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 ****فرهادیان علی ،***آقاجانی حسنعلی ،**آذر عادل ،*فرزادهیحیی محمود
 

 چکیده
 باعث محصوالت عمر دوره کاهشو  نوآوری سطح افزایش تولیدکنندگان، بین شدید رقابت امروزه     
 های طراحی در هاریسک انواع و شود دنبال گوناگونی اهداف با محصوالت بازاریابی و تولید طراحی، شده

نظام مدیریت راهبردی  هدف از این پژوهش طراحی. شوند گرفته نظر های تأمین درزنجیره برای کالن
 خودروسازیصنعت  در ها ریسک جهت ارزیابی و کنترل سیستماتیک ریسک زنجیره تأمین با رویکردی

 آزمون برای و روش فراترکیب طراحی نظام از منظور به اکتشافی، آمیخته رویکرد با در این راستا، .است
جهت طراحی نظام مدیریت  ه است.گرفته شد بهره نظرسنجی از خبرگان روش از در صنعت خودروسازی

و  داده شد تشخیص یو بعد اصل شش مرحله ،راهبردی ریسک زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی
 مدیریت نظام اهداف وضع و فرایند استقرار بستر، از: ایجاد اند عبارتکه  ؛مورد تأیید خبرگان قرار گرفت

 تأمین، تعیین زنجیره های ریسک گیری اندازه و تأمین، تحلیل زنجیره های ریسکریسک، شناسایی 
 مدیریت نظام در آموزش و رسانی اطالع های رویه تأمین، تعیین زنجیره ریسک مدیریت های استراتژی

 مستمر. بازنگری و تأمین زنجیره ریسک مدیریت نظام تأمین و بهبود زنجیره ریسک
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 . مقدمه1
افزایش رقابت  ،واقع. در[3]معرفی شد  1990مدیریت ریسک زنجیره تأمین در اوایل دهه      

. کردهای خود ی در بسیاری از جنبهها را مجبور به بهبود کارایشرکت 1990 تجاری در دهه
کافی  تنهایی به که تولید یک محصول کیفی رسیدند به این نتیجهدلیل مدیران در صنایع  همین به

مشتری )چه موقع، کجا،  موردنظرهای نیست، بلکه باید به عرضه محصوالت با توجه به خواسته
ها دریافتند که توجه شود. در چنین شرایطی شرکت ها آن موردنظرو هزینه  باکیفیتچگونه( و 

کنند، فرایندها و همچنین مراکز ا را تأمین میههای شرکتباید به مدیریت واحدهایی که ورودی
 ؛[32] بپردازندجامع  صورت بهمرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری 

 دو هر هایخواسته و منافع تنوع دلیل به معموالً تأمین، زنجیره روابط در انطباق بنابراین عدم

 کاهش مدیریت اطمینان، عدم کاهش دنبال به کننده تأمین سو، یک از دهد.می رخ سوی رابطه

 از و استها کنترل قیمت و رابطه از اجتماعی افزایش رضایت مبادله، وابستگی، افزایش کارایی

 هایمشخصه میان بهتر انطباق یافته، بهبود مستمر تأمین به تا است امیدوار خریدار سوی دیگر،

[. از 19یابد ] دست بلندمدت هایهزینه کاهش و خود خرید های مشخصه ،کننده تأمینفروش 
 سیاسی روابط وضع نظیر ها ها و سازمانشرکت محیط در جدید فرایندهای پیدایش ،طرف دیگر

 با هر روز های تأمینزنجیره شود می سبب شرکت بیرون و ها در درون تحریم ها، دولت
 به توجه شرکت بدون مدیریت چنین فضایی در [.18] دنباش رو روبه متنوعی و جدید های ریسک
 شناسایی، محتاج راهبری شرکت و اداره و نیست پذیر امکان زنجیره تأمین روی پیش های ریسک
 هدفی توسعه چنین به یافتن دست الزمه .است های زنجیره تأمین ریسک پایش و بندی اولویت

  [.6] است مدیریت ریسک زنجیره تأمین برای  یکپارچه و منسجم چارچوب

مادر و  صنعت عنوان به خود خاص اهمیت دلیل به خودروسازی صنعت کشور صنایع میان در     
 آن تبع به و ها بحران ها، با تحریم مسئله به توجه با و داشتن چرخه زنجیره تأمین مناسب

 طراحی لزوم مسائل، این گرفتن نظر در با روبرو است. خود ارزش زنجیره در گوناگونی های ریسک
 ،باشد داشته صنعت هماهنگی این های ویژگی با که مدیریت ریسک زنجیره تأمین نظام
مدیریت ریسک  با مرتبط هایپژوهش پیشینه به نگاهی [.20د ]شو می احساس ازپیش بیش

 مدیریت ریسک زنجیره تأمین زمینه در پژوهش مبانی نظری گرچه ،دهد می نشان زنجیره تأمین
مدیریت ریسک  عملی های نمونه از اندکی شواهد اما است، بودهرو  روبه رشد با کلی صورت به

 این کردن پر منظور به د.شو می خودروسازی مشاهده صنعت در هاشرکت برای زنجیره تأمین
 صنعت در مدیریت ریسک زنجیره تأمین برای نظامی طراحی دنبال به حاضر پژوهش ،شکاف

  .است خودروسازی
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 پژوهش و پیشینه . مبانی نظری2

 گستره در و استراتژیک نگاهی اب که نوین پارادایمی عنوان به مدیریت ریسک زنجیره تأمین     
مدیریت  مفهومی، طور به است. شده مطرح دارد، تأکید ها ریسک کل زنجیره تأمین شرکت به

 ها ریسک کنترل و بندی اولویت ارزیابی، برای شناسایی، مند نظام رویکردی ریسک زنجیره تأمین
 است یکسان و ای هماهنگزنجیره تأمین شرکت به شیوه سراسر در ها آن تجمعی و کلی اثرات و
نظیر  باال تغییر سرعت با و قوانین تأثیر تحت شدت به صنایع در که هاییسازمان [.13،34، 7]

ریسک مدیریت  سوی به که بودند هاییشرکت اولین جزء ،کنند می فعالیت بیمه و مالی خدمات
 با مختلف صنایع یا و که کشورها هایی ریسک ،میان این در [.17،37] آوردند روی زنجیره تأمین

 اوزان ،حال درعین اند. متفاوت یکدیگر با اساساً بلکه ؛نیستند همیشگی تنها نه ،هستند رو روبه آن
  .هستند متفاوت هم با ،روست روبه آن با زنجیره تأمین یک که هایی ریسک اهمیت

