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Abstract
Due to the increasing importance of the issue of noise and risk in the supply
chain, and cement factories in particular (nature and activity) is associated with
various risks. Accordingly, the purpose of this study is to design an integrated
pattern of noise - financial risk in the lean supply chain. This research is in the
interpretive group in terms of the dominant paradigms of research. Strauss and
Corbin method was used to discover and identify codes and categories related to
the phenomenon. For this purpose, after reviewing the research literature in the
study area, using purposeful and judgmental sampling, 15 experts in the lean
supply chain of cement factories were interviewed in depth and theoretical
saturation was obtained. After open, pivotal and selective coding based on the
final paradigm model, the phenomenon of noises and financial risk in the lean
supply chain were classified into six main dimensions, 28 themes and 145 final
identifiers. To determine the validity and reliability of the data, two methods of
reviewing participants as well as reviewing non-participating experts in the
research have been used. Findings from this study showed that the main
phenomenon in the paradigm model is the integrated pattern of noise - financial
risk in the lean supply chain, including liquidity and activity ratios, production
and operations, and human resource-improving capabilities. Therefore, the
results of this study can be used in the design, development and integrated
implementation of noise - financial risk in the lean supply chain.

Corresponding Author: Alireza Anvari
Address: Department of Industrial Management &
Engineering, Gachsaran Branch, Islamic Azad
University, Gachsaran, Iran

*

Email: anvar.ali67@gmail.com

Rohollah Moghimi, Alireza Anvari, Saber Molla-Alizadeh-Zavardehi. Designing an Integrated Model of NoiseFinancial Risk in the Lean Supply Chain with a Foundation Data Theory Approach

31

Journal of Executive Management
Volume 13. Issue 26. Autumn and winter, 2021. Pages 31 to 52.

Extended abstract
1. Introduction
As supply chain disruption has become an
essential issue for many companies, risk
management
(financial
risk
and
disruptions) is increasingly emerging as
one of the most critical issues in the field
of supply chain management (Puche et al.,
2019). Also, when organizations are
exposed to potential disruptions caused
by sudden and unforeseen events, lean
methods help to reduce the conditions of
economic crises (Abualfaraa et al., 2020).
Failure to pay attention to the
establishment of risk management process
in cement factories leads to failure to
achieve goals and negative consequences,
including increased costs and greater
vulnerability to potential risks and threats.
Due to the existence of many risks and the
need for optimal usage of resources in the
lean supply chain, little attention to it may
cause significant damage to different parts
of the chain. (Laniyan & Adewumi, 2020).
Fars
Cement
Factories
has
implemented a strategic plan and
developed its vision and mission. Despite
the growth and development of an
integrated management system, the
process view of the lean supply chain in
the cement industry and the risk
management process, and evaluation of
organizational risks have not been
systematically implemented. It needs to be
examined, by grounded theory.

2. Objective
Despite the growth and development of
integrated management system in Fars
Cement Factories, the process view of
financial risk and noises in the lean supply
chain of the cement industry has not been
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systematically
implemented.
It
is
necessary to provide an integrated pattern
of financial risk-disorders. The purpose of
this study is to identify the key and
effective factors of financial risk and
noises in the lean supply chain of Fars
Cement Factories and to present an
integrated pattern of noises-financial risk
in the lean supply chain with a grounded
theory approach.

