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 مقدمه 
ها، مديريت ريسک    حاهر در زندگی سازمانی است. در بعضی از حوزه ريس  يكی از ابعاد همیشه

اما در حوزۀ زنجیرۀ تأمین، کمتکر توسکعه    (2005طور مناسبی توسعه يافته است )هود و يانگ،  به

توان ريسک    ان معنا نیست که نمی(؛ البته اين بد2003پرداخته شده است )لويس،   يافته و به آن
هکای پووهشکی بیشکتر و پرککردن      را بهتر فهمید و مديريت کرد؛ بلكه بدين معناست که کوشش

 شكاف موجود، هرورت دارد.
هکا و توجکه بکه    گیری اين اقکدام  در شرايط و بستر شكله های کنشگران زنجیراقدام  مطالعة 

های موجکود در پديکدۀ ريسک      در رفع برخی ابهامها، محققان را  متغیرهای وهعیتی حاکم بر آن
هکا بکه    برخاسکته از داده   رو، پکووهش حاهکر بکا اتكکا بکه اسکتراتوی نظريکة        کند. از اين ياری می
بندی مدلی برای تشريح عوامل مؤثر بر مديريت ريس  عرهه در زنجیرۀ تکأمین صکنعت    صورت

 عنکوان مجموعکة  جیرۀ تأمین، بکه پردازد. در اين خصوص، مديريت ريس  عرهه در زن خودرو می
با توجه به شرايط موجکود،  « خودروساز»شود که  ای تعريف می پیوسته همهای بهها و اقدامتصمیم

گیرد تا جريان روان و غیر منقطکع   کنندۀ فرايند تأمین قطعات درپیش میبرای ادارۀ حوادث مختل
نخسکت اينكکه مکديريت ريسک       آن تضمین شود. از اين تعريف، دو نكته قابل اسکتنبا  اسکت.  

پیوسته است؛ بنابراين، مکاهیتی فراينکدی دارد.   همهای بهها و اقدامای از تصمیمعرهه، مجموعه
دوم اينكه مديريت ريس  عرهه، تحت تأثیر بعضی شرايط قرار دارد؛ پس بررسکی ايکن پديکده،    

 مستلزم توجه به بستر بروز و ظهور آن است.
 

 پیشینة پژوهش
ناپذير در صحنة روابط صنعتی و تجکاری اسکت. معنکی ايکن وااه بکا       از اجزای جدايیريس  يكی 

های متفاوت افراد، دستخوش تغییرهکايی   دلیل برداشتهای مختلف و به گذشت زمان، در موقعیت
رسکد   ها، به نظر می (. در نگاه به نحوۀ درک ريس  از سوی سازمان1997شده است )فروسدي ، 
کننکد )هکود و يانکگ،     توجه مکی  -زيان بیشتر و سود کمتر -ی منفی ريس مديران اغلب به معنا

(. بکا وجکود   1997؛ سايمون و همكکاران،  1980؛ رو، 1980؛ الرنس، 1987؛ مارچ و شاپیرو، 2005
طور همزمان احتمال زيان و امید بکه کسکب   کند، ريس  به ( اشاره می1983طور که مور ) اين، آن

بسیاری از نويسندگان ديگر نیز به ماهیت انتزاعی ريسک  اشکاره    .سود را در خود جای داده است
 (.1992؛ روسککو و شککومیكر، 1998        ؛ ا دن، 1979؛ کککانمن و تورسککكی، 1991انککد )گیلککوي ،  کککرده
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هکای  ها و مناقشکه ترتیب، ريس  مفهومی چندبعدی است که دربارۀ بعضی از ابعاد آن، بحث بدين
 دار همچنان ادامه دارد. دامنه

ای  های مديريت آن، سابقه شده، مطالعة ريس  و روشهای مطرحجود تمام اختالفبا و
های سازمانی،  هايی است که در بعضی از حوزهطوالنی دارد. اگرچه مديريت ريس  از موهوع

تازگی به يكی از مباحث مهم در مديريت خوبی فهمیده شده، اما اين موهوع، بهنظیر مالی، به
شده است. در سالیان اخیر، مديريت زنجیرۀ تأمین، به يكی از عناصر کلیدی  زنجیرۀ تأمین تبديل

 (. در همین دوره،2005پذيری و کارايی سازمانی تبديل شده است )ووماک و جونز،  رقابت
کار  کنندگان زنجیرۀ تأمین خود به های بسیاری را برای بهبود عملكرد تأمین ها تالش سازمان
(. بسیاری از آنها کوشش 1999و همكاران،  ؛ هاينز2005؛ کريستوفر، 1998اند )برنز و ديل،  گرفته
؛ راجو، 2003ها بهبود بخشند )کیلگور،  اند تا عملكرد زنجیرۀ تأمین را در قالب کاهش هزينهکرده
نويسند، در توسعة آن دسته  ( می2005طور که هندريكس و سینگهال ) (. با وجود اين، همان2002

های  ها ريس  ها تمرکز دارند، سازمان زنجیرۀ تأمین که بر کاهش هزينه هایاز استراتوی
اند. شواهد بسیاری بیانگر آن  اند يا کمتر به آن توجه کردهکنندۀ زنجیره را ناديده گرفته مختل

ها  در زنجیرۀ تأمین، آثار نامطلوب قابل توجهی بر سازمان  است که شكست در مديريت ريس 
های زنجیرۀ تأمین شامل هر چیزی است که ممكن است  (. ريس 1995گذارد )میچل، می

(. در اينجا ي  مسئله، 53: 2007)واترز،  کندجريان روان موارد مورد نیاز را دچار گسست 
محتمل زيادی وجود دارند که ممكن است با  های آن اينكه ريس بالفاصله قابل مشاهده است و 

ها که بارها به آن اشاره و بر آن تأکید شده،  از اين ريس  ناپذيری نمايان شوند. يكی تنوع پايان
 (.2008و همكاران،  ريس  تأمین است )دشماخ
های تأمینی که خود را بیش از هر زمان ديگر ناگزير به مديريت اثربخش  يكی از انواع زنجیره

هکای   الیکت داند، زنجیرۀ تأمین صنعت خودرو است. اين نکوع زنجیکره، تمکامی فع    فرايند تأمین می
کننکدۀ نهکايی را شکامل     کنندگان مکواد اولیکه تکا مصکرف     مربو  به تولید و توزيع خودرو، از تأمین