 ریسک مدیریت فعالیت آن در که ازآنجا را ریسک مدیریت رویکرد از نویسندگان برخی     
 مبتنی رویکرد عنوان تحت گیرد، می صورت ها فعالیت تعاملی میان هیچ بدون و جداگانه صورت به
 ندکنمی بیان مدیریت ریسک زنجیره تأمین حوزه نظران صاحب [.27کنند ]می توصیف سیلو بر
 امروزه ؛ندارد مناسبتی چندان حال حاضر در ریسک مدیریت منظور به سیلو سنتی رویکرد که

 در ریسک مدیریت تحلیل و شناسایی، برای منسجم و ساختارمند رویکردی نیازمند ها شرکت
 اتفاقی های ریسک تنها ریسک سنتی مدیریت [.4]هستند  شرکت های فعالیت تمامی از ای گستره

 گیرد برمی در را ها تمامی ریسک مدیریت ریسک زنجیره تأمین اما ،گیرد می نظر در را و عملیاتی
[14 .] 
 وسیعی طیف .[9 ،4] اندکرده اشاره تضمین زنجیره هایریسک تأثیر به بسیاری پژوهشگران     
 وارد زنجیره عملکرد بر منفی اثرات است ممکن دارند، وجود تأمین زنجیره در که هایی ریسک از

 افزایش حال در تأمین زنجیره در اطمینان عدم و ریسک که شودبیان می ،از یک طرف .کنند
 جستجوی و فناوری تغییر جهانی، این اعتقاد وجود دارد که رقابت ،از طرف دیگر[؛ 2]است 
 تأمین زنجیره مدیریت دشواری و رقابت افزایش باعث رقابتی مزیت کسب برای پیوسته
 طریق از مدیریت ریسک زنجیره تأمین بیان کرد که توان می همچنین. [5است ] شده ها سازمان

 ،شوندکسب و کار  اختالل درسبب  توانند می که هایی ریسک درمان و اجتناب تسکین، شناسایی،
 در ثبات آورنده فراهم تواند می ریسک زنجیره تأمین مدیریترساند.  می یاری کل شرکت بقای به

 . مدیریت ریسک زنجیره تأمینباشد خدمات و فروش محصوالت و مالی تأمین توزیع، خلق،
 اخالقی و های اجتماعی مسئولیت پس از مدیرعامل و مدیره هیئت که است اطمینانباعث 
 سازد. برقرار گذاران قانون با مناسبی روابط تا کند می کمک شرکت به نهایت در ؛آیند برمی
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به  وسیعی کاربرد هاسازمان در تأمین زنجیره مدیریت ریسک نظام کارگیری به ،عبارتی به     
 برای که است جدیدی رویکردهای از تأمین زنجیره ریسک طراحی نظام مدیریت. دارد همراه
 در اخیر دهه دو طی. گیردمی قرار مورداستفاده هاسازمان تأمین زنجیره اثربخشی ارتقای و تقویت

 کرده زیادی تغییرات نیز تأمین هایزنجیره بر حاکم های معادله ،شدن جهانی چون مفاهیمی پی
 را خود است الزم که شوند می روبرو تریجدی هایریسک و تر ناشناخته شرایط با مدیران و است
 های ریسک بر غلبه منظور به هاسازمان بنابراین ؛سازند آماده ها آن مؤثر و فعال مدیریت برای

 از یکی تأمین زنجیره ریسک مدیریت نظام .کنند استفاده مناسب نظام از بایستی ،تضمین زنجیره
 و تحلیل ارزیابی، شناسایی، منظور به هاییروش توسعه آن هدف که است مهمی هایحوزه

 ارائه مدیریت ریسک زنجیره تأمین از متعددی تعاریف .است تأمین زنجیره در ریسک اصالح
 از کمیته حمایت سوی از شده ارائه تعریف تعاریف، استنادترین از پر یکی میان این در ؛است شده 

 [. 10] استگذار  کمیسیون های سازمان
 آن اساس بر که است زنجیره تأمین فرآیندی در سراسر مدیریت ریسک زنجیره تأمین     

بر کل  است ممکن که را خود مراحل زنجیره تأمین تمامی در محتمل های ریسک شرکت،
 و اطمینان ذینفعان برای بلندمدت و مدت کوتاه ارزش افزایش منظور به ،بگذارد تأثیر زنجیره تأمین

 و ارزیابی، کنترل شناسایی، زنجیره تأمین، پذیری ریسک شده تعریف محدوده در حرکت از
 نگر کل رویکردی بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین تأکید ،تعریف کند. این می پایش برداری بهره

 زنجیره تأمین شرکت یا سازمان کل برای ریسک مدیریت اثربخش منظور بهرا  پایین به باالاز  و
 های ریسک پتانسیل از کاملی اول درک: هدف است دو حول آن تحول و ؛[41] سازد می برجسته

 شکست جذب و تحمل برای زنجیره تأمین یک افزایش ظرفیت دوم، و [؛11 ،33] شده شناسایی
 ارزش ارتقای و حفظ راستای در اهداف شرکت به دستیابی خود نوبه به که جدی عوارض بدون

  .[21 ،38سازد ] می پذیر امکان را سهامدار
 گذاران سرمایه و مدیران ها،زنجیره تأمین شرکت روی پیش فزاینده های ریسک مواجه با در     

امروزه  اند. برده پی زنجیره تأمین سطح در جامع مدیریت ریسک نظام توسعه لزوم به بیشتری
 بلکه ،نیست سهامدار ارزش از محافظت صرفاً ریسک مدیریت های نظام استقرار از غایی هدف

 مستلزم امروزی های سازمان در سهامدار ارزش ارتقای .است مدنظر ارزش سهامدار ارتقای
 با ها سازمان ،حقیقت در .است زنجیره تأمین سراسر در ها کلیه ریسک پایش و شناسایی

 استراتژیک اهداف به دستیابی ،پایش ریسک زنجیره تأمین و شناسایی مستمر فرایند کارگیری به
مدیریت  نوین های چارچوب توسعه ،منظور همین به ند.کن می تضمین را خود بقای درنتیجه و

است.  امری ضروری خاص صنایع فراروی های ریسک انواع به توجه با ریسک زنجیره تأمین
همچنین الزم به ذکر است که در زمینه طراحی نظام مدیریت ریسک زنجیره تأمین در صنعت 
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ولی  ،است انجام نشدهدر صنعت خودرو  خصوص بهپژوهش مهمی  گونه هیچخودروسازی کشور 
 در شده انجام هایپژوهش اغلباست.  انجامکلی  های پژوهشدر زمینه ریسک زنجیره تأمین 

