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Abstract  
Buyers must identify and assess the risks of buyer-supplier relationship to reduce risks and 

dissatisfaction. The purpose of this study is to propose a risk assessment model for buyer-

supplier relationships based on social capital, because in additions to benefits, social capital 

has risks that can reduce the company’s performance. However, no risk assessment model has 

been proposed for it so far. The method used in this study included three stages. In the first 

stage, the risk factors and their classification were identified based on library research. Then, 

after consulting with experts, questionnaires whose validity and reliability had been 

confirmed were distributed to collect expert opinions through the Delphi method in order to 

achieve a consensus on the risk factors of social capital in the industrial equipment 

manufacturing industry. The second step involved determining the importance of risk factors 

through the risk matrix and then assessing the risk based on the fuzzy expert system using 

MATLAB software. The output of the risk matrix was entered into the fuzzy expert system 

and the risk of relationship was calculated by the system so that the decision-making team 

could make decisions for suppliers whose relationship risk was at an unacceptable level. In 

the third stage of the research, the model was validated. Comparing the output of the model 

with the experts' opinions showed that they were similar. Then, we propose that it is possible 

to assess the risk of relationships based on social capital in the buyer organization without 

experts and to decide about continuing cooperation with suppliers. 
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سرمایة  مبتنی برکننده  تأمینروابط خریدار ارزیابی ریسک 

 اجتماعی
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 واحد ،یآزاد اسالم دانشگاهدانشکده مدیریت،  ی،صنعت تیری، گروه مدیصنعت تیریمد یدکتر یدانشجو. 1 
 رانیا تهران، تهران شمال،
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 قاتیواحد علوم و تحق ،یو اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالم تیری، دانشکدة مدیصنعت تیریاستاد، گروه مد. 3

 رانیتهران، تهران، ا
 رانیا تهران، واحد تهران شمال، ،یسالمآزاد ا دانشگاه ،دانشکده مدیریت ی،صنعت تیریمد گروه ار،یاستاد. 4

 (17/03/1400ـ تاریخ پذیرش:  09/11/1399 )تاریخ دریافت:

 چکيده
این  از هدف. شناسایی و ارزیابی کنندها  برای کاهش ریسک و نارضایتیرا  گانکنند تأمینهای روابط خود با  اید ریسکخریداران ب

دارای  ،وه بر ماایاعال ،سرمایة اجتماعیزیرا  بود. سرمایة اجتماعیمبتنی بر  کننده أمینتریسک روابط خریدار  ارزیابیمدل  ةارائپژوهش 
این پژوهش شامل  برای آن ارائه نشده است. یو تا کنون مدل ارزیابی ریسک شود می شرکت باعث افت عملکرد که هایی است  ریسک

پس از مشورت با  و شد بندی و طبقه اسایینش وامل ریسکع، ای روش تحقیق کتابخانه بر اساس ،اول ةدر مرحلبود. سه مرحله 
برای  وآوری  جمع از طریق روش دلفی نظر خبرگان تا شدتوزیع بود  رسیدهیید أتی که روایی و پایایی آن به یاه پرسشنامه نظران صاحب

دوم شامل تعیین میاان  ةمرحل اجماع حاصل شود. ،در صنعت ساخت تجهیاات صنعتی، سرمایة اجتماعیروابط مبتنی بر عوامل ریسک 
. خروجی بود افاار متلب با نرم فازی ةخبرارزیابی ریسک مبتنی بر سیستم سپس  و ماتریس ریسکطریق  از ریسک عواملاهمیت 

کنندگانی  تأمینبرای  رندهیگ میتصم میت تا بر این اساس شد محاسبه روابط میاان ریسکو شد فازی  ةخبر ستمیسوارد ماتریس ریسک 
 خروجی ةمقایس. شداعتبارسنجی پژوهش مدل  سوم ةمرحل. در بگیردتصمیم  ها در سطح غیر قابل قبول قرار دارد ه ریسک روابط آنک

بدون حضور  سرمایة اجتماعیمبتنی بر روابط  سکیر یابیارزو  استسازگار  ها آنبا نظر  تحقیقهای  یافته دادنشان با نظر خبرگان مدل 
 .گرفت کنندگان تصمیم تأمینبا  همکاری ةادام ةنحو توان در مورد و میاست میسر  خبرگان

 واژگانديکل
 .فازی ةخبرسیستم ، سرمایة اجتماعیکننده،  تأمینروابط خریدار ، ارزیابی ریسک
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 مقدمه

و بدون ریسک  روابط خوبة دهند نشان روابط نزدیک یا از نوع همکاریو  مدت طوالنی روابط

به  وشوند  شیدچار فرسابه مرور زمان د نتوان میروابط انواع  .نیست هکنند تأمینو خریدار بین 

تعامل (. Villena et al. 2015: 51) دنباشناسالم  طرفیا هر دو  یک اشخاص برایروابط بین  ةانداز

 آن دو ریسک روابطو ( Zsidisin et al. 2004: 397) دارد به همراه ه ریسککنند تأمینبا  خریدار

 :Liu et al. 2008) است طلبی شریک و فرصت بخش پیامد عدم همکاری رضایت احتمال و همان

گرفته و انجام کننده  تأمینر ریسک روابط خریداة در زمین مطالعات زیادی اخیرة دو دهدر  (.434

 بین روابط مناسب اند کرده سعی پیشنهادارائة  و یا ارزیابی آن عوامل ریسک با شناساییمحققان 

 .ایجاد کنندکنندگان  نتأمیو خریدار 

 پژوهشدر  است. ایجادکنندة آن بندی عوامل شناسایی و طبقه ارزیابی ریسک مهم یکی از مراحل

 سرمایة اجتماعیزیرا . شد شناسایی سرمایة اجتماعیمبتنی بر  کننده تأمینخریدار  ریسک روابط حاضر

 Fan & Stevenson) است ده قرار گرفتهمورد استفا کننده تأمینـ  بین خریدار ةرابطبرای توضیح اخیراً 

 (.Pillai et al. 2015: 1) منفی همراه باشد تأثیرتواند با  می ها در سازمانمثبت آثار عالوه بر و ( 4 :2018

برخی گاهی ممکن است ، شود می در بسیاری موارد منجر به کاهش ریسک که ،باال سرمایة اجتماعی

در مطالعات ارزیابی ریسک روابط خریدار  هک( Hador 2017: 354) کندایجاد هم ها را  ریسک

اعتماد در . توان به اعتماد اشاره کرد در این خصوص می نشده است. ها توجه کافی به آنکننده  تأمین

کننده در  تأمینبه  داریخر حد یکاز  شیباعتماد اما  .است سرمایة اجتماعیمثبت آثار روابط از 

 یشرا بر اساس ادعا کننده تأمین اطالعات شد خریدار بدون تردیدباعث خواهد  های مکرر  همکاری

 شود. منجر به ریسک میاین موضوع که  (Villena et al. 2015: 53) کند ها اعتماد  آن یو به درست ردیپذب

 بر اساس پژوهش رودن و السان که (177: 1394 و امیری )رضاپوراست یک دارایی ناملموس اعتماد 

 (.Roden & Lawson 2014: 90« )دیگر طرف در مقابل یک دو فتار قابل قبولر» ازاست عبارت 

سازمانی تقسیم  درون روابط سازمانی و روابط بیندستة عوامل ریسک در این پژوهش به دو 

 های کاهش ریسک، سازمانی بین های کاهش ریسکعالوه بر ، بندی بر اساس این طبقه. شدند
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تر برای کاهش  راهی ساده تواند در برخی مواقع میموضوع این  شود و میسر می نیز سازمانی نودر

 .باشدسطح قابل قبول در  ریسک میزان قرار گرفتنو کننده  تأمینـ روابط خریدارریسک 

در کنار مزایای آن های ناشی از آن  موضوعی است که ریسک سرمایة اجتماعیاینکه به  توجهبا 