حاهکر در زنجیکرۀ تکأمین صکنعت     هشکود. در شکرايطی ککه ريسک ، يكکی از عناصکر همیشک        می
مباحثی چون فرايند مديريت ريسک  عرهکه، در ايکن نکوع       آيد، مطالعة حساب میخودروسازی به

 رسد.  هروری به نظر میزنجیره، 
تکرين   شک  مکديريت ريسک  عرهکه در زنجیکرۀ تکأمین صکنعت خکودرو، يكکی از مهکم           بی
رود، بلكکه بکرعكس، رشکد آن     هاست؛ چرا که نه تنها انتظار کاهش چنکین ريسکكی نمکی    فعالیت
گرفتکه را  هکای صکورت  ( وهعیت فعلی پکووهش 2004شود. زسیديسین و همكاران ) بینی می پیش

های قابل  های پیش رو دانسته است. اگرچه کوشش بودن آنها برای مواجهه با چالشافیبیانگر ناک
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های تأمین صورت  ها و ابزارهای فهم و مديريت ريس  در زنجیره ستايشی در جهت ساخت مدل
هکا  (، ايکن اقکدام  1391؛ میرغفکوری و همكکاران،   2004گرفته است )نظیر کاسینس و همكکاران،  

 اند.  زين خود قرار دارند و به بدنة اصلی ادبیات ريس  متصل نشدههمچنان در مراحل آغا
شکده، يكکی ديگکر از    هکای انجکام  نبکودن پکووهش  عالوه بر پراکنکدگی و گسسکتگی، عمیکب   

هکا در حکوزۀ ريسک  در    آيد. بیشتر پووهش حساب میهای قابل مشاهده در اين حوزه به نارسايی
انکد. چنکین رويكردهکايی، کمتکر بکا       يافتکه            م ی توسعه                                       زنجیرۀ تأمین، از طريب رويكردهای صرفا  ک

توان عمب چندانی را برای آنها قائکل بکود.    گیری مديران منطبب است و نمی دنیای واقعی تصمیم
همچنان با مباحث الينحل بسیاری مواجه باشکد ککه بکه      اين موهوع سبب شده است اين حوزه،

 بررسی عمیب نیاز دارد.
هکای زنجیکرۀ   کوشد تا با اتكا به مبانی نظری ريس ، پووهش هر میبه اين ترتیب، مقالة حا

هکای   های رفتاری و سازمانی و همچنین اسکتفادۀ نوآورانکه از داده   تأمین و دامنة متنوعی از نظريه
دست اول و دوم، به بررسی شرايط حاکم بر مديريت ريسک  عرهکه در زنجیکرۀ تکأمین صکنعت      

 خودروسازی بپردازد.
 

 وهششناسی پژ روش
بکردن بکه   (، ماهیت اجتماعی زنجیرۀ تأمین موجب شکده تکا پکی   2009براساس نظر ملو و فلینت )

ها، نقش مهمکی در توسکعة نظريکة     های روزمره در فهم رفتار اجتماعی میان سازمانارزش تجربه
های نهفتة ي  پديده و درک  مديريت زنجیرۀ تأمین داشته باشد. از سوی ديگر، پرداختن به جنبه

                          های کم ی، نتکايج چنکدان    های علوم اجتماعی و علوم رفتاری، با اتكا به روش ها در حوزه ن جنبهاي
های کیفی مختلفکی بکرای   (. با وجود اين، استراتوی1984متقنی را در پی نخواهد داشت )آگیالر، 
  دلیکل هاسکت ککه بکه    برخاسکته از داده   ها، روش نظريکة پووهش وجود دارد. يكی از اين استراتوی

 کار گرفته شده است.های خاص آن، در اين پووهش به ويوگی
ای  ها، تأکید آن بر فرايندهای پايکه  های روش نظرية برخاسته از دادهترين قوت يكی از عمده 

است. همچنین وقتکی بکرای تبیکین      های اجتماعی اجتماعی و کسب بینش عمیب نسبت به پديده
: 1387شود )بازرگکان،   ها استفاده می ظرية برخاسته از دادهفرايندی نیازمند ي  نظريه باشیم، از ن

مديريت   ريس  در حوزۀ  دهندۀ جديدبودن نظرية های پیشین، نشانز آنجا که مرور پووهش(. ا53
تأمین و هعف الگوهای موجود در تشريح فرايند مديريت ريس  عرهه است، اسکتفاده از    زنجیرۀ

 رسد. نظر میرای تحقب هدف اين پووهش، مناسب بهها، ب برخاسته از داده  روش نظرية
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کننده، نسبت به چگونگی مکديريت ريسک  عرهکه،     خودروساز و تأمین  تفاوت ديدگاه شرکت
های نظری و روابط میان آنها دارد؛ بنابراين، الية خودروساز زنجیرۀ  نقشی کلیدی در توسعة مقوله
عنکوان بسکتر   خکودرو بکه   وهش، شرکت ايکران عنوان الية کانونی پوتأمین صنعت خودروسازی، به

عنوان واحد تحلیکل  اندرکاران فرايند تأمین اجناس مورد نیاز اين شرکت، به تحقیب و ديدگاه دست
تکرين شکرکت خودروسکازی ايکران و خاورمیانکه اسکت. عرهکة        انتخاب شد. اين شکرکت، بکزر   

متنوع و در تیراا بکاال، بکا   های متعدد موجب شده است شرکت برای تأمین اجناس بسیار محصول 
 کننده در ارتبا  باشد.  تعداد زيادی تأمین

ها استفاده شد.  آوری داده عنوان ابزار اصلی جمعدر پووهش حاهر، از مصاحبة کیفی عمیب، به
و مسکتندات شکرکت نیکز     هکای پیشکین  درهمن، مشاهدۀ مستقیم رفتارها و وقايع، مرور پووهش

ها بدون ساختار بودند. با وجود اين، بکرای   ن کار بود. تمامی مصاحبهبرداری در حی مبنای يادداشت
شونده و وقکايع کلیکدی،    وهوای مصاحبهکردن حالها، از دو تكنی  دنبال ايجاد تمرکز در مصاحبه
 ها استفاده شد. برای طراحی پرسش

دسکتیابی بکه    ای که امكان ها، يعنی تا مرحله ها تا اشباع نظری مقوله آوری و تحلیل داده جمع
 (، ادامه يافت.1998های جديدتر فراهم نبود )اشتراوس و کوربین،  داده

