
   93ستان تاب، 33، شماره زدهمدواسال  –پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی  –فصلنامه علمی 

 1 - 24صفحات 

 

  

  

  

 

تأمین صنعت خودرو:   عرضه در زنجیره سکیمدیریت ر

   ها اي برخاسته از داده نظریه

 

  **یکامران فیض - *خواه مسعود سیم

       
  )3/12/92:  رشیپذ خیتار  -2/9/92:  افتیدر خی(تار 

  

  دهیچک

تأمین صنعت خودرو است.   عرضه در زنجیره سکیمدیریت ر يهدف این مقاله ارائه مدل فرایند

عرضه و  سکیر تیریمد ندیورود خودروساز به فرآ ییاست که چرا یمدل يندیمدل فرآ

ها و نتایج حاصل  برخاسته از داده  با اتکاء به رویکرد نظریه. دینما یم حیرا تشر ندیفرآ نیا یچگونگ

خودرو، چارچوبی نظري  صنعت  نیتأم رهیتن از مدیران و کارشناسان زنج 10عمیق با   مصاحبه 13از 

 ییچرا ياسناد- یادراک ندیاین چارچوب، مقوله فرآ يبندي شد. بر مبنا موضوع صورت نیبراي ا

چهار مقوله عوامل  نی. همچنکند یم نییعرضه را تب سکیر تیریمد ندیورود خودروساز به فرآ

عرضه را توسط  سکیر تیریمد یمواجهه چگونگ ندیاهداف و فرآ ،ییبسترساز، عوامل اقتضا

 . ندینما یم حیخودروساز تشر

  

  ها برخاسته از داده  عرضه، نظریه سکیتأمین صنعت خودرو، ر  زنجیره :هاکلید واژه
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  مقدمه

ویـژه   هـا، بـه   از ابعاد همیشه حاضر در زندگی سازمانی است. در برخی از حـوزه  ریسک یکی

. اما در حـوزة  ١)2005(هود و یانگ، استیافته طور مناسبی توسعه در حوزة مالی، مدیریت ریسک به

رو، تحقیـق حاضـر    این . از٢)2003است(لویس،  پرداخته شده  یافته و به آن تر توسعه زنجیرة تأمین، کم

بندي مدلی براي تشریح مدل مـدیریت ریسـک    ها به صورت برخاسته از داده  تکاء به راهبرد نظریهبا ا

خصـوص، مـدیریت ریسـک عرضـه در      ایـن  پـردازد. در  تأمین صنعت خـودرو مـی   عرضه در زنجیرة

شــود کــه  اي تعریــف مــی پیوســته هــم عنــوان مجموعــه تصــمیمات و اقــدامات بــه  تــأمین بــه زنجیــرة

 در قطعـات  تـأمین  فرآینـد  کنندهمختل حوادث اداره جهت موجود، شرایط به توجه با ،»خودروساز«

 اسـتنباط  قابـل  نکتـه  دو تعریـف  ایـن  از. گـردد  تضمین آن غیرمنقطع و روان جریان تا گیرد می پیش

. اسـت  پیوسـته هـم بـه  اقـدامات  و تصـمیمات  از اي  مجموعـه  عرضـه  ریسک مدیریت نخست،. است

 شـرایط  برخـی  تـأثیر تحـت  عرضـه  ریسـک  مدیریت دوم،. دارد فرایندي اهیتیم پدیده این بنابراین،

 .است آن ظهور و بروز بستر به توجه مستلزم پدیده این بررسی بنابراین،. دارد قرار

  

   مبانی نظري و پیشینۀ تحقیق

هـاي   برداشـت  واسـطۀ بـه  و مختلـف،  هـاي  موقعیـت  در زمان، گذشت با ریسکواژه  معنی

درك ریسـک   نحوة به نگاه در). 19973(فروسدیک، استخوش تغییراتی شدهمتفاوت افراد دست

 - تـر  کـم  سـود  و تر بیش زیان - ریسک منفی معناي اغلب مدیران رسد می نظرها، به توسط سازمان

رو  ،19805الرنـس   ،19874مـارچ و شـاپیرو،    ؛2005(هـود و یانـگ،    دهند می قرار توجه مورد را

کنـد،   بـه آن اشـاره مـی    ٨)1983( مور که طور آن وجوداینبا). 1997٧دیگران، و سایمون ،1980٦

.بســیاري از استزمــان احتمــال زیــان و امیــد بــه کســب ســود را در خــود جــاي داده ریســک هــم

و  کـانمن  ؛1991٩انـد (گیلـویچ    نیـز بـه ماهیـت انتزاعـی ریسـک اشـاره کـرده        یگـر نویسندگان د
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 يچندبعــد یمفهــوم یســکر ین).بنــابرا1992٣روســو و شــومیکر  ؛1998٢اُدن  ،1979١تورســکی 

 .دارد ادامه همچنان دار دامنه اي مناقشه و بحث آن ابعاد برخی خصوصاست که در

اي  هـاي مـدیریت آن سـابقه    ریسـک و روش  مطالعـۀ  شـده، مطـرح  اختالفات تمام وجود با

 زنجیـرة  تدیریاین موضوع اخیراً تبدیل بـه یکـی از مباحـث مهـم در مـ      کهحالیدرطوالنی دارد. 

پـذیري و   تأمین به یکی از عناصر کلیدي رقابت ةاخیر، مدیریت زنجیر یانسال در. استتأمین شده

همـین دوره (برنـز    طی). 2005 5جونز و ووماك ؛٤1985(پورتر استکارایی سازمانی تبدیل شده

 بـا  یهـای  کوشـش  هـا  سـازمان  از بسیاري) 1999دیگران  و8هاینز ،2005 7کریستوفر ؛1998 6دیل و

 10راجـو  ؛2003 9انـد (کیلگـور   ها داشته تأمین، در قالب کاهش هزینه زنجیرة عملکرد بهبود هدف

آن دسـته از   توسـعۀ  در نویسـند،  مـی ) 2005( 11سـینگهال  و هنـدریکس  که طور همان اما،). 2002

هـاي زنجیـره را    هـا ریسـک   ها تمرکز دارند، سـازمان  تأمین که بر کاهش هزینه ةراهبردهاي زنجیر

 مـدیریت  در شکست که است آن از حاکیاند. شواهد  قرار داده توجهتر مورد ادیده گرفته یا کمن

ــرة در  ریســک ــی زنجی ــأمین م ــل  ت ــامطلوب قاب ــرات ن ــد اث ــوجهیتوان ــر ت ــا ســازمان ب  بگــذارد ه

 مـوارد  روان جریـان  اسـت  ممکـن  کـه  آنچـه  هر شامل تأمینزنجیره هاي ریسک). ١٢1995(میچل

 ینتـأم  ریسـک  هـا  ریسک این از یکی. ١٣)2007(واترز،  باشد می نماید گسست دچار را نیازمورد

  ).١٦2008نان و زن،  ،١٥میناهان ،١٤است (دشماخ

 ۀو دامنـ  تـأمین یـره تحقیقـات زنج  یسـک، به مبانی نظري ر اتکاء با تا کوشد می حاضر مقاله

 و اول دسـت  هـاي  هدادنوآورانـه از   ةچنـین اسـتفاد   هاي رفتاري و سـازمانی و هـم   متنوعی از نظریه
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 خودروسـازي  صنعت تأمینزنجیره در عرضه ریسک مدیریت فرآیندي مدل توسعه به دوم دست

 .بپردازد توسعهحالدر کشور یک عنوانبه ایران

  

  قیتحق  روش

 در روزمـره  تجربیات ارزش به بردنتأمین موجب گردیده تا پی زنجیرة اجتماعی ماهیت

تـأمین داشـته    ةمـدیریت زنجیـر   ۀنظری توسعۀ در مهمی نقش ها سازمان میان اجتماعی رفتار فهم

یـک پدیـده و درك ایـن     نهفتـۀ  هـاي  جنبـه  بـه  پرداختن همچنین)). 2009( 1فلینت وباشد (ملو 

هـاي کمـی نتـایج چنـدان      هاي علوم اجتماعی و علوم رفتاري با اتکاء بـه روش  ها در حوزه جنبه

