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ش تحلیل ساختاری تفسیری
ت داروسازی با استفاده از رو

تحلیل معیارهای تاب آوری و پایداری زنجیره تأمین در صنع

1  مقدمه
از مباحث نوین مطرح شده درزمینه ی مدیریت ریسک  یکی 
که به شرکت ها کمک می کند که اختالالت زنجیره ی تأمین 
زنجیره ی  تاب آوری  درزمینه ی  پژوهش  کنند؛  مدیریت  را 
تأمین است. با توجه به اهمیت و پیچیدگی روزافزون مدیریت 
زنجیره ی تأمین برای سازمان ها در محیط های تجاری پر از 
اختالل امروزی، پیش بینی و تحقق توانمندی های تاب آوری 
اختالل  بروز  از  جلوگیری  یا  مقابله  برای  تأمین  زنجیره ی 
کریمی  و  )مهرابی  است  ضروری  سازمان  فعالیت های  در 
با  مقابله  برای  شرکت  توانایی  به  تاب آوری   .)1396 نژاد، 
بازگشت  برای  تأمین  توانایی شبکه ی زنجیره ی  یا  اختالالت 
عملکرد  بر  مثبت  ًتأثیر  نهایتا  و  پیشین  شرایط  به  سریع تر 
بسیاری   .)Sheffi and Rice, 2005( دارد  اشاره  شرکت 
سطح  توانست  نخواهند  دیگر  اختالل  وقوع  با  شرکت ها  از 
رقابت پذیری خود  درنتیجه،  و  کنند  را حفظ  بهره وری خود 
را از دست می دهند )Sheffi, 2007(. و این امر، ریسک تداوم 
می شود باعث  را  مالی  زیان  و  برد  خواهد  باال  را   کسب وکار 

 )Pfohl and et. Al 2010(.توانایی زنجیره ی تأمین در آمادگی 
از  سریع  بازیابی  و  پاسخ  پیش بینی نشده،  خطرات  برابر  در 

اختالالت بالقوه و بازگشت به وضعیت اصلی یا رشد به وسیله ی 
راستای  در  مطلوب تر  و  جدید  وضعیتی  به سوی  حرکت 
 افزایش رضایت مشتری را تاب آوری زنجیره ی تأمین نامیدند 
توانایی سیستم  )Hohenstein and et. Al 2015(. تاب آوری 
برای بازگشت به حالت اولیه ی خود و یا حالتی بهتر پس از ایجاد 
اختالل است. تاب آوری را می توان به منزله ی تطابق پذیری و 
رقابت پذیری نگاه کرد و از آنجایی  که مزیت رقابتی زنجیره ی 
تأمین فقط به هزینه های پایین، کیفیت باال، کاهش زمان تأخیر 
و سطح باالی خدمات بستگی ندارد، بلکه به توانایی زنجیره 
در دوری کردن از فجایع و غلبه بر شرایط بحرانی نیز وابسته 
است درنتیجه می توان این تعریف را به مفهوم تاب آوری در 
نظر گرفت. هر فعالیتی که یک زنجیره ی تأمین انجام می دهد، 
ریسک ذاتی به همراه دارد که ممکن است باعث بروز اختالل 
شود. به منظور کاهش این ریسک، زنجیره ی تأمین باید طوری 
داشته  را  رویدادها  با  مواجه شدن  آمادگی  که  شود  طراحی 
همچنین  دهد،  آن ها  به  مؤثر  و  کارا  پاسخی  بتواند  و  باشد 
این قابلیت را داشته باشد تا بتواند شرایط قبل از اختالل را 
بازیابی کرده یا حتی بتواند شرایط بهتری را نیز ایجاد کند، 
زنجیره ی  در  تاب آوری  وجود  الزم بودن  دلیل  ویژگی  این 

تحلیل معیارهای تاب آوری و پایداری زنجیره ی تأمین در صنعت داروسازی با استفاده از روش 
تحلیل ساختاری تفسیری