مدل  اما ،اشاره شدهها  این ریسکهای اخیر به  ای ساله پژوهش باید مورد توجه قرار گیرد و در

نویسندگان پژوهش حاضر به ، تا کنون ارائه نشده کاهش دهد ها را آنکه بتواند  یریسکارزیابی 

 .پرداختنداین موضوع 

 کند می سیستم ارزیابی ریسکی استفادهاز ، و عوامل ریسکابعاد عالوه بر نوآوری در  ،این مدل

فازی  ةخبرسیستم  است. توسعه یافتهفازی خبرة سیستم  توسط ماتریس ریسکبرد کار در کنار که

ها را  ها و تاکتیک سیاست و ها بهترین استراتژیکند  میکمک  مدیرانبه  ریسکارزیابی  ةمرحلدر 

 (.Izvercian et al. 2012: 23) دتعریف کنن

 بيان مسئله

، کنندگان تأمینروابط با یت ریسک مدیر است و سکیر تیریمدمهمی از  بخشارزیابی ریسک 

اختالل در  جادیاز ا یریو جلوگ ندهاایفرتداوم و ، شده یداریمحصوالت خر یمنیاز ا نانیاطم یبرا

ریسک حوزة های  بسیاری از پژوهش(. در Urbaniak 2019: 255) است یضرور تأمین یها رهیزنج

 کاهش ریسک پرداختهبرای پیشنهاد ة ارائبه شناسایی عوامل ریسک و  کننده تأمینخریدار روابط 

از طریق که  درحالیشده است. استفاده ریسک  سنجش هایابزار ها از از آن تعداد کمیدر و شده 

 .کرد شخصرا مریسک سطح  توان می سنجش

کم گرفتن  ادیده یا دستنزیرا دارد.  زیادی این حوزه اهمیت عوامل ریسک درشناسایی 

نارضایتی و حتی و  دتواند باعث افت عملکر می وکند  می ا محدوددستاوردها ر های روابط ریسک

کم مانند مدت زمان عواملی ، های پیشین ژوهشپدر (. Villena et al. 2015: 52) دفسخ روابط شو

 منابع یا ها ظریهن برمبتنی  یاطالعات یها ستمیس  ریسکو  ،انتخاب نامطلوب، ریسک اخالقی، روابط

هایی  راهبه منزلة  همکاری روابط ایجاد روابط قوی وبه مواردی مانند و اند  شدهشناسایی  ریسک

مورد توجه  این حوزهدر  سرمایة اجتماعیهای اخیر  در سال اشاره شده است. ریسککاهش  برای

نتایجی منجر به  ی آنباال سطح، ریسکعوامل به شناسایی  عالوه بر کمک ،چون .استقرار گرفته 
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 یریگ میو تصم داریخرعینیت  ییتواناتواند  می، برسد یبه حد افراطگر ااما  .کاهش ریسک دارد

 :Viellna et al. 2011) شود کننده تأمین ةطلبان رفتار فرصت و باعث افزایش را کاهش دهد مؤثر

 که ریسک به همراه دارد.( 561

 ،هنجارها، داعتما» را آن، سرمایة اجتماعیاز  (1995) 1امنتپابر اساس تعریف  ،رضاپور و امیری

 )رضاپور و امیری اند کردهاستنباط « کنند هایی که همکاری را برای منفعت متقابل تسهیل می و شبکه

های  منابع یا داراییدر این پژوهش  سرمایة اجتماعی، فبر اساس تعاریف مختل .(172: 1394

 .در نظر گرفته شد سازمانی و بین سازمانی در سطوح درون )مانند اعتماد( ناملموس ناشی از روابط

ها  پدیده دیگرات مختلفی بر تأثیرتواند  می ها پدیده سایرمانند  ویک پدیده است  سرمایة اجتماعی

 سازمان و عملکرد سرمایة اجتماعیبین اعالم کردند ( 2011) شویلنا و همکاران بگذارد.ها  و سیستم

تواند به عملکرد  می یش از حد زیادبسیار کم یا ب سرمایة اجتماعی :منحنی معکوس وجود داردرابطة 

مرتبط  ةبالقو یمنف یامدهایو پها  به ریسک باید ،بنابراین(. Viellna et al. 2011: 561) آسیب برساند

 ـطرف تاریک روابط خریدار»یعنی جایی که آن را  (،Viellna et al. 2011: 561) سرمایة اجتماعیبا 

است کرده و در حال فسخ روابط  یتینارضااحساس  طرف کیحداقل  اند و نامیده «کننده تأمین

(Viellna et al. 2011: 561،) نبیند.تا عملکرد سازمان آسیب  شود توجه بیشتر 

شده تقسیم  ساختاری ،شناختی، ای رابطهبه سه بعد  سرمایة اجتماعی ها در بسیاری از پژوهش

سرمایة به  باعث آسیب کن استسازمان مم یباال سرمایة اجتماعیبا توجه به اینکه  ،اما .است

های داخلی و  کریس هب ریسک نیز معموالً ( وHador 2017: 354) شود درون سازمان اجتماعی

ة دو طبقدر این پژوهش عوامل ریسک به  (،Hamdi et al. 2018: 749) دشو خارجی تقسیم می

 سازمانی تقسیم شدند. و بین سازمانی وندر

مل ریسک از روش ماتریس ریسک جهت تعیین اهمیت این پژوهش برای ارزیابی عوادر 

فازی این خبرة سیستم زیرا . شدفازی جهت سنجش ریسک استفاده خبرة عوامل و از سیستم 

شود تعیین  کننده تأمینمیزان ریسک روابط خریدار  کند که بدون حضور خبرگان امکان را فراهم می

 گیری برای کاهش ریسک داشته باشد ه تصمیمکنندگان نیاز ب تأمینو چنانچه روابط با هر یک از 

                                                                                                                            
1. Putnam  
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 با توجه بهتواند  تیم می این، ماتریس ریسکنتایج  بر اساس ،همچنین گیری اقدام کند. تیم تصمیم

 .بگیرد سازمانی تصمیم ابتدا برای کاهش ریسک عوامل درون اهمیت عوامل

 سرمایة اجتماعیبر  مبتنی کننده تأمینخریدار  ارزیابی ریسک روابطبرای  حاضر مدل پژوهش

صنعت  عالوه بر اینکه ،زیرا .ارائه شده است ایرانی تجهیزات صنعتیسازندة های  شرکت در

 نییپاایران در  سرمایة اجتماعیسطح ، داردویژه در کشور  یساخت تجهیزات صنعتی جایگاه

بدون توجه کافی به  ،ها بسیاری از پژوهشدر ( و 165 :1395 همکاراناست )صادقی و 

بستر  آنبا توجه به مزایای شده سعی  ،سرمایة اجتماعیافزایش آثار نتایج و  های ناشی از یسکر

 ملزم به اغلب تجهیزات صنعتیسازندة ی ها شرکت ،. همچنینشود ایجاد مناسبی برای افزایش

 روابط و ز هستندمجا دیخر ستیلبر اساس  کننده تأمینتعداد محدودی از اقالم مورد نیاز  تأمین

سرمایة مبتنی بر کاهش ریسک روابط با  کهاست روابط همکاری بیشتر مبتنی بر  ها آن نبی

 جلوگیری کنند.ناشی از ریسک  برخی مشکالتبروز از  ندتوان می اجتماعی

یکی از رویکردهای که  ،کنندگان تأمینمدیریت ارتباط با  در صنایعی مانند نفت و فوالد ازتا کنون 

 ةپروژبر اساس  شرکت ملی نفت .شده است استفاده(، Handayani 2018: 307است ) کاهش ریسک

مطابق فاز  1383 وری شرکت ملی نفت ایران در سال ها و ارتقای بهره وری و طرح اصالح سیستم بهره

