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 چکیده 

در  یککسب وکار الکترون یساز یادهپ یرساختیز یاز مبان یکیبه عنوان  ینتام یرهزنج یریتامروزه مد

ینتام یرهزنج یریتمد. مطرح است یادن  (SCM) و   یافتهظهور  یالدیم 09است که در دهه  یا یدهپد

با محصوالت با  را یعو سر ینانبتوانند خدمت قابل اطم یاندهد که مشتر یانجام م یقیکار را به طر ینا

.                                                                                د کنن یافتدر ینهدر حداقل هز یفیتک  

و  یمنابع مال ینتام یرهزنج یکاستراتژ یریگ یممدل تصم یطراح یپژوهش حاضر به بررس موضوع

 یاجتماع ینسازمان تام یمطالعه مورد( یمنابع مال یننظام جامع تام)یککنندگان استراتژ  ینانتخاب تام

 ابزارو  یدانیروش انجام پژوهش به صورت م. پردازد یم 5901-5901در سال  یاستان خراسان رضو

 ینسازمان تام ینو معاون یرانجامعه آماری این تحقیق را کلیه مد. باشد یاطالعات، پرسشنامه م یگردآور

 یآمار یکتکن. نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است 66بوده که   یاستان خراسان رضو یاجتماع

موجود و مطلوب و  یتعوض ینوجود تفاوت ب یبررس یبرا یجفت یازمون ت یق،تحق ینمورد استفاده در ا

 یناناطم یتنشان داد که قابل یزوج ینتایج آزمون ت. باشد یم یبه منظور رتبه بند یزوج یساتمقا

 یها ینهمناسب بودن هز ین،تام یرهزنج یریانعطاف پذ ین،تام یرهزنج ییخدمات، پاسخگو یافتدر

 یموجود باالتر م یتبه وضع نسبتمطلوب  یتدر وضع یانگینخدمات م یریتمد ییو کارا ینتام یرهزنج

 یرتبه بند یجنتا. باشد یمطلوب م یتموجود با وضع یتوضع یننشان از وجود شکاف معنادار ب. باشد

 یبو پس از ان به ترت یتالو یندر باالتر 979.5با وزن  ینتام یرهزنج یینشان داد که شاخص پاسخگو

 یتخدمات در الو یریتمد ییو کارا ینتام یرهزنج یها ینههز یری،انعطاف پذ ینان،اطم یتشاخص قابل

 .قرار دارند یبعد یها

 .ینتام یرهزنج یریتمد ی،اجتماع ینسازمان تام ی،سلسله مراتب یلتحل: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

مناسب سازمان ها و  یها است، ضرورت واکنش ییرکه بصورت دائم در حال تغ یطیدر مح یصحنه رقابت جهان یدتشد 

 یها سازمان. فشارد یپا م ینامطمئن خارج یطآنها با مح یریپذ را دو چندان کرده و بر انعطاف یـ صنعت یدیتول یها شرکت

چون   مناسب هم یاز الگو یریگ بهره یازمندو حفظ آن ن مناسب یگاهیبه منظور کسب جا یو جهان یدر عرصه مل یامروز

 یددر تول یامروز یها در سازمان یانمشتر. هستند یانرات مشترو انتظا یرقابت یتتحقق مز یدر راستا ینتام یرهزنج یریتمد

. باشند یسازمان م یاعضا مهمراه و همگا یها، توسعه دانش و توان رقابت یندانجام امور و فرا های یهکاال و ارائه خدمت، رو

 ینتام یرهزنج های یتدر فعال اطالعات یباشد ضمن آنکه استفاده از فناور یبقا م یاز عوامل اصل ینتام یرهموثر زنج یریتمد

و انعطاف  یریانطباق پذ یشبر افزا ینتام یرهزنج یریتمد یبه طور کل. داده است یشافزا یرهارزش را در زنج یجادا یلپتانس

و همکاران،  یانکرباس)بازار است ییراتو اثر بخش به تغ یعواکنش و پاسخ سر یتقابل یدارد و دارا یدتاک ها شرکت یریپذ

. مطرح است یادر دن یککسب وکار الکترون یساز یادهپ یرساختیز یاز مبان یکیبه عنوان  ینتام یرهزنج یریتمد امروزه(5909

دهد که  یانجام م یقیکار را به طر ینو  ا یافتهظهور  یالدیم 09است که در دهه  یا یدهپد (SCM) ینتام یرهزنج یریتمد

 .                             کنند یافتدر ینهدر حداقل هز یفیتبا محصوالت با ک را یعو سر ینانبتوانند خدمت قابل اطم یانمشتر

 یها یانجر یلهجدا هستند و به وس یکدیگرشود که رسما از  یم یلچند سازمان تشک یااز دو  ینتام یرهزنج یحالت کل در

 یه،باشند که مواد اول ییتوانند بنگاه ها یم سازمان ها ینا. شوند یمربوط م یکدیگربه  یمال یها یانمواد، اطالعات و جر

خود مصرف  یحت. کنند یم یدتول یو خرده فروش یانبارش، عمده فروش زیع،چون تو یخدمات یاو  ییقطعات، محصول نها

 یندوم یاجتماع ینسازمان تام ینکهتوجه به ا با.(5905نقاده، )سازمان ها در نظرگرفت یناز ا یکیتوان  یم یزرا ن ییکننده نها

از مباحث  یکیتوان گفت  یاست؛ م یپس از وزارت بهداشت و آموزش پزشک یراندر ا یارائه کننده خدمات درمان

نگاه کرد  توان یمنظر م یناز ا یاجتماع ینو خدمات ارائه شده است و به تام یدرمان یها بحث سازمان یپزشک یشناس جامعه

سازمان، تاکنون کمتر مورد توجه بوده و سازمان به عنوان نهاد  ینط اآن و خدمات ارائه شده توس یبخش درمان دهر چن

 یتقابل توجه است؛ اهم یاجتماع ینتام یشده است اما از آنجا که گستره خدمات درمان یدهد یو صندوق بازنشستگ گر یمهب

 یریگ یممدل تصم یاحطر یقتوجه به موارد فوق هدف از تحق با.کتمان است یرقابلآن در نظام سالمت و درمان کشور غ

 یندر سازمان تام( یمنابع مال یننظام جامع تام)یککنندگان استراتژ ینو انتخاب تام یمنابع مال ینتام یرهزنج یکاستراتژ

 . باشد یم یاستان خراسان رضو یاجتماع

در  یمحصوالت و خدمات متنوع را با توجه به درخواست مشتر یدموجود در عصر حاضر با یجهان یها دررقابت:  بیان مساله

 یتبه مز یابیامر در واقع دست ینعالوه بر علت ا یدیو تول یاقتصاد یموجود، بنگاه ها یدر بازار رقابت. قرار داد یدسترس و

و  یدمواد، تول یهعرضه و تقاضا، ته یزیبرنامه ر یرنظ ییها یتاساس فعال ینازبازار است برا یشتریبا هدف کسب سهم ب یرقابت

در سطح  یکه قبال همگ یو خدمت به مشتر یلتحو یع،توز ودی،کاال، کنترل موج یمحصول، خدمت نگهدار یزیبرنامه ر

و  یریتمد ین،تام یرهزنج یکدر  یدیمساله کل. کرده است یداعرضه انتقال پ یرهبه سطح زنج ینکشده اند، ا یشرکت انجام م

کسب  یساز یادهپ یختیرساز یاز مبان یکیبه عنوان  ینتام یرهزنج یریتامروزه مد. است ها یتفعال ینا یگ تمامکنترل هماهن

کسب وکار  یساز یادهپ یرساختیز یاز مبان یکیبه عنوان  ینتام یرهزنج یریتامروزه مد. مطرح است یادر دن یکو کار الکترون

 یقیرا به طر ینکارو ا یافتهظهور  یالدیم 09است که در دهه  یا یدهپد  ینتام یرهزنج یریتمد. مطرح است یادر دن یکالکترون

در  .کنند یافتدر ینهدر حداقل هز یفیتبا ک حصوالترا با م یعو سر ینانبتوانند خدمت قابل اطم یاندهد که مشتر یانجام م