3. Research Methodology
The purpose of this study is to present a
polyhedron, comprehensive, and process
model for designing an integrated pattern
of disruptions-financial risk in the lean
supply chain in Fars cement factories. This
research is classified in the interpretive
group in terms of the dominant research
paradigms; therefore, it is in the category
of qualitative research in terms of
methodology. In this research, a
qualitative research method (grounded
theory approach) was used. The study's
statistical population included managers,
accountants of Fars cement factories, and
professors familiar with the subject of
research (65 people) and 15 people as
sample experts in risk management and
supply chain. Therefore, in this study, after
extracting the research variables from the
theoretical bases and several stages of
interviewing with experts (15 people), the
variables were identified entirely and
classified into primary and sub-categories;
And then, based on the grounded theory,
analysis of three types of coding: open
coding, axial coding, and selective coding
has been done. Two methods of reviewing
the participants and reviewing the nonparticipating experts in the research were
used to obtain the data's reliability and
validity (Shah Hosseini et al., 2020).
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4. Results/findings
This qualitative research has been
conducted to present the formation of an
integrated pattern of disruptions-financial
risk in the lean supply chain using
grounded theory. This study is qualitative
research in which purposive sampling, a
non-probabilistic sampling method, has
been used to select a sample. The analysis
of the interviews led to the identification
of six main categories. The categories are
causal conditions, axial phenomena,
contextual conditions, interventional
conditions, strategies, and consequences.
Each of these factors has sub-categories
and concepts. Nevertheless, in general; In
this study, causal factors affecting the
integrated pattern of disruptions-financial
risk into four general categories; axial
phenomenon factors (determining the
approach and considerations) into six
general categories; contextual conditions
into five general categories; interventional
conditions
(without
which
the
organization's strategies cannot be
formulated) into five general categories;
Strategic terms to the five main strategies
and, finally, the consequences that show
the output and effectiveness of previous
actions and behaviors; They are divided
into four predictable outcomes.

5. Implications
Management suggestions for achieving an
integrated pattern of disruptions-financial
risk include:
•

Providing training classes with a
learning and self-improvement
approach in the companies in
question

•

Creating the necessary contexts,
including
managerial
characteristics,
organizational
factors,
informational
factors,
environmental characteristics, to
achieve
appropriate
strategic
conditions and organizational goals

•

Creating symposiums, practical
and applied training through
participation in strategies, goal
setting, planning and etcetera in
the
organizational
plan
of
companies

•

Review of management style,
structure, methods, and process
procedures
in
systems
to
neutralize interfering factors

•

Review of the feasibility study of
goal settings,
planning, and
performance methods
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چکیده
با توجه به اهمیت فزاینده موضوع اختالل و ریسک در زنجیره تأمین در سالهای اخیر به طور عام و
کارخانجات سیمان به شکلی خاص(به دلیل ماهیت و نوع فعالیت) با مخاطرات مختلفی همراه بوده
است .بر همین اساس ،هدف این تحقیق طراحی الگوی یکپارچه اختالالت-ریسک مالی در زنجیره
تامین ناب می باشد .این پژوهش از حیث پارادایم های غالب پژوهش ،در گروه تفسیری قرار میگیرد.

از روش زمینه ای استراوس و کوربین برای کشف و شناسایی کدها و مقوله های مرتبط با پدیده
مورد نظر استفاده شد .برای این منظور بعد از بررسی ادبیات تحقیق در زمینه مورد مطالعه ،با
استفاده از نمونه گيري هدفمند و قضاوتی با  15تن از خبرگان در زنجیره تامین ناب کارخانجات

سیمان مصاحبه عمیق صورت گرفت و اشباع نظری حاصل شد .پس از انجام کدگذاری باز ،محوری
و گزینشی بر اساس مدل پارادایمی نهایی ،پدیده اختالالت و ریسک مالی در زنجیره تامین ناب در
قالب  6بعد اصلی 28 ،مضامین و  145شناسه نهایی طبقه بندی گردید .برای تعیین اعتبار و روایی
داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش

استفاده شده است .یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که پدیده اصلی در مدل پارادایمی
کلیدواژه ها:

الگوی یکپارچه اختالالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب مشتمل بر نسبتهای نقدینگی و

ریسک مالی ،زنجیره تامین

مطالعه می توان در طرح ،تدوین و اجرای یکپارچه اختالالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب بهره

الگوی یکپارچه ،اختالالت،
ناب ،نظریهپردازی داده بنیاد

فعالیت  ،میزان تولید و عملیات ،و قابلیتهای بهبود دهنده منابع انسانی است .لذا از نتایج این
برد.

* نویسنده مسئول :علیرضا انوری
آدرس :استادیار گروه مديريت صنعتي و مهندسی صنایع ،واحد
گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گچساران ،ایران
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 1مقدمه

نشان دادند که کاربرد ابزارها ی ناب موجب بهبود
عملکرد زنجیره تامین میشود.