 ؛هستندگیری ریسک خاصی در زنجیره تأمین یا اندازه بندی رتبهشناسایی،  به مربوط ایران
طراحی نظام مدیریت  زمینه در شد، مشاهده داخلی اطالعاتی هایبانک در جستجو بنابراین با

در  شده انجام های پژوهش ترین مهماما . است نشده انجام داخلی پژوهشریسک زنجیره تأمین 
 : استشرح این گیری ریسک زنجیره تأمین به و اندازه بندیزمینه شناسایی، رتبه

 تحلیل ترکیبی رویکرد با تأمین را هزنجیر در کنندگان تأمین های ( ریسک2013میرغفوری )     
یابی منفرد یا  منبع»، تحلیل وبررسی  س ازو پ کردهفازی تحلیل  ویکور و خاکستری ای رابطه

 است شناخته ریسک ترین عوامل مهم عنوان بهرا  «کننده محدودیت ظرفیت تأمین»و  «محدود
[26 .] 

 در رویکردی درواقعفازی را که  ـ استوار هدفه چند یابی منبع ریاضی ( مدل2012آذر )     
 [. 1قرار داده است ] موردبررسیشود،  محسوب می تأمین زنجیره ریسک مدیریت

های زنجیره تأمین در سازمانهای بندی ریسک( به شناسایی و اولویت2014مظاهری )     
 از: اند عبارتترتیب اولویت  بهکه  مراتبی پرداخته است سلسلهتولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل 

 [. 25مشتری ] ، ریسک توزیع کنند و ریسکتولیدکننده، ریسک کننده تأمینریسک 
در شرکت  کنندگانتأمین( به بررسی مدیریت ریسک زنجیره تأمین از ناحیه 2012شرافتی )     

 [. 30را ریسک تولید معرفی نموده است ] ها آن ترین مهممپنا پرداخته و 
 گیری تصمیمهای استفاده از تکنیک های زنجیره تأمین با( به ارزیابی ریسک2015حیاتی )     

های مربوط به که ریسک به این نتیجه رسیده استچند شاخصه در صنعت فوالد پرداخته و 
 .[16] هستندها ترین ریسکبحرانیکننده،  فرانید تأمین و تأمین

توان به شش گروه را میهای داخلی و خارجی پژوهششده در همه  گرفته کار رویکردهای به     
که مفاهیم ابتدایی و اصلی مدیریت ریسک  هایی ه، رویکرد مفهومی )مقالسازی شبیهحل ریاضی، 

 ؛کردو مطالعه میدانی تقسیم  مبانی نظریدهند(، مطالعه موردی، مرور زنجیره تأمین را شرح می
میدانی و  های ریسک زنجیره تأمین، ارائه مطالعه%( به مفاهیم مدیریت 71) ها هکه بیشتر مقال

محدود  سازی شبیهکاربرد رویکردهای حل ریاضی و  .اند پرداخته مبانی نظریموردی و مرور 
و  برد میسر  بهتوان گفت مدیریت ریسک زنجیره تأمین در دوران طفولیت خود میبنابراین  ؛است

 .استزمینه بسیار مناسبی برای مطالعه 
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 شناسی پژوهش. روش3

 بسترهای تمامی درنظرگرفتن و خودروسازی صنعت انتخاب با در تالش است حاضر پژوهش     
 به توجه ریسک زنجیره تأمین بامدیریت  نظام تدوین به مدیریت ریسک زنجیره تأمین،

حوزه مدیریت ریسک  در ها پژوهش پراکندگی به توجه با بپردازد. تولیدی هایشرکت های ویژگی
 مند نظام صورت به را گذشته های پژوهش نتایج بتواند که ترکیبی های روش اتخاذ زنجیره تأمین،

 رویکرد .است ضروری رساند، یاری منظم الگوهای به یابی دست در پژوهشگران به و ارائه دهد
 نشده استفاده  ریسک مدیریت و ریسک حوزه در گسترده طور به هنوز جدید فراترکیب، نسبتاً
 تئوری از ساخت رویه در تسهیل برای ارزشمندی ابزار تواند رویکرد می این ،همچنین ؛است

 های پژوهش تفسیر و ترکیب ارزیابی، جستجو، فرایند فراترکیب باشد. سیستماتیک ترکیب طریق
 پژوهش روش یک فراترکیب را [. همچنین رویکرد8] است حوزه خاص یک در کیفی یا کمی

اند دانسته ها پژوهش نتایج برای مشترک مرجع یک چارچوب استخراج و ایجاد برای اکتشافی
[29، 23 .] 

 ایجاد منظور به چندگانه های مطالعه کردن یکپارچه برای فراترکیب فراتحلیل، با قیاس در     
 به را کمی های  مطالعه تحلیل فرا ،درواقع گیرد. می قرار مورداستفاده جامع و های تفسیری یافته

 و ها مطالعه ارزیابی طریق از را کیفی های یافته فراترکیب که درحالی ،دهد می تقلیل ها میانگین
 پژوهشگر که است این مستلزم فراترکیب[. 28 ،35سازد ] غنی می تفسیری و جامع کلیتی ایجاد

 بررسیبا  کند. ترکیب را مرتبط کیفی پژوهش های یافته و داده انجام را عمیقی و دقیق بازنگری
 پدیده از تری جامع نمایش که دشو می و ایجاد آشکار هایی واژه ،پژوهش اصلی های مقاله
 [.22 ،39د ]نده می نشان را بررسی مورد
مدیریت ریسک  های نظام مؤلفه و ابعاد استخراج به است تالش در حاضر پژوهش درواقع،     

 تجربی و نظری پیشینه در ضعف دلیل به .بپردازد ادبیات سیستماتیک مرور زنجیره تأمین از
مدیریت ریسک زنجیره تأمین از  نظام ابعاد نسبت پژوهشگران اجماع نیز عدم و پژوهش موضوع

 پژوهش اول راهبرد مرحله در پژوهش این در بنابراین استفاده شده است.روش آمیخته اکتشافی 
 به شرایط توجه با را یافته توسعه مدلهمچنین این پژوهش به دنبال این است که  است. کیفی
 پس مهم، این تحقق منظور بنابراین به سازد. بومی بزرگان منظر از و خودروسازی صنعت و ایران

 روش پژوهش و اول مرحله برای فراترکیب تحقیق روش مختلف، های تحقیق روش بررسی از
است. جهت انجام روش فراترکیب و  قرارگرفته مورداستفاده پژوهش دوم مرحله برای پیمایش