حمزه امین طهماسبی1 *| مهسا حامی2 |

چکیده
اگر زنجیره ی تأمین یک صنعت وظایف مربوط را به درستی انجام ندهد، کار تمامی بخش های مجموعه دچار اختالل شده و درنتیجه کارایی 
کل مجموعه با ضعف روبه رو خواهد شد. به بیانی دیگر تاب آوری و پایداری آن خصوصاً در شرایط سخت و بحرانی ازجمله مباحثی است 
که باید موردتوجه بسیار قرار بگیرد. با توجه به اهمیت تاب آوری و پایداری زنجیره ی تأمین در صنعت داروسازی ایران، در شرایط کنونی 
که کشور با تحریم هایی مواجه بوده و کمبود دارو در هر زمینه ای می تواند موجب تلفات انسانی و هزینه های جبران ناپذیر بسیاری شود، 
در پژوهش حاضر به بررسی این مهم در صنعت داروی کشور و به طور خاص دو شرکت داروسازی زهراوی و داروپخش پرداخته  شده است؛ 
بدین صورت که پس از شناسایی معیارهای تاب آوری و معیارهای پایداری از منابع موجود و دریافت نظرات خبرگان صنعت دارو، تعیین 
روابط و سطح بندی معیارها با استفاده از روش تحلیل ساختاری تفسیری انجام می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشانگر آن است که عواملی 
چون یادگیری، مدیریت ذی نفعان، میدان دید، سازمان، جایگاه در بازار، قدرت اقتصادی، فشارهای خارجی، فشارهای داخلی عواملی توانمند 

جهت تاب آوری زنجیره ی تأمین هستند و باید بیش از سایر عوامل موردتوجه قرار گیرند. 
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تأمین است )جعفر نژاد و همکاران، 1393(. زنجیره  ی تأمین 
 پایدار نقش مؤثری در دستیابی به عملکرد بهتر سازمان دارد

حمایت های  جذب  ازجمله:   ،)Yusuf and et. al, 2013(
 Carter and Dresner,( رقابتی  مزیت  ایجاد  و  دولتی 
 ،)Mollenkopf and et. al, 2005( هزینه ها  کاهش   ،)2001

کاهش مؤثر بیکاری، تضمین رفتار برابر، حفاظت و بهداشت 
اجتماعی محرومیت  از  جلوگیری  و  ایمنی   کارکنان، 
محصول بهتر  کیفیت   ،)Leire and Mont, 2010( 

بهره وری  و  انگیزه  افزایش  و   )Handson and et. al, 2004(
ازجمله  شد  ذکر  که  مواردی  و  تعاریف  تمامی  کارکنان. 
صنعت  در  مضاعف  اهمیتی  دارای  که  هستند  موضوعاتی 
داروسازی هستند، چراکه دارو جزو اصلی ترین اقالم  مایحتاج 
این محصول  به موقع  و  توزیع درست  و  تولید  است.  عمومی 
ازجمله موضوعاتی است که باید در همه ی شرایط موردتوجه 
مسئوالن امر قرار گیرد و از آنجایی  که کشور ما در شرایط 
سخت و بحران اقتصادی در عرصه ی داخلی و خارجی قرار 
بخش های  برای  امر  این  به  توجه  ضرورت  بنابراین،  دارد؛ 
دانشگاه،  و  صنعت  دولت،  شامل  موضوع  در  دخیل  مختلف 
بررسی  به  پژوهش  این  در  بنابراین،  است.  اجتناب ناپذیر 
صنعت  در  تأمین  زنجیره ی  پایداری  و  تاب آوری  مفاهیم 

داروسازی پرداخته  شده است.

2 پیشینه ی پژوهش
اولین مقاالت منتشرشده در موضوع پایداری زنجیره ی تأمین 
 .)Seuring and Muller, 2008( برمی گردد   1995 سال  به 
سرآغاز این اقدامات را می توان تصویب الیحه ی هوای پاک در 
ایاالت  متحده )1969( دانست. زنجیره ی تأمین پایدار شامل 
طراحی، هماهنگی، کنترل و سازمان دهی زنجیره ی تأمین برای 
رسیدن به کارایی اقتصادی، با کمترین آسیب به محیط زیست 
است  تعریف  شده  زمان  طول  در  اجتماعی  سیستم های   و 
همکاران1  و  گویندان   .)Pagell and Shevchenko, 2014(
در  تأمین کنندگان  عملکرد  اندازه گیری  به منظور   )2013(
ارائه  ارزیابی سه گانه  برمبنای  مدلی  پایدار،  تأمین  زنجیره ی 
کردند و سپس بر اساس آن مدل به ارزیابی و رتبه بندی چهار 
پرداختند.   FTOPSIS2 تکنیک  از  استفاده  با  تأمین کننده 
ازروش ترکیبی تصمیم گیری  با استفاده  در پژوهش دیگری 
صنعت  در  پایدار  مواد  انتخاب  به   )MCDM3( چندمعیاره 