مدلی  تا کنون در هیچ پژوهشیاست. اما، کنندگان پرداخته  تأمیناط با به مدیریت ارتب دوم )طرح نصر(

 ارائه نشده است. سرمایة اجتماعیمبتنی بر  کننده تأمینسک روابط خریدار ارزیابی ری برای

عوامل ریسک روابط : شود مهم در این پژوهش مطرح میسؤال دو ، آمدبا توجه به آنچه 

توان مدلی برای ارزیابی این  ند؟ چگونه میا کدام سرمایة اجتماعی مبتنی بر کننده تأمینخریدار 

مدل بودند این پژوهش درصدد  پژوهشگران در فازی ارائه کرد؟ خبرةسیستم  توسطها  ریسک

 ی روابطها ریسکمیزان  ی محاسبه به حضور خبرگان ازیبدون نکه  دنارزیابی ریسکی ارائه کن

 .باشدپذیر  امکان سازمانی و درون سازمانی در ابعاد بین سرمایة اجتماعی مبتنی بر

 تحقيق و مبانی نظری ةپيشين

و شده است کننده اشاره  تأمینموضوع مدیریت ارتباط با به تجربی داخل کشور بیشتر های  پژوهشدر 

باشند  پرداخته نیز سرمایة اجتماعیکه به  کننده تأمینریسک روابط خریدار مرتبط با  مطالعاتتعداد 
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مطالعات مرتبط ، پژوهشپیشینة جهت بررسی ، با توجه به محدودیت منابع موجود دود است.محبسیار 

 .شدبررسی  کننده تأمینروابط خریدار ارزیابی ریسک و  در سازمان سرمایة اجتماعیحوزة ا ب

 سرمایة اجتماعی الف(

 :1398 همکارانو  آذر )فغفوریاست  یشناس جامعه آنخاستگاه  و یا رشته نیب یمفهوم سرمایة اجتماعی

پور و  علی)قرار گرفته وجه های انسانی و اقتصادی مورد ت در کنار سرمایه سرمایة اجتماعی .(446

 Adler & Kwon) است شدهمطالعه  گستردهصورت ه ب یسازمان ةنیزمدر  و (400 :1399 همکاران

2002: 17; Hador 2017: 350 .)کند  دوطرفه همراه با اعتماد اشاره میبه ارتباطات  سرمایة اجتماعی

(Arregle et al. 2007: 73 و )مانند اعتماد متقابل و تعامل اجتماعی  ییها توان حاصل پدیده آن را می

ند که ا موافق سرمایة اجتماعیدانشمندان  با اینکه بیشتر( و 70: 1393 نژاد و همکاران حاتمی)دانست 

 (.Hador 2017: 354) کند جادیا تواند می را ییها ریسک دارد یادیز یایمزا سرمایة اجتماعی

 همة توجه اما .است سرمایة اجتماعیاز  جامع یفیتعر انیب تیریدانشمندان مد کالتاز مش یکی

 را سرمایة اجتماعی .(183 :1390 همکاران)ضیایی و است  تتعامال و تتباطاار بر نظران صاحب

روابط موجود  ةاز شبک یدسترس و ناش در و مجموع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون» توان یم

که در  دارایی محسوسی( و Nahapiet & ghoshal 1998: 243« )یواحد اجتماع ایفرد  کیتوسط 

 های ساختار اجتماعی برخی جنبه و (Hanifan 1916: 130« )مردم بیشترین آثار را داردروزمرة زندگی 

 .تعریف کرد (Coleman 1988: 98) شود میتسهیل اقدامات خاص که سبب 

که صادقی و ی شده معرف سرمایة اجتماعی زیادی برایهای  مؤلفه، بر تعاریف مختلف عالوه

 شامل سرمایة اجتماعی مهمبندی  یک تقسیمدر  .اند اشاره کرده ها آن به (170: 1395) شهمکاران

مشترک و درک  یمعنا انگریب یبعد شناخت. معرفی شده است یساختار ،یا هرابط، یسه بعد شناخت

بعد و  ،ی()تالفمتقابل رفتار احترام و  و یدوست و به اعتمادمربوط  یا بعد رابطه، گرانیباز نیب

بندی دیگر  تقسیم(. Villena et al. 2011: 562) است گرانیباز نیروابط ب یهاالگوشامل  یساختار

سازمانی و  درونو  به سه سطح فردی سرمایة اجتماعی مثالًاست. شامل سطوح مختلف روابط 

های مرتبط  دیبن هطبقعوامل ریسک و  1جدول در (. Hador 2017: 354است )قابل تقسیم خارجی 

 است. آمدهبا موضوع این پژوهش 



   329   کننده مبتنی بر سرمایة اجتماعی ارزیابی ریسک روابط خریدار تأمين

 های پیشین در پژوهش سرمایة اجتماعی ةحوزمرتبط با های  ریسک .1 جدول

 ریسکحوزة مرتبط با  توضیح ـ بندی طبقه )سال( پژوهشگر

Hador (2017) 

ـتخدام   اجتمـاعی بـاال  ة با سرمایکارمند یک  برسانند.خود را به حداکثر  سرمایة اجتماعیکنند  می افراد تالش :سطح فردی اس
. کنـد  مـی  ایجاد مشکل او یشخص یاجتماع ةشبک ناخراج شد و زمان سازد می مکنمدر سازمان را خانواده و دوستان  افراد

 کنند. قداما یشخص یها تماس از طریق ی جایگاه شغلیارتقابرای  توانند یم باال سرمایة اجتماعیافراد با  همچنین
کنند به  یم حساعضا  کهاست سازمان  ازی واحد کوچک در سرمایة اجتماعیهای  ریسکمحدود شدن  :انیسازم سطح درون

 یتواند به نفع برخـ  یها م در گروه سرمایة اجتماعی .موظف هستند یفرع یبه اهداف واحدها دنیرس یکل سازمان برا یجا
 .کند جادیا انگرید یعواقب ناخواسته برا ای ینابرابراحساس  باشد؛ امااز اعضا 

 یبـرا  مهـم شخص  کیبه فقط  توصیه شده. از سازمان خارج شوندمهم مدیرعامل یا مدیران امکان دارد : سازمانی سطح بین
 نشود.اعتماد  یخارج سرمایة اجتماعی

Fan & Stevenson 
(2018) 

کنـد و   ایجـاد مـی  ابینایی جمعـی  ن . تفکر گروهیاسته و اهداف جمعی شد گذاشته اشتراک پارادایم بهشامل  :سطح شناختی
احتمال کمتری برای ارزیابی انتقادی ریسـک اطالعـات    شود این باعث می و کند بیش از حد در تفکر همگن می را بازیگران
 داشته باشد.وجود 

سوءاستفاده کننده از اعتماد خریدار  تأمینکه ممکن است است و شناسایی  ،تعهد متقابل، دوستی، اعتماد : شاملای سطح رابطه
 کند.

و  ،(کننـده  تـأمین  زدید از امکانات یـا آمـوزش  )مانند با کننده تأمینتوسعة ، گذاری اطالعات شتراکا شامل به :سطح ساختاری
تواند بـه صـورت بـالقوه     اشاره کرد که می ریسک مالکیت معنوی توان به گذاری اطالعات می اشتراک بهدر ت. ارزیابی آن اس

 ریسک ایجاد کند.