شده  استفاده (2013) 1باروسو و سندلوسکی ای مرحله هفت روش از هدف، این تحقق منظور به
 .[30] ارائه شده است 1در شکل های آن است که گام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Sandelowski & Barros 
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 . مراحل فراترکیب1 شکل

 
در میان  استانداردی آزمون هیچ کمی، های پژوهش فراترکیب، برخالف مورد روایی در     

 تعیین پژوهشگر خود وسیله به پژوهش ماهیت غالباً و وجود ندارد روایی برای کیفی یها پژوهش
 ماهیت بنابراین باشد. نداشته وجود ای اولیه هیچ فرضیه است ممکن حتی و شود می تعدیل و 

 بودن مناسب و پژوهش اهداف کنندگان،بازنمایی مشارکت به کیفی های پژوهش در روایی مفهوم
 طی در پایایی و روایی تدریجی برای تضمین ،بهتر عبارت به [.36 ،15] دارد ارتباط فرآیندها

شود. اما  می استفاده «پژوهشممیزی » عنوان با سازوکاری از کیفی، پژوهش یک پژوهش فرایند
برنامه  شود، می استفاده کیفی پژوهش اولیه های مطالعه کیفیت ارزیابی برای معموالً که ابزاری
 اهمیت و اعتبار دقت، تا کند می کمک پژوهشگر به ابزار که این است حیاتی ارزیابی های مهارت
 ( اهداف1): دارد تمرکز زیر موارد بر ها سؤال کند. این مشخص را پژوهش کیفی های مطالعه

 (6) ؛ها داده آوری جمع (5) ؛برداری روش نمونه (4) ؛پژوهش طرح (3) ؛روش منطق (2) پژوهش؛
 ؛اخالقی های حظه( مال7) است؛ کنندگان شرکت و پژوهشگر بین رابطه شامل که پذیری انعکاس

 این . درپژوهش ارزش (10) ؛ها یافته روشن و واضح بیان (9) ؛ها داده تحلیل وبررسی  دقت (8)
 شده است؛ ایجاد فرم یک سپس و ه شدهداد کمی امتیاز یک ها سؤال این از هرکدام به پژوهش،
 .شده است بررسی ها مقاله مجموعه اجمال تبیین و به مقاله هر امتیازات بنابراین

 که صورت بدین .شده است استفاده کدگذار دو بین توافق روش فراترکیب از مورد پایایی در     
 را متنی همان نیز یدیگر پژوهشگر ،است نموده اولیه کدگذاری به که اقدام پژوهشگر بر عالوه

 .کند می کدگذاری جداگانهصورت  به او کدهای از اطالع بدون ،کرده کدگذاری پژوهشگر خود که

 مرحله اول 
 ایجاد سؤال های پژوهش•

 مرحله دوم 
 تحلیل قاعده مند منابع•

 مرحله سوم 
 تبیین مقاله های مورد تأیید•

 مرحله چهارم 
 تبیین و استخراج نتایج •

 مرحله پنجم 

 

 بررسی و ادغام نتایج•

 

 مرحله ششم 
 تعیین کیفیت نتایج•

 مرحله هفتم 
 اعالم نتایج •
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 این بین باال توافق دهنده نشان ،نزدیک باشد هم به پژوهشگر دو این کدهای که درصورتی     
کاپا  ضریب از کدگذار دو توافق ضریب محاسبه است. برای پایایی کننده بیان که است کدگذار دو

 است: زیر صورت به 1 جدول به توجه با این شاخص محاسبه نحوه .است شده استفاده

 

𝑘= 
 توافقات شانسی−توافقات مشاهده شده

توافقات شانسی −𝟏
 

𝑎+𝑑

n
 شده مشاهده توافقات=  

 = 
𝑎+𝑏

𝑛
 ×  

𝑑+𝑐

𝑛
+  

𝑐+𝑎

𝑛
×  

𝑏+𝑑

𝑛
 شانسی توافقات 

 
 کدگذار دو کدگذاری در توافقات عدم و توافقات میزان. 1 جدول

  2کدگذار  1کدگذار  مجموع
No Yes 

A+B (b) (a) Yes  1کدگذار 
C+D (d) (c) No 

(n) B+D A+C  2کدگذار  مجموع 

 

 استقالل کدهای فرض باشد، 05/0 از تر کوچک توافق دو کدگذار ضریب که درصورتی     
 که کرد ادعا توان می ، بنابرایندشو می یدأیت استخراجی کدهای وابستگی هم به و رد استخراجی

 پژوهش این در اند. بوده برخوردار کافی پایایی از کدها استخراج برای مورداستفاده کدهای ابزار
 خبرگان برای از یکی اختیار در ،است کرده کدگذاری پژوهشگر که هایی همقال از مقاله هشت

در  پژوهشگر دو کدگذاری از حاصل نتایج .شد  استخراج کد 48 درنهایت که قرارگرفت ارزیابی
 است. شده داده  نشان 2 جدول

 

  2 و 1 کدگذار متقاطع . جدول2 جدول

 1کدگذار  مجموع
 2کدگذار 

 
1 0 

28 5 23 0 
 1کدگذار 

20 16 4 1 

 2کدگذار  مجموع  27 21 48

 

 مقدار از که است 734/0 مقدار ، SPSSافزار نرم وسیله به شده محاسبه کاپای ضریب     
 به و رد استخراجی کدهای استقالل بنابراین فرض ؛[24، 12] است باالتر 6/0 ،آن قبول قابل
 ابزار کدهای کرد ادعا توان می بنابراین ؛دشو می یدتأی کدهای استخراجی وابستگی هم

 اند. بوده برخوردار پایایی کافی از کدها استخراج برای مورداستفاده



 105                                                                         ...           یرهزنج یسکر یراهبرد یریتنظام مد یطراح 

 هایافتهها و  دادهتحلیل . 4

 بندیدسته تعیین، حاضر بهشد پژوهش ، مشخص (پژوهش تبیین سؤال)یک  در مرحله     
 مندقاعده تحلیل) دو در مرحله؛ پردازدمی مدیریت ریسک زنجیره تأمین نظام هایگام و ها مؤلفه
های مختلف برای و پژوهش ها هها، مقال های مدنظر در پایگاه واژهگرفتن کلید نظر در، با (منابع
 های لهمقا تبیین) در مرحله سهشد؛ مقاله استخراج  187تعداد  2015تا  1980های سال
)محل چاپ مقاله: ند معرفی شد 3شماره جدول بر اساس  ها ههای انتخاب مقال، مالک(تأیید مورد
 ها وو پژوهشی، همایش علمی های های مرجع، مجلهدر پایگاه شده پذیرش های لهمقا