پرداخته  شده  امارات  در  ساختمان سازی  و  ساخت وساز 
دو  ایشان  پژوهش  در   .)Govindan and et.al, 2016( است 
موردتوجه  تأمین  زنجیره ی  اقتصادی  و  زیست محیطی  بعد 

قرارگرفته است.
دیمتل  روش  و  مقاالت  نظام مند  بررسی  تکنیک  با 
تأمین  زنجیره ی  مدیریت  شاخص های  بررسی  به 
است پرداخته  شده  هند  خودرو  صنعت  در   پایدار 

بین  رابطه  بررسی   .)Zmathivathanan and et. al, 2017(
پیچیدگی محصول، توزیع و عملکرد با استفاده از قابلیت های 
پایداری به عنوان متغیری تعدیل گر در رابطه بین متغیرهای 
است  قرارگرفته  بررسی  مورد  دیگر  پژوهشی  در  ذکرشده 
اجازه  تأمین  زنجیره  ی  در  پایداری  که  داد  نشان  نتایج  و 
کنند. پیدا  کاهش  توزیع  یک  در  مخرب  تأثیرات   می دهد 

)Donadoni, 2018( 
بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر چابکی زنجیره ی تأمین در 
از دیمتل خاکستری در پژوهشی  با استفاده  صنایع فوالدی 
دیگر مورد بررسی قرار گرفته است ) طهماسبی و همکاران، 
قابلیت  برای  مدلی  ارائه ی  به  دیگر  پژوهشی  در   .)1397
شرکت های  رقابت پذیری  برای  تأمین  زنجیره ی  تاب آوری 
خودرو سازی ایران پرداخته  شده است )فکورثقیه و همکاران، 
1393(. تاب آوری زنجیره ی تأمین، برای شناسایی و تحلیل 
آسیب پذیری های زنجیره  ی تأمین در مقابل اختالل های بالقوه 
و تالش برای شناسایی و تقویت توانمندی های تاب آوری در 
پژوهشی  در  پتروشیمی  شرکت  در  آسیب پذیری ها  مقابل 
نژاد،  دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است )مهرابی و کریمی 
1396(. در پژوهشی محققان با به کارگیری رویکرد ترکیبی 
زنجیره ی  مدل  ارائه ی  به منظور  چندمعیاره  تصمیم گیری 
تأمین پایدار در صنایع پتروشیمی به شناسایی و اولویت بندی 
شاخص های زنجیره ی تأمین پایدار پرداخته اند )رعیت پیشه و 
همکاران، 1396(. شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه ی 
پایدار زنجیره ی تأمین و در زنجیره تأمین مواد لبنی با استفاده 
از تکنیک های دیمتل و BWM4 نیز مورد بررسی قرار گرفته 
است )اقتصادی فرد و دیدار، 1398(. همان طور که در قسمت 
پیشینه ی پژوهش نشان داده شد کمتر پژوهشی به بررسی 
شکل  به  تأمین  زنجیره ی  پایداری  و  تاب آوری  موضوع  دو 
هم زمان پرداخته است؛ بنابراین، در پژوهش حاضر با توجه به 
هر دو بعد تاب آوری و پایداری زنجیره ی تأمین به بررسی این 
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دو مهم در کنار هم در زنجیره ی تأمین شرکت های دارویی 
زهراوی و دارو پخش پرداخته خواهد شد.