هکا، شکامل    برخاسکته از داده   اسکتقرايی نظريکة   -کیفیها، از روش  برای تجزيه و تحلیل داده
هکا و  تفكی  عبارتاستفاده شد.  3و کدگذاری انتخابی 2و کدگذاری محوری 1کدگذاری بازل مراح

 -گیکرد  که در ي  فرايند صورت مکی  -دادن آنها در ي  جدوللة پووهشگر و جایوسیکلمات، به
شکود.   نامیده مکی « کد»ها و کلمات، کنندۀ عبارتنام دارد. وااۀ کوتاه توصیف« فرايند کدگذاری»

هکای   های اصلی و ويوگکی  شده، مفاهیم و سپس مقولههای کیفی گردآوری در اينجا با تحلیل داده
-ها و در قالب فرايندی زيگزاگی )رفت شوند. کدگذاری باز تا مرحلة اشباع مقوله یآنها استخراج م

« کدگذاری محکوری »ها از طريب فن  يابد. ارتبا  بین مقوله وبرگشتی( با ادبیات موهوع ادامه می
يکا پديکدۀ   ه عنوان مقولک های کدگذاری باز، به شود. در کدگذاری محوری، يكی از مقوله برقرار می
هکا( بکه آن    ها )زيرمقوله گیرد و سپس ساير مقوله شود و در مرکز فرايند قرار می تخاب میاصلی ان

اشکتراوس و   4یشبرد مرحلة کدگذاری محکوری، از الگکوی پکارادايمی   پمنظور شود. به ربط داده می
و  6ای ، زمینه5                                                     ها استفاده شد. اين الگو، بر سه عنصر تحلیلی شرايط عل ی کوربین، برای تلفیب داده

                                                                                                                   
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding  

4. paradigm model 

5. Causal Conditions 

6. Contextual Conditions 
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سکازی و   تمرکز دارد. کدگذاری انتخابی، دو مرحلکة کدگکذاری پیشکین را بکا يكپارچکه      1ای واسطه
خروجی اين روش، شناسايی عوامل مؤثر بکر  . کند ها در چارچوبی نظری تكمیل می پااليش مقوله

 مديريت ريس  عرهه در زنجیرۀ تأمین صنعت خودرو از ديدگاه خودروساز بود.
آوری  برای جمع 4، و تمییزدهنده3، ارتباطی و متنوع2گیری باز نوع نمونهدر اين پووهش، از سه 
مصاحبه انجکام و تحلیکل    13اساس، طی سه مرحله، ها استفاده شد. براين و کم  به تحلیل داده
 آمده است. 1شوندگان در جدول  شد. اطالعات مصاحبه

 
 شوندگان . اطالعات مصاحبه1جدول 

 تجربيات سمت ردیف

 کنندگان ارزيابی لجستی  تأمین احد مهندسی لجستی رئیس و 1
 ها و تشكیالت مديريت سیستم رئیس واحد پذيرش 2
 هاريزی انبار، سفارش برنامه ريزی تأمین قطعات مدير برنامه 3

 حسابداری خريد رئیس ممیزی و کنترل قراردادها 4

 ها حريمبررسی استراتوي  در حیطة ت های استراتوي رئیس بخش مطالعه 5
 ريزی و امور لجستی  برنامه ريزی معاون برنامه 6

 کنندگان ارزيابی لجستیكی تأمین مسئول گروه کارشناسی لجستی  7
 بندی بستههای  طراحی و اجرای پرواه مدير لجستی  سازندگان 8

 گذاری و برندقیمت مدير طرح و برنامه 9
 لجستی ريزی تأمین و  برنامه ها مدير لجستی  سايت 10

 
های اصلی پووهش، هفکت مصکاحبه انجکام     در مرحلة اول، با هدف شناسايی مفاهیم و مقوله 

اصکلی    هکايی دربکارۀ پديکدۀ   پووهش، پرسش  های کلیدی و بررسی پیشینة شد. با شناسايی مقوله
باع ها آغاز شد. در اين مرحله، برای اطمینان از اشک  تحقیب بروز کرد. در اينجا مرحلة دوم مصاحبه

هايی تمرکز داشت                  ها عمدتا  بر سؤال ديگر انجام گرفت. اين مصاحبه  ها، سه مصاحبة نظری مقوله
ی شده يارهای شناسايی که محققان را در شناخت ماهیت پديدۀ اصلی تحقیب و رابطة آن با مقوله

هکا   مصکاحبه ها و اطمینان از اشباع نظری آنها، دور سوم  کرد. سرانجام، پس از شناسايی مقوله می
هکايی نظکری از    آغاز شد. در اين مرحله، با انجام سه مصاحبة ديگر تالش شد تا با يکافتن نمونکه  

 فراهم شود.  شدۀ بین آنها، مبنايی برای پااليش نظريهها و روابط شناسايی مقوله

                                                                                                                   
1. Intervening Conditions 

2. Open Sampling 

3. Relational and Variational Sampling 

4. Discrimental Sampling 
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طور کلی گرفته و بهها، تفسیرهای صورت برای ارزيابی و کسب اطمینان نسبت به کیفیت داده
ويکوه رويكکرد   بکه  1های تفسیریای از معیارهای مورد استفاده در پووهش رايند تحقیب، مجموعهف

( و 1985)لینكلن و گوبا،  4، راستی3پذيری ، تصديب2ها، شامل اعتمادپذيری برخاسته از داده  نظرية
 ( استفاده شد.1998)اشتراوس و کوربین،  6و عمومیت 5تطابب
 

 های پژوهش یافته
فرايند مکديريت   تقويت، تحديد و هدايتگیری،  هش، سه دسته عامل که موجب شكلدر اين پوو

های مترتب بر آنها را نشان  ، اين عوامل و مقوله1شوند، شناسايی شدند. شكل  ريس  عرهه می
 کنیم.دهد. در ادامه، هري  از اين عوامل را بررسی می می
 

 
 بر فرایند مدیریت ریسک عرضه در زنجيرة تأمين صنعت خودروسازی . عوامل مؤثر1شکل

 

 عوامل ادراکی

و عواقب آن ادراک   7ثباتیهايی مانند بیعامل ادراکی، فرايندی است که با شروع آن موهوع
شده، به عوامل قابل کنترل و غیر قابل  های ادراکشود. ادامة اين فرايند، به اسناد علل موهوع می

