروي انساني موجود از نظر کمي ، کیفي با شرح کار

قیمت ۷
پیشنهادي

۷-1- قیمت پیشنهادي متعارف با بازار و سایر رقبا
۷-2- ساختار شکست پیشنهاد قیمت به صورت جامع و کامل متناسب با نیازها

8

تاییدیه ها، 
گواهینامه هاي 

قانوني، 
فني،  مالي و 

بین اللملي

Offshore و منطبق با عملیات HSE & Technical 8-1- ارائه گواهینامه هاي تحت کالس و به روز به لحاظ
Marine Warranty Surveyor 8-2 - ارائه تاییدیه

8-3- ارائه گواهینامه هاي تحت کالس و به روز HSE، ایمني و فني تجهیزات و ناوگان دریایي 
8-4- ارائه مدرک و مستندات و گواهینامه هاي محصول و تطابق آنها با الزامات سفارش

8-۵- ارائه گواهینامه هاي معتبر سیستم هاي مدیریتي، حسن انجام کار و مالي

خدمات پس 9
از تحویل

9-1- ارائه خدمات پشتیباني پس از فروش و تأمین قطعات یدکي طي دوره گارانتي محصول
9-2- ارائه آموزش ها و خدمات مربوط به نصب و تنظیمات محصول

9-3- ارائه دستورالعمل هاي مربوط به بهره برداري، تعمیر و نگهداري محصول

5IOEC عوامل انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک شركت
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موضوع پژوهشسالپژوهشگر)ان(

تحلیل معیارهای انتخاب عمده فروشان 1994ماندل 

مدیریت دانش در صنایع تولیدی2003سنف 

عرضه توانمند سازهای 200۵ITراوی و شانکار 

بهبود بهره وری در زنجیره تأمین 200۵راوی و همکاران 

تصمیم گیری استراتژیك گروهی200۵بوال توس و همکاران

کاهش ریسك در زنجیره تأمین200۶فایسال و همکاران 

مدیریت ریسك های اطالعاتی در زنجیره تأمین 200۷فایسال و همکاران 

تحلیل تعامالت معیارها و زیر معیارهای انتخاب تأمین کننده در محیط زنجیره تأمین200۷کانان و حق 

توسعه کارت امتیازی متوازن200۷تاکار و همکاران 

مدلسازی چابکی زنجیره تأمین200۷آگراوال و همکاران 

بهبود بهره وری و رقابت پذیری در زنجیره تأمین200۷کورشی و همکاران

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین2008چاران و همکاران

انعطاف پذیری در زنجیره تأمین2008کومار و همکاران

ارزیابی ارائه دهندگان خدمات لجستیکی2008کورشی و همکاران

نقش IT و مدیریت دانش در بهبود عملکرد مدیریت2008آنانتاموال و کانونگو

مدیریت کیفیت در آموزش2008سانی و همکاران

توانمند سازهای چابکی در زنجیره تأمین2009پاندی و گراف

پذیرش ICT در مدیریت پروژه های ساختمانی2009آهو جا و همکاران

انتخاب تأمین کنندگان خدمات لجستیك معکوس2009کانان و همکاران

تحلیل تعامالت عوامل ضروری توسعه تأمین کنندگان2009چیدامباراتانان و همکاران

ساختار بندی سلسله مراتبی ریسك های همکاری بخش عمومی و خصوصی2010الیر و سقیر

خاصه اي از پژوهش هاي مدل سازي ساختاري تفسیري6

ــه IOEC و  ــه مجموع ــت ب ــد وزارت نف ــئوالن ارش ــردي مس ــگاه راهب ن
اهــداف و اســتراتژي هاي تعریــف شــده مدیــران ارشــد آن، در جهــت 
ــه  ــرکت  IOEC ب ــرا ش ــت. زی ــي اس ــفه چابک ــمت فلس ــه س ــت ب حرک
ــاي  ــته و فعالیت ه ــه داش ــود توج ــدی خ ــتگی های کلی ــت شایس مدیری
مهندســي، ســاخت ، پیــش راه انــدازي و راه انــدازي، تعمیــر، نگهــداري 
اســت.  نمــوده  برون ســپاری  بهره بــرداري ســکوهاي پروژه هــا را  و 
بنابرایــن اعتمــاد و اتــکای بیشــتر بــه تأمین کننــدگان و ُشــرکای پیمانــی، 
حتمــی و ناگزیــر و بــه ســبك و ســیاق جدیــدی از روابــط نیــاز اســت.
 (…  ISO, OHSAS ,TQM ( با توجه به جاري بودن سیستم هاي مدیریتي

