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چکیده
امروزه ارزيابي توان صنعت خودروسازی در رويارويي با نبود قطعيتها و ريسکهای راهبردی موجود
ضروری و تبيين ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين بسيار با اهميت است .در چنين فضايي ،مديريت اين
صنعت به دليل داشتن چرخه زنجيره تأمين متقابل سفت و سخت ،بدون توجه به ريسکهای راهبردی
پيشروی آن امکانپذير نيست .الزمه مديريت در اين شرايط ،شناسايي يکپارچه و منسجم ريسکهای
راهبردی زنجيره تأمين است که برتری هر ريسک را بر اساس شاخصهای مرتبط مشخص کرده و در نتيجه
امکان ارائه پاسخ مناسب برای تمامي ريسکها فراهم ميشود؛ بنابراين در اين پژوهش با استفاده از روش
فراترکيب و پيمايش ،ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين صنعت خودروسازی استخراج شده است .به اين
منظور ،ابتدا با استفاده از فراترکيب ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين شناسايي شد و در گام بعدی با
نظرسنجي از خبرگان نتايج نهايي به اين شرح بهدست آمد :ريسکهای شرايط اقتصادی ،خطمشيها و مسائل
حاکميتي ،رقابت و نهادهای رقيب ،روندها و توسعه محصول و ريسکهای زيستمحيطي.
کلیدواژهها :ریسک؛ عملکرد زنجیره تأمین؛ مدیریت راهبردی؛ مدیریت مخاطرات؛ روش
فراترکیب.
تاريخ دريافت مقاله ،1394/12/03 :تاريخ پذيرش مقاله1395/07/12 :
 .1اين مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشگاه مازندران است.
* استاد ،دانشگاه مازندران (نويسنده مسئول).
Email: m.yahyazadeh@umz.ac.ir

** استاد ،دانشگاه تربيت مدرس.
*** دانشيار ،دانشگاه مازندران.
**** دانشجوی دکتری ،دانشگاه مازندران.
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 .1مقدمه

صنعت خودروسازی جزء سه رشتة صنعتي اول جهان (دومين رشتة صنعتي پس از نفت) و جزء
صنايع مادر است .خودروسازی ،يکي از اجزای مهم و جدانشدني تجارت و صنعت در دنيا است و با
توجه به اينکه صنعت خودروسازی در کشور جايگاه ويژهای دارد و جزو صنايع مطرح در خصوص
افزايش سرمايهگذاری و بهينهسازی ميباشد ،الزم است که از جديدترين شيوههای مديريت توليد و
عمليات و مهندسي صنايع جهت ارتفاء جايگاه آن استفاده کرد [.]17،19
با وجود اينکه طي سالهای اخير در کشور ايران روند توليدات خودرو ،با داشتن ارزش افزودة باال
در زنجيرة توليد و داشتن سهمي حدود  1/2درصد در جهان ،رشد شايانتوجهي را سپری کرده است؛
اما باالبودن رقابت در اين صنعت همراه با فشارهای محيطي و الزامات خودروسازان داخلي برای
کاهش قيمت و زمان تحويل ،افزايش کيفيت و توانايي تأمينکنندگان در توليد قطعات متنوع و جديد
در زمان کوتاهتر و همچنين پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و امکان ورود رقبای خارجي به
عرصة صنعت خودروی ايران سبب نياز به عملکرد مطلوبتر نسبت به ساير رقبا در اين صنعت است
که اين امر زمينة خوبي برای اجرای پژوهش حاضر فراهم آورده است []18 ،32؛ همچنين تحقيقات
نشان داده است که مهمترين داليل موفقيت خودروسازان ژاپني ،کارايي و اثربخشي سيستم تأمين