کارافتادن اين فرايند شود؛ بنابراين، علت مديريت ريس  تأمین قطعات خودرو، به جر میکنترل من

                                                                                                                   
1. Interpretive Research 

2. Credibility 

3. Conformability  

4. Integrity  

5. Fit  

6. Generality  

7. Uncertainty 

  

اسناد 
موهوع 
 ادراک

 کننده ماهیت تأمین

 عوامل بسترساز

مدیریت ریسک عرضه در 

 تأمين ةزنجير

 سازمانی بستر بستر فردی

  

 عوامل اقتضايی عوامل ادراکی
یتتت  ماه

 محصول

 موهوع ادراک

 ای بستر زنجیره
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ادراکی است؛ يعنی اين فرايند، عامل انگیزانندۀ خودروساز برای مديريت ريس  عرهه است و به 
ساز  طور مشخص، پاسخ اين پرسش را که چرا خودرودهد. به چرايی ورود او به اين حوزه پاسخ می

توان با استفاده از عامل ادراکی، طی مراحل زير  کند می به مديريت ريس  عرهه می اقدام
 توهیح داد:

 ثباتی وجود دارد. در محیط خودروساز، بی .1

نوعی به هايی دارد که در تمامی آنها بهشده حكايت از وجود ارجاع های انجام بررسی مصاحبه
گیرندگان دربارۀ عوامل  ين معناست که تصمیمثباتی به اخودرو اشاره شده است. بی« ثباتیبی»

: 2000شوند )دفت،  رو میبینی تغییرها با مشكل روبه پیرامونی اطالعات کافی ندارند و برای پیش
گیرد: پیچیدگی و میزان تغییر. با وجود رابطة بسیار  ثباتی از دو نیرو نشئت می            (. معموال  بی151

داند. يتس و  آن دو را مساوی يا مشابه يكديگر نمی( 1921ثباتی، نايت ) نزدي  ريس  و بی
ثباتی را  ای از بی طور همنی درجه دارند که هر درکی از ريس ، به ( عنوان می1992استون )

ثباتی عامل کلیدی  (، بی2001نسبت به وقايع آينده با خود به همراه دارد. از ديد اسل  و لويز )
ای مديريت ريس   ( نیز شروع فرايند پايه78: 2007ز )آيد. واتر حساب میکنندۀ ريس  به هدايت
 ثباتی دانسته است.را بی
ها را شود. اين اتفاقکنندۀ تأمین قطعات خودرو منجر می های مختلثباتی به وقوع اتفاقبی  .2

توان ريس  عرهه نامید. ريس  ممكن است عواقب زيانباری برای سازمان و افراد آن  می
 داشته باشد.

 کند. ثباتی و عواقب زيانبار آن را را درک می، بیخودروساز .3

دهیم اين است  بینیم. تنها کاری که انجام می گونه که هست، نمیي  از ما واقعیت را بدانهی 
نامیم؛ بنابراين، ادراک،  گاه آن را واقعیت میکنیم و آن    بینیم، تفسیر می که چیزی را که می
 کند تا به محیط خود معنا دهد. احساس خود را تفسیر میوسیله، فرد فرايندی است که بدان

ثباتی آن بود که فرض ( معتقد است که مشكل موجود در نگاه سنتی، بی181 :2007ه  )
های تجربی کنند؛ اما با گذشت زمان، پووهش طور يكسان تجربه میکرد افراد موقعیت را به می

د نامطمئن، موقعیتی مشابه را تصور کنند؛ نشان داد که ممكن است افراد مطمئن و بعضی افرا
صورت شكل شده بهثباتی ادراکبنابراين، با ترکیب دو نیروی پیچیدگی و میزان تغییر، سطوح بی

 شود: ارائه می 2
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 (188: 2000شده براساس ميزان پيچيدگی و تغيير )رابينز،  ثباتی ادراک. بی2شکل 

 
ثباتی ، در فرايند تأمین، نقا  تاري  و مبهمی وجود دارد. اين نقا  تاري  را بیبنابراين

کنندۀ فرايند تأمین منجر شود. وقوع اين  ثباتی ممكن است به وقوع حوادث مختلنامند. بی می
کند. ادراک عواقب مترتب بر  دارد. خودروساز، اين عواقب را ادراک می حوادث، عواقبی در پی

ای برای ورود به فرايند مديريت ريس  تأمین ايجاد  نی حاصل از آن، خود انگیزهريس  و نگرا
-هايی دارد که در تمامی آنها بهشده، حكايت از وجود ارجاعهای انجام کند. بررسی مصاحبه می

هرحال، در اينجا خودروساز ادراک خود از اشاره شده است. به« ثباتیعواقب بی»نوعی به 
دهد. اين هرورت ممكن است از خیلی کم تا  را شكل می« يس  تأمینهرورت توجه به ر»

 (.3خیلی زياد در نوسان باشد )شكل 
 

 
 . ادراک ضرورت توجه به ریسک تأمين3شکل 

 

شده  درک ثباتیبی
 در سطح پايین

 ۀشد درک ثباتیبی
 متوسط به پايین

 

 ۀشد درک ثباتیبی
 متوسط به باال

 

شده  درک ثباتیبی
 در سطح باال

 

 پویا

 ایستا

 پيچيدگی پيچيده ساده

ير
غي
ت

 

 

 خیلی کم

 

 کم

 

 زياد

 

 خیلی زياد

 ۀشدعواقب ادراک
 سنگین

-عواقب ادراک

 خفیف ۀشد

 ۀشدادراک ثباتیبی
 پايین

 ۀشدادراک ثباتیبی
 باال

 شدهادراک ثباتیبیميزان 

ب 
واق
 ع
ک
درا
ا

ی
ب

ی
بات
ث
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کنندۀ تأمین را به عوامل قابل کنترل و عوامل غیر  های مختلخودروساز، علت وقوع اتفاق .4
 دهد.  ناد میقابل کنترل، اس

ثباتی، عواقب آن و هرورت توجه بکه آن را ادراک ککرد، درصکدد    بی  که خودروساز، پديدۀهنگامی
شده را به عوامل  های ادراکآيد تا دربارۀ علل آن به قضاوت بپردازد. خودروساز، علل موهوع می بر