3 روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی معیارهای 
تاب آوری و پایداری زنجیره ی تأمین صنعت داروسازی است؛ 
بنابراین، این مطالعه از لحاظ ماهیت کاربردی و از لحاظ هدف 
روش  مدل سازی  از  نیز  داده ها  تحلیل  برای  است.  پیمایشی 
ساختاری تفسیری )ISM5( که هدفش طبقه بندی و شناسایی 
روابط بین معیارهاست، استفاده  شده است. برای این منظور، 
نظرات  از  استفاده  و  کتابخانه ای  منابع  از  استفاده  با  ابتدا 
خبرگان، 14 معیار برای تاب آوری و 23 معیار برای پایداری 
مقیاس  از  استفاده  با  پرسش نامه ای  سپس  و  شد  مشخص 
لیکرت به جهت سنجش اهمیت معیارهای استخراج شده از 
مقاالت با گزینه هایی شامل بدون اهمیت تا اهمیت بسیار زیاد 
نظرات خبرگان صنعت  از  بهره مندی  برخط جهت  به صورت 
داروسازی طراحی شد و به  صورت گلوله برفی به جمع آوری 
معیار   18 امر  این  درنتیجه  و  شد  پرداخته  خبرگان  نظرات 
به عنوان مهم ترین معیارهای پایداری و تاب آوری تعیین شد. 
دارای  است  نفر   13 آن ها  تعداد  که  شرایط  واجد  خبرگان 
کمینه 15 سال سابقه در حوزه ی کاری تخصصی هستند و 
یک   ISM روش  هستند.  ارشد  کارشناسی  تحصیالت  دارای 
روش ساختاری تفسیری است که توسط کانان و همکاران6 
و  مؤثر  عوامل  تجزیه ی  با  روش  این  شد.  مطرح   )2007(
آن ها  بین  ارتباط  تحلیل  به  در چند سطح مختلف،  اساسی 
می پردازد. مدل سازی ساختاری تفسیری در تشخیص روابط 
مناسب  تکنیکی  همچنین  و  می کند  کمک  متغیرها  درونی 
بر  متغیر  یک  تأثیر  تحلیل  و  اولویت بندی  و  تجزیه  برای 
و  اولویت بندی  به  می تواند  همچنین  است.  دیگر  متغیرهای 
تعیین سطح عناصر یک سیستم اقدام کند که کمک بسیار 
شایانی به مدیران برای اجرای بهتر مدل طراحی شده می کند 

)میرباقری، 1384(.
بر نظر خبرگان  ISM روشی مبتنی  اینکه روش  به  با توجه 
است و تعداد خبرگان تعیین شده 13 نفر است، پرسش نامه  ی 
بدون  گزینه های  با  لیکرت  طیف  بر اساس  که   ISM روش 
اهمیت تا اهمیت بسیار زیاد طراحی شد به صورت الکترونیک 
میان این تعداد از خبرگان توزیع شده است تا با استفاده از 

نظرات آن ها، جهت و شدت عوامل تعیین شود. در گام بعدی 
معیارهای مسئله به صورت دوبه دو زوجی باهم بررسی می شود 
تعیین  به   )1( معیارهای جدول  از  استفاده  با  پاسخ دهنده  و 

روابط میان معیارها می پردازد ) طهماسبی، 1397(.

ماتریس  از  اولیه  دستیابی  ماتریس  ایجاد  به  بعدی  گام  در 
به طوری که  شد.  خواهد  پرداخته  ساختاری  خودتعاملی 
می شود.  تبدیل  دودویی  ماتریس  یک  به  قبلی  ماتریس 
سپس  و   )i,j(=1 آنگاه  باشد،   V به صورت  رابطه  چنانچه 
 )j,i(=1 آنگاه  باشد،   A به صورت  رابطه  اگر  است.   )j,i(=0

 X به صورت  رابطه  درصورتی که  است.   )i,j(=  0 سپس  و 
باشد  O به صورت  رابطه  اگر  i,j(=)j,i(=1( است.  آنگاه   باشد، 

i,j(=)j,i(=0( است. درصورتی که i=j باشد در ورودی ماتریس 

از  استفاده  با  به طورکلی  می شود.  داده  قرار  یک  دسترسی 
روابط مذکور ماتریس دستیابی اولیه به دست می آید. پس  از 
انتقال پذیری  وارد کردن  با  آمد،  به دست  اولیه  ماتریس  اینکه 
در روابط ماتریس ها، ماتریس دستیابی نهایی به دست می آید. 
ماتریس دستیابی نهایی یک ماتریس مربعی است که هر یک 
از درایه های rij آن هنگامی که عنصر ri به عنصر rj با هر طولی 
برابر صفر  این صورت  غیر  در  و  یک  باشد،  داشته  دستیابی 
است. انتقال پذیری بیانگر آن است که درصورتی که متغیر A بر 
متغیر B تأثیر داشته باشد و متغیر B بر متغیر C تأثیر بگذارد، 
A بر C تأثیر می گذارد. برای به دست آوردن ماتریس دستیابی 
نهایی، ماتریس مجاورت به ماتریس واحد اضافه شده و سپس 
این ماتریس درصورت تغییر نکردن درایه های ماتریس به توان 
n می رسد. روابط )1 و 2( روش تعیین ماتریس دستیابی را 
نشان  مجاورت  ماتریس  از  استفاده  با  دوم  و  اول  مراحل  در 

می دهد. 
A+I                                                                          )1(

