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چکیده
اسدت.

امروزه در اقتصاد جهانی ،رقابت شديد سازمانها منجر به شکلگیری شرايط عدد اطمیندان و ريسد هدای متعددد ناشدی از ن شدده
مهمترين اين ريس ها ،حوادث طبیعی و غیرطبیعی و پیامدهای ناشی از ن است .هدف زنجیره تأمین تاب ور ،بازيابی وضعیت عادی سدازمان
در حداقل زمان ممکن و کاهش ثار زيانبار حوادث ،در صورت وقوع می باشد .با اين هدف ،پژوهش حاضر ،با ي رويکدرد نو ورانده بده عوامدل
پدافند غیرعامل در کنار عوامل تاب وری سازمان ،به شناسايی و رتبهبندی عوامل تاب وری زنجیره تدأمین در برابدر بايدا و حدوادث طبیعدی و
غیرطبیعی پرداخته است .در اين راستا با بررسی عمیق ادبیات موضوع و مطالعه موردی شرکت ايدران خدودرو و بدا اسدتداده از اصدود پدافندد
غیرعامل ،عوامل تاب وری اين زنجیره ،شناسايی و مبتنی بر فر يند تحلیل شبکهای ( )ANPبه بررسی روابط علدی پرداختدهشدده و در نهايدت
رتبهبندی نهايی عوامل موثر براساس مدلی شبکهای شامل  9هدف فرعی در  1بعد زنجیره تأمین يعنی طراحی ،خريدد ،تولیدد ،حمدل و ن دل،
انبارداری و فروش و  1گزينه راهبردی حاصل شده است .براساس يافتههای تح یق ،اهداف ي زنجیره تدامین تداب ور بده ترتیدع عبارتندد از:
کاهش احتماد توقف تولید ،افزايش مدت زمان تحمل اختاد و افزايش سرعت بازگشت به سطح تولید قابل قبود .همچنین ،اهدم گزيندههدای
راهبردی برپايه اصود پدافند غیرعامل بده ترتیدع شدامل :کابد سدازی ،اشدترا گدذاری ريسد  ،واکدنش سدريم ،همکداری و بدرونسدااری،
اشترا گذاری اطاعات ،استداده از ظرفیتهای  ITو نهايتاَ ذخیره استراتژي میباشند .بنابراين ،پدافندد غیرعامدل مدیتواندد روشدی مدوثر و
صلح میز برای حداظت از زنجیره تامین در برابر انواع تهديدها باشد.
كلیدواژهها :پدافند غیرعامل ،تاب وری ،زنجیره تامین ،فر يند تحلیل شبکهای ()ANP
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 -1مقدمه
يکی از مهمترين دغدغههای سازمانهای امروزی ،نحدوه جلدوگیری و
مادگی در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی و پیامدهای نها است.
برای هر سازمانی مهدم اسدت کده درصدورت وقدوع بحدران ناشدی از
حوادث ،به تولید ادامه داده و ضمن کاهش ثدار زيدانبدار نهدا ،بده
سرعت به وضم عادی بازگردد .امروزه رقابت بین شرکتها جای خود
را به رقابت بین زنجیره تأمین داده است؛ به عبارت ديگر ،شبکهای از
شرکتها مسئود تبديل مواد اولیه بده محصدود نهدايی و تحويدل بده
مشتری هستند ] .[1طیف گسترده حدوادث طبیعدی و غیرطبیعدی و
عواقع ناشی از نها ،کارهجويی به منظور يدافتن راهحدلهدای مدوثر
برای تخدیف ثار زيانبار اينگونه حوادث را بده يکدی از دغدغدههدای
اصلی برنامهريزان سازمانهای مختلف تبديل نموده است .بايد قبل از
وقوع حوادث نسبت بده طراحدی روشهدايی بدرای بدادبردن ضدريع
امنیتی و ايمنی سازمان اقدا نمود ] .[2وقوع رويدادهايی که منجر به
ايجاد وقده در جريان مواد میشوند ،حتی اگر اين رويدادها در مکانی
دور اتداق بیافتند ،میتوانندد اختادتدی در م یداس وسدیم را ايجداد
نمايند .اين اختادت ممکن است در سراسر زنجیدره تدأمین منتشدر
شوند و اثرات مندی زيادی را در زنجیره ايجاد کنند .که بسا ،بسیاری
از شرکتها با وقوع اختاد ،ديگر نخواهند توانسدت سدطح بهدرهوری
خود را حدظ کنند و درنتیجه ،رقابتپذيری خود را از دست میدهند
].[3
اختاد در زنجیره تأمین ،انواع مختلدی دارد که از منابم داخلی و
خارجی نشات میگیرد .اختاد ،تأخیر اطاعات در شبکه ،پیشبیندی
تدددارکات مشددتريان ،موجددودی و ظرفیددت را در بددر مددیگیددرد ].[4
اختادت زنجیره تأمین ،برگرفته از منابم و پیامدهای نها است .در
میددان زنجیددره تددأمین ،انددواع خطددر و اخددتادت از بايددای طبیعددی،
اختافات کارگری ،ورشکستگی عرضهکننده ،جنگ و تروريسم ناشدی
میشود [ .]1خطرات اختاد بهطور کلی احتمداد وقدوع کمدی دارد،
ولی درصورت وقوع ،اثرات جبرانناپذيری برای تولیدکنندگان خواهدد
داشت .در برخی از م ادت به عنوان "حوادث فاجعه بار" ياد میشدود
[ .]1اين خطرات جدی میتواند تداخیر در جريدان مدواد و اطاعدات،
کاهش سطح فروش ،افزايش هزينه و يا همه نها را در بدر بگیدرد و
زيانهای مالی شديدی به بار ورد .رويددادهای جهدانی اخیدر مانندد
سددونامی  2990و 2955؛ طوفددان کاترينددا 2991؛ زمددینلددرزههددای
سادهای  2995 ،5000و  2959تايوان؛ زمدینلدرزه ترکیده در سداد
2952؛ سیل سداد  2955در تايلندد؛ حمدات تروريسدتی نیويدور
2995؛ جاکارتا  ،2995بمبئی  ،2992مادريدد  ،2990لنددن ،2991
بیماریها ،رکود اقتصادی و غیره ،به مدا يداد وری مدی کنندد کده در
دنیايی در حاد تغییر و غیرقابل پیشبینی زندگی میکنیم ].[7
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تاب وری رويکردی است که تحمل و م اومت سازمان را در برابدر
حوادث احتمالی و ريس های مرتبط با ن باد میبرد .از طرف ديگر،
پدافند غیرعامل اشاره به مادهسازی تجهیزات ،نیروی انسانی و غیدره
در برابر هر عامل تهديدکننده بدون استداده از ساح و ادوات نظدامی
دارد که بخش بزرگی از ن در برابدر بايدايی طبیعدی شدامل سدیل،
زلزله ،طوفان و حوادث غیرطبیعی از قبیل جنگ ،حمات تروريسدتی
و تحريمهای اقتصادی است .پدافند غیرعامل يکی از موضوعاتی است
که همواره در مباحث مديريت بحران توجه ويژهای به ن شده اسدت
] .[8بدين جهت ،م اله حاضر بر ضرورت و اهمیت تاب وری و پدافند
غیرعامل در حدظ عملکرد زنجیره تأمین تأکید میکند .مديران بايدد
در کنار رقابتپذيری زنجیره تأمین و سداير رويکردهدا يدا راهبردهدای
مديريتی زنجیره تأمین ،تاب وری را نیز مددنظر قدرار داده و بتوانندد
عملکرد و رقابتپذيری خود را بهبود بخشند.
تح ی ات زيادی در مورد توسعه مديريت اسدتمرار تولیدد ،انجدا
شده است .تضمین اثربخشدی تخصدیم مندابم و اسدتمرار و بازيدابی
تولید ،موضوع بسیاری از پژوهشهای امروزی است .در اين تح ی ات،
رويکرد پدافند غیرعامل در مساله اسدتمرار تولیدد در شدرايط بحدران
مورد توجه قرار نگرفته است .بنابراين ،در اين تح یق سعی شده است
به کنین خاءهای نظری با محوريت زنجیره تأمین تداب ور پرداختده
شود .هدف اصلی اين م اله ،بیان مدهو تاب وری و ضرورت و اهمیت
ن در زنجیره تأمین و نیز تعیین اقدامات ،توانمندسازها ،مشخصهها و
قابلیتهای مورد نیاز به منظور افزايش تداب وری زنجیدره تدأمین در
شرايط بحران بدا رويکدرد پدافندد غیدر عامدل اسدت .بددين منظدور،
مددهای مرتبط با زنجیره تأمین تاب ور و مطالعات جديدد در حدوزه
پدافند غیرعامل در صنايم ،بررسی و ساس عوامل موثر بر تداب وری
در شددرايط بحددران و روابددط نهددا تحددت پوشددش پدافنددد غیرعامددل
شناسايی گرديد .در ادامه يد روش نظدا مندد و جدامم تح یدق در
عملیات نر ( )5ANPبهکار گرفته شده و در نهايت کارکوبی نظا مند
برای استمرار فعالیت در طود زنجیره تأمین در شرايط بحران با يد
مطالعه موردی در شرکت ايرانخودرو پیشنهاد میگردد.