 یشرفتمناسب جهت پ ینموده و از استراتژ به شدت تالش یدخود با یداریرشد و پا یها برا عصر حاضر، سازمان یرقابت یایدن

تنوع  ییراتتغ یناست که از جمله ا ییرها به سرعت در حال تغ سازمان یرامونپ یطمح. یندنما یریخود بهره گ یو حفظ بقا

منابع و  یتو محدود یابیها را در تنگنا قرار داده است، کم که سازمان یگریمهم د یتمحدود. است یانمشتر یازهایتقاضا و ن

به عنوان  یزسازمان تامین اجتماعی ن .یستن یقاعده مستثن یننهاد از ا یکبه عنوان  یزن یاجتماع ینسازمان تام. امکانات است

متعدد در زمینه ارائه ( ها ودرمانگاه ها یمارستانب)یاز نهادهای کشور است که با در اختیار داشتن سازمان و مراکز تخصص یکی

 کتاز شر یاریبس ینکهبا توجه به ا. خدمت و موارد مربوط به ان را به خود اختصاص داده است یناز ا یخدمات، سهم عمده ا
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گروه  ینب یرقابت سخت یاز طرف. سازمان محول نموده است ینخود را به ا یا یمهب یبخش اصل یو دولت یخصوص یعها و صنا

  یاجتماع ینکه سازمان تام ینبا توجه به ا ینبنابرا .آمده استبوجود  یانبه منظور جذب و حفظ مشتر یا یمهب یها و ارگان ها

و  یتکنند، و با توجه به اهم یسازمان استفاده م یناز خدمات ا یمیعظ یتاز مردم در ارتباط است، و جمع یمیبا گروه عظ

و  یمنابع مال ینتام یرهزنج یکاستراتژ یریگ یممدل تصم یطراح یبه بررس یقتحق یندر ا ینتام یرهزنج یریتمد یگاهجا

 یاستان خراسان رضو یاجتماع ینسازمان تام یمطالعه مورد( یمنابع مال یننظام جامع تام)یککنندگان استراتژ ینانتخاب تام

 . پرداخته شده است

  موضوع تحقیق ضرورتاهمیت و

را که بر ایجاد، تسخیر و حفظ شرکت ها مجبور شدند تا جزئیات استراتژی های بازار خود  50.9تا  5069در بین سال های 

های پیش ازخود که ورودی ها را تهیه  آنها همچنین باید در مدیریت شبکه تمام شرکت. مشتری متمرکز بوده، بهبود بخشند

و شبکه  شرکت های بعد از خود که کار تحویل و خدمات پس از فروش را انجام ( به صورت مستقیم و غیرمستقیم)می کنند

 یکی،تکنولوژ یعتحوالت سر (.5931پور،  یقدس)پدیدار شد   "زنجیره تامین"از این رو مفهوم . کنند می دهند، مشارکت

با آنها  یکنون یتجار یها هستند که سازمان یطیمح های یژگیاز و سازی یشدن و انتظارات خصوص یخطرات، جهان یشافزا

و  یبا شهرت در نوآور توان یکه م کند یم یجادرا ا یرقابت یتمز یک یچابک یط،مح یندر ا یتکسب موفق یبرا. مواجه اند

است که  یدست یینتا پا یباالدست یها از سازمان یا شبکه ینتأم یرهزنج "یستوفرکر"با توجه به نظر . آن را حفظ نمود یفیتک

ارزش  یجادا یینها یهستند که در قالب محصوالت و خدمات در دست مشتر یردرگ یمختلف های یتو فعال ها ینددر فرا

و کسب و  یریرقابت پذ یشها منوط به افزا و سازمان اه شرکت یشدن بازارها، تنها راه ادامه بقا یبا گسترش جهان. کنند یم

قرار  ها یتسرلوحه فعال یانخدمت به مشتر یدبا ین،تأم یرهزنج یریبه رقابت پذ یدنرس یبرا. یداراستپا یرقابت یتحفظ مز

با  اخیراً.(5933افسانه بها، )داده است ینتأم های یرهزنج ینخود را به رقابت ب یمنفرد، جا یها رکتش ینامروزه رقابت ب. یردگ

 یریتکننده مناسب و مد یناند که انتخاب تام برده یپ یرانمحققان دانشمندان و مد یشترب ینتام یرهزنج یریتحضور مفهوم مد

نظر  در .(1995و همکاران، یل)استفاده نمود ینتام یرهزنج یریرقابت پذ یشافزا یبرا توان یاست که از آن م ای یلهآن وس

است حدوداً از  یآن ارائه محصول مورد انتظار مشتر ییکه هدف نها ینتام یرهشبکه زنج یککننده به صورت  ینگرفتن تام

از مردم در  یمیگروه عظبا   یاجتماع ینکه سازمان تام ینتوجه به ا با (5931 ی،احمد)یدمطرح گرد یالدیم 1999سال 

درصد از  90از  یشسازمان ب ینکه ا یکنند، به طور یسازمان استفاده م یناز خدمات ا یمیعظ یتارتباط است، و جمع

 9. ی،و سازمان یشعبه ادار 1.9از  یشرا تحت پوشش قرار داده و با ب( یشهر یتدرصد جمع 69در حدود )کشور  یتجمع

خدمات پس  ینارائه کننده ا ینکشور دارد، به بزرگتر یرا در تمام یکه امکان ارائه خدمات درمان یدرمانگاه 169و  یمارستانب

 ینتر بزرگ ی،بخش عموم گذار یهسرما ینتر حال، بزرگ ینشده و در ع یلتبد یاز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک

 یناست اما با وجود همه ا یانهم خاور یفوق تخصص یمارستانب ینو مجهزتر ینتر ان و مالک بزرگیردارو در ا یدکنندهتول

هزار 59از  یشب)دولت به سازمان  یباال یگرفتن مصارف بر منابع آن، بده یشیچون پ ییها با چالش یاجتماع ینامکانات، تام

بخش در  یممستق گذاری یاستعدم امکان س سازمان، یمند صاحبان واقع و نظام ی، عدم نظارت جد(یتومان بده یلیاردم

عدم  ی،اجتماع ینسازمان تام یریبگ یو مستمر گذاری یهدر بخش درمان، سرما یاستگذاریسالمت و درمان، تفاوت اهداف و س

 یمهمدارانه به ب یو عدم نگاه مشتر یمهحق ب یواقع یافت، عدم در(منسجم یرغ ینظام آمار)شدگان  یمهاز تعداد ب یقاطالع دق

و انتخاب  یمنابع مال ینتام یرهزنج یکاستراتژ یریگ یممدل تصم یطراح یبه بررس یقتحق ینرو در ا یناز ا. شدگان روبروست

 یاستان خراسان رضو یاجتماع ینسازمان تام یمطالعه مورد( یمنابع مال یننظام جامع تام) یککنندگان استراتژ ینتام

 .پرداخته شده است
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 تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم تخصصی تحقیق

شود که در تولید و تحویل یک   هایی می کارها وفعالیت ،وظایف و(امکانات) شامل همه تسهیالت :1زنجیره تامینمدیریت  -1

 و درگیر هستند( و مشتریان آنها)تا مشتریان (کنندگان آنها  تامین کنندگان وتامین)تامین کنندگان از کال یا خدمت،

  انبار کردن؛کنترل یا خدمت؛ زمانبندی محصول  تولیدوبرنامهعرضه وتقاضا؛تهیه مواد؛  مدیریت ریزی و شامل برنامه

ها را طوری هماهنگ  فعالیت  مدیریت زنجیره تامین همه این .شود می  تحویل وخدمت به مشتری موجودی وتوزیع؛

مدیریت  .اطمینان در حداقل هزینه به دست آورند  بتوانند محصوالتی با کیفیت باال و خدمات قابل  کند که مشتریان می

 .(5905نقاده، )تواند به نوبه خود برای شرکت مزیت رقابتی فراهم کند زنجیره تامین می

مدیریت زنجیره تامین تلفیقی ازهنروعلم است که روش یافتن موادخام شرکت هابرای تولیدوسازمان ها رابرای خدمت رسانی 