شرکت  چابك  تأمین  زنجیره  در  همکار  انتخاب  مقوله  شرکت،  در 
که  فعالیت  نوع  به  توجه  با  ایران  دریایي  تأسیسات  ساخت  و  مهندسي 
مشخصات  و  رویه ها  اساس  بر  فعالیت هاي  کلیه  و  بوده  محور  پروژه 
فني و استانداردهاي تعریف شده در مدارک پروژه ها، از ویژگي ها و 

نوآوري هاي قابل توجه این تحقیق نسبت به تحقیقات قبلي مي باشد.

3-روش شناسي تحقیق 
ایـن تحقیـق بـر اسـاس نـوع هـدف، کاربردی بـوده و بـر اسـاس ماهیت 

داده هـا کمـی می باشـد.



34 

1(Jhakhria and Shankar, 2005) مراحل اجرای مدل سازی ساختاری تفسیری

مطالعه ادبیات ، مصاحبه با متخصصان و مدیران ارشد

کسب نظر خبرگان

بدست آوردن ماتریس دستیابی

ISMوارد کردن متغیرها به جدول

ایجاد روابط بین متغیرها

SSIM بدست آوردن ماتریس

تقسیم ماتریس دستیابی به سطوح مختلف

تبدیل ماتریس دستیابی به شکل مخروطی 

ترسیم نمودار

دستیابی به مدل روابط و الویت عناصر

آیا سازگاری 
وجود دارد؟

بله

خیر

ــکار  ــاب هم ــر انتخ ــر ب ــل موث ــن عوام ــی یافت ــش در پ ــن پژوه در ای
ــا و  ــن معیاره ــط بی ــن رواب ــن ، تعیی ــك و همچنی ــن چاب ــره تأمی در زنجی
 )ISM( ــیری ــاختاری - تفس ــازی س ــق مدل س ــا از طری ــوع آنه ــن ن تعیی
ــه  ــت ک ــی اس ــری تعامل ــد یادگی ــك فراین ــن روش ی ــرا ای ــتیم ، زی هس
در آن، مجموعــه ای از عناصــر مختلــف و به هــم مرتبــط در یــك 
ــن  ــد، 19۷4(. ای ــوند )وارفیل ــاختاردهی می ش ــع س ــد جام ــدل نظام من م
روش شناســی بــه ایجــاد و جهــت دادن بــه روابــط پیچیــده میــان عناصــر 
یــك سیســتم کمــك می نمایــد )فایســال و همــکاران، 200۶(. یکــی از 
ــری  ــواره عناص ــه هم ــت ک ــن روش آن اس ــای ای ــن منطق ه اصلی تری
ــد از  ــر دارن ــایر عناص ــر س ــتری ب ــذاری بیش ــتم اثر گ ــك سیس ــه در ی ک
اهمیــت باالتــری برخوردارنــد. مدلــی کــه بــا اســتفاده از ایــن متدولوژی 
به دســت می آیــد ، ســاختاری از یــك مســئله یــا موضــوع پیچیــده یــك 
ــت  ــی به دق ــه الگوی ــد ک ــان می ده ــی را نش ــوزه مطالعات ــا ح ــتم ی سیس
نتیجــه  در   .)200۶ همــکاران،  و  می باشد )فایســال  شــده  طراحــی 
ــم کــه مدل ســازی ســاختاری تفســیری نه تنهــا بینشــی  ــم بگویی می توانی
ــم  ــتم فراه ــك سیس ــف ی ــر مختل ــان عناص ــط می ــوص رواب را در خص
می نمایــد بلکــه ســاختاری را مبتنــی بــر اهمیــت و یــا تأثیر گــذاری 
عناصــر بــر همدیگــر فراهــم می نمایــد. ایــن روش تفســیری اســت، چون 