ای، بیشتر  زنجیره و درونسازمانی  دهد. او بر عوامل درون قابل کنترل و غیر قابل کنترل اسناد می
هکايی دارد ککه در   ها حكايت از وجود ارجاع ای کنترل دارد. بررسی مصاحبه زنجیره از عوامل برون
هرحکال، در اينجکا خودروسکاز ادراک    به اشاره شده است.« عامل اسنادی»نوعی به تمامی آنها، به

ککم تکا    ين هرورت، از خیلیدهد. ا را شكل می« هرورت اقدام به مديريت ريس  تأمین»خود از 
 (.4خیلی زياد در نوسان است )شكل 

 

 
 . ادراک ضرورت اقدام به مدیریت ریسک عرضه4شکل 

 

گیری اين  شوندگان، مسیر استقرايی شكل شده و نظرهای مصاحبهبا توجه به ديدگاه مطرح
 آورده شده است. 5مقوله، در شكل 

 

 
                     شرایط عل ی تأثيرگذار -«فرایند ادراکی»گيری مقولة  . مسير استقرایی شکل5شکل 

 

 خیلی کم

 

 کم

 

 زياد

 

 خیلی زياد
 کنترلقابل 

 کنترلابل قغیر 

 خیلی زياد خیلی کم
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 ادراکی فرايند

 موهوع ادراک

 اسناد موهوع ادراک

 ثباتیبی

 ثباتیبیعواقب 

 کنترلقابل غیر عوامل 

 کنترلعوامل قابل 

 ضرورت توجه به ریسک تأمين
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 عوامل بسترساز

گیری الگوهای پايداری در مديريت  عوامل بسترساز، عناصری هستند که با نفوذ خود موجب شكل
 آنكکه نکد. نخسکت   شوند. اين عوامل، از دو نقش عمده برخوردار ريس  تأمین برای خودروساز می

ها به عوامکل قابکل کنتکرل و    ثباتی و عواقب آن و اسناد اين موهوعگیری ادراک بی موجب شكل
گیکری نحکوۀ مواجهکة     با ايجکاد شکرايطی پايکدار، بکه شکكل      آنكهدوم  شوند؛ غیر قابل کنترل می

ا توجکه  شوند. ب های مديريت آن منجر میخودروساز با ريس  تأمین و تقويت يا تحديد استراتوی
گیکری ايکن    شوندگان، مسیر استقرايی شکكل  به چنین ديدگاهی و نیز با توجه به نظرهای مصاحبه

 آورده شده است. 6مقوله، در شكل 
 

 
 ای تأثيرگذار  شرایط زمينه -«عوامل بسترساز»گيری مقولة  . مسير استقرایی شکل6شکل 

 

 عوامل بسترساز

 بستر فردی

 سازمانی ساختار
 بستر سازمانی

 ای بستر زنجیره

 مديريت

 شخصی های وگیوي

 توانايی

 ها نگرش و ها ارزش

 شخصیت

 شبكه  بندی پیكره

 شبكه  زيرساخت

 سازمانی فرهنگ

 ها انگیزه

 انگیزش سیستم

 شبكه هماهنگی
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 بستر فردی

های خودروساز نسکبت بکه ريسک      ها و طرز تلقی دهندۀ ديدگاه ناصر اولیة شكلبستر فردی، از ع
 شود.تأمین و چگونگی مديريت آن تشكیل می

های شخصکی ماننکد سکن، جنسکیت،      ادراک ريس  و نحوۀ مواجهه با آن، تحت تأثیر ويوگی
است ککه بکا   های شخصی، متغیری  گی عبارتی، ويووهعیت تأهل، سابقة خدمت و ... قرار دارد. به

 تغییر آن، ادراک ريس  و نحوۀ مواجهه با آن تغییر خواهد کرد. 
توانايی يعنی توان فرد در انجام کارهايی که در ي  پست سکازمانی بايکد انجکام شکود. ايکن      
                                                                                           توانايی ممكن است ذهنی و فیزيكی باشد. معموال  افراد با توانايی باال در انجام وظايف سکازمانی،  

 دهی نحوۀ مواجهه با آنها را خواهند داشت.  های تأمین و شكل ادراک ريس  توان بیشتری برای
انکد؛  ها برای کنترل رفتار افراد، بکا يكکديگر در رقابکت     های مختلفی دارند و انگیزه افراد انگیزه

بنابراين، انگیزه يا نیازی که بیشترين قدرت را داشته باشکد، بکه نکوعی فعالیکت يکا رفتکار منجکر        
دهی نحوۀ مواجهه با آنها، تحت تأثیر اين انگیکزه   های تأمین و شكل نی ادراک ريس شود؛ يع می

 يا نیاز پرقدرت قرار دارد. 
بندی  های روانی است که از طريب آن، افراد را طبقه ای از ويوگی  شخصیت فرد، مجموعه

ند و ا های زيادی انجام دادههای شخصیتی، پووهش شناسان دربارۀ ويوگی کنیم. روان می
های شخصیتی،  های شخصیتی مختلفی را شناسايی کنند. يكی از اين ويوگی اند ويوگی توانسته
 (. 52: 2003پذيری است )رابینز،  ريس 

بکر  انکد. آنهکا   پديدهبودن ي  نسبت به مطلوب يا نامطلوبها شامل نظرها و عقايد فرد  ارزش
به مفهوم ارزيابی شکخص )بکه صکورت    نگرش  گذارند. می ثیرأادراک افراد ت و ها انگیزه ها،نگرش
؛ بنکابراين، ارزش،  ، فرد، عمکل يکا رفتکاری خکاص اسکت     ءيا نامطلوب( نسبت به ي  شی مطلوب

 (.87: 2003تر از نگرش دارد )رابینز، تر و جامعمفهومی وسیع
 

 بستر سازمانی
هکای  اقکدام عناصر بستر سازمانی نیز همانند عناصر بستر فردی، در موقعیتی خکاص بکه هکدايت    

تکرين ويوگکی عناصکر بسکتر      کننکد. شکايد اصکلی    خودروساز در مديريت ريس  تأمین کم  مکی 
تر آنهاست. اين عناصر، جزئی از سکاختار اجتمکاعی حکاکم بکر      تر و ملموس سازمانی، ماهیت عینی
 شوند.  سازمان محسوب می