 :پنچ جزءاصلی مدیریت زنجیره تامین شامل7بهبودمی بخشد

 .بخش استراتژیک مدیریت زنجیره تامین است7 برنامه :برنامه-1

 .انتخاب تامین کنندگانی که کاالوخدمات موردنیاررابرای ساخت محصول یاخدمت تحویل خواهندداد:منبع-2

 .آزمایش وبسته بندی وآماده سازی برای تحویل صورت می گیرد7دراین گام فعالیتهای موردنیازبرای تولید:ساخت-3

این 7توسعه شبکه ای ازانبارهاوراه اندازی سیستم صورتحساب برای پرداخت ها7دریافت سفارشات مشتریان هماهنگی:تحویل-4

 (.5905نقاده، )بخش راتشکیل می دهند

 .بخش مشکل آفرین زنجیره تامین : بازگشت-3

 

صدازهزینه هامربوط در9.انتخاب تامین کننده موضوع مهمی درزنجیره تامین محسوب می شودبگونه ای که :.تامین کنندگان

بنابراین انتخاب وتعیین مناسب ترین تامین کننده موضوع مهمی درزنجیره تامین محسوب می .به خریدکاالوخدمات می شود

انتخاب تامین کننده می تواندیک مسئله تصمیم گیری بامحدودیت هایی از قبیل هزینه، کیفیت، ریسک و امثال این ها .شود

 (.5905نقاده، )باشد

 

   ISMمدل       

تواند  می  ISM  (.1990کانان،)پردازد ها می این مدل با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخص    

، 50.1وارفیلد، )اند، استفاده شود های چند متغیر که برای یک مساله تعریف شده برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین ویژگی

 (..500سج،

 

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گراجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش :2ن تامین اجتماعیسازما    

براساس قانون سازمان . است( به صورت اختیاری)وصاحبان حرف ومشاغل آزاد(به صورت اجباری)کارگران مزدوحقوق بگیر

بامشارکت بیمه شد )الی آن ازمحل حق بیمه هاتامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع م

تعهدات این سازمان برابراستانداردهای تعیین شده بوسیله سازمان بین 7تامین می شودومتکی به منابع دولتی نیست (وکارفرما

ق این چگونگی تحق.المللی کاروسازمان بین المللی تامین اجتماعی تنظیم شده وباالترین حداین استاندادهارادربرمی گیرد

 ( .5931شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، )اهداف وارایه خدمات به وسیله این سازمان راقانون معین کرده است

 :مروری بر پیشینه تحقیق 

در رابطه با تحقیقات انجام شده در راستای این موضوع می توان به تحقیقات در دو بخش تحقیقات داخلی و خارجی اشاره 

 .نمود

                                                           

1)SCM 

2)SSO 
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 : تحقیقات داخلی عبارتند از

مشتری  با ارتباط مدیریت و تامین زنجیره مدیریت سازی که یکپارچه( 5933)تحقیق شکاری،آخوندی، فتح اللهی، صیاد منش 

 بررسی مشتری با ارتباط مدیریت با تامین زنجیره مدیریت سازی یکپارچه اهمیت مورد بررسی قرار گرفته است، در این تحقیق

متاثر  تامین زنجیره مدیریت عملکردی تصمیمات از ای گسترده بخش ی ساز یکپارچه این نتیجه در که شد داده و نشان شد

بیانگر  آن اجرای و است مشتریان خود های خواسته ی پایه بر واقع در و مشتری با ارتباط مدیریت توسط شده ارائه اطالعات از

 .بود خواهد رقبا سایر میان در شایسته جایگاهی از برخوردار و مدار مشتری تامین زنجیره یک ایجاد در مدل این کارایی

 تامین کنندگان در زنجیره بهترین انتخاب برای معیاره چند گیری تصمیم مدل یک که به ارائه( 5933)شیری تحقیق سلیمانی

 زنجیره موثر طراحی( خودروسازی صنایع موردی مطالعه)آرمانی  ریزی برنامه و مراتبی سلسله تحلیل فرایند تلفیق با تامین

 گیری تصمیم های ش می باشد، در این تحقیق از رو قوی طراحی ابزارهای به کارگیری و تحلیلی لهای مد ایجاد مستلزم تامین

 انتخاب در و کیفی کمی عوامل گرفتن نظر در برای آرمانی ریزی برنامه و مراتبی سلسله تحلیل فرایند بر مبتنی معیاره چند

 . است شده استفاده کننده تامین

رویکرد جدید که  سعی شد آندر انجام داده است که  مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تامین، تحقیق با عنوان (5933)فیض آبادی

 .نمودنددر مدیریت عملیات به طور تقریبا کاملی معرفی 

ها و  محدودیتدر این تحقیقق . پرداخته است های زنجیره تامین صنعت خودرو روند تغییرات ومحدودیت( 5933)ینجف آباد

الزامات پیش روی زنجیره تامین خودرو، در زمینه مشتری، دولت، فناوری، زیست محیطی و اقتصادی آنها را در اتخاذ استراتژی 

 .، شناسایی شده استمناسب ترغیب و ملزم نموده است

در این . انجام داده است ی ارزیابی ناب بودن زنجیره تامینزنجیره تامین ناب و مدلی براکه در خصوص ( 5933) قرائی پور

تحول زنجیره تامین به زنجیره تامین ناب با شناسایی وضعیت موجود و تعیین فاصله با  تغییر وتحقیق نشان داده شد که 

این . شود ب میسر میها وابزارهای ارزیابی زنجیره تامین ناب نا مقصودی که با استفاده از مدل. شود وضعیت مطلوب آغاز می

 .پردازد در همین راستا می SEAمقاله، به معرفی مدل 

دوسویه را مورد بررسی  خدمات کیفیت مفهوم تأمین تبیین زنجیره در خدمات کیفیت مدل که طراحی( 5930)آذرو محمدلو

 اندازه های شاخص و هومیمف مدل همراه به خدمات کیفیت به دوسویه در این تحقیق نشان داده شد که نگاه.قرارداده اند

می شود، در این پژوهش، برای  محسوب تحقیق روش شناسی سهم و تئوریک سهم عنوان تأمین به زنجیره در آن گیری

. ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده

 .ها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید تاثیر معیارهمچنین، برای تفسیر میزان 

های انتخاب  بندی شاخصجهت سطح(ISM) با عنوان کاربرد مدلکه ( 5909)کرباسیان، خبوشانی، جوانمردی، زنجیرچی

 .ردادندفازی مورد بررسی قرا  TOPSIS-AHPکنندگان با استفاده از روشبندی تامینکنندگان چابک ورتبهتامین

 .مطرح و انجام گردیدزنجیره تامین چیست؟ آیا می توان آن را مدیریت کرد؟تحقیقی با موضوع ( 5905)نقاده

تحقیقی با عنوان ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تکنیک تصمیم گیری ( 5909)محقروافضلیان

 . چند معیاره فازی ارائه نمودند

 

 :تحقیقات خارجی عبارتند از

جسته و غالب خالصه  در تحقیقی چابکی را در سه واژه واکنش استراتژیک، تغییرات فراگیر و سیستم بر( 5001)5گلدمن

وی بر این باور است که چابکی یک واکنش فراگیر و کامل به تغییرات بنیادینی است که در سیستم یا نظام حاکم بر . کند می

 .دهد های تراز اول روی می رقابت کسب و کاری در اقتصاد

 . های تولید چابک نیز اشاره شده است در پژوهش، به شاخص( 1995)و هون 1انوه

                                                           
1
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2
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متغیر برای توسعه یک چهار چوب به منظور بهبود یافتن چابکی زنجیرة  51آوری  ، با جمع 1996روال و همکاران در سال آگا

 (ISM)در این تحقیق بیان شد که طراحی مدل ساختاری تفسیری . را ارائه دادند(  ISM)تأمین، مدل ساختار تفسیری 

