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Abstract 
Since Iran is under sanctions for political and economic reasons and instability 
caused by them, high uncertainty is caused by many modern drug supply chain 
network parameters. Hence, this study is an attempt to present a dynamic model 
of the resilient drug supply chain system, considering economic, political, and 
logistical risks. The model presentation process in this research is done in three 
stages. Based on the results of a library study on the theoretical foundations and 
research background, resilience indicators in the supply chain are extracted in 
the first stage. In the second stage, the resilient model is extracted in the supply 
chain of the mentioned industry. After performing the necessary analyses, it is 
modeled, and finally, using a case study, the desired outputs and strategies are 
obtained. This study shows that to achieve the highest level of chain resilience, 
the best decision is to implement three investment strategies, human capital 
development and accelerating the completion of the projects based on 
prioritization simultaneously. 
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Extended abstract 
1. Introduction  
Nowadays, competition is considered one 
of the most important factors in the 
development of industry, and the 
pharmaceutical industry is not an 
exception in this regard (Adobor & 
McMullen, 2018). The importance of 
competition in this sector is so high that 
governments try to balance it with 
economic growth. In addition to the 
competition, high drug prices can be a 
factor that always threatens medical 
services and challenges low-income 
patients. The high cost of drug production 
and its continued increase is considered a 
worldwide concern. Thus, a drug chain 
management system is required (Yousefi 
and Alibabaei, 2015). Given the supply 
characteristics, storage and distribution of 
drugs is important because most people 
who receive medical services are living in 
villages and are deprived of medical 
services due to distance and additional 
costs. Thus, they are not able to go to 
urban centers to receive services. 
Moreover, due to effective procurement, 
provision, and distribution of services and 
drugs, poor people's access to drugs is 
possible. Thus, irrational referral of a large 
part of the population to other specialized 
centers is not necessary (Esmaeillou et al., 
2017). Given what was stated above, this 
study is an attempt to present a model of 
System Dynamics (SD) in the drug 
resilience supply chain, considering 
economic, political and logistical risks to 
achieve the highest resilience of the chain.  

 

2. Methodology  
This study intends to guide supply chain 
members in identifying potential sources 
of risk by identifying indicators that affect 

the pharmaceutical supply chain through 
providing a model in this respect and 
implementing appropriate strategies 
through a coordinated approach to reduce 
the supply chain vulnerability. Hence, it 
helps them achieve the upper hand in the 
competition and satisfy the customer 
needs. In this research, considering the 
economic, political, and logistics risks, the 
process of presenting a system dynamics 
model in the pharmaceutical supply chain 
was done in three stages. In the first step, 
the supply chains indicators were derived 
from desk research results based on the 
theoretical foundations and research 
background. Then, we derived the 
conceptual model of pharmaceutical 
industry specialists from the 
pharmaceutical supply chain and analyzed 
the results. The third step eventually 
yielded a system dynamics model for the 
pharmaceutical supply chain system. The 
suggested system dynamics method was 
selected to study the changes over time 
and observe the variables' effect on the 
target and other variables. The system 
dynamics included causal mapping and the 
development of computer simulations to 
understand the system behavior. Finally, 
scenario options were tested 
systematically to answer a set of 'what-if' 
questions.  

 

3. Findings and Results 
The results suggest that in the first 
scenario, by making the desired changes 
(investment budget allocation) following 
the events in the model, the level of cash 
resources and the level of chain agility 
reached the second place, the level of 
cooperation between the actors and the 
level of risk management culture reached 
the third place, the level of innovative 
methods of payment reached the second 



 

411 Mohammad Hamzelou, Mansour Momeni, Hanan Amoozad Mahdiraji. Design System Dynamics Model of Drug 
Supply Chain Resilience: A Case Study on Barakat Pharmaceutical Company 

Journal of Executive Management   
Volume 14. Issue 28. Autumn and winter, 2021. Pages 409 to 431. 

place, and the level of diverse/alternative 
sources of supply/exports reached the 
first place among the other scenarios. This 
shows that increasing the capital alone 
cannot be the best strategy. The results 
show that investment has a positive effect 
on variables affecting resilience, including 
agility, financial resources, risk 
management, and cooperation among 
actors. Still, as stated in the results in 
Figure 15, investment alone is not the best 
scenario to increase the resilience. 
According to Figure 15, in the second 
scenario, it was shown that this scenario 
(human capital development) alone is the 
weakest scenario, which means that with 
the development of human capital, 
without determining the other strategies, 
the level of agility, financial resources, risk 
management, and cooperation increases 
among the actors at the lowest level, and 
this results in little change in the supply 
chain resilience. Figure 15 shows that 
Scenario 3 gives the best values for the 
variables of agility, financial resources, risk 
management, cooperation among actors, 
and innovative payment methods. These 
results show that combining these three 
strategies (investment, human capital 
development, and accelerating the 
completion of ongoing projects) can 
achieve the best state for chain resilience. 

Finally, the results of Scenario 4 show that 
when the four strategies of increasing 
synergy and intra-group partnerships, in 
addition to the investment, human capital 
development, and accelerating the 
completion of ongoing projects based on 
prioritization are implemented 
simultaneously, the level of agility and 
other variables is reduced. These 
reductions indicate lower resilience 
compared to Scenario 3 because focusing 
on more strategies lowers the quality of 

execution of other strategies, and 
reducing this quality of execution reduces 
the values of agility, financial resources, 
risk management, cooperation among 
actors, innovative payment methods, 
diverse/alternative sources of supply and 
exports, and finally chain resilience. 

 

4. Conclusion 
These results show that to achieve the 
highest level of chain resilience, the best 
decision is to implement investment 
strategies, develop human capital, and 
accelerate the completion of ongoing 
projects based on prioritization 
simultaneously. Thus, this study shows 
that among the strategies defined for the 
future plans of Pharmaceutical Group, if 
the company's goal is to increase the 
supply chain resilience, it should 
implement these three strategies. None of 
the previous studies has examined the 
dynamics of system in the resilient supply 
chain, considering economic, political and 
logistical risks. Hence, it can be stated that 
the integrated results of this study have 
not been mentioned in any of the previous 
studies and this research has provided a 
unique review.  If the future studies 
consider safety issues such as road safety 
and its effects, such as reducing delivery 
time and economic, political and logistical 
risks, the results will be closer to reality. In 
addition, if the environmental risks are 
considered, given the current critical 
situation of pollution in the world, these 
studies will be examined more 
comprehensively. Also, future studies can 
focus on ways to increase understanding 
and ultimately adopting these strategies. 
Also, it is possible practically to examine 
the strategies and methods of using it. 
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 پژوهشی  علمی 

:  تجربی شاهد)  دارو آورتاب تامینزنجیره سیستم  پویایی مدل ارائه
 (برکت دارویی شرکت
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 تاریخ دریافت:
 1399آبان   15

 : پذیرش تاریخ 
 1400اردیبهشت  25

 :تاریخ انتشار
 1401دی  6

 چکیده
 بسیاری   در  زیادی  اطمینان  عدم  آن،  از  ناشی  هایثباتیبی  و  ایران،  علیه  ظالمانه  هایتحریم  به  توجه  با
 پویایی  مدل ارائه دنبال به پژوهش اين.  شودمی ایجاد دارو مدرن تأمینزنجیره شبکه پارامترهای از

 لجستیکی   و  سیاسی  اقتصادی،  هایریسک   گرفتن  نظر  در  با  دارو،   آورتاب  تامین  زنجیره  سیستم
 براساس   اول  مرحله  در  گیرد؛می  انجام  مرحله  سه  طی  پژوهش  این  در  مدل  ارائه  فرایند.  باشدمی

 در  آوریتاب  هایشاخص   پژوهش،  پیشینه   و  نظری  مبانی  خصوص  در  ایکتابخانه  مطالعه  نتایج
  از   پس   مذکور  صنعت  تأمینزنجیره   در  آور تاب  مدل  دوم  مرحله  در.  شودمی  استخراج  تأمین  زنجیره
 و  ها خروجی  به  موردی  مطالعه  از  استفاده  با  نهایت  در  و  یابدمی  توسعه  الزم  هایتحلیل  انجام 

 باالترین  به  رسیدن  برای  که  دهدمی  نشان  تحقیق  این  نتایج.   رسید  خواهیم  نظر  مورد  هایاستراتژی
  سرمایه  توسعه گذاری،سرمایه استراتژی سه همزمان اجرای تصمیم بهترین زنجیره، آوریتاب میزان

 .باشدمی بندی اولویت اساس بر اجرا دست در هایپروژه  تکمیل در تسریع و انسانی

 کلیدواژه ها: 
 دارو، تأمين زنجيره  آوری،تاب

  تأمین، زنجیره پذیریآسیب
 صنعت سیستم، پویایی ریسک،

 دارو
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 مقدمه 1
  ع ی و توز  ره یذخ  ی زنجیره تامین،های ژگی با توجه به و

دارو   تامین  زنجیره  اهمدر  ز   ت یحائز  اوالً    رایاست 
افراد  بی قر  ت یاکثر اتفاق    ی که خدمات درمان  ی به 

کنند ساکن شهرها و روستاها هستند و  ی م   افتیدر
دل همچن  طوالنی   مسافت   ل یبه    یهانه یهز  نیو 
  ن، یهستند. بنابرا   وممحر   یاز خدمات پزشک   یاضاف

به مراجعه به مراکز شهر قادر    افت یدر   یبرا  یآنها 
که این مورد باعث افزایش بار مالی   ستندیخدمات ن

  ا ی. ثانو اقتصادی بر روی شبکه توزیع دارو خواهد شد
ته  موثر،  تدارکات  خاطر  توز  هیبه  و    عیو  خدمات 

دسترس   ی داروها فقرا    ی منظم،  توسط  داروها  به 
بخش    یمنطقر یمراجعه غ  ن،یاست. بنابرا   ر یپذامکان

جمع  ی بزرگ تخصص   تیاز  مراکز  الزم    گر ید  یبه 
همکاران،    لولی)اسماع  ستین به  2017و  توجه  با   .)