: ریسک، پژوهشها، موضوع مدنظر: مدیریت ریسک زنجیره تأمین، حیطه کلی  کنفرانس
های : پژوهشپژوهشه زمانی دشده: مدیریت ریسک زنجیره تأمین، محدو گرفته کار ههای ب روش

  .های مورداستفاده: فارسی و انگلیسی( ، زبان1980از سال 
 

  پرسشنامه متغیرهای پاسخ به بودن نرمال . بررسی3جدول 

 متغیر
میزان 

 معناداری

 نرمال/غیرنرمال

 

ابعاد
 

ی
صل

ا
 

نظام
 

 

 ریسک مدیریت نظام اهداف وضع و فرایند استقرار بستر، ایجاد
 تأمین زنجیره

 غیر نرمال 002/0

 غیر نرمال 03/0 تأمین زنجیره های ریسک شناسایی

 غیر نرمال 012/0 تأمین زنجیره های ریسک گیری اندازه و تحلیل

 نرمال 06/0 تأمین زنجیره ریسک مدیریت های استراتژی تعیین

 مدیریت نظام در آموزش و رسانی اطالع های رویه تعیین
 تأمین زنجیره ریسک

 غیر نرمال 024/0

 غیر نرمال 019/0 مستمر بازنگری و تأمین زنجیره ریسک مدیریت نظام بهبود

ابعاد
 

ی
فرع

 
نظام

 

 

مشی و اهداف خرد و کالن نظام مدیریت  ایجاد بیانیه خط
 ریسک زنجیره تأمین

 غیرنرمال 023/0

 نرمال 056/0 تعیین استانداردهای نظام مدیریت ریسک زنجیره تأمین

ساختار نظارت در نظام تعریف معیارها و عناصر کلیدی و 
 مدیریت ریسک زنجیره تأمین

 غیر نرمال 043/0

های نظام مدیریت ریسک زنجیره تشخیص و ثبت ریسک
 تأمین

 غیرنرمال 006/0

دهی در نظام مدیریت های گزارشها و قالببندیتعیین دسته
 ریسک زنجیره تأمین

 غیر نرمال 003/0

های زنجیره ریسکهای نظام مدیریت تعیین منابع ریسک
 تأمین

 غیر نرمال 034/0

 غیر نرمال 001/0 هابندی ریسکتعیین احتمال وقوع و رتبه
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 غیر نرمال 007/0 های بازنگرانهارائه کنترل

های اجرایی مانند اجتناب، حفظ، ها و استراتژیتعیین روش
 برداری از ریسککاهش، انتقال و بهره

 غیر نرمال 039/0

 نرمال 077/0 مالکان ریسک و کنترلتشخیص 

 غیر نرمال 018/0 تعیین اعضای کمیته و گروه اجرایی مدیریت ریسک

 غیر نرمال 009/0 رسانی و آموزش مدیریت ریسکهای اطالعتعیین استراتژی

 غیر نرمال 032/0 رسانی ریسک اطالع

 غیر نرمال 041/0 های درمان ریسکگسترش طرح

 نرمال 055/0 های زنجیره تأمینای وضعیت ریسکمقایسه دوره

مدیریت  های مستمر در مورد عملکرد نظامارائه گزارش
 ریسک زنجیره تأمین

 غیر نرمال 024/0

ی
اجزا

 
مراحل

یا 
 

ابعاد
 

فرعی
 

 نرمال 052/0 مشی تعیین خط

 غیر نرمال 021/0 اهداف خرد و کالن ها و استراتژی تعیین

 غیر نرمال 013/0 تعیین استانداردها

 نرمال 009/0 ریسک مدیریت سیاست

 غیر نرمال 003/0  درجه پذیرش ریسک تشخیص

 غیر نرمال 035/0 ریسک ظرفیت

 غیر نرمال 002/0 معیارها و عناصر کلیدی مدیریت ریسک

 غیر نرمال 021/0 ساختار نظارت

های نظام مدیریت ریسک زنجیره تشخیص و ثبت ریسک
 تأمین

 غیر نرمال 012/0

 نرمال 063/0 های مدیریت ریسکرویه تبیین

 غیر نرمال 005/0 ها ریسک مستندسازی

 غیر نرمال 002/0 عوامل ایجادکننده ریسک تبیین

 غیر نرمال 045/0 ها ریسک بندی دسته

 غیر نرمال 0024/0 هابندی ریسکتعیین احتمال وقوع و رتبه

 نرمال 007/0 ریسک هایتعیین اولویت

 
ها، ساختار حیاتی )هدف پژوهش، اصول و روش ارزیابی های مهارت سپس بر مبنای برنامه     

، تبیین پژوهش ای، دقتپذیری، مبانی اخالق حرفهها، انعکاسسازی دادهپژوهش، نمونه، مرتب
 یادشدهمعیارهای  اساس بر ها همقال کیفیت بررسی ( بهپژوهشگیری کلی روشن نتایج، نتیجه

مقاله بر اساس  94مقاله ابتدا  187امتیاز(. در این مرحله از بین  5پرداخته شد )هر معیار حداکثر 
مقاله باقیمانده بر اساس ده معیار  93و سپس  شدمعیارهایی مانند عنوان، چکیده و محتوا حذف 

 تأییدقاله جهت بررسی م 48 درنهایتنهایی قرار گرفت که  موردبررسیاز لحاظ کیفیت  ذکرشده



 107                                                                         ...           یرهزنج یسکر یراهبرد یریتنظام مد یطراح 

 امتیاز حداقل و 48 ها همقال به شده داده حداکثر امتیاز ،شده حاصلبا توجه به نتایج  .شدنهایی 
 است. 35 شده داده
بندی  پژوهش در قالب جدولی دسته ، نتایج اطالعات(نتایج تبیین و استخراج) چهار در مرحله     
 مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شده اشارههای مشخصه اول ستون در ، به صورتی کهشد

 تکرار ستون بعدی تعداد نام برده شد و در ،شده تعیینموضوع  با مقاله دوم ستون در ،شدتشریح 
 . شدتشریح  ها پژوهش در شده استخراج کد

 یاتئجز اب ها مطالعه از شده استخراج عوامل تمام ابتدا ،(ادغام نتایج و بررسی) پنج در مرحله     
 تمام عوامل استخراج شده کدها، این از یک هر مفهوم گرفتن نظر در با گرفته شد، سپس نظر در
یات ئبا تکرار این رویه برای همه جز شد. بندی سه سطح اول، دوم و سوم دسته رد