 -2مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
واژه "زنجیره تأمین" در اواسط دهه  09میادی ابداع شدد .ايدن واژه
برای انت اد الکتريسیته به سمت مصرفکننده نهايی توسط بدانبوری
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استداده شد .البته تا ساد  5009که عبارت "مديريت زنجیره تأمین"
1 - Analytic Network Process
2 -Banbury
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به عنوان ي

مدهو مطرح شدد ولدی بدهکدار گرفتده نشدد .الیدور 5و

همکاران منافم بال وه يکاارکهسازی فعالیتهای داخلی کسع و کدار
شامل خريد ،تولید ،توزيم و فروش در ي

کارکوب منسجم را مدورد

بحدث قدرار دادنددد .اسدتیون 2مدديريت زنجیددره تدأمین را بده عنددوان
يکاارکگی فعالیتهای کسعوکار درگیر در جريان مواد و اطاعدات و
از ورودی ها به خروجیهدای کسدع و کدار تعريدف نمدود .بده گدتده
هارتلند ،9روابط دوتايی يدا کنددتايی بدین تدأمینکننددگان در حداد
تبديلشدن به بخشی از فر يند زنجیره تأمین اسدت .بده عندوان يد
تعريف جدامم ،مدديريت زنجیدره تدأمین ( )0SCMنظدارت بدر مدواد،
اطاعات و جريان مالی است که در ي

فر يندد از تدأمینکنندده بده

تولیدکننده و ساس عمدهفدروش ،خدردهفدروش و مصدرفکننددگان
حرکت مینمايد

].[0

زنجیره تأمین میتواند به عنوان زنجیرهای که عاملین مختلدف از
مشتری تا تأمینکننده را از طريق تولید و خدمات به يکديگر مدرتبط
میکند ،تعريف گردد که در اين زنجیره ،جريان مدواد و اطاعدات بده
صورت اثربخش برای بر ورد نیازمندیهای کسعوکار مديريت میشود،
به عبارت ديگر ،زنجیره تأمین از تأمینکننده اصلی تا مشتری نهدايی
توسددعه يافتدده اسددت ] .[59مددديريت زنجیددره تددأمین شددامل کلیدده
فعالیتهايی است که برای مشتری ارزش افزوده ايجاد میکنند .ايدن
فعالیتها ،از طراحی محصود تا تحويل را در بر میگیرد .يکادارکگی
تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،انبارها و فروشگاهها به گوندهای اسدت
که کاد به م دار درست و در زمان و مکان درست ،تولید و توزيم شود
تا بدينوسیله ،ضدمن کداهش هزيندههدای زنجیدره ،نیازمنددیهدای
مشتری با بادترين سطح خدمترسانی بر ورده گدردد ] .[55زنجیدره
تأمین شبکه متوالی از شدرکای کسدعوکداری اسدت کده در فر يندد
تولیدی دخیل بوده و مواد خا اولیده را بده محصدودت يدا خددمات
نهايی تبديل میکنند تا ت اضای مشتريان بر ورده شود ].[52

