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چکیذُ
ثْطٍُضٍهسیطیتهٌبؾتآىیهعبهلهْن
ظًجيطُّبیتأهيي 

ؾبلّبیاذيطثبعثقسُ
تحطینّبٍعَاهلهحيغيزض 

ثحطاىّبیالتهبزی،

قبیؿتگيّبیالظمزضظًجيطُتأهيي نٌعت

جْتحضَض هَـك زض ثبظاضّبی ضلبثتي هغطح قَز.ضؾيسىثِچٌييهغلَثيتيهؿتلعمایجبز
اعويٌبًيّب،عسم

هصوَضثَزٍُ تَجِثِـطنت ّبٍتْسیسّبیهَجَززضعطنِنٌعتٍتجبضت،اضظیبثيتَاًبیينٌبیعزضهَاجِْثبًب
هيضؾس .
ضیؿهّبیهَجَزضطٍضیثًِظط 

لغعيتّبٍ

هْنتطیي نٌبیعوكَضٍزضٍالع  هحطنالتهبزیثؿيبضیاظنٌبیعزیگطثَزٍُاظعطـيظًجيطُتأهيي ّط
نٌعت ذَزضٍؾبظی یىياظ 
اظایيضٍ
هيتَاًس عولىطزقطوتضاتحتتأثيط لطاضزّس 
تضوييوٌٌسُ تساٍمتَليسثَزٍُّطًمهبى،ضیؿهٍاذتاللزضآى 

ذَزضٍؾبظ،
هيآٍضز تبضويایجبزآهبزگي
آىّب ،ایيـطنتضاثطایهسیطاىاضقسؾبظهبىـطاّن 
ضتجِثٌسی  
ضیؿهّبی هْنظًجيطُتأهيي ٍ 

قٌبؾبیي
ههلحتّبیؾبظهبىزضًظطثگيطًس .

ثِهَلعثطایّطضیؿهثبزضًظطگطـتيهٌبـعٍ
الظم،پبؾدثْيٌٍِ 
ایطاىذَزضٍذطاؾبىّ،سؾپػٍّفحبضط"قٌبؾبیيٍثطضؾي
زضایيضاؾتبٍثبتَجِثًِمفوليسیظًجيطُتأهييزضتحمكاّساؾقطوت 
ایطاىذَزضٍ ذطاؾبى" ثَزٍُ ثِ ّويي هٌظَض ،پػٍّكگطثب اضائِ یه هسل
هؤلفِّبی ضیؿه ظًجيطُ تأهيي ثط عولىطز هبلي قطوت 
تأثيط  
هفَْهي،ضويقٌبؾبیيضیؿهّبیهْنظًجيطُتأهيي،اّويتًؿجيٍضتجِّطضیؿهاظهٌظطتأثيطثطعولىطزهبليضاثباؾتفبزُاظتلفيك
ًطماـعاضّبیEXCELٍSPSSهكرمًوَزُاؾت .
ثْطُگيطیاظ 
تىٌيهّبی ٍTOPSISٍVIKOR ،AHP

تىٌيهFMEAثب
ضیؿهّبی

ضیؿهّب ٍثرهَل

لبثليتّبی ثْتطیزض تكريم ٍهمبثلِ ثب 

اضقسقطوتضالبزضهيؾبظزتب ،

ًتبیجپػٍّفحبضط،هسیطاى 
ضیؿهّب ضاحصؾیبثِحساللهمساضهوىي

ؼيطهٌتظطُ ضا زضذَزایجبز ًوَزٍُثبهمبثلِاثطثرف ٍٍاوٌفثٌْگبم،اثطاتهٌفيٍهرطة
ثطًبهِضیعیهَازًبهٌبؾت،ثطٍظًجَزىهَجَزی،اعتهبثبتضاًٌسگبى،اضؾبلثبتأذيطهَاز
ضیؿهّبی :

ثطؾبًٌس.ثطاؾبؼًتبیجایيپػٍّف،
ایطاىذَزضٍذطاؾبىثطعولىطز
ضیؿهّبیظًجيطُتأهيي 

هْنتطیيٍتأثيطگصاضتطیي
ثِعٌَاى 
تأهييوٌٌسٍُهكىالتهبلي 
اٍليٍِلغعبتاظ 
هيثبقٌس .
هبليقطوت 

ٍاطُّای کلیذی:ضیؿه،ظًجيطُتأهيي،عولىطزهبلي  VIKOR،TOPSIS ،AHP،
 -1هقذهِ

2 1

اؾیتطاتػیّییبیًَآٍضاًییِایضاثیطایضؾییيسىًٍگْییساضی
هییيوٌٌییس.ثییِجْییتایٌىییِ
هعیییتضلییبثتياؾییتفبزُ 
ظًجيطُّبیتیأهييقیبهلّویِـعبليیتّیبیهیطتجظثیب
جطیییبىهییَازٍاًتمییبلوییبالاظهطحلییِهییَازذییبمتییب
ههطؾوٌٌیسًُْیبیيهیيثبقیس،هیسیطیتضیؿیههیؤثط
ظًجيطُتأهيي()SCRMاظعطیكّوبٌّگيٍّوىیبضیزض
هيبىقطوبیظًجيطُتأهييوليیستضیوييؾیَزآٍضیٍ
هيثبقس <13=.
تساٍم 

زضهحییيظوؿییتٍوییبضهییسضىثییبٍیػگییيضلییبثتيٍ
ضٍـّیییبٍ
جْیییبًيقیییسىضٍثیییِاـیییعایف،هیییسیطاى ،
  -1گطٍُهسیطیتهبليٍ،احساؾفطایي،زاًكگبُآظازاؾالهي،اؾفطایي،
ایطاى،پؿتالىتطًٍيهDoaei@iauesf.ac.ir:
 -*2هؿئَل هٌْسؾي لجؿتيه قطوت ایطاى ذَزضٍ ذطاؾبى،
وبضقٌبؼ اضقس هٌْسؾي نٌبیع ،گطایف هٌْسؾي هبليًَ ،یؿٌسُ
هؿئَل ،پؿت الىتطًٍيهً k_farzamian@yahoo.com :كبًي:
یطاىذَزضٍذطاؾبى
هكْس،ويلَهتط55جبزُهكْسً،يكبثَض،قطوتا 
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شناسایی و بررسی تأثیر مولفههای ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

اطالعاتي ایجاد ميشود .لذا درک عميق جزئيات زنجيیره
تأمين از ضروریات سیازمانهیای امیروزی بیوده و باعیث
جهتدهي به سازمانها بهمنظور تشیخيص زنجيیرههیای
تیأمين گونیاگون و ریسیكهیای میرتب شیده اسیت .از
مهمترین مؤلفیههیای زنجيیره تیأمين کیه بهبیود آن اثیر
بسییزایي در عملکییرد زنجيییره تییأمين دارد ،ریسییكهییای
زنجيره تأمين ميباشد .ازاینرو بسیياری از سیازمانهیای
پيشتاز که به تأثير اصالح عملکرد زنجيره تأمين بر بهبیود
عملکرد مالي و ایجاد مزیت رقابتي پي بردهاند تالش برای
ایجاد بهبود ،کاهش و حذف ریسكهای این حوزه را آغاز
نمودهاند اما سطک باالی پيچيدگي زنجيرههیای تیأمين و
وجود عدم قطعيتها و ریسكها در بخشها و فراینیدهای
مختل زنجيره تأمين ،از عوامل محدودکننده در دستيابي
به سطک باالی عملکرد آنها محسوب ميگردد.
با توجیه بیه اینکیه ریسیكهیای زنجيیره تیأمين بیر
خروجيهای زنجيره تأمين اثرگذار ميباشند هر اختالل یا
ریسکي در زنجيره تأمين ،اثر مستقيمي بر ادامه عمليیات
شرکت و تحویل محصوالت یا خدمات بیه بیازار و نهایتیا
تأثير منفي بر عملکرد میالي شیرکت خواهید داشیت .در
چنیين شیرایطي ،میدیریت ریسیكهیای زنجيیره تیأمين
بهمنظور تحقق توليد و درنهایت تحویل بهموقع محصوالت
به مشتریان ،الزم و ضروری به نظر ميرسد و ميتیوان آن
را یکي از ملزومات موفقيت در این عرصه دانست .اما پيش
از آنکیه سیازمانهیا روشهیای میؤثری بیرای کیاهش
ریسكهای زنجيره تأمين به کار برند ،الزم است شناسیایي
و تعيين ریسكهای مهم زنجيره تأمين انجام تا بر اسیاس
آن رویکردهای کاهش ریسك اثربخشتری را برای سازمان
اتخاذ گردد.
شرکت ایران خودرو خراسان نيز مشابه سایر صنایع ،با
توجه به لزوم تأمين چندین هزار قطعه و ارتباط بیا چنید
صد تأمينکننده و عدم قطعيتها در هر مرحله از مراحیل
زنجيره تأمين ( از اولين تیأمينکننیده تیا مصیرفکننیده
نهایي) از این قاعده مسیتنني نبیوده و الزم اسیت ضیمن
شناسایي ریسكهای مهم و حائز اهميت ،رتبهبندی آنها
از منظر تأثير بر عملکرد مالي شرکت انجام گردد.
بدین منظور و با توجه به وجود ریسكهای فراوان در
زنجيره تأمين شرکت ایران خودرو خراسان ازییكطیرف و
عییدم انجییام مطالعییه و پژوهشییي در خصییوص ارزیییابي و
مدیریت ریسكها این شرکت ،پژوهش حاضیر در دسیتور

مفهییوم زنجيییره تییأمين در دو دهییه گذشییته بییهطییور
وسيعي مورداسیتفاده قرارگرفتیه اسیت .در بیين تعیاری
مختل ارائه شده در ادبيات ،زنجيیره تیأمين را بیه عنیوان
شبکه ای از سازمان ها تعریی کیرده اسیت کیه از طرییق
ارتباطیییات باالدسیییتي و پیییائيندسیییتي در فراینیییدها و
فعاليتهای مختل به هم متصل هسیتند و درنهاییت بیه
خلق ارزش به شکل محصول یا خدمت در دست مشیتری
نهایي مي پردازند[ .]31اهميیت زنجيیره تیأمين در عصیر
حاضر به حدی بوده که حتي برخي رقبا برای رسيدن به
مزایای ارزشمند زنجيیره تیأمين در برخیي زنجيیره هیای
تییأمين بییاهم همکییاری مییينماینیید .نيییاز بییه همکییاری،
هماهنگي و مدیریت کليه جریانهای موجیود در زنجيیره
تأمين ،اعم از جریان مالي ،اطالعاتي ،فيزیکیي و ارزش در
جهت بیاال بیردن ارزش افیزوده نهیایي بیوده تیا از طرییق
مزیییتهییای رقییابتي بییرای سییازمان تییأمين گییردد.
تأمينکننیدگان بیرای بقیا در ییك بیازار ،بیا مشیکالت و
فشییارهای عدیییدهای در حییوزه انعطییافپییذیری ،تنییو
محصوالت ،زمان تحویل و ارزش مواجه هستند که صیرفا
با ایجاد بهبود در محدوده درون سازمان ،امکان رفع آنها
نبوده و ارضای مؤثر آنها مستلزم بهبود در عملکیرد کیل
زنجيره تأمين کیه در حالیت کلیي دارای  5مؤلفیه اصیلي
شامل تیأمين کننیده ،توليدکننیده ،انبیار ،خیرده فیروش و
مشتری است ميباشد.
از طرفي روند کسبوکارهیای کنیوني سیبب گردییده
زنجيرهها بهسیوی زنجيیرههیای پوییا و پيچيیده حرکیت
نمایند که این پيچيیدگي ،ضیمن ایجیاد نیا اطمينیاني در
زنجيره ،افزایش ریسك و انتقال ریسك به زنجيره تیأمين
را به دنبال دارد .زنجيره تیأمين در برابیر ریسیكهیا و نیا
اطمينانيهای موجود در این زنجيیره بسیيار آسیيبپیذیر
بوده لذا مدیریت مؤثر این زنجيره که هیدف آن دسیتيابي
بییه بییاالترین سییطک کییارایي و افییزایش سییود از طریییق
همکاری با اعضا و شرکای زنجيره تأمين مي باشد به ییك
چالش مهم شرکتهای امروزی تبدیلشده است .بنیابراین
شناسایي و اولویتبندی ریسكهای زنجيره تأمين اولویت
اول صنایع امروزی بوده و الزم است در کانون توجه قیرار
گيرد.
بییهطییورکلي در سییاختار زنجيییره تییأمين و بخصییوص
صنعت خودروسازی ،ریسكهیا در کليیه مراحیل تیأمين،
حمل ،فرآیندهای لجستيك داخلي ،توليد ،زیرساختهای
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کار قیرار گرفیت .ایین پیژوهش سیعي دارد ریسیكهیا و
شرایطي که منجر بیه بیروز اخیتالل در عملکیرد زنجيیره
تأمين شرکت ایرانخودرو خراسان ميشوند را شناسیایي،
دستهبندی و سپس طبقهبندی ارائهشیده را بیر مبنیای
نظیرات متخصصیان و میدیران فعیال در زنجيیره تیأمين
ایرانخودرو خراسان (و صاحبنظیران میرتب بیا زنجيیره
تأمين ایرانخودرو خراسان) مورد بررسي و بازبيني قرارداد
و ميزان اثرگذاری آنها بر عملکرد میالي شیرکت ارزییابي
کند .ارزیابي ریسكهای مذکور از منظیر تأثيرگیذاری بیر
عملکرد مالي ميتوانید مبنیایي جهیت اتخیاذ راهکارهیای
مقابله با ریسكها بوده و نهایتا بیه بهبیود عملکیرد میالي
منتج گردد .بیا توجیه بیه مشیارکت خبرگیان لجسیتيك
اعضای زنجيره تأمين در تعيين و رتبیهبنیدی مهیمتیرین
ریسكها ،نتایج پژوهش ،کمك شایاني برای مدیران ارشد
سازمان در حیوزه میدیریت ریسیكهیای زنجيیره تیأمين
خواهد بود.
پيرو بررسي پيشينه پژوهش ،پیژوهش هیای موجیود
عمدتا یا از تکنيك  FMEAو یا از تکنيیك هیای MCDM
حسب تناسب تکنيك استفاده نموده اند ولیي در پیژوهش
حاضر به جهت ایرادات و کاستيهیای وارده بیر تکنيیك
 ،FMEAاز تلفيق این تکنيیك بیا تکنيیكهیای MCDM
بهره برده شده است به نحیوی کیه شیاخص هیای تکنيیك
 FMEAشامل شدت اثر ،احتمال وقو و احتمیال کشی
به همراه شاخص مهیم دیگیری کیه در میدیریت ریسیك
کاربرد دارد به عنوان شاخص هیای تکنيیك هیای MCDM
استفاده شده در پژوهش در نظر گرفته شده است همچنين
به جهت حصیول اطمينیان از نتیایج پیژوهش ،عیالوه بیر
استفاده از یك تکنيك ،نتایج امتيازات و رتبه بنیدیهیا بیا
دو تکنيك مهم دیگر مقایسه شده است.

بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

شرکت ایرانخودرو خراسان نيز مشیابه سیایر صینایع
جهت انجام فعاليیت توليیدی نيیاز بیه داشیتن همکیاری،
تبادل و تعامل با شرکتهایي جهت تداوم توليد ميباشید
بهطور خالصه زنجيره تأمين شرکت ایرانخودرو خراسیان
شامل اعضای زیر دارد:
 -3شرکت ایران خودرو خراسان ( به عنوان توليدکننیده
خودرو و مصیرف کننیده کليیه قطعیات درییافتي از
تأمينکنندگان و ایرانخودرو ميباشد)
 -2تأمين کنندگان ( شامل کليیه تیأمين کننیدگان رده
اول که مستقيما قطعات را به ایران خودرو خراسیان
ارسال ميکنند)
 -1ایران خودرو ( ایران خودرو خراسان بهعنوان یکیي از
زیرمجموعههای ایران خودرو بیوده کیه ضیمن اخیذ
برنامه توليد ساالنه ،ماهانه و هفتگي از ایرانخیودرو
برخي از اقالم عمده خودرو را از این شرکت دریافت
ميکند)
 -1سییاپکو ( کییه نقییش برنامییهریییزی تییأمين مییواد
ایرانخودرو خراسان را بر عهدهدارد .توضیيک اینکیه
عالوه بر شرکت ساپکو ،قسمتهای برنامیهرییزی در
شرکت ایرانخودرو خراسان نيز برنامهرییزی تیأمين
مواد را پشتيباني مينمایند)
 -5شییرکت ایسییيکو (کییه وميفییه حمییل قطعییات از
تأمين کنندگان و ایران خودرو به ایرانخودرو خراسیان
را عهدهدار بوده که این شرکت جهت حمل قطعات از
شرکتهای حمل بهره ميگيرد و خود نقیش برنامیه-
ریزی و هماهنگکننده را عهدهدار ميباشد).
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ع

 -2اعضای زنجیره تأمین ایرانخودرو خراسان

2

قرار گرفت و از فنیون الکتیره ، 3تاپسیيس و تاکسیونومي
استفاده شد تا این عوامل رتبهبندی شوند .
زنید حسیامي و سیاوجي در مقالیهای تحیت عنیوان
"مدیریت ریسك در مدیریت زنجيره تأمين" ،میدلهیای
موجود در طبقهبندی ریسكهای زنجيره تأمين را بررسي
نموده و درنهایت میدل پيشینهادی خیود را ارائیه نمودنید
سیپس شییدت تییأثير ریسییكهیای شناسیایيشییده را
موردسینجش قیرارداد و از تکنيیك دیماتیل 1بیهمنظیور
استخراج ميزان تأثير عوامل ریسك استفاده نمودند[ .]4بر
اساس نتایج بهدستآمیده ،ترتيیب اولوییت ریسیكهیای
زنجيره تأمين بهصورت ریسكهای محيطي ،منابع میالي،
اسیتراتژی ،فینآوری اطالعیات و ارتباطیات و تجهيیزات
فنّاوری مشخص گردید.
محمدخاني در پایاننامه خود به بررسي استراتژیهای
تییأمين در زنجي یره تییأمين شییرکت توليدکننییده قطعییات
خودرو پرداخت .پس از مقایسه استراتژی ها بر مبنیای دو
هدف بهبود عملکرد از طریق همکاری ،و کاهش هزینه هیا
با ایجاد تناسب ميان عرضه و تقاضا به این نتيجیه رسیيد
که همکاری در زنجيره تأمين اثرات معکیوس بیر ریسیك
داشته و در سطوح باالی ریسك ،این دو استراتژی موجب
بهبود عملکرد زنجيره تأمين ميشوند[.]5
فياضي نيا در پاییان نامیه خیود بیه تیأثير ریسیك بیر
عملکرد زنجيره تأمين با نقیش ميیانجيگیری یکپیارچگي
زنجيره تأمين سبز در صینعت خیودرو پرداختیه و نتیایج
حاصل از تحليل نشان مي دهد تأثيرگذاری ریسك زنجيره
تأمين بر یکپارچگي زنجيره تأمين ،ریسك زنجيره تیأمين
بر عملکرد زنجيره تأمين ،و ریسك بیر عملکیرد بیا نقیش
ميییانجي یکپییارچگي زنجيییره تییأمين از نییو منفیییي
ميباشد[.]6
یوسی ونیید و همکییاران در پایییاننامییه خییود تحییت
عنوان" بررسي اثیر میدیریت ریسیك زنجيیره تیأمين بیر
کارایي شرکت های توزیع دارو" بیه بررسیي اثیر میدیریت
ریسك زنجيره تأمين بر کارایي شیرکتهیای توزییع دارو
پرداخته و نتایج پژوهش حیاکي از اثیر مسیتقيم و منبیت
مدیریت ریسك بر کارایي شرکتهای توزییع دارو بیوده و

 -3پیشینه پژوهش
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 پژوهشهای داخلی

نيلوفر نالچي گر موضو ارائیه میدل عوامیل میؤثر بیر
ریسكهیای زنجيیره تیأمين الکترونيکیي را ورد مطالعیه
قرارداد است [ .]3با توجیه بیه اهميیت عملکیرد زنجيیره
تأمين در سازمان ،مسئله اصلي که در این پژوهش بیه آن
پرداخته شده اسیت ،خی وجیود میدلي اسیت کیه در آن
عوامل مؤثر بر ریسك زنجيره تأمين الکترونيکیي و نحیوه
تأثيرگذاری این ریسك بیر عملکیرد سیازماني نشیان داده
شود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده رابطه منفي
و معنادار بين ریسك زنجيره تأمين الکترونيکي و عملکرد
سازماني اسیت .بنیابراین تیأثير ریسیك بیر روی عملکیرد
سازماني تأیيد مي شود .همچنين نتایج نشان مي دهد کیه
مییؤثرترین عامییل در ایجییاد ریسییك زنجيییره تییأمين
الکترونيکي در حوزه مخابرات و الکترونيیك عامیل تقاضیا
بییوده و بییا افییزایش ریسییك زنجيییره تییأمين الکترونيکییي،
متییأثرترین شییاخص عملکییردی ،حاشییيه سییود خییالص و
کمتییرین تییأثير متوجییه شییاخص کيفيییت محصییوالت و
خدمات این صنعت ميباشد.
شرافتي مدیریت ریسیك زنجيیره تیأمين را از منظیر
ریسكهای وارده از ناحيه تأمينکننیدگان میورد بررسیي
قرارداد و سپس از طریق انجام یك مطالعه موردی دریکي
از شرکتهای اصیلي تیأمينکننیده تجهيیزات نيروگیاهي
)شرکت مهندسي و ساخت تجهيزات نيروگاهي مپنا (یك
روششناسیي پینج مرحلیهای را جهیت میدیریت بیر
ریسكهای وارده از ناحيیه تیأمينکننیدگان ارائیه نمیوده
است[.]2
ميیر فخرالیدیني و همکیاران در مقالیهای بیا عنیوان
"بهکارگيری فنون تصیميمگيیری چنید شاخصیه جهیت
ارزیابي عوامل ریسك زنجيره تأمين" ضمن معرفي چهیار
مرحله شناسایي ،ارزیابي ،کنترل و پيگيری برای مدیریت
ریسك در زنجيره تأمين ،بر مراحیل شناسیایي و ارزییابي
ریسك تمرکز نمودند[ .]3در این مقاله بیا بررسیي فنیون
تصميمگيری چند شاخصه سعي گردید تا میدل مناسیب
جهت تعيين ارجحيت ریسكها و تخصيص منابع موجیود
برای مقابله با هر ریسك انتخاب گیردد .در ادامیه ،حیوزه
فنآوری اطالعات بنگاههای کوچك و متوس موردمطالعه

1 - ELECTRE
2 - Taxonomy
3 - DEMATEL
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لزوم توجه بيشتر به مقوله مدیریت ریسك در شرکتهای
مذکور تأکيد شده است[.]7
خراساني ،اله در پایاننامه خود به تحليیل ریسیك در
زنجيییره تییأمين پایییدار بییا اسییتفاده از روش دلفییي و
تصميم گيری چندمعياره فازی در شرکت طراوت پرداخته
و نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل زنجيره تأمين پایدار
بر اساس رویکرد مدیریت ریسیك نشیان داد کیه ریسیك
تأمين کننده به عنوان مهم ترین ریسك در زنجيیره تیأمين
پایدار شرکت لبني طراوت بوده و اولویتبندی ریسكهای
مربوطه به ترتيب :ریسك تیأمينکننیده ،ریسیك عرضیه،
ریسیییك عمليی یاتي ،ریسیییك تقاضیییا و ریسیییك میییالي
ميباشند[.]8
 پژوهشهای خارجی

سال بیست و یکم – شماره  -46پاییز 8931

بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

در طي دهه گذشته مطالعیات گسیتردهای در زمينیه
ریسیك در زنجيیره تیأمين و موضیوعات میرتب بیا آن
مطرحشده است .در این پژوهشها ابعاد مختل میدیریت
ریسك در زنجيره تأمين مورد بررسیي قرارگرفتیه اسیت .
برخیي از ایین پیژوهشهیا تنهیا بیه شناسیایي و ارزییابي
ریسكهای زنجيره تأمين پرداختهاند درحیاليکیه برخیي
دیگر از آنها به بررسي استراتژیهیا و راهکارهیایي بیرای
کاهش و مدیریت این ریسكها توجه نمودهاند .در ادامه به
برخي از این پژوهشها اشاره ميگردد:
سایدوشين و اسميت در مقالیه خیود بیه ایین نتيجیه
رسيدند که مشارکت اوليه با تأمين کننده موجیب کیاهش
احتمال اختالالت و ریسك عرضه و دیگر حیواد منفیي
عرضه و بعالوه موجیب کیاهش قابیل مالحظیه ریسیك در
ارتباط با محصوالت و تأمين کنندگان در توسعه محصیول
جدید خواهد شد[.]35
ریچییي و برینییدلي کارهییای مفهییومي و تجربییي را در
مدیریت زنجيره تأمين و دیگر حوزههیای کیاری میرتب
بکار ميگيرند تا یك چارچوب مفهومي میدیریت ریسیك
زنجيره تأمين را توسعه دهند که ابعاد ریسك و کیارایي را
برای طبقه بندی ریشههای ریسك زنجيره تأمين یکپارچه
ميکند[.]31
رم یاین و همکییاران در مقالییه خییود بییه ای ین نتيجییه
رسيدند یکپارچه سازی  )3به طور معکوس با تنو فرآینید
زنجيره تأمين و  )2به طور منبت با عملکرد میالي  ،زمیاني
که شدت تقاضا غيرقابیل پیيش بينیي ،باالسیت در ارتبیاط
است[.]31