 نتایج کنترل ، جهت(کیفیت نتایج تعیین) مرحله ششدر اصلی شکل گرفت.  های بندی دسته
 ارزیابیمورد  کاپا شاخص وسیله به و سپس نتایجشد مقایسه  یدیگر خبره با نظرات ،استخراجی
 .قرار گرفت

، ابعاد نظام مدیریت ریسک زنجیره خودروسازیخبرگان در صنعت  نفر از 76 با پیمایش از     
 آزمونمتغیرها،  بودن نرمال بررسی جهت .نهایی قرار گرفت موردبررسی شده استخراجتأمین 

آزمون  از ،آمده دست به نتایج به توجه با سپس استفاده قرار گرفت. مورد اسمیرنوفـ  کلموگوروف
شد. همچنین جهت بررسی  استفاده  پرسشنامه در خبرگان نظرات بررسی برای عالمت
 تأیید مورد آن روایی و شد ارسال ریسک مدیریت خبرگان حوزه پرسشنامه برای 6، بودن روایی

 پرسشنامه 23 شامل اولیه نمونه یک نیز پرسشنامه پایایی سنجش منظور گرفت. به قرار
 آلفای روش با اعتماد ضریب میزان آمده، دست به های داده از استفاده با شد، سپس آزمون پیش

 مقدار پرسشنامه های سؤال مجموعه برای که شد محاسبه  SPSSافزار نرم از استفاده با کرونباخ
 .است آن باالی دهنده پایایی نشان که بوده 91/0 آن
 شدهاستفاده  قضاوتی گیری نمونه از نمونه انتخاب برای خبرگان، از نظرسنجی مرحله در     

 :از ندا عبارت خبرگان انتخاب برای قضاوتی گیری نمونه معیارهای پژوهش این است که در
 مقاله دو حداقل یا نامه پایان کتاب، یا داشتن پژوهش زمینه با مرتبط دانشگاهی تحصیالت داشتن
 کم دست یا ریسک مدیریت پروژه سازی پیاده تجربه ریسک، داشتن مدیریت حوزه در معتبر علمی

 حوزه ریسک صنعت خودروسازی. در کاری تجربه سال دو
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  نظام اصلی ابعاد در مورد عالمت آزمون . نتایج4 جدول

 
 تأمین زنجیره ریسک مدیریت نظام اهداف وضع و فرایند استقرار بستر، ایجاد مقوله فرعی ابعاد برای عالمت . آزمون5 جدول

 متغیر

 مقدار

 های عالمت

 مثبت

 آماره

 شده مشاهده

 آماره

 جدول

 عدد

 معناداری
 گیری نتیجه

مشی و اهداف خرد و کالن  ایجاد بیانیه خط
 تأمیننظام مدیریت ریسک زنجیره 

 تأیید 000/0 645/1 563/6 72

تعیین استانداردهای نظام مدیریت ریسک 
 زنجیره تأمین

 تأیید 000/0 645/1 001/7 66

تعریف معیارها و عناصر کلیدی و ساختار 
نظارت در نظام مدیریت ریسک زنجیره 

 تأمین
 تأیید 000/0 645/1 667/3 63

 
 تأمین زنجیره های ریسک شناسایی فرعی ابعاد برای عالمت آزمون .6 جدول

 متغیر

 مقدار

 های عالمت

 مثبت

 آماره

 مشاهده

 شده

 مقدار

 آماره

 جدول

 عدد

 معناداری
 گیری نتیجه

های نظام مدیریت تشخیص و ثبت ریسک
 ریسک زنجیره تأمین

 تأیید 000/0 645/1 348/3 75

دهی  های گزارشها و قالببندیتعیین دسته
 زنجیره تأمیندر نظام مدیریت ریسک 

 تأیید 000/0 645/1 719/5 76

های نظام مدیریت تعیین منابع ریسک
 های زنجیره تأمینریسک

 تأیید 000/0 645/1 009/6 75

 

 متغیر

 میزان

 های عالمت

 مثبت

 آماره

 مشاهده

 شده

 آماره

 جدول

 عدد

 معناداری
 گیری نتیجه

 وضع و فرایند استقرار بستر، ایجاد
 زنجیره ریسک مدیریت نظام اهداف

 تأمین
 تأیید 000/0 645/1 435/4 76

 تأیید 000/0 645/1 803/6 75 تأمین زنجیره های ریسک شناسایی

 زنجیره های ریسک گیری اندازه و تحلیل
 تأمین

 تأیید 000/0 645/1 003/7 75

 ریسک مدیریت های استراتژی تعیین
 تأمین زنجیره

 تأیید 000/0 645/1 839/3 74

 آموزش و رسانی اطالع های رویه تعیین
 تأمین زنجیره ریسک مدیریت نظام در

 تأیید 000/0 645/1 483/5 67

 زنجیره ریسک مدیریت نظام بهبود
 مستمر بازنگری و تأمین

69 744/3 
645/1          000/0 

 
 تأیید
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 های زنجیره تأمینگیری ریسکتحلیل و اندازه فرعی ابعاد برای عالمت آزمون .7 جدول

 متغیر

 مقدار

 های عالمت

 مثبت

 آماره

 مشاهده

 شده

 آماره

 جدول

 عدد

 معناداری
 گیری نتیجه

بندی تعیین احتمال وقوع و رتبه
 ها ریسک

 تأیید 000/0 645/1 341/6 69

 تأیید 000/0 645/1 067/3 67 های بازنگرانهارائه کنترل

 
 های مدیریت ریسک زنجیره تأمینتعیین استراتژی مقوله فرعی ابعاد برای عالمت . آزمون8 جدول

 متغیر

 مقدار

 های عالمت

 مثبت

 آماره

 مشاهده

 شده

 آماره

 جدول

 عدد

 معناداری
 گیری نتیجه

های اجرایی ها و استراتژیتعیین روش
مانند اجتناب، حفظ، کاهش، انتقال و 

 برداری از ریسکبهره
 تأیید 000/0 645/1 347/5 72

تشخیص مالکان ریسک و کنترل و تعیین 
اعضای کمیته و گروه اجرایی مدیریت 

 ریسک
 تأیید 000/0 645/1 493/6 70

 
 رسانی و آموزش در نظام مدیریت ریسک زنجیره تأمینهای اطالعتعیین رویه مقوله فرعی ابعاد برای عالمت . آزمون9 جدول