 -1-2ریسک و عدم اطمینان
مديريت زنجیره تأمین کاماً کالشدی اسدت و رفتدار پويدايی زنجیدره
تددأمین بدده پیچیدددگی ن مددیافزايددد .اگرکدده ي د زنجیددره تددأمین
ساختاريافته خوب ،کارايی عملیاتی باديی دارد ،اما ريس ها را نبايدد
فراموش کرد .ريس های زنجیره تأمین میتوانند بر سرنوشت اثرگذار
باشند و درصورتیکه ريس ها به درستی و در زمان و مکان مناسدبی
مورد توجه قرار نگیرند ،میتوانند عملکرد و بهرهوری زنجیره تأمین را
1 -Oliver
2 -Steven
3 -Hartland
4 -Supply Chain Management
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بهشدت تحت تأثیر قرار داده و بده ن سدیع برسدانند .در بازارهدای
نامطمئن ،سیعپذيری زنجیره تدأمین موضدوع مهمدی اسدت .عدد
اطمینان (بهطور کلی"ريس ") بده منزلده بخشدی اجتندابناپدذير از
مديريت زنجیره تأمین است .شرکتهای صنعتی به طیف وسدیعی از
جريان منابم که خارج از کنترد نها است وابسته هستند .عداوهبدر
اين ،مديران بايد اطاعات منابم زنجیدره تدأمین را بدهدسدت ورندد،
کراکه باعث میشود فرايندد خريدد سرشدار از ريسد گدردد .نتداي
کشمگیر که از حوادث مخداطره میدز گدزارش شدده اسدت ،اهمیدت
فعادنه مديريت ريس زنجیره تأمین را روشن مدی نمايدد ].[59-51
اما تداوت معناداری بین ايدن دو مدهدو وجدود دارد .عدد اطمیندان،
زمانی مطرح میشود که امکدان شناسدايی حدوادث وجدود دارد ،امدا
نمیتوان در مورد احتمداد وقدوع نهدا اظهدارنظر نمدود .در م ابدل،
ريس بدان معنا است که عاوهبر امکان شناسايی حدوادث ،احتمداد
وقوع نیز مشخم است .به عبارتی ،هنگدا تصدمیمگیدری در حالدت
ريس میتوان احتمادتی را تخصیم داد ولی در حالت عد اطمینان،
تخصیم احتماد ممکن نیست .از نظر واترز ،)2955( 1ريس بهدلیل
وجود عد اطمینان در ينده رخ میدهد .از نظر وی ،تداوت اصلی ن
است که ريس  ،معیارهای قابل سنجشی برای رخدادهای تدی اراهده
میدهد ،درحالیکه عد اطمینان معیداری بدرای سدنجش نددارد .در
ح ی ت ،عد اطمینان به اين معنی است که مدیتدوان حدوادثی کده
ممکن اسدت در يندده رخ دهندد را شناسدايی و فهرسدت نمدود امدا
نمیتوان در مورد اينکه واقعاً کدا حادثه اتداق مدیافتدد و احتمداد
نسبی ن ک در است ،نظر داد ].[51
سازمانها در بازهای سه ساله (يد سداد پدیش از اخدتاد و دو
ساد پس از اختاد) بین  %92تا  %09افت بازگشدت سدرمايه دارندد.
افت قیمت سها در ساد پس از اختاد  % 59/1بیش از ساد گذشته
است .اختاد ،ريس سازمان را باد میبرد .اختاد ،تداثیر معنداداری
بر سوددهی دارد .اين تاثیر به صدورت منددی اسدت و میدانگین ايدن
تاثیرات عبارت است از:
 کاهش در مد% 590 : کاهش نرخ رشد% 0 : افزايش هزينه% 55 :اختاد تاثیر مهمی بر عملکرد دارد زيرا کده سدازمانهدا پدس از
اختاد بهراحتی ترمیم نمیشوند .يد سدازمان تدا دو سداد پدس از
اختاد عملکرد پايین دارد .مطالعات جهانی اخیر در میان  209مدير
شرکت نشان میدهد که بیش از ي کهدار از شدرکتهدای بدزر
5 -Waters
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هیچگونه برنامه تداو کسعوکاری نداشتهاندد و تنهدا نیمدی از نهدا
احساس میکنند که میتوانند کارکندان خدود را بده انددازه کدافی در
صورت بروز فاجعه محافظت کنند ] .[51تداو کسعوکار بده جامعده
م او تر کم میکند .مديران بحران اکندون عداوهبدر عکدسالعمدل
سريم و بازيابی کوتاهمدت ،بده اسدتمرار و برگشدت کامدل بده تولیدد
میانديشند ] .[50عوامل تشديد سیعپذيری زنجیره تأمین در برابدر
اختاد عبارتند از :محیط رقابتی ،افزايش پیچیددگی ،بدرون سدااری،
بافر محدود ،تمرکز بر کارايی ،تجمم بیش از حد عملیات ،برنامهريزی
و اجرای ضعیف و ت منبم بودن ].[50-29

يیننامه اجرايی ،بدندد  55ماده  525از قانون برنامه کهار توسدعه،
تعريف پدافند غدیدرعدامدل بدين شرح اراهه شدده اسدت " :مجموعده
اقدامات غیرمسلحاندهای کده موجدع کداهش سدیعپدذيری نیدروی
انسانی ،ساختمانها و تأسیسات ،تجهیدزات و شدريانهدای کشدور در
م ابل عملیات خصمانه و مدخدرب دشمن و يا کاهش مخاطرات ناشی
از سوانح طبدیدعدی مدیگدردد ،پدافند غیرعامدل نامیدده مدی شدود"
] .[09پدافند غیرعدامدل ،شدامدل تمامى طرحريزیها و اقددامداتددى
اسدت کده مدوجدع کداهدش سیعپذيریها ،افزايش پايدارى ملى و
تداو فعالیتهاى ضددرورى در م ابدل تهديددات خدارجى گرديدده و
مستلز بهکارگدیدرى سداح نیست ] .[05پدافندد غیرعامدل تنهدا در

طبق مطالعات انجدا شدده ،تنهدا حددود  % 1/0تح ی دات حدوزه
بازيابی با رويکرد سامانههای مديريتی و تح یق در عملیات انجا شده
است ،زيرا اغلع بین شرايط واقعی و طرحها اخدتاف طبیعدی وجدود
دارد ] .[25از طرفی ،محدوديت و تغییر منابم ،پیچیدگی سدازمانی و
لزو طرحهای اثربخش برای استمرار و بازيابی فعالیدتهدای بحراندی
باعث میشود مددهای تصمیمگیری در اين حوزه ذاتاً پیچیده باشند
] .[22با توجه به اثر معناداری که ريس ها بر عملکرد کوتداهمددت و
بلندمدت زنجیره تأمین میگذارند ،مدديريت ريسد زنجیدره تدأمین
ضروری به نظر میرسد .البتده مدديريت ريسد زنجیدره تدأمین ،بده
منظور کاهش ريس اجرا میشود نده حدذف ن .مدديريت ريسد ،
مستلز شناسايی ،تجزيه و تحلیل و کنتدرد ريسد اسدت ] .[51در
مرحله شناسايی ريس  ،فهرستی از ريس هايی که ممکن اسدت بدر
زنجیره تأمین اثر بگذارند ،اراهه میشود .هرکند که فهرستنمدودن
تما ريس ها کاری غیرممکن است .در اين مرحله ،ف ط با اهمیدت-
ترين ريس ها برحسع تأثیر نها بر زنجیره تأمین مشدخم شدده و
ريس ها در مرحله تجزيه و تحلیل مورد ارزيابی قرار میگیرند .هدف
شدداخمهددای
ارزيددابی ريسد  ،سددنجش ريسد هددا براسدداس
مختلدی کون میزان تأثیر و احتماد وقوع نها است و هرکده نتداي
اين مرحله دقیقتر باشد ،فر يند مديريت ريس بدا درجده اطمیندان
بادتری انجا میشود ] .[29در مرحله کنترد نیز اقددامات مناسدبی
نسبت به اطاعاتی که از دو مرحله قبل بهدست مده ،اراهه میگردد و
تصمیمگیرنده میتواند در مورد میزان تخصیم مندابم موجدود بدرای
م ابله با هر ريس برنامهريزی نمايد ].[51