قضــاوت گروهــی از افــراد تعییــن می نمایــد کــه آیــا روابطــی میــان ایــن 
عناصــر وجــود دارد یــا خیــر. ایــن روش ســاختاری اســت چــون اســاس 
ــخص و  ــط مش ــه رواب ــت ک ــازی اس ــك مدل س ــك تکنی ــن روش ی ای
ــود. روش  ــان داده می ش ــراف ، نش ــدل دیاگ ــك م ــی در ی ــاختار کل س
ــتفاده  ــی اس ــای مختلف ــوزه ه ــیری در ح ــاختاری - تفس ــازی س مدل س

شــده اســت. 
ــتم  ــك سیس ــه ی ــیری تجزی ــاختاری - تفس ــازی س ــی مدل س ــده اصل ای
پیچیــده بــه چنــد زیــر سیســتم )عناصــر( بــا اســتفاده از تجربــه عملــی و 
دانــش خبــرگان به منظــور ســاخت یــك مــدل ســاختاری چنــد ســطحی 
اســت. در ســالیان اخیــر در پژوهش هــای متعــددی از ایــن روش شناســی 
ــا  ــر و ب ــگاه انتشــارات الزوی ــن جســتجو در پای اســتفاده شــده اســت. ای
جســتجوی عبــارت "Interpretive Structural Modeling" در چکیــده 

مقــاالت انجــام شــده اســت.

4-روش اجرا تحقیق
فرایند انجام این پژوهش شامل سه مرحله می باشد:

1- فــاز شناســایی معیارهــا: در ایــن مرحلــه معیارهــا بــا مطالعــه ادبیــات 
پژوهش هــای مرتبــط بــا انتخــاب همــکار جمــع آوری مي شــوند. بدیــن 
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منظــور، بــرای تهیــه فهرســتی از معیارهــا، ابتــدا معیارهــای غیر تکــراری 
جمــع آوری و ســپس از میــان معیارهایــی کــه عینــاً در پژوهش هــا 
ــند،  ــان باش ــاًل یکس ــی کام ــاظ مفهوم ــا از لح ــند و ی ــده باش ــرار ش تک

یــك مــورد در فهرســت ذکــر خواهــد شــد.
ــا  ــه ب ــق مصاحب ــدا از طری ــه ابت ــن مرحل ــا: در ای ــال معیاره ــاز غرب 2- ف
مدیــران ارشــد ســازمان، معیارهــای موثــر در ســازمان شناســایی شــد و 
ســپس از تکنیــك غربالگــری بــرای تعییــن مهم تریــن معیارهــا اســتفاده 

خواهــد شــد.
ــا )مدل ســازی(: در  ــوع متغیره ــا و ن ــن متغیره ــط بی ــن رواب ــاز تعیی 3- ف
ایــن مرحلــه پرسشــنامه تعییــن روابــط روش مدل ســازی ســاختاری 
ــپس  ــد. س ــد گردی ــل خواه ــازمان تکمی ــرگان س ــط خب ــیری توس تفس
ــط،  ــس رواب ــازگاری در ماتری ــاد س ــط و ایج ــس رواب ــل ماتری ــا تبدی ب
ــد  ــیم خواه ــط ترس ــی رواب ــازی گرافیک ــوان مدل س ــراف ISM به عن گ

شــد.

4-1-استخراج معیارهاي اولیه
به منظـور شناسـایي و تعییـن عوامـل موثـر بر انتخـاب همـکار در زنجیره 
تأمیـن چابـك پـس از بررسـي دقیـق پیشـینه پژوهـش و مطالعـه دقیـق 
عوامـل  به عنـوان  معیـار   22 معیارهـا ،  تدویـن  مرتبـط،  پژوهش هـاي 
بـا نظـر اسـتاتید راهنمـا و  انتخـاب همـکار در زنجیـره تأمیـن چابـك 

مشـاور انتخـاب شـد.