 کننده تأمينارزیابی ریسک روابط خریدار  (ب

از مدیریت فرایند دو فقط ها  برخی پژوهشاست. ارزیابی ریسک یکی از مراحل مدیریت ریسک 

(. Wang 2018: 80) شوند را شامل می ـ تعیین و ارزیابی ریسک یا ارزیابی و کاهش ریسک ـ ریسک

مرتبط با روابط  یها پژوهش یدر برخ کهنشان داده شده  سکیر تیریاز مد یمراحل، 2در جدول 

 .استقرار گرفته  توجهمورد  کننده تأمین ـداریخر

 کننده تأمینهای مرتبط با روابط خریدار  مراحل مدیریت ریسک در پژوهش .2جدول 

 فرایند

 (سال) نویسنده

 یبند تهسد /ییشناسا

 ها سکیر
 سکیکاهش ر سکیر یابیارز

نظارت بر 

 سکیر

Villena et al. (2015) *  *  

Hoffmann (2012) * * * * 

Tang (2006) *  *  

Bahli & Rivard (2003) *  *  
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 دهد میکاهش  ریسک را را افزایش و سکیر لیوتحل هیشرکت سطح تجز در سکیر ییشناسا

(Fan & Stevenson 2018: 3 .)میزان ریسک از طریق ، ها بندی ریسک از شناسایی و طبقه پس

 شکاربرد مناسب لیبه دل سکیر سیماتر، سکیر یابیارز یها روش میان زشود. ا میارزیابی تعیین 

ریسک یک روش  سماتری(. Wan 2019: 23) است شده هیتوص یالملل نیو ب یمل یدر استانداردها

، دارندکمبودهایی  سکیر یابیارز یسنت یها کیتکناز آنجا که  . اما،سنتی ارزیابی ریسک است

 Wan) دنده ارائه  ها ی آنها راهی برای مقابله با محدودیت توانند می ق فازیهایی مانند منط روش

فازی برای ارزیابی ریسک استفاده خبرة توان از سیستم  عالوه بر ماتریس ریسک می(. 28 :2019

 یساز و مدل یدانش بشر نمایش رایج برای های راه یکی از یفاز ةقاعدبر  یمبتنیک سیستم کرد. 

فازی و ماتریس خبرة سیستم (. Wan 2019: 29) است کیستماتیبه صورت س یاستدالل بشر

 اند. استفاده شدهبرای ارزیابی ریسک  ی مختلفها پژوهشدر تا کنون  هر یک ریسک

دو معیار میزان  مطالعاتدر اکثر . شوند تعیین میمعیارهای برای ارزیابی  در ماتریس ریسک

 مورد استفاده قرار گرفته است ریسک رزیابیبرای ا و احتمال وقوع ریسک )شدت( ثیرأت

از دست رفتن اطالعات اعث ب یگاه دو پارامتردر نظر گرفتن  .(142: 1398 همکارانو  )قندهاری

 لزوماً یدر موارد صنعت ژهیو به شتریب یدر نظر گرفتن پارامترها . اماشود می سکیر لیدر تحل دیمف

 سکیبرآورد رة نیو هز ،سکیر لیتحل جیدقت نتا، سکری یتعداد پارامترها نیب باید و نیستبهتر 

ورودی ه منزلة ند بتوا خروجی ماتریس ریسک می .(Wan 2019: 85) مناسب ایجاد شود یتوازن

 یراحت به سیستم استنتاج منطق فازی. استفاده شود میزان ریسکمحاسبة برای  سیستم استنتاج فازی

( Reveiz & Leon 2009: 1) است سکیر یابیر به ارزقاد یفیو ک یکمّ یها یو با استفاده از ورود

 .کردگیری استفاده  برای کمک به تصمیم یفاز منطق از توان می افزار متلب نرم در و

سرمایة  های مبتنی بر ریسک به فقط های اخیر پژوهشبخشی از  در دهد نشان می پیشینهبررسی 

 ،همچنین ارائه نشده است.ها   ریسکاین ای بر ارزیابی تا کنون مدل اما، است. اشاره شده اجتماعی

 ؛اند بندی کرده طبقه شناختیو  ساختاریو  ای ابعاد رابطهبر اساس  معموالًرا  سرمایة اجتماعی

برای ابتدا  کند خریدار را قادر می سازمانی و بین سازمانی درونبندی به دو سطح  طبقه که درحالی

 گیرد.ب تصمیم سازمانی درونسطح های  ریسککاهش 
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پرکاربرد در ارزیابی  های روش یکی از ماتریس ریسک، پژوهش پیشینةبر اساس  ،همچنین

فازی  ةخبرسیستم توسط ارزیابی ریسک مبتنی بر ماتریس ریسک چنانچه  . اما،استریسک 

 مهمعوامل  شد که بر اساس خروجی ماتریس ریسکاین امکان فراهم خواهد ، توسعه یابد

فازی بدون حضور خبرگان امکان تعیین میزان ریسک را  ةخبریستم شناسایی شوند و سپس س

 .فراهم کند

 تحقيق روش

از نظر ماهیت و روش توصیفی است. با توجه و  یکاربرد نوع بر اساس هدف از حاضر پژوهش

روابط  ةحوزریسک در  ارزیابیمدلی برای  شتنددااین پژوهش در نظر پژوهشگران در  به اینکه

های این پژوهش کیفی  داده ،. همچنینسازی است رویکرد آن مدل، دنرائه کنا ندهکن تأمینخریدار 

 مشخص شده است. 3مراحل تحقیق در جدول  .اند ی تبدیل شدهکمّ های که به داده هستند

 مراحل تحقیق .3جدول 

 های الزم اقدام روش /ابزار نام مرحله مرحله

1 

و  شناسایی

 بندی طبقه

 عوامل ریسک

ای و پرسشنامه  از مطالعات کتابخانهاستفاده . 1

و  آوری اطالعـات  برای جمع )با روش دلفی(

 ها دیدگاه

ـنجش    SPSSافـزار   استفاده از نرم. 2 بـرای س

ـنامه  و   ،اطمینـان از کفایـت داده  ، پایایی پرسش

 ها ارتباط مناسب میان ساختار داده

بـرای شناسـایی    ای )منابع داخلـی و خـارجی(   مطالعات کتابخانه. 1

و  پـژوهش پیشینة بر اساس های موجود  بندی و طبقهوامل ریسک ع

 لیست عوامل ریسکتهیة  سپس

توسـط   و حذف عوامل مشـابه رفع ابهام در عنوان عوامل ریسک . 2

 نظران دانشگاهی و صنعتی صاحب

ـتفاده از روش   عوامـل ریسـک  دربـارة  خبرگان  از سنجینظر. 3 )اس

 دلفی(

2 
ارزیابی مبتنی 

خبرة بر سیستم 

 فازی

برای تعیین اهمیت  ماتریس ریسکاستفاده از 

 عوامل

شـدت  »و  «احتمـال وقـوع رویـداد   »تنظیم ماتریس ریسک در ابعاد 

 بر اساس نظر خبرگان «تأثیر

3 
بـرای   افزار متلـب(  نرمدر ) فازیخبرة سیستم 

 تعیین میزان ریسک

سـازی و   تعیین روش فـازی ، تعیین متغیرهای ورودی و خروجی. 1

 ایی و توابع هر یک از عواملزد فازی

 خبرگان برخی ایجاد قوانین بر اساس نظر. 2

4 
اعتبارسنجی 

 مدل

 ،هـا  تحلیـل خروجـی  ، ّی شـرایط حـد   تست

 موردیمطالعة 

ـتم    و خروجی شوند می متغیرهای ورودی وارد سیستم. 1 هـای سیس

 .دنشو بررسی می

طای میزان خبرآورد برای  MSEمحاسبة با  موردیمطالعة در یک . 2

 شوند. نظرات خبرگان و خروجی سیستم مقایسه می مدل
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 عوامل ریسکبندی  و طبقهشناسایی 

سرمایة  یةنظر(. Wan 2019: 92) است سکیر یابیارز ندایفرشروع  ةنقط ریسکعوامل  ییشناسا

ارائه غیرهمکاری و خصومتی توضیح کافی  روابطدر  ها ریسک ییشناسا یدر مورد چگونگ اجتماعی

ها در روابط از نوع همکاری قابل بررسی  ریسک این ( وFan & Stevenson 2018: 22) دهد نمی

مل بر اساس ابتدا لیستی از عوا، سرمایة اجتماعیروابط مبتنی بر  جهت شناسایی عوامل ریسکاست. 