 بـراي  مختلفی کیفی راهبردهاي حال،)). با این 1984( 2را در پی نخواهد داشت (آگیالر یمتقن

  واسـطه بـه  کـه  اسـت  هـا  داده از برخاسـته   نظریـه  روش راهبردها این از یکی. دارد وجود تحقیق

 .استگرفته قرار استفادهمورد تحقیق این در آن خاص هاي ویژگی

اي  راینـدهاي پایـه  هـا تأکیـد آن بـر ف    برخاسته از داده ۀترین نقاط قوت روش نظری یکی از عمده 

وقتـی بـراي تبیـین     یناسـت. همچنـ    هـاي اجتمـاعی   اجتماعی و کسب بینش عمیـق نسـبت بـه پدیـده    

 از). 1387شـود (بازرگـان    ها استفاده می برخاسته از داده ۀنظریه باشیم، از نظری یکنیازمند  يفرآیند

 زنجیـرة  مـدیریت   حـوزه  در ریسـک   نظریـه  بودن جدید از حکایت پیشین تحقیقات مرور که جا آن

عرضـه دارد، اسـتفاده از روش    یسـک فراینـد مـدیریت ر   یحتأمین و ضعف الگوهاي موجود در تشر

  رسد. ها براي تحقق هدف این مقاله مناسب به نظر می برخاسته از داده  نظریه

  

   ها داده وتحلیل هیتجز

کـانونی   یـۀ ال عنـوان بـه  خودروسازي صنعت تأمین ةخودروساز زنجیر الیۀ یقتحق ینا در

 تـأمین  فراینـد  انـدکاران  دسـت  دیـدگاه  و تحقیـق،  بسـتر  عنـوان بـه  خودرو یرانتحقیق، شرکت ا

  .شد انتخاب تحلیل واحد عنوانبه شرکت این نیازمورد اجناس

ها اسـتفاده   آوري داده جمع یعمیق به عنوان ابزار اصل یفیک مصاحبۀ از حاضر تحقیق در

هـا   بودند. با این وجود، به منظور ایجاد تمرکـز در مصـاحبه   ها بدون ساختار شد. تمامی مصاحبه

 

1- Mello, J & Flint, D (2009) 
2- Aguilar, JL 1984 
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 سـؤاالت  طراحـی  بـراي  2کلیدي وقایعو  1شونده مصاحبه هوايوحال کردناز دو تکنیک دنبال

  .شد استفاده

اي کـه امکـان    تـا مرحلـه   یعنـی هـا   هـا تـا اشـباع نظـري مقولـه      آوري و تحلیـل داده  جمع 

  .یافت ادامه ،٣)1998نبود (اشتراوس و کوربین،  هاي جدیدتر فراهم یابی به داده دست

هـا   برخاسـته از داده   استقرائی نظریـه  - کیفیها، از روش  داده تحلیلوتجزیه منظوربه

اسـتفاده شـد.    ٦یانتخـاب  يو کدگـذار  5محـوري  کدگذاري و4باز کدگذاريشامل مراحل 

 یـک  یول که طـ جد یکدر  هاآن دادن جاي و محقق وسیله به کلمات و عبارات تفکیک

عبـارات و   کننـده توصیف کوتاه واژه. است »کدگذاري فرآیند« گیرد، یصورت م یندفرآ

 و مفـاهیم  شده،گردآوري یفیهاي ک . در اینجا با تحلیل دادهشود یم یدهنام »کد«کلمات، 

 تـا  باز کدگذاري. شوند می استخراج ها آن بر مترتب هاي ویژگی و اصلی هاي مقوله سپس

موضـوع   یـات ) بـا ادب برگشـتی وها و در قالب فرایندي زیگزاگی (رفـت  ع مقولهاشبا مرحلۀ

. در گـردد  یبرقـرار مـ   »محوري کدگذاري«فن  یقها از طر مقوله ینیابد. ارتباط ب ادامه می

اصلی انتخاب  پدیدة یاه مقول عنوانهاي کدگذاري باز به کدگذاري محوري یکی از مقوله

هـا) بـه آن ربـط     هـا (زیرمقولـه   گیرد و سپس سایر مقوله می شود و در مرکز فرایند قرار می

 7کدگـذاري محـوري، محقـق از الگـوي پـارادایمی      مرحلـۀ  یشبردپ منظورشود. به داده می

 تحلیلـی  عنصـر  سـه  بـر  الگـو  ایـن هـا اسـتفاده کـرد.     و کوربین بـراي تلفیـق داده   اشتراوس

هـا شـرایط بـر سـه      رخاسته از دادهب نظریۀ در. دارد تمرکز ،١٠یامدهاو پ ٩راهبردها ،٨شرایط

   کــه اســت اتفاقــاتی یــا وقــایع مجموعــهبیــانگر  کــه 11علــی شــرایطنــوع هســتند. نخســت، 

ایـن   توسـعۀ  یـا  وقـوع  موجـب  و گذارنـد مـی  اثر عرضه ریسک مدیریت فرایند بر مستقیماً

 شوند. فرایند می

 

1- Grand Tour 
2- Critical Incident 
3- Strauss, AL & Corbin, JM 1998 
4- Open Coding 
5- Axial Coding 
6- Selective Coding 
7- Paradigm model 
8- Conditions 
9- Actions/Interactions (Strategies) 
10- Consequences 
11- Causal Conditions 
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 یسـک مدیریت ر دةپدی بر مقدم زمانی نظر از وقایع یا اتفاقات مجموعه این کلی،طوربه

 شـرایط  دوم،. آینـد  مـی  حسـاب بـه  پدیـده  ایـن  گیـري  شـکل  دالیـل  عنـوان عرضه هسـتند و بـه  

که بـر وقـایعی داللـت دارد کـه موجـب تغییـر در شـدت اثرگـذاري شـرایط علـی            1يا واسطه

 نحــوة رو،ایــنشــوند. از اي ماهیتــاً بــه صــورت اقتضــایی ظــاهر مــی شــوند. شــرایط واســطه مــی

 نهایـت،  در. گیـرد  مـی  صـورت  موقعیـت  بـه  بسـته  و اقتضایی صورتبه نیز هانگویی به آ پاسخ

انـد و   خـورده  یونـد پایـداري هسـتند کـه بـا زمـان و مکـانی خـاص پ        الگوهاي 2اي زمینه شرایط

هـا از خـود    هـا تحـت ایـن موقعیـت     اند که افراد و سازمان هایی را ایجاد کرده مجموعه موقعیت

گویی به مجموعـه شـرایطی اسـت      پاسخ ةنحو راهبردهاظور از دهند. من / واکنش نشان می کنش

 موضـوع،  ایـن  بـر  تمرکـز  بـا . دارنـد  وجـود  یادهند  عرضه رخ می یسککه در حین مدیریت ر

تـأمین   زنجیـرة خودروسـاز در   هـاي  شـرکت  معین شرایط تحت که اقداماتی مجموعه از محقق

/ بالفعـل  نتـایج  مجموعه پیامدها شود. گیرند، آگاه می عرضه در پیش می یسکبراي مدیریت ر

عرضه  یسکبراي مدیریت ر استفادهمورد راهبردهاي از که هستند ناملموسی/ ملموس یا بالقوه

 و سـازي  یکپارچـه  بـا  را پیشـین  کدگـذاري  مرحلـه  دو انتخـابی  کدگـذاري گردنـد.   حاصل می

 پدیـدة  حـول  هـا  مقولـه  سازي، یکپارچه در. کند می تکمیل نظري چارچوبی در ها مقوله پاالیش

اصـلی   بدنـۀ  عنـوان اي اسـت کـه بـه    اصلی مقوله ةشوند. پدید دهی می اصلی یا محوري سازمان

 عنــوانتــوان بــه هــا مــی هــاي عمــده، کــه از آن چــارچوب نظــري مطــرح اســت. دیگــر مقولــه 

اصـلی   ةبـه پدیـد   یحیاصلی یاد کرد، با استفاده از جمالت و عبارات تشر پدیدة هاي زیرمقوله