ا   ن یا   تیاهم پو  قی تحق  ن یموارد  ارائه مدل    یی ای به 
زنج  ستمیس نظر    نیتام  ره یدر  در  با  دارو  آور  تاب 

ر لج  یاسیس  ،یاقتصاد  یسکهای گرفتن    ی ک یستیو 
تاب  میزان  باالترین  به  رسیدن  زنجیره، برای    آوری 

 .  پردازدیم

 پژوهش با توجه به مطالب ذکر شده در باال، اين
تاثیرگذار بر   هایشاخص شناسايي با  تا است  آن بر

 چراغ زمينه،  اين در ارائه مدلی زنجيره تأمين دارو و
بالقوه   تأمين زنجيره اعضاي راه منابع  در شناسایی 

جهت   راهنمایی  و  بوده  سازی  یاده پریسک 
های مناسب از طریق یک رویکرد هماهنگ  یاستراتژ

زنجیره   اعضای  میان  کاهش    منظوربه در 
زنجیره  یبآس باشد؛تأمپذیری   طريق اين از و ین 
 رضایت تر وباال رقابتي قدرت به دستيابي در را هاآن

نمايد. فرایند ارائه   یاری  ،خود مشتريان بيشتر هرچه
مدل پویایی سیستم در زنجیره تأمین دارو با در نظر  

لجیستیکی    و   سیاسی   اقتصادی،   های گرفتن ریسک 
انجام می  پژوهش طی سه مرحله  این  در  در  گیرد؛ 

کتابخانه  مطالعه  نتایج  براساس  اول  در  مرحله  ای 
مبانی   پژوهش،  خصوص  پیشینه  و  نظری 

استخراج  شاخص تأمین  زنجیره  بر  تاثیرگذار  های 
شاخص می به  توجه  با  دوم  مرحله  های  شود. 

مدل   آمدند،  بدست  اول  مرحله  در  که  تاثیرگذاری 
اولیه با توجه به نظر خبرگان صنعت دارو از زنجیره  

شود. در مرحله سوم نیز مدل  تأمین دارو ساخته می 
تأمین استخراج می پویایی سیستم در ز  شود.  نجیره 

خروجی نهایی مرحله سوم، یک مدل پویایی سیستم  
روش   انتخاب  دلیل  بود.  خواهد  دارو  تأمین  زنجیره 
پویایی سیستم در این پروژه این است که بتوان در  
و   داد  قرار  بررسی  مورد  را  تغییرات  زمان  طول 
همچنین بتوان تاثیر متغیرها کمکی را بر متغیرهای  

  به  سناریو  های  مشاهده کرد. در آخر گزینه  حالت  
 تا  گیرندمی   قرار  آزمایش  مورد  سیستماتیک  صورت

 .  دهند  پاسخ"  اگر - چه" سؤاالت  به

ساختار این مقاله این گونه است که، در بخش  
  مطالعات پیشین بررسی شده و متغیرهای موثر بر  2

به بررسی    3شود. سپس در بخش  مدل استخراج می 
و   تحقیق  می روش  پرداخته  پویا  در  سیستم  شود، 

مورد  4بخش   می مطالعه  ارائه  و  ی  و طراحی  گردد 
  5گردد. بخش  پویایی سیستم انجام می ارزیابی مدل  

باشد. در  بیانگر پیشنهادات کاربردی و مدیریتی می 
بخش   در  تحقیق    6نهایت  از  گیری  نتیجه  به 

 پردازیم. می

 

 پیشینه تحقیق 2
برجسته دارو در بهداشت و درمان  نقش  با توجه به  

اهمیت  زنج  بیماران،  ا  ن یتام  رهی نقش  در    ن یدارو 
در    یانگارمشخص است که با سهل   یامر  ستمیس

دارو    نیتام  ره یدچار نقص است. زنج  ستمیس  ن ی آن ا
 : شده است  لیتشک یاز سه بخش اصل 

ا   دیتول • در  مراحل    ن یدارو:  شامل  بخش 
)جهت کسب اجازه    یکسب موافقت قانون 

و توسعه   قیفروش دارو در بازار( تحق  یبرا
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باشد  ی دارو م  یسازی تجار  نیو همچن  ه،یاول
 .(2020  ،و همکاران 1تاکر)

حمل   عی توز • از  دارو:  دارو  انتقال  و  ونقل 
به   ای  دکنندگانیتول واردکنندگان 

توز خرده  را  م  عی فروشان  نامند. ی دارو 
بداروخانه  و  فروشان  خرده   هامارستان یها 

  ده یچی. از مباحث پباشندی م  نیتام  ره یزنج
م   ن یا جغرافی بخش  مکان  از    یی ایتوان 

همچن  دکنندگان،یتول و    ن یواردکنندگان 
نها صرفم همچن  یی کنندگان  برد.    ن ینام 

شوند  یعرضه م  ییسرد داروها   نیتامره یزنج
  ر یامکانپذ   ی معمول  ی آنها در دما  ی که نگهدار

ا  نیست پ  نیکه  از  خود    ی های دگیچیمورد 
 .بخش است  نیا

دارو    لی: تحو یینها  یفروش دارو به مشتر •
مناسب    تیفیدر زمان و مکان مناسب و با ک 

و   تاکر)است    رهیزنج  یهابخش   نیاز مهمتر
طرفی    .(2020  ،همکاران بازارهااز    ی در 

آس  نینامع متالطم،    ره یزنج  یریپذبیو 
اهمشرکت از    ی اریبس  ی برا  نیتام   ت ی ها 
  ی هاره یکه زنج  ی . در حالاستافتهی   ی اریبس
نت  نیتام عنوان    ی جهان   یاب یمنبع  جهیبه 

  ن یتام  رهیزنج  سک یو ر   شوندیم  ترده یچیپ
کسب ابدیی م  ش یافزا در  چالش    ر وکا. 

ا   ت ی ریمد  ی امروز کاهش  از    سک یر   ن یو 
  است   چابک   نیتام  ی هاره یزنج  جاد یا   قیطر

با توجه به این    .(2019و همکاران،    2پرست )
تعاریف به بررسی مطالعات پیشین در این  

 شود. ها پرداخته می زمینه

 

 
1 Tucker 
2 Parast 
3 Li 
4 Lozano Díez 
5 Golan 

 زنجیره تامین تاب آور دارو   2.1
لی  مقاله  )  3در  بیان می   2020و همکاران  که  (  شود 

از    ی تواند به درک بهتری شبکه م  ی های ژگیو   ی بررس
زنج و  .  منجر شود  نیتأم  ره یمقاومت  همکاران  تاکر 

مدل 2020) را    یدیجد   نیتام  رهیزنج  ی طراح  یها( 
باز  دهندی توسعه م و  اختالالت  در طول    ی ابیکه  را 

  4در تحقیق لوزانو دیز   .دهندی زمان مورد توجه قرار م 
( همکاران  مورد(  2020و  به  ی مطالعه    یسازنهیبا 

anyLogistix   نرم شب و  م  یسازهیافزار    . شودی حل 
)و    5گوالن   مقاله   اتیادب  ( 2020همکاران 

کند که بر  ی م  ی را بررس  نیتأم  ره یزنج  یریپذانعطاف
متمرکز است    ی ریپذانعطاف  یسازی و کم   یسازمدل 

زنج شبکه  نیتام  ره یو  به  جمله    گرید   یهارا  از 
فرمانده حمل و  م  یونقل  متصل  کنترل    کند.یو 

  خچه ی تار(  2020و همکاران )  6توردسیال مقاله  همچنین  
از   استفاده  مورد  در    ی ساز  هیشبهای  روشموجود 

  ر یانعطاف پذ   زنجیره تامین  ی در طراح  یساز  نهیبه
بررس مورد  م   ی را  و    7یارسون   مطالعه  .دهدی قرار 

 ( م  (2019همکاران  استراتژ  کندی ادعا    ی های که 
آن   ایپو  ،ریپذانعطاف کاربرد  و  در  هستند  ها 

مانیکاندان و    در مقاله  تفاوت دارد.  نیتام  یهاره یزنج
( در قالب یک مطالعه موردی به  2019)  8سانداراکانی 

شرکت  تامین  زنجیره  استراتژی   SUN  بررسی 
Pharma  خرید   استراتژی  و  Ranbaxy   پردازد.  می

چن )   9مقاله  همکاران    عرضه   زنجیره   یک  (2019و 
  یک   و  داروسازی   تولیدکننده  یک   از  متشکل   دارویی

مقاله پرست و همکاران    .گیردمی   نظر  در   را  داروخانه
  اختالل   ریسک   مدیریت   بین  رابطه  بررسی   به  ( 2019)

  بررسی   و   پردازدمی   نوآوری  مدیریت  و   تامین  زنجیره
  نوآوری   در   شرکت   یک   گذاریسرمایه   آیا   که   کند می
  بهبود   در مقابل ختالل   را  شرکت  آوریتاب   تواندمی