. تعهکد  2سب  مديريت حاکم بر سازمان و . 1عامل مديريت از دو ديدگاه، حائز اهمیت است: 
مديريت نسبت به پديدۀ ريس  و مديريت آن. سب  مديريت ممكن اسکت در يک  پیوسکتار، از    
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ککارگیری هريک  از ايکن    مديريت آمرانه تا مديريت مشکارکتی و تفويضکی در نوسکان باشکد. بکه     
يت آن در سکازمان  ها، تأثیر مشخص و واهحی بر ادراک پديدۀ ريس  تأمین و نحوۀ مدير سب 

تکری   شوندگان، مشارکت هرچه بیشتر کارکنان، بسکتر مناسکب   های مصاحبه دارد. با توجه به پاسخ
آورد. همچنین نگرش متعهدانة مديريت ارشد نسکبت بکه    وجود میبرای مديريت ريس  تأمین به
  ريسک  ترين عوامل وجود يا نبود و موفقیت يا شكست مکديريت   مديريت ريس  تأمین، از اصلی

 خودروساز است.   تأمین در شرکت
نوع ساختار سازمانی نیز از ديگر عوامل سازمانی تأثیرگذار بر پديدۀ مديريت ريس  تأمین 

گرا تا مدرن  توان در ي  پیوستار، از ساختارهای سنتی وظیفه است. ساختار سازمانی را می
مشخص و واهحی بر ادراک  ها، تأثیر کارگیری هري  از اين سب گرا درنظر گرفت. به شبكه

شوندگان،  های مصاحبه پديدۀ ريس  تأمین و نحوۀ مديريت آن خواهد داشت. براساس پاسخ
آورد. چنین  وجود میتری برای مديريت ريس  تأمین به ای، بستر مناسب ساختارهای شبكه

  کنند. گرايی را تشويب و تسهیل می ساختارهايی، تسهیم اطالعات، مشارکت و چندوظیفه
فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنبا  مشترک است که اعضا نسبت به يک  سکازمان دارنکد    

(. نوع فرهنگ سازمانی نیکز از ديگکر عوامکل سکازمانی تأثیرگکذار بکر پديکدۀ        372: 2003)رابینز، 
توان در ي  پیوستار درنظر  مديريت ريس  تأمین است. برای درک بهتر، فرهنگ سازمانی را می

و در سکوی ديگکر،   « انگکاری مکديريت ريسک     فرهنکگ ناديکده  »سوی پیوسکتار  گرفت. در ي  
ها، تأثیر مشخص و واهکحی   جای دارد. هري  از اين فرهنگ« فرهنگ مشوق مديريت ريس »

هکای   بر ادراک پديدۀ ريسک  تکأمین و نحکوۀ مکديريت آن خواهکد داشکت. بکا توجکه بکه پاسکخ          
تکری بکرای مکديريت ريسک       ر مناسب، بست«فرهنگ مشوق مديريت ريس »شوندگان  مصاحبه
گکرا،   نگکر و دقیکب، روش   آورد. چنکین فرهنگکی، خکالق و خطرپکذير، جزئکی      وجکود مکی  تأمین به
 مبنا، متحول و رشدمبنا است.  جو، تیم مشارکت

کنند. ايکن   افرادی که تحري  شوند، نسبت به افرادی که تحري  نشوند، تالش بیشتری می
تم انگیزش سازمان است، ممكن اسکت بکر مبنکای تشکويب و     تحري  که وجه سازمانی آن، سیس

گیری باشد. هري  از اين مبانی، تأثیر مشخص و واهکحی  گیری يا بر مبنای تنبیه و سختسهل
هکای   بر ادراک پديدۀ ريسک  تکأمین و نحکوۀ مکديريت آن خواهکد داشکت. بکا توجکه بکه پاسکخ          

وجود برای مديريت ريس  تأمین بهتری  ، بستر مناسب«گیریتشويب و سهل»شوندگان،  مصاحبه
دهکد و   هکا را ککاهش مکی   آورد. چنین مبنايی، ترس ناشی از عواقب سازمانی و فردی تصکمیم  می
 کند.  گیری دقیب و فعال ايجاد می های الزم برای تصمیم زمینه
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 ای بستر زنجیره 
س  عرهکه، خکود   گیری فرايند ادراکی و اقدام به مديريت ري يكی ديگر از عناصر بسترساز شكل

 زنجیرۀ تأمین است. 
کننکده اسکت    هايی دربارۀ ارتبا  سايت مونتاا، انبار و تکأمین بندی شبكه، شامل موهوع پیكره
هکای اسکتراتوي  و کمتکر قابکل      ها، تصکمیم (. اين موهوع18: 2009لوی و همكاران، -)سیمچی

 مدت هستند. تغییر در کوتاه
سکازمانی   سازمانی و بکین  های درونبرای انجام اقدامزيرساخت شبكه، شامل عناصر مورد نیاز 

کنند های شبكه، خود را اداره میعبارتی، اجزای زنجیره با استفاده از زيرساختدر زنجیره است. به
هکای اسکتراتوي  و کمتکر    کنند. چنین عناصری نیز از جمله تصمیم و با يكديگر ارتبا  برقرار می

بندی و زيرساخت شبكه را با عنکوان   شايد بتوان دو مفهوم پیكره مدت هستند. قابل تغییر در کوتاه
 نامگذاری کرد.« بستر سخت زنجیره»

های خود بکر ديگکر مراحکل    هماهنگی، میزانی است که در آن، هر مرحلة زنجیره به اثر اقدام
ت (. روابط زنجیرۀ تأمین، مبتنی بکر قکدرت يکا ثبکا    63: 2008زنجیره توجه دارد )چوپرا و میندل، 

کنکد. ثبکات،    های خود را به ديگران ديكته میاست. در روابط مبتنی بر قدرت، طرف قوی، ديدگاه
مشتمل بر ي  عقیده است؛ يعنی هر مرحله، در منافع مراحل ديگر سهیم است و بدون توجه بکه  

(. 59: 2008لکوی و همكکاران،   -زند )سکیمچی  تأثیر اقدامش بر ديگر مراحل، به کاری دست نمی
 نیز نامگذاری کرد.« بستر نرم زنجیره»بتوان مفهوم هماهنگی را با عنوان  شايد
 

 عوامل اقتضایی 
خودروسکاز در حکین مکديريت      عناصر اقتضايی، پديدآورندۀ شرايطی هسکتند ککه در آن، شکرکت   