حادت شکست میتواند رخ دهد ،جلدوگیری نمايدد .در سدامانههدای

 -2-2پدافند غیرعامل

زنجیره تأمین ،هدف ،واکنش به نحو احسن به اثدرات منددی اخدتاد

عرصه نظامی خاصه نمیشود بلکه بايد توسط سدازمانهدای دولتدی،
بخش خصوصی و همه شهروندان يد

کشدور انجدا گدردد .ت سدیم

حوادث و بحرانها به دو دسته طبیعی و غیرطبیعی ،سبع شده است
تا برای هرکدا از دستهها ،روشهای مديريتی خاصی درنظدر گرفتده
شود .در کشور ما ،مديريت بحران در حوادث طبیعی تاکنون به میزان
زيادی مطرح شده است ،کراکه اين حدوادث در طدود تداريخ بسدیار
اتداق افتاده است و اطاعات زيادی از نها موجود است و استداده از
رويکرد پدافند غیرعامل بدرای حدوادث طبیعدی و غیرطبیعدی باعدث
کاهش سیعپذيری صنايم میگردد

].[0

اصود و موضوعات پدافند غیرعامل شامل شدش تدا هددت اقددا
میباشد کده در طراحی و برنامهريزیها و اقدامات اجرايی دقی اً بايدد
مورد توجده قرار گیرد .اين اقدامات عبارتند از :اسدتدتدار ،اخدتدددداء،
پوشدددش ،فريدددع ،تدرقددده و پراکنددددگی ،مد دددداو سددددازی و
کوک سازی ].[21

 -3-2تابآوری
تاب وری ،به توانايی برای م ابله با اختادت غیرمنتظدره يدا تواندايی
سامانه برای بازگشت به حالت اصلی خود و يا به حالتی مطلوبتدر از
حالت قبل ،پس از تجربده يد

اخدتاد و اجتنداب از وقدوع حدادت

شکست اشاره دارد .هدف از تجزيه و تحلیل تاب وری زنجیره تدأمین
اين است که مديريت بتواند از تغییرات نامطلوب و تغییراتی که در ن

پدافنددد غیرعامددل رويک دردی اسددت کدده در بسددیاری از حددوزههددای

است .هدف از استراتژیهای تاب ور ،بازيابی ارزشهای مدورد نظدر از

برنامهريزی و طراحی ديده میشود .بهوسیله پدافند غیرعامدل قددرت

دوره زمانی قابلقبود و با هزينه

تحمل و م اومت سازمان در برابر حوادث احتمدالی و يدا ريسد

بداد

میرود .هدف از پدافندد غیرعامدل ،اسدتمرار فعالیدتهدای زيربندايی،
تأمین نیازهای حیاتی ،تداو خدمترسدانی عمدومی و تسدهیل اداره
کشور در شرايط تهديد و بحران اسدت ] .[20در رديدف ب مداده  5از

مراحل ي

سامانه مختلشده در ي

قابلقبود و کاهش اثر اختاد با تغییر سدطح اثربخشدی يد
بال وه است

تهديدد

].[21

اهداف و اقدامات در زنجیره تأمین تداب ور مطدابق جددود ()5
خاصه شدهاند:

شناسايی و رتبهبندی عوامل تاب وری زنجیره تأمین در شرايط بحرانی با رويکرد پدافند غیرعامل

جدول ( :)1اهداف و اقدامات در زنجیره تأمین تابآور
موضوع

اقدامات

هدف

توانايی بازگشت به حالت اصلی خود و يا به
حالتی مطلوبتر بعد از تجربه ي اختاد،
اجتناب از وقوع حالت شکست
] 59-51و [20

تمرکز تولید

تأکید بر انعطافپذيری (کوک سازی تولید و
ظرفیت اضافی) بهبود پاسخگويی زنجیره تأمین
برنامهريزی براساس اشترا گذاری اطاعات ] 50
و [20-20

تأمینکننده و
مشتريان

تشکیل اهتاف شبکهای برای توسعه شیوههای
امنیتی بهوسیله اعضای زنجیره تأمین،
اشترا گذاری دانش و افزايش نگرش برمبنای
ت اضا ] 51و [20-99

ساختار سازمانی

ايجاد فرهنگ مديريت ريس
و [99

زنجیره تأمین [51

تأمین کنندگان

منابم متغیر ][20-99

استراتژی موجودی

انبارهای اضطراری در ن اط بحرانی بال وه
] 20و [99

تمرکز بر زمان رهبری

کاهش زمان فرمان و استداده از سامانههای
حملون ل انعطافپذير ][20-99

استراتژی طراحی
محصود

به تعويق انداختن ][99

در نمودار ( )5مرحله اساسی برای پدافندد غیرعامدل اراهده شدده
است .اين مراحل شامل قبل از بحران ،درحین بحران و بعد از بحدران
میشود .اين بدان معناست که برای بادبردن تاب وری زنجیره تدأمین
با رويکرد پدافند غیرعامل بايد قبل از بحران ،تهديد را شناسايی کرده
و راهکارهای دز را در برابر بحران بال وه پیاده نمود و در زمان وقدوع
بحران ،کمترين افت يا اختاد در عملکرد زنجیره تأمین ايجاد گردد.
اگر بحران غیرطبیعی باشد ،عامل بحدران بده سدختی و بدا بیشدترين
هزينه در شبکه اختاد ايجاد نمايد و بعد از بحران ،سامانه به سرعت
به حالت اود و يا حالت بهتر از قبل از بحران برگردد .پدافند غیرعامل
نیز دقی اً به اين سه نکته اساسی اشاره دارد.
در ابتدا به برخی مداهیم و روشهای اصلی در تاب وری زنجیدره
تامین با تمرکز بر اصود پدافند غیرعامل میپردازيم:

20

توانمندسازی اصلی در تاب وری زنجیره تأمین است ].[92

قبل از
بحران

حین
بحران

پدافند
غیر
عامل

بعد از
بحران

نمودار ( :)1مراحل اساسی در پدافند غیرعامل

 -5-2اقدامات پدافند غیرعامل در زمان بحران
اين اقدامات مربوط بده تواندايی پاسدخگويی زنجیدره تدأمین در برابدر
اختاد در زمان وقوع است بهطوریکده زنجیدره تدأمین بتواندد ايدن
مرحله را با کمترين سیع و افدت در تولیدد و سدوددهی پشدت سدر
بگذارد .اين مرحله شايد مهمترين و اصلیترين مرحله در تاب وری يا
پدافند غیرعامل است .مديران بحران اکندون عداوهبدر عکدسالعمدل
سريم و بازيابی کوتاه مددت بده اسدتمرار و برگشدت کامدل بده تولیدد
میانديشند ] . [99هددف ايدن اسدت کده در زمدان وقدوع بحدران ،در
عملکرد زنجیره تأمین کمترين افت يا اختاد ايجاد شود و اگر بحران
غیرطبیعی و انسانساز باشد عامل بحران بده سدختی و بدا بیشدترين
هزينه ممکن در شبکه اختاد ايجاد کند.