قطعات و مونتاژ و کل خط زنجيره تأمين آنها ميباشد که خود گويای اهميت شبکه زنجيره تأمين در
صنعت خودرو است که باعث شده شرکتهای آمريکايي نيز سعي کنند سيستمهای مشابه سيستم-
های ژاپن را در زنجيره تأمين خود بکارگيرند .شرکتهايي مانند تويوتا از روشهای مناسب مديريت
زنجيره تأمين بهره بسيار جسته و با کاهش هزينههای توليدی ،گوی سبقت را از رقبای آمريکايي خود
ربودهاند [ .]31،10بدين جهت در حال حاضر راهبرد مديريت زنجيره تأمين صنعت خودروسازی در
جهان از جايگاه ويژهای برخوردار است و صنايع خودروسازی جهان از پيشگامان بکارگيری
مديريتهای نوين زنجيره تأمين هستند .بسياری از شرکتهای موفق خودروسازی با مديريت مناسب
زنجيره تأمين ،هزينههای توليد خود را به شکل چشمگيری کاهش داده و امکان رقابت بيشتر در بازار
جهاني را کسب نمودهاند [.]9،16،29
طبق نظر حميدیزاده ( )2015صنعت خودرو البراتوار بسيار جالبي برای بررسي روابط و
برهمکنشهای درون و برونسازماني است []27؛ چراکه مديريت تأمينکنندگان قطعات در صنعت
خودور بسيار مهم است ،برای مثال يک خودوری سواری معمولي بهطور متوسط از بيش از 30000
قطعه تشکيل شده است که از اين تعداد حدود  70درصد آن خارج از سازمان و توسط تأمينکنندگان
تأمين ميشود [ .]3، 8 ،15در شرکتهای بزرگ خودروسازی همانند جنرال موتورز و تويوتا ،اغلب
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تأمينکنندگان قطعات ،فعاليتهای طراحي محصول را نيز در کنار فعاليت ساخت انجام ميدهند .اين
بدان معنا است که قابليت رقابت در صنعت خودرو ،کامالً وابستگي به کيفيت عملکرد و کارايي
تأمينکنندگان قطعات دارد و ريسک زنجيره تأمين باال ميباشد [.]7،26،30
در کشور ما نيز صنعت خودروسازی در حال حاضر از جايگاه ويژهای از لحاظ پيوندهای بين
بخشي در اقتصاد کشور برخوردار است .به همين دليل ،تالشهای زيادی در راستای بوميسازی و
توسعه صنعت خودرو در ايران طي چند دهه گذشته صورت گرفته است؛ اما هنوز در مقياس جهاني،
صنعت خوروی کشور در اين زمينه پيشرفت قابلمالحظهای نداشته است .از طرف ديگر پيدايش
فرايندهای جديد ،وضع روابط سياسي دولت ،تحريمها ،توسعه يکپارچه جهاني در صنعت خودروسازی
کشور سبب ميشود زنجيرههای تأمين اين صنعت هر روز با ريسکهای جديد و متنوعي روبهرو باشد.
در چنين فضايي مديريت شرکتهای خودروسازی بدون توجه به ريسکهای راهبردی پيشروی
زنجيره تأمين آن امکانپذير نيست و اداره و راهبری محتاج شناسايي و پايش ريسکهای زنجيره
تأمين است .الزمه دستيافتن به چنين هدفي شناسايي يکپارچه و منسجم ريسکهای زنجيره تأمين
صنعت خودورسازی جهت مديريت ريسکهای مربوطه است؛ بنابراين اين مقاله سعي دارد با استفاده
از روش فراترکيب و پيمايش ،به شناسايي و استخراج ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين صنعت
خودروسازی بپردازد .به همين منظور ،ابتدا با استفاده از فراترکيب ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين
شناسايي و سپس با نظرسنجي از خبرگان اين صنعت ريسکهای شناساييشده مورد بررسي نهايي
قرار ميگيرد.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