( در مقاله  2019و همکاران )  10ایوانف   .خیر  یا  بخشد 
  . می پردازند  تامین   زنجیره  در   ریسک   مدیریت  به   خود 

6 Tordecilla 
7 Yaroson 
8 Manikandan & Sundarakani 
9 Chen 
10 Ivanov 
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  ( پیشبرد 2019و همکاران )   1دونادونی   تحقیق  از   هدف
  زنجیره  اختالل  مدیریت   حول  مدیریتی و  نظری  درک

 .  است تامین

  ن یتام  رهیدر زنج  ستم یس یی ایپو 2.2
 تاب آور 

  یک   ( ارائه2018)  2آدوبور و مک مولن  مقاله  از  هدف
  زنجیره   شبکه  آورتاب  انواع   در   مفهومی   چارچوب

بررسی فرضیه مقدار    . است  تامین به  پژوهش  این 
زنجیره  بر  تاثیرگذار  متغیرهای   آورتاب   تامین  بهینه 

  یک   (2014)  3سوالنو و کامپوس -پردازد. تحقیق بنومی
  مؤثر  رویکرد  یک  عنوان  به را سیستم دینامیکی  مدل 
سازی   اثرات   تحلیل  و  تجزیه  برای   انتشار   و   ساده 

  عملکرد   بر   تروریستی   اعمال   از   ناشی  موانع   همزمان
به    .دهدمی   ارائه  جهانی  تامین  زنجیره این مطالعه 

  بین   همکاری  بررسی تاثیرگذاری مقدار بهینه سطح
سطح  سطح   مدیریت   فرهنگ   بازیکنان،    ریسک، 

منابع  چابکی و  از    زنجیره  استفاده  با  پویایی  نقدی 
 سیستم پرداخته است. 

برخی از محققین نیز به بررسی این سیستم در  
بخش دارو و خدمات پزشکی پرداخته اند. همچنین  
مطالعات بسیاری در زمینه زنجیره تامین تاب آور با  
انجام پذیرفته است از مدل های ریاضی    .استفاده 

بسیار   تحقیقات  طرفی  از  که  گردید  مالحظه 
نجیره  ز ویایی سیستم در بخش  محدودی در حوزه پ

تاب پویایی  تامین  دیگر  طرف  از  و  گرفته  انجام  آور 
تاب تامین  زنجیره  بخش  در  دارو  سیستم  آور 

جایگاهی نداشته است، حال آنکه، در این تحقیق به  
  تاب   تامین  زنجیره   سیستم  پویایی   تلفیقی   مدل   ارائه
با  دارو  آور   در   پرداخته شده است. در این مطالعه 

های   رفتنگ  نظر   و   سیاسی   اقتصادی،  ریسک 
می  صورت  مدل  طراحی  پذیردکه  لجیستیکی، 

 دهنده وجود نوآوری است.نشان 

 

 
1 Donadoni 
2 Adobor & McMullen 

 روش شناسی 3
آوری  در اینجا در رابطه با روش تحقیق، شیوه جمع 

اطالعات، همچنین ابزار آن و در نهایت روش تجزیه  
و تحلیل مورد استفاده بحث خواهد شد. این تحقیق  

کاربرد  نوع  از  ی است. همچنین پژوهش پیش از  رو 
نوع ک از  تحلیل اطالعات،  است.    ی فیتوص  - ی منظر 

این   از  در  استفاده  با  کتابخانه پژوهش،  و  ای  منابع 
های هدف، به مورد  شرکت عینی و واقعی  داده های  

است.   گرفته  قرار  پاسخ    دنیرس  یبرابررسی  به 
پویایی سیستم    کرد ی با استفاده از رو  ق،یسواالت تحق

   .شود می  پرداخته هاداده  لیتحل هیو تجز  یبه بررس

  بر   مبتنی  اولیه  فرضیه  یک  ایجاد :  پویا  فرضیه ▪
  یک   تدوین   ساز؛مساله   رفتار   فعلی   های نظریه
  مساله  دینامیک  چگونگی   از   دینامیک  فرضیه
  یک   نقشه  بازخورد؛  ساختار  از  شده  ایجاد

 اول. مرحله  هایورودی  مبنای بر  علی ساختار

  ایجاد :  بندی و تدوین مدل شبیه سازیفرمول  ▪
  آزمایش   منظور  به  سازیشبیه  مدل   یک

  و   ساختار   مشخصات:  شامل  پویا   فرضیه
  روابط   پارامترها،  برآورد  گیریتصمیم   قوانین
  سازگاری   برای   هاآزمایش   اولیه  شرایط   و   رفتاری

 . مرز و هدف  با

  را   مساله  رفتار  مدل   آیا"  اعتبارسنجی؛  تست ▪
 "کند؟می  ارائه هدف  برای  کافی   اندازه به

آن:    یاب یو ارز   ستمی بهبود س  یهانه یگز  یطراح ▪
  توان   می   چگونه  سناریو،   های ویژگی 

  چه "  کرد؛  طراحی  را   جدید  هایسیاست
  تحلیل  سیاست؛  تحلیل  و  تجزیه "  اگر  شدمی

  بررسی   پیشنهادی؛   سیاست  حساسیت 
  هایی سیاست   از  تعاملی  هیچ   آیا   که   شود می

 تاثیرات  به  منجر  است  ممکن  که  دارد  وجود
 (.2009، 4باشد )لئسون   همکوشی

3 Solano &  Campos 
4 Linnéusson 
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  20  از  بیش   با (  عام  سهامي )  برکت   دارویی  گروه
در  تابعه  شرکت  گردیده    تاسیس  1389  سال   که 

است به عنوان قلمرو مکانی تحقیق در نظر گرفته 
است داده .  شده  از  تحقیق  مدل  اجرای  های  برای 

در    1398تا سال    1389سال  واقعی که در بازه زمانی  
سیستم گروه دارویی برکت ثبت شده بودند، مورد  

قلمروی موضوعی تحقیق،    استفاده قرار گرفته است.
  گرفتن   نظر  در  با  دارو  آور  تاب  تامین   مدلسازی زنجیره

لجیستیکی    و  سیاسی  اقتصادی،   های ریسک 
ن انجام می گیرد:  برای این کار مراحل پایی  باشد.می

بر   تأثیرگذار  عوامل  شناسایی  برای  اول  مرحله  در 
  ریسکهای   گرفتن   نظر  در  با  دارو  آورتاب   تامین  زنجیره

داده لجیستیکی،    و  سیاسی  اقتصادی، های  از 
استفاده  کتابخانه  رشته  این  خبرگان  اطالعات  و  ای 

شود. سپس در گام بعد، ارتباط میان این عوامل  می
مورد  و   بودن،  منفی  و  مثبت  به  توجه  با  تاثیرشان 

گردد. پس از تائید نهایی تاثیرات تعیین  بررسی می 
شده توسط خبرگان، اطالعات حاصل، جهت بررسی  

گردد. با  پیاده سازی می   1و تحلیل در نرم افزار ونسیم 
استفاده از این نرم افزار، نتایج مدل بیان خواهند شد  

های تامین در راستای  زنجیره  تواند برای تمامی که می 
سیستم این  بر  مؤثر  عوامل  بهینه شناسایی  و  ها 

بکارگیری سازی آن  با  و  ها، مورد استفاده قرار گیرد 
بهینه  در  سعی  بتوانند  کارایی  آن  افزایش  و  سازی 

 سیستم و منابع خود داشته باشند. 

 

 هایافته 4
در ادامه به بررسی نتایج بدست آمده از مدل طراحی  

پردازیم. قبل از ورود به مرحله نتایج، ابتدا  می   شده
فرضیه و ساختار مدل به تفضیل شرح داده خواهند  

 شد.

 تدوین فرضیه پویا  •

 
1 Vensim 
2 Pruyt 

 به  شدهشناخته  خوب  دینامیک  فرضیه  یک  داشتن
  شروع   برای   کافی   اطالعات  که   است   معنی  این 

.  نیاز داریم  نرخ   و  سطح  معادالت  به  طراحی سیستم،
  فرآیند   بعدی   مرحله  به   تواند می   فرد   سپس

(.  2013،  2دهی بهتری نماید )پروت جهت   سازیمدل 
تحقیقات   بررسی  با  و  خبرگان  با  گفتگو  از  پس 
معیارها  از  برخی  که  شد  مشخص  پیشین، 
تاثیرات   به  توجه  با  دیگر  برخی  و  تاثیرگذارترند 
مشابه، در راستای ساده سازی مدل حذف گردید. در  

 گردد: یه اساسی تعریف می این تحقیق سه فرض

با طراحی مدل پویایی سیستم    فرضیه اول: (1
توان مقدار بهینه متغیرهای تاثیرگذار بر  می

 دارو را شناسایی کرد.  آور  تاب  تامین زنجیره

با طراحی مدل پویایی سیستم   فرضیه دوم:  (2
سطحمی بهینه  مقدار    بین   همکاری  توان 

سطح  ریسک،    مدیریت  فرهنگ  بازیکنان، 
منابع  چابکی  سطح و  را    زنجیره  نقدی 

 شناسایی کرد. 