1- tsai
2- transaction cost theory
3- resourced-based view
4- Thun
5- Hoenig
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تسای 3و همکاران تئیوری هزینیه معاملیه 2و دییدگاه
مبتني بر منابع 1را ترکيب میيکننید تیا ییك چهیارچوب
برای وقایع ریسکي ایجاد کننید و سیپس از  AHPبیرای
کییاليبره کییردن اهميییت وقییایع ریسییك دار اسییتفاده
ميکنند.با اسیتفاده از ییك نمونیه از  331خیردهفروشیي
آنها نتيجهگيری ميکنند که درک ریسك بیرونسیپاری
به طور منبتي با دامنه عمليات لجسیتيکي بیرون سیپاری
شده مرتب است[.]31
بالس و همکاران از یك روش اکتشافي برای شناسایي
ریسییك زنجيییره تییأمين در صیینایع خییودرو و الکترونيییك
استفاده ميکند و نتيجه ميگيرند که ارتباط بهتیر ، SC
برنامههیای آمیوزش کسیبوکیار و تعيیين ییك نماینیده
مسئول ریسك  ،اقدامات مهمي برای میدیریت  SCR.هیا
ميباشد[.]31
تان 1و هوئينگ 5به بررسي علمي و تجربي روشهیای
مدیریت ریسك زنجيیره تیأمين پرداختیهانید  .آنهیا 11
کارخانه توليدی موجود در صنعت اتومبيل آلمان را بررسي
نمیودهانید.آنهیا پیس از بررسیي محیرکهیای کليیدی
ریسیكهیای موجیود در زنجيیره تیأمين ،ریسیكهیای
شناسایيشده را از طریق تحليل و بررسي احتمال وقیو و
اثرات احتمالي آنها بر زنجيیره تیأمين ،ارزییابي نمیوده و
نتایج را بهصورت ماتریس احتمال  -تأثير ترسيم نمودهاند.
طبق بررسي آنها ،بهطورکلي شرکتها دو روش متفیاوت
برای مقابله با ریسكهای زنجيیره تیأمين بیهکیاربردهانید:
مدیریت ریسك واکنشي و میدیریت ریسیك پيشیگيرانه .
نتایج آنها نشان ميدهد شرکتهایي که درجه بیاالیي از
مدیریت ریسك زنجيره تأمين را اجرا نمیودهانید عملکیرد
بهتری دارند .همچنين گیروههیایي کیه میدیریت ریسیك
واکنشي را به کار ميبرند کاهش اثر شالقي بيشتری دارند،
درحاليکه گروهي که مدیریت ریسك پيشیگيرانه را اجیرا
نمودهاند عملکرد بهتری در مورد انعطافپذیری یا ذخيیره
موجودی ایمني دارند[.]22
چانییگ و همکییاران در مقالییه خییود بییا بررس یي 221
شرکت توليدی در کشور استراليا بيان کردند کیه دخيیل
کردن تأمين کننده ،دخيل کردن مشتری و دخيل کیردن
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 متغیر مستق

داخلي به طور میؤثری ریسیك زنجيیره تیأمين را کیاهش
ميدهند .بهعالوه آنها از بیين سیه بعید ریسیك زنجيیره
تأمين به این نتيجه رسيدند که ریسیك فرآینید و تقاضیا
به طور منفي با عملکرد زنجيره تیأمين میرتب هسیتند .و
ریسك های تقاضا و تأمين هر دو موجب افیزایش ریسیك
فرآیند ميشوند[.]23
اخيیرا پرادهیان 3و پیوتروی 2از  SEMبیرای بررسییي
رواب بين ریسك تأمين و مدیریت تأمين اسیتفاده میي-
کنند  .بر اساس یك نمونه از  211مدیر زنجيره تأمين،
آنها دریافتند که مدیریت ریسك تأمين دارای اثر منبیت
مستقيم و اثر (بیهوسیيله میدیریت قیرارداد) بیر کیارایي
مدیریت تأمين ميباشد[.]22

3

مفهوم متغير مستقل بیه معنیای همیان مداخلیهگیر
ميباشد که بر رویدادهای علیي کیه تحیت بررسیي اسیت
داللت دارد .متغير مسیتقل باهیدف بررسیي تیأثير آن بیر
متغير وابسته توس محقق دست کاری میي شیود[ .]10در
اییین پییژوهش متغيرهییای مسییتقل شییامل "هییر یییك از
مؤلفههای ریسك در زنجيره تأمين" ميباشد.
 متغیر وابسته4

متغير وابسته متغيری است کیه پژوهشیگر بیه دنبیال
نتایج آن بر اساس تغييرات متغير مستقل بوده و بیرعکس
متغير مستقل در اختيار محقق نيست و نمي توانید در آن
تصرف یا دستکاری به عمل آورد .بهعبارتدیگر متغيیری
اسییت کییه از متغيییر مسییتقل تییأثير مییيپییذیرد و هییدف
پژوهشگر تشریک یا پيشبيني تغييرپذیری در آن است.
در این پژوهش متغير وابسته ،عملکرد میالي شیرکت
است.
با توجه به مدل مفهومي تحقيق ،با اسیتفاده از منیابع
کتابخانیهای و نظرییات خبرگیان ،اعضیای اصیلي زنجيیره
تأمين ایران خودرو خراسان شناسایي و ریسكهای اصیلي
به شرح ذیل مشخص گردید:
 -3ریسكهای ایرانخودرو خراسان
 -2ریسكهای ایرانخودرو تهران
 -1ریسكهای ساپکو
 -1ریسكهای تأمينکننده
 -5ریسكهای ایسيکو
 -1ریسكهای مشترک بين زنجيره
 -1ریسكهای محيطي و صنعت

 -4روش پژوهش
به این جهت که پژوهش فوق بهصورت ییك میدل در
شرکت ایرانخودرو خراسان بررسي و ارائه میيشیود و در
مورد نتایج آن بحث و پيشنهاد خواهد گردید لذا پژوهش
حاضر ازنظر هدف ،یك پژوهش کاربردی بوده و از منظیر
نحوه گردآوری دادهها ،یك پژوهش توصيفي ،پيمایشیي و
مطالعه موردی ميباشد.
 مدل مف ومی پژوهش

در مییدل مفهییومي پییژوهش حاضییر ،اعضییای زنجيییره
تأمين ایران خودرو خراسان  ،مؤلفههای ریسیكهیای هیر
عضییو زنجيییره و شییاخص عملکییرد مییالي مطییابق بییا
نمیییییودار  3مشخص شده است .در هر زنجيیره تیأمين
عموما عالوه بر ریسكهای تأمين ،ریسكهای تقاضیا نيیز
وجود داشته ولي به جهیت ریسیكهیای پیایين تقاضیای
صنعت خودروسازی ،در ایین پیژوهش از ریسیك میذکور
صرفنظر شده است.
 -5متغیرهای پژوهش
متغير مفهومي است کیه بیه آن بیيش از دو ییا چنید
ارزش یا عدد خاص اختصاص داده مي شود و قابل مشاهده
یا اندازه گيری باشد .ویژگي هایي را که پژوهشگر مشیاهده
یا اندازه گيری مي کند ،متغير ناميده مي شود .بیرای منیال
(وزن ،رضایت مندی ،سبك میدیریت و  ..هیر ییك متغيیر
هستند[.]9

3- independent variable
4- dependent variable

1- Pradhan
2- Routroy
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نم

ودار  - 1مدل مف ومی پژوهش

مي باشند .سیؤاالت بیاز بیه سیؤاالتي اطیالق میي شیود کیه بیه
پاسخدهنده اجازه ميدهد به صورت آزادانیه بیه سیؤاالت پاسیخ
دهیید درحییاليکییه سییؤاالت بسییته ،سییؤاالتي مییيباشیید کییه
پاسخدهندگان را در پاسخگویي به سؤاالت محدود ميسازند.

 -0جامعه آماری ،چگونگی نمونهگیری و نمونهها
 جامعه آماری

جامعه عبارت است از همیه اعضیای واقعیي ییا فرضیي کیه
عالقهمند هستيم یافتههای پژوهش را به آنها تعميم دهيم .ییا
بهعبارتدیگر جامعه عبارت است از گروهیي از افیراد ،اشیيا ییا
حواد که حداقل دارای یك صفت یا ویژگي مشترک هستند
جامعه موردمطالعه شرکت ایرانخودرو خراسیان میيباشید
ازآنجایيکه هدف این پژوهش بررسي ریسك در زنجيره تیأمين
صنعت خودروسازی ميباشد ،مدیران و متخصصان زنجيره تأمين
ایرانخودرو خراسان ( و گروه صنعتي ایرانخیودرو) بیهعنیوان
جامعه آماری پژوهش در نظر گرفتهشدهانید .بیه دليیل محیدود
بودن جامعه آماری پیژوهش ،تعیداد خبرگیان واجید شیرای و
مرتب با موضو پژوهش  ،حدود  11نفر بیرآورد میيشیود کیه
پرسشنامه بين کليه خبرگان فوق توزییع گردیید .الزم بیه ذکیر
است که جامعه آماری انتخابي در این پیژوهش بیهصیورت غيیر
تصادفي و آگاهانه بیوده و گیزینش پاسیخدهنیدگان بیر اسیاس
تخصییص و شییرای تعریی شییده از متخصییص (خبییره) در اییین
پییژوهش مییيباشیید لییذا انتظییار مییيرود جمییعبنییدی نظییرات
پاسخدهندگان ضمن تکميل نتایج این پژوهش ،بیهصیورت کیار
راههای مناسب و شایسته ،بیرای کیاهش ریسیكهیای زنجيیره
تأمين ایرانخودرو خراسان مورد بهرهبرداری قرار گيرد.

 -8پرسشنامههای استفادهشده در پژوهش

شناسایی و بررسی تأثیر مولفههای ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

 پرسشنامه شماره یک

این پرسشنامه از نو پرسشنامه باز بوده و جهت شناسایي و
پيشیینهاد ریسییكهییایي مییيباشیید کییه از ادبيییات موضییو
استخراجنشده است ولي بنا به ماهيت و شرای متفاوت شیرکت
ایران خودرو خراسان وجود خواهد داشت .طي این پرسشینامه،
ليستي از کليه ریسكهای زنجيره تأمين که از ادبيیات موضیو
اسییتخراج شییده و  331مؤلفییه ریسییك بییود شناسییایي و طییي
مصیاحبه بیا خبرگییان لجسیتيك زنجيیره تییأمين اییرانخییودرو
خراسان ،ریسكهای مهم از بين ریسكهای میذکور شناسیایي،
ریسكهای که اهميت ناچيزی داشتند از ليست ریسكها حذف
و ریسكهایي که متناسب با شرای خاص شرکت اییرانخیودرو
خراسان و مهم بودند به ریسكهای مذکور اضافه گردید.
 پرسشنامه شماره دو

این پرسشنامه ریسكهیای نهیایي پرسشینامه شیماره ییك
طبقییهبنییدی شییده و بییر اسییاس مسییئوليت اصییلي ریسییك در
گروههایي مشخص قرارداد شد و اهميت ریسیكهیا را از منظیر
شاخصهای :شدت اثر ،احتمال وقو  ،احتمال کش و توانیایي
مقابله شرکت در مواجهه با ریسك ميسنجد.

 -7روش و ابزار گردآوری دادهها
با توجه به روش پژوهش ،شيوه گردآوری اطالعیات بیهطیور
خالصه به شرح ذیل ميباشد:

 پرسشنامه شماره سه

 منابع کتابخانهای

این پرسشنامه جهت تعيين وزن شاخصهیای :شیدت اثیر،
احتمییال وقییو  ،احتمییال کشی و توانییایي مقابلییه شییرکت در
مواجهه با ریسك ميباشد.

از روش کتابخانهای در این پژوهش جهت تدوین بخشهای
نظری پایاننامه بخصوص قسمتهای پيشیينه و مبیاني نظیری
پژوهش ،بهره برده شده و در تدوین مدل مفهیومي پیژوهش و
پرسشنامه سعي بر استفاده از کتابهای مرتب  ،مجالت معتبیر
داخلي و خیارجي و مقیاالت و پاییاننامیههیای میرتب داخلیي
خارجي ميباشد.

 پرسشنامه شماره چ ار

این پرسشنامه جهت تعيين وزن ریسك هر ییك از اعضیای
زنجيره تأمين ایرانخودرو خرسان ميباشد.
 -1سنجش پایایی و روایی  1پرسشنامه

 مصاحبه

در تهيییه سییؤاالت پرسشیینامه  ،مجموعییهای از سییؤاالت در
دسترس است که مي بایست مناسب ترین و مرتب ترین سؤاالت
را شناسایي و انتخاب گردند تیا شیرای تعمیيمپیذیری تحقيیق
فراهم گردد .در ارزشیيابي پرسشینامه دو سیؤال اصیلي مطیرح
ميباشد:

این روش بر مبنای جمع آوری داده هیا از طرییق گفتگیو بیا
شرکتکنندگان با تمرکز بر موضو پژوهش ميباشد

 پرسشنامه

پرسشنامه ها عمدتا در پژوهش های پيمایشي اسیتفادهشیده
ولي در مطالعات موردی نيز قابل استفاده مي باشیند .پرسشینامه
معموال به صورت بیاز ،بسیته  ،تصیویری و ییا ترکيبیي از آنهیا

1- Validity
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 -3پایایي
 -2روایي

گام  -1تشکی کمیته ریسک زنجیره تأمین ایرانخودرو خراسان

 روایی م توا

روایییي محتییوای یییك پرسشیینامه معمییوال توس ی افییرادی
متخصص در موضو موردمطالعه تعيين میي گیردد[ .]11بیدین
منظور کميت و کيفيت سؤاالت ازنظیر کارشناسیان و خبرگیاني
که در حوزه زنجيره ی تیأمين اییران خیودرو خراسیان تخصیص
داشتند مورد بررسي قرار گرفت و اصالحات و تغييرات موردنظر
آن ها پیس از بحیث و بررسیي در پرسشینامه هیا اعمیال شید و
ازآنجاکه عمده ریسك های مطرح شده در این پژوهش مبتني بر
ادبيات تحقيق و از مقاالت معتبر علمي استخراج شیده و تعیداد
اندکي از شاخصها حاصل بررسي و نظرات جمعي متخصصیين
زنجيره تأمين ایران خودرو خراسان میي باشید ،میي تیوان گفیت
پرسشنامه دارای روایي ميباشد.