وی متغیرهای دیگر؛ این طراحی رویکردی فراگیر برای بهبود بخشیدن اثر هر یک از متغیرها بر ر  روشی است برای بررسی

 رود کار می چابکی زنجیره تأمین بر مبنای ارتباط است و این طراحی برای توسعة چهارچوب چابکی زنجیره تامین به

 

سی . رت گرفته استکه به تجزیه و تحلیل تعامل بین توانمندسازی چابکی درزنجیره تامین صو( 1990)تحقیق پاندی و گارج 

های دیگر محققان ارائه شده است که این پژوهشگران آنها را در دوازده دسته قرار  و شش توانمندساز برگرفته از پژوهش

این دوازده توانمندساز که جهت دستیابی زنجیره تامین به چابکی ارائه شده است، تاثیرشان بر یکدیگر بررسی شده . اند داده

 .وه ارتباط این تواناسازها با یکدیگر استاست و هدف بررسی نح

 اهداف و سؤاالت تحقیق 

 ارزیابی زنجیره تامین و تامین کنندگان منابع مالی شاخص های شناسایی -5

AHPرتبه بندی شاخص ها ارزیابی به روش-1
5  

 :باتوجه به اهداف پژوهش، درصد پاسخگویی به سواالت مطرح شده در راستای تحقیق هستیم

شاخص های ارزیابی زنجیره تامین و تامین کنندگان منابع مالی در سازمان تامین اجتماعی استان خراسان  وضعیت-5

 چگونه می باشد؟( از نظر نقاط ضعف)رضوی

 ماتریس ارتباط مفهومی بین متغیرها چگونه می باشد؟-1

ماعی استان خراسان رضوی چگونه در سازمان تامین اجت AHPالویت  بندی شاخص های ارزیابی زنجیره تامین به روش -9

 .می باشد

 یقتحق یها یهفرض

پس دردرجه اول فرضیه بیانی است مبنی 7فرضیه درواقع بیان حدس وفرضی درموردروابط احتمالی بین دویاچندمتغیراست    

براحتمال نه یقین ودردرجه دوم فرضیه هامعموالبه شکل جمالت تفسیری یااخباری بیان می شوندوطبعابه طوراعم یااخص 

ی توان درحکم پاسخ محقق به سوال مربوط به مسئله علمی تلقی کرد فرضیه رام7متغیری رابه متغیردیگرمرتبط می سازد

 .(759.1،95ساده)

شاخص های ارزیابی زنجیره تامین و تامین کنندگان منابع مالی موثر در سازمان تامین اجتماعی استان خراسان 

 . رضوی در وضعیت مطلوب اند

 فرضیه های  فرعی

 هاایجاد ماتریس ارتباط مفهومی بین متغیر -5

 .چگونه می باشد AHPالویت شاخص های ارزیابی زنجیره تامین به روش -1

 متغیرها براساس نقش آنها درتحقیق

 متغیرمستقل

 :متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از

 تامین زنجیره دریافت خدمات در اطمینان قابلیت

                                                           
1
)Analytical Hierarchy Process (AHP) 

براساس مقایسه ,مطرح شد 0891یکی ازکارآمدترین تکنیک های تصمیم گیری است که اولین بارتوسط توماس ال ساعتی در, فرایندتحلیل سلسه مراتبی

.سناریوهای مختلف رابه مدیران می دهد های زوجی بناشده وامکان بررسی  
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تحت شرایط کار مشخص و برای مدت قابلیت اطمینان یک سیستم عبارتست از احتمال عملکرد رضایت بخش آن سیستم 

قابلیت اطمینان شامل چهار بخش اصلی احتمال ، عملکرد رضایت بخش ، زمان و شرایط کار معین است که .زمان معین 

 (.5901توانا، )احتمال آن با یک عدد بیان می شود که همان شاخص ارزیابی قابلیت اطمینان می باشد

 

 . مینتا زنجیره پذیری و انعطاف پاسخگویی

. شود دهی هماهنگ اعضای زنجیره تأمین به تغییرات محیطی، تعریف می عنوان چگونگی پاسخ پاسخگویی زنجیره تأمین به

دهد تا  این امکان را می سازمانهای زنجیره تأمین را مدنظر دارد که به  پاسخگویی زنجیره تأمین، ماهیت پویای قابلیت

بازار پیچیده امروزی، نیازمند . کند و به تغییرات محیطی پاسخ بهتری ارائه دهد را توسعه و تجدید خودهای خاص  شایستگی

از سوی تمامی اعضای زنجیره تأمین است تا قادر به کنش و واکنش متناوب نسبت به اطالعات جمع . .. پاسخ همیشگی، کارا و

عنوان استراتژی زنجیره تأمین درنظر  پاسخگو بهبنابراین، زنجیره تأمین . آوری شده و در نهایت شکلی از یادگیری مداوم باشد

افسانه بها، )تر خواهند بود های زنجیره تأمین موفق های زنجیره تأمین بخوبی عمل کنند، استراتژی اگر قابلیت. گرفته شده است

5930). 

 

 تامین  زنجیره های کاهش هزینه

ها برای راهبرد ها و سیاست های افزایش کارایی انجام می این تالش. اصلی ترین هدف استقرار زنجیره تامین کاهش هزینه است

، ضعف سازماندالیل اصلی هزینه زایی عبارتند از عدم وضوح فرایند زنجیره تامین، تغییرات رویه های داخلی و خارجی . شود

شرکا زنجیره موجود در طراحی تولید، وجود اطالعات ناقص برای تصمیم گیری، ضعف حلقه های زنجیره در ارتباط بین 

 (.5930میان ابادی، )تامین

 

  تامین زنجیره خدمات ارائه شده در مدیریت کارایی

درمبحث کارایی زنجیره تأمین، کاهش مستمر . به مشتری استخدمات مقصود ازکارایی زنجیره تأمین، هزینه تامین و تحویل 

 . (5930میان ابادی، )مین مطرح استبرای تمامی شرکای زنجیره تأ. .. ، تامین وپزشکان و داروهای  هزینه

 

 متغیروابسته

 .متغیر وابسته تحقیق، زنجیره تامین می باشد

 

 روش تحقیق 
از نوع  یفیتوص یقتحق یکاطالعات و داده ها،  یاز نظر نحوه گردآور ینهمچن. باشد یم یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد

 ینسازمان تام یندر ب یباشد و به صورت مطالعه مورد یم یمایشیپ –یفیپژوهش از نوع توص ینا یجهدر نت. است یماشیپ

 یو استنباط یفیتوص یپژوهش از آمارها ینا یداده ها یلو تحل یهتجز جهت. انجام شده است یاستان خراسان رضو یاجتماع

به  یجامعه آمار .است یافتهانجام   export choiceو  spssتوسط نرم افزار  یزاطالعات و داده ها ن یسازمانده. گردد یاستفاده م

را  یقتحق ینا یجامعه آمار. درباره آن ها بپردازد یقبه تحق خواهد یاشاره دارد که محقق م یزهاییچ یا یعکل گروه افراد، وقا

ر حاض یقدر تحق یریگ روش نمونه.  شود یرا شامل م  یاستان خراسان رضو یاجتماع ینسازمان تام ینو معاون یرانمد یهکل

 مونهاست که در آن هر واحد ن یاحتمال ینمونه ا یخوشه ا ینمونه  یک. باشد یم یخوشه ا یتصادف یریگ به صورت نمونه

( 5069)بدست آوردن تعداد نمونه الزم در مطالعه حاضر از فرمول کوکران  یبرا .از اعضا است یگروه یا یمجموعه ا یریگ

  یق،  حجم نمونه تحق%1 یفرمول حجم نمونه کوکران و با سطح خطا یقانجام شده از طر یبا محاسبه ها. استفاده شده است

مورد نظر به صورت  ینمونه آمار ینپرسشنامه در ب 1.مشخص شد تعداد  یقپس از آنکه حجم نمونه تحق.  به دست آمد 69

پرسشنامه به ( یریبعد از نمونه گ)51، تعداد ینشد که از ا یعساده انتخاب شده بودند، توز یخوشه ا یتصادف یرینمونه گ
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 یلو تحل یهپرسشنامه قابل استفاده بود و در تجز  69تعداد  یتو در نها یدناقص بودن و عدم پاسخ از روند کار خارج گرد یلدال