M= )A+I(n                                                               )2(

در روابط فوق، I ماتریس همانی و A ماتریس دستیابی اولیه 
است. همچنین M نشانگر ماتریس دستیابی نهایی است. در 
وابستگی هر معیار نشان  و میزان  نفوذ  ماتریس، قدرت  این 
داده  می شود. قدرت نفوذ یک متغیر از جمع تعداد متغیرهای 

جدول 1: عالئم مورداستفاده در طراحی مدل ساختاری تفسیری

VAXO
i  منجر بهj

می شود
j  منجر بهi

می شود
عدم وجود رابطهرابطه دوسویه
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وابستگی  میزان  می آید.  به دست  متغیر  خود  و  آن  از  متأثر 
یک متغیر نیز از جمع متغیرهایی که از آن ها تأثیر می پذیرد 
و خود متغیر به دست می آید. در گام بعدی بر اساس سطوح 
تعیین شده و ماتریس دستیابی نهایی، مدل ترسیم می شود. 
در ادامه ی مدل سازی ساختاری تفسیری از تحلیل میک مک 
برای دسته بندی دقیق تر معیارهای نام برده استفاده می شود. 
جمع سطری مقادیر در ماتریس دستیابی نهایی برای هر عنصر 
و جمع ستونی بیانگر میزان وابستگی خواهد بود. عواملی که 
در سطوح پایین تر بیانگر میزان نفوذ مدل قرار دارد به دلیل 
دارا بودن قدرت پیش برندگی بیشتر به عنوان هادی و عواملی 
که در سطح باالتر قرار دارد به دلیل وابستگی به عوامل هادی، 
پیرو محسوب می شود. بر اساس قدرت نفوذ و وابستگی، چهار 

گروه از عناصر قابل شناسایی خواهد بود که شامل:
معیارهای  با  کمتر  که  معیارهایی  خودمختار:  معیارهای   )1
دیگر ارتباط دارند و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ناچیزی دارند.

از  زیاد  تأثیرپذیری  با  معیارهایی  وابسته:  معیارهای   )2
معیارهای دیگر ولی اثرگذاری کم هستند.

از  ناچیز  تأثیرپذیری  با  معیارهایی  مستقل:  معیارهای   )3
معیارهای دیگر ولی اثرگذاری زیاد هستند.

با  تغییرات،  به  حساس  معیارهایی  رابط:  معیارهای   )4
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری زیاد بر روی معیارهای دیگر را شامل 

می شود.

4 یافته های پژوهش
معیارهای تاب آوری زنجیره ی تأمین که از منابع استخراج شده 
به شرح  آن ها  زیرمعیارهای  و  به همراه شرح مختصر  است، 

زیر است.
1( انعطاف پذیری منابع اولیه؛ توانایی تعویض سریع ورودی ها 
تشابه قطعات،  زیرمعیارها:  به ورودی ها،  راحتی دسترسی  یا 
تأمین کنندگان،  با  قرارداد  انعطاف پذیری  ماژوالر،  طراحی 

داشتن چند تأمین کننده؛
2( انعطاف پذیری در تکمیل سفارش ها؛ توانایی تعویض سریع 
خروجی ها یا نحوه ی تحویل خروجی ها، زیرمعیارها: کانال های 
منبعی7،  چند  راهبرد  ریسک،  تسهیم  آلترناتیو،  پخش 
تولیدی،  فرایندهای  تعویق پذیری  تعهدات،  تعویق پذیری 

مدیریت موجودی؛
3( ظرفیت؛ میزان دارایی های موجود برای تأمین سطح تولید 

پایدار، زیرمعیارها: ظرفیت تولید مازاد به جهت افزایش تولید، 
انبار و ...، منابع پشتیبانی )Backup(؛

کمینه ی  میزان  با  خروجی ها  تولید  توانایی  بهره وری؛   )4
ورودی ها، زیرمعیارها: حذف ضایعات، بهره وری نیروی انسانی،   
بهره وری دارایی ها،  کاهش میزان تنوع محصوالت FMEA8 و 

پیش گیری از شکست؛
به کار  دارایی های  از  کافی  اطالعات  داشتن  دید؛  میدان   )5
فناوری  تجاری،  زیرمعیارها: هوش  کار،  محیط  و  گرفته شده 
اطالعات، محصوالت، دارایی و نیروی انسانی-کانال های تبادل 