الکينز ،)2005( 1ريسکهای راهبردی پيشروی زنجيره تأمين را به چهار دسته اصلي مالي،
راهبردی ،عمليات و اتفاقي تقسيم ميکند [.]12

1. Elkins

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  32ـ زمستان 1396

40

جدول  .1طبقهبندی ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين از ديدگاه الکينز

ریسکهای
مالی

ریسکهای
راهبردی

ریسکهای
عملیات

ریسکهای
اتفاقی

عملگرايي سهامدار ،قيمتهای سوخت ،نوسانات نرخ ارز رايج و خارجي ،نوسانات نرخ بهره ،بيثباتي
بازارهای مالي ،رکود اقتصادی ،تغييرناپذيری ارز رايج ،تغييرات در قوانين مالياتي و حسابداری ،تغييرات
مضر در قوانين محيطي ،تغييرات مضر مفروضات اعتباری در قوانين صنعت ،ساختار هزينهای غيررقابتي،
مديريت درآمد ،نقدينگي ،هزينههای سالمت و بازنشستگي ،رتبه اعتباری ،کنترلها و گزارشدهي مالي
ناکافي يا غيردقيق ،ارزشيابي داراييها ،تملک يا سلب کسبوکار ،تسهيالت و تجهيزات
رقبای جديد يا خارجي ،تحريم يا محکوميت ملي ،پوشش رسانهای منفي ،سيستم حمايت از توليدات داخلي
در بازارهای خارجي ،زمانبندی حرکات و تصميمات کسبوکار ،ادغامها و يکپارچگي صنعت ،تقاضای
مشتريان ،مهندسي و طراحي محصول ،فرايند توسعه محصول ،روابط مربوط به اتحادها و
سرمايهگذاریهای مشترک ،کيفيت ادراکشده
توسط مشتری ،تصميمات مرتبط با تکنولوژی ،هزينههای برنامهريزینشده ،حمالت به وفاداری به برند،
برنامهريزی غير اثربخش ،روابط با اتحاديهها ،ناسازگاری نيروی کار و عدم اجرای قرارداد به دليل وقايع
غير مترقبه ،تخلفات اخالقي ،همسويي بازار و محصول ،نزاعها بر سر سهم بازار ،جنگهای قيمتي و
مشوقها ،از دستدادن داراييهای داخلي ،روابط با مشتريان ،روابط با توزيعکنندگان ،روابط با
تأمينکنندگان ،بينش ناکافي مديريت ،فرهنگ شرکت ،تبليغات تهاجمي
ريسکهای منابع انساني ،کمبود مهارتهای کليدی ،جابهجايي نيروی کار ،گارانتي سلسله عمليات فراواني
محصول ،دزدی ،اختالس ،مشکالت مديريت اطالعات ،نقايص کنترلهای داخلي يا حسابداری ،تخلفات
ايمني و بهداشت ،تحقيقات دولتي ،خشونت در محل کار ،نقايص سيستم فناوری اطالعات ،احتراق عمدی،
آدمربايي ،اخاذی ،از دستدادن نيروی کار کليدی ،خطاهای اپراتورها/خسارات تصادفي ،از دستدادن
تأمينکنندگان کليدی ،نقايص ارتباطات ،برق ،آب و غيره در تأسيسات ،مشکالت تأمينکنندگان اليههای
مختلف :معضالت مالي ،ريزشهای کيفيت ،ناتواني در تحويل مواد و ،...نقايص شبکه ،پراکندگي
توزيعکنندگان ،نقايص فراهمکنندگان خدمات ،نقايص فراهمکنندگان پشتيباني ،توقف کسبوکار
تأمينکنندگان
تعهدات محصول ،تعهدات شرکا ،تعهدات عمومي ،تعهدات مديران ،غرامتهای کارگران ،آتشسوزی
تجهيزات يا ساختمانها ،خسارت اموال ،از دستدادن تسهيالت کليدی ،فروريختن ساختمانها ،آلودگي
زمين ،آبوهوا ،انفجار ماشينآالت و ديگ بخار ،نشست ساختمانها و فاضالب ،رعدوبرق ،قرارگرفتن در
معرض آزبست ،خسارات حملونقل بار ،هوای شديداً گرم يا سرد ،ريسکهای جغرافيای سياسي ،زمينلرزه،
سيل ،تروريسم /خرابکاری ،بيماریهای مسری ،طوفانها

فريزر و سيمکينس ،)2010( 1ريسکهای زنجيره تأمين را به دو دسته ريسکهای محيطي و
ريسکهای فرايند تقسيم ميکنند [.]14
1. Fraser & Simkins
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جدول  .2طبقهبندی ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين از ديدگاه فريزر و سيمکينس
رقبا

ریسکهای محیطی

ريسکهای عمليات

ریسکهای فرایند
ريسکهای توانمندسازی

ريسکهای مالي

ريسکهای تکنولوژی /پردازش اطالعات

روابط سهامدار
در دسترسبودن سرمايه
خسارات فاجعهآفرين
سياسي /حاکميتي
قانوني /مقررات
صنعت
بازارهای مالي
منابع انساني
توسعه محصول
کارايي
ظرفيت
شکاف عملکردی
چرخه زماني
منبع يابي
قيمتگذاری کاالهای اساسي
نقايص محصول /خدمات
منسوخ شدن /افت
توقف کسبوکار
ايمني و سالمت
برند و نام تجاری
فرسايش تدريجي
رهبری
اختيار
مشوقهای عملکردی
ارتباطات
ارز رايج
نرخ بهره
نقدينگي
سرعت انتقال نقدينگي
سرمايهگذاری مجدد
اعتبار
وثيقهها
اوراق بهادار
شرکا
دسترسي
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يکپارچگي
مربوطبودن
در دسترسبودن
تقلب مديريت
تقلب کارکنان
اقدامات غيرقانوني
استفاده غيرمجاز
شهرت

ريسکهای يکپارچگي

آلوينوسن ،)2009( 1نيز ريسکهای زنجيره تأمين را به چهار دسته توليد ،بازاريابي ،مالي و
تکنولوژی تقسيم ميکند [.]1
جدول  .3طبقهبندی ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين از ديدگاه آلوينوسن
ریسک طراحی
ریسکهای تولید

ریسکهای بازاریابی

ریسکهای مالی

ریسکهای تکنولوژی

ريسک تأمين
ريسک فرايند
ريسک کارايي
ريسک نيازهای مشتريان
ريسک توزيع
ريسک حجم
ريسک قيمتگذاری
ريسک بودجه سرمايهای
ريسک ارزشگذاری
ريسک ساختار سرمايه
ريسک اعتباری
ريسک پورتفو
ريسک گزارشدهي مالي
ريسک انطباق
ريسک پشتيباني کسبوکار
ريسک سيستمهای اطالعاتي
ريسک ارتباطاتي
ريسک مديريت مدارک
ريسک عملکردی
1. Alviunessen

43

شناسایی ریسکهای راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران

جدول  4نيز طبقهبندی ريسکهايي زنجيره تأمين را از ديد بيزلي )2009(1نشان ميدهد [.]4
جدول  .4طبقهبندی ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين از ديدگاه بيزلي
تقلب داخلی