گام  : 2شناسایی ریسکهای م م (پرسشنامه باز شماره یک)

 پایایی

منظییور از پایییایي ابییزار سیینجش اییین اسییت کییه آیییا ابییزار
اندازه گيری در تحقيق ،در تکرارهای مختل با شیرای مشیابه،
نتایج یکساني را میيدهید ییا خيیر .بنیابراین ابیزار سینجش در
صییورتي پایاسییت کییه نتییایج تکییرار در شییرای مشییابه دارای
همبسیتگي بیاالیي باشید .بیرای اعتبیار سینجي ابیزار سیینجش
شيوههای مختلفي بهکیاربرده میيشیود کیه در ایین تحقيیق از
متداولترین آنها همان روش آلفای کرونباخ ( و با بهرهگيری از
نرم افزار  )SPSSاستفادهشده است .برای این منظور بیرای کليیه
گروه های متغيرها (گروه ریسیك هیای زنجيیره تیأمين ) آلفیای
کرون باخ محاسبه شید کیه همگیي بیين  27113تیا 27132
بودند .با توجه به ادبيات موضو  ،ضرایب بيشیتر از  271قابليیت
اعتبار باالیي دارند که نشان دهنده این مطلب است که آیتم های
در نظر گرفتهشده دارای وابستگي مطلوبي با یکدیگر هستند.

بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

ریسییكهییای موجییود در زنجيییره تییأمين از طریییق ادبيییات
موضییو شناسییایيشییده و طییي پرسشیینامه بییاز شییماره یییك و
نظرخواهي از همکاران و متخصصين لجستيك 3و زنجيره تأمين
در شرکت ایرانخیودرو خراسیان ریسیكهیای مهیم و اثرگیذار
انتخاب و ریسیكهیای جدییدی کیه در شیرکت اییران خیودرو
خراسان وجود داشته ولي از مرور ادبيات موضو استخراجنشده
است به ریسكهای مذکور اضافه شد (.برخیي از ریسیكهیا بیه
جهت کم اهميیت بیودن و ییا عیدم ارتبیاط بیا زنجيیره تیأمين
ایییرانخییودرو خراسییان از ليسییت ریسییكهییا حییذف شییدند و
ریسكهای فیوق حسیب سینخيت و ارتبیاطي کیه بیا یکیدیگر
داشتند با اخذ نظرات خبرگان لجستيك در گیروههیای میرتب
باهم تقسيمبندی شدند.

گام  :3ارزیابی ریسکها و تعیین امتیاز هر ریسک (پرسشنامه
شماره دو)

بر اساس ریسكهای نهایي شده از طریق پرسشنامه شیماره
یك ،پرسشنامه شماره دو طراحي و جهیت اخیذ نظیر خبرگیان
لجستيك و پاسخ دهندگان ذی ربی در زنجيیره تیأمين ارسیال
گردید
گام  : 4تعیین وزن شاخصهای ارزیابی (پرسشنامه شماره سه)

 توزیع و جمعآوری پرسشنامهها

شاخصهایي ارزیابي مؤلفههای ریسك شیامل "شیدت اثیر،
احتمییال وقییو  ،احتمییال کشی و توانییایي مقابلییه شییرکت در
مواجهه با ریسك" بیا اتفیاقنظیر خبرگیان لجسیتيك تعيیين و
پرسشنامه شماره سه جهت تعيين اوزان شیاخصهیای میذکور
طراحي و جهت اخذ نظیر پاسیخدهنیدگان و خبرگیان ذیربی
ارسال گردید

نظرات خبرگان طیي پرسشینامههیای تیدوینشیده از بیين
جامعه آماری که جمعا  11نفر بودند جمعآوری شد .نظرسنجي
و امتيازدهي در خصوص ميیزان هرییك از شیاخصهیا بیه ازای
هرکدام از ریسكهیا بیر اسیاس طيی دهگانیه مطیابق جیداول
قيدشده در پرسشنامهها انجام گرفته است.
 -16گامهای پژوهش
گامهای پژوهش بهطور خالصه به شرح ذیل ميباشد:

 -1سوابق و تجربيات کاری پژوهشگر که بالغ بر  22سال در حوزه لجستيك و
زنجيره تأمين و برنامهریزی توليد و مواد بهطور تخصصي فعاليت داشته ،شرای
را برای استخراج اثرگذارترین ریسكهای زنجيره تأمين تسهيل نموده است.
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با توجه به اهميت مدیریت ریسك در شرکت اییرانخیودرو
خراسییان و بییه جهییت بهییرهگيییری از خییرد جمعییي در ارزیییابي
ریسكهای زنجيره تأمين ،کميته ریسیكهیای زنجيیره تیأمين
ایران خودرو خراسیان بیا حضیور میدیران مسیئولين واحیدهای
ذی رب تشکيل و نگارنده پژوهش ،بهعنوان دبير کميته میذکور
وميفه مدیریت جلسات و نظرسنجيها و جمیع آوری دادههیای
مرتب را عهدهدار گردید.

بیر اسییاس پاسییخهییای پرسشیینامههییای شییماره دو و سییه ،
امتيییازات هییر مؤلفییه ریسییك و همچنییين وزن هییر یییك از
شییاخصهییای مقایسییهای کییه دادههییای ورودی تکنيییكهییای
تصميمگيری چند معياره ميباشند مشخص شد.

گام  : 1تعیین وزن ریسک هر یک از اعضای زنجیره تأمین و
تعیین وزن ن ایی هر مؤلفه ریسک

بهمنظور تعيين وزن نهایي هر ییك از مؤلفیههیای ریسیك،
نظرسنجي از خبرگان در خصوص وزن و اهميت ریسك هر یك
از اعضای زنجيره تأمين انجام و با بهرهگيیری از تکنيیك AHP
وزن و اهميت هر یك از اعضای زنجيره تأمين بیهعنیوان معيیار
اصلي مشخص و از حاصلضرب وزن فوق در امتيیاز هیر ییك از
مؤلفییههییای ریسییك هرکییدام از اعضییای زنجيییره  ،وزن نهییایي
مؤلفههای ریسك زنجيره تأمين تعيين شد.

گام  : 5اجرای روش دلفی پژوهش
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پس از جمعآوری دادههای پرسشینامههیا ،آنیاليز پاسیخهیا
شامل ميانگين ،ميانه ،انحراف معيار و واریانس تهيه شد و ضمن
بررسي پاسخ هیا ،در میواردی کیه انحیراف بیاالیي بیا ميیانگين
پاسخها وجود داشت میورد بیازنگری قرارگرفتیه و در خصیوص
مواردی غيرقابیلقبیول توسی پاسیخدهنیده از اجمیا نظیرات
استفاده شد.

گام  : 16ارزیابی تأثیر ریسکهای زنجیره تأمین بر شاخصهای
عملکرد مالی

گام  : 0رتبهبندی با تکنیکهای MCDM

تأثير ریسكهای زنجيره تأمين بر شاخصهای عملکرد مالي از
طریق ميران تأثير هر مؤلفه ریسك بر سود ناخالص شرکت مورد
بررسي و آناليز قرار گرفت.

با استفاده از تکنيكهای  ، MCDMهیر مؤلفیه ریسیك بیا
شاخص های ارزیابي سنجيده شید .کیه بیرای انجیام آن بعید از
جمع آوری پرسشنامه های توزیع شده در جامعه آماری موردنظر،
اعدادی را که هر یك از پاسیخ دهنیدگان بیا توجیه بیه جیداول
راهنمای امتيیازدهي شیدت ،احتمیال وقیو ریسیك  ،احتمیال
کش ریسك و توانایي مقابله شرکت در مواجهه با ریسك برای
این چهار شاخص منظور کرده اند وارد نرم افیزار  Excelشیده تیا
ميانگين این اعداد بهعنوان عدد نهایي هر یك از این شاخصهیا
بییرای هییر ریسییك بییه دسییت آییید( .در اییین مرحلییه برخییي از
پاسخنامهها که انحراف غيرقابلقبولي از ميانگين داشتند مجددا
به پاسخدهنده عودت شد تا امتيازدهي مجدد بر اساس ميانگين
حاصله انجام گيرد ).تکنيك هیای  MCDMبکیار رفتیه در ایین
پیژوهش  TOPSIS ،AHPو  VIKORمیيباشید .کیه رتبیه هییر
ریسك با سه تکنيك پيشنهادی فوق تعيين و سپس نتایج مورد
مقایسه قرار گرفت.

 -11تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره ( )MCDMبرای ارزیابی
ریسکها

یکي از متداول ترین و پرکاربردترین مدلهای تصميمگيیری
که از دل مجموعه روش های بهينه سازی بيرون آمده مدل هیای
تصميمگيری  MCDMهستند .این میدلهیای نيیز در شیرای
عدم قطعيت مطرح مي شیوند بیا ایین تفیاوت کیه در پاییان بیا
قطعيت سروکار داریم ولي در مدلهای با عدم قطعيت جوابهیا
از تابع توزیع احتمال تبعيت مي کنند( .منال در ازای این تصميم
با احتمال  % 22امکان دارد هزینهای رخ دهد)
در این مدل های تصميم گيری با در نظر گرفتن چند معيیار
به بهينه کردن تابع مطلوبيت  DMپرداخته ميشود
اییین پییژوهش از  1روش  MCDMشییامل تجزیییهوتحليییل
سلسله مراتبي ( ،)AHPاولویتبندی بر اساس شباهت به راهحل
ایدهآل ( ،)TOPSISو VIKORبیرای رتبیهبنیدی ریسیكهیا و
انتخاب مهم ترین ریسك ها بهیره میيبیرد .توضیيحات مختصیر
تکنيكهای بکار رفته در این پژوهش در ادامه ذکر شده است:

گام  : 7مقایسه رتبهبندیهای انجامشده در تکنیکهای

MCDM

مقایسه نتایج رتبهبندی ریسكها انجام و نهایتا رتبیهبنیدی
نهایي ریسكها مشخص گردید.

 تکنیکAHP

گام  : 8تعیین ضریب همبستگی رتبهها

یکي از کارآمدترین تکنيك های تصميم گيری چند متغيیره،
فرآیند تحليل سلسله مراتبي  AHPاست که اولیين بیار توسی
ساعتي ( )3112مطرح شد که بر اساس مقایسه های زوجي بنیا
نهییاده شییده اسییت .وا ه  AHPمخفیی عبییارت Analytical
 Hierarchy Processبه معنیي فراینید تحليیل سلسیله مراتبیي
است .انتخاب سنجهها بخش اول واکاوی  AHPاست .سپس بیر

در ادامه ضمن محاسبهی ضریب همبستگي جهت تشخيص
همگرایي رتبهها با استفاده از روش ميانگين ،رتبهبنیدی عوامیل
ریسك زنجيره تأمين شرکت ایران خودرو خراسان بدون در نظر
گرفتن وزن و اهميت هر یك از اعضای زنجيره در کیل زنجيیره
به دست آمد.
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اساس سنجههای شناسایيشده نامزدها ارزیابي ميشیوند .علیت
سلسله مراتبي خوانیدن ایین روش آن اسیت کیه ابتیدا بایید از
اهییداف و راهبردهییای سییازمان در رأس هییرم آغییاز کییرد و بییا
گسترش آنها سنجهها را شناسایي کرد تا به پایين هرم برسيم.
خالصه گامهای اجرای تکنيك  AHPبه شرح زیر است:
 -3ایجاد ساختار سلسله مراتبي
 -2مقایسه زوجي بين معيارها و زیر معيارها
 -1مقایسه زوجي بين آلترناتيوها در هر معيار
 -1استخراج وزن معيارها
 -5محاسبه نمره هر آلترناتيو در هر معيار
 -1محاسییبه امتيییاز نهییایي هییر آلترنییاتيو بییا اسییتفاده از
معیییییادله  3به شرح ذیل:

 مرحله  : 1ت یه ماتریس نرمال

ماتریس تصميم گيری ( )Dرا بیا اسیتفاده از رابطیه زییر بیه
ماتریس تصميم گيری نرمال تبدیل مي کنيم (در ایین رابطیه rij
نشاندهنده امتياز کسبشده توس گزینه  iدر معيار  jاست).
𝑗𝑖𝑟
𝑛
معیییییادله 2
2

 مرحله  : 2ت یه ماتریس نرمال موزون

ماتریس نرمال موزون از حاصلضرب ماتریس نرمال در وزن
هر یك از معيارها به دست ميآید.