 شده دریاد های بندی و طبقه برگرفته از عوامل ها بندی آن و طبقه عوامل اینپژوهش تهیه شد. پیشینة 

 از برای تکمیل لیست عواملالبته  .است (2018)  ون س نستیوا( و فان و 2017) هادورهای  پژوهش

 اند اشاره کردههای ناشی از اعتماد بیش از حد  ریسکبط یا اابعاد تاریک رو به که ییها پژوهش سایر

شد  شورتم و صنعتی دانشگاهی نظران صاحببا ، لیست عوامل ریسکتهیة پس از  .نیز استفاده شد

عوامل به دو گروه عوامل  ،همچنین مناسب برای عوامل انتخاب شود. عنوانتا عوامل شبیه حذف و 

 تقسیمِ یبند طبقه مهم و سادة یها از راه یکزیرا ی .سازمانی تقسیم شدند و درون سازمانی بین

ای  شنامهپرس، آمده دست هبر اساس عوامل ب (.Wan 2019: 43) است یو خارج یبه داخل ها ریسک

 ییدر شناسا یبر دلف یمبتنهای  روشزیرا  .تهیه شدبرای کسب نظرات خبرگان از طریق روش دلفی 

 1الگوریتم اجرای روش دلفی فازی به صورت شکل (. Wan 2019: 47) ندا قموف ریسکعوامل 

 .رسیدتأیید پس از بررسی به  پرسشنامه روایی و پایاییالبته  .است

 

 
 الگوریتم اجرای روش دلفی فازی. 1شکل 

 بله

 خیر

 ها خبرگان و تشریح مسئله برای آن انتخاب

 توزیع و سازی پرسشنامه طراحی/ آماده

 ها دیدگاه ه خبرگان و تحلیلدریافت دیدگا

 شد؟ حاصل اجماع آیا

 پژوهش مستندات ةتهی و ییدأت

 نتایج تحلیل اساس طراحی پرسشنامه بر
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 ةسازندهای  یا خرید شرکت تأمینمدیران و کارشناسان واحد  خبرگان این بخش از پژوهش

 سهبیش از کار ة و سابق باالتر یامدرک کارشناسی  که بودندعضو انجمن ستصا تجهیزات صنعتی 

 .شدبرای خبرگان تشریح  رمایة اجتماعیسمفاهیم ، . پیش از اعالم نظرداشتند کار مرتبطسال 

، زیاد، هر یک از عوامل در قالب متغیرهای کالمی )خیلی زیاددربارة خبرگان در پرسشنامه 

میانگین فازی مثلثی و ، . با توجه به نظرات خبرگانکردندخیلی کم( نظر خود را اعالم  ،کم، متوسط

میزان  قبلی و  نظرسنجی، ر مراحل بعدید. شدبرای هر عامل محاسبه شده  زدایی میانگین فازی

اختالف با دیدگاه سایرین به خبرگان اعالم و سپس نظراتشان دوباره دریافت شد و این تا جایی ادامه 

 .بود 2/0ة شد عوامل کمتر از عدد تعیینهمة نظرسنجی برای ة که میزان اختالف دو مرحلکرد پیدا 

 فازی ةخبرسيستم ارزیابی مبتنی بر 

اهمیت ریسک ورودی آن  کهبود  فازیخبرة سیستم مبتنی بر  حاضر پژوهشدر ریسک  ارزیابی

تعیین توابع و ایجاد قوانین در و  جهت ایجاد ماتریس ریسک .استماتریس ریسک  آمده از دست هب

 سمت مدیریت حضور داشتند و دارای قبلمرحلة که در  ،هخبرافراد از  فازی مبتنی بر قانونخبرة سیستم 

 عمل آمد.ه نظرسنجی ب ،سال بودندپنج کاری بیش از سابقة مدرک تحصیلی باالتر از کارشناسی و  و با

 . محل قرار گرفتناست «تأثیرشدت »و  «احتمال وقوع رویداد» ماتریس ریسک شامل بعد دو

 پیشینةها بر اساس  دودهکه این مح دهد میزان اهمیت ریسک را نشان می سکیر نشانگرهای

 تعیین شد. 2خبرگان مطابق شکل نظر پژوهش و 

 
  بسیار زیاد 40 50 60 70 80 90 100

شدت 

 تأثیر

 زیاد 30 40 50 60 70 80 90

 متوسط 20 30 40 50 60 70 80

 کم 10 20 30 40 50 60 70

 اریبس

 مکرر

 اریبس نادر غیرمحتمل ممکن محتمل مکرر

 نادر

 

  احتمال وقوع یک رویداد

 میزان اهمیت عوامل ریسک ماتریس تعیین .2شکل 
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بر  .انتخاب شود تابع عضویت مناسبی باید ها ورودیفازی برای هر یک از  ةخبردر سیستم 

و با  اهمیت کمهای  ریسکدر این پژوهش برای میزان ، ها بر داده یمبتنو اساس نظر خبرگان 

زیاد و بسیار کم  اهمیت بسیار های با ریسکمتوسط و زیاد از تابع عضویت مثلثی و برای اهمیت 

 .ای استفاده شد تابع ذوزنقهاز 

 .شوند به نام پایگاه دانش نامیده میو شوند  میقواعد ذخیره و بازنمایی ، در بخش قوانین استنتاج

را منطقی  نتیجةو کند  میهای پایگاه دانش را تحلیل و تعبیر  ای است که قاعده برنامهنیز موتور استنتاج 

 ورودی متغیرهر قانون فازی از چند  .(31ـ  30: 1393و همکاران  ده قطریزا )رجب دهد ارائه می

نتیجة کلی  انگربی که ،خروجیشود تا  عمالا هاریمتغ همةیک عملگر فازی روی  و باید شود میتشکیل 

عملگر  عملگر فازی بین متغیرهای ورودی، در این پژوهشبه دست آید. ، ورودی است هایریمتغ همة

 گاه آن...  )اگرپس از آنکه متغیرهای ورودی به اعداد فازی تبدیل و قوانین فازی  یعنی است.« یا»و « و»

بر  آید. میدست ه بو متغیر خروجی  شوند می قوانین فعالدر موتور استنتاج برخی  ندتبیین شد( ...

و  صورت مثلثیه ب متوسط و زیادو  های کم تابع عضویت خروجی برای ریسک، اساس نظر خبرگان

 .ای است تابع ذوزنقهبسیار زیاد و بسیار کم های  ریسکبرای 

از  پژوهش. جهت اعتبارسنجی مدل این هر مدل پس از طراحی نیاز به اعتبارسنجی دارد

نظرات خبرگان در  با خروجی مدل ةمقایس و ،ها تحلیل خروجی، یّ تست شرایط حد های روش

 .استفاده شدموردی  ةمطالع یک

 ها یافته
 عوامل ریسک با استفاده از روش دلفی فازیتعيين 

 سکیعوامل ردربارة و شد تهیه  ای پرسشنامه، ها پس از انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آن

ها خواسته شد بر اساس  از آن .شد ینظرسنج ها از آنپژوهش  پیشینةشده بر اساس  ییشناسا

در  کننده تأمینهای روابط خریدار  در خصوص ریسک لیکرت ةگان در طیف پنج متغیرهای کالمی

متغیرهای کالمی بر اساس اعداد اعالم نظر کنند.  (یساخت تجهیزات صنعت)بررسی صنعت مورد 