در . یدکرونباخ  استفاده گرد یبرای سنجش پایایی پرسشنامه در این تحقیق از آزمون آلفا .قرار گرفت یاطالعات مورد بررس

آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید که مقدار  SPSSاین پژوهش پرسشنامه طراحی شده پس از توزیع و با استفاده از نرم افزار 

می  9/9.از آنجایی که ضریب آلفا بزرگتر از . می باشد( ییتا 19نمونه  یک یعبعد از توز)97.51پرسشنامه برابر با  یآن برا

 یاییپا ییدپس از تا .استفاده شده است یمفهوم ییروا یاحاضر، از روش اعتبار  یقدر تحق .برخورداراندباشد، پرسشنامه از پایایی 

جهت  .پرداخته شده است AHP یکردپرسشنامه ها با رو یبند یتبه الو یاصل یو استخراج مولفه ها یهپرسشنامه اول ییو روا

پردازش  یدر ضمن برا. شود یم گیری¬بهره یو استنباط یفیصتو یلو تحل یهازدو روش تجز یقتحق های¬داده یلوتحل یهتجز

پژوهش، از  یبرای بررسی و تهیه و پاسخ فرضیه ها .استفاده شده است explor choiseو  SPSS افزار¬از ابزار نرم نیز ها¬داده

لذا برای . با توجه به این که در فرضیه های پژوهشی منظور بررسی رابطه است. روش های آماری استنباطی استفاده گردید

 .استفاده شده است AHP یسلسله مراتب یلو تحل یتک نمونه ا یودنتاست یاز آزمون ت یرهابررسی بین متغ

 

  یافته ها

  :ارائه و تحلیل توصیفی نتایج 

 

 

  در وضعیت موجود توصیف متغیرهای مورد مطالعه-1جدول شماره 

انحراف  میانگین فراوانی متغیر

 استاندارد

بیشترین  کمترین مقدار

 مقدار

-تامین زنجیره در خدمات دریافت اطمینان قابلیت

 موجود وضعیت
66 17.3 97.11 5799 1799 

 17.9 57.9 97016 1710 66 موجود وضعیت-تامین زنجیره پاسخگویی

 1719 57.9 97.33 1761 66 موجود وضعیت-تامین زنجیره پذیری انعطاف

 17.1 5711 97.35 1791 66 موجود وضعیت-تامین زنجیره های هزینه

-تامین زنجیره در شده ارائه خدمات مدیریت کارایی

 موجود وضعیت
66 1761 97055 57.9 17.9 

 
 

 
 

  در وضعیت موجود مطالعهتوصیف متغیرهای مورد -1شماره نمودار 
 

متغیرهای قابلیت اطمینان دریافت خدمات و انعطاف پذیری در زنجیره تامین نسبت به مطابق اطالعات جدول و نمودار فوق 

 .دیگر متغیرها دارای میانگین باالتری می باشند

2 

2.2 

2.4 

2.6 

2.8 

3 

قابلیت اطمینان  

دریافت خدمات در 

 زنجیره تامین

پاسخگویی زنجیره 

 تامین

انعطاف پذیری 

 زنجیره تامین

هزینه های زنجیره  

 تامین

کارایی مدیریت  

خدمات ارائه شده در 

 زنجیره تامین
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  در وضعیت مطلوب توصیف متغیرهای مورد مطالعه-2جدول شماره 

انحراف  میانگین فراوانی متغیر

 استاندارد

کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

 1799 9799 97931 1716 66 تامین زنجیره در خدمات دریافت اطمینان قابلیت

 1799 1799 97615 1751 66 تامین زنجیره پاسخگویی

 1799 9799 97195 9701 66 تامین زنجیره پذیری انعطاف

 1799 9799 97911 1795 66 تامین زنجیره های هزینه

 1799 .176 97110 1795 66 تامین زنجیره در شده ارائه خدمات مدیریت کارایی

 
 

 
  در وضعیت مطلوب توصیف متغیرهای مورد مطالعه -2شماره نمودار 

 

 

متغیرهای قابلیت اطمینان دریافت خدمات و هزینه های زنجیره تامین نسبت به دیگر مطابق اطالعات جدول و نمودار فوق 

 .دارای میانگین باالتری می باشندمتغیرها 

 

  اسمیرنف-آزمون کلموگروف -3جدول شماره 

 سطح معناداری آماره ی آزمون تعداد نام متغیر

 97913 5799 66 موجود وضعیت-تامین زنجیره در خدمات دریافت اطمینان قابلیت

 97515 5715 66 موجود وضعیت-تامین زنجیره پاسخگویی

 979.3 5719 66 موجود وضعیت-تامین زنجیره پذیری انعطاف

 .9796 5711 66 موجود وضعیت-تامین زنجیره های هزینه

 97936 .571 66 موجود وضعیت-تامین زنجیره در شده ارائه خدمات مدیریت کارایی

 979.1 5730 66 مطلوب وضعیت-تامین زنجیره در خدمات دریافت اطمینان قابلیت

 97930 57.1 66 مطلوب وضعیت-تامین زنجیره پاسخگویی

 97905 5760 66 مطلوب وضعیت-تامین زنجیره پذیری انعطاف

 979.5 5715 66 مطلوب وضعیت-تامین زنجیره های هزینه

 97969 57.3 66 مطلوب وضعیت-تامین زنجیره در شده ارائه خدمات مدیریت کارایی

 :تعریف می شوند اسمیرنف فرضیه های مورد بررسی به صورت زیر -در آزمون کلموگروف

 
مشاهدات از توزیع نرمال پیروی می کنند   

مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمی کنند    
  

فرض )است فرضیه نرمال بودن مشاهدات  9791بنابراین با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به تمام متغیرها بیشتر از 

اهدات از توزیع نرمال پیروی می کنند، از روش های پارامتری به منظور در ادامه با توجه به این که مش. رد نمی شود( صفر

3.5 

4 

4.5 

5 

 کارایی مدیریت خدمات ارائه شده در زنجیره تامین هزینه های زنجیره تامین انعطاف پذیری زنجیره تامین پاسخگویی زنجیره تامین قابلیت اطمینان دریافت خدمات در زنجیره تامین
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 .تحلیل و بررسی مشاهدات استفاده می کنیم

 

 
  مقایسه متغیرها اصلی در وضعیت موجود و مطلوب-3شمارهنمودار 

 

 استودنت زوجی-tبررسی شکاف موجود بین مولفه ها با آزمون 

، (مقایسه میانگین وضعیت موجود و مطلوب)مربوط به یک متغیر در دوگروه وابسته این آزمون به منظور مقایسه میانگین 

 :فرضیه های مورد بررسی در آن به صورت زیر می باشند. طراحی شده است

 
        
         

  

 

 

 شاخص قابلیت اطمینان دریافت خدمات

 
 مقایسه زیر شاخص های قابلیت اطمینان در وضعیت موجود و مطلوب -3شمارهنمودار 

 
  مطلوب-در وضعیت موجود میانگین شاخص قابلیت اطمینان دریافت خدمات -9شماره نمودار 

 

  آزمون مقایسه میانگین دو گروه وابسته-4جدول شماره 

 میانگین 
انحراف 

  معیار
 pمقدار - tآماره آزمون    میانگین

 %01اطمینانفاصله 

 کران باال کران پایین

 

قابلیت اطمینان 

 دریافت خدمات

 97.11 17.3 وضعیت موجود

 وضعیت مطلوب -5710 -5701 97995 -50716 -..57
1716 97931 

0 
2 
4 
6 

 …قابلیت اطمینان  

 …پاسخگویی زنجیره 

 …هزینه های زنجیره   …انعطاف پذیری 

 موجود …کارایی مدیریت  

 مطلوب

0 
2 
4 
6 

 عملکرد خدمات

 نرخ تکمیل صحیح …نرخ تکمیل  

 وضعیت موجود

 وضعیت مطلوب

0 

2 

4 

6 

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود

 قابلیت اطمینان دریافت خدمات در زنجیره تامین
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مقایسه شده با  9791مقدار بدست آمده برای متغیر قابلیت اطمینان دریافت خدمات با مقدار -pدرصد 01در سطح اطمینان 