زند. اين  دست می  کنندۀ فرايند تأمین هايی اقتضايی در قبال حوادث مختلريس  تأمین، به اقدام
گیری فرايند ادراکی و نحوۀ مواجهکة خودروسکاز بکا     مانند عناصر بسترساز موجب شكل ر نیزعناص

که ويوگی اصکلی عناصکر   ای بین آنها وجود دارد. درحالی شوند، اما تفاوت عمده ريس  عرهه می
بسترساز، پايداری آنها در طول زمان و مكان است، عناصر اقتضايی، ماهیتی پايدار ندارند و بسکته  

شکوند. بکا توجکه بکه چنکین ديکدگاهی و نیکز بکا توجکه بکه نظرهکای             شرايط، دچار تغییکر مکی  به 
 آورده شده است. 7گیری اين مقوله در شكل  شوندگان، مسیر استقرايی شكل مصاحبه
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 ای تأثيرگذار شرایط واسطه -«عناصر اقتضایی»گيری  . مسير استقرایی شکل7شکل 

 

شکوندگان، عناصکر اقتضکايی بکه دو       راين، در اين پووهش، با توجه به نظرهکای مصکاحبه  بناب 
کننکدگان   ها و ابعادی که موجب تمییز تأمین کننده )مجموعة ويوگی مشخصة اصلی ماهیت تأمین

ها و ابعکادی ککه موجکب تمییکز      شود( و ماهیت محصول )مجموعة ويوگی مختلف از يكديگر می
 اند. شود( تقسیم شده كديگر میهای مختلف از يمحصول
های پیشینة  شوندگان در تشريح شرايط اقتضايی، با يافته رسد، نظرهای مصاحبه نظر میبه

های زنجیرۀ تأمین، از دو  بندی ريس  عنوان مثال، دشماخ در طبقهپووهش همخوانی دارد؛ به
بر الگوی دوبعدی ( با تكیه 1995کننده و محصول استفاده کرده است. رمسی ) عامل تأمین
شود که در هنگام  بندی کرد، يادآور می ( که کاالها را به چهار گروه تقسیم1983کرالجی  )

 های خريدار، به ماهیت قطعه بستگی دارد. های تأمین، سطح مالحظهيابی و اخذ تصمیم منبع
 

 کننده ماهیت تأمین 
کننده عاملی تأثیرگذار  نابراين، تأمینکننده است؛ ب گیری فرايند تأمین، مستلزم حضور تأمین شكل 

، از آنجا که خودروساز، قطعات خود را تنهکا از  حالنيارود. با شمار میبر مديريت ريس  تأمین به
کننکده،   کنندۀ فرايند تأمین هر تکأمین  کند، دور از ذهن نیست که حوادث مختل ي  جا تأمین نمی

 هايی مختلف مديريت شوند.  به شیوه
نوعی به تفاوت میان هايی دارد که در تمامی آنها، بهها حكايت از وجود ارجاع حبهبررسی مصا

موقعیکت  »شوندگان، دو بعد اصکلی   اساس، مصاحبهبراين کنندگان مختلف اشاره شده است. تأمین
کنندگان از  را که امكان تمییز تأمین« کننده موقعیت جغرافیايی تأمین»و « کننده استراتوي  تأمین

 اند. سازد، مشخص کرده ر را فراهم میيكديگ
 
 

 عناصر اقتضايی

 ماهیت محصول

 کننده ماهیت تأمین
 استراتوي موقعیت 

 موقعیت جغرافیايی

 استراتوي موقعیت 

 نوع محصول
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 کننده موقعیت استراتژیک تأمین

، ابعکاد تعیکین موقعیکت اسکتراتوي      «تکوان همكکاری  »و « حجم همكکاری »، «مدت همكاری»

(. با ترکیب اين ابعاد، هشت حالکت مختلکف بکرای موقعیکت اسکتراتوي       8اند )شكل کننده تأمین

        ککامال     کننکدۀ  تکأمین »آيکد. يک  سکوی ايکن پیوسکتار،       یوجکود مک  کننده در ي  پیوستار به تأمین

                کننکدۀ ککامال     تأمین»و سوی ديگر آن « قديمی، اصلی و بلندمدت»های  با مشخصه« استراتوي 

 قرار دارد. « مدت جديد، فرعی و کوتاه»های  با مشخصه« غیر استراتوي 
 

 
 کننده أمين. بررسی موقعيت استراتژیک ت8شکل 

 

 کننده موقعیت جغرافیایی تأمین

کننکدۀ داخلکی    تکأمین »، «کنندۀ داخلی نزدي  تأمین»توان به  کنندگان را می از اين ديدگاه، تأمین

کننکدگان را   توان تأمین های فوق می تقسیم کرد. با ترکیب موقعیت« کنندۀ خارجی تأمین»و « دور

 بندی کرد: طبقه 9به شرح شكل 

 ریمدت همکا

 قديمی وارد  تازه

 توان همکاری
 مدت کوتاه

 بلندمدت

 اصلی

 اصلیغیر 

ی
ار
مک
 ه
جم

ح
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 کننده ينتأم يتماه ی. بررس9 شکل

 

 محصول یتماه

کننده، نقشی محکوری   خودروساز و تأمین هایمبادله دهندۀ شكل عناصر از يكی عنوانبه محصول
 .دارد ینتأم يندمعنادار بر کل فرا یریهای آن، تأث رو، ويوگی . از اينکند یم بازی هادر اين مبادله

 اثرگکذاری  بکر  نکوعی دارد که در تمامی آنها، به هايیها حكايت از وجود ارجاع بهمصاح بررسی
 ي اسکتراتو  یتموقع»شوندگان دو بعد اصلی  مصاحبه اساس،يننوع محصول اشاره شده است. برا

مشکخص   -سکازد  که امكان تمییز آنها از يكديگر را فراهم مکی  -را« نوع محصول»و « محصول
 .اند کرده

 

 محصول یکاتژاستر یتموقع

خود از  اهمیت،. اندمحصول ي استراتو یتموقع یینابعاد تع ،«یتاهم»و  «یدانش فن» ،«قیمت»
( يمنکی ا یکر / غيمنیقطعه )قطعة ا يمنیا یتمنبع/چندمنبع(، وهع تعداد منابع قطعه )ت  یارهایمع