شده با  خیلی کم بود و اعداد فازی قطعی ،کم، متوسط، زیاد، فازی مثلثی به صورت خیلی زیاد

میانگین فازی برای هر یک از ، استفاده از روش میانگین محاسبه شدند. در هر مرحله از نظرسنجی
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. در پژوهش به دست آمدآخر مرحلة اختالف دو  پس از هر مرحله نظرسنجیمحاسبه شد و  عوامل

بررسی صحت  برای .به دست آمداجماع  تکراربار   دو و پس ازانتخاب شد  2/0این مقدار  ،حاضر

آلفای کرونباخ ، افزار روجی نرمبر اساس خ استفاده شد. SPSS افزار از نرم شده های استخراج شاخص

کفایت  KMO. همچنین میزان شدقابلیت اعتماد پرسشنامه خوب تلقی گرفت و  8/0مقداری باالتر از 

 .ه شده استداد نشان 4در جدول برداری مطلوب و آزمون بارتلت  نمونه

 و آزمون بارتلت ،KMO، آلفای کرونباخ .4جدول 

 بارتلت آزمون KMO آلفای کرونباخ نوع روابط

=Sig 894/0 894/0 سازمانی روابط بین 0/0  

=Sig 777/0 897/0 سازمانی بط درونروا 0/0  

 

 وشناسایی  5مطابق جدول  بر اساس اجماع نظر خبرگان در این پژوهش عوامل ریسک

 پژوهش و نظر خبرگان تعیین شد. پیشینةتعاریف عملیاتی مبتنی بر 

 سرمایة اجتماعیکننده از منظر  ینتأمعوامل ریسک روابط خریدار . 5جدول 

 تعریف عملیاتی عوامل ریسک 

ارو
بط بین
 

سازمانی
 

کلیدی  کارکنانخروج 

 سازمان

 فقداندر صورت  رند ودا خود را یارتباطات شخص یروابط خارجکلیدی در  کارکنان

 .رخ خواهد دادهایی  آسیب ،پس از خروجشان، ها برای آن جایگزین مناسب

ها به  عدم اعالم ریسک

 مدیریت واحد

هاست با شرکت همکاری دارد آگاه  ای که سال کننده تأمینهای  کارکنان از برخی ریسک

ها  تا زمانی که این ریسککننده  تأمینبا  بخش /به دلیل روابط مدیر واحد اما، ؛شوند می

 کنند. اعالم نمی بخش /به مدیر واحدموضوع را  اتفاق نیفتد

 موقع به تحویلعدم 

داند که اگر در زمان  کننده می تأمیندیگر دارند و  خت خوبی از یککننده شنا تأمیندار و خری

خریدار بر اساس قرارداد از او ، شده را به خریدار تحویل ندهد مقرر مواد و اقالم خواسته

 شکایت نخواهد کرد.

 تبانی
و بدون  ردداوجود ی تبان  کننده تأمینکنان این واحد با بین واحد سازمانی یا یکی از کار

 .شود میکننده خریداری  تأمیناقالم مورد نیاز از آن  مدونیندهای افرتوجه به 

سنجی  عدم صحت

 ار که توسطاطالعات باز

 .شود مطرح می کننده تأمین

 و ... با خریدار هیمواد اول متینوسان ق و خود را در مورد بازار یها ینیب شیکنندگان پ تأمین

گیری قرار  را مبنای تصمیماین اطالعات ، بدون بررسی ،و خریدار ذارندگ یبه اشتراک م

 کند. کننده خرید می تأمینو از آن  دهد می
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 کننده از منظر سرمایة اجتماعی . عوامل ریسک روابط خریدار تأمین5جدول ادامه 

 تعریف عملیاتی عوامل ریسک 

روابط بین
 

سازمانی
 

عدم نظارت مناسب بر 

 کننده تأمینعملکرد 

اطالعات  سیستم نظارت بر عملکرد شود میخاص باعث  ةکنند تأمینهمکاری مکرر با یک 

ها  به درستی آن کننده بپذیرد و بدون بازدید و ارزیابی مناسب تأمینرا بر اساس ادعای 

 انگاری کند. ای سهل اعتماد کند و در ارزیابی دوره

 گذاری اطالعات اشتراک

ممکن است ، گذاری اطالعات اشتراک کننده در به تأمینریدار با به دلیل ارتباط نزدیک خ

و  یفناورگان ممکن است به کنند تأمینانگاری وجود داشته باشد یا برخی  خیر یا سهلأت

 ریسکِ رغم وجود روابط طوالنی بهشرکت آگاهی داشته باشند که  ای از اطالعات محرمانه

 دزدیده شدن این اطالعات وجود داشته باشد.

روابط درون
 

سازمانی
 

نفع برخی کارکنان به دلیل 

های با  حضور در گروه

 سرمایة اجتماعی باال

تواند نابرابری منافع برای  حضور فرد در گروهی از کارکنان با سرمایة اجتماعی باال می

 قرار دهد. تأثیرکننده را تحت  تأمینروابط با  کارکنان ایجاد کند و این نابرابری

کننده  تأمینعدم انتخاب 

 توسط واحد خرید

 شود میای شروع  کننده تأمینهمکاری با ، بر اساس پیشنهاد افراد یا سایر واحدها در سازمان

 است. نکردهارزیابی او را  که واحد خرید مبتنی بر معیارها

 های سازمانی چالش

 أثیرتتواند خرید را تحت  قدرت نامتعادل یک یا چند واحد سازمانی در یک شرکت می

کید واحد أرغم ت بهو  کند میموقع پردازش ن ها را به واحد مالی پرداخت مثالًقرار دهد. 

 شود. میخیر انجام أها با ت پرداختتأمین 

استفاده از نیروی انسانی با 

 توانمندی محدودتر

آورند که تخصص  کارکنان با سرمایة اجتماعی باال امکان استخدام آشنایانی را فراهم می

های شخصی مراتب ارتقای خود به پستی که مناسب آن نیستند را  را ندارند یا با تماس الزم

شود شخص با سرمایة اجتماعی کمتر و استعداد بیشتر انتخاب  این باعث می کنند. فراهم می

ویژه در موضوعات فنی و پیچیده در برخی موارد  به نشود و توانمندی محدود کارکنان

 .اشده بریسک به همراه داشت

تفکر یکسان افراد در 

 خریدار  شرکت

به  )در یک واحد( یک سازمان افراددر شرایطی که سرمایة اجتماعی باالست و هنگاهی که 

 ةبالقوهای  ریسک یانتقاد یابیارز یبرا یاحتمال کمتر، کنند یفکر م کسانیطور 

 .داردوجود  کننده تأمین

 فازی ةخبرمراحل طراحی سيستم 

افزار متلب استفاده شد. در گام نخست  فازی از نرم ةخبرجهت طراحی سیستم  در این پژوهش

میزان اهمیت متغیرهای ورودی و خروجی باید تعیین شوند. متغیرهای ورودی این سیستم همان 

ه ب سازمانی و درون سازمانی برای دو بعد روابط بین پیش ةمرحلدر که  استمتغیرهایی ریسک 
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های  شوند. بر اساس نظر خبرگان و داده سازی می های کالمی فازی غیردر گام دوم مت. دست آمد

تابع ، 3در شکل  استفاده شد. 6ای مطابق جدول  سازی از توابع مثلثی و ذوزنقه برای فازی، موجود