هـا و   شود، محقق با حذف زوائـد از مقولـه   کلی آماده می نظریۀ که هنگامیشوند.  ه میربط داد

 نظریـه  پـاالیش  بـه  اسـت، هـا پرداختـه نشـده    هایی که تا پیش از این به خـوبی بـه آن   بسط مقوله

تـأمین صـنعت    زنجیرة در عرضه ریسک مدیریت فرآیندي مدل روش، این خروجی.پردازد می

  ساز بود.خودرو از دیدگاه خودرو

ــه نــوع ســه از تحقیــق ایــن در ــاز، گیــري نمون  بــراي تمییزدهنــده و متنــوع، و ارتبــاطی ب

 بـا  مصـاحبه  13طی سـه مرحلـه    اساس،اینبر. شد استفاده ها داده تحلیل به کمک و آوري جمع

و تحلیــل  انجــامخــودرو و ســاپکو  یــراندر شــرکت ا تــأمین خبرگــان و کارشناســان از تــن 10

  .است) آورده شده1شوندگان در جدول ( مصاحبه اطالعات. یدگرد

 

 

1- Intervening Conditions 
2- Contextual Conditions 
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  شوندگان . اطالعات مصاحبه1جدول 

  تجربیات  سمت  ردیف

  کنندگان تأمین لجستیک ارزیابی  لجستیک مهندسی احد و رئیس  1

  تشکیالت و ها سیستم مدیریت  پذیرش واحد رئیس  2

 سفارشات انبار، ریزي برنامه  قطعات تأمین ریزي برنامه مدیر  3

 خرید حسابداري  قراردادها کنترل و ممیزي ئیسر  4

  ها تحریم حیطه در استراتژیک بررسی استراتژیک مطالعات بخش رئیس  5

 لجستیک امور و ریزي برنامه ریزي برنامه معاون  6

  کنندگان تأمین لجستیکی ارزیابی  لجستیک کارشناسی گروه مسؤل  7

 بندي بسته ايه پروژه اجراي و طراحی  سازندگان لجستیک مدیر  8

  برند و گذاري قیمت  برنامه و طرح مدیر  9

  لجستیک و تأمین ریزي برنامه  ها سایت لجستیک مدیر  10

  

هاي اصـلی تحقیـق هفـت مصـاحبه      در مرحله اول، با هدف شناسایی مفاهیم و مقوله

 تحقیق، سؤاالتی در مـورد پدیـدة    هاي کلیدي و بررسی پیشینه انجام شد. با شناسایی مقوله

 براي مرحله، این در. گردید آغاز ها مصاحبه دوم مرحله اینجا، در. شد ایجاداصلی تحقیق 

 بـر  عمـدتاً هـا   دیگر انجام گرفت. این مصاحبه مصاحبۀ سه ها مقوله نظري اشباع از اطمینان

 با آن ۀاصلی تحقیق و رابط پدیدة ماهیت شناخت در را محققین که داشت تمرکز سؤاالتی

 از اطمینـان  و هـا  مقولـه  شناسـایی  از پـس  سـرانجام، . کرد می یاري شدهناساییش هاي مقوله

 دیگر  مصاحبه سه انجام با مرحله،ایندر. شد شروع ها مصاحبه سومدور ها، آن نظري اشباع

 مبنـایی  هـا،  آن بین شدهشناسایی روابط و ها مقوله از نظري هایی نمونه یافتن با تا شد تالش

  .شود فراهم  نظریه پاالیش براي

 تفسـیرهاي هـا و   ارزیابی کفایت فرایند تحقیق و کسب اطمینان از کیفیت داده براي

ــورت ــه،ص ــی گرفت ــاي از ترکیب ــورد معیاره ــتفادهم ــات در اس ــیري تحقیق ــامل 1تفس ، ش

(لیـنکلن و گوبـا،     6، راسـتی 5پـذیري  ، تصـدیق 4، اتکاءپذیري3پذیري ، انتقال2اعتمادپذیري
 

1- Interpretive Research 
2- Credibility 
3- Transferability     
4- Dependability    
5- Conformability   
6- Integrity    
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، 2هــا، شــامل تطــابق برخاســته از داده  شناســی نظریــه نــی بــر روشو تحقیقــات مبت ١)1985

  .شد استفاده )1998(اشتراوس و کوربین،  5پذیري و کنترل 4، عمومیت3پذیري فهم

  

   قیتحق یاصل دةیپد

و  یاصـل  پدیـدة  عنـوان بـه  »صـنعت خـودرو   ینتـأم  زنجیـرة  در عرضـه  ریسک مدیریت«

اصلی اساس و محور فراینـد اسـت و روابـط     دةپدی. استشده گرفته نظردر یقتحق ینا يمحور

عرضـه   یسـک مـدیریت ر  یق،تحق یج. مطابق نتاگیرد یآن شکل م یراموناصلی پ يها بین مقوله

-ادراکـی  فرآینـد «اصلی است. مقوله  ۀپنج مقول برگیرندةدر که است فرایندي تأمینیرهدر زنج

. چهـار  نمایـد  یم یحرا تشر عرضه یسکر یریتمد یندورود خودروساز به فرآ ییچرا »اسنادي

 یریتمـد  یچگـونگ  »مواجهـه  فرآینـد «و  »اهـداف « ،»اقتضایی عناصر« ،»بسترساز عناصر«مقوله 

 .کنند یم یینعرضه توسط خودروساز را تب یسکر

  

  ي اسناد-یادراک ندیفرآ

-یادراکـ  ینـد فرآ کارافتـادن  بـه  خـودرو  قطعات تأمین یسکر یریتمبادرت به مد علت

مـدیریت   ینـد خودروسـاز بـراي ورود بـه فرآ    ةعامـل انگیزاننـد   ینداین فرآ ییعناست.  ياسناد

  دهد. باشد و به چرایی ورود او به این حوزه پاسخ می می ینتأم یسکر

 ضـرورت  از خـود  ادراك خودروسـاز  آن بـر  مترتـب  عواقـب  و اطمینـان عدم ادراك با

عواقـب آن و   ریسـک،   یـده خودروسـاز پد  کـه زمـانی . دهد می شکل را تأمین ریسک به توجه

تا درباره علل آن بـه قضـاوت بپـردازد.     آید یم ضرورت توجه به آن را ادراك نمود درصدد بر

. در دهد یاسناد م اداره یرقابلاداره و غ شده را به عوامل قابل خودروساز علل موضوعات ادراك

 شـکل  را تـأمین  ریسـک  مـدیریت  بـه  اقـدام  ضـرورت  از خـود  ادراك خودروسـاز لحظـه   ینا

  .باشد نوسان در زیاد خیلی تا کم خیلی از تواند می ضرورت این. دهد می

 

1- Lincoln, Y.&Guba, E.G.(1985) 
2- Fit     
3- Understanding     
4- Generality     
5- Control 
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و  يســاز مفهــوم ي،مراحــل کدگــذار ي،اســناد-ادراکــی فرآینــد مقولــه اســتنتاج بــراي

 در شـده ذکـر  مراحـل  ترتیـب بهگیري این مقوله  استقرایی شکل مسیر. استشدهیط يبند مقوله

  است. ) آورده شده2جدول (

  

  اثرگذار علی یط/شراياسناد-ادراکی فرآیند مقوله گیري شکل استقرایی مسیر: 2جدول 

  اصلی مقوله  فرعی مقوله  مفهوم  کد

 آینـده،  بینـی  پـیش  وقوع عدم غیرمنتظره، شرایط ابهام، اطمینان، عدم منشاء

 وضـعیت  تغییـر  اقتصـادي،  حـوادث  بینی پیش سیاسی، حوادث بینی پیش

 شـرایط  حرکـت،  مسـیر  نبـودن  فشفا ناگهانی، تغییرات و پویایی جاري،

  محیط پویایی ناخواسته،

  اطمینان عدم

ضوع
مو

 
ك

ادارا
  

فرآیند
 

ی
ادراک

-
اسناد

ي
  

 خوابیـدن  تولیـد،  تغییـر  کسري، با تولید تولید، با هماهنگی سازمانی، نتایج

 تنبیـه،  و بازخواسـت  شخصـی،  نتایج سود، کاهش ها، هزینه افزایش خط،

  اولیه نیازهاي ی،شغل پیشرفت مدیر، آبروریزي اخراج،

 عواقب

 بر مترتب

  اطمینان عدم

 درون متغیرهـاي  اختیـارات،  حیطـه  کنتـرل،  قابـل  عوامـل  توانایی، ارزیابی

  مدیریتی عوامل اي،زنجیره درون متغیرهاي سازمانی،

 قابل عوامل

  اداره

اسناد
 

ضوع
مو

 
ك

ادرا
  

 بسـیار  تتغییـرا  صرف، گر نظاره متغیر، بسیار عوامل کنترل، غیرقابل عوامل

  یمتحر الملل،ینروابط ب یاسی،/ساقتصادي کالن محیط مسائل شدید،

 غیر عوامل

  اداره قابل

  