 -6-2اقدامات پدافند غیرعامل بعد از وقوع بحران
اين مرحله به مسداهل و مشدکات بعدد از وقدوع بحدران اشداره دارد.
بهطوریکه مطالعات نشان میدهند که  % 09شرکتها پس از وقدوع
حوادث و بحرانها به وضعیت قبل بازنگشتهاند و  % 99نیز پدس از دو
ساد شکست خوردند ] .[25زنجیره تأمین بايد بعد از وقدوع بحدران و
تما شددن اخدتاد بتواندد بده حالدت اود خدود برگدردد و يدا حتدی
مطلوبتر از حالت اود خود باشد ].[20

 -7-2چابکی
5

 -4-2اقدامات پدافند غیرعامل قبل از بحران
اقدامات قبل از وقوع بحران ،م اومت و پايداری زنجیره تأمین در برابر
ريس بحران را افزايش میدهد .اين مرحله از تداب وری مربدوط بده
زمانی است که هندوز اخدتاد و يدا بحراندی رخ ندداده و يد عمدل
پیشگیریکننده در برابر پتانسیل ريس موجود می باشد .تداب وری
ن ش کلیدی در حدظ قابلیتهای پويا و نیز ارتباط بین قابلیدتهدای
يکاارکدده داشدددته و مزيدددت رقدددابتی پايددددار دارد ] .[95پايدددداری

به باور شريدی و ژانگ  ،کابکی به معنای تواندايی هدر سدازمان بدرای
حسگری ،ادرا و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاری اسدت.
کنین سازمانی بايد بتواند تغییرات محیطی را تشخیم داده و به نها
به عنوان عوامل رشد و شکوفايی بنگرد .کابکی را توانايی فاهق مدن بر
کالشهای غیرمنتظره برای رويارويی با تهديدهای بیسداب ه محدیط
1 -Sharifi & Zhang
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کاری و کسع مزيت و سود از تغییرات به عنوان فرصتهدای رشدد و
پیشرفت تعريف میکنند ] .[90توانايیهدای يد سدازمان کابد در
کهار فداکتور اساسدی خاصده مدیشدود :پاسدخگويی ،صداحیت يدا
شايستگی ،انعطافپذيری و سرعت ].[91

 -8-2پاسخگویی
پاسخگويی  ،تواندايی سدازمان بدرای پاسدخگويی بده تغییدرات وعدد
اطمینان محیطی به صورت کنشی و واکنشی است .کدابکی سدازمان
اشاره به نحوه پاسخگويی سازمان به توانايی فر يندها در پاسدخدهدی
به رويدادی غیرمنتظره در بازه زمانی مع ود مرتبط دارد ].[2

 -1-2صالحیت یا شایستگی
صاحیت ،مجموعه وسیعی از توانايیها که بهرهوری فعالیدتهدا را در
جهت رسیدن به اهداف سازمان تضمین میکند .توانايیهای زنجیدره
تأمین بر قابلیت سازگاری سامانه در مواجهه با اختادت موقت تمرکز
دارد .ماهیت پويايی قابلیت سازگاری به زنجیره تأمین ايدن امکدان را
میدهد تا پس از وقوع اختاد به وضعیت اولیه يا وضعیتی مطلوبتر
از قبل برگردد.

 -11-2انعطافپذیری
انعطافپدذيری ،تواندايی سدامانه در تعدديل و سدازگاری بدا تغییدرات
خارجی است درحالیکه عملکرد سامانه را به صدورت رضدايتبخشدی
حدظ کند .کابکی سازمان در نتیجده انعطداف پدذيری در محصدودت
افراد و فر يند می باشد تضمین میکند که تغییرات ايجادشده در اثدر
اختاد میتوانند از طريق پاسخهای اثربخش در زنجیره تأمین جذب
شوند ].[90

 -11-2سرعت
سرعت ،توانايی انجا دادن کار در کوتداهتدرين زمدان ممکدن اسدت.
سرعت عرضه محصودت و خدمات به بازار ،به عبدارت ديگدر ،قابلیدت
سرعت سازمان در جهت دهی مناسع سازمان به منابم مالی انسانی و
فیزيکی برای مواجهه با تغییرات محیطی در کمترين زمان ممکن است.

 -12-2ذخیره راهبردی
ايددن اقدددا  ،دسترسددی بدده مددواد اولیدده را افددزايش داده و سددطح
خدمترسانی بادتری را ارايه میدهد .ذخیره راهبردی بايد بده عندوان
بافرهايی بین سدارشهای در نوسدان مشدتری در نظدر گرفتده شدود
].[91

 -13-2به اشتراکگذاری ریسک و درآمد
منتزر 5معت د است کده جدزء کلیددی مدديريت زنجیدره تدأمین ،بده
اشترا گذاری ريس و در مد اسدت ] .[91اسداکمن 2و همکدارانش
1 -Mentzer
2 -Spekman

بیان میکنند شرکتهای همکار بايد منافم را با شرکای باددسدتی و
پايین دستی خود به اشترا بگذارند تا مزيت رقابتی حاصل شود ].[0
 -14-2به اشتراکگذاری اطالعات و استفاده از IT

فیصل 9معت د است که به اشترا گدذاری اطاعدات ،در تخدیدف يدا
کاهش ريس زنجیره تأمین کم مدیکندد .اولويدت کلیددی بدرای
کاهش ريس زنجیره تأمین ،تبادد اطاعات بین اعضاء است تا عدد
اطمینان کاهش يابد ] .[95اکثر سازمانها پیشبینی محور هستند تا
ت اضا محور و در نتیجه کارهای جز اکتداکردن به تصمیمهای مجزا و
اندرادی ندارند و لذا عد به اشترا گدذاری اطاعدات ،منبعدی بدرای
سددیعپددذيری اسددت .در ح ی ددت ،اطاعددات ،توانمندسدداز اصددلی در
هماهنگسازی منسجم زنجیره تأمین است ].[9

 -15-2همکاری
همکاری و مشارکت میان اعضاء زنجیره ،به مديريت اثربخش ريس ها
کم میکند .همکاری بهعنوان کسبی است که سدازمانهدای درون
ي زنجیره تأمین را در شرايط بحران در کنار يکديگر نگه مدیدارد و
در کاهش عد اطمینان و مادگی برای رويداد ن ش دارد .بده اعت داد
شدی 0همکاری در به اشترا گذاشتن تجارب میان بخشهدا پدس از
وقوع اختاد ،اهمیتی برابر با شرايط معمود دارد ].[1

 -16-2عکسالعمل سریع
افزايش سرعت واکنش به هنگا و سريم در برابر حوادثی کده منجدر
به بحران و توقف خط تولید میشود.