 فازی پژوهش نمایش داده شده است. ةخبرفازی یک ورودی سیستم  ةمجموععضویت 

 و عدد فازی معادل هر یک از متغیرهامتغیرهای کالمی  یبند تقسیم. 6 جدول

 پارامترهای عضویت شکل تابع عضویت متغیر

 (30، 10 ،0، 0) ای ذوزنقه خیلی کم

 (50، 30، 10) مثلثی کم

 (70، 50، 30) مثلثی متوسط

 (90، 70، 50) مثلثی زیاد

 )100، 100، 90، 70) ای ذوزنقه خیلی زیاد

 
 فازیمجموعة تابع عضویت . 3شکل 

اد ابع ایربمیزان ریسک روابط ، ممدانیبه کمک سیستم استنتاج فازی ، این پژوهش در

در ریسک روابط  فازی برایة نمای سیستم خبر 4شکل  .شدسازمانی محاسبه  و درون سازمانی بین

 .دهد مینشان  رابرده  دو بعد نام
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 سازمانی و درونسازمانی  فازی پژوهش برای ریسک روابط بین ةخبرنمای سیستم  .4شکل 

. شوند یم انیب یای از عبارات کالم با مجموعه «... گاه آن...  اگر» قواعد فازی ةخبر ستمیدر س

در افزار متلب  ای ویرایش قوانین نرمدر فض فازی پژوهش  ةخبربخشی از مجموعه قوانین سیستم 

 های بیشینه حالتبیشتر بر  ،گانبا مشورت خبر، جهت کاهش قوانین که نمایش داده شده 5 شکل

 .ه استتکیه شدقوانین  فیضع یلیحد وسط و خو 

 
 فازی پژوهشخبرة نمای کلی قوانین سیستم . 5شکل 

 صورته و ب متغیرهای ورودی در حاالت بسیار کم و بسیار زیاد، ّی تست شرایط حد برای

 معتدلو  یگدلی)ب شود ت مدل برای تغییرات بررسی میو میزان حساسی شود میتغییر داده زمان  هم

خروجی ، عوامل دارای ریسک بسیار پایین یا بسیار باال هستند ةهمحالتی که  در. (165: 1398
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افزایش یا کاهش  با .رسد نظر خبرگان منطقی به نظر می در مقایسه باپژوهش فازی  ةخبرسیستم 

ید یه مورد تأبر اساس نظر افراد خبر ها ها به ازای ورودی رفتار خروجی های ورودیمتغیربرخی 

در حالتی که را خروجی سیستم  6شکل  های منطقی حاصل شده است.  گرفته و خروجی قرار

 .دهد نمایش می هستندعوامل ریسک بسیار باال و بسیار پایین 

 
 کننده تأمینسازمانی خریدار  فازی ریسک روابط بین ةخبرنمایش خروجی سیستم  .6شکل 

گذاری  اشتراک خروج کارکنان کلیدی و به نیب یزروابط فابعدی  نمایش سه 7شکل در 

و تفکر  دیکننده توسط واحد خر تأمینعدم انتخاب سازمانی و عوامل  اطالعات در روابط بین

 است.سازمانی نشان داده  در روابط درون داریافراد در شرکت خر کسانی

 
 عوامل نیب یروابط فازبعدی  نمایش سه .7 شکل

این مدل در یک  موردی ةمطالعمدل و نظرات خبرگان در یک خروجی  ةمقایس به منظور

بررسی سازمانی  و درون سازمانی کنندگان در ابعاد بین تأمینبا روابط  در زمینةپمپ  ةسازندشرکت 
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ه ب 3689/0و  3472/0 سازمانی و درون سازمانی در روابط بین ها بر اساس داده MSEو مقدار  شد

بر ، مورد مطالعه در شرکت .رسد مطلوب به نظر می گیری اندازه ةدامنبا توجه به  که دست آمد

ریسک قابل قبول تعیین شد تا  ةآستان، برده در ابعاد نامریسک روابط  برای، اساس نظر خبرگان

گیری برای کاهش  تصمیم، گرفت( قرار 60غیر قابل قبول )بیش از ةمحدودچنانچه ریسک در 

تصمیمات کاهش ریسک یا  ی ریسک روابط قابل قبولبراو  گیردریسک در اولویت کار قرار 

 شود.اتخاذ  در آینده جلوگیری از افزایش ریسک

 نتيجه

 داریروابط خر یبرا یفاز ةخبر ستمیبر س یمبتن سکیر یابیمدل ارز ةارائ این پژوهش با هدف

با ایجاد  تواند یم سرمایة اجتماعی یسطح باال انجام شد. سرمایة اجتماعیکنندگان از منظر  تأمین

خود بدون  . امارا کاهش دهد کننده تأمین داریروابط خر یها سکیر اعتماد و انسجام نتایجی مانند

عالوه بر  ،سازمانی سازمانی و درون در سطوح بین سرمایة اجتماعیو باال بودن  ستین سکیر

ها و  ریسک .دنشو دنبال خواهد داشت که اغلب نادیده گرفته می هایی را به ریسک، مزایای بسیار

 کیتار طرف( 2011) شرا ویلنا و همکاران سرمایة اجتماعیپیامدهای منفی بالقوه مرتبط با 

ها  ریسک ،(2018)  ون س نستیوافان و   مانند پژوهش ،این پژوهشدر  .نامند می سرمایة اجتماعی

در صنعت  اما ،کننده تأمیندر روابط همکاری خریدار  سرمایة اجتماعیهای تاریک( مبتنی بر  )جنبه

 .شدشناسایی  ،ساخت تجهیزات صنعتی

خصوص این عوامل  در نظر خبرگان، موضوع پیشینةمبتنی بر شناسایی عوامل ریسک  از پس

تواند  آمده می دست هکه عوامل ب بودنتایج حاکی از آن  .بندی شد جمع در صنعت ساخت تجهیزات

سازمانی شامل  این عوامل در بعد بین .در نظر گرفته شودصنعت مورد بررسی عوامل ریسک در 

عدم ، تبانی، موقع عدم تحویل به، ها به مدیریت عدم اعالم ریسک، خروج کارکنان کلیدی سازمان

عدم نظارت مناسب بر عملکرد ، کرده بیانکننده  تأمینسنجی اطالعات بازاری که  صحت

نفع برخی کارکنان به دلیل  ملسازمانی شا و در بعد درونگذاری اطالعات  اشتراک و ،کننده تأمین

، کننده توسط واحد خرید تأمینعدم انتخاب ، باال سرمایة اجتماعیهای با  حضور در گروه

تفکر یکسان افراد در و  ،مندی محدودترناستفاده از نیروی انسانی با توا، های سازمانی چالش
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نیز پژوهش  پیشینة در شده های بررسی پژوهشاز این عوامل مطابق  برخی .استشرکت خریدار 

 .وجود دارند

به شناسایی عوامل و ، بدون توجه به روش ارزیابی ریسک ،های این حوزه بسیاری از پژوهش

ارزیابی ریسک در سایر  ةویژکه جایگاه  درحالی ؛اند های کاهش ریسک اکتفا کرده راه ةارائ

از در این پژوهش سک ارزیابی ریهای مرتبط با مدیریت ریسک قابل مشاهده است. برای  پژوهش

عالوه بر  ،. این روششد استفادهاست فازی تکامل یافته  ةخبرکه با سیستم  یروش ماتریس ریسک

قادر خواهد بود بدون ، میزان اهمیت عوامل ریسک ةمحاسب برای استفاده از یک رویکرد مناسب

سرمایة منظر  سازمانی را از و درون سازمانی میزان ریسک روابط بین نیاز به حضور خبرگان

 یها برنامه کننده تأمینبرای روابط با هر  آمده دست همیزان ریسک ببر اساس  تاتعیین کند  اجتماعی

شود. اجرا  و تدوین گیرنده توسط تیم تصمیم ب جهت کاهش یا جلوگیری از افزایش ریسکمناس

مدلی  توان از ین میبنابرا و استشده در این پژوهش دارای اعتبار  دهد مدل طراحی مینتایج نشان 