ریسکهای عملیاتی

ریسکهای بازار

ریسکهای اعتباری

ریسکهای کسبوکار

ریسکهای راهبردی

ریسکهای امنیت اطالعات

تقلب خارجي
ريسک رويههای استخدامي و ايمني محيط کار
رويههای کسبوکار
خسارات به داراييهای فيزيکي
توقف کسبوکار و نقايص سيستمها
مديريت اجرا ،تحويل و فرايند
قيمت سهام
ارزهای خارجي
قيمت کاالهای اساسي
نرخ بهره
رتبه اعتباری
تنزل در رتبهبندیها
ورشکستگي شرکا
مسائل وثيقهها
قراردادهای قانوني با سرمايهگذاران
قراردادهای قانوني با وامدهندگان
قراردادهای قانوني با سهامداران
قراردادهای قانوني با ساير ذینفعان
ورود به کسبوکارهای جديد
عمليات در کشورهای جديد
سرمايهگذاریهای مشترک
فعاليتهای ادغام و تملک
دسترسي غيرمجاز به اطالعات مشتريان
دسترسي غيرمجاز به اطالعات ساير ذینفعان
استفاده غيرمجاز به اطالعات مشتريان
استفاده غيرمجاز به اطالعات ساير ذینفعان
افشای اطالعات مشتريان
افشای اطالعات ساير ذینفعان
تقلب داخلي
1. Beasley
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همچنين الزم به ذکر است که در زمينه تبيين نقشه ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين در
صنعت خودروسازی کشور هيچگونه پژوهش مهمي صورت نگرفته است؛ ولي در زمينه ريسک زنجيره
تأمين تحقيقات کلي صورت گرفته است که اغلب پژوهشهای انجامشده در ايران مربوط به
شناسايي ،رتبهبندی يا اندازهگيری ريسک خاصي در زنجيره تأمين هستند .مهمترين تحقيقات
انجامشده در زمينه شناسايي ،رتبهبندی و اندازهگيری ريسک زنجيره تأمين به شرح زير ميباشد:
ميرغفوری ( )2013ريسکهای تأمينکنندگان در زنجيرة تأمين را با رويکرد ترکيبي تحليل رابطهای
خاکستری و ويکور فازی تحليل نموده و پس از تجزيهوتحليل« ،منبعيابي منفرد يا محدود» و
«محدوديت ظرفيت تأمينکننده» را بهعنوان مهمترين عوامل ريسک شناخته است [ .]24آذر ()2012
مدل رياضي منبعيابي چندهدفه استوار -فازی را که در واقع رويکردی در مديريت ريسک زنجيره
تأمين ميباشد را مورد بررسي قرار داده است [ .]2مظاهری ( )2014به شناسايي و اولويتبندی
ريسکهای زنجيره تأمين در سازمانهای توليدی با استفاده از فرآيند تحليل سلسلهمراتبي پرداخته
است که به ترتيب اولويت عبارتاند از [ :]23ريسک تأمينکننده ،ريسک توليدکننده ،ريسک
توزيعکننده و ريسک مشتری .شرافتي ( )2012بهبررسي مديريت ريسک زنجيره تأمين از ناحيه
تأمينکنندگان در شرکت مپنا پرداخته است و مهمترين آنها را ريسک توليد معرفي نموده است [.]28
حياتي ( )2015به ارزيابي ريسکهای زنجيره تأمين با استفاده از تکنيکهای تصميمگيری چند
شاخصه در صنعت فوالد پرداخته و نتيجهگيری نموده که ريسکهای مربوط به فرانيد تأمين و
تأمينکننده بحرانيترين ريسکها هستند [.]20
 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر ميکوشد تا با انتخاب صنعت خودروسازی و لحاظنمودن تمامي بسترهای مديريت
ريسک زنجيره تأمين ،به تبيين ريسکهای راهبردی صنعت خودروسازی کشور بپردازد .با توجه به
پراکندگي تحقيقات در حوزه مديريت ريسک زنجيره تأمين ،اتخاذ روشهای ترکيبي که بتواند نتايج
تحقيقات گذشته را بهصورت نظاممند دربياورد و به پژوهشگران در دستيافتن به الگوهای منظم
ياری رساند ،ضروری است .رويکرد نسبتاً جديد فراترکيب ،هنوز بهطور گسترده در حوزه ريسک و
مديريت ريسک استفاده نشده است .السان ،)2010( 1مطرح ميسازد که فراترکيب فرايند جستوجو،
ارزيابي ،ترکيب و تفسير تحقيقات کمي يا کيفي در يک حوزه خاص است [ .]25لينبرگ،)2003( 2
1. Olson
2. Linberg
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رويکرد فراترکيب را يک روش تحقيق اکتشافي برای ايجاد و استخراج يک چارچوب مرجع مشترک
برای نتايج تحقيقات ميداند .در قياس با فراتحليل ،فراترکيب برای يکپارچهکردن مطالعات چندگانه
بهمنظور ايجاد يافتههای تفسيری و جامع مورداستفاده قرار ميگيرد .درواقع فراتحليل مطالعات کمي را
به ميانگينها تقليل ميدهد؛ درحاليکه فراترکيب يافتههای کيفي را از طريق ارزيابي مطالعات و ايجاد
يک کل جامع و تفسيری غني ميسازد []6 ،21؛ بنابراين در اين مقاله ابتدا با استفاده از فراترکيب
ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين صنعت خودروسازی شناسايي و سپس با نظرسنجي از خبرگان اين
صنعت موردبررسي نهايي قرار ميگيرد.
جهت انجام روش فراترکيب و بهمنظور تحقق هدف پژوهش ،از روش هفت مرحلهای سندلوسکي و
باروسو ]5،11،13[ ،استفاده شده است ،که گامهای آن به صورت زير است:
•ايجاد سؤال های تحقيق