4-2-شناسایي معیارهاي مهم براي شرکت هاي مهندسي و ساخت 
تأسیسات دریایي ایران

در ایــن مرحلــه بــراي کاهــش معیارهــا و باالبــردن دقــت و اعتبــار 
پژوهــش بــا 3 تــن از مدیــران )خبــرگان( ســازمان مصاحبــه انجــام شــد 

ــیدند. ــر رس ــق نظ ــه تواف ــار ب ــر روي 9 معی ــت ب و در نهای

5- یافته های تحقیق
مراحـل شـش گانه اجـراي مدل سـازی سـاختاري تفسـیري بـا شناسـایي 
متغیرهایـي شـروع مي شـود کـه ایـن متغیرهـاي ورودي همـان 9 عامـل 

هسـتند.  نهایي 

)SSIM( 5-1-به دست آوردن ماتریس خود تعاملي ساختاري
روابط دو به دو متغیرها به ترتیب زیر:

V:  عامل سطر )i( مي تواند زمینه ساز رسیدن به عامل ستون )j(  باشد.
A:  عامل ستون )j(   مي تواند زمینه ساز رسیدن به عامل سطر )i( باشد.

X:  بیـن عامـل سـطر )i( و  عامل سـتون )j(  ارتبـاط دو طرفه وجود دارد. 
به عبارتـي، هـر دو مي توانند زمینه سـاز رسـیدن به همدیگر شـوند.

O:  هیچ نوع ارتباطي بین این دو عنصر )i,j( وجود ندارد.
ــن  ــه شــود. به همی ــره تهی ــا نظــر متخصصــان خب ــد ب ــس SSIM بای ماتری
منظــور بــا 3 نفــر از خبــرگان و بــا اســتفاده از روابــط مفروضــه در 

جــدول-۷ ماتریــس SSIM شــرکت IOEC تشــکیل گردیــد.

5-2-تشکیل ماتریس دستیابي
یـك  و  اعـداد صفـر  بـه   SSIM ماتریـس  روابـط  نمادهـای  تبدیـل  بـا 
می تـوان بـه ماتریس دسـتیابی رسـید. ایـن قواعد در جدول-8 بیان شـده 

(JiteshThakar et al,2007).اسـت
در واقـع ماتریـس دسـتیابي بـا جایگزیـن سـاختن نمادهـاي موجـود در 
ماتریـس SSIM بـا روابـط تعریـف شـده در جدول-۷ صـورت مي گیرد 
و عمـاًل نمادهـاي V، A،O، X بـه مجموعـه اي از اعـداد صفـر و یـك 

مي شـود)جدول-9(. تبدیـل 

5-3- سازگار کردن ماتریس دستیابی 
اشاره  به دو روش کلي  ماتریس دستیابي مي توان  براي سازگار کردن 

نمود:
• روش اول: تعــدادی از محققــان بــر ایــن عقیده انــد کــه پــس از 
 SSIM جمــع آوری نظــرات خبــرگان و به دســت آوردن ماتریــس هــای
و دســتیابی، در صورتــی کــه ناســازگاری درون ماتریــس دســتیابی 
مشــاهده شــد، بایــد دوبــاره پرسشــنامه بــه وســیله خبــرگان پــر شــود و 
آنــگاه دوبــاره ســازگاری ماتریس دســتیابی چك شــود و ایــن کار آن قدر 
بایــد ادامــه پیــدا کنــد تا اینکــه ســازگاری برقــرار گــردد. از جملــه کارهای 
انجــام شــده طبــق ایــن روش می تــوان بــه آگــروال و شــانکار و تیــواری ، 

فیصــل بانــوت و شــانکار و راوی ، شــانکار و تیــواری اشــاره کــرد.
• روش دوم: اگـر )I,j( بـا هـم در ارتبـاط باشـند و نیـز )j,k( بـا هـم رابطه 
داشـته باشـند، آنـگاه )I,k( با  هـم در ارتباط هسـتند )آذر، بیات 138۷(، 

راوي و شـانکار 2004 
در تحقیـق حاضـر از روش دوم در نـرم افزار  MATLAB اسـتفاده شـده 
کـه نتیجـه را می تـوان در جـدول-10 مشـاهده کـرد. در ایـن جـدول 
ماتریـس  در  کـه  می دهنـد  نشـان  گرفته انـد،   * عالمـت  کـه  اعـدادی 

دسـتیابی صفـر بوده انـد و پـس از سـازگاری عـدد یـك گرفته انـد.