مرحله  : 3تعیین نمودن گزینههای فرضی ایدهآل مثبت و

ایدهال منفی؛

𝑗𝑖𝑎 𝑆𝑖 = ∑ 𝑊𝑗 .

𝑗𝑖𝑎 :امتياز هر گزینه در هر شاخص

 -1اولویتبندی
یکییي از مزایییای مهییم فرآینیید تحليییل سلسییله مراتبییي،
اندازه گيری و کنترل سیازگاری هیر میاتریس و تصیميم اسیت.
محدوده قابل قبول ناسازگاری در هر سيستم به تصیميم گيرنیده
بستگي دارد ،اما در حالت کلي ساعتي پيشنهاد مي کند که اگیر
ناسیییازگاری تصیییميم بيشیییتر از  2 /3باشییید ،بهتیییر اسیییت
تصميمگيرنده در قضاوتهای خود تجدیدنظر کند.

بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

برای تشکيل گزینه ایدهآل منبت ) (A+باید در هیر ییك از
ستونهای ماتریس  Vبهترین مقیدار انتخیاب شیود یعنیي اگیر
شاخص متنامر با آن ستون جنبه منفي داشیت (منیل هزینیه)
کمترین مقیدار انتخیاب شیود و چنانچیه جنبیه منبیت داشیت
بيشترین مقدار انتخاب گردد.
∗
∗
∗
∗
∗
} 𝑛𝑉 𝐴 = {𝑉1 , 𝑉2 , 𝑉3 , … . ,
معییادله 1
−
−
−
−
−
} 𝑛𝑉 𝐴 = {𝑉1 , 𝑉2 , 𝑉3 , … . ,
معییادله 1

 مرحله  : 4تعیین فاصله هر یک از گزینهها را تا گزینه ایدهآل
مثبت و گزینه ایدهآل منفی

فاصله هر یك از گزینهها را تا گزینه ایده آل منبت و گزینه
ایده آل منفي حساب مي کنیيم .بیرای ایین منظیور از اطالعیات
ماتریس  Vاستفاده ميکنيم .فاصله گزینه  Iتا اییدهآل منبیت را
با نماد ∗𝑖𝑆و تا ایدهآل منفي را با نماد  𝑆𝑖−نشان ميدهند.

 تکنیک TOPSI S

تکنيك  TOPSISدر سال  3113توسی هوآهنیگ و ییون
ارائه و یکي از بهترین میدل هیای تصیميم گيیری چنید معيیاره
مي باشد .این تکنيك بر ایین مفهیوم اسیتوار اسیت کیه گزینیه
انتخابي ،باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل منبت (بهترین
حالت ممکن) و بيشیترین فاصیله را بیا راه حیل اییده آل منفیي
(بدترین حالت ممکن) داشته باشد[ .]12مراحل اجرای تکنيیك
تاپسيس به شرح ذیل ميباشد

معیییییادله 5

𝑆𝑖∗ = √∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗∗ )2

معیییییادله 1

𝑆𝑖− = √∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗− )2

 مرحله  : 5م اسبه میزان شباهت جواب به ایده آل مثبت (و
همچنین میزان دوری از ایده آل منفی)

 مرحله صفر :آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری

نسبت نزدیکي به گزینه ایده آل که با نماد ( )Ciنمایش داده
ميشود ،برابر است با:

مرحله آماده سیازی میاتریس تصیميم گيیری اسیت .در ایین
مرحله باید شاخص هیای غيرعیددی و عبیارت هیای کالمیي بیه
مقادیر عددی تبدیل شوند .توجه به جنبه منبت و منفي بیودن
شاخصها ضروری است.

معیییییادله 1

𝑆𝑖−
∗𝑖𝑆 𝑆𝑖− +

= 𝑖C

نهایتا باید گزینهها را با توجه به مقدار  Ciرتبهبندی کنیيم.
هرچه قدر مقدار  Ciبيشتر باشد گزینه موردنظر مطلوبتر است.
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𝑗𝑖𝑟 𝑖∑√

معیییییادله 3
𝑗𝑊 :وزن هر شاخص یا معيار

=𝑗𝑖



مرحله  : 0اولویتبندی جوابها بر اساس میزان شباهت

(بهترین * fاگر معيار هزینه باشد)

بهصورت نزولی

−

𝑓
𝑗𝑖𝑓 = max

معیییییادله 33

 تکنیکVIKOR

(بدترین  f-اگر معيار هزینه باشد)

ویکییور یییك روش  MADMتییوافقي اسییت کییه توسیی
آپریکوویچ و زنگ توسعه یافته است .ایین روش میي توانید ییك
مقدار بيشينه مطلوبيت گروهي برای اکنریت و یك کمينه تأثير
انفرادی برای مخالفت را فراهم نماید .روش ویکور مانند تکنيك
تاپسيس برای رتبه بندی گزینهها بر اساس معيارهیای مختلی (
معموال متضاد و با واحد اندازهگيری متفاوت) استفاده میيشیود.
این روش جهت دستيابي به یك یا چند راهکیار سازشیي بیرای
یك مسئله با معيارهای متضاد کیاربرد دارد بیهطیوریکیه قیادر
است تصميم گيرنده را برای رسيدن به یك تصميم نهایي کمك
نماید .در اینجا راهکار سازشي نزدیك ترین جواب موجه به اییده
آل بوده که یك توافق متقابل بين مطلوبيیت گروهیي و ميیزان
مخالفتهای انفرادی به وجود ميآورد.
این روش یك ابزار مفيد جهت تصميم گيیری چنید معيیاره
به حساب ميآید بهخصوص در مواقعي که تصميمگيرنیدگان بیه
علت وجود شاخص های متناقض به راحتي نمي توانند ترجيحیات
خود را در مسئله تصیميم گيیری ابیراز کننید .راهکیار سازشیي
به دست آمیده در روش ویکیور میورد توافیق تصیميم گيرنیدگان
خواهد بود زیر این راهکار مطلوبيت گروهي را حیداکنر(توسی
شیاخص  )Siو تیأثيرات فیردی را حیداقل(توسی شیاخص )Ri
ميسیازد .روش ویکیور ليسیت رتبیهبنیدی سازشیي و راهحیل
سازشییي ارائییه مییيدهیید کییه یییك راهحییل شییدني اسییت کییه
نزدیكترین به راهحل ایده آل ميباشد.
خالصه گامهای ویکور به شرح زیر ميباشد:
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معیییییادله 32

𝑗𝑖𝑓 𝑛𝑖𝑓 ∗ = m

گام سه  -محاسبه سنجه مطلوبيت ( )2Sو سنجه تاس
( )1Rبرای هر گزینه

) 𝑗𝑖𝑓 (𝑓 ∗ −
) (𝑓 ∗ − 𝑓𝑖−

𝑖𝑊 𝑆𝑗=∑𝑛𝑖=1

) 𝑗𝑖𝑓 (𝑓 ∗ −
)
) (𝑓 ∗ − 𝑓𝑖−

𝑖𝑊( 𝑥𝑎𝑀=𝑗𝑅

معیییییادله ( 32سنجه
مطلوبيت)
معیییییادله ( 31سنجه
تاس )

گام چ ار  -اندازه گيری شاخص ویکور ()Q
معیییییادله ( 31شاخص ویکور)

) ∗ 𝑆 (𝑆𝑗 −
) ∗ 𝑅 (𝑅𝑗 −
𝑉. −
+ (1 − 𝑉) −
) ∗ 𝑆 (𝑆 −
) ∗ 𝑅 (𝑅 −
معیییییادله ( 35سنجه مطلوبيت بهينه)
معیییییادله ( 31سنجه مطلوبيت کمينه)

=𝑗𝑄

𝑗𝑆𝑛𝑖𝑚 = ∗ 𝑆
−

𝑗𝑆𝑥𝑎𝑚 = 𝑆
∗

معیییییادله ( 31سنجه تأس بهينه)

𝑗𝑅𝑛𝑖𝑚 = 𝑅

معیییییادله ( 31سنجه تأس کمينه)

𝑗𝑅𝑥𝑎𝑚 = 𝑅 −

و  Vوزن استراتژی تصميمگيری منفعت گروهیي میاکزیمم
و(  ) 1-Vوزن پشيماني انفرادی ميباشد .بهطورکلي مقیدار V
برابر  275در ارتباط با رضایت عمومي ميباشد.

گام یک  -محاسبه ماتریس نرمال

گام پنج  -رتبه بندی بر اساس مقادیر بیهدسیت آمیده  Qو

تصميمگيری نهایي
گام دو  -شناسایي بهترین * fو بیدترین  f-مقیدار هیر
گزینهها را بیا مقیادیر  Sو  Rو  Qبیه ترتيیب صیعودی از
معيار
طریق تشکيل  1ليست رتبهبندی  ،رتبهبندی کنيد بهطوریکه
اگر معيارها یك منفعت ميباشند باید ماکزیمم باشند :
𝑗𝑖𝑓  𝑓 ∗ = maxمقدار کمتر بهترین آلترناتيو باشد.
معیییییادله 8
معیییییادله 9

𝑗𝑖𝑓 𝑓 − = min

اگر معيار هزینه باشد باید مينيم باشد:

گام سه  -محاسبه سنجه مطلوبيت ( )Sو سنجه تاس ()3R
برای هر گزینه
2- Utility
1- Regret
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گام شش – بررسي شروط
 خالصه فرآیندهای اجرای پژوهش

گزینه با کمترین مقدار  Qبهترین گزینه خواهد بود
فق درصورتيکه دو شرط زیر را داشته باشد:

خالصییه فرآینییدهای پییژوهش بییه شییرح نمیییییییودار 2
ميباشد:

الف – مزیت قابلپذیرشي داشته باشد :

معیییییادله 22

1
=DQ
𝑚−1

ب -ثبات قابلپذیرش در تصميمگيری داشته باشد
به عبارتي جواب برتر از منظر  Qدر مقدار  Sیا  Rهم
بهترین باشد.
شناسایي و استخراج ریسك های زنجيره تامين از
ادبيات موضو

تعيين شاخص های ارزیابي ریسك ها بر اساس تلفيق شاخص های
تکنيك  FMEAو همچنين شاخص های حائز اهميت بر اساس نظر
خبرگان لجستيك

طراحي پرسشنامه جهت ارزیابي ریسك ها بر اساس
شاخص ها

طراحي پرسشنامه جهت اخذ تعيين وزن شاخص ها

تعيين نتایج ارزیابي ریسك ها درهر شاخص

تعيين وزن شاخص ها
با استفاده ازتکنيك AHP

ارزیابي ریسك ها با استفاده از تکنيك های
MCDM

ارزیابي و رتبه بندی ریسك ها
با تکنيك AHP

ارزیابي و رتبه بندی ریسك ها
با تکنيك TOPSIS

ارزیابي و رتبه بندی ریسك ها
با تکنيك VIKOR

مقایسه نتایج ارزیابي ها و تعيين ضریب
همبستگي نتایج

تعيين وزن ریسك هر عضو زنجيره تامين
با استفاده ازتکنيك AHP
اعمال وزن ریسك هر عضو زنجيره در
امتياز نهایي هر مولفه ریسك

رتبه بندی نهایي ریسکها

تعيين ميزان اثرگذاری هر مولفه ریسك زنجيره تامين بر شاخص های عملکرد مالي

نم

سال بیست و یکم – شماره  -46پاییز 8931

ودار  - 2نمودار خالصه فرآیندهای اجرای پژوهش
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اخذ نظرات خبرگان لجستيك طي پرسشنامه باز شماره یك در خصوص ریسك های استخراج شده از ادبيات موضو )حذف ریسك
های کم اهميت و اضافه نمودن ریسك های جدید متناسب با شرای شرکت  ( Ikkو نهایي نمودن ریسك ها
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معیییییادله 19

𝑄𝐷 ≥ )Q(𝐴2) − 𝑄(𝐴1

 -12تجزیهوت لی یافتهها
 ریسکهای ن ایی زنجیره تأمین ایرانخودرو خراسان

ج

دول  - 62وزن شاخصهای ارزیابی

شدت

2711

وقو

2732

کش

2731

 نتایج امتیازات ریسکهای زنجیره تأمین

مقابله

2712

شناسایی و بررسی تأثیر مولفههای ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

طي پرسشنامه شماره یك ،نظرات خبرگان لجستيك در
خصوص  331ریسکي که از ادبيات موضو اسیتخراج شیده
بود اخذ گردید و نهایتا تعیداد  51ریسیك مهیم در زنجيیره
تأمين شرکت ایرانخودرو خراسان شناسایي گردید.

27221

متوس وزن هر یك از معيارها

طي پرسشنامه شماره دو نظرات پاسخدهندگان جامعیه
بر اساس شاخصهیا و معيارهیای تعيیينکننیده در ارزییابي
ریسك شامل "شدت اثر ،احتمال وقیو  ،احتمیال کشی و
توانایي مقابله شرکت در مواجهیه بیا ریسیك" اخیذ و میورد
ارزیابي قرار گرفت و نتایج امتيازات مشخص گردید.