با طراحی مدل پویایی سیستم    فرضیه سوم: (3
زنجیره می نظر  از  را  مناسب  مسیر    توان 

 دارو شناسایی کرد.  آورتاب تامین

 ساختار مدل  •

 تعیین مرز مدل  •

اساس  ی کی مرز    نییتع  یسازمدل   م یمفاه  نیتری از 
منطقه خاص جهت    کی مدل و محدود کردن آن در 

برنامه  لیتحل فاکتورها  یزیرو  و    رگذاریتاث  یاست. 
و    رندیگی منطقه قرار م   ن یدر ا   گر ید کیبر    ر یپذ  ریتاث

  ی قابل توجه  ریگذارند اما تاثی م ریکه تاث  ییفاکتورها
و    رندیگی قرار م   ستمیس  رزدر خارج از م   ،رندی پذی نم

تاث  گری د  یفاکتورها نه  مالحظه  ریکه   یاقابل 
گردند.   ی از مدل حذف م   رند یپذ   ی گذارند و نه م یم
  ی دیکل  یرهایمتغ  1(. جدول  2019و همکاران،    3مولرز )

براساس داده  های ثبت شده موجود در شرکت  که 

3 Moellers 
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را نشان    قیمسئله تحق  یدر مدلسازدارویی برکت  
وضعیت    دهد. یم ستون  در  که  است  ذکر  به  الزم 

این   اینکه  یعنی  بودن  درونزا  از  منظور  متغییر 
و   تاثیر میپذیرند  از متغییرهای دیگر  متغییرها خود 

این   اینکه  برونزا یعنی  از متغییرها  همچنین منظور 
می  مدل  مرز  متغییرهای  متغییرها  از  خود  و  باشند 

 پذیرند. دیگری تاثیر نمی 

 
 دارو   آور   تاب   تامین   متغیرهای کلیدی تاثیر گذار بر زنجیره   1جدول  

وضعیت  
 متغیر 

 ردیف شاخص 
وضعیت  

 متغیر 
 ردیف شاخص 

 1 نرخ سرعت واکنش  درونزا 24 شفافیت در زمانبندی زنجیره  درونزا
 2 زمان پاسخگویی  درونزا 25 سطح فرهنگ مدیریت ریسک  درونزا
 3 سطح چابکی زنجیره  درونزا 26 مهارت اعضا برونزا

 درونزا
پذیری در تامین، تولید و انعطاف

 توزیع 
 4 ریزی مشترکبرنامه درونزا 27

 5 سطح همکاری میان بازیگران  درونزا 28 توانایی بازگشت به حالت قبل  درونزا

 درونزا 29 روابط بین اعضای زنجیره  درونزا
فناوری اطالعات موجود بین  

 بازیگران
6 

 7 گذاری اطالعات به اشتراک درونزا 30 عالقه به عضویت در زنجیره  درونزا
 8 ایجاد فرهنگ صداقت و راستی  درونزا 31 پذیریرویت برونزا

 درونزا 32 مقررات بیمه  درونزا
)نحوه   مدیریت روابط اعضا

 تامل(
9 

 10 بازیگران اعتماد میان  درونزا 33 تعهد به اجرای قرارداد  برونزا
 11 تاسیس تیم مدیریت ریسک  درونزا 34 بندی استفاده از منابع مالیاولویت درونزا
 12 قابلیت سازگاری  درونزا 35 منابع نقدی  درونزا
 13 قدرت پاسخگویی به اختالل  درونزا 36 تامین سرمایه  درونزا
 14 زنجیره شناخت و درک  درونزا 37 انجام هماهنگ فعالیتها درونزا
 15 دانش فنی مرتبط با زنجیره  درونزا 38 گردش و انتقال مناسب اطالعات  درونزا
 16 ساختار  درونزا 39 هناهنگی تصمیم  درونزا
 17 مدیریت یکپارچه منابع مالی  درونزا 40 تسهیم مهارت و تجربه  درونزا

 درونزا
و صادرات   نی منابع تام

 ن یگزیمتنوع/جا
 درونزا 41

شفافیت در اطالعات مربوط به  
 تقاضا 

18 

 درونزا 42 پرداخت  یابداع یها  وهیش درونزا
دسترسی به اطالعات مالی  

 بندی( )بودجه
19 

 برونزا
  یبه منابع انسان ی نرخ دسترس

 متخصص 
 20 شفافیت در زمانبندی  درونزا 43

 21 قوانین دولتی  برونزا 44 و صادرات  نی تنوع شبکه تام درونزا

 درونزا
سخت رقابت    طینرخ تسلط به شرا

 و خصومت 
 برونزا 45

دانش تکنیکی مربوط به نیروی  
 انسانی 

22 

 23 استراتژی تامین و توزیع  درونی  46 پرداخت  دیموانع جد ین یب شینرخ پ درونی 
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 حلقه های مدل تحقیق  •

به آنها اشاره    1های تحقیق که در جدول  تمامی مولفه 
حلقهشده   ترسیم  برای  مورد  بود،  بازخورد  های 

  رهایمتغ  نی ا  نیروابط ب  استفاده قرار خواهند گرفت.
ورود به  توجه  خروج   ی با  هر    ی و  آنها    ک یبودن  از 

نمودار    نییتع از  استفاده  با  و    ان یجر -حالتشده 
مدل    ی است و در انتها به اعتبارسنج  شده نشان داده  

طر  از  گا  یابزارها   قیحاصل  در  شده  آت ذکر    ، یم 
است. شده    بر   که  بازخورد  حلقه  تفکر پرداخته 

  و   سیستم  در   کنندهتقویت   هایحلقه   شناسایی

 کنند،می  محدود  را رشد که  کننده متعادل  هایحلقه
و    در این تحقیق از روش علت و معلولی  .دارد تمرکز

حالت  نمودار  به  آن  تبدیل  نهایت  برای  -در  جریان 
مدلسازی و نشان دادن روابط بین فاکتورهای تاثیر  
گذار، استفاده شده است. همانگونه که قبال اشاره  

مورد بررسی قرار    1شد، عوامل ارائه شده در جدول  
نمودار   نهایت  در  و  معلولی  و  علت  روابط  و  گرفته 

کمکی   حالت،  متغیرهای  تعیین شده  جریان  نرخ  و 
،  1حلقه مهم مدل در شکل    6است که از این بین  

 نشان داده شده است. 

 

  
 2حلقه  1حلقه 

 
 

 4حلقه  3حلقه 

سطح چابکی

قابلیت سازگاریزنجیره

استراتژی تهیه و توزیع
دی یت در زمان بن شفاف

زنجیره
یت در اطالعات شفاف

تقاضا

+

+

+

-

+
+

+

+

زمان پاسخگویی

سطح چابکی

زنجیره نرخ سرعت واکنش

ل ب درت بازگشت به حالت ق ق

از اختالل

-

+

-

+

-

-

+

-

+

+

زمان پاسخگویی

سطح چابکی

زنجیره
سطح فرهنگ

مدیریت ریسک
قابلیت سازگاری

ذیری در تهیه، انعطاف پ

د و توزیع تولی

ل ب درت بازگشت به حالت ق ق

از اختالل

استراتژی تهیه و توزیع
دی یت در زمان بن شفاف

زنجیره
یت در اطالعات شفاف

تقاضا

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+
+

+

+

+

تها+ انجام هماهنگ فعالی

زمان پاسخگویی

سطح چابکی

زنجیره
سطح فرهنگ

مدیریت ریسک
قابلیت سازگاری

د بین اعضای یک پیون

زنجیره

ذیری در تهیه، انعطاف پ

د و توزیع تولی

توانایی پاسخگویی به

اختالل

ل ب درت بازگشت به حالت ق ق

از اختالل

استراتژی تهیه و توزیع
دی یت در زمان بن شفاف

زنجیره
یت در اطالعات شفاف

تقاضا

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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 6حلقه  5حلقه  .1

 حلقه های مهم مدل   1شکل  

 

کامل  4ابتدا حلقه   توضیح  حلقه می   ترین که  باشد 
می  حلقهداده  حلقه،  این  نیز    3و    1های  شود.  را 

می  پژوهش  پوشش  براساس  و  ن  دهد.  صراللهی 
افزایش سطح چابکی زنجیره و  1395همکاران )  با   )

به دلیل نیاز به تشریک اطالعات، نیاز به شفافیت  
می  اطالعات  چابکی  باالی  رفتن  باال  با  لذا  باشد، 

نی اطالعات  می شفافیت  افزایش  و  ز  راسل  یابد. 
می 2019)  1سوانسون  بیان  افزایش  (  با  که  دارند 

زنجیره    بندی   زمان   در  شفافیت اطالعات، شفافیت 
رود و این مورد به این دلیل است که با  نیز باال می 

اطالع از وضعیت عملیاتی هر عضو زنجیره، اعضای  
  های خود را بروز کنند توانند برنامهدیگر نیز بهتر می 

در   و  اعضا رسیده  به اطالع دیگر  این موارد خود  و 
می  افزایش  زمانبندی  شفافیت  هرچه  نهایت  یابد. 