  عوامل بسترساز

 فرآیندگیري  موجب شکل که عوامل بسترساز از دو نقش عمده برخوردارند. نخست آن

 حـوة ن گیـري  شـکل  بـه  منجـر با ایجاد شـرایطی پایـدار،    کهآن دوم. گردندیم ياسناد-ادراکی

شـوندگان   و نظـرات مصـاحبه   یـدگاهی د ین. بـا توجـه بـه چنـ    شوند یم ینتأم یسکبا ر مواجهه

، »بسـتر فـردي  «آن بـه سـه مقولـه     یریتو مد ینتأم یسکادراك ر یريگ عوامل بسترساز شکل

  اند. تقسیم گردیده »اي بستر زنجیره«و  »بستر سازمانی«

تـوان   مـی  شـوندگان  مصـاحبه  نظـر  به وجهت با و عناصر این گیريشکل کارو نظر از ساز صرف

 ،»شخصـیت « ،»انگیزه« ،»توانایی« ،»شخصی هاي ویژگی« ۀرا در قالب پنج مشخص يعناصر بستر فرد

 سـاختار « ،»مـدیریت « ۀرا در قالـب چهـار مشخصـ    ی،عناصـر بسـتر سـازمان    ،»ها نگرش«و  »ها ارزش«

را در قالـب سـه مفهـوم     اي، زنجیـره  ربسـت  عناصرو  ،»انگیزش سیستم« ،»سازمانی فرهنگ« ،»سازمانی

  نمود. يبند دسته »شبکه هماهنگی«و  ،»شبکه زیرساخت« ،»شبکه بندي پیکره«
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مقولـه  و سازيمفهوم گذاري،کد مراحل ترتیب بهگیري این مقوله  استقرایی شکل مسیر

  است. )آورده شده3جدول ( در بندي

  

  اثرگذار اي زمینه یط/شراترسازبس عواملگیري مقوله  شکل ییاستقرا یر: مس3جدول 

  اصلی مقوله  فرعی مقوله  مفهوم کد

 در مسـائل  تـر  سـریع  تحلیـل ویـه تجز بـاال،  سـن  در کاري محافظه فرد،

 مسـائل  تمیزتـر   تنظیم مردها، بیشتر جرأت باال، سن در پختگی جوانی،

 افـراد  تـر  وسیع دید باسابقه، افراد در کمتر پذیري ها،ریسک خانم توسط

 افـراد  حضـور  ضـرورت  تجربه، رفتنبا باال یتاشراف بر موقع ،باتجربه

 خبرگـان،  دانـش  مستندسازي ریسک، با برخورد بودنمحور خبره خبره،

  تجربه افزایش و سن رفتن باال با تر حاشیه بی ادراه

 هاي ویژگی

 شخصی

4.   

ستر
ب

 
ي

فرد
  

ل
عوام

 
سترساز

ب
  

 تحمـل  بـاال،  تـوان  ذهنـی،  آمادگی تحلیل،وتجزیه قدرت کار، بودنبلد

 کار، ظرایف با آشنایی کار، درست انجام شب، شیفت در حضور تنش،

  ذهن شدنخالی آفرینی، گزینه توان ذهن، خالقیت کار، بر اشراف

 توانایی

5.   

 اسـتراتژي  اولیه، نیازهاي شهرت، خوب، وجهه آبروریزي، از جلوگیري

 رد فعـال  حضـور  جلسات، در فعال حضور خودانگیختگی، فرد، شغلی

  نامطلوب عواقب از جلوگیري پیشنهادات، سیستم

 ها انگیزه

6.   

 گـرا،  تجربـه  روحیـه  پـذیري،  تنش فرد، هوش فرد، کاراکتر فرد، روحیه

 کـاري،  محافظـه  خطرپذیري، گروهی، و تیمی کار روحیه کنترل، کانون

  پیچیدگی تحمل/پویایی تحمل موجود، وضع حفظ

 شخصیت

7.   

 بررسـی  تـأمین،  کار در دقت تأمین، ارک در نکردن ریسک فرد، دیدگاه

 منفـی،  اي پدیـده  ریسک رسمی، اي رویه داشتن تأمین، کار در جزئیات

ــاب ــک، از اجتن ــا ریس ــودن ارزش ب ــازمان، ب ــدم س ــی، ع  روزمرگ

  پذیري مسؤلیت

 و ها ارزش

  ها نگرش
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  اثرگذار اي زمینه یط/شرابسترساز عواملگیري مقوله  شکل ییاستقرا یر: مس3جدول ادامه 

  اصلی مقوله  فرعی مقوله  مفهوم کد

 مـدیریت  دسـتوري،  تأکیـد  دستوري، مدیریت دیدگاه، بر سازمان تأثیر

 اختیــار، تفــویض بــاال، از قــدرت اعمــال مشــارکتی، مــدیریت آمرانـه، 

مـدیران  نگرش مدیریت، دیدگاه سازمان، عزم مدیریت، نوع مشارکت،

 مـدیریت  تعهـد  ارشـد، رانمـدی  هاي قول ارشد، مدیران عملطرز ارشد،

  ارشدمدیران عملی اعتقاد ارشد،

 مدیریت

8.   

ستر
ب

 
ی

سازمان
  

ل
عوام

 
سترساز

ب
  

 تغییـر  شـرکت،  سـاختار  در بازنگري ارتباط، بدون سازمانی هاي جزیره

 دهـی،  سـازمان  مختلـف  انـواع  سـاختار،  نگري بخشی سازمانی، ساختار

 هـاي  چـارچوب  ریسـک،  مـدیریت  و سـازمانی  ساختار دوسویه رابطه

 ریسـک،  بـا  متناسـب  اختیارات الزم، اختیارات گیرنده، تصمیم سازمان،

 تخصـیص  تمرکـز،  عـدم  تیمی، کار الزامات تیمی، کار اختیار، تفویض

 یريپـذ  ارتباطات چندجانبـه، انعطـاف   ی،اجتماع ییگرا تخصص کارها،

  مناسب کارها یده سازمان، سازمان

 ساختار

 سازمانی

9.   

 بـه  عملـی  اعتقـاد   سازمانی، جستجوگر وحیهر سازمانی، خالق روحیه

 قوي تعهد سازمان، در روزمرگی سازمان، در مشارکت تفکر تیمی، کار

 در تغییـر  بـه  میل رهبري، فرهنگ نگري، کلی روحیه سازمان، پیکره در

  گرایی نتیجه مدیران، داستان سازمان،

 فرهنگ

  سازمانی

 سـازمان،  صـدر  سعه سازمان، برخورد هاي روش تنبیه، و پاداش سیستم

  عواقب از ترس حذفی، برخورد اشتباه، پذیرفتن تنبیهی، هاي روش

 سیستم

  انگیزش

 و بنـدي  سـطح  زنجیـره،  عمـودي  و افقـی  سـطوح  تأمین،زنجیره شکل

 ســاختن متنــوع سـازندگان،  بنــدي دسـته  کننــدگان، تـأمین  بنــدي درجـه 

ــازندگان، ــان س ــت/ظرفجغرافیایی مک ــا  ی ــاي یتس ــان ه ــاژ، مک  مونت

 وضـعیت  ،خطوط مونتـاژ  یقنوع تزر کنندگان، ینتأم یت/ظرفیاییجغراف

  انبارها یزاسون/مکانیت/ظرفتعداد انبارها، جغرافیایی پراکندگی انبارها،

 بندي پیکره

 شبکه

10.   