 ارزیابی و رتبهبندی مؤلفههای ریسک زنجیره تأمین
بهمنظور ارزیابي ریسیك از سیه تکنيیك  VIKOR ، AHPو
 TOPSISبهره برده شده است .با توجه به اینکه برخي محاسیبات
در سه تکنيك فیوق مشیترک میيباشید در گیام اول محاسیبات
مربوط به گامهای مشترک انجام و در گامهای بعیدی محاسیبات
اختصاصي هر تکنيك انجام و نتایج به شرح جداول ذیل ميباشد:

 تعیین وزن شاخصهای ارزیابی



بهمنظور تعيیين وزن شیاخصهیای ارزییابي ،طیي اخیذ
نظرات متخصصين و به کمیك تکنيیك  AHPگروهیي وزن
نهایي هر شاخص به شرح ذیل مشخص شد:
 -3در گام اول نظرات خبرگان لجستيك طي پرسشینامه
شماره سه اخذ گردید.
 -2سپس در گام دوم ميانگين وزنها بیه روش اقليدسیي
(به جهت دقت باال) مطابق با میاتریس زییر مشیخص
گردید:

مقایسه رتبهبندی ریسکهای شرکت ایرانخودرو

خراسان به سه روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS
ج

دول  - 2مقایسه رتبهبندی ریسکهای شرکت ایرانخودرو
خراسان به سه روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS

ikk

AH
P

TOPSIS

VIKO
R

kk-3

31

32

32

دول  - 16ماتریس میانگین وزنها به روش اقلیدسی

kk-2

31

35

35

شدت

وقو

کش

مقابله

kk-1

31

31

31

شدت

3

2715

2731

3711

kk-1

1

1

5

وقو

2713

3

2751

2711

kk-5

5

5

1

kk-1

کش

2711

3711

3

2751

3

3

3

kk-1

1

1

1

مقابله

2751

1722

3711

3

kk-1

33

31

31

مجمو

2711

1725

5712

1712

kk-1

1

1

1

 -1نرمالسازی ماتریس به روش حسابي انجام گردید.
 -1بررسي سیازگاری میاتریس انجیام و بیا توجیه مقیدار
ضریب سازگاری ماتریس (  (27221که کمتر از 2733
ميباشد ماتریس سازگار ميباشد.

kk-32

1

1

1

kk-33

32

32

32

kk-32

1

1

1

با توجه به سازگاری ماتریس ،میانگین وزن هر یک شاخصها به

kk-31

1

1

1

شرح

kk-31

32

33

33

kk-35

2

2

2

kk-31

35

31

31

ج

 -5جیییدول ميباشد:
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مقایسه رتبهبندی ریسکهای "شرکت ایرانخودرو



Su-31

1

1

5

Su-31

1

2

1

IK

AHP

TOPSIS

VIKOR

Su-35

1

1

1

Ik-3

5

5

5

Su-31

1

32

33

Ik-2

3

3

3

Ik-1

2

2

1

Ik-1

1

1

2

Ik-5

1

1

1

(ت ران)" به سه روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS
ج

دول  - 3مقایسه رتبهبندی ریسکهای "شرکت

ایرانخودرو (ت ران)" به سه روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS

 مقایسه رتبهبندی ریسکهای “مشترک بین زنجیره " به
سه روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS
ج

زنجیره " به سه روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS

Co-3

3

3

3

دول  - 4مقایسه رتبهبندی ریسکهای " شرکت ایسیکو"

Co-2

2

2

2

isico

AHP

TOPSIS

VIKOR

Co-1

1

1

1

Is-3

2

2

2

Co-1

1

1

1

Is-2

5

5

5

Is-1

3

3

3

Co-5

5

5

5

Is-1

1

1

1

Is-5

1

1

1

روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS
به سه روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS



مقایسه رتبهبندی ریسکهای “شرکت ساپکو " به سه

روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS

 مقایسه رتبهبندی ریسکهای “تأمینکننده " به سه روش

ج

دول  - 7مقایسه رتبهبندی ریسکهای “شرکت ساپکو "

 VIKOR ،AHPو TOPSIS
ج

به سه روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS

دول  - 5مقایسه رتبهبندی ریسکهای “تأمینکننده " به

بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

Common

AHP

TOPSIS

VIKOR

 مقایسه رتبه بندی ریسک های " شرکت ایسیکو" به سه
ج

دول  - 0مقایسه رتبهبندی ریسکهای “مشترک بین

Sapco

AHP

TOPSIS

VIKOR

Supplier

AHP

TOPSIS

VIKOR

Sa-3

1

1

1

Su-3

3

3

3

Sa-2

3

3

3

Su-2

2

1

1

Sa-1

1

1

1

Su-1

32

33

32

Su-1

31

35

31

Sa-1

5

5

5

Su-5

35

31

35

Sa-5

2

2

2

Su-1

31

31

31

Sa-1

1

1

1

Su-1

33

1

1

Su-1

1

1

1



Su-1

32

31

31

روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS

Su-32

31

32

32

Su-33

1

5

1

سه روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS
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51

مقایسه رتبهبندی ریسکهای "عوام م ی ی" به سه

شناسایی و بررسی تأثیر مولفههای ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

Su-32

5

1

2



مقایسه رتبهبندی ریسکهای "عوام م ی ی" به سه

 مقایسه نتایج رتبهبندیها با استفاده از سه تکنیک ،AHP

روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS
ج

 VIKORو TOSIS

دول  - 8مقایسه رتبهبندی ریسکهای "عوام م ی ی"

با مقایسه نتایج رتبه بندی مؤلفههای ریسكهای زنجيره
تأمين ایرانخودرو خراسان ،خالصه نتایج به شرح جیییدول
 1ميباشد که در جدول مذکور عالوه بیر مقایسیه رتبیههیا،
ضریب همبستگي رتبهها در تکنيكهیای مختلی MCDM
نيز محاسیبه شیده اسیت کیه ضیریب میذکور نشیاندهنیده
همبستگي باالی نتایج ميباشد.

به سه روش  VIKOR ،AHPو TOPSIS

AHP

TOPSIS

VIKOR

En-3

1

1

1

En-2

1

1

1

En-1

2

2

2

En-1

3

3

3

En-5

1

1

1

En-1

5

5

5

شناسایی و بررسی تأثیر مولفههای ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

enviroment
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ج

دول  - 1مقایسه نتایج رتبهبندی ریسکها و ضریب همبستگی رتبهها در تکنیکهای مختلف MCDM

AHP

T O P S IS

V IK O R

C OR R E L
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) (AHP & T OP S IS

مدیریت نامناسب سيستم کانبان
تعداد کم تامين کنندگان واجد شرای
قرارداد نامناسب ( در نظر نگرفتن خواسته های تامين کنندگان)
مشکالت ناشي از تك منبعي بودن
طراحي نامناسب بسته بندی
افزایش هزینه های حمل و نقل
اقدامات اجتماعي ،کمپين ها و ...
تحریم های سياسي -
حواد و فجایع
قوانين و مقررات و تعرفه ها
محدودیت های ترافيك جاده ای (نظر متخصصين)

C OR R E L

ارزیابي و انتخاب نادرست تأمين کننده (خطاها و نداشتن تخصص ارزیاب ،زمانبندی نامناسب ارزیابي،معيار ناکافي و نامناسب ،عدم موجود تشویق و تنبيه)

) (AHP & V IK OR

انعطاف ناپذیری تأمين کنندگان در تغيير برنامه و مرفيت توليد
بسته بندی نامناسب ( -دشماخ)2007 ،
تغييرات مهندسي در طراحي قطعه  /مجموعه
ضع و ناتواني در به اشتراک گذاشتن اطالعات
مشکالت تامين مواد اوليه تامين کننده( تغيير قيمت  ،مشکل تامين مالي) ... ،
مشکالت توليد تامين کننده (مشکالت مرفيتي  ،تکنولو ی  ،LT ،نيروی انساني و )...
مشکالت قرارداد /فسخ یکجانبه قرارداد از جانب طرف های قرار داد
مشکالت مالي تامين کننده (افزایش هزینه های تامين ،بحران مالي و ) ..
ورشستگي تامين کننده
ارسال نامناسب ( ارسال اشتباه)
تامين نشدن به موقع مواد اوليه تامين کننده
نقص و از کار افتادگي ماشين آالت تامين کننده
تغيير قيمت مواد اوليه پيش از پيش بيني در مطالعات
عدم انعطاف پذیری الزم در شرای بحراني
مشکالت سيستمي ( ناکارمد بودن سيستم ،اختالل سيستم ،عدم هماهنگي با سيستم های زنجيره)
جریان نامناسب اطالعات
فقدان اعتماد دو طرفه در زنجيره
موجودی ناکافي در انبارهای عضو قبلي زنجيره

0.96

0.96

1.00

0.70

0.70

1.00

1.00

1.00

بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

ارسال نامناسب (آسيب حين بارگيری ،عدم رعایت استانداردهای بارگيری ،مغایرت کمي ،مرفيت ناقص ناوگان حمل ،مشکالت اسنادی)

0.99

0.91

0.93

0.98

1.00

1.00

1.00

0.94

0.94

1.00

1.00

1.00

1.00

شناسایی و بررسی تأثیر مولفههای ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

انبارش نامناسب (آسيب های حين فرآیند تخليه ،انبارش و ارسال از انبار)
انبارش نامناسب (ریسك های ناشي از کمبود فضای انبار)
انبارش نامناسب (عدم رعایت شرای استاندارد تخليه و انبارش( تجهيزات ،مروف) ... ،
موجودی در انبار ناکافي
برنامه ریزی توليد نامناسب (تغييرات مکرر برنامه توليد و ) ...
برنامه ریزی مواد نامناسب (محاسبات نامناسب برنامه حمل ،تاخير در تهيه برنامه حمل ،هماهنگي نامناسب و )...
ریسك های تغذیه خ (آسيب حين تغذیه ،برنامه ریزی نامناسب تغذیه ،تجهيزات نامناسب)
ریسك ضایعات قطعه در خ توليد
خرابي ماشين آالت و تجهيزات و یا از کار افتادگي ماشين آالت توليد
مدیریت نامناسب پالت خالي
مشکالت اسنادی (تاخير /اشتباه در ثبت اسناد محموله)
کنترل نامناسب کيفيت اقالم ورودی
مشکالت مالي (تاخير در پرداخت ها  /مشکالت تامين مالي )
ریسك مدارک  ،مستندات و محاسبات مهندسي ( بروز نبودن  ،BOMمغایرت مصرف در خ و )...
بروز نبودن موجودی (شمارش ناصحيک ،تاخير در ثبت اسناد و)...
کمبود ،خرابي و برنامه ریزی نامناسب تجهيزات لجستيك در انبار و تغذیه خ
حمل و نقل داخلي نامناسب
عدم انجام تعهدات مالي خودرو ساز در قبال تامين کننده
هماهنگي های نامناسب جهت بارگيری و ارسال (کمبود تجهيزات ،عدم هماهنگي بين انبارها و سالن توليد و)...
انعطاف ناپذیری توليد در توليد بچ سایزهای کوچکتر و یا تغيير برنامه متناسب با ikk
برنامه ریزی نامناسب (تغيير برنامه ،عدم همزماني توليد  ikبا  ،ikkتاخير در ابالغ برنامه به سالنها و )...
مدیریت نامناسب وسایل حمل ( برنامه ریزی حمل نا مناسب ،عدم امکان موقعيت یابي ناوگان ،کمبود ناوگان)
عدم امکان موقعيت یابي محموله های در راه
اعتصابات رانندگان
حمل و نقل نامناسب (آسيب حين حمل ،عدم رعایت استانداردهای حمل ،عدم رعایت )LT
حمل و نقل نامناسب (خرابي و حواد (تصادفات) وسایل حمل و نقل درحين حمل)
ارسال با تاخير مواد اوليه و قطعات از تامين کننده
ارسال قطعات اوليه با کيفيت پایين

kk-1
kk-2
kk-3
kk-4
kk-5
kk-6
kk-7
kk-8
kk-9
kk-10
kk-11
kk-12
kk-13
kk-14
kk-15
kk-16
Ik-1
Ik-2
Ik-3
Ik-4
Ik-5
Is -1
Is -2
Is -3
Is -4
Is -5
S u-1
S u-2
S u-3
S u-4
S u-5
S u-6
S u-7
S u-8
S u-9
S u-10
S u-11
S u-12
S u-13
S u-14
S u-15
S u-16
C o-1
C o-2
C o-3
C o-4
C o-5
S a-1
S a-2
S a-3
S a-4
S a-5
S a-6
E n-1
E n-2
E n-3
E n-4
E n-5
E n-6

16
13
14
4
5
1
8
11
6
9
10
7
3
12
2
15
5
1
2
3
4
2
5
1
4
3
1
2
10
13
15
16
11
6
12
14
7
5
4
3
9
8
1
2
4
5
3
3
1
4
5
2
6
6
3
2
1
4
5

12
15
14
4
5
1
8
13
7
9
10
6
3
11
2
16
5
1
2
3
4
2
5
1
4
3
1
7
11
15
14
16
9
4
13
12
5
3
6
2
8
10
1
2
4
5
3
4
1
3
5
2
6
6
3
2
1
4
5