 -17-2نیروی انسانی چندمنظوره
اين اقدا توانايی زنجیره را برای غلبه بر گلوگاههدای فر ينددها (کده
میتوانند زمان پاسخگويی را کاهش دهند) افزايش میدهد ].[90

 -18-2استفاده از چند منبع
استداده از کندين منبم در زمان بحران ،تواندايی زنجیدره تدأمین در
شرايط بحران را برای م ابله با بحران باد میبرد.

 -11-2نگرش مبتنی بر تقاضا
اين اقدا از طريق بهبود در دسترسی به محصود ،دقدت در تحويدل،
پاسخگويی و انعطافپذيری ،سود وری را افزايش میدهد ].[90

 -21-2کوچکسازی و برونسپاری
کاهش انددازه دسدته ،در کداهش زمدان اراهده محصدود بده بدازار بده
سازمانها کم میکند ].[20

3 -Faisal
4 -Shafi

شناسايی و رتبهبندی عوامل تاب وری زنجیره تأمین در شرايط بحرانی با رويکرد پدافند غیرعامل

 -3روششناسی تحقیق
اقدامات پیشگیرانه و م او ساز مانند تحلیدل خطدر و سدیعپدذيری،
گمراهسازی (استتار ،اختداء و فريع) ،پراکندهسازی سازههدا ،رعايدت
اصود مايش و مکانيابی ،حداظت اطاعات و ارتبداط امدن ،مدادگی
برای تهديدات ،اجرای استانداردهای سامتی ،ايمنی و محیط زيست،
مهندسی ساختمان ،پدافند سايبری ،جانپنداه ،سدلودسدازی ،ايجداد
موانم و استحکامات ،م او سازی در برابر انواع تهديدات و  ...از جملده
مهمترين اقد امات اولیه و بنیدادين در پدافندد غیرعامدل هسدتند کده
بهدلیل بديهیبودن و اهمیت بادی نها موضوع بحدث ايدن تح یدق
نمیباشند .بنابراين ،در اين تح یق به شناسدايی و رتبدهبنددی سداير
رويکردهای پدافند غیرعامل پرداخته میشود.
پیشبینی ماهیت ،زمان و وسعت بحران ت ريباً غیدرممکن اسدت.
رويکرد پیشگیرانه مجهدز بده فندون پشدتیبانی تصدمیمگیدری بدرای
مادگی و م ابله بهتر با بحرانها و اختاد در ماموريت سازمان ،يکدی
از رويکردهای پیشنهادی است تا بتوان با کارايی و اثربخشی بیشتری
به سطح عملیاتی قابلقبود بازگشت .با توجه به موقعیت اسدتراتژي
ايران در منط ه خاورمدیدانده و حضور مداو تهديدات خارجی ،اعم از
جنگ ،تحريمهای اقتصادی و بايای طبیعی شامل سیل ،زلزله و  ...اتخاذ
تمهیدات مختلف در حدظ و حراست از مراکدز صدنعتی کشدور ضدروری
است .يکدی از اقداماتی که میتواندد مدانم بدروز سدیعپدذيریهدای
داخلی به صنايم شدود ،اقدامات پدافند غیرعامدل اسدت کده يکدی از
اصود مهم ن م او سازی و پراکندگی صنايم و امکانات است کده بدا
انجا ن در مراکز و صنايم حیاتی ،حساس و مهم ،میتوان در موقدم
بروز تهديدات ،از بروز خسارات مالی و جانی فراوان جلوگیری کرد.

 -1-3نقشهای از سامانه زنجیره تأمین تابآور
در ابتدا تصويری از مساله زنجیره تأمین تداب ور بدا رويکدرد پدافندد
غیرعامل با اسدتداده از فندون روش شناسدی سدامانههدای ندر ارايده
میگردد .در اين مرحله ،افراد ،سازمانها و فرهنگها و سیاسدتهدای
حاکم مرتبط با مساله استمرار تولید در سازمان را در قالدع تصدويری
گويا نمايش می دهیم (نمودار .)2
با توجه به نمودار مدیتدوان گددت :سدامانه تولیدد بددون توقدف،
سامانهای است که در ن مديران و کارکنان در ي ساختار معدین بدا
بهره گیری از اصود مديريت بحران و پدافند غیرعامل با ريسد هدا و
تهديدات و موانم اقتصادی و سیاسی حاکم بدر محدیط کدار صدنعتی
م ابله و ضمن تعیین و تأمین نیازمندیهای دز  ،محیطی امن بدرای
فعالیت خود و ادامه تولید تأمین نمدوده و بدا اسدتداده از بازخوردهدا،
اقدامات اصاحی دز را انجا میدهد.
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تأمین کنندگان:

مالک (سازمان)

اشترا گداری ريس و تامین
مواد در شرايط بحران

مسئود تولید بدون توقف و امن با
هزينه منط ی

زنجیره تأمین تابآور

مشتریان (مصرف کنندگان) :
نیازمند محصودت مورد نیاز در
زمان دز و بدون وقده

کارکنان و فرآیند تبدیل:
نیازمند تکنولوزی ،مهارت ودانش
مناسع برای ادامه فعالیت و
استمرار تولید