اطالعاتی مناسب در زنجیره ی تأمین؛
6( وفق پذیری؛ توانایی تطبیق عملیات در پاسخ به چالش ها و 
تغییرات، زیرمعیارها: تغییر مسیر سریع الزامات، کاهش زمان 
بین شروع و اتمام فرایند تولید9، فرصت طلبی به هنگام وقوع 
تالطم ها، درس گرفتن از تجربه ها و بایگانی مناسب اطالعات؛

آتی،  اتفاقات  پیش بینی  و  تشخیص  توانایی  پیش بینی؛   )7
اولیه  سیگنال های  ردیابی  و  اطالعات  پایش  زیرمعیارها: 
ریسک ها  داشتن  نظر  در  گذشته،  موارد  مطالعه ی  تالطم ها، 
تالطم ها،  با  رویارویی  برای  آماده باش  برنامه ریزی،  هنگام  به 
تشخیص  تجاری10،  تداوم  برنامه ریزی  ریسک،  مدیریت 

فرصت ها؛
8( ترمیم/ ریکاوری؛ توانایی بازگشت سریع به سطح عملیاتی 
پس از وقوع تالطم ها، زیرمعیارها: مدیریت بحران - به کارگیری 

کمینه ای از منابع، کاهش پیامد تالطم ها؛
کاهش  به منظور  دارایی ها  بودن  غیرمتمرکز  پراکندگی؛   .9
 ،... و  سیل  زلزله،  وقوع  مانند  منطقه ای  تهدیدات  ریسک 
زیرمعیارها: تصمیم گیری غیرمتمرکز، پراکندگی ظرفیت های 
تولیدی/  انبار و دارایی ها، پراکندگی منابع کلیدی، پراکندگی 

بازار؛
10( همکاری؛ توانایی همکاری با اجزای دیگر زنجیره ی تأمین 
برای هدف مشترک، زیرمعیارها: پیش بینی مشترک، مدیریت 
انداختن  تأخیر  به  زنجیره،  اجزای  میان  ارتباطات  مشتریان، 
سفارش ها، مدیریت چرخه ی عمر محصول، تسهیم ریسک ها 

بین اجزای زنجیره؛
سیاست های  سازمانی،  مناسب  ساختارهای  سازمان؛   )11
سازمان، فرهنگ سازمانی حاکم، مهارت های افراد، زیرمعیارها: 
آموزش، مسئولیت پذیری، کار تیمی، استفاده از خالقیت افراد 

در حل مسائل؛
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ش تحلیل ساختاری تفسیری
ت داروسازی با استفاده از رو

تحلیل معیارهای تاب آوری و پایداری زنجیره تأمین در صنع

12( جایگاه در بازار؛ جایگاه شرکت و یا محصوالت شرکت در 
بازار، زیرمعیارها: میزان وفاداری مشتریان، سهم کسب شده از 

بازار، شهرت برند، مدیریت ارتباطات با مشتریان؛
13( امنیت، امنیت فیزیکی و سایبری؛

14( قدرت اقتصادی، توانایی تحمل فشارهای مالی، زیرمعیارها: 
بیمه، تنوع پورتفولیو، پس اندازهای مالی، حاشیه ی سود؛

منابع  از  که  تأمین  زنجیره ی  پایداری  معیارهای  همچنین 
استخراج  شده است، به همراه شرح مختصر آن ها عبارت اند از:

1( حفظ محیط زیست؛ تالش های مستقیم مالی و غیرمالی، 
تدارک فرایندهای بازیافت ضایعات و نیز دفع صحیح ضایعات؛

2( بهبود مستمر؛ فرهنگ سازی بهبود مستمر در تمام ابعاد 
سازمان؛

3( طراحی سبز محصوالت و تمامی فرایندها؛
4( فشارهای خارجی، از طرف دولت در قالب قوانین و مقررات 

و یا تسهیالت تشویقی؛
5( فشارهای داخلی، ممیزی عملکرد سازمان و شرکا در مسیر 

توسعه ی پایدار و پایبندی به الزامات پایداری؛
6( ارزش های اجتماعی، ارزش های حاکم بر جامعه به مفهوم 

اهمیت سبز و پایداری و مسائلی از این قبیل در اجتماع؛
7( ثبات اقتصادی کشور؛

8( هم پیمان بودن شرکا، در جهت توسعه ی پایدار زنجیره ی 
تأمین؛

9( روابط با شرکا، ایجاد روابط پایدار و نزدیک با شرکا؛
10( گزینش صحیح شرکا؛

11( کانال های ارتباطی با شرکا، بهره گیری از فناوری روز در 
برقراری کانال های ارتباطی مناسب با شرکا به منظور افزایش 
تبادل اطالعات و درنتیجه ی شفافیت بیشتر زنجیره ی تأمین؛