مرحله اول

•تحليل قاعده مند منابع

مرحله دوم

•تبيين مقاالت مورد تاييد

مرحله سوم

• تبيين و استخراج نتايج

مرحله چهارم

•بررسي و ادغام نتايج

مرحله پنجم

• تعيين کيفيت نتايج

مرحله ششم

• اعالم نتايج

مرحله هفتم

شکل  .1مراحل فراترکيب

در مورد روايي فراترکيب ،برخالف پژوهشهای کمي ،در ميان پژوهشهای کيفي هيچ آزمون
استانداردی برای روايي وجود ندارد و غالباً ماهيت پژوهش توسط خود پژوهشگر تعيين و جرح و
تعديل ميشود و حتي ممکن است هيچ فرضيه اوليهای وجود نداشته باشد؛ بنابراين ماهيت مفهوم
روايي در پژوهشهای کيفي به بازنمايي مشارکتکنندگان ،اهداف پژوهش و مناسببودن فرآيندها
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ارتباط دارد [ .]17به عبارت بهتر برای تضمين تدريجي روايي و پايايي در طي فرايند پژوهش يک
پژوهش کيفي ،از سازوکاری با عنوان «مميزی پژوهش» استفاده ميشود؛ اما ابزاری که معموالً برای
ارزيابي کيفيت مطالعات اوليه تحقيق کيفي استفاده ميشود« ،برنامه مهارتهای ارزيابي
حياتي ) »(1CASPاست .اين ابزار به محقق کمک ميکند تا دقت ،اعتبار و اهميت مطالعات کيفي
تحقيق را مشخص کند .اين سؤاالت بر موارد زير تمرکز دارد  )1( :اهداف تحقيق ( )2منطق روش ()3
طرح تحقيق ( )4روش نمونهبرداری ( )5جمعآوری دادهها ( )6انعکاسپذيری که شامل رابطه بين
محقق و شرکتکنندگان است ( )7مالحظات اخالقي ( )8دقت تجزيهوتحليل دادهها ( )9بيان واضح و
روشن يافتهها ( )10ارزش تحقيق .در اين تحقيق محقق به هرکدام از اين سؤاالت يک امتياز کمي
داد و سپس يک فرم را ايجاد نمود؛ بنابراين امتيازات هر مقاله تبيين و به اجمال مجموعه مقاالت
بررسي شد .در مورد پايايي فراترکيب نيز از روش توافق بين دو کدگذار استفاده ميشود .بدينصورت
که عالوه بر محقق که اقدام به کدگذاری اوليه نموده است محققي ديگر نيز همان متني را که خود
محقق کدگذاری کرده است را بدون اطالع از کدهای او و جداگانه کدگذاری مينمايد .درصورتيکه
کدهای اين دو محقق به هم نزديک باشد نشاندهنده توافق باالی بين اين دو کدگذار بوده و پايايي
است .برای محاسبه ضريب توافق دو کدگذار از ضريب کاپا 2استفاده شده است نحوه محاسبه اين
شاخص بهصورت زير است:
توافقات شانسي−توافقات مشاهده شده
توافقات شانسي 1−
𝑑𝑎+
𝑑𝑏+
𝑛

×

𝑎𝑐+
𝑛

+

𝑐𝑑+
𝑛

=𝑘

n

= توافقات مشاهده شده

×

= توافقات شانسي

𝑏𝑎+
𝑛

جدول  .5ميزان توافقات و عدم توافقات در کدگذاری دو کدگذار
مجموع کدگذار 1
A+B
C+D
)(n

کدگذار 2
No
)(b
)(d
B+D

Yes
)(a
)(c
A+C

Yes
No

کدگذار 1
مجموع کدگذار 2

1. Critical Appraisal Skills Program
2. Kappa
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درصورتيکه عدد معناداری حاصلشده برای شاخص کاپا کوچکتر از  0/05باشد ،فرض استقالل
کدهای استخراجي رد و به هم وابستگي کدهای استخراجي تائيد ميشود؛ بنابراين ميتوان ادعا نمود
که کدهای ابزار مورداستفاده برای استخراج کدها از پايايي کافي برخوردار بودهاند.
در اين تحقيق تعداد هشت مقاله از مقاالتي که محقق کدگذاری کرده است در اختيار يکي از
خبرگان برای ارزيابي قرارگرفته که بهطورکلي  52کد استخراج شده است .نتايج کدگذاری دو محقق
در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  .6جدول متقاطع کدگذار  1و 2
مجموع کدگذار 1
32
24
52