سازگاری   قابلیت  اعضا  باشد  بیشتر  شفافیت  این 
زمان   دانستن  با  که  دلیل  این  به  دارند،  بیشتری 

میفعالیت بهتر  فرآیند،  انجام  های  زمان  توانند 
 ازگار نمایند.  وظایف خود را هماهنگ کرده و خود را س

می   2حلقه   تحقیقات  نشان  اساس  بر  که  دهد 
)   2سیلوا همکاران  چابکی  2018و  سطح  چه  هر   )

 
1 Russell & Swanson 
2 Silva 

زمان باشد  باالتر  سرعت    سیستم  نیز  پاسخگویی 
نرخمی افزایش،  این  با  و  نیز    سرعت  گیرد  واکنش 

و همکاران    3یابد. با توجه به نظرات جیا افزایش می 
مدیریت 2020) منابع  (  افزایش    مالی   یکپارچه   با 

یابد و دلیل آن در دسترس  نقدی افزایش می   منابع
مدیریت  هرچه  است.  نیاز  مورد  مالی  منبع    بودن 

که این امر به دلیل افزایش  -تر باشد  یکپارچه قوی 
می  مالی  سیستم،    - باشدمنابع  بهبود  دلیل  به 

یابد. و هر  دسترسی به اطالعات مالی نیز افزایش می 
  استفاده   بندی  تر باشد، اولویت چه این دسترسی باال

آسان   منابع  از نیز  افزایش  مالی  با  زیرا  است  تر 
استفاده در هر موضوع شفاف  اهمیت  تر اطالعات، 

نشان داده شده    5شود. که این نتایج در حلقه  می
 است.

 افق زمانی مدلسازی  •

افق که  آنجا  در   زمانی از  اساسی  نقشی  مناسب، 
پویایی   خروجی  نظر  نتایج  در  با  و  داشته  سیستم 

حقیقی  نتایج  به  محقق  مناسب،  زمان  تری  گرفتن 
(  2005های گری )دست خواهد یافت و بنا بر گفته

 و یادگیرنده هایحلقه در حالت عادی با اینکه اثرات 

3 Jia 

دی منابع نق

تأمین سرمایه

+

+

منابع مالی مدیریت

یکپارچه

دسترسی به اطالعات

مالی

دی استفاده از اولویت بن

منابع مالی

+
+

+

-

-

+

+

دی منابع نق

تأمین سرمایه

د به اجرای قرارداد تعه

قوانین بیمه

+

+

منابع مالی مدیریت

یکپارچه

دسترسی به اطالعات

مالی

دی استفاده از اولویت بن

منابع مالی

+
+

+

-

ی ن دولت قوانی

+

-

+

+

شیوه های ابداعی

پرداخت نرخ تسلط به شرایط سخت

رقابت و خصومت
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 هایحلقه  زمانی بازخوردی کوتاه مدت نیستند، افق
هستند. با در نظر گرفتن   مدت کوتاه و معلولی علت
هم ایجاد تعادل بین این دو بخش حیاتی است.  این م 

 ساله 5 تا   3بازه دارد که معموال یکگری بیان می 
لموکی،  نتایج، معقول می باشد )بخشیان  بررسی برای

(. لذا با توجه به نظر کارشناسان  چابکی زنجیره  2020
سال )دوره زمانی    5ماهه یعنی   60 زمانی افق تامین  

ابتدای سال   از   در باشد(  می   1403الی    1399آتی 
شده نظر  عملکرد برای کافی زمان تا است گرفته 

 باشد. داشته وجود بازخوردها

 جریان  نمودارروابط علت و معلولی و  •

ماه در نظر گرفته شده است. با    60سازی  دوره شبیه
توجه به نظر خبرگان، سطح همکاری بین بازیگران  
چابکی،   ریسک،  مدیریت  فرهنگ  سطح  زنجیره، 
منابع نقدی، سازگاری و مدت زمان پاسخ به تقاضا  

تاب  بر  تاثیرگذار  عوامل  مهمترین  زنجیره  از  آوری 
شفافیت در اطالعات زنجیره تامین    باشند.تامین می

برنامه  درباره در  شفافیت  باعث  ریزی  تقاضا، 
برنامه می چه  هر  بیشتری  شود.  شفافیت  ریزی 

آماده باشد، سیستم  قابلیت  داشته  نتیجه  در  و  تر 
قابلیت   افزایش  داشت.  خواهد  بیشتری  سازگاری 

می  باعث  شرایط  سازگاری  در  سیستم  که  شود 
مختلف پاسخگوی شرایط به وجود آمده باشد و در  

تاخیری در سیستم ایجاد نشود    ، گینتیجه این آماد
انعطاف توزیع  و  تولید  این  و  باشند؛  پذیر 

به    یپذیرانعطاف بازگشت  توانایی  ایجاد  باعث 
به   نهایت  در  و  شد  خواهد  اختالل  از  قبل  حالت 

می  زنجیره  وجود ساختار    انجامد.چابکی  در صورت 
ب روابط  مد  نیمناسب،  از  مناسب    تی ریاعضا 

  د یتول  ن،یدر تام  یریانعطاف پذ   و به  گردد یبرخوردار م
فرهنگ    جادی اطالعات و ا  یگذاربه اشتراک   ع،یو توز 

دوست  یراست م  یو  باشودی ختم  البته  نظر    دی.  در 
د عوامل  که  درک    ی گریداشت  و  شناخت  چون 

با زنج  ی دانش فن  ره،یزنج   م یت  س یو تاس  ره یمرتبط 
 هستند.    رگذاریبر ساختار تاث زین سک ی ر ت یریمد

ممشخص   رهیزنج  یچابک  سطح   زانیکننده 
در اطالعات مربوط به تقاضا است. هر چه    تیشفاف

شفاف تقاضا  به  مربوط  برنامه  اطالعات  باشد،  تر 
که باعث    شودینوشته م  رهیزنج  یبرا  یشفافتر  یزمان
افزا   شتریب  ی سازگار  تیقابل سطح    ش یو در خاتمه 

  د بازخور   یهااز حلقه   یک یتا    شودی م   رهیزنج  یچابک
ا  ستمیس را  مطالعه  سرعت  دینما   جادیمورد  نرخ   .

د   یی پاسخگو عوامل  نقد  ی گریبه  منابع  در    ی مانند 
  نیدارد. تام  یبستگ   زین   ییدسترس و زمان پاسخگو 

  زین  ن یگزیو صادرات متنوع/جا   نیمنابع تام  جاد ی و ا
. هرچه نرخ  ردیپذ یم  ری تاث  یگرید   یرهایخود از متغ

به    ،متخصص باالتر رود  ی انسانبه منابع    یدسترس
تنوع در آن    جادیمنابع و ا   جادی قدرت ا  شیافزا  لیدل

ن دانش  از  استفاده  تام  ،یانسان   یرویبا  و    نیمنابع 
متنوع/جا  طرف ابدیی م  ش یافزا   نی گزیصادرات  از    ی . 

  ن ینرخ تنوع شبکه تام  ش یمشخص است که با افزا 
  مر ا  نیو ا   دابیی م   شیافزا  ریمتغ  نیا  زیو صادرات ن

دل آگسترده   یدسترس  لیبه  به  مختلف    یهاتمیتر 
تام شبکه  تنوع  نرخ  از    نی است.  خود  صادرات،  و 

  ، ی. از طرفردیپذی م  ریتاث  ی دولت  ن یمانند قوان  یریمتغ
د   یابداع   ی هاوه یش  جادیا عوامل  به    ی گریپرداخت 
عوامل   ازین  ز،ین پ  یدارد،  نرخ  موانع    ینیبش ی مانند 

دسترس  دیجد نرخ  و  انسان  یپرداخت  منابع    ی به 
پ نرخ  هرچه  جد   ینیبش یمتخصص.    د یموانع 

افزا ش  ازین  ابدی  شی پرداخت،    ی ابداع  یها  وهیبه 
 . ابدیی م  شی افزا زیپرداخت ن
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 مدل سیستم پویای مسئله تحقیق   2شکل  

 

 اعتبارسنجی ساختار مدل  •

 آزمون کفایت مرز  ▪

این می  آزمون در  فاکتورهای  بررسی  آیا  که  گردد 
  کهتاثیرگذار بر مدل در آن وجود دارد یا نه؟ همانطور 

قبال اشاره شده فاکتورهای مورد بررسی این پژوهش،  
از طریق مطالعات پیشین و نظر خبرگان تعیین شده 
است. بنابراین اهمیت وجود این فاکتورها در این دو  
منبع تائید شده است. همچنین در مرحله بعد، برای  
تعیین لزوم وجود این پارامترها، با حذف برخی از این  

ر سیستم مورد ارزیابی قرار می  فاکتورهای مهم، رفتا
گیرد. خروجی های مدل، پس از حذف هر کدام از  

 این فاکتورها در ادامه نشان داده شده است.    