12( توسعه ی پایدار شرکا، کمک به توسعه ی پایدار شرکا؛
و  مشابه  لجستیک  ساختارهای  لجستیک،  یکپارچگی   )13

هماهنگ با شرکا؛
14( یکپارچگی فناوری، هماهنگی فناوری های شرکا؛

15( اخذ استانداردها و گواهی ها، در زمینه ی پایداری/ سبز؛
16( پایش اطالعات و اشتراک اطالعات با شرکا؛

درس های  و  اطالعات  مناسب  بایگانی  یادگیری،   )17
گرفته شده؛

18( مدیریت ذی نفعان، به منظور برآورده سازی الزامات و جلب 
نظر آن ها؛

19( نوآوری؛
20( مدیریت چرخه ی عمر محصول؛

IT )21، بسترسازی و بهره گیری مناسب از فناوری اطالعات؛
22( تعهد مدیریت ارشد، در قبال TBL11 و مدیریت زنجیره ی 

تأمین؛
23( استفاده از منابع تجدید پذیر.

به عنوان معیار های تاب آوری و  از 18 معیار  این پژوهش  در 
شناسایی  شده  داروسازی  صنعت  تأمین  زنجیره ی  پایداری 
و  پایداری  معیارهای   )2( جدول  اول  ستون  دو  در  است. 
تاب آوری استخراج و آورده شده است و در ستون های سوم و 
چهارم این جدول، معیارهای منتخب که توسط خبرگان مورد 
تأیید قرارگرفته اند، به همراه شماره ی آن ها قابل مشاهده است.
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ماتریس  معیارها،  روابط  در  انتقال پذیری  وارد کردن  از  پس 

ماتریس  و  تعیین شده  سطوح  بر اساس  بعد  مرحله ی  در 
از  حاصل  نتایج  می شود.  ترسیم  مدل  نهایی،  دستیابی 
نشان   )2( شکل  در  گرافی  به صورت  معیارها،  سطح بندی 
نتایج مدل سازی ساختاری- تفسیری  داده شده است. طبق 
و...(  )فشارهای خارجی، سازمان  پایین تر  رده های  معیارهای 

جدول 2: معیارهای مهم تعیین شده توسط خبرگان

شکل1: ماتریس دستیابی نهایی

 شماره معیار منتخب معیارهای منتخب معیارهای پایداری آوری معیارهای تاب
 1 های ارتباطی با شرکاکانال های ارتباطی با شرکاکانال پذیری منابع اولیهانعطاف

 2 یکپارچگی لجستیک یکپارچگی لجستیک ها سفارشپذیری در تکمیل انعطاف
 3 فناورانهیکپارچگی  فناورانهیکپارچگی  ظرفیت

 4 هااخذ استانداردها و گواهی هااخذ استانداردها و گواهی 
 5 پایش اطالعات پایش اطالعات یریوفق پذ

 6 یادگیری یادگیری همکاری
 7 نفعانمدیریت ذی نفعانمدیریت ذی بینیپیش

 8 فناوری اطالعات فناوری اطالعات ترمیم/ ریکاوری
 9 تعهد مدیریت ارشد تعهد مدیریت ارشد پراکندگی

 11 وریبهره گزینش صحیح شرکا وریبهره
 11 میدان دید زیست حفظ محیط میدان دید
 12 سازمان توسعه پایدار شرکا سازمان

 13 جایگاه در بازار های اجتماعیارزش جایگاه در بازار
 14 امنیت ثبات اقتصادی کشور امنیت

 15 قدرت اقتصادی طراحی سبز قدرت اقتصادی
 16 بهبود مستمر بهبود مستمر 
 17 فشارهای خارجی فشارهای خارجی 
 18 فشارهای داخلی فشارهای داخلی 
   نوآوری 
   مدیریت چرخه عمر محصول 
   پیمان بودن شرکاهم 
   روابط با شرکا 
   یرپذ یدتجداستفاده از منابع  

 
دستیابی نهایی در قالب شکل )1 ( نشان داده  شده است.