کدگذار 2
1
7
18

0
25
6

23

29

0
1

کدگذار 1
مجموع کدگذار 2

ضريب کاپای محاسبهشده توسط نرمافزار  ،SPSSمقدار  0/81بوده است که از مقدار قابلقبول آن
( )0/6باالتر بوده است []30 ،13؛ بنابراين فرض استقالل کدهای استخراجي رد و بههم وابستگي
کدهای استخراجي تائيد ميشود؛ بنابراين ميتوان ادعا نمود که کدهای ابزار مورداستفاده برای
استخراج کدها از پايايي کافي برخوردار بودهاند.
 .4تحلیل یافتهها

در استخراج نتايج فراترکيب در مرحله يک -تبيين سؤال تحقيق ،مشخص شد که تحقيق حاضر
به تبيين ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين ميپردازد.
در مرحله دو  -تحليل قاعدهمند منابع ،با جستجوی واژههای کليدی در پايگاهها ،تعداد  153مقاله
که در حد فاصل سالهای  1980تا  2015منتشر شده بودند استخراج گرديد.
در مرحله سه -تبيين مقاالت مورد تاييد ،ابتدا مالکهای انتخاب مقاالت مطابق آنچه در ادامه
ميآيد مشخص شدند (محل چاپ مقاله :مقاالت پذيرششده در پايگاههای مرجع ،مجالت علمي و
پژوهشي ،همايشها و کنفرانسها ،موضوع مدنظر :مديريت ريسک زنجيره تأمين ،حيطه کلي تحقيق:
ريسک ،روشهای بکارگرفتهشده :مديريت ريسک زنجيره تأمين ،محدوه زماني تحقيق :پژوهشهای
از سال  ،1980زبان مقاله :فارسي و انگليسي) سپس بر مبنای معيارهای برنامه مهارتهای ارزيابي
حياتي (هدف پژوهش ،اصول و روشها ،ساختار پژوهش ،نمونه ،مرتبسازی دادهها ،انعکاسپذيری،
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مباني اخالق حرفهای ،دقت تحقيق ،تبيين روشن نتايج ،نتيجهگيری کلي تحقيق) بهبررسي کيفيت
مقاالت پرداخته شد (هر معيار حداکثر  5امتياز) .در اين مرحله از بين  153مقاله ابتدا  83مقاله بر
اساس معيارهايي مانند عنوان ،چکيده و محتوا حذف شد و سپس  70مقاله باقيمانده بر اساس ده معيار
ذکر شده از لحاظ کيفيت موردبررسي نهايي قرار گرفت که در نهايت  39مقاله جهت بررسي تاييد
نهايي شد .با توجه به نتايج ،حداکثر امتياز دادهشده به مقاالت  47و حداقل امتياز دادهشده  33بوده
است.
در مرحله چهار -تبيين و استخراج نتايج ،نتايج اطالعات پژوهش در قالب جدولي دستهبندی شد،
در صورتيکه در ستون اول عناوين کلي ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين که در هر مقاله به آنها
اشاره شده بود تشريح شد ،در ستون دوم عنوان مقالهای که در آن به موضوع تعيين شده پرداخته
است ذکر شد و در ستون بعدی تعداد تکرار کد استخراجشده در پژوهشها بيان شد.
در مرحله پنج -بررسي و ادغام نتايج ،ابتدا تمام عوامل استخراجشده از مطالعات بهعنوان جزئيات
در نظر گرفته شد؛ سپس با در نظرگرفتن مفهوم هر يک از اين کدها ،آنها در سه سطح اول ،دوم و
سوم دستهبندی شد .با تکرار اين رويه برای همه جزئيات دستهبندیهای اصلي شکل گرفت.
مرحله شش -تعيين کيفيت نتايج ،جهت کنترل نتايج استخراجي از مقايسه نظرات خود با يک
خبره ديگر نيز استفاده و سپس نتايج از طريق شاخص کاپا ارزيابي شد.
قبل از اعالم نتايج ،بوسيله پيمايش از  53نفر از خبرگان در صنعت خودروسازی ،ريسکهای
راهبردی زنجيره تأمين استخراجشده موردبررسي نهايي قرار گرفت که جهت بررسي نرمالبودن
متغيرها از آزمون کلموگوروف -اسميرنوف و سپس با توجه به نتايج بهدستآمده ،از آزمون عالمت
برای بررسي نظرات خبرگان در پرسشنامه ،استفاده شد؛ همچنين جهت بررسي رواييبودن ،پرسشنامه
برای تعدادی از خبرگان حوزه مديريت ريسک ارسال شد و روايي آن موردتأييد قرار گرفت .بهمنظور
سنجش پايايي پرسشنامه نيز يک نمونه اوليه شامل  21پرسشنامه پيشآزمون شد؛ سپس با استفاده از
دادههای بهدستآمده ،ميزان ضريب اعتماد با روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار SPSS
محاسبه شد که برای مجموعه سؤاالت پرسشنامه مقدار آن  0/82بوده که نشاندهنده پايايي باالی
آن است.
در مرحله نظرسنجي از خبرگان ،برای انتخاب نمونه از نمونهگيری قضاوتي استفاده شده است که
در اين تحقيق معيارهای نمونهگيری قضاوتي برای انتخاب خبرگان عبارت بودند از :داشتن تحصيالت
دانشگاهي مرتبط با زمينه پژوهش يا داشتن کتاب ،پاياننامه يا حداقل دو مقاله علمي معتبر در حوزه
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مديريت ريسک ،داشتن تجربه پيادهسازی پروژه مديريت ريسک يا دستکم دو سال تجربه کاری در
حوزه ريسک صنعت خودروسازی.
جدول  .7نتايج بررسي نرمالبودن متغيرها