نمودار ( :)2نقشه سامانه زنجیره تأمین تابآور

در تح یق حاضدر ،از روشهدای تح یدق در عملیدات ندر بدرای
مددسازی و تحلیل ارتباطات مولدهها استداده میشود .اين پدژوهش
از نظر اهداف ،کاربردی و تطبی ی و از لحاظ اجرا ،تجدويزی و از نظدر
استراتژی ،اکتشافی است .از نظر روش تحلیل اطاعات ،تا حدی کمی
و بیشتر کیدی است .جامعده مداری ايدن پدژوهش خبرگدان صدنعت
خودروسازی در شرکت ايران خودرو است .بده ايدن منظدور ،از روش
پرسشنامه استداده گرديد .با توجه بده کیددیبدودن معیارهدای مدورد
بررسی ،روشهای تصمیمگیری کندمعیاره جهت تحلیدل دادههدا بده
کار برده شده است .دادههای مورد استداده اين پژوهش از نوع کیددی
و با استداده از قضاوتهای خبرگان و مرور ادبیات میباشد.
در اين مرحله ،جهت سهولت تجزيه و تحلیل و تصدمیم گیدری،
کلیه اقدامات و راهبردهای مبتنی بر رويکرد پدافند غیرعامل در شش
راهبرد اصلی واکنش سريم ،اشدترا گدذاری ريسد  ،کابد سدازی،
ذخیرهسازی استراتژي  ،توسعه همکاری ،اشترا گذاری اطاعدات و
استداده از ITدستهبندی گرديد.
فر يند تحلیل شبکهای در سداد  5005توسدط سداعتی 5توسدعه
داده شد و هدف ن ساختارمندکردن فر يند تصمیمگیری با توجه به
ي سناريوی متأثر از عوامل کندگانه مست ل از هم است .اين مددد
تصمیمگیری ،از ماتريس م ايسدههدای زوجدی بدرای دسدتيدابی بده
م یاسهای نسبی استداده نموده و از هدر سده روش کیددی ،کمدی و
م ايسهای به صورت همزمان برای جمم وری دادهها و تحلیدل نتداي
بهره میگیرد [.]02
1 -Saaty
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نمودار ( :)3فرایند تحلیل شبکهای زنجیره تأمین تابآور با رویکرد پدافند غیرعامل

در نمودار ( ،)9شبکه  ANPفرايند تحلیل شبکهای را نشان
میدهد که هدفهای شبکه عبارتنداز :قبل از وقوع بحران ،در زمان
وقوع بحران و بعداز وقوع بحران .ابعاد زنجیره تامین شامل طراحی،
خريد ،تولید ،حملون ل و انبارداری و فروش است و راهبردهای
پدافند غیرعامل در زنجیره تأمین تاب ور عبارتنداز :کاب سازی،
اشترا گذاری ريس  ،واکنش سريم ،همکاری و برونسااری،
اشترا گذاری اطاعات استداده از  ITو ذخیره استراتژي برای
گرد وری دادهها ،در مرحله اود با مطالعات کتابخانهای ،مطالعه
مستندات سازمان ،جستجو در سايتهای علمی معتبر و بررسی متون
و م ادت علمی موجود درخصوص مديريت استمرار تولید ،مديريت
بحران ،مديريت ريس  ،زنجیره تأمین ،تاب وری ،کابکی و پدافند
غیرعامل و همچنین تکنی های تصمیمگیری ،ادبیات تح یق گرد وری
شد .با توجه به پیشینه پژوهش و با نظر خبرگان عوامل مؤثر بر
زنجیره تأمین تاب ور در شرايط بحران با رويکرد پدافند غیرعامل
تعیین گرديد و در مرحله بعد به منظور جمم وری دادههای مورد نیاز
پرسشنامهای تهیه و تنظیم گرديده و به  99ندره از خبرگان شرکت
ايرانخودرو ارساد شد .پس از تلدیق قضاوتها و تحلیل دادهها،
رتبهبندی عوامل و اقدامات مؤثر بر استمرار تولید شناسايی گرديدند.
مطابق مدد شبکهای زنجیره تأمین تاب ور ،اقدامات و مداهیم پدافند
غیرعامل در زنجیره تأمین با توجه به ادبیات تح یق دستهبندی شده
و اهداف و گزينهها تعیین شدند .نگاه برای در بهتر روابط بین
معیارها و عوامل موثر بر استمرار فعالیت در شرايط بحران در زنجیره

تأمین در مدد شبکهای زنجیره تأمین تاب ور با رويکرد پدافند
غیرعامل جهت اولويتبندی معیارها و اقدامات از روش فرايند تحلیل
شبکهای استداده شد.
برای اولويتبندی اقدامات راهبردی و همچنین تعیین اهمیت
هري از معیارها ،از م ايسات زوجی روش فر يند تحلیل شبکهای
استداده گرديد .به اين منظور ،تعدادی از خبرگان شرکت ايرانخودرو
مورد مطالعه انتخاب گرديدند .اين افراد شامل مديران و کارشناسان با
مدر فوق لیسانس با تجربه حداقل  59ساد و دکترا با تجربه
حداقل  1ساد در زير سامانههای مرتبط با تولید و توانا در تحلیل
مسايل مرتبط با برنامه ريزی تولید و همچنین شنا به فر يندها و
محصودت سازمان بودند .بهدلیل مشخصات ويژه افراد واجد شرايط،
تعداد  99ندر از افراد سازمان به طور هدفمند شناسايی شدند.

 -4تجزیه و تحلیل نتایج
برای روايی و رسايی پرسشنامهها ،ابتدا پرسشنامه به صورت حضوری
برای سه ندر از کارشناسان واجد شدرايط تشدريح و بده کمد نهدا
تکمیل گرديد و ابها ها و ن ايم شکلی و محتدوايی تشدخیم داده و
رفم گرديد .نگاه پرسشنامه نهايی برای کلیه خبرگان منتخع ارساد
گرديد .توضیحات دز برای در بهتر پاسدخدهنددگان و هدمزبدانی
نها در ابتدای پرسشنامه درج شده و هدمزمدان بدا تکمیدل فر يندد
نظرخواهی ،راهنمايیهای دز به صورت شداهی به نها انت داد داده
شد.

شناسايی و رتبهبندی عوامل تاب وری زنجیره تأمین در شرايط بحرانی با رويکرد پدافند غیرعامل

مطابق اهداف و راهبردهای سازمان و ابعاد زنجیره تأمین مدداهیم
اصود پدافند غیرعامل (م او سازی) و زنجیره تأمین تداب ور ،هددف
استمرار در فعالیت زنجیره تأمین در شرايط بحران با رويکرد پدافندد
غیرعامل بهطور خاصه شامل کاهش احتماد توقف تولیدد ،افدزايش،
مدتزمان تحمل اختاد و در نهايت افزايش سرعت بازگشت به سطح
تولید قابلقبود با هزينه بهینه است .مطابق مداهیم و اصود مدديريت
بحران و استاندارد اسدتمرار کسدعوکدار و اقددامات تداب وری بدرای
رسیدن به اهداف استمرار تولید در زنجیره تأمین بدا رويکدرد پدافندد
غیرعامل ،در سه حوزه پیش از بحران ،هنگا بحران و پس از بحدران
معیارهايی تعريف میشود کده بدرای رسدیدن بده هرکددا  ،اقددامات
راهبردی ممکن مطابق اصود تاب وری اجرا میشوند.
پس از جمم وری پرسشنامههای تکمیلشده ،میانگین دادههدای
هري

از جدودهای پرسشنامه پس از رفم ناسازگاری ،محاسدبه و در

نهايت ،ابرماتريس حد به دست مد .در ادامه ،با توجده بده دادههدای
ابرماتريس فوق ،وزن هري

از عوامل مدد ،به شکل نرماد محاسبه و

رتبه نهايی عوامل مدد ،به تدکی

معیارها و گزينهها به دست مد.