 تیک موقع یابعکاد، هشکت حالکت مختلکف بکرا      يکن ا یب(. با ترک10شده است )شكل  یلو... تشك
                محصکول ککامال    » یوسکتار پ يکن ا یسو ي . آيد می وجودبه یوستارپ ي در  محصول ي استراتو
آن  يگکر د یو سکو  «یکت بکاال و پراهم  یدانکش فنک   یمکت، ق گکران » یها با مشخصه «ي استراتو
 «یکت اهم و کم يینپا یدانش فن یمت،ق ارزان» یها با مشخصه «ي استراتو یر             محصول کامال  غ»

 .قرار دارد

 
  

 ۀکنند تأمین
 دور -داخلی استراتوي /غیر       کامال  

 ۀکنند تأمین
 دور -داخلی                 کامال  استراتوي /

 

  ۀکنند تأمین
 استراتوي /خارجیغیر       کامال  

 ۀکنند تأمین
                      کامال  استراتوي /خارجی 

 خارجی

 نزدي  -داخلی

ی 
يای
راف
جغ
ت 

عي
وق
م

ن
مي
تأ

 
ده
کنن

 

 دور -داخلی

 ۀکنند تأمین
 نزدي -استراتوي /داخلیغیر       کامال  

 ۀکنند تأمین
 نزدي  -داخلی                 کامال  استراتوي /

 

 استراتوي غیر       کامال                   کامال  استراتوي 

 کننده موقعيت استراتژیک تأمين
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 محصول یکاستراتژ يتابعاد موقع ی. بررس10 شکل

 

 محصول نوع

« قطعه»و  «یاختصاص یةمواد اول» ،«یعموم یةمواد اول»به  توان می را هامحصول يدگاه،د ينا از
 .آيد می دستبه 11شكل  یبند فوق، طبقه های یتموقع یبکرد. با ترک یمتقس

 

  

 محصول يتماه ی. بررس11 شکل

 
 
 

 قيمت

 قیمت گران قیمت ارزان

 اهميت
 کم

 زياد

 باال

 پايین

ی
فن
ش 

دان
 

 اختصاصی ةمواد اولی
 استراتوي غیر       کامال  

 اختصاصی ةمواد اولی
                کامال  استراتوي 

 

  ةقطع
 استراتوي غیر       کامال  

 ةقطع
                کامال  استراتوي  

 قطعه

  ةمواد اولی
 عمومی

ول
ص
ح
ع م

نو
 

 ةمواد اولی
 اختصاصی 

 عمومی  ةمواد اولی
 توي استراغیر       کامال  

 عمومی ةمواد اولی
                کامال  استراتوي 

 

 استراتوي غیر       کامال                   کامال  استراتوي 

موقعيت استراتژیک 

 محصول
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 یشنهادهاو پ گیری نتیجه

در  يسک  مکديريت ر  هکای ها، اقدامی نو در پکووهش  نظرية برخاسته از داده یاستراتو کارگیری به
دارد.  یشناسکی، نکوآور   جهکت، پکووهش حاهکر از بعکد روش     همکین های تأمین است. بکه  زنجیره
 هکای  زمینه ساير های نظريه محدود بسیار کارگیریبه»( 2005) داتا و ساچان کهدرحالی ینهمچن
کار نگرفتن  های دست اول و به استفادۀ محدود از داده»و « مديريت زنجیرۀ تأمین حوزۀ در علمی

تکأمین     مکديريت زنجیکرۀ   هکای پووهش   پیشینة هعف عنوان¬را به« های دست دوم نوآورانة داده
های رفتکاری، سکازمانی و اسکتفادۀ     متنوعی از نظريه  ين پووهش با اتكا به دامنةکنند، ا مطرح می
 .بندی مدل خود پرداخته است های دست اول و دوم، به صورت از داده نهنوآورا

عرهکه، بکا    يسک  گرفت که فراينکد مکديريت ر   یجهنت توان می شدهبندی مطالب گفته جمع با
 یرتحکت تکأث   ينکد، فرا يکن شکود. ا  آغاز می یاسناد -یراکاد فرايندی در خودروساز شدنبرانگیخته

-یادراکک  ينکد ادن فراکارافت. همزمان با بهگیرد یشكل م ای یرهو زنج یسازمان ی،عناصر بستر فرد
 آغکاز  بسترسکاز  عناصر کردنرا با لحاظ  تأمین يس ورود به فرايند مديريت ر خودروساز، ی،اسناد
 و هکا عناصکر بسترسکاز موجکب هکدايت تصکمیم      ین،تکأم  ريس  مديريت فرايند حین در. کند می
ر بسترسکاز،  عناصک  ککه شوند. درحالی تأمین می يندخودروساز در مقابل حوادث مخل فرا هایاقدام
 تواننکد یسکازند، ايکن عناصکر نمک     فراهم می يس مواجهه با ر یهدايت چگونگ ایهايی را بر ثابت
 يسک  مواجهه بکا ر  یدداشته باش ياددهد. به خاص رخ  یتیدر موقع يدبا یزیکنند که چه چ یینتع

حضور عناصر اقتضايی، ماهیتی اقتضکايی دارد. درواقکع، خودروسکاز بکا توجکه بکه        دلیلعرهه، به
عرهکه   يسک  ر يريتای اقتضايی، اقکدام بکه مکد    محصول، به شیوه اهیتکننده و م ماهیت تأمین

 .کند می
 يسک  مکؤثر بکر فراينکد مکديريت ر     های عوامکل  پووهش با شناساندن ابعاد و مشخصه نتیجة

را بکرای   ینتکأم  هکای  يسک  تأمین صنعت خودرو، امكان مواجهه و ادارۀ مؤثر ر  عرهه در زنجیرۀ
رود پووهش حاهر بتواند دانش مکديران   سازد. انتظار می خودروساز فراهم می یها مديران شرکت

 .هدعرهه افزايش د يس ر يريتها را دربارۀ عوامل مؤثر بر مد شرکت ينا

پذيری نتايج، وارد سکاخته   هايی را بر تعمیم شناسی پووهش، محدوديت روش يیاستقرا ماهیت
هکای تکأمین    زنجیکره  يگکر شود اعتبار الگوی ايکن تحقیکب در د   جهت، پیشنهاد می همیناست. به

 یرگکذار شرايط تأث ی                توان به سنجش کم  های مناسب می بررسی شود. همن آنكه با تعريف مقیاس
  .داد یب( ترتی   کم  -یفی)ک یبیترک یقیعرهه پرداخت و تحق يس ر يريتمد  بر پديدۀ
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