در    ت ی تاثیر حذف عامل »عالقه به عضو  3شکل  
  کنان یباز   ن یب  ی« بر متغیر حالت سطح همکاررهیزنج

به   توجه  با  حالت  این  در  است.  شده  داده  نشان 
قه بازیکنان به عضویت بیشتر باشد  هرچه عالاینکه  

حذف   زنجیره  از  که  ندارند  تمایل  اینکه  دلیل  به 
سطح   بر  عالقه  این  مستقیم  تاثیر  بنابراین  گردند، 

است و در شکل مشخص  همکاری نشان داده شده
سطح   قرمز رنگ( نمودار ) است ین متغیر وجود دارد 

زمانی  و  است  باالتر  حذف  همکاری  عامل  این  که 

سطح    رنگ(  آبی  نمودار )  گرددمی شدید  کاهش  با 
این نشان می  اگر  همکاری روبرو هستیم و  دهد که 

عالقه نداشته  بازیکنان  زنجیره  در  حضور  به  ای 
می  پایین  همکاری  سطح  اثر    4شکل  آید.  باشند، 

« نشان داده  سکیر   تی ریمد   میت  جادی حذف عامل »ا
شود که بقیه  شده است و فرض بر این گذاشته می 

فرهنگ  عوامل   حالت سطح  این  در  هستند.  ثابت 
ریسک   با  می کاهش  مدیریت  خود  فاصله  و  یابد 

این  کند.  حالت عدم حذف را در هر حالت حفظ می 
  سک یر   ت یر یمد  میتدهد با تشکیل  شکل نشان می 

ها و افزایش  توان با ایجاد علوم مربوط به ریسک می
ها و راه  های رویارویی با آن اطالعات کارکنان و روش 

توان هرچه بیشتر فرهنگ  جلوگیری از ایجاد آن، می 
مدیریت ریسک را افزایش داد و با حذف آن، سطح  
روبرو   کمتری  افزایش  با  زمان  در طول  فرهنگ  این 

آبی حالت حذف متغیر   منحنی   4در شکل  شود.  می
شکل    در   دهد. را نشان می   سک یر   ت ی ریمد  میت  جاد یا

اثر حذف عامل »قدرت بازگشت به حالت قبل از    5
در این حالت سطح    .اختالل« نشان داده شده است

نشان  یابد.  می کاهش    رهیزنج  یچابک شکل  این 
زنجیره  می چه  هر  که  برای  قدرت  دهد  باالتری 

داشته باشد و به    بازگشت به حالت قبل از اختالل 

سطح همکاری

بین بازیکنان
اعتماد بین بازیکنان

م هماهنگی تصمی

برنامه ریزی مشترک

تها انجام هماهنگ فعالی

زمان پاسخگویی

ذیری رویت پ

ن وجود فناوری اطالعات بی

بازیکنان

اشتراک مهارت و تجربه
ذاری به اشتراک گ

اطالعات
حیحص لاقتنا و بسانم شدرگ •

اطالعات بین اعضا

سطح چابکی
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سطح فرهنگ

مدیریت ریسک
ساختار قابلیت سازگاری

ی مربوط به منابع دانش فن

انسانی
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زنجیره

شناخت و درک زنجیره
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زنجیره
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مدیریت ارتباطات میان
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د و توزیع تولی

مهارت اعضا
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اختالل
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از اختالل

دی منابع نق

تأمین سرمایه

د به اجرای قرارداد تعه

قوانین بیمه

+

+

منابع مالی مدیریت

یکپارچه

دسترسی به اطالعات

مالی

دی استفاده از اولویت بن

منابع مالی

+ +

+

-

ی ن دولت قوانی

استراتژی تهیه و توزیع+
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شیوه های ابداعی

پرداخت

د دی ش بینی موانع ج نرخ پی

پرداخت

نرخ تسلط به شرایط سخت

رقابت و خصومت

منابع تامین و صادرات

متنوع / جایگزین نرخ دسترسی به منابع

انسانی متخصص
تنوع شبکه تامین و

صادرات
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عبارت دیگر پاسخگویی سریعتری به اختالل داشته  
چابک اشد  ب می   ره یزنج  یسطح  زیرا  افزایش  یابد 

چابکی همین سرعت پاسخگویی به تغییرات محیط  
محیطی   تغییرات  همین  نیز  اختالالت  این  و  است 

آبی حالت حذف متغیر   نمودار  5در شکل  باشد.  می
نشان   را  اختالل  از  قبل  حالت  به  بازگشت  قدرت 

« بر  مهیب  نیتاثیر حذف عامل »قوان  6شکل    دهد.می
نقد منابع  سطح  حالت  شده  ی  متغیر  داده  نشان 

اینکه   به  این حالت با توجه  بیمه هزینه  است. در 

کند و بخش عظیمی  سنگینی را بر چرخه اعمال می 
می  اختصاص  به خود  را  زنجیره  مالی  منابع  دهد  از 

مشخص است در حالتی    6همانطوریکه در  شکل  
این متغیر وجود دارد     سطح   قرمز رنگ(  نمودار ) که 

که این عامل حذف  تر است و زمانی ی پایین منابع نقد
سطح    رنگ(   آبی   نمودار ) گردد  می افزایش  منابع  با 
دهد که اگر بیمه  ی روبرو هستیم و این نشان می نقد

باشد،   نداشته  نقد وجود  منابع  افزایش  سطح  ی 
 یابد.  می

 

 

 

در    ت ی تاثیر حذف عامل عالقه به عضو   3شکل  
 ره ی زنج 

  ت ی ر ی مد   م ی ت   جاد ی تاثیر حذف عامل ا   4شکل  
 بر سطح فرهنگ مدیریت ریسک   سک ی ر 

  
تاثیر حذف عامل قدرت بازگشت به حالت    5شکل  

 ره ی زنج   ی سطح چابک بر    قبل از اختالل 
بر منابع    مه ی ب   ن ی تاثیر حذف عامل قوان   6شکل  

 نقدی 
 

 آزمون شرایط حدی  ▪

که   حالتی  در  مدل  رفتار  بررسی  به  آزمون  این  در 
ورودی های مدل در شرایط حدی قرار دارند، یعنی  
زمانیکه در کمترین حد خود و یا بیشترین حد خود  

گردد  پردازیم. در این بررسی مالحظه می هستند، می 
که مدل در این شرایط نیز پایدار است یا خیر.  در  

یت مرز وضعیت متغیرها در حالت  بخش آزمون کفا 
 بینهایت )حداکثر مقدار( بررسی شد. 

ب  اول: وضعیت − اعتماد  در    کنان ی باز  نی نرخ 
 (. 7باالترین حد خود قرار دارد )شکل 

اگر بازیکنان کامال به هم اعتماد داشته باشند سبب  
بی می که  وظایف  پرده شود  ارائه  به  هم  کنار  در  تر 

خود بپردازند و این شفافیت در انجام کارها مسیر را  
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بازتر   لحظه  به  لحظه  هم  کنار  در  همکاری  برای 
همکاریمی این  افزایش  دلیل  کند.  به  ابتدا  در  ها 

از مدت   فعالیت پس  کوتاهی شاید سبب  افزایش 
خستگی بازیکنان شود و سطح همکاری پایین بیاید،  
ولی به دلیل اینکه بازیکنان در این بازه زمانی معایب  

شوند بیشتر از پیش به  عدم همکاری را متوجه می 
 پردازند.همکاری با یکدیگر می 

زنج  دوم: وضعیت − درک  و  در    رهیشناخت 
 (. 8باالترین حد خود قرار دارد )شکل 

زنجیره  هرگ بازیکنان  درک  اه  و  از  شناخت  باالیی 
آن ریسک   رهیزنج به طبع  باشند  های پیش  داشته 

شناسند و درک بهتری از  روی رنجیره را نیز بهتر می 
گردد تا این بازیکنان  آن دارند. این شناخت سبب می

های مقابله  ها و روش در راستای کاهش این ریسک
و شیوه  آن  در صوبا  کاهش صدمات  رت وقوع  های 

مشخص  مسیر  بنابراین  اتفاقات،  دارند.  را  تری 
مشخص شده است زمانی    8همانگونه که در شکل 

درککه   و  ممکن    شناخت  حد  باالترین  در  زنجیره 
آبی(   )نمودار  ریسک  فرهنگ مدیریت  است سطح 

 یابد. نیز افزایش می 

 

  
 ره ی شناخت و درک زنج حالت حدی    8شکل   کنان ی باز   ن ی نرخ اعتماد ب حالت حدی    7شکل  

 

 آزمون خطای یکپارچگی  ▪

بازه   انتخاب  به مدل  نتایج بودن حساس  آزمون این
 بازه آزمون  این انجام برای که دهدمی  نشان را زمانی

 که شد تبدیل ماه  96 به مدل  ماهه  60زمانی  

ماهه    96و    60و دو نمودار   10شکل   از همانطوریکه
با تغییر در تغییری  مدل  بازه زمانی مشخص است 

و عوامل موثر بر عملکرد   نشد مشاهده مدل  رفتار در
موجب   را  عملکرد  بهبود  هم  باز  کنترل  صورت  در 

 خواهند شد. 
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 ماهه   96و    60خروجی های مدل در بازه    10شکل  

 

 رفتار آزمون بازتولید  ▪

واقعی   شرایط  در  را  سیستم  رفتار  مدل،  این  آیا 
نمایان می  و  با  بازسازی  این پرسش  به  پاسخ  کند؟ 

، قابل ارزیابی است.  رفتار  دیآزمون بازتولاستفاده از  
 های گسترده مطالعات پیشین اینبا توجه به بررسی 

  د یتولرونق اقتصادی و   بر اثرگذار متغیرهای تحقیق،
را  داخل   ناخالص لذا دری  است،  می   قادر برگرفته 

 شناسایی معیارها از پس سیستم را رفتار باشد که
نشان داده شده است    11در شکل  نماید.   بینیپیش 

که با کنترل عوامل موثر بر ایجاد یک زنجیره تاب آور  
توان به افزایش سطح چابکی زنجیره کمک کرد.  می

  اما برای دستیابی به سطح مطلوب چابکی در زنجیره 
عوامل دیگری نیز دخیل    ،برکت  ییتامین گروه دارو 

نیاز   بیشتری  زمان  آنها  کردن  هماهنگ  که  هستند 
 دارد. 