جدول ( :)2رتبهبندی ابعاد زنجیره تأمین تابآور با رویکرد پدافند
غیرعامل
خوشه
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ابعاد تابآوری زنجیره تامین
پیش از بحران
(کاهش احتماد توقف
خطوط تولید)

حین بحران
(افزايش مدت زمان
تحمل بحران )

بعد از بحران
(بازگشت سريم به
حالت اولیه)

مراحل زنجیره تأمین تابآور
طراحی

خريد

تولید

انبار و حملون ل

فروش

راهبردهای پدافند غیرعامل
کاب
سازی

واکنش
سريم

توسعه
همکاری

ذخیره
سازی
استراتژي

ريس
پذيرسازی

اشترا
گذاری
اطاعات

نمودار ( :)4مدل زنجیره تأمین تاب آورر

مطابق جدود ( ،)2مهمترين هدف در زنجیدر تدامین تداب ور بدا
رويکرد پدافند غیرعامل مادگی سازمان قبل از بحران و تهديد اسدت
که اين خود مطابق با اصود م او سازی در پدافند غیرعامل است .در
قسمت دو  ،ابعداد زنجیدره تدأمین تداب ور ،رتبده شدماره يد از ن
طراحی تاب ور گرديدد و ايدن نشدان از اهمیدت طراحدی در رويکدرد
پدافند غیرعامدل در زنجیدره تدأمین تداب ور دارد .از همده مهدمتدر،
استراتژیهای تاب وری بدرای م داو سدازی و پراکنددگی در زنجیدره
تأمین در برابر تهديدات بال وه عبارتند از :کاب سازی ،اشترا گذاری
ريس  ،واکدنش سدريم ،همکداری و بدرونسدااری ،اشدترا گدذاری
اطاعات و استداده از  ITو ذخیره استراتژي .

عنصر

وزن

رتبه

قبل از بحران (تهديد)

9/0991

5

در حین بحران (تهديد)

9/9950

2

پس از بحران (تهديد)

9/2909

9

طراحی تاب ور

9/9119

5

خريد تاب ور

9/2905

2

تولید تاب ور

9/5150

9

فروش تاب ور

9/5900

0

9/5900

1

9/9295

5

9/2501

2

راهبردهای

واکنش سريم

9/5001

9

پدافند
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 اما نمیتوان بهطور کامل سیعپدذيری،سیعپذيری بررسی کردهاند
و اختادهای

رويکردهای نوينی است تا بتواند بر اثرات مندی ريس

 استمرار کسع و کدار و،را در سراسر شبکه ايجاد کرده و عاوهبر اين
 کمبدود،محدوديتهايی کون کمبود منابم علمی قابدلدسدترس
 کمبدود زمدان و مندابم،تح ی ات علمی در رابطه با موضوع پدژوهش
، عد تکرار حوادث و شدنانبودن بدا ابعداد احتمدالی بحدرانهدا،مالی
 سرعت و کیدیت پژوهش حاضر،ناسازگاری و اختاف در نظر خبرگان
 تح یدق در زمیندههدايی کدون رتبدهبنددی و.را به کالش کشیدهاند
م ايسه عوامل زنجیره تأمین تاب ور و اجرای مدد در ساير حوزهها و
، مدالی و نظدامی، خددمات، صنايم ديگر به ويدژه صدنايم اسدتراتژي
 اسدتداده از سداير فندون،به کارگیری ساير عوامل و رتبهبنددی نهدا
 استداده،تح یق در عملیات نر يا سخت در مددسازی استمرار تولید
 تمرکز بیشتر بر هري از گزينههای راهبدردی و،از روش تحلیل فازی
مطالعه رويکردهای نوين تولید و عملیات و استداده از روشهای نوين
تح یق در عملیات در بررسی علمیتر م وله بحران و ابعاد ن با توجه
به نیاز کشور در ضمینه پدافند غیرعامل میتواندد موضدوع تح ی دات
.بعدی در اين حوزه باشد
، به مديران صدنايم،با توجه به يافتههای تح یق و مطالعات قبلی
 مدالی و خددماتی، خصوصدی، دولتدی،سازمان و ارگدانهدای نظدامی
 استداده از فنون تح یق در عملیات نر در زنجیره،پیشنهاد میگردد
تأمین تاب ور و برنامهريزی و اسدتخراج راهبردهدای مناسدع صدنعت
خود را برای م ابل با بحدرانهدا وريسد هدای پدیشرو مدورد توجده
،بیشتری قرار دهند و در خطمشی سامانه مديريت يکاارکه سدازمان
استاندارد مديريت ريس و استاندارد مديريت استمرار کسعوکدار را
مدنظر قرار دهند و اقدامات دز برای است رار اين اسدتانداردها را بده
 دز است ساختار سدازمانی مدورد بدازنگری کلدی قدرار.اجرا در ورند
گرفته و مناسعترين ساختار با توجه بده شدرايط محیطدی و داخلدی
سازمان که تاب وری سازمان و انعطافپذيری زنجیدره تدأمین و روش
 پیشنهاد میشدود، همچنین. طراحی شود،تولید را پشتیبانی میکند
.اقدامات پیشگیرانه در اولويت برنامههای راهبردی سازمان قرار گیرد
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Identifying And Ranking Resilience Supply Chain Factors in
Crisis Based on Passive Defense Approach
M. Khodabakhsh, M. Dehghan Nayeri*, S. A. H. Emamiyan
Abstract
Today, in the global economy, intense competition among companies has caused uncertainty and
various related risks. Of the most important mentioned risks are natural and unnatural disasters and
their consequences. The main purpose of resilient supply chain and production with the passive
defense approach is to restore the normal situation in the shortest possible time while reducing the
harmful effects of disasters. Therefore, this study aims to identify and rank the determinants of
supply chain resiliency employing a passive defense approach with an innovative approach to
passive defense factors using the organization's resilience factors,. In this regard, deep review of
related literature and scrutinization of the case of Iran Khodro Company lead to identifying the
main determinants which ultimately are ranked employing analytical network process (ANP).
Eventually, the proposed network model includes 3 sub-goals which are decreasing the probability
of stopping the production, raising the disturbance tolerance time, increasing the speed of acquiring
an acceptable production level. These are nested respectively in 5 dimensions of supply chain such
as Design, purchase, production, transportation, warehousing and sales and 6 proposed strategies
are recommended including: agility, sharing the risks, quick reaction, cooperation and outsourcing,
sharing the information by using IT capacity and strategic inventories. Therefore, passive defense
can be an effective and peaceful way to protect the supply chain against all kinds of threats.
Key Words: Analytical Network Process (ANP), Passive Defense, Resilience, Supply Chain
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