ــس  ــکیل ماتری ــا و تش ــت متغیره ــطح و اولوی ــن س 5-4- تعیی
)Conical Matrix(مخروطــی

 )Reach) ــه دســتیابی ــا ، مجموع ــت متغیره ــن ســطح و اولوی ــرای تعیی ب
هــر  بــرای   )Antecedent Set( پیش نیــاز   و مجموعــه    ability Set
متغیــر تعییــن می شــود. مجموعــه دســتیابی هــر متغیــر شــامل متغیرهایــی 
می شــود کــه از طریــق ایــن متغیــر می تــوان بــه آنهــا رســید و مجموعــه 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــق آنه ــی می شــود کــه از طری ــاز شــامل متغیرهای پیش نی
ــام  ــتیابی انج ــس دس ــتفاده از ماتری ــا اس ــن کار ب ــید. ای ــر رس ــن متغی ای
می شــود. پــس از تعییــن مجموعــه دســتیابی و پیش نیــاز بــرای هــر 
ــر  ــرای ه ــاز ب ــتیابی و پیش نی ــه دس ــترک در مجموع ــر مش ــر عناص متغی

ــوند. ــایی می ش ــر شناس متغی
پــس از تعییــن مجموعه هــای پیش نیــاز و دســت یافتــن و عناصــر 
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توان ماليمتغیرها

سازماندهي، 
سیستم ها و 
تشکیالت 

سازماني

سوابق و 
تجربیات 

کاري مرتبط

فناوري هاي 
در دسترس

ماشین آالت، 
تجهیزات، 

تعمیر و 
نگهداري

منابع انساني
 )کمي و 

کیفي(
قیمت 

پیشنهادي

تاییدیه ها
گواهینامه های  

قانوني، 
 فني ، ملي و 

بین المللي

خدمات پس 
از تحویل

AAXVAXAVتوان مالي 

سازماندهي، سیستم ها 
VAAXAVVXو تشکیالت سازماني

سوابق و تجربیات 
VVAVVVVVکاري مرتبط

فن آوري هاي در 
XVVVAXVVدسترس

ماشین آالت، 
تجهیزات، تعمیر و 

نگهداري
AXAAAXVV

منابع انساني )کمي و 
VVAVVVVVکیفي(

XAAXXAAAقیمت پیشنهادي 

تاییدیه ها ، گواهینامه 
هاي قانوني، فني ، 
ملي و بین المللي 

VAAAAAVA

خدمات پس از 
AXAAAAVVتحویل 

7SSIM ماتریس

مشــترک نوبــت بــه تعییــن ســطح متغیرها )عناصــر( می رســد. در اولیــن 
جــدول متغیــری دارای باالتریــن ســطح می باشــد کــه مجموعــه دســتیابی 
و عناصــر مشــترک آن کامــاًل یکســان باشــند)خدمات پــس از تحویــل(. 
پــس از تعییــن ایــن متغیــر یــا متغیرهــا آنهــا را از جــدول حــذف کــرده 
ــم.  ــکیل می دهی ــدی را تش ــدول بع ــده ج ــای باقی مان ــه متغیره ــا بقی و ب
در جــدول دوم نیــز هماننــد جــدول اول متغیــر ســطح دوم را مشــخص 
می کنیــم و ایــن کار تــا تعییــن ســطح همــه متغیرهــا ادامــه می دهیــم. پس 
از تعییــن ســطوح دوبــاره ماتریــس دریافتــی را به ترتیــب ســطوح مرتــب 
کــرده ، ماتریــس جدیــد مخروطــی نامیــده مــی شــود. در تحقیــق حاضــر 
ــدول-11(.  ــت آمد)ج ــا به دس ــه متغیره ــطوح 3گان ــدول س ــی3  ج ط

)جتیــش تــاکار و همــکاران، 200۷(

5-5- رسم نمودار
ــکل  ــه ش ــا را ب ــوان آنه ــا می ت ــطح متغیره ــط و س ــن رواب ــس از تعیی پ
ــر حســب ســطح  مدلــی ترســیم کــرد. به همیــن منظــور ابتــدا متغیرهــا ب
آنهــا به ترتیــب از بــاال بــه پاییــن تنظیــم می شــوند. بــا اســتفاده از 
ــر اســاس  ــب شــده ب ــِت مرت ــس دریاف ــس حاصــل شــده از ماتری ماتری
ســطوح ، مــدل ســاختاری بــه وســیله گره هــا و خطــوط رســم می شــود. 
اگــر رابطــه ای از i بــه j وجــود دار بــا پیکانــی از i بــه j مشــخص 
می شــود. )جتیــش تــاکار و همــکاران، 200۷(. در تحقیــق حاضــر 
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8)Jitesh Thakaret al,2007)نحوه تبدیل روابط مفهومی به اعداد ــکل-2(. ــد )ش ــه ان ــرار گرفت ــطح ق ــا در 4 س متغیره
در باالتریــن ســطح تــوان مالــي و فناوري هــاي در دســترس قــرار گرفتــه 
اســت. در پایین تریــن ســطح مــدل خدمــات پــس از فــروش  قــرار 
گرفتــه اســت و چابکــی  بایــد از ایــن متغیرهــا شــروع و بــه ســایر متغیرهــا 