ستر
ب

 
جیره

زن
 

ي
ا

  

 اطالعـات،  فنـاوري  راننـده،  نقل،وحمل ظرفیت نقل،وحمل زیرساخت،

 تولید، فرآیند تولید، فناوري العات،اط اطالعاتی، شبکه اطالعاتی، بستر

  فنی دانش کمبود فنی، دانش تولید، روز هاي فناوري

 زیرساخت

  شبکه

ــط، نــوع ــر مبتنــی رابطــه منفــی، و مثبــت رابطــه رواب  درك اعتمــاد، ب

 بـر  مبتنی رابطه سوءتفاهم، بر مبتنی رابطه بلندمدت، دیدگاه گرایانه، کل

 یکپـارچگی،  و همـاهنگی  عـدم  اعضاء، بین تضاد نگري، جزئی قدرت،

 اتحادهــاي و روابــط روابــط، فرآینــدهاي هــا، ســازمان دیگــر اقــدامات

  یکپارچه اقدام اطالعات، تسهیمبرنده، -برنده وضعیت استراتژیک،

 هماهنگی

  شبکه
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  عوامل اقتضایی 

خودروسـاز درحـین     شرایطی هسـتند کـه طـی آن شـرکت     آورندة عناصر اقتضایی پدید

دسـت    تـأمین  ینـد کننـده فرآ  به اقداماتی اقتضایی در قبال حوادث مختل ینتأم یسکمدیریت ر

 خودروسـاز  اقـدامات  و تصـمیمات  هدایت موجب بسترساز عناصر چونعناصر هم ین. ازند یم

 کـه حالیدر. دارد وجود هاآن بین اي عمده تفاوت اما. شوند می تأمین ریسک مدیریت درحین

 از اقتضـایی  عناصـر  اسـت،  مکـان  و زمان طول در ها آن ريپایدا بسترساز عناصر اصلی ویژگی

  .شوند می تغییر دچار مکان و زمان طول در و نیستند برخوردار ویژگی این

 مشخصـۀ  دو بـه  اقتضـایی  عناصر شوندگان،  مصاحبه نظرات و دیدگاهی چنین به توجه با

کننـدگان   تـأمین هـا و ابعـادي کـه موجـب تمییـز       ویژگـی  مجموعه(»کننده تأمین ماهیت«اصلی 

 موجـب  کـه  ابعـادي  و هـا  ویژگـی  مجموعـه (»محصـول  ماهیت«شود) و  مختلف از یکدیگر می

  .اند گردیده تقسیم) شود می یکدیگر از مختلف محصوالت تمییز

گیـري   مسیر استقرایی شـکل  بندي، مقوله و سازي مفهوم کدگذاري، مراحل نمودنطی با

  است. ) آورده شده4این مقوله در جدول (

  

  اثرگذار يا واسطه یطشرا -ییگیري مقوله عوامل اقتضا شکل ییاستقرا یر: مس4جدول 

  مقوله  مفهوم  کد

 بلندمـدت،  توانـایی  مـدت،  کوتـاه  اتحادهـاي  و روابط بلندمدت، کننده تأمین استراتژیک، کننده تأمین

 رقابـت  کننده، تأمین روزانه تولید ظرفیت کننده، تأمین عملیاتی توانمندي کنندگان، تأمین تنوع و تعداد

 بنـدي  رتبـه  مناسـب،  سـازنده  کننـده،  تـأمین  بـا  ارتباط نوع کنندگان، تأمین تفاوت کنندگان، تأمین بین

 کننـده،  تـأمین  قـرارداد  حجـم  کننـده،  تـأمین  همکـاري  توان بزرگ، سازنده/کوچک سازنده سازنده،

  خارج از جنس تأمین با مرتبط مسائل خارجی، هاي خرید

ت
ماهی

 
ن

تأمی
ک 

ننده
  

ل
عوام

 
ی

ضای
اقت

  

 مسـؤلیت،  بـودن  محـور  قطعـه  منبعـی،  چنـد  اسـتراتژیک،  قطعه قطعات، تنوع و تعداد محور، قطعه تعامل

 قطعـه  ریسـک،  مـدیریت  بـودن  محـور  قظعـه  قطعـه،  مبناي بر استراتژیک اتحادهاي محور، قطعه پیگیري

 مبنـاي  بـر  سازنده ارزیابی س،چندسور/سورس تک قطعه غیرایمنی،/ایمنی قطعه غیراستراتژیک،/استراتژیک

 جـنس،  پـایین  قیمـت  خـارجی،  اولیـه  مـواد  بـه  وابسـتگی  قطعـه،  تولیـد  فرآینـد  آن، تولید فرآیند و قطعه

  اختصاصی اولیه مواد چندمنبعی،/منبعی تک پیچیده، ساخت تکنولوژي و فرآیند با محصوالت

ت
ماهی

 
ل

صو
ح

م
  

  

ــر ــردي «و بعــد شــوندگان د مصــاحبه شــده،انجــام هــاي اســاس مصــاحبه ب موقعیــت راهب

کننـدگان از یکـدیگر را    که امکان تمیـز تـأمین   »کننده موقعیت جغرافیایی تأمین«و  »کننده تأمین

  اند. سازد مشخص نموده فراهم می
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 یــتموقع یــینابعــاد تع »همکــاري تــوان«و  »همکــاري حجــم« ،»مــدت زمــان همکــاري«

 ،»بلندمــدت و اصــلی قــدیمی، نــدهکن تــأمین« ترتیــببــدین .باشــند یمــ کننــده ینتــأم يراهبــرد

 ،»غیراســتراتژیک کــامالً کننــده تــأمین« یناســت. همچنــ »اســتراتژیک کــامالً اي کننــده تــأمین«

  است.   »مدت کوتاه و غیراصلی جدید، اي کننده تأمین«

 کننـده  تـأمین « بـه  جغرافیـایی  موقعیـت  لحاظبه  توان یرا م کنندگان تأمین یگرد طرفی از

 یـب نمـود. بـا ترک   یمتقسـ  »خارجی کننده تأمین« و »دور -داخلی کننده نتأمی« ،»یکنزد-داخلی

  بندي نمود: ) طبقه1را بشرح شکل ( کنندگان ینتأم توان یفوق م هاي یتموقع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کننده نیتأم تیماه یبررس: 1شکل 
  

 »موقعیت راهبـردي محصـول  «شوندگان دو بعد  مصاحبه شده،انجام هاي اساس مصاحبه بر

  اند. سازد مشخص نموده که امکان تمییز محصوالت از یکدیگر را فراهم می »محصول نوع«و 

  .باشند یمحصول م يراهبرد یتموقع یینابعاد تع »اهمیت«و  »فنی دانش« ،»قیمت«

 کـامالً  محصـولی « ،»پراهمیـت  و بـاال  فنـی  دانـش  بـا  قیمـت،  گران محصول« ترتیببدین

قیمت، با دانـش   محصولی ارزان« ،»غیراستراتژیک کامالً محصولی« همچنیناست.  »استراتژیک

  است.  » اهمیت فنی پایین و کم

 و »اختصاصـی  اولیه مواد« ،»یعموم-اولیه مواد«به  توان یمحصوالت را م از طرفی دیگر

) 2شـکل (  شـرح  همحصـول را بـ   تـوان  یفـوق مـ   هـاي  یـت موقع یـب نمـود. بـا ترک   یمتقس »قطعه«

  بندي نمود: طبقه

 کننده تأمین

  دور-کامالً غیراستراتژیک/داخلی

 کننده تأمین

  دور-کامالً استراتژیک/داخلی

 کننده  تأمین

  کامالً غیراستراتژیک/خارجی

 کننده تأمین

  کامالً استراتژیک/خارجی 

 خارجی

 نزدیک -داخلی

وق
م

ن
أمی

ی ت
یای

راف
جغ

ت 
عی

 
ده

کنن
 

 دور -داخلی

 کننده تأمین

  نزدیک-کامالً غیراستراتژیک/داخلی

 کننده تأمین

  نزدیک-کامالً استراتژیک/داخلی

 کامالً غیر استراتژیک  کامالً استراتژیک
 کننده موقعیت استراتژیک تأمین
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  محصول تیماه یبررس: 2شکل 
  