 استفاده کرد. تجهیزات صنعتی ةسازندهای  سایر شرکتمشابه برای 

و  سرمایة اجتماعیعالوه بر نوآوری در شناسایی عوامل ریسک مبتنی بر  ،پژوهش حاضر

مدل ارزیابی بر اساس ماتریس  ةارائو  سازمانی و بین سازمانی درونة بندی عوامل به دو دست طبقه

 های پیشین نیز دارد. سعی در تکمیل پژوهش، یفاز ةخبرریسک و سیستم 

 سرمایة اجتماعیمثبت آثار به بسیاری مطالعات  .رو بود روبه نیز هایی این پژوهش با محدودیت

تعداد محدود مطالعات این  که اند کردههای آن توجه  ریسک تعداد محدودی به که درحالی ؛اند پرداخته

 و کردندتأکید  سرمایة اجتماعیمثبت آثار جه به اینکه خبرگان بیشتر بر با توکرد. کار را دشوار  حوزه

 وقت زیادی صرف کردند تا پیش از نظرسنجی پژوهشگران این مطالعه ،دشناخت داشتنآن  دربارة

 نکردند.برخی در نظرسنجی مشارکت الزم را ، این با وجود .دهندشرح برای ایشان موضوع را کامل 

وجود داشته باشد و کاهش یک ریسک به افزایش ریسک رابطه ا ه سکیرمیان ممکن است 

 نیاز بهبرای تعیین این روابط ، با توجه به نو بودن موضوع .دیگر یا ایجاد ریسک جدید منجر شود

بین عوامل ریسک  ةرابط از پژوهش حاضر درباعث شد  و این است بیشتر یشواهد تجرب

 شود.پوشی  چشم



342      ،1400، تابستان 2شمارة ، 8دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

اما  وجود دارد.پژوهش  پیشینةریسک در  یین اهمیت عواملتعپارامترهای مختلفی جهت 

برای باالتری  ةنیهز پارامتر بیشترتعداد چون  .نیست قبولمورد  اد این پارامترها لزوماًافزایش تعد

ة بقیو  شودبرخی پارامترهای ریسک توجه فقط به  شود باعث میخواهد داشت و این ارزیابی 

در نظر  تأثیراحتمال وقوع رویداد و شدت پارامترهای  این پژوهش در .نادیده گرفته شود پارامترها

 .گرفته شده است

بسیار زیادی بر ارزیابی کید أتتجهیزات صنعتی در کشور  ةسازندهای  شرکتاز آنجا که 

های عملکردی  را تنها شامل ریسک تأمین ةحوزها ارزیابی ریسک در  کننده دارند و بیشتر آن تأمین

 ست.رو به رو یبا مشکالت مدل پژوهش یاجرا، دانند می

 پيشنهاد

 پذیر است. های آتی از دو منظر امکان پیشنهاد برای پژوهش

 :استشامل موارد زیر  پژوهش حاضر کهمدل  ةتوسع. 1

تئوری نظریة مبتنی بر  شناسایی عوامل مانند ؛روابطحوزة در  ریسکعوامل  سایر شناساییـ 

 ها و سایر نظریه IMPگروه  ةرویکرد تعامل و شبکو  نمایندگی

عالوه بر  ها پذیری و درک نشانه میزان کنترل استفاده از مانند ؛پارامترهای ریسکتوسعة  ـ

 عواملبرای تعیین اهمیت پارامترهای این پژوهش 

مانند استفاده از سیستم داینامیک و  ؛ارزیابی ریسک در مراحل مختلف هاابزار سایراستفاده از ـ 

 ت کارلوسازی مون شبیه

 مدیریت ریسک مدل را به ارزیابی این پژوهش مدلکه بر ریسک نظارت مرحلة  افزودن ـ

 کرد.خواهد تبدیل روابط 

 شود: در ذهن ایجاد می سرمایة اجتماعیکه مبتنی بر االتی ؤس پاسخ به. 2

 ؟گذار استتأثیرنیز  تأمین ةزنجیرهای  سایر ریسک بر سرمایة اجتماعی نتایج حاصل ازآیا ـ 

با در نظر گرفتن ، سرمایة اجتماعیای برای ارتقای  بهینه ةنقطکه  کردتوان مدلی ارائه  آیا میـ 

 شود؟در شرکت تعیین ، مثبت و منفی آن آثار
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 منابع
  یکـار و فنـاور   و کسـب  ییسـو  هـم  یایـ مـدل پو  ةتوسع»(. 1398) معتدلمحمدرضا  ؛الهه، یگدلیب .1

 .175ـ  147 صص ،(4)4، یریگ میدر تصم نینو یها پژوهش ،«چابک کردیبا رو اطالعات

 یاجتمـاع  ةیسـرما  تیظرف یواکاو»(. 1393) لو وضیع داوود ؛پوراحمد احمد ؛نیحس، نژاد یحاتم .2

 شیآما، تهران( یشهردار 9: منطقة یفرسوده )مطالعة مورد یها بافت یدر سامانده یمحالت شهر
 .72ـ  65 صص ،13 ش، 4س ، فضا یایجغراف

هـوش مصـنوعی و   (. 1393) فیـدی ماسـوله   مرضیه ؛قدم حجتی نیک ساناز ؛علی ،زاده قطری رجب .3
 صفار. ،تهران، منطق فازی

 یها بـه بازرگـان   بر ورود بنگاه سرمایة اجتماعی تأثیر یبررس»(. 1394) یریام یهاد ؛زهره ،رضاپور .4

 .184ـ  171 ، صص(1)26 ،یکاربرد یشناس جامعه ،«یخارج

ـ من؛ فریخن نیحس ؛وسفی، یصادق .5  یاجتمـاع  ةینقـش سـرما   یبررسـ »(. 1395) پـور  یمصـطفو  رهی

ـ ن عیدر شرکت توز EFQM یسازمان یتعال ستمیس یاجرا یدر اثربخش یسازمان بـرق اسـتان    یروی

 .187ـ  163 صص ،(2)3، سرمایة اجتماعی تیریمد، «قم

ـ منور عباس ؛محمدصادق، ییایض .6 ـ  یکـاظم  میابـراه  ؛انی  سـرمایة  ةرابطـ  یبررسـ »(. 1390) یکفران

ـ یشرکت فوالدسـاز ا ة دانش )مطالع تیریاستقرار مد یبرا یسازمان یآمادگ زانیو م اجتماعی  ،(یران

 .198ـ  179 صص ،(8)3، یدولت تیریمد

 یهـا  شـاخص  یبنـد  تیـ روابـط و اولو  لیـ تحل»(. 1399) تثاب عباس ؛یلیف اردالن ؛مایس، پور یعل .7

 یا شـبکه  لیـ و تحل یفاز متلید یبیرکت کردیبا رو یاجتماع یةدر گسترش سرما مؤثر یفرد ییبایز

 .429ـ  399 صص، 7(3)، سرمایة اجتماعی تیریمد ،«(رازی)مورد مطالعه: دانشگاه ش یفاز

 یکاظمافشـار  یمحمدعل ؛رادفر رضا ؛یعادل یمهدو نیمحمدحس ؛ییباکو فاطمه ؛نیام، آذر یفغفور .8

ـ پو کردیبا رو یاجتماع یةسرما لیتحل یبرا ایپو یمدل یطراح»(. 1398)  ،«هـا  سـتم یس یشناسـ  ییای

 .473ـ  445صص ، (4)6، سرمایة اجتماعی تیریمد

 سکیر یکمّ یابیو ارز ییشناسا»(. 1398) مهرگان محمدرضا ؛یمنؤم منصور ی؛محمدتق، یقندهار .9

ـ مناطق حساس بـا   نییو تع یگاز شهر ةلولخطوط  در  نینـو  یهـا  پـژوهش  ،«یقـ یتلف یمـدل  ةارائ
 .166 ـ 140صص ، 4(1)، یریگ میتصم
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