 

 
 رفتار سیستم    11شکل  
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 سناریوسازی  ▪

 و مختلف متغیرهای آنالیز  نتایج بررسی از پس
 هایبازه  در اصلی متغیر روی بر آنها اثرگذاری تحلیل

 تعیین کننده و تأثیرگذار شاخصهای زمانی موردنظر،
آور در زنجیره تامین  ایجاد یک زنجیره تامین تاب بر

دارو  شناسایی  ییگروه  منظور و شده برکت   به 
گیرنده استراتژیهای به دستیابی تصمیم   را کارآمد، 

برگزیدن قادر  شامل که مختلف سناریوهای به 

در این  .  نماید  می  ،است اثرگذار هایشاخص دسته
با توجه به تجربیات خبرگان شرکت دارویی     تحقیق

سناریو در نظر    4  بینی وقایع،  برکت مبنی بر پیش 
گرفته شده و برای هر متغیر حالت اجرا شده است  
از   یکی  نظر خبرگان  از  استفاده  با  کدام  در هر  که 
لحاظ   تاثیرگذار  شاخصهای  برای  ممکن  شرایط 

این سناریوها    12بر همین اساس در شکل    میشود.
 نشان داده شده است. 

 

  

  

  
 سناریوهای تحقیق حاضر   12شکل  

 

  ک ی  یریپذانعطاف  ش یافزا :  1سناریو   −
ن در    یگذارهیسرما  ازمندیجامعه 

، منابع  پولی- منابع مالیبزرگ از    اسیمق

است. همانگونه    صرف زمانو    یانسان 
نرخ    ،یمال  هیسرما  در کنارشد،    ان یکه ب

از  متخصص،    ی به منابع انسان   ی دسترس
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برخوردار باالیی  ا  اهمیت  که    ن ی است 
نم اتفاق  ج  ی عمل  با    زافتد 

کلیگذارهیسرما طور  به  اگرچه  در    ی . 
تقو  مورد آور  تی اهداف  اتفاق    یتاب 

ا اما  دارد،  وجود  برا  ن ی نظر    یامر 
  ی تاب آور یدر برنامه ها   یگذارهیسرما

ابتکارات   در  ها   ا ی،  و    ی فرد  یپروژه 
  ار یبس  فی ضع  یهارساخت یز   تی تقو

  حال، تالش  نی است. با ا  زیچالش برانگ
آن است که به    ی برا  زین قیتحق  ن یدر ا 

سرم که  دهند  نشان    یگذارهیاوضوح 
قابل  ،یآورتاب   یبرا و  سود  توجه 

خواهد    یریگاندازهقابل ارمغان  به  را 
  ا ی  کندی منافع را متعادل م  ن یآورد که ا 

هز م  هانه یاز  بنابرا رودی فراتر    ن، ی. 
افزا  ک ی  ویسنار به    ش ی مربوط 
 است.   یگذارهیسرما

سرما :  2سناریو   − از  انسان   هیتوسعه  ی، 
های مشخص شده شرکت  دیگر برنامه

است.   آینده  در  ارتقا  طول  جهت  در 
برآورده    یبرا   نیتام  یهاره یزنج  خ،یتار

ن بشر  ی ازهایکردن  جوامع    ، یمتنوع 
و به منظور    یعیاز منابع طب  یبردار بهره 

انسان  ساختن  براتوانمند  شرکت    یها 
پد  تجارت  مطالعات اند.  آمده   دیدر 

می  که  نشان  قابل  سهدهند    ت ینوع 
  نیتأم  ره یزنج  آوری تاب به    ای پو  ی تیریمد

م شخصی کمک  روابط  با    ی کند: 
شرکت   ان یهمتا کننده نیتأم  یهادر 

مهارتها یاجتماع   هی)سرما   تی ریمد  ی ( 
شرکت    یعموم   نیتأم  رهیزنج خاص  و 

پردازش  یانسان   هی)سرما سبک  و  (؛ 
توانا و  اختالالت    ییاطالعات  درک 

  ه یسرما(.  ت)شناخ   نیتأم  رهیزنج
که    کی  یانسان  است  ارزشمند  منبع 

و  سازمان  آوریتاب به    یاب یدست  یبرا ی 
تامایجاد   صادرات    نیمنابع  و 

است.  نی گزیمتنوع/جا مدل    الزم  در 
طراحی شده در این تحقیق، این توسعه  

مانند   متغیرهایی  دسترسبر  به    ینرخ 
انسان  اعضا  ،متخصص  ی منابع  ،  مهارت 

فن زنج  ی دانش  به  انش  د،  رهی مربوط 
انسان   یفن منابع  به    یی توانای،  مربوط 

شناخت و درک  و    به اختالل   یی پاسخگو
 شود.  می  رهیزنج

توسعه   ، یگذاره یسرما   :3سناریو   −
تسر  ی انسان   هیسرما تکم  ع ی و    لیدر 

ها  اساس    یپروژه  بر  اجرا  دست  در 
  ن یبه صورت همزمان در ا  ،یبند  تی اولو

است.    ویسنار گرفته  قرار  توجه  مورد 
تاث توسعه    یگذاره یسرما  ر یدرباره  و 

سنار  ی انسان   هیسرما دو  قبل    و یدر 
به تخص  ی ساز  نهیصحبت شد.    ص یو 

ما  حیصح اساس    یل منابع  بر 
تواند به    ی م   ،یگذارهیسرما   یهات ی اولو

را بهبود    یآورتاب   یاطور قابل مالحظه 
همچن در    یبندت ی اولو  نیا   نیدهد. 

تسر  لیتکم و  م  ع یپروژه  تواند  ی آن 
  ی ها وهیباعث مطابقت هر چه بهتر ش

 پرداخت گردد.   ی ابداع

آخر :  4  سناریو −   ش ی افزا  وی سنار  نیدر 
  ی درون گروه   یهاو مشارکت   ییافزاهم

سرما  زین بر  توسعه    ،یگذاره یعالوه 
تسر  ی انسان   هیسرما تکم  ع ی و    لیدر 
اساس    یهاپروژه  بر  اجرا  دست  در 

ارز  ،یبندت ی اولو قرار    یابیمورد 
سه    ن یا   بی که ترکاین سناریو  .  ردیگیم

)استراتژ توسعه    ،یگذارهیسرمای 
تسر  ی انسان   هیسرما تکم  ع ی و    لیدر 

  در کنار هم   (در دست اجرا  یپروژه ها
  ی حالت را برا  نی بهتر  تواندی ، مباشدمی

آورد  رهیزنج  چابکی  همین  بدست  بر   .
که   دهد ی نشان م   چهارم و ی سنارس اسا

  ش ی افزا  یکه چهار استراتژ  یدر مواقع 



 

428 

 .431تا  409 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

 آور دارو )شاهد تجربی: شرکت دارویی برکت( تامین تابارائه مدل پویایی سیستم زنجیره . محمد حمزه لو، منصور مومنی، حنان عموزاد مهدیرجی

  ی درون گروه   یهاو مشارکت   ییافزاهم
سرما  زین بر  توسعه    ،یگذاره یعالوه 

تسر  ی انسان   هیسرما تکم  ع ی و    لیدر 
اجرا  یهاپروژه  دست  براساس    ،در 

اجرا    یبندت ی اولو همزمان  صورت  به 
 رها یمتغ  ری و سا   یچابک   زانیم  ،شودیم
 .  دیآی م ن ییپا

به  براساس   رسیدن  برای  تحقیق  این  نتایج 
باالترین میزان چابکی زنجیره، بهترین تصمیم اجرای  

  ه یتوسعه سرماگذاری،  همزمان سه استراتژی سرمایه 
در دست اجرا    ی هاپروژه  لیدر تکم  ع ی تسری و  انسان 

اولو  سازمان بندت ی براساس  بنابراین،  است.  ها  ی 
در   خود،  تامین  زنجیره  شکست  از  جلوگیری  برای 

مانند   بیماری جدید  داروی  ارائه  ،  COVID-19زمان 
های چابکی زنجیره خود را  بایستی از هم اکنون پروژه 

اولویت  و  اولویت تعیین  روی  بر  کنند،  ها  بندی 
گذاری نموده و به اجرا درآورند. از طرفی بنابر  سرمایه

ا مهم  تحقیق،  این  این  نتایج  اجرای  برای  که  ست 
ها و مدیریت زنجیره تامین در زمان وقوع کمبود  پروژه 

داروی   نیروی    COVID-19احتمالی  مثال،  برای 
انسانی متخصص آموزش داده شوند تا برای پوشش  

نیروی مناسب  حجم عظیم فعالیت  زمان،  آن  ها در 
در دسترس باشد. لذا پیشنهادات این تحقیق برای  

ایجاد  وضعیت  مطرح    پوشش  زمانی  بازه  در  شده 
تامین   زنجیره  از شکست  جلوگیری  و  باال  در  شده 

 دارو، به صورت ذیل است: 

اولویت  • و  برنامهتعیین  های  بندی 
چابکی  سرمایه به  رسیدن  جهت  گذاری 
 زنجیره: 

تهیه و اجرای برنامه توسعه نیروی انسانی،   •
دوره اجرای  و  تعریف  آموزشی  مانند  های 

 مناسب.