 متغیر

 تعداد

 های عالمت

 مثبت

 مقدار

 آماره

 مشاهده

 شده

 مقدار

 آماره

 جدول

 عدد

 معناداری
 گیری نتیجه

رسانی و آموزش های اطالعتعیین استراتژی
 مدیریت ریسک

 تأیید 000/0 645/1 273/5 72

 تأیید 000/0 645/1 574/6 67 رسانی ریسک اطالع نظام تبیین

 تأیید 000/0 645/1 901/4 64 های درمان ریسکگسترش طرح

 
 مستمربهبود نظام مدیریت ریسک زنجیره تأمین و بازنگری  مقوله فرعی ابعاد برای عالمت . آزمون10 دولج

 متغیر
 های عالمت

 مثبت

 آماره

 مشاهده

 شده

 آماره

 جدول

 عدد

 معناداری
 گیری نتیجه

 تأیید 000/0 645/1 451/4 75 های زنجیره تأمینای وضعیت ریسکمقایسه دوره

 های مستمر در مورد عملکرد نظامارائه گزارش
 مدیریت ریسک زنجیره تأمین

 تأیید 000/0 645/1 3467/7 74
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 خودروسازی با صنعت در مدیریت ریسک زنجیره تأمین نظام طراحی به منظور مهفت مرحلهدر    
از  دلیل اینکه بهو  دشوتبیین می مدیریت ریسک زنجیره تأمین ابعاد نظام ،فراترکیب از استفاده

و تأیید  بررسی موردبا استفاده از نظر خبرگان  ،استفاده شده است آمیخته اکتشافی پژوهش روش
 شده است. ارائه 2شکل  صورت  به نهایینتایج  که ؛گیردمینهایی قرار 

 

 
 

 خودروسازی صنعت در نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تأمین. 2 شکل
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 گیری و پیشنهادها. نتیجه5

 نظیر مباحثی بر ریسک مدیریت و ریسک حوزه در گذشته های پژوهش مرکز اغلبت     
 مشابه مباحثی و مهندسی ریسک علمی، های پژوهش مالی شرکت، حوزه پروژه، گذاری سرمایه

 زمینه در گذار بیمه های همؤسس و ها بانک مالی نظیر های سازمان همچنین، است. داشته قرار
 در ریسک مدیریت های نظام و توسعه ایجاد ،موضوع این تبع به اند. بوده پیشگام ریسک مدیریت

 جهت نظامی ارائه حاضر پژوهش در اصلی هدف .شود مشاهده می مالی مؤسسات سایر و ها بانک
 گرفتن نظر در بر عالوه که است بوده خودروسازی صنعت در مدیریت ریسک زنجیره تأمین

 ارزش خلق سازمان در به درنهایت که باشد نیز اثربخش و کارا چارچوبی بخش، این های مؤلفه
 فرایند دو پژوهش حاصل این در یافته توسعه زنجیره تأمینمدیریت ریسک  نظام رساند. یاری

 ها هگسترده مقال بررسی به فراترکیب کیفی روش کارگیری به با و اول مرحله در است. ای دومرحله
 مدیریت ریسک زنجیره تأمین نظام توسعه فرایند این حاصل شد. مبادرت پیشین های پژوهش و

 به توجه با یافته توسعه مدل سازی بومی به اقدام پیمایش کارگیری به با و دوم در مرحله بود.
  شد. خودروسازی های صنعت ویژگی و شرایط

 حوزه در خود سهم به است توانسته بعد چند از پژوهش این که داد نشان پژوهش تایجن     
 نظام بودن فرد منحصربه پژوهش این های ویژگی از کند. یکی نقش ایفای مدیریت ریسک

 های نظام تمامی تقریباً بررسی با که است پژوهش این شده در ارائه ریسک زنجیره تأمینمدیریت 
 با پیشین های پژوهش از یک هیچ در امر این که است انجام شدهحوزه  این در شده ارائه پیشین

 واقعی شرایط با آن تطابق آن دیگر ندارد. ویژگی مشابهی یکپارچگی، نمونه و جامعیت این
 شناسی روش ،دارد وجود پژوهش این در که دیگری های ویژگی از است. خودروسازی صنعت
 استفاده و فراترکیب روش از استفاده با پژوهش اول مرحله مفهومی طراحی مدل در شده استفاده

 با آن تعدیل قابلیت و پذیری انعطاف آن دیگر است. ویژگی پژوهش دوم در مرحله پیمایش از
 مایشپی اساس بر نظام در بازنگری امکان شده طراحی خود نظام در که است مطلب این به توجه
 .است شده لحاظ ای دوره

 
 
 
 
 
 
 
 



 1397بهار  ـ 33شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                           112

 منابع

1. Azar, A., Rabie, M. (2012). Stochastic-Fuzzy Multi-Objective Math Model. 

Journal of Management Research Quarterly in Iran, 15, 51-76. 

2. Abrams, C., Von Känel, J., Müller, S., Pfitzmann, B., and Ruschka- Taylor, S. 

(2014)  . Optimized Supply Chain risk management. IBM Systems Journal, 46(2), 

219-234.  

3. Alviunessen, A., &Jankensgård, H. (2015) .Supply Chain Risk Budgeting: 

Bringing Risk Management In to the Financial Planning Process. Journal of Applied 

Finance, 19(2), 178-190.  

4. Autry, C.W., and L.M. Bobbitt. (2008). Supply chain security orientation: 

Conceptual development and a proposed framework. International Journal of 

Logistics Management, 19(1), 42-64. 

5. Babu, M. Suresh, Babu, A. Mahesh, Sekhar, M. Chandra. (2013) .Supply Chain 

Risk Management Integrated framework for Cloud Computing. International 

Journal of Advanced Networking & Applications, 5(3), 1930-1939.  

6. Bandas, T., Hall, E. (2014)  . A decade of metasynthesis research in health 

sciences: A meta- method study. International Journal of Qualitative Studies on 

Health and Wel- being, 2, 100-101.  

7. Blos, Mauricio, Quaddus, Mohammed, Wee, H.M., Watanabe, Kenji (2013). 

supply chain risk management (SCRNM): a case study on the automotive and 

electronic industries in Brazil. An International Journal of Supply Chain 

Management, 14(4), 247-252.  

8. Catalano, A. (2013). Patterns of graduate student’s information seeking behavior: 

a meta-synthesis of the literature. Journal of Documentation, 69(2), 274-243.  

9. Chenail, R. (2009)  . Bringing Method to the Madness: Sandelowski and Barroso’s 

Handbook for Synthesizing Qualitative Research. The weekly Qualitative Report, 

2(2), 2-8.  

10. Chopra, S., and M.S. Sodhi. (2014). Managing risk to avoid supply-chain 

breakdown. MIT Sloan Management Review, 46(1), 53-61.  