روندها و توسعه

محصول

رقابت و نهادهای رقیب

حاکمیتی

شرایط اقتصادی

ریسکهای اصلی

متغیر
شرايط اقتصادی
خطمشيها و مسائل حاکميتي
رقابت و نهادهای رقيب
روندها و توسعه محصول
زيستمحيطي
تامين نقدينگي
درجه اعتبار
مسائل مهم اقتصاد خرد و کالن
ارزش بازاری شرکت
روشهای جذب منابع مالي
مديريت منابع درآمدی
يکپارچگي يا سلب کسبوکار
اتحاديهها و شريکان
نهادهای حاکميتي و قانوني
مسائل اجتماعي
محدوديتهای وضعشده و تحريمها
گوناگونيهای زياد
مسائل کالن مديريتي
تقسيم محصوالت
رقبا و بازارهای رقابتي
برند و نام تجاری
چرخه عمر محصوالت
تقاضا
مشتريان
قيمتگذاری محصوالت
کيفيت خدمات
مسائل حسابداری و مالي
مهندسي و طراحي محصول
تحويل به موقع و ارائه خدمات پشتيباني
تکنولوژیهای جديد
تواناييهای ساختاری

عدد معناداری

نتیجه نرمال بودن

0/009
0/054
0/041
0/018
0/004
0/038
0/003
0/027
0/018
0/061
0/043
0/013
0/001
0/033
0/002
0/045
0/018
0/001
0/013
0/004
0/023
0/021
0/002
0/037
0/055
0/037
0/000
0/011
0/061
0/004
0/003

غير نرمال
نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
نرمال
غير نرمال
غير نرمال
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زیستمحیطی
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کاالهای اساسي و مواد اوليه
تاسيسات و ماشينآالت
سيستمهای اطالعاتي
وجود دسترسان غير مجاز به اطالعات مشتريان و ساير ذینفعان
سرمايه انساني
دعاوی قضايي و قراردادی
آلودگي آب و هوا
حوادث طبيعي
جنگ
اختالس

غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال

0/034
0/045
0/002
0/002
0/006
0/024
0/005
0/034
0/003
0/004

جدول  .8آزمون عالمت برای ريسکهای اصلي راهبردی زنجيره تأمين
متغیر
شرايط اقتصادی
خطمشيها و مسائل حاکميتي
رقابت و نهادهای رقيب
روندها و توسعه محصول
زيست محيطي

تعداد عالمتهای
مثبت
71
72
69
71
66

آماره مشاهده شده
4/456
6/005
3/739
3/158
5/773

آماره

عدد

جدول

معناداری

1/645
1/645
1/645
1/645
1/645

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

نتیجهگیری
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد

جدول  .9آزمون عالمت برای ريسکهای شرايط اقتصادی
متغیر
تامين نقدينگي
درجه اعتبار
مسائل مهم اقتصاد خرد و کالن
ارزش بازاری شرکت
روشهای جذب منابع مالي
مديريت منابع درآمدی

تعداد عالمتهای

آماره

آماره

عدد

مثبت

مشاهدهشده

جدول

معناداری

65
67
72
70
65
24

3/647
4/003
2/493
3/843
3/930
1/003

1/645
1/645
1/645
1/645
1/645
1/645

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
1/751

نتیجهگیری
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
رد
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جدول  .10آزمون عالمت برای ريسکهای خطمشيها و مسائل حاکميتي
متغیر

تعداد عالمتهای

آماره

مثبت

مشاهدهشده

يکپارچگي يا سلب
کسبوکار
اتحاديهها و شريکان
نهادهای حاکميتي و
قانوني
مسائل اجتماعي
محدوديتهای وضع-
شده و تحريمها
گوناگونيهای زياد
مسائل کالن مديريتي
تقسيم محصوالت