ســرایت کنــد.

1۵MICMAC 5-6- تجزیه و تحلیل
بـراي انجـام تجزیه و تحلیل MICMAC محاسـبه قـدرت هدایت )نفوذ( 
و وابسـتگي هـر متغیـر نیـاز اسـت قـدرت هدایـت برابـر بـا حاصل جمـع 
اعـداد سـطر هـر متغیـر و قـدرت وابسـتگي برابـر بـا حاصل جمـع اعداد 
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سـتون هـر متغیـر باشـد. سـپس جـدول مختصاتـي بـر اسـاس دو  بعـد 
قـدرت هدایـت و وابسـتگي تشـکیل مي شـود و متغیرهـا را بـر حسـب 
قـدرت هدایـت و وابسـتگي محاسـبه شـده در جـدول-۶ در آن وارد 

مي کنیـم. 
طبقه بندي نهایي معیارها در شکل-3 نشان داده شده است.

ــدرت  ــه داراي ق ــتند ک ــته هس ــن دس ــردان: اولی ــاي خودگ 1- متغیره
هدایــت و وابســتگي ضعیــف مي باشــند. ایــن متغیرهــا نســبتاً غیر متصــل 
بــه سیســتم بــوده، داراي ارتباطــات کــم و ضعیــف بــا ســایر متغیرهــای 
ــتگی را در  ــدرت وابس ــوذ و ق ــدرت نف ــل ق ــند و حدق ــتم مي باش سیس
دیگــر شــاخص ها دارنــد. در تحقیــق حاضــر معیــار ســوابق و تجربیــات 

کاري مرتبــط در ایــن دســته قــرار گرفته انــد. در مــرز ناحیــه اول و 
چهــارم مي باشــد؛ یعنــي آنهــا را هــم مســتقل و هــم خودگــردان 
مي تــوان در نظــر گرفــت و بــراي انتخــاب همــکار ابتــدا بایــد روي آن 

ــه اول( ــد کــرد. )ناحی تأکی
ــته: دومیـــن دســـته هســـتند کـــه داراي قـــدرت  2- متغیرهـــاي وابسـ
ــات  ــر خدمـ ــند. متغیـ ــدید مي باشـ ــتگي شـ ــي وابسـ ــم ولـ هدایـــت کـ
پـــس از تحویـــل، قیمـــت پیشـــنهادي ، تأییدیه هـــا ، گواهینامه هـــاي 
ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ـــته ق ـــن دس ـــي در ای ـــي و بین الملل ـــي،  مل ـــي، فن قانون
ایـــن متغیـــر به طـــور عمـــده نتایـــج چابکـــي اســـت کـــه بـــراي ایجـــاد 
ــد  ــر مي توانـ ــود آن کمتـ ــد و خـ ــت دارنـ ــادي دخالـ ــل زیـ آن عوامـ
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تعیین سطوح متغیرها و تشکیل ماتریس مخروطی11

مرحله اول: تعیین سطوح متغیرها و تشکیل ماتریس مخروطی

مرحله دوم: تعیین سطوح متغیرها و تشکیل ماتریس مخروطی

مرحله سوم: تعیین سطوح متغیرها و تشکیل ماتریس مخروطی
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قدرت هدایت و وابستگي ابعاد بر اساس ماتریس سازگاري 12