  اهداف مدیریت ریسک عرضه

گـر مـواردي اسـت کـه او      انتظار خودروساز از مدیریت ریسک تأمین بیـان  اهداف مورد

شرایطی قرار دارد کـه خودروسـاز هنگـام     تأثیرتحت اهداف این. یابددست هامایل است به آن

 کـه  موضـوعاتی  فهـم  کـان ام انتظـار مـورد  یجاست. شناخت نتـا  مواجههبا آن  یسکمدیریت ر

  .کند می فراهم را شود می ریسک مدیریت فرایند حیندر خودروساز هدایت موجب

 و سـازي  مفهـوم  کدگذاري، مراحل عرضه، ریسک مدیریت اهداف مقوله استنتاج براي

 شـده ذکـر  مراحـل  ترتیـب بـه  مقولـه  ایـن  گیري شکل استقرایی مسیر. استشده طی بندي مقوله

  است. شده ) آورده5جدول (در

  پیامدها -عرضه ریسک مدیریت اهداف مقوله گیري شکل استقرایی مسیر: 5جدول 

  مقوله  مفهوم  کد

بموقـع   یـل تحو یی،هدف نها ی،سازمان، دغدغه اصل يسازمان، اجتناب از خطرات برا يمنافع برا کسب

ـ   یلتحو ینجنس، تضم  يهـا  وشکـردن مخـاطره، ر   یبموقع جنس، خط قرمز، از کار افتادن خـط، خنث

ـتالالت ق  یريجلـوگ  یشـگیرانه، برنامه پ یشگیرانه،برخورد پ ـتالالت ک  یريجلـوگ  یمتـی، از اخ  یفـی، از اخ

برخـورد   يهـا  ، روش ياضطرار برنامه ي،برنامه موارد اضطرار ي،نرمال، بازگشت به حالت عاد یتوضع

 مناسـب،  قیمـت  ل،تحوی/کیفیت/قیمت ینه،گز ینآخر ی،آمبوالنس يها  روش ي،موارد اضطرار ي،اضطرار

ـتالالت  کیفـی،  لحـاظ  بـه  نامناسب تأمین قیمتی، اختالالت قطعه، قیمت تعیین  تحویـل  عـدم  کیفـی،  اخ

  مناسب بندي بسته بندي، بسته اجناس، بارگیري جنس، بموقع

 اهداف

  سازمانی

 اهداف

 یریتمد

 یسکر

  عرضه

 هـاي  پـاداش  شغلی، پیشرفت رمسی اولیه، نیازهاي خود، براي خطرات از اجتناب خود، براي منافع کسب

  آور خجالت آبروریزي، حذف، اخراج، تنبیه، و بازخواست فرد، زیان و ضرر درونی،/بیرونی

 اهداف

  فردي

 مواد اولیه اختصاصی

  کامالً غیراستراتژیک

 مواد اولیه اختصاصی

  کامالً استراتژیک

 قطعه 

  کامالً غیراستراتژیک

 قطعه

  کامالً استراتژیک 
 قطعه

 مواد اولیه 

  عمومی

ول
ص

ح
ع م

نو
 

 مواد اولیه

 

 مواد اولیه عمومی 

  کامالً غیراستراتژیک

 مواد اولیه عمومی

  کامالً استراتژیک

 کامالً غیر استراتژیک  کامالً استراتژیک
 تژیک محصولموقعیت استرا
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 اهداف سازمانی  

 و روان جریـان  تضـمین « ین،تأم یسکر یریتمد کارگیري هدف اصلی خودروساز از به

شـوندگان،   جـه بـه نظـر مصـاحبه    خطوط مونتاژ خود اسـت. بـا تو   يبرا »قطعات تأمین غیرمنقطع

. اسـت مناسـب   »تحویـل «و  »کیفیـت « ،»قیمـت «با  یقطعات ینشامل تأم یرمنقطعروان و غ یانجر

  ).3مناسب است (شکل »بندي بسته«و  »مقدار« ،»زمان«سه بعد  يمناسب خود دارا یلالبته تحو

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأمین غیرمنقطع و روان جریان ابعاد: 3شکل 

  

الت مختلف براي جریان تـأمین قطعـات در شـرکت خودروسـازي     ترتیب هشت ح بدین

و  یفیـت ک یمـت، ق يها با مشخصه »منقطعغیر و روان کامالً جریان«آید. یک حالت  وجود می به

 یمـت، ق يهـا  بـا مشخصـه   »منقطـع  و غیـرروان  کـامالً  جریان« دیگر حالتمناسب است.  یلتحو

  .باشد ینامناسب م یلو تحو یفیتک

 حـوزه سـه   یـن در ا یـد قطعـات با  ینتـأم  یرمنقطـع روان و غ جریـان بـه   یابیجهت دست 

ــیب« ــذیري آس ــاهش   1پ ــأمین ک ــد ت ــاع«و» فرآین ــذیري ارتج ــزایش 2پ ــد (» آن اف ــکلیاب ). 4ش

کننـده آن   وسـیله حـوادث مختـل    نماید فرآیند تأمین احتماالً چگونه به پذیري تشریح می آسیب

 وقـوع  از جلوگیري براي تالش معنايبه پذیري آسیب کاهش بنابراین. گیرد می قرار تأثیر تحت

 بعد کاري نرمال حالت به تأمین فرآیند بازگشت سرعت ارتجاعی، خاصیت. است حوادث این

 

1- Vulnerability 
2- Resilience 

 قیمت

 مناسب نامناسب

 تحویل
 نامناسب

 مناسب

 مناسب

 نامناسب

ت
فی

کی
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 بـراي  تـالش  معنـاي به پذیري ارتجاع خاصیت افزایش بنابراین. است کننده مختل حادثه یک از

  .است نرمال کاري حالت به بازگشت سرعت کردن حداکثر

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  یل/تحویفیت/کقیمت بعد از تأمین روانی بررسی: 4شکل

  

 اهداف فردي  

هـا بـه    شده حکایت از وجود ارجاعاتی دارد که در تمـامی آن  هاي انجام بررسی مصاحبه

شـامل   يشـوندگان، اهـداف فـرد    مصـاحبه  نظـر به توجه با. استنوعی بر این مفهوم تأکید شده

 »احتمـالی  هـاي  تشـویق  از اسـتفاده «و  »احتمـالی  بعواقـ  از جلـوگیري «اقدامات فرد بـا هـدف   

 یاحتمـال  هـاي  یقو تشـو  »بیرونـی  و درونی تنبیهات«خود شامل انواع  ی. عواقب احتمالباشد یم

  است. »بیرونی و درونی هاي پاداش«شامل انواع 

  

  یسکبا ر مواجهه فرآیند

ـنعت خودرو  زنجیرة در عرضه ریسک مدیریت فرایند اجزاء از یکی  مواجهـه « ي،سـاز تأمین ص

ـنش  تعـامالتی مجموعه اقـدامات و   یسکبا ر مواجهه. است »یسکبا ر ـنش هـا/   (ک  کـه  اسـت ) هـا  واک

 تـأمین  ریسـک  مـدیریت  اقتضـایی  و پایدار بستر. گیرد می پیش در ریسک مدیریت جهت خودروساز

  .نماید یم ایفاء ها واکنش و ها کنش این کارگیري بهعدم یا کارگیري به در مؤثري نقش

مطمئن نسبت به تأمین 

روان و غیرمنقطع از 

بعد 

 قیمت/کیفیت/تحویل

کمی مطمئن نسبت به 

تأمین روان و 

غیرمنقطع از بعد 

 قیمت/کیفیت/تحویل

کمی نامطمئن نسبت 

به تأمین روان و 

غیرمنقطع از بعد 

 قیمت/کیفیت/ تحویل

نامطمئن نسبت به 

تأمین روان و 

غیرمنقطع از بعد 

 قیمت/کیفیت/تحویل

 زیاد

 کم

 کم زیاد

 پذیري قیمتی/کیفی/تحویل ارتجاع

ب
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ل
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و  يسـاز  مفهـوم  کدگـذاري، مراحـل   ترتیـب بـه  مقولـه  ایـن  گیـري  شکل استقرایی مسیر