عدد

آماره جدول

معناداری

نتیجهگیری

68

3/861

1/645

0/000

تأييد

71

5/199

1/645

0/000

تأييد

63

4/067

1/645

0/000

تأييد

69

4/347

1/645

0/000

تأييد

66

3/266

1/645

0/000

تأييد

23
65
69

1/009
5/673
4/347

1/645
1/645
1/645

1/649
0/000
0/000

رد
تأييد
تأييد

جدول  .11آزمون عالمت برای ريسکهای موجود در بعد رقابت و نهادهای رقيب
متغیر

مقدار عالمتهای

آماره

آماره

عدد

مثبت

مشاهدهشده

جدول

معناداری

69
61
69
63
69
63
72

4/945
5/003
6/671
4903
5/482
4/679
6/045

1/645
1/645
1/645
1/645
1/645
1/645
1/645

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

رقبا و بازارهای رقابتي
برند و نام تجاری
چرخه عمر محصوالت
تقاضا
مشتريان
نوسانات قيمتي
کيفيت خدمات

نتیجهگیری
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد

جدول  .12آزمون عالمت برای ريسکهای موجود در روندها و توسعه محصول
متغیر
مسائل حسابداری و مالي
مهندسي و طراحي محصول
تحويل به موقع و ارائه خدمات
پشتيباني

تعداد عالمتهای

آماره

آماره

عدد

مثبت

مشاهدهشده

جدول

معناداری

69
63

5/675
4/631

1/645
1/645

0/000
0/000

تأييد
تأييد

69

3/567

1/645

0/000

تأييد

نتیجهگیری
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63
24
72
70
61
61
65
67

تکنولوژیهای جديد
تواناييهای ساختاری
کاالهای اساسي و مواد اوليه
تاسيسات و ماشينآالت
سيستمهای اطالعاتي
سرمايه انساني
مسائل ايمني
دعاوی قضايي و قراردادی

1/645
1/645
1/645
1/645
1/645
1/645
1/645
1/645

2/984
1/093
4/092
4/573
5/005
4/071
5/781
3/939

0/000
1/956
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/186

تأييد
رد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد

جدول  .13آزمون عالمت برای ريسکهای موجود در مسائل زيستمحيطي
متغیر
آلودگي آب و هوا
حوادث طبيعي
جنگ
اختالس

مقدار عالمتهای

آماره

آماره

عدد

مثبت

مشاهدهشده

جدول

معناداری

68
62
23
69

5/565
4/008
1/002
5/45

1/645
1/645
1/645
1/645

0/000
0/000
0/194
0/000

نتیجهگیری
تأييد
تأييد
رد
تأييد

مرحله هفت -اعالم نتايج ،در پژوهش حاضر جهت تبيين نقشه ريسکهای راهبردی صنعت
خودروسازی با استفاده از فراترکيب ابتدا انواع ريسکهای راهبری زنجيره تأمين تببين شد و سپس
چون از روش پژوهش آميخته اکتشافي استفاده شده است با استفاده از نظر خبرگان مورد بررسي و
تأييد نهايي قرار گرفت که در شکل  2نمايش داده شده است.

شناسایی ریسکهای راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران

53

شکل  .2نقشه ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين در صنعت خودروسازی

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

پژوهش حاضر سعي دارد ضمن تببين اهميت زنجيره تأمين صنعت خودورسازی در ايران
ريسکهای راهبردی پيشروی زنجيره تأمين اين صنعت را نيز مشخص سازد .اغلب تحقيقات گذشته
در حوزه ريسک و مديريت ريسک بر مباحثي نظير سرمايهگذاری پروژه ،حوزه مالي شرکت،
پژوهشهای علمي ،ريسک مهندسي و مباحثي مشابه قرار داشته است .بهعالوه سازمانهای مالي
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نظير بانکها و مؤسسههای بيمهگذار در زمينه مديريت ريسک پيشگام بودهاند .به تبع اين موضوع
ايجاد و توسعه مديريت ريسک در بانکها و ساير مؤسسههای مالي مشاهده شده است؛ اما اين
پژوهش سعي در توسعه مديريت ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين در صنايع توليدی بهويژه صنعت
خودروسازی داشت .بههمين منظور با استفاده از روش فراترکيب و پيمايش ،ريسکهای راهبردی
زنجيره تأمين برای شرکتهای حاضر در صنعت خودروسازی استخراج شد .ابتدا با استفاده از
فراترکيب ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين و دستهبندی ريسکها شناسايي شد و سپس نظرسنجي
از خبرگان به عمل آمد که در نهايت پس از تعديالتي که بر اساس نظرات خبرگان انجام شد ،کليه
ريسکهای راهبردی زنجيره تأمين در صنعت خودروسازی به شرح زير بهدست آمد :ريسکهای
شرايط اقتصادی ،خطمشيها و مسائل حاکميتي ،رقابت و نهادهای رقيب ،روندها و توسعه محصول و
ريسکهای زيستمحيطي.
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