با توجه به . رد می شود   می باشد، فرضیه ( 9791)توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از ضریب خطای مورد نظر 

تر بودن میانگین قابلیت اطمینان دریافت خدمات در اینکه  فاصله اطمینان مورد نظر بازه منفی می باشد، نشان دهنده باال

و نشان از وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می . وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود می باشد

 . باشد

 تامین زنجیره پاسخگوییشاخص 

 
  وبمطل-در وضعیت موجود میانگین شاخص پاسخگویی زنجیره تامین -11شماره نمودار 

  آزمون مقایسه میانگین دو گروه وابسته-5جدول شماره 

 میانگین 
انحراف 

 pمقدار - tآماره آزمون    میانگین  معیار
 %01فاصله اطمینان

 کران باال کران پایین

 زنجیره پاسخگویی

 تامین

 97016 1710 وضعیت موجود
 97615 1751 وضعیت مطلوب -5711 -57.0 97995 -55715 -5711

مقایسه شده با  9791مقدار بدست آمده برای متغیر قابلیت اطمینان دریافت خدمات با مقدار -pدرصد 01در سطح اطمینان 

با توجه به . رد می شود   می باشد، فرضیه ( 9791)توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از ضریب خطای مورد نظر 

اینکه  فاصله اطمینان مورد نظر بازه منفی می باشد، نشان دهنده باالتر بودن میانگین شاخص پاسخگویی زنجیره تامین در 

و نشان از وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می . وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود می باشد

 . باشد

 
  مقایسه زیر شاخص های انعطاف پذیری و پاسخگویی در وضعیت موجود و مطلوب-11هشمارنمودار 

 

 تامین زنجیرهشاخص انعطاف پذیری 

 
  مطلوب-در وضعیت موجود میانگین شاخص انعطاف پذیری زنجیره تامین -12شماره نمودار 

0 
2 
4 
6 

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود

 پاسخگویی زنجیره تامین

0 
2 
4 
6 

 …زمان مقرر جهت  

 …انعطاف پذیری  زمان پاسخ زنجیره

 وضعیت موجود

 وضعیت مطلوب

0 
2 
4 
6 

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود

 -انعطاف پذیری زنجیره تامین
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  آزمون مقایسه میانگین دو گروه وابسته -6جدول شماره 

 میانگین 
انحراف 

 pمقدار - tآماره آزمون    میانگین  معیار
 %01فاصله اطمینان

 کران باال کران پایین

 

 زنجیره پذیری انعطاف

 تامین

 97.33 1761 وضعیت موجود

 وضعیت مطلوب -5790 -5713 97995 -59753 -5710
9701 97195 

مقایسه شده با  9791مقدار بدست آمده برای متغیر قابلیت اطمینان دریافت خدمات با مقدار -pدرصد 01در سطح اطمینان 

با توجه به . رد می شود   می باشد، فرضیه ( 9791)توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از ضریب خطای مورد نظر 

تر بودن میانگین انعطاف پذیری زنجیره تامین در وضعیت اینکه  فاصله اطمینان مورد نظر بازه منفی می باشد، نشان دهنده باال

 . و نشان از وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می باشد. مطلوب نسبت به وضعیت موجود می باشد

 

 شاخص هزینه های زنجیره تامین

 
  مقایسه زیر شاخص های هزینه های زنجیره تامین در وضعیت موجود و مطلوب -13شمارهنمودار 

 

 
  مطلوب-در وضعیت موجود میانگین شاخص هزینه های زنجیره تامین -14شماره نمودار 

 

  آزمون مقایسه میانگین دو گروه وابسته -7جدول شماره 

 میانگین 
انحراف 

 pمقدار - tآماره آزمون    میانگین  معیار

 %01اطمینانفاصله 

 کران باال کران پایین

 

 زنجیره های هزینه

 تامین

 97.35 1791 وضعیت موجود

 وضعیت مطلوب -5735 -.175 97995 -11711 -5700
1795 97911 

مقایسه شده با  9791مقدار بدست آمده برای متغیر قابلیت اطمینان دریافت خدمات با مقدار -pدرصد 01در سطح اطمینان 

با توجه به . رد می شود   می باشد، فرضیه ( 9791)توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از ضریب خطای مورد نظر 

تر بودن میانگین هزینه های زنجیره تامین در وضعیت اینکه  فاصله اطمینان مورد نظر بازه منفی می باشد، نشان دهنده باال

 . و نشان از وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می باشد. مطلوب نسبت به وضعیت موجود می باشد

 

 شاخص کارایی مدیریت خدمات ارائه شده در زنجیره تامین

0 
2 
4 
6 

 هزینه خدمات

 …کل هزینه 

 …بهره وری ارزش 

 وضعیت موجود

 وضعیت مطلوب

0 
2 
4 
6 

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود

 -هزینه های زنجیره تامین

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 
  مقایسه زیر شاخص های کارایی زنجیره تامین در وضعیت موجود و مطلوب -15شمارهنمودار 

 

 
  در وضعیت  میانگین شاخص کارایی مدیریت خدمات ارائه شده در زنجیره تامین -16شماره نمودار

 مطلوب-موجود

 

  آزمون مقایسه میانگین دو گروه وابسته-8جدول شماره 

 میانگین 
انحراف 

 pمقدار - tن آماره آزمو   میانگین  معیار
 %01فاصله اطمینان

 کران باال کران پایین

 خدمات مدیریت کارایی

 زنجیره در شده ارائه

 تامین

 97055 1761 وضعیت موجود

 وضعیت مطلوب -.575 -5765 97995 -51736 -5793
1795 97110 

 

مقایسه شده با  9791مقدار بدست آمده برای متغیر قابلیت اطمینان دریافت خدمات با مقدار -pدرصد 01در سطح اطمینان 

با توجه به . رد می شود   می باشد، فرضیه ( 9791)توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از ضریب خطای مورد نظر 

اینکه  فاصله اطمینان مورد نظر بازه منفی می باشد، نشان دهنده باالتر بودن میانگین کارایی مدیریت خدمات ارائه شده در 

و نشان از وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود با . زنجیره تامین در وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود می باشد

 . اشدوضعیت مطلوب می ب

 

 (AHP)تحلیل سلسله مراتبی

در تحلیل کلیه پرسشنامه ها به این صورت عمل می شود که ابتدا نرخ ناسازگاری کلیه مقایسات زوجی محاسبه می گردد و از 

 5/9بین کلیه پرسشنامه ها، آنهایی جهت رتبه بندی معیارها استفاده می شود که نرخ ناسازگاری همه جداول آن، کمتر از 

این  Expert choiceر ادامه ماتریس مقایسه زوجی معیارهای فرعی و اصلی آورده شده است که به کمک نرم افزار د. است

در جداول زیر ماتریس مقایسه های زوجی معیارهای . ماتریس بر اساس میانگین هندسی تبدیل به یک ماتریس نهایی می شود

 .به همراه نرخ ناسازگاری هر کدام، آورده شده است

 

 تامین زنجیره دریافت خدمات در اطمینان مقایسه زوجی زیر معیارهای قابلیت -0دولج
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 Expert choiceخروجی نرم فزار : منبع

و ورود ماتریس های مقایسات زوجی، وزن معیارها به گونه ای که در زیر نشان  Expert Choiceپس از ساخت مدل در برنامه 

 نشان داده شده است Expert Choiceشاخص به کمک نرم افزار  9لویت بندی در نموداراو. داده شده است، بدست آمد

 
 EXPERT CHOICEدریافت خدمات با استفاده از نرم افزار  اطمینان اولویت بندی زیر معیارها ی قابلیت -.5نمودار  

 