خواهند  اثرگذار  خود(  از  )باالتر  بیشتری  معیارهای  بر روی 
بود، بنابراین، می توان این گونه بیان کرد که معیارهای سطوح 
پایین تر دارای اثرگذاری و درنتیجه اهمیت بیشتری نسبت به 

معیارهای سطوح باالتر است.
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شکل 2: نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری

MICMAC شکل 3: نتایج حاصل از ماتریس

نتایج حاصل از ماتریس MICMAC در شکل )3( نشان داده  شده است.

با توجه به نتایج ماتریس MICMAC هیچ معیاری در ناحیه ی 
خودمختار یعنی ناحیه ای که تأثیری بر معیارهای دیگر ندارد 
IT و اخذ  ندارد. دو معیار  از آن ها نمی پذیرد،  نیز  تأثیری  و 
ناحیه ای  یعنی  مستقل  ناحیه ی  در  گواهی ها  و  استانداردها 
که تأثیر کمی از معیارهای دیگر می گیرد و در عوض تأثیر 
بسیاری بر آن ها می گذارد، قرار دارند. معیارهای یکپارچگی 
مستقل  نواحی  بین  مرز  در  ارشد  مدیریت  تعهد  و  فناورانه 

شرکا،  با  ارتباطی  کانال های  معیارهای  دارند.  قرار  رابط  و 
بهبود  و  بهره وری  اطالعات،  پایش  لجستیک،  یکپارچگی 
مرز  در  امنیت  معیار  دارند.  قرار  وابسته  ناحیه ی  در  مستمر 
یادگیری،  معیارهای  و  دارد  قرار  رابط  و  وابسته  نواحی  بین 
بازار،  در  جایگاه  سازمان،  دید،  میدان  ذی نفعان،  مدیریت 
قدرت اقتصادی، فشارهای خارجی، فشارهای داخلی در ناحیه 
رابط قرار دارند و درواقع می توان گفت که تمامی این معیارها 
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به نوعی دارای پیوند دوگانه هستند.

5 نتیجه گیری و پیشنهاد ها
اهمیت دارو در برخی از موارد به حدی است که بیشر و پیش 
از خوراک موردتوجه قرار می گیرد، بنابراین وجود زنجیره ای 
یکپارچه و کارآمد از تولیدکننده ی اولیه تا خرده فروش نهایی 
برای در اختیار قرار دادن درست و به موقع آن در دست مشتری 
مسئله ای است که باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد. از آنجایی  
که کشور ما در شرایط سخت اقتصادی و تحریم قرار دارد لزوم 
توجه به بحث دارو و رفع نیاز افراد و ایجاد تاب آوری و پایداری 
زنجیره ی تأمین در صنعت داروسازی ایران بسیار حائز اهمیت 
است. در مطالعه ی حاضر 18 عامل مؤثر با استفاده از پیشینه ی 
پژوهش و نظرات خبرگان مشخص شد. همان طور که از نتایج 
پژوهش قابل مشاهده است معیارهایی که در نواحی مستقل و 
رابط قرار دارند دارای بیشترین اهمیت از نظر تأثیرگذاری و 
تأثیرپذیری بر روی سایر معیارها و به نوعی کل مجموعه هستند. 
درنتیجه مدیران در این سازمان ها وظیفه دارند تا با توجه ویژه 
به معیارهایی مانند یادگیری، مدیریت ذی نفعان، میدان دید، 
سازمان، جایگاه در بازار، قدرت اقتصادی، فشارهای خارجی، 
فشارهای داخلی و همچنین معیارهایی مانند فناوری اطالعات 
برای  بهتر  وجهه ی  ایجاد  به  گواهی ها  و  استانداردها  اخذ  و 
محصول و شرکت خود بپردازند. برای مثال برگزاری دوره های 
تخصصی برای سرپرستان و کارکنان در بخش های گوناگون 
شرکت جهت آشنا کردن آن ها با دانش روز و ارزیابی آن ها بعد 
از مرحله ی آموزش جهت بررسی این موضوع که تا چه اندازه 
آموزش ها تأثیرگذار بوده است، ازجمله ی این موارد است. یا 
اهمیت توجه به ایجاد فناوری های روز با توجه به دشواری های 
موجود در این زمینه در کشور ما از موضوعات دیگری است 
که دارای اهمیت بسیاری است. جهت پژوهش های آتی نیز 
جهت  چند معیار ه  تصمیم گیری  روش های  سایر  از  می توان 
با استفاده  رتبه بندی عوامل استفاده کرد. همچنین می توان 
ایران  داروسازی  شرکت های  رتبه بندی  به  معیارها،  این  از 

پرداخت.
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