  است. ) آورده شده6جدول( در يبند مقوله

  

  راهبردها - ریسک با مواجهه فرآیند مقوله گیري شکل استقرایی مسیر: 6جدول

  مقوله  مفهوم  کد

 یران،مـد  یبانیپشـت  یران،مـد  یـت تعهـد و حما  یط،بودن شرا یامه ي،بسترساز یشینی،پ اقدامات

از برنامـه   یسـک ر یریتاشتقاق مـد  ی،با سربرنامه اصل یسکر یریتارتباط مد یریت،سبک مد

خبـره،   یمتـ  ي،ا و شـبکه  یمـی سـاختار ت  ي،سـاختار  ییراتتغ یسک،ر یمتول یینتع یک،استراتژ

    یران،سعه صدر مد یار،اخت یضتفو

ــدامات  اق

ــیش  پـــ

  مواجهه

 فرآینــد

 مواجهه

ــا  بــــ

  ریسک

 آمیـز،  مخـاطره  عوامل کردن خنثی و شناسایی آمیز، مخاطره عوامل شناسایی ها، یسکر شناسایی

 خطـرات،  بندي اولویت خطر، عوامل بندي رتبه مخاطره، عوامل شناسایی خطر، عوامل شناسایی

 ضـعف  و شدت خطر، عوامل تکرار و شدت وقوع، احتمال آمیز، مخاطره عوامل اهمیت درجه

 عوامـل  بـا  برخـورد  مخـاطره،  عوامـل  با برخورد نحوه ریسک، زيری برنامه خطرآفرین، عوامل

 هـاي  روش آمیـز،  مخـاطره  عوامـل  بـا  برخـورد  نحـوه  بینی پیش خطرات، با برخورد نوع خطر،

  ریسک با برخورد برنامه برخورد،

  مواجهه

 تجربـه،  افـزایش  ارزیـابی،  و بررسـی  اقـدامات،  ارزیـابی  بـازبینی،  اهـداف،  بـه  دستیابی کنترل

  ریسک اطالعات بانک  ریسک، دانش مدیریت سازي،مستند

ــدامات  اق

 پــــــس

  مواجهه

  

 اقـدامات «سـه مفهـوم    درتوسط  یسکبا ر شده، فرآیند مواجهه با توجه به دیدگاه مطرح

  .پذیرد یصورت م »مواجههپس  اقدامات«و  ،»مواجهه« ،»مواجهه یشپ

  

  مواجهه پیش اقدامات* 

 طی خودروساز که است اقداماتی مواجهه پیش اقدامات ریسک، با مواجهه فرآیند در

 بـا . نمایـد  مـی  تـأمین  ریسک مدیریت براي مناسب زیرساخت و بستر نمودن مهیا بر سعی آن

 مـدیریت  اقتضـایی  و پایـدار  بسـتر  مختلـف  عناصـر  بـین  از شـوندگان  مصاحبه نظر بندي جمع

 تبیـین  و ازمانسـ  استراتژیک بررسی« ،»ارشدمدیران حمایت کسب« مفهوم سه تأمین ریسک

 تأکیـد  مورد »الزم تغییرات انجام و سازمانی ساختار بررسی« و »ریسک مدیریت با آن رابطه

  . است گرفته قرار
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  مواجهه* 

نحـوة پاسـخگویی و اداره حـوادث    آن خودروساز  یاست که ط یشامل اقدامات مواجهه

شـوندگان   ي نظـر مصـاحبه  بنـد  نمایـد. بـا جمـع    کننده فرآیند تأمین را طراحی و اجراء می مختل

 فرآینـد  کننـده  مختـل  هـاي  ریسک شناسایی«توان شامل  اقدامات مواجهه با ریسک تأمین را می

پاسـخ بـه    نحـوة  اجـراء  و طراحـی « ،»شـده شناسـایی  هـاي  ریسـک  بندي رتبه و ارزیابی« ،»تأمین

  دانست.  »شده ییشناسا هاي یسکر

  

 تأمین فرآیند کننده مختل هاي ریسک شناسایی  

 تـأمین  فرآینـد  بـر  احتمـاالً  کـه  هـایی  ریسـک  از فهرسـتی  ها، ریسک شناسایی مرحله در

 ممکـن  کـه  آنچـه  هـر  شـامل  تأمین فرآیند با مرتبط هاي ریسک. گردد می تهیه هستند اثرگذار

 نمایـد  گسسـت  دچـار  را تولیـد  خطـوط  نیـاز مورد قطعات تأمین غیرمنقطع و روان جریان است

 تأمین فرآیند در اختالل معلولوعلت نمودار شوندگانمصاحبه نظربه توجه با ترتیببدین. است

  گردد: ) ارائه می5شکل(در تأمین هاي ریسک بنديدسته جهت

  

  
  تأمین فرآیند در اختالل معلول و علت نمودار: 1شکل 
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 شده هاي شناسایی بندي ریسک ارزیابی و رتبه  

وقوع  احتمال )1بر دو عامل هستند:  یمبتن یسکر تحلیلویهتجز يها روش یتمام قریباًًت

 محاسـبه  را انتظـار مورد ارزش توان یدو عامل م ینوقوع حادثه. با استفاده از ا یج) نتا2حادثه و 

 زیـر  صـورت  بـه  حادثه یک انتظارمورد ارزش. نمود بندي رتبه را ها ریسک آن مبناي بر و نمود

  ):2007(واترز،  شود می اسبهمح

  احتمال وقوع حادثه = ارزش مورد انتظار یک حادثه× نتایج وقوع حادثه 

و  »حادثـه  وقـوع  احتمـال «بندي ریسک تعریف دو پیوستار  بنابراین اساس ارزیابی و رتبه

 شـده بنـدي  اولویـت  فهرسـت  ارائـه  جهت آن رويبر یسکهر ر ییو جانما »حادثه وقوع نتایج«

  .است ها ریسک

  

   شدهشناسایی هاي کطراحی و اجراي نحوة پاسخ به ریس  

 ایـن . آیـد  مـی  دست به هاآن از شدهبندي اولویت لیستی ها، ریسک تحلیلوتجزیه از پس

 در بایسـت  مـی  حـاال  امـا . دهـد  مـی  نشـان  را هستند آن شایسته یک هر که توجهی میزان لیست

) 6شــکل(در شــدهارائــه معلــولوعلــت نمــودار. بــود دردســترس هــاي پاســخ انــواع جســتجوي

شـوندگان   نظـر مصـاحبه   کننده فرآیند تأمین را با توجه به هاي مختل کارهاي پاسخ به ریسک راه

  .استارائه نموده

  
  تأمین فرآیند کننده مختل هاي ریسک به پاسخ کارهاي راه: 6شکل
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  مواجهه اقدامات پس* 

گونـه اسـت کـه     نوعی اقـدام ارزیـابی   مواجهه اقدامات پس یسک،با ر در فرآیند مواجهه

 ینپـردازد. همچنـ   و نتـایج حاصـل از آن مـی    شـده  یطی آن خودروساز به بررسی پاسخ طراحـ 

مـورد  یسـک مربـوط بـه ر   يهـا  ورود داده یقاز طر یسکدانش ر یگاهشامل بسط و گسترش پا

 ارزیـابی «ماننـد   یقـرار دادن موضـوعات   ظـر نمد با شوندگان مصاحبه. است پایگاه آن در بررسی

سـعی در   »آن یجو نتـا  یسـک بـا ر  مواجهـه  نحـوة  ثبـت « و »آن نتـایج  و ریسک با مواجهه نحوة

  اند. داشته یسکبا ر مواجهه یچگونگ یاثربخش یابیارز

  