  دریافت خدمات اطمینان اولویت بندی زیر معیارها ی قابلیت-11جدول 
 ردیف

 
 اولویت وزن شاخص ها

5 X1 1 97900 عملکرد خدمات 

1 X2 5 97151 خدمات پزشکی تکمیل نرخ 

9 X3 9 97530 صحیح تکمیل نرخ 

.. بیشترین اهمیت را دارد 151/9خدمات پزشکی با وزن نسبی  تکمیل همچنانکه در جدول باال نیز دیده می شود، شاخص نرخ

است، سازگاری این مقایسات قابل قبول می /. 59چون کمتر از  بدست آمده است که/. 91نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 

 .باشد

 .در نمودار زیر رتبه بندی معیارهای به ترتیب اولویت نشان داده شده است

 
 دریافت خدمات اطمینان نمودار رتبه بندی نهایی زیر معیارها ی قابلیت: -53نمودار  

 

 تامین زنجیره پذیری مقایسه زوجی زیر معیارهای انعطاف: -55جدول
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 Expert choiceخروجی نرم فزار : منبع

و ورود ماتریس های مقایسات زوجی، وزن معیارها به گونه ای که در زیر نشان  Expert Choiceپس از ساخت مدل در برنامه 

 ده شده استنشان دا Expert Choiceشاخص به کمک نرم افزار  1در نمودار اولویت بندی . داده شده است، بدست آمد

 

 
 EXPERT CHOICEتامین با استفاده از نرم افزار  زنجیره پذیری اولویت بندی زیر معیارهای انعطاف --50نمودار 

  تامین زنجیره پذیری اولویت بندی زیر معیارها ی انعطاف-12جدول 

 ردیف
 

 اولویت وزن شاخص ها

5 X1 5 97699 زنجیره پاسخ زمان 

1 X2 1 97199 ارائه شدهخدمات  پذیری انعطاف 

بنابراین در . بیشترین اهمیت را دارد 699/9همچنانکه در جدول نیز دیده می شود، شاخص زمان پاسخ زنجیره با وزن نسبی 

است، /. 59بدست آمده است که چون کمتر از /. 95نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی . شاخص بیشترین تاثیر را دارد 1بین 

 .قابل قبول می باشدسازگاری این مقایسات 

 .در نمودار زیر رتبه بندی معیارهای به ترتیب اولویت نشان داده شده است

 
 تامین  زنجیره پذیری نمودار رتبه بندی نهایی زیر معیارهای انعطاف: -19نمودار  

 تامین زنجیره های مقایسه زوجی زیر معیارهای هزینه -59جدول

 
 Expert choiceخروجی نرم فزار : منبع

و ورود ماتریس های مقایسات زوجی، وزن معیارها به گونه ای که در زیر نشان  Expert Choiceپس از ساخت مدل در برنامه 
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 نشان داده شده است Expert Choiceشاخص به کمک نرم افزار  1در نمودار اولویت بندی . داده شده است، بدست آمد

 
 EXPERT CHOICEتامین با استفاده از نرم افزار  زنجیره های ا ی هزینهاولویت بندی زیر معیاره. --15نمودار  

 

  تامین زنجیره های اولویت بندی زیر معیارهای هزینه-14جدول 

 ردیف
 

 اولویت وزن شاخص ها

5 X1 9 97116 هزینه خدمات 

1 X2 1 .9716 تامین زنجیره مدیریت هزینه کل 

9 
X3 1 97530 افزوده ارزش وری بهره 

1 
X4 5 97995 / بازنشستگی/خدمات پزشکی هزینه 

بیشترین اهمیت را  995/9همچنانکه در جدول نیز دیده می شود، شاخص هزینه خدمات پزشکی و بازنشستگی با وزن نسبی 

تامین و هزینه خدمات وزن نسبی  زنجیره مدیریت هزینه شاخص کل. شاخص بیشترین تاثیر را دارد 1بنابراین در بین . دارد

است، /. 59بدست آمده است که چون کمتر از /. 90نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی . در اولویت بعدی قرار دارد 116/9و /. .16

 .سازگاری این مقایسات قابل قبول می باشد

 .در نمودار زیر رتبه بندی معیارهای به ترتیب اولویت نشان داده شده است

 
 تامین زنجیره های زیر معیارهای هزینهنمودار رتبه بندی نهایی : -11نمودار  

 

 تامین زنجیره خدمات ارائه شده در مدیریت مقایسه زوجی زیر معیارها ی کارایی:  -51جدول

 
 Expert choiceخروجی نرم فزار : منبع

زیر نشان و ورود ماتریس های مقایسات زوجی، وزن معیارها به گونه ای که در  Expert Choiceپس از ساخت مدل در برنامه 

 نشان داده شده است Expert Choiceشاخص به کمک نرم افزار  9در نمودار اولویت بندی . داده شده است، بدست آمد
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 EXPERTتامین با استفاده از نرم افزار  زنجیره خدمات ارائه شده در مدیریت اولویت بندی زیر معیارها ی کارایی-19نمودار  

CHOICE 
 

 تامین زنجیره خدمات ارائه شده در مدیریت زیر معیارها ی کاراییاولویت بندی  -16جدول 
 ردیف

 
 اولویت وزن شاخص ها

5 X1 5 97195 نقد به نقد چرخه زمان 

1 X2 9 97191 مورد انتظار برای دریافت خدمات زمان 

9 
X3 1 97111 خدمات عایدی 

بنابراین . بیشترین اهمیت را دارد 195/9با وزن نسبی نقد  به نقد چرخه همچنانکه در جدول نیز دیده می شود، شاخص زمان

نرخ . در اولویت بعدی قرار دارد/. 111خدمات با وزن نسبی  شاخص های عایدی. شاخص بیشترین تاثیر را دارد 9در بین 

می است، سازگاری این مقایسات قابل قبول /. 59بدست آمده است که چون کمتر مساوی /. 95ناسازگاری مقایسات زوجی 

 .باشد

 .در نمودار زیر رتبه بندی معیارهای به ترتیب اولویت نشان داده شده است
 

 
 تامین زنجیره خدمات ارائه شده در مدیریت رتبه بندی نهایی زیر معیارهای زیر معیارها ی کارایی: -11نمودار  

 

 مقایسه زوجی معیارهای اصلی  -.5جدول

 
 Expert choiceخروجی نرم فزار : منبع

و ورود ماتریس های مقایسات زوجی، وزن معیارها به گونه ای که در زیر نشان  Expert Choiceپس از ساخت مدل در برنامه 

 نشان داده شده است Expert Choiceشاخص به کمک نرم افزار  1در نمودار  اولویت بندی . داده شده است، بدست آمد
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 EXPERT CHOICEا استفاده از نرم افزار اولویت بندی معیارها ی اصلی ب-11نمودار  

 

  اولویت بندی  معیارها ی اصلی -18جدول 
 ردیف

 
 اولویت وزن شاخص ها

5 X1 1 97965 تامین زنجیره در خدمات دریافت اطمینان قابلیت 

1 X2 5 979.5 تامین زنجیره پاسخگویی 

9 
X3 9 .9755 تامین زنجیره پذیری انعطاف 

1 
X4 1 97591 تامین زنجیره های هزینه 

1 X5 1 97916 تامین زنجیره در شده ارائه خدمات مدیریت کارایی 

. بیشترین اهمیت را دارد 9.5/9با وزن نسبی  تامین زنجیره پاسخگوییهمچنانکه در جدول نیز دیده می شود، شاخص 

 انعطافو  تامین زنجیره در خدمات دریافت اطمینان قابلیتشاخص های . شاخص بیشترین تاثیر را دارد 1بنابراین در بین 

بدست آمده /. .9نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی . در اولویت بعدی قرار دارد 9/.55و /. 965با وزن نسبی  تامین زنجیره پذیری

 .است، سازگاری این مقایسات قابل قبول می باشد/. 59است که چون کمتر از 

 .ترتیب اولویت نشان داده شده استدر نمودار زیر رتبه بندی معیارهای اصلی به 

 
 نمودار رتبه بندی نهایی معیارها ی اصلی : -16نمودار  

 گیری بحث و نتیجه
از %( 3979)نفر 19. نفر از مدیران و معاونین سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی انجام شد 66این تحقیق بر روی 