بقا    ی ، برااین نتایج  براساستوان گفت،  در نهایت می 
پ قرن    شرفتیو  اقتصاد    یی دارو  یها، شرکت 21در 

  ط یمداوم در مح  ی که چگونه با چالشها  اموزند یب  د یبا
را    یی دارو   یهاشرکت موضوع    نی خود روبرو شوند. ا

م  جدی مجبور  روش  تا  برا  یدیکند  عملکرد    یرا 
توانا آنها  به  که  کنند  و    ی ریپذانعطاف  یی انتخاب 

را بدهد.   ینیبش یپ رقابلیغ راتییغبه ت عی پاسخ سر
برانی بنابرا بنگاهتیموفق  ی،    د یبا   ییدارو   یها، 

ً یرا عم  ن یتأم  رهیزنج  ت یریمد مدنظر قرار دهند تا    قا
برابر اختالالت غ خود    ن یتأم  ره یدر زنج  رمنتظرهیدر 

روابط    لیگفت که به دل  د یمقاوم باشند. سرانجام، با
ن  یی پاسخگو  ن یب  ی باورنکردن  و    ی مشتر  ی ازهایبه 

شرکت   تیموفق طور    باید  یی دارو   یها شرکت،  به 
خود    نیتام  رهیزنج  یهات یفعالچابکی  به    یاگسترده 

 توجه کنند. 

 مدیریتی  و  اجرایی پیشنهادات  
شرکت سرمایه − در  کننگذاری  تامین  ده  های 

بگونه  اولیه  فرآیند  مواد  در  بتوان  که  ایی 
 ها تاثیرگذار بود. گیری این شرکت تصمیم

بروز   − و  ویژه  شرایط  در  است  بدیهی 
تعهدات  ریسک  و  تصمیمات  سیاسی،  ها 

تامینقبلی شرکت  می های  تاب  کننده  توان 
توجهی   قابل  بطور  را  تامین  زنجیره  آوری 

 افزایش دهد.  

ریسک  − از  حتی  برخی  و  سیاسی  های 
توان موجب  بروز اشکال  لجیستکی که می 

های تامین دارو گردد ممکن  جدی در زنجیره 
است توسط رقبای شرکت یا کشور میزبان  
اختالالت   اینگونه  باشد.  شده  طراحی 

جدی خدشه  موجبات  که  در    هوشمند 
شود وسط منابع انسانی زبده و  زنجیره می 

آموزش دیده قابلیت مرتفع شدن دارند. به  
عبارت دیگر و به عنوان مثال نیروی انسانی  

تحلیل و  میباهوش  ابداع  گر  با  تواند 
کنندگان های جدید پرداخت به تامینشیوه

های خاص سیاسی و لجیستیکی  با ریسک 
کشور  که ممکن استتوسط رقبای شرکت یا  

شده ایجاد  شرکت  بنابراین  میزبان  اند. 
می  انسانی  منابع  تاب توسعه  آوری  تواند 

بخش   است  بدیهی  ببرد.  باال  را  زنجیره 



 

429 

 .431تا  409 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 آور دارو )شاهد تجربی: شرکت دارویی برکت( تامین تابارائه مدل پویایی سیستم زنجیره . محمد حمزه لو، منصور مومنی، حنان عموزاد مهدیرجی

زنجیرهعمده  اختالالت  از  در    ایی  تامین 
همچنین  بخش  و  اولیه  مواد  تامین  های 
بازارهای  شبکه در  محصول  عرضه  های 

می بین بهره الملی  بنابراین  از  مندی  باشند. 
و  شبکه تامین  جایگزین  و  متنوع  های 

آوری زنجیره را افزایش  تواند تاب صادرات می 
 دهد. 

 گیریبحث و نتیجه 5
و   پیشین  مطالعات  بررسی  از  پس  تحقیق  این  در 
تعیین متغیرهای مورد نظر این تحقیق از طریق این  
مطالعات و نظر و تائید خبرگان، مدل پویایی سیستم  

شد. در مرحله آخر با    طراحی و سپس اعتبارسنجی 
بررسی   به  مختلف،  سناریو  چهار  تعیین  و  اجرا 

ها حاکی از این  راهکارهای اجرایی پرداخته شد. یافته
ات مورد نظر  ر ییتغ  جادی با ا است که در سناریو اول  

اتفاقات    ی(گذارهیبودجه سرما   صیتخص) با  مطابق 
  ی و سطح چابک  یمنابع نقد  زانیحاصل در مدل، م

  کنان ی باز  نیب  یهمکار  طحدوم و س  گاه یبه جا   ره،یزنج
مد فرهنگ  جا  سکی ر   تی ریو سطح    ، سوم  گاهیبه 

دوم    گاه یپرداخت، به جا   ی ابداع   ی ها  وه یش  ن یهمچن
  گاه یبه جا   ن یگزیو صادرات متنوع/جا   نیو منابع تام

اتفاق نشان    نی. ارسدی م   وهای سنار  گرید   انیاول در م
افزا  دهدیم تنها  ه یسرما  شی که    تواند ی نم   ییبه 

نتا   یاستراتژ  ن یبهتر م   ج یباشد.  که    دهدی نشان 
بر    رگذاریتاث  یرهایبر متغ  یمثبت  ریتاث  یگذارهیسرما
  سک ی ر  ت یریمد  ،یمنابع مال  ،یچابک   ،یعنی  یآورتاب

  ان یدارد اما همانگونه که ب  کنانی باز  ن یب  ی و همکار
،  12  نشان داده شده در شکل  جیشد با توجه به نتا 

  ش ی افزا  ی برا  وی رسنا  نیبهتر  ییبه تنها  یگذارهیاسرم
  12  در سناریو دوم مطابق با شکل   .ست ین  یآورتاب

( سناریو  این  که،  شد  داده  سرمانشان    ه یتوسعه 
ترین سناریو هست و این  ی( به تنهایی، ضعیف انسان 

انسانی   سرمایه  توسعه  با  که  معناست  بدین  امر 
استراتژی  تعیین  چابکی،  بدون  سطح  دیگر،  های 

منابع مالی، مدیریت ریسک و همکاری بین بازیکنان  

 
1 Adobor & McMullen 

کم  میبه  افزایش  میزان  موضوع  ترین  این  و  یابد 
تابنتیجه در  کم  تغییر  جز  تاای  زنجیره  مین  آوری 
  و ی نشان داده شده است که سنار  12  در شکل  ندارد.

بهتر3 مقادی ،  برا  رین  منابع    ،یچابک   یرهایمتغ  یرا 
و    کنان یباز   ن یب  ی همکار  سک، یر   ت ی ریمد  ،یمال
در آخر  .  کندی پرداخت، حاصل م   ی ابداع   یها   وهیش
که    یکه در مواقع  دهدی نشان م  چهارم  و یسنار  ج ینتا

استراتژ مشارکت   یی افزاهم   ش یافزا   یچهار    ی هاو 
گروه  سرما  زین  یدرون  بر  توسعه    ،یگذارهیعالوه 

تسر  یانسان   هیسرما تکم  عی و  در    یهاپروژه   لیدر 
اولو  اساس  بر  اجرا  صورت    یبند  تیدست  به 

  رهایمتغ  ر یو سا  ی چابک  زان یم  شودی همزمان اجرا م 
ا  دیآی م  ن ییپا   ی آوردهنده تاب ها نشان کاهش   نی و 
 . باشدی م 3  یوی به سنارنسبت   ترن ییپا

مولن  مک  و  آدوبور  تحقیقات  نتایج   1بررسی 

بابیم که  ( در می 2014)   2( و سوالنو و کامپوس 2018)
این دو مطالعه نتایج آنها، با نتایج بدست آمده در  
پژوهش حاضر همخوانی دارد، همچنین نتایج مطلعه  
حاضر تایید کننده نتایج موجود در تحقیقات پیشین  

ماهیتمی زیرا    تأمین   زنجیره  شبکه  پویای  باشد. 
  از   بسیاری  در   زیادی  اطمینان  عدم  باعث  مدرن

  عدم   این   گرفتن   نادیده .  است  شده   آن   پارامترهای
  برای   تهدیدآمیزی  خطرات  است   ممکن   هاقطعیت

  بر   غلبه  برای  کند.  ایجاد   تأمین  زنجیره   شبکه  کل
  مقابل   در   دقت   با  باید  هاسازمان  مربوط،  خطرات

. با توجه به مقایسه  کنند  ریزیبرنامه   اطمینان  عدم
سناریوی   مختلف،  میزان    3سناریوهای  باالترین 

چابکی، منابع مالی، مدیریت ریسک و همکاری بین  
زنجیره تامین را تضمین خواهد کرد و به   بازیکنان در 

آور ختم خواهد شد.   تاب  نتایج  ایجاد سیستم  این 
می  رسی نشان  برای  که  میزان  دهد  باالترین  به  دن 

آوری زنجیره، بهترین تصمیم اجرای هم زمان سه تاب
سرمایه سرماگذاری،  استراتژی  و  انسان   هیتوسعه  ی 

در دست اجرا بر اساس    یپروژه ها   لیدر تکم  ع یتسر
نشان  بند  تی اولو تحقیق  این  بنابراین  است.  ی، 
استراتژیمی در میان  که  تعریف شده در  دهد  های 

2 Solano &  Campos 
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، اگر هدف شرکت،  برکت  دارویی   تی گروه های آبرنامه
آوری زنجیره تامین گروه باشد، لذا باید  افزایش تاب 

سه استراتژی مذکور را اجرا نماید. در تحقیقات آتی  
روش می بر  نهایت  توان  در  و  درک  افزایش  های 

به   همچنین  کرد.  تمرکز  ها،  استراتژی  این  پذیرش 
فاده از  های استصورت کاربردی، استراتژی ها و روش 

 آن را، مورد بررسی قرار داد.  
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