جدول وابستگي3

ــه دوم( .  ــد )ناحیـ ــر باشـ ــاي دیگـ ــاز متغیرهـ زمینه سـ
3- متغیرهــاي ارتباطــي: ســومین دســته و باالتریــن ســطح مــدل هســتند 
ــن  ــند. ای ــاد مي باش ــتگي زی ــاد و وابس ــت زی ــدرت هدای ــه داراي ق ک
ــد  ــان مي توان ــر در آن ــوع تغیی ــر ن ــرا ه ــتند، زی ــتا هس ــر ایس ــا غی متغیره
ــز  ــر قــرار دهــد و در نهایــت بازخــورد سیســتم نی سیســتم را تحــت تاثی

مي توانــد ایــن متغیرهــا را دوبــاره تغییــر دهــد. در تحقیــق حاضــر 
تشــکیالت  و  سیســتم ها  ســازماندهي ،  و  مالــي  تــوان  متغیرهــاي 
ســازماني ، فنــاوري هــاي در دســترس، ماشــین آالت، تجهیــزات، تعمیــر 
و نگهــداري و منابــع انســاني )کمــي و کیفــي( از این دســته هســتند.  این 
ــراي انتخــاب  ــد و ب ــاي مــدل عمــل مي کنن ــد ســنگ زیربن دســته همانن
همــکار در زنجیــره تأمیــن چابــك بایــد در وهلــه اول روي آنهــا تأکیــد 
کــرد. ایــن دســته از عوامــل بــه ایــن جهــت اهمیــت قابل توجهــی دارنــد 
کــه هــر گونــه تغییــری در آنهــا بــه ســرعت بــر ســایر عوامــل مــدل تأثیــر 
ــل  ــن عوام ــد ای ــز می توان ــتم نی ــورد سیس ــت بازخ ــذارد و در نهای می گ

ــه ســوم( ــر دهــد. )ناحی را مجــدداً تغیی
ــدرت  ــه داراي ق ــتند ک ــته هس ــن دس ــتقل: چهارمی ــاي مس 4- متغیره
از  هیچ یــك  مي باشــند.   ضعیــف  وابســتگي  ولــي  قــوي  هدایــت 
ــی و  ــودگال 2010، قرش ــد. )م ــرار نگرفته ان ــته ق ــن دس ــا در ای متغیره
همــکاران،200۷ و 2008 ، رامــش و همــکاران ، 2010( )ناحیــه چهــارم(

نتیجه گیری
یافتــن  نیازمنــد  چابــك،  تأمیــن  زنجیــره  در  همــکار  انتخــاب   -1
فاکتورهــاي اصلــي و تأثیر گــذار در ایــن رابطــه و برقــراري ارتبــاط بیــن 
آنهــا مي باشــد. از ایــن رو در ایــن تحقیــق ابتــدا ســعي شــده اســت کــه 
ــوع  ــات موض ــکار در ادبی ــاب هم ــر در انتخ ــي و موث ــاي اصل فاکتوره
ــه  ــا جامع ــتري ب ــب بیش ــه تناس ــور ک ــه 9 فاکت ــه در نتیج ــود ک ــه ش یافت
ــران وکارشناســان ســازمان  ــورد توجــه مدی ــاري داشــتند و بیشــتر م آم

ــد، انتخــاب شــدند. بودن
2- عوامــل موثــر بــر انتخــاب همــکار در زنجیــره تأمیــن چابــك کــه در 
ایــن پژوهــش مــورد مطالعــه قــرار گرفتند، در مقایســه بــا ســایرتحقیقات 
مشــابه، به طورکامــل یکســان نبــوده و در نتیجــه، مــدل ســاختاری 
تفســیری پیشــنهادی نیــز متفــاوت بــوده اســت. بــا ایــن وجــود در مــورد 
ــال عامــل  ــرای مث ــل توجــه اســت. ب برخــی عوامــل مشــابه، یافته هــا قاب
ــا الفــت و آرش  ســوابق و تجــارب همکاري هــاي قبلــي در مطالعــه لعی
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1- Agile Supply Chain
2- Iranian Offshore Engineering & Con-
struction Co.
3- Structural Self Interaction Matrix
4- Interpretive Structural Modeling
5- Partnership

6- Channel
7- Share
8- Supplier
9- Vendor
10- Formulation of Criteria
11- Qualification

12- Final Selection
13- Application Feedback
14- Offshore
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ــای مــدل پیشــنهادی  ــز و زمســتان 93، ســنگ زیر بن ــا، پایی شــهریاري نی
ــز، ایــن عامــل در ســطح  ــن پژوهــش نی ــوده اســت در حالی کــه در ای ب