11. D'Arcy, S. P. (2001). Supply Chain Risk Management. Journal of Risk 

Management of Korea, 12(1), 207-228.  

11. Demidenko, Elena, McNutt, Patrick. (2010). The ethics of Supply Chain risk 

management as a key component of corporate governance. International Journal of 

Social Economics, 37(10), 802-815. 

12. Edwards, M., Davies, M., Edwards, A. (2009). What are the external influences 

on information exchange and shared decision-making in healthcare consultations: A 

meta-synthesis of the literature. Patient Education and Counseling, 75, 37-52.  

13. Garsia- Alvarez, E., Lopez- Sintas, J. (2012). Contingency Table: A Two-way 

Bridge between Qualitative and Quantitative Methods. Field Methods, 14(3), 270-

287. 

14. Gordon, L.A., Loeb, M.P., Tseng, C.-Y. (2009). Supply Chain risk management 

and firm performance: a contingency perspective. Journal of Accounting and Public 

Policy, 28(4), 301-327.  

15. Hayati, M., Ataei, M. (2015). Assessing Supply Chain Risks Using Multi-

Attribute Decision-Making Techniques. Journal of Industrial Management Studies, 

34, 19-40. 



 113                                                                         ...           یرهزنج یسکر یراهبرد یریتنظام مد یطراح 

16. Hallikas, J., Karvonen, I., Pulkkinen, U., Virolainen, V. M., Tuominen, M. 

(2004). Risk management processes in supplier networks. International Journal of 

Production Economics, 1(90), 47-58.  

17. Hamidizade, M., Roosta, AS., Lajevardi, and Mohammadian, N. (2014). 

Competitive Inteligence Loop Contexts in Insurance Industry. International Journal 

of Engineering Business and Enterprise Applications, 1, 85-89 (in Persian). 

18. Hamidizadeh, M., Hosienzadeh, S.M. (2010). Designing an Organizational Axis 

Competency Model Designed by Iran Khodro Co. Journal of Business Management, 

8, 5-30 (in Persian). 

19. Hamidizadeh, M., Mohammadi, A., Talaei, H. (2014). Explaining the 

Competency Model for Supply Chain Strategy. Journal of Supply Chain 

Management, 16, 30-39 (in Persian). 

20. Hsieh H. F. & Shannon S. E. (2015). Three Approaches to Qualitative Content 

Analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1270-1277. 

21. Kleffner, A. E., Lee, R. B., McGannon, B. (2013). The Effect of Corporate 

Governance on the Use of Supply Chain Risk Management: Evidence from Canada. 

Risk Management and Insurance Review, 6(1), 43-53.  

22. Liebenberg, A. P., & Hoyt, R. E. (2012). The DetSCRMinants of Supply Chain 

Risk Management: Evidence from the Appointment of Chief Risk Officers. Risk 

Management and Insurance Review, 6(1), 22-37. 

23. Manab, N. A., Kassim, I., & Hussin, M. R. (2010). Supply Chain-Wide Risk 

Management (EWRM) Practices: Between Corporate Governance Compliance and 

Value Creation. International Review of Business Research Papers, 6(2), 222-239. 

24. Mazaheri, A., & Karbasian, M. (2014). Identification and Prioritization of 

Supply Chain Risks in Manufacturing Organizations Using Analytical Hierarchy 

Process. Journal of Supply Chain Management, 34, 28-37. 

25. Mirghafori, SH., Morovati, A. (2013). Analysis of Supplier Risks in the Supply 

Chain with Hybrid Analysis of Gray and VIKOR Fuzzy Analysis. Journal of 

Industrial Management, 4, 153-187. 

26. Nottingham, L. (2012). Integrated risk management. The Canadian Business 

Review, 23, 20-26. 

27. Paterson, B., Dubouloz, C., Chevrier, J., Ashe, B., King, J. & Moldoveanu, M. 

(2009). Conducting Qualitative Meta synthesis Research: Insights from a Meta 

synthesis Project. IJQM, 8(3), 13-22. 

28. Rogachev, A. (2011). Supply Chain risk management in a pharmaceutical 

company. Risk Management, 10, 54-76. 

29. Sharafati, A. (2012). Identification of Supply Chain Risk from Supplier Area at 

MAPNA Company, Contrary to the construction of internal power, Tehran, Sharif 

University of Technology. 

30. Sandelowski, M. & Barros, J. (2013). Handbook for Synthesizing Qualitative 

Research, Springer publishing company Inc. 

31. Salari, A., Farsijani, H., Hamidizadeh, M., Dari, B. (2015). Prioritization of Lean 

Production Factors with the Interpretative Structural Approach Case Study of the 

Automotive Industry Supply Chain. Journal of Management research in Iran, 18, 

127-148 (in Persian). 

32. Sherwood, G. (2010). Meta-synthesis of qualitative analyses of caring: defining 

a therapeutic model of nursing. Advanced Practice Nursing Quarterly, 3(1), 32-42. 



 1397بهار  ـ 33شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                           114

33. Shi, Dailun. (2004). A Review of Supply Chain Supply Chain Risk 

Management. Journal of Systems Science and Systems Engineering, 13(2), 214-219. 

34. Soderholm, P. & Karim, R. (2010). An Supply Chain risk management 

framework for evaluation of eMaintenance. Int Journal of System Assurance 

Engineering and Management, 1(3), 219-228.  

35. Walsh, D., & Downe, S. (2015). Meta-synthesis method for qualitative research: 

a literature review. Methodological Issues in Nursing Research, 50(2), 211-224. 

36. Wu, D. D. & Olson, D. L. (2009). Supply Chain risk management: small 

business scor- ecard analysis. Production Planning & Control, 20(4), 362-369. 

37. Wu, T., Blackhurst, J., Chidambaram, V. (2006). A model for inbound supply 

risk analysis. Computers in Industry, 57, 350-365. 

38. Yazid, A. S., Hussin, M. R. & Razali, A. R. (2011). An Empirical Study of Risk 

Management Best Practices in Public Limited Companies in Malaysia. The Journal 

of Risk Management and Insurance, 13, 22-25. 

39. Yazid, A. S., Hussin, M. R. & Razali, A. R. (2011). A Cross-Sectional Study on 

Foreign Exchange Risk Management by Malaysian Manufacturers, International 

Business Management Journal, 28-32. Business Management Dynamics, 1(5), 16-

18. 

40. Yusuwan, N., Adnan, H., & Omar, A. (2008). Client's Perspective of Risk 

Management Practice in Malaysian Construction Industry. Journal of Politics and 

Law, 1(3), 120-121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