افراد با بازه سنی کمتر از %( 9)نفر 1بازه سنی افراد مورد بررسی . را زنان تشکیل دادند%( .507)نفر 59افراد گروه را مردان و

 11و افراد باالی %( 5371)نفر 51سال  11تا  96و %( 9671)نفر 11سال  91تا  11با بازه سنی  افراد%( 9671)نفر 11سال و  11

 11و کارشناسی %( .117)نفر 51افراد شرکت کننده در تحقیق با تحصیالت کاردانی و کمتر . بودند%( 1171)نفر 13سال 

و %( 9573)نفر 15سال 1رسی عبارت است از کمتر از سابقه گروه مورد بر. بودند%( 5976)نفر 0و کارشناسی ارشد %( 6976)نفر

در این تحقیق ابتدا . می باشد%( .117)نفر51سال  19تا  56و %( 76.)نفر 1سال  51تا  55و %( 1571)نفر 51سال  59تا  1

رها با سپس با توجه به وجود شکاف در بین متغی. متغیرها در دو بعد وضعیت موجود و مطلوب بررسی و با هم مقایسه شدند

در وضعیت موجود متغیر قابلیت اطمینان دریافت خدمات در . الویت بندی و وزن دهی انها به منظور بررسی بیشتر پرداخته شد

با انحراف معیار  1710و پاسخگویی زنجیره تامین دارای میاگین  97.11با انحراف معیار  17.3زنجیره تامین دارای میانگین 

با انحراف  1791و هزینه های زنجیره تامین دارای میانگین  97.33با انحراف معیار  1761ه تامین و انعطاف پذیری زنجیر 97016

در . می باشد 97055با انحراف معیار  1761و کارایی مدیریت خدمات ارائه شده در زنجیره تامین دارای میانگین 97.35معیار 
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و  97931با انحراف معیار  1716تامین دارای میانگین  وضعیت مطلوب متغیر قابلیت اطمینان دریافت خدمات در زنجیره

با انحراف معیار  9701و انعطاف پذیری زنجیره تامین  97615با انحراف معیار  1751پاسخگویی زنجیره تامین دارای میاگین 

ائه شده در زنجیره و کارایی مدیریت خدمات ار97911با انحراف معیار  1795و هزینه های زنجیره تامین دارای میانگین  97195

 . می باشد 97110با انحراف معیار  1795تامین دارای میانگین 

نشان  -..57درصد قابلیت اطمینان دریافت خدمات با اختالف میانگین  01نتایج آزمون تی زوجی نشان داد در سطح اطمینان 

و نشان از . ت به وضعیت موجود می باشددهنده باالتر بودن میانگین قابلیت اطمینان دریافت خدمات در وضعیت مطلوب نسب

شاخص پاسخگویی زنجیره تامین با اختالف میانگین . وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می باشد

و . نشان دهنده باالتر بودن میانگین پاسخگویی زنجیره تامین در وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود می باشد -5711

شاخص انعطاف پذیری زنجیره تامین با اختالف . شکاف معنادار بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می باشد نشان از وجود

نشان دهنده باالتر بودن میانگین انعطاف پذیری زنجیره تامین در وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود  -5710میانگین 

شاخص مناسب بودن هزینه های . وضعیت مطلوب می باشد و نشان از وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود با. می باشد

نشان دهنده باالتر بودن میانگین مناسب بودن هزینه های زنجیره تامین در وضعیت  -5700زنجیره تامین با اختالف میانگین 

. باشدو نشان از وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می . مطلوب نسبت به وضعیت موجود می باشد

نشان دهنده باالتر بودن میانگین کارایی  -5793شاخص کارایی مدیریت خدمات ارائه شده در زنجیره تامین با اختالف میانگین 

نشان از وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود با . مدیریت خدمات در وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود می باشد

د شکاف در متغیرهای مورد بررسی در ادامه به وزن دهی و الویت بندی متغیرها و با توجه به وجو. وضعیت مطلوب می باشد

 . زیرشاخص های انها پرداخته شده است

در  97151نتایج رتبه بندی زیرشاخص های قابلیت اطمینان دریافت خدمات نشان داد که نرخ تکمیل خدمات پزشکی با وزن 

در الویت های بعدی  97530و نرخ تکیمل صحیح با وزن  97900خدمات با وزن پس از ان عملکرد . باالترین الویت قرار دارد

در باالترین الویت و پس از ان  9769در بخش انعطاف پذیری زنجیره تامین شاخص زمان پاسخ زنجیره با وزن . قرار دارند

زنجیره تامین شاخص هزینه  در بخش هزینه های.در الویت بعدی قرار دارد 9719انعطاف پذیری خدمات ارائه شده با وزن 

و هزینه  .9716سپس کل هزینه مدیریت زنجیره تامین با وزن . خدمات پزشکی و بازنشستگی در باالترین الویت قرار دارد

در بخش کارایی مدیریت شاخص . در الویت های بعدی قرار دارد 97530و بهره وری ارزش افزوده با وزن  97116خدمات با وزن 

و زمان مورد انتظار برای  97111در باالترین الویت و شاخص عایدی خدمات با وزن  97195به نقد با وزن زمان چرخه نقد 

در  979.5در نهایت شاخص پاسخگویی زنجیره تامین با وزن . در الویت های بعدی قرار دارد 97191دریافت خدمات با وزن 

و انعطاف پذیری زنجیره تامین با وزن  97965جیره با وزن باالترین الویت و شاخص قابلیت اطمینان دریافت خدمات در زن

 .در الویت های بعدی قرار دارند 97916کارایی مدیریت خدمات با وزن .  97591و هزینه های زنجیره تامین با وزن  .9755

ست توجه نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین متغیر تاثیر گذار شاخص پاسخگویی زنجیره تامین است می بای

متغیر انعطاف پذیری . شاخص قابلیت اطمینان دریافت خدمات از لحاظ الویت در رتبه دوم قرار دارد. بیشتری به آن شود

در نتیجه در حوزه قابلیت اطمینان . در نتیجه این متغیر توجه بیشتری را طلب می کند. زنجیره تامین در رتبه سوم قرار دارد

. تیب نرخ تکمیل خدمات پزشکی و عملکرد خدمات و نرخ تکیمل صحیح تمرکز بیشتری شوددریافت خدمات می بایست به تر

در بخش انعطاف پذیری زنجیره تامین ابتدا بایستی بر شاخص زمان پاسخ زنجیره و پس از ان بر انعطاف پذیری خدمات ارائه 

 .شده تمرکز نمود

 .ترتیب باید این متغیرها را مد نظر قرار بگیرندبا توجه به نتایج تحقیق مدیران سازمان تامین اجتماعی به 

پیشنهاد می گردد تحقیقات جامعی در خصوص شناسایی نقاط موثر بر تصمیم گیری استراتژیک زنجیره تامین منابع مالی و -5

 . در سازمان تامین اجتماعی انجام گیرد( نظام جامع تامین منابع مالی)انتخاب تامین کنندگان استراتژیک

 .  هاد می گردد برنامه ریزی های جامعی در راستای تمرکز هر چه بیشتر بر نقاط استراتزیک شناسیی شده انجام پذیردپیشن-1

 .پیشنهاد می گردد تحقیقات جامعی در خصوص میزان و نحوه مدیریت پاسخگویی در زنجیره تامین انجام پذیرد -9
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ی توانند انجام دهند تا باعث افزایش کارایی و پاسخگویی زنجیره پشنهاد می گردد اقداماتی که سازمان تامین اجتماعی م-1

 .تامین شود، انجام گردد

پیشنهاد می گردد اقداماتی که سازمان تامین اجتماعی می توانند انجام دهند تا باعث کاهش شکاف طبقاتی در شاخص های -6

 .مد نظر می گردد، انجام گردد

 .سایی نقاط ضعف و قوت موثر بر شاخص های زنجیره تامین، انجام شودپیشنهاد می گردد تحقیقی در خصوص شنا-.
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