ســوم کــه ســنگ زیــر بنــاي مــدل اســت، قــرار گرفتــه اســت.
تــوان مالــي ،  بیانگــر آن اســت کــه ۶ فاکتــور  نتایــج تحقیــق   -3
ســازماندهي ، سیســتم ها و تشــکیالت ســازماني ، ســوابق و تجربیــات 
کاري مرتبــط، فناوري هــاي در دســترس، ماشــین آالت، تجهیــزات، 
تعمیــر و نگهــداري و منابــع انســاني )کمــي و کیفــي( ســنگ زیر بنــاي 
انتخــاب همــکار در زنجیــره تأمیــن چابــك مي باشــند. ایــن بــه آن 
ــروع  ــا ش ــن فاکتوره ــد از ای ــکار بای ــاب هم ــراي انتخ ــه ب ــت ک معناس
کــرد کــه در نتیجــه آن، زمینــه بــراي چابــك شــدن فاکتورهــاي ســطح 
ــس از  ــات پ ــه خدم ــا رســیدن ب ــه ت ــن روی ــم مي شــود و ای ــر فراه باالت

ــد. ــدا کن ــه پی ــل ادام تحوی
4- بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمــده، ســوابق و تجربیــات کاري 
مرتبــط یــك ضــرورت غیر قابــل انــکار بــرای انتخــاب همــکار در 
زنجیــره تأمیــن چابکــی اســت. ایــن ســوابق و تجربیــات بایــد در زمینــه 
ــه ها  ــی نقش ــخصات فن ــتانداردها و مش ــا اس ــق ب ــات مطاب ــرح خدم ش
و مــدارک مهندســی و اجــرای شــرح خدمــات بــر اســاس برنامــه 
زمانبنــدی ، هیســتوگرام نیــروی انســانی پــروژه و ســایر شــرایط منــدرج 

ــد. ــرارداد باش ــی ق ــی و عموم ــات تخصص ــرح خدم در ش

۵- در ایــن تحقیــق ســعی شــده اســت تــا مدلــی طراحــی شــود کــه از 
نخســتین گام بــرای چابکــی تــا نتیجــه حاصــل از چابکــی و در نهایــت 
خدمــات پــس از تحویــل کــه هــدف هــر سیســتم تولیــدی یــا خدماتــی 
ــود.  ــده ش ــی گنجان ــفاف و متوال ــع، ش ــورت جام ــد در آن به ص می باش
عالوه بــر مــوارد فــوق می تــوان پیشــنهادهایي ارائــه کــرد کــه هــم 
ــت  ــم جه ــرد و ه ــرار گی ــران ق ــردی مدی ــتفاده کارب ــورد اس ــد م بتوان

ــا باشــد. ــده راهنم ــی آین ــات تکمیل تحقیق
در  به ســزایی  نقــش  می توانــد  پژوهــش،  ایــن  یافته هــای   -1
ــته باشــد.  ــت و گاز داش ــت نف ــاری در صنع ــط تج ــکل گیری رواب ش
مدیــران ، بــا آگاهــی از عوامــل مطــرح شــده در مــدل پیشــنهادی ، 
همچنیــن توجــه بــه ســطح، میــزان وابســتگی و قــدرت نفــوذ هــر یــك 
ــره  ــط زنجی ــف حــوزه رواب ــورد مســایل مختل ــد در م ــا، می توانن از آنه
ــوع  ــاری ، ن ــریك تج ــکار ، ش ــاب هم ــون انتخ ــك، همچ ــن چاب تأمی

... تصمیم گیــری کننــد. قــرارداد و 
2- تحقیــق حاضــر در شــرکت مهندســی و ســاخت تأسیســات دریایــی 
ایــران انجــام شــده اســت در حالــی کــه ایــن چنیــن تحقیقاتــی را 
می تــوان بــرای یــك صنعــت خــاص بــا گســترش آمــاری در آن 
صنعــت انجــام داد. به عــالوه، مــدل به دســت آمــده را بــا تحلیــل مســیر 

ــود. ــنجش ش ــده س ــت آم ــدل به دس ــار م ــا اعتب ــرد ت ــت ک ــز تس نی
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