  تأمین صنعت خودرو زنجیرة در عرضه ریسک مدیریت فرایندي ماهیت

ـناد - ادراکـی  فرآینـدي  در خودروسـاز  شـدن یختـه برانگ بـا  تـأمین  ریسـک  مدیریت فرایند  ياس

 .گیرد می شکل اي زنجیره و سازمانی فردي، بستر عناصر تأثیرتحت شدت هعامل ب ینشود. ا شروع می

خودروسـاز ورود بـه فراینـد مـدیریت      ي،اسـناد -ادراکـی  فرآیند افتادنکار به با زمان هم

. کنـد  می آغاز مواجهه یشقالب اقدامات پ را با لحاظ کردن عناصر بسترساز و در  تأمین یسکر

 اقـدامات  و تصـمیمات  هـدایت  موجـب  بسترساز عناصر تأمین، ریسک مدیریت فرایند حیندر

  .شوند می تأمین فرآیند مخل حوادث قبال در خودروساز

 مواجهـه  یتعریف چگـونگ  مواجهه، پیش اقدامات در توجهمورد محورهاي از نظرصرف

 منطقـی  رویکـردي  بسترساز، و ادراکی اثرگذار عوامل و اقدامات این يمبنا بر تأمین ریسک با

 اي وابسـته  هـم  بـه  هاي فعالیت از الگوهایی تأمین ریسک با مواجهه يها آید. روش می حساب به

 یـاد  از نبایـد  حـال،  ایـن  با. گیرد می پیش در تأمین ریسک اداره منظوربه خودروساز که هستند

 خودروسـاز  واقع،حضور عناصر اقتضایی ماهیتی اقتضایی دارند. در ۀواسطبه الگوها این که برد

 از یکـی  انتخـاب  بـه  اقدام اقتضایی اي شیوه به محصول، ماهیت و کننده تأمین ماهیت به توجه با

  .کند می الگوها

خودروسـاز بـا    ین،تـأم  یسـک فعـال ر  یریتالزم بـراي مـد   زمینـۀ  بودن فراهم صورتدر

 طراحـی  را هـا برخـورد بـا آن   يهـا  روش ین،تـأم  یندوادث مخل فرآح بندي یتو اولو ییشناسا

مـاهیتی   عمـدتاًً  هـا  روش ایـن  کـه  داشت انتظار توان می شوندگان مصاحبه نظر مبناي بر. کند می

 بـا  را خـود  برخـورد  هـاي  روش خودروسـاز  ترتیـب، داشته باشند. بـدین  یشگیرانهپ یا ياضطرار
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 اعمـال  بـه  اقـدام  و گیـرد  مـی  کاربه اقتضایی، و سترسازب عناصر و گرفته شکل ادراکات به توجه

  .کند می  تأمین ریسک مدیریت

 نتایج پایِش خودروساز تأمین، فرآیند مخل حوادث با برخورد هاي روش شدناجرایی با

 از مرحلـه  آخـرین  در کار این. دهد می قرار خود کاردستور در را ها روش این اجراء از حاصل

 فراینـد  در. شـود  مـی  محقـق  مواجهـه  پـس  اقـدامات  قالـب  در و تـأمین  ریسـک  مدیریت فرایند

شامل نوعی ارزیابی بازخوردي است که طـی آن   مواجهه پس اقدامات تأمین، ریسک مدیریت

و نتـایج حاصـل از ایـن     هـا آن بـا  مواجهـه  یخودروساز به بررسـی حـوادث رخ داده، چگـونگ   

هایی که انتظـار وقـوع    تحقق هدف درجۀ سازخودرو مرحله این در واقع،در. پردازد می مواجهه

دهـد.   داشـت، مـورد ارزیـابی قـرار مـی      ینتـأم  یسکها را پیش از ورود به فرایند مدیریت ر آن

 بانـک  در را انتهـا  تـا  ابتـدا  از داده رخ انفعـاالت وفعـل  یـه مرحله خودروساز کل یندر ا ینهمچن

  .کند می سازي ذخیره و ثبت ریسک مدیریت دانش

 آخـرین  مواجهـه  اصـلی تحقیـق، اقـدامات پـس     پدیدة از گرفته صورت سازي مفهوم در

آیـد. در   تأمین صنعت خودرو به حساب مـی  زنجیرة در تأمین ریسک مدیریت فرایند از مرحله

 تحقـق  و تـأمین  ریسـک  مـدیریت  اثربخشـی  از حکایـت  مواجهـه  ارزیابی پـس  ۀاگر نتیج ینجاا

. نیسـت  انتظـار  از دور تـأمین  ریسک مدیریت فرایند یافتنپایان خودروساز، انتظارمورد اهداف

 فرایند از جدید دوري انگیزاننده، منبعی عنوانبه فرایند، این اثربخشیعدم که استحالیدر این

برخورد با حوادث مخل  يها روش یگرد يو اجرا یطراح کم،دست یا تأمین ریسک مدیریت

  دهد. شدة را نشان می فرایند توصیف )7شکل ( یتزند. در نها را رقم می ینتأم یندفرآ

  

  

  

  

  

  

  

  

  صنعت خودرو ینتأم زنجیرة در عرضه ریسک مدیریت فرآیند -انتخابی کدگذاري: 7شکل 

 فرآیند ادراکی

 عناصر بسترساز

 عناصر اقتضایی

 اقدامات پیش مواجهه

 مواجهه

 اهداف

 مواجهه اقدامات پس

 فرآیند مواجهه با ریسک
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  گیري نتیجه

هـا اقـدامی نـو در تحقیقـات مـدیریت       برخاسـته از داده   کـارگیري راهبـرد نظریـه    به

شناسـی   ز بعـد روش هاي تأمین است. به همـین جهـت، تحقیـق حاضـر ا     ریسک در زنجیره

شناسی، این تحقیق به رفع برخـی دیگـر از کمبودهـاي     باشد. از دیدگاه روش نوآورانه می

کـارگیري بسـیار    بـه « ١)2005( داتـا  و سـاچان  کـه حـالی  اسـت. در  موجود نیز کمک کرده

 اسـتفادة «و  »تـأمین  هـاي علمـی در حـوزة مـدیریت زنجیـرة      هاي سایر زمینـه  محدود نظریه

 عنوانبه را«هاي دست دوم  داده نوآورانۀ کارگیري بههاي دست اول و عدم همحدود از داد

  به دامنـه  اتکاء با تحقیق این کند، می مطرح تأمین   زنجیره مدیریت تحقیقات   پیشینه ضعف

هاي دسـت اول و دسـت    نوآورانه از داده ةهاي رفتاري، سازمانی و استفاد متنوعی از نظریه

  .استخودپرداخته بندي مدل دوم به صورت

 در عرضـه  ریسـک  مـدیریت  فراینـد  در مـؤثر  عوامـل  شناسـاندن  بـا  تحقیق از حاصل مدل

را براي مـدیران   ینتأم یندفرآ هاي یسکو اداره مؤثر ر مواجههصنعت خودرو امکان  تأمینزنجیرة

 مـدیران  دانـش  بتوانـد  حاضـر رود تحقیـق   سـازد. انتظـار مـی    فراهم مـی  يخودروساز يها شرکت

  .دهد افزایش تأمینزنجیرة در عرضه ریسک مدیریت مورد در را خودروساز هاي کتشر

 توسـعۀ  و پردازي نظریه به استقرائیاي قیاسی/ به چرخه اتکاء با تا کوشید تحقیق این چهاگر

 بـر  را هـایی  محـدودیت  آن شناسـی  روش اسـتقرائی  ماهیـت  بپردازد، تأمین ةدانش مدیریت زنجیر

 یگـر جهت، بررسی اعتبار الگـوي ایـن تحقیـق در د    همین به. استساخته وارد نتایج پذیري تعمیم

تـوان بـه آزمـون     هاي مناسب می که با تعریف مقیاس شود. ضمن آن هاي تأمین پیشنهاد می زنجیره

  داد. یب) ترتیکم- یفی(کیبیترک یقیعرضه پرداخت و تحق یسکمدیریت ر  مدل يآمار

  

  

  

  

  

  

  
 

1- Sachan, A.&Datta, S.(2005) 
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