12
15
14
5
4
1
8
13
6
9
10
7
3
11
2
16
5
1
4
2
3
2
5
1
4
3
1
6
10
14
15
16
9
4
13
12
7
2
5
3
8
11
1
2
4
5
3
4
1
3
5
2
6
6
3
2
1
4
5

C OR R E L

مولفه های اصلی ریسک

کد ریسک

) (T OP IS & V IK OR

نتایج رتبه بندی

ضریب همبستگی

-13

رتبهبندی

ن ایی

ریسکهای

زنجیره

تأمین

ج

دول  - 16وزن معیارهای اصلی ( اعضای زنجیره تأمین) –
مرتبشده

ایرانخودرو خراسان:
 وزن ن ایی هر مؤلفه ریسک در زنجیره تأمین شرکت

مقدار

شرح

ایرانخودرو خراسان

ریسك های تامين کنننده

28.9%

بر اسیاس سیاختار سلسیله مراتبیي کیه در میدل مفهیومي
زنجيره تأمين اشاره شده اعضیای زنجيیره تیأمين اییران خیودرو
خراسان بهعنوان معيارهای اصلي و مؤلفههای ریسیكهیای هیر
عضو زنجيره بهعنوان زییر معيارهیا در نظیر گرفتیهشیده و وزن
نهایي هر یك از مؤلفههای ریسك زنجيره از حاصیلضیرب وزن
ریسك هر یك از اعضای زنجيیره تیأمين در امتيیاز هیر ییك از
مؤلفههای ریسك زنجيره تیأمين کیه از تکنيیك  AHPحاصیل
ميشود به دست ميآید:

ریسك های عوامل محيطي

10.0%

ریسك های ایسيکو

9.4%

ریسك های ساپکو

8.9%

ریسك های ایران خودرو

8.5%

ریسك های مشترک بين زنجيره

5.4%

شناسایی و بررسی تأثیر مولفههای ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

ریسك های ikk

29.1%

 وزن زیر معیارها ( مؤلفههای ریسک هر یک از اعضای زنجیره
تأمین)

 وزن معیارهای اصلی ( اعضای زنجیره تأمین)

وزن زیر معيارها( مؤلفیههیای ریسیك هیر ییك از اعضیای
زنجيره تأمين) برابر با امتيازات ریسك هیر ییك از مؤلفیههیای
ریسك زنجيره تأمين بوده که در بند"  -1-1-1ارزییییییابي و
رتبهبندی مؤلفههیای ریسیك زنجيیره تیأمين" بیه روش AHP
محاسبهشده است ميباشد.
رتبهبندی نهایي ریسكهیای زنجيیره تیأمين اییرانخیودرو
خراسان به شرح جیییدول  33ميباشد:

نتایج حاصل از مقایسیات زوجیي ریسیكهیای هیر ییك از
اعضای زنجيره تأمين بیه روش  AHPمطیابق بیا جییییدول 32
ميباشد
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ج

دول  -11وزن و رتبه ن ایی هر یک از مؤلفههای ریسک زنجیره تأمین (مرتبشده در ک ریسکهای زنجیره تأمین)
وزن ن ایی

گروه اصلی ریسک

رفرنس

مولفه های اصلی ریسک

هر مولفه
ریسک

ikk

ریسک های زنجیره

خبرگان

0.024

2

خبرگان

0.022

3

()G uido e t al,2008

0.021

4

خبرگان

0.021

5

(دشماخ)2007 ،

0.020

6

()G uido et al,2008

0.020

7

()C hopra & M e inde l , 2007

0.020

8

( ابراهيم نژاد ) 1384

0.020

9

(سيم خواه)93 ،

0.019

10

()B la ckhurs t e t a l, 2007

0.019

11

خبرگان

0.019

12

()B la ckhurs t e t a l, 2007

0.019

13

(دشماخ)2007 ،

0.019

14

(دشماخ)2007 ،

0.019

15

(دشماخ)2007 ،

0.019

16

( اتابکي) 1384

0.019

17

()C hopra & M e inde l , 2007

0.019

18

(دشماخ)2007 ،

0.019

19

( بافقي) 89 ،

0.019

20

( اتابکي) 1384

0.018

21

خبرگان

0.018

22

(دشماخ)2007 ،

0.018

23

(دشماخ)2007 ،

0.018

24

ریسك های تامين کننده ارسال نامناسب (آسيب حين بارگيری ،عدم رعایت استانداردهای بارگيری ،مغایرت کمي ،مرفيت ناقص ناوگان حمل ،مشکالت اسنادی) (دشماخ)2007 ،

0.018

25

خبرگان

0.018

26

(دشماخ)2007 ،

0.018

27

( بافقي) 89 ،

0.018

28

خبرگان

0.017

29

(دشماخ)2007 ،

0.017

30

خبرگان

0.017

31

خبرگان

0.017

32

خبرگان

0.017

33

خبرگان

0.017

34

(دشماخ)2007 ،

0.017

35

خبرگان

0.016

36

(یوس وند)92 ،

0.016

37

خبرگان

0.016

38

خبرگان

0.016

39

(سيم خواه)93 ،

0.016

40

(دشماخ)2007 ،

0.015

41

()C hopra & M e inde l , 2007

0.015

42

(دشماخ)2007 ،

0.015

43

(دشماخ)2007 ،

0.015

44

خبرگان

0.015

45

(سيم خواه)93 ،

0.015

46

()G uido et al,2008

0.015

47

(دشماخ)2007 ،

0.015

48

خبرگان

0.015

49

(دشماخ)2007 ،

0.014

50

(دشماخ)2007 ،

0.014

51

(دشماخ)2007 ،

0.014

52

(دشماخ)2007 ،

0.014

53

( بافقي) 89 ،

0.012

54

(دشماخ)2007 ،

0.012

55

0.011

56

0.011

57

()B la ckhurs t e t a l, 2007

0.010

58

()G uido et al,2008

0.009

59

ikk
ایسيکو
ریسك های تامين کننده

ikk

ایران خودرو
ikk
ikk
ریسك های تامين کننده
عوامل محيطي
ریسك های تامين کننده
ریسك های تامين کننده
ریسك های تامين کننده
ریسك های تامين کننده
ایسيکو
ایسيکو

ikk

عوامل محيطي
ریسك های تامين کننده
ریسك های تامين کننده
ریسك های تامين کننده

ikk
ikk

ساپکو
ikk

ایسيکو
ریسك های تامين کننده

ikk

ریسك های تامين کننده
ایسيکو
ریسك های تامين کننده
ایران خودرو
ایران خودرو
ریسك های تامين کننده
ایران خودرو
عوامل محيطي

ikk
ikk

عوامل محيطي
ریسك های تامين کننده
ساپکو
ساپکو

مدیریت نامناسب پالت خالي
حمل و نقل نامناسب (آسيب حين حمل ،عدم رعایت استانداردهای حمل ،عدم رعایت )LT
ضع و ناتواني در به اشتراک گذاشتن اطالعات
مشکالت اسنادی (تاخير /اشتباه در ثبت اسناد محموله)
مشکالت توليد تامين کننده (مشکالت مرفيتي  ،تکنولو ی  ،LT ،نيروی انساني و )...
عدم امکان موقعيت یابي محموله های در راه
انعطاف ناپذیری تأمين کنندگان در تغيير برنامه و مرفيت توليد
هماهنگي های نامناسب جهت بارگيری و ارسال (کمبود تجهيزات ،عدم هماهنگي بين انبارها و سالن توليد و)...
انعطاف ناپذیری توليد در توليد بچ سایزهای کوچکتر و یا تغيير برنامه متناسب با ikk
مشکالت قرارداد /فسخ یکجانبه قرارداد از جانب طرف های قرار داد
برنامه ریزی نامناسب (تغيير برنامه ،عدم همزماني توليد  ikبا  ،ikkتاخير در ابالغ برنامه به سالنها و )...
اقدامات اجتماعي ،کمپين ها و ...
ریسك ضایعات قطعه در خ توليد
ریسك مدارک  ،مستندات و محاسبات مهندسي ( بروز نبودن  ،BOMمغایرت مصرف در خ و )...
قوانين و مقررات و تعرفه ها
بسته بندی نامناسب ( -دشماخ)2007 ،
مشکالت ناشي از تك منبعي بودن
ارزیابي و انتخاب نادرست تأمين کننده (خطاها و نداشتن تخصص ارزیاب ،زمانبندی نامناسب ارزیابي،معيار ناکافي و نامناسب ،عدم موجود تشویق و تنبيه)

ikk
انبارش نامناسب (ریسك های ناشي از کمبود فضای انبار)
عوامل محيطي
محدودیت های ترافيك جاده ای (نظر متخصصين)
ریسك های تامين کننده تغييرات مهندسي در طراحي قطعه  /مجموعه
ساپکو
تعداد کم تامين کنندگان واجد شرای
ikk
انبارش نامناسب (عدم رعایت شرای استاندارد تخليه و انبارش( تجهيزات ،مروف) ... ،
ایران خودرو
حمل و نقل داخلي نامناسب
ikk
کمبود ،خرابي و برنامه ریزی نامناسب تجهيزات لجستيك در انبار و تغذیه خ
ikk
انبارش نامناسب (آسيب های حين فرآیند تخليه ،انبارش و ارسال از انبار)
عوامل محيطي
افزایش هزینه های حمل و نقل
ساپکو
قرارداد نامناسب ( در نظر نگرفتن خواسته های تامين کنندگان)
ریسك های مشترک  ..عدم انعطاف پذیری الزم در شرای بحراني
ساپکو
طراحي نامناسب بسته بندی
ریسك های مشترک  ..مشکالت سيستمي ( ناکارمد بودن سيستم ،اختالل سيستم ،عدم هماهنگي با سيستم های زنجيره)
ریسك های مشترک  ..موجودی ناکافي در انبارهای عضو قبلي زنجيره
ریسك های مشترک  ..جریان نامناسب اطالعات
ریسك های مشترک  ..فقدان اعتماد دو طرفه در زنجيره
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(دشماخ)2007 ،
()G u id o e t a l,2008( )B la c k h u rs t e t a l, 2007

بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

(دشماخ)2007 ،

0.024

1

شناسایی و بررسی تأثیر مولفههای ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

برنامه ریزی مواد نامناسب (محاسبات نامناسب برنامه حمل ،تاخير در تهيه برنامه حمل ،هماهنگي نامناسب و )...
بروز نبودن موجودی (شمارش ناصحيک ،تاخير در ثبت اسناد و)...
اعتصابات رانندگان
ارسال با تاخير مواد اوليه و قطعات از تامين کننده
مشکالت مالي (تاخير در پرداخت ها  /مشکالت تامين مالي )
عدم انجام تعهدات مالي خودرو ساز در قبال تامين کننده
موجودی در انبار ناکافي
برنامه ریزی توليد نامناسب (تغييرات مکرر برنامه توليد و ) ...
ارسال قطعات اوليه با کيفيت پایين
حواد و فجایع
تامين نشدن به موقع مواد اوليه تامين کننده
ارسال نامناسب ( ارسال اشتباه)
ورشستگي تامين کننده
مشکالت تامين مواد اوليه تامين کننده( تغيير قيمت  ،مشکل تامين مالي) ... ،
مدیریت نامناسب وسایل حمل ( برنامه ریزی حمل نا مناسب ،عدم امکان موقعيت یابي ناوگان ،کمبود ناوگان)
حمل و نقل نامناسب (خرابي و حواد (تصادفات) وسایل حمل و نقل درحين حمل)
خرابي ماشين آالت و تجهيزات و یا از کار افتادگي ماشين آالت توليد
تحریم های سياسي -
مشکالت مالي تامين کننده (افزایش هزینه های تامين ،بحران مالي و ) ..
تغيير قيمت مواد اوليه پيش از پيش بيني در مطالعات
نقص و از کار افتادگي ماشين آالت تامين کننده
کنترل نامناسب کيفيت اقالم ورودی
ریسك های تغذیه خ (آسيب حين تغذیه ،برنامه ریزی نامناسب تغذیه ،تجهيزات نامناسب)
مدیریت نامناسب سيستم کانبان

رتبه هر مولفه ریسک در ک

ریسك زنجيره تأمين بر عملکرد میالي از طرییق معییادله
قابل حصول ميباشد.
معیادله 23

 -14تأثیر ریسکهای زنجیره تأمین بر عملکرد مالی

شناسایی و بررسی تأثیر مولفههای ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

شرکت
ازآنجایي که در پیژوهش حاضیر فقی ییك شیرکت (
ایران خودرو خراسان) مورد بررسي قرار مي گيرد و امکیان
بهره گيری از جامعه آماری و مقایسه نتایج عملکیرد میالي
آن با سایر شرکت ها از منظر تأثيرات منفیي ریسیك هیای
زنجيره تأمين نبوده لیذا بیا توجیه بیه اینکیه هیر ریسیك
زنجيره تأمين منجر به ایجاد اختالل در فرآیند زنجيیره و
نهایتا توق خطوط توليد و کاهش خروجیي توليید باشید
به منظور برآورد ميزان تیأثير هیر مؤلفیه ریسیك زنجيیره
تأمين بر عملکرد مالي ،ميیزان نقیش و سیهم هیر مؤلفیه
ریسك در ریسك کل زنجيره بیه عنیوان مبنیا و شاخصیي
قابلقبول مدنظر ميباشد.
مطابق با برنامه توليد شیرکت اییران خیودرو خراسیان
نسبت توليد محصوالت  suvو سواری بهطور تقریب برابر:
122
برنامه اسمي توليد سواری در هر روز
دستگاه
322
برنامه اسمي توليد  suvدر هر روز
دستگاه
حاشيه سود هر محصول  suvبه طور تقرییب دو برابیر
حاشيه سود محصول سواری در نظر گرفته ميشود.
با در نظر گرفتن حاشيه سود  Aریال برای توليید هیر
دستگاه خودرو سواری و  A2برای هر محصول  suvسیود
ناخالص روزانه( )Yبه شرح معیییادله ميباشد
𝐴𝑌 = 600𝐴 + 100 ∗ 2
معیییادله 21
𝐴= 800

ميزان

معادله 22

𝐴800
1330

*

توليد

در ریسكهای
زنجيره تأمين

=

مؤلفه ریسك
زنجيره تأمين
بر عملکرد
مالي

 -15نتیجهگیری و پیشن ادها
2

Ten 

 Topریسکهای زنجیره تأمین ایرانخودرو
خراسان

پيرو آناليز انجام شده و نتایج حاصله ده ریسیك مهیم
( )Top Tenشرکت ایرانخیودرو خراسیان بیه ترتيیب بیه
شرح ذیل ميباشد:
 .3برنامهریزی مواد نامناسب (محاسبات نامناسب برنامه
حمل ،تأخير در تهيه برنامه حمل ،هماهنگي نامناسب
و )...
.2

بروز نبودن موجودی (شمارش ناصحيک ،تأخير در
ثبت اسناد و)...

 .1اعتصابات رانندگان
 .1ارسال با تأخير مواد اوليه و قطعات از تأمينکننده
 .5مشکالت مالي (تأخير در پرداختها  /مشکالت تأمين
مالي)
 .1عدم انجام تعهدات مالي خودروساز در قبال
تأمينکننده
 .1موجودی در انبار ناکافي

سود ازدسترفته به ازای هر
یك دقيقه توق خ

به ازای هر یك

مؤلفه ریسك

دقيقه توق خ

هر روز توليید بیا سیه شیيفت کیاری معیادل 22731
ساعت و  3112دقيقه مفيد کاری در نظر گرفته شده و لذا
خسارت مالي یا سود ازدست رفته به ازای هر ییك دقيقیه
توق خ توليد از معادله به دست ميآید:
=

سود ازدسترفته

امتياز هر

اثرگذاری هر

 .1برنامهریزی توليد نامناسب (تغييرات مکرر برنامه

توليد3

توليد و )..
 .1ارسال قطعات اوليه باکيفيت پایين

با توجه به نتایج حاصل از تهيه امتيازات و رتبه بنیدی
ریسك های زنجيیره تیأمين ميیزان اثرگیذاری هیر مؤلفیه

 .32حواد و فجایع

 -3در صورت تغيير برنامه اسمي توليد ،معادله فوق بهطور متناسب
تغيير و بهتبع آن ميزان اثرگذاری هر مؤلفه ریسك زنجيره تأمين بر
عملکرد مالي نيز تغيير خواهد نمود.

 -2ده مورد از مهمترین موارد
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 م مترین ریسکهای هر عضو زنجیره تأمین

 -1حمل ونقیل نامناسیب (آسیيب حیين حمیل ،عیدم
رعایت استانداردهای حمل ،عدم رعایت )LT
 -5عدم امکان موقعيتیابي محمولههای درراه

ایرانخودرو خراسان

تقسيم بندی دیگری به جهت تشیخيص ریسیكهیای
مهم بهمنظور اتخاذ استراتژیهای مقابله توس هر یك از
عضوهای زنجيره انجیامشیده کیه ریسیكهیای هیر عضیو
زنجيره را به ترتيب اهميت مرتب مينماید مطابق بیا ایین
تقسيمبندی ،مهمتیرین ( )Top 5ریسیكهیای هیر عضیو
زنجيره به شرح ذیل ميباشد:

 م مترین ریسکهای تأمینکننده:

 م مترین ریسکهای ایرانخودرو خراسان :

-3

-2

-1
-5

برنامه رییزی میواد نامناسیب (محاسیبات نامناسیب
برنامه حمل ،تأخير در تهيه برنامه حمل ،هماهنگي
نامناسب و )...
بروز نبودن موجودی (شمارش ناصحيک ،تیأخير در
ثبت اسناد و)...
مشکالت مالي (تیأخير در پرداخیتهیا  /مشیکالت
تأمين مالي )
موجودی در انبار ناکافي
برنامهریزی توليد نامناسب (تغييیرات مکیرر برنامیه
توليد و ) ...

-3
-2

-1
-1
-5

 م مترین ریسکهای ساپکو

-3
-2
-1

 م مترین ریسکهای ایرانخودرو ت ران :

-3
-2

-1
-1

-5

عییدم انجییام تعهییدات مییالي خودروسییاز در قبییال
تأمينکننده
هماهنگي های نامناسیب جهیت بیارگيری و ارسیال
(کمبود تجهيیزات ،عیدم همیاهنگي بیين انبارهیا و
سالن توليد و)...
انعطییافناپییذیری توليیید در توليیید بییچ سییایزهای
کوچكتر و یا تغيير برنامه متناسب با ikk
برنامه ریزی نامناسب (تغيير برنامه ،عیدم همزمیاني
توليد  ikبا  ،ikkتأخير در ابالغ برنامه به سالن هیا و
)...
حملونقل داخلي نامناسب

-1
-5

مدیریت نامناسب سيستم کانبان
مشکالت ناشي از تك منبعي بودن
ارزیابي و انتخاب نادرست تیأمينکننیده (خطاهیا و
نداشییتن تخصییص ارزیییاب ،زمییانبنییدی نامناسییب
ارزیییابي ،معيییار ناکییافي و نامناسییب ،عییدم موجییود
تشویق و تنبيه)
تعداد کم تأمينکنندگان واجد شرای
قرارداد نامناسیب ( در نظیر نگیرفتن خواسیتههیای
تأمينکنندگان)

 م مترین ریسکهای ناشی از عوام م ی ی

-3
-2
-1
-1
-5

 م مترین ریسکهای ایسیکو:

 -3اعتصابات رانندگان
 -2مدیریت نامناسب وسایل حمل ( برنامهریزی حمیل
نامناسب ،عدم امکان موقعيتیابي ناوگیان ،کمبیود
ناوگان)
 -1حمل ونقل نامناسیب (خرابیي و حواد (تصیادفات)
وسایل حملونقل در حين حمل)
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عدم انعطافپذیری الزم در شرای بحراني
مشییکالت سيسییتمي ( ناکارآمیید بییودن سيسییتم،
اختالل سيستم ،عیدم همیاهنگي بیا سيسیتم هیای
زنجيره)
موجودی ناکافي در انبارهای عضو قبلي زنجيره
جریان نامناسب اطالعات
فقدان اعتماد دوطرفه در زنجيره

بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

-1

 م مترین ریسکهای مشترک بین زنجیره:

حواد و فجایع
تحریمهای سياسي
اقدامات اجتماعي ،کمپينها و ...
قوانين و مقررات و تعرفهها
محدودیتهای ترافيك جادهای (نظر متخصصين)

 -10ب ث نظری در مورد یافتهها و مقایسه نتایج با
مبانی نظری یا نتایج گذشته
با توجه اهميت مدیریت ریسك زنجيیره تیأمين و اثیر
مستقيم آن بر عملکرد مالي شرکتها ،پیرداختن بیه ایین
موضو از مهمترین اولویتهای شرکتها بیوده و شیرکت
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-3
-2
-1
-1
-5

ارسال با تأخير مواد اوليه و قطعات از تأمينکننده
ارسال قطعات اوليه باکيفيت پایين
تأمين نشدن بهموقع مواد اوليه تأمينکننده
ارسال نامناسب ( ارسال اشتباه)
ورشکستگي تأمينکننده

شناسایی و بررسی تأثیر مولفههای ریسک زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

] [4زنییید حسیییامي حسیییام و سیییاوجي آوا ()3113
مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین  ، . .م دیریت
و توسعه
] [5محمییدخاني ،اميییر( ،)3112ارزی ابی مقایس های
استراتژیهای تأمین بر مبن ای ه د و ت ت ش رای
ریسک در زنجیره تأمین ش رکت تولیدکنن ده ق ع ات
خودرو  .و کارشناسي ارشد فني و مهندسي ،دانشگاه یزد.
] [6فياضي نيا ،بهناز ( ،)3111راب ه فرهنگ سازمانی
با مدیریت ریسک موردم العه :شرکت الک و خمیرمایه
رازی ،کنفرانس بينالمللي مدیریت و حسابداری
] [7عزیییزی یوسیی ونیید رقيییه  ،نهاونییدی نسییيم
( ،)3111بررسی اثر مدیریت ریسک زنجیره ت أمین ب ر
کارایی شرکت های توزیع دارو  ،دانشگاه تربیت مدرس،
دوره کارشناسي ارشد
] [8خراساني الهه ( ،)3111ت لی ریسک در زنجیره
تأمین پایدار با استفاده از روش دلف ی و تص میم گی ری
چند معیاره فازی؛ (مورد بررسی شرکت ف رآوردهه ای
لبنی طراوت) ،دانشکده ارشاد دماوند
] [9حياتي ،محمد؛ عطایي ،محمد؛ رضا خالو کاکائي و
احمدرضا صيادی( " ،)3111ارزیابی و رتبه بندی ریسک
در زنجیره تأمین با استفاده از روش ت لی تاکس ونومی
(م العه م وردی ،مجتم ع ذوب آه ن اص ف ان" مجلیه
تحقيق در عمليات و کاربردهای آن
] [10بازرگان ،عبیاس ،سیرمد ،زهیره ،حجیازی ،الهیه
( )3111روشه ای ت ق در عل وم رفت اری ،ت ران:
انتشارات آگاه ،خاکي ،غالمرضا ( )3111روش تحقيیق بیا
رویکرد به پایاننامه نویسي ،تهران :انتشارات بازتاب.
] [11دالور ،علي ( )3111مقدمهای بر ت لی عاملی،
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي.
] [12شریفي سليم،مؤمني منصور( ،)3112مدل ه ا و
نرمافزارهای تص میمگی ری چن د شاخص ه ،انتشیارات
فنآوران

ایران خودرو خراسان نيز بیا توجیه بیه سیوابق اثیر منفیي
ریسكهای زنجيره تأمين بر کاهش توليید ،از ایین قاعیده
مستنني نبوده و با توجه به اینکه پژوهشي تاکنون در این
خصوص برای شرکت ایرانخودرو خراسیان انجیام نشیده،
پژوهش حاضر به عنوان اولیين تحقيیق در ایین خصیوص
مطییرح بییوده و مییيتوانیید کییار راهییهای بییرای اتخییاذ
استراتژیهای مناسب برای مقابله بیا ریسیك و تخصیيص
بهينه منابع سازمان باشید .الزم بیه ییادآوری اسیت عیدم
وجود پژوهش مشابه در ایین زمينیه بیرای ایین شیرکت،
امکان مقایسه یافته را سلب نموده است.
 -17کاربردهای نتایج و استفادهکنندگان از آنها
بییا توجییه بییه اینکییه ایجییاد وقفییه در فرآینیید توليیید
خودروسازی عالوه بر هزینیههیای فرصیت ازدسیترفتیه،
کاهش اعتبار و نارضایتي مشتریان را به جهیت تیأخير در
تحویل بهموقع در برداشته و همچنين هزینههیای زییادی
را بییرای جریمییه تییأخير در تحویییل متحمییل مییيشییود
اولویتبندی ریسكهای مذکور میيتوانید توجیه میدیران
ارشد سازمان را به مهم ترین ریسكها معطوف نموده تا با
نگرشي استراتژیك ،در خصوص سرمایهگیذاری مناسیب و
همچنين تخصيص مناسب منابع به اولویتهیا ،در جهیت
کاهش و حذف ریسكها گام مؤثری بردارند.
 -18منابع و مآخذ:
الف) ف رست منابع فارسی

] [1نالچي گر نيلوفر ،رجبزاده علي ( ،)3111ارائه مدل
عوام مؤثر بر ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی
و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی ،دانشگاه تربیت مدرس،
دوره کارشناسی ارشد
] [2رأفتي ،عليرضیا ( )3111مدیریت ریسک زنجیره
تأمین با رویکرد مدیریت ریس ک ه ای وارده از ط ر
تأمینکنندگان م العه م وردی در ش رکت م ندس ی و

ساخت تج یزات نیروگاهی مپنا (توگا) ،اولیين همیایش
ارتقای توان داخلي با رویکرد ساخت داخل
] [3ميییر فخرالییدیني سییيد حيییدر ،عنییدليب داوود و
رضییایي اصییل ،مرتضییي ( )3112ب هک ارگیری فن ون
تصمیمگیری چند شاخصه ج ت ارزیابی عوام ریس ک
زنجیرهی تأمین  -مطالعات مدیریت صنعتي

ب) ف رست منابع التین:
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