امروزه مدیران با شرایط ناشناخته تر و ریسکهای

عدم توجه به استقرار فرآيند مديريت ريسک در

مالی جدیدی روبرو میشوند که الزم است خود را
برای مدیریت فعال و موثر آنها آماده سازند ،اینگونه
ریسکها اغلب به دالیل مختلفی نظیر پدیده های
طبیعی ،سیاسی ،اجتماعی،صنعتی ،تغییر سیاست
های تأمین کنندگان و  ...به وجود میآید .همچنین با
تنوع در محصوالت و نیز آسیب پذیر شدن زنجیره
ها به علت افزایش منابع ریسک مالی توجه به
مدیریت

اختالالت

است(روگاچف)2008،1

بروز پیامدهای منفی ازجمله افزايش هزينه ها و
آسیب پذيری بیشتر در برابر مخاطرات و تهديدات
احتمالی میگردد .شناسایی و ارزيابی عوامل ایجاد
کننده ریسک مالی و اختالالت که از ارکان اصلی

تغییرات سریع تقاضاي مشتریان به علت افزایش

بیشتر

کارخانجات سیمان منجر به عدم تحقق اهداف و

شده

که آن را دلیلی بر ارتباط

اختالالت و ریسک مالی می توان بیان کرد .ازآنجايی
که اختالل در زنجیره تأمین به مسئله مهمی برای
بسیاری از شرکتها تبديل شده است ،مديريت
ريسک (ریسک مالی و اختالالت) به طور روزافزونی
در حال مطرح شدن به عنوان يکی از موضوعات مهم
در حوزه مديريت زنجیره تأمین میباشد .طبقه
بندیهای مدیریت ریسک (چاپرا و سودهی2004 ،2؛

الکینز و همکاران2005 ،3؛ پوچ و همکاران)2019 ،4
نشان میدهد که اختالالت هم یکی از انواع ریسکها
است .زنجیره ی تأمین ناب تمام مراحل چرخه ی

مديريت ريسک در کارخانجات سیمان بوده  ،امکان
پیشگیری و ارائه پاسخ مناسب و به موقع به ريسکها
را فراهم مینمايد .با توجه به وجود ريسکهای فراوان
و نیز لزوم صرف بهینه منابع در زنجیره تأمین ناب،
کم توجهی به آن ممکن است خسارتهای زيادی را بر
بخشهای مختلف زنجیره وارد نمايد .بنابراین با توجه
به مسائل مطرح شده و اهمیت صنعت سیمان به
لحاظ برنامه ریزی سرمایه گذاری ،به نظر می رسد
هر گونه بهبود در این زمینه از توجیه کامال ًاقتصادی
برخوردار است(النیان و ادوومی.)2020 ،9
زنجیره تامین صنعت سیمان شبکه ای پیچیده از
چندین بخش می باشد .کارخانجات سیمان فارس با
پیاده سازی طرح راهبردی و توسعه چشم انداز و
بیانیه مأموريت خود ،عال وه بر نگاه ويژه به تعالی

زندگي محصول را در بر ميگیرد .با این حال زماني

سازمانی  ،رويکردی آينده نگرانه به ذينفعان در

که سازمانها در معرض اختالالت احتمالي ناشي از

زنجیره تأمین خود داشته است .باوجود رشد و

حوادث ناگهاني و پیش بیني نشده) مانند :بحران
های اقتصادی و سیاسي و یا بالیای زیست محیطي(
هستند ،شیوه های ناب5به کاهش شرایط بحرانهای

توسعه سیستم مديريت يکپارچه  ،نگاه فرآيندی به
مقوله زنجیره تأمین ناب در صنعت سیمان و در نظر
گرفتن فرآيند مديريت ريسک و رتبه بندی و ارزيابی

اقتصادی کمک ميکند (ابوالفرا وهمکاران .) 2020،6در

ريسکهای سازمانی ،به صورت سیستماتیک عملیاتی

بخش عمده ای از تئوریهای مدیریت زنجیره تامین

و استفاده از تکنیک های مناسب ارزيابی با استفاده

این مورد منظوری و رهمان )2013( 7نشان دادند که
(با تقسیم بندیهای انجام شده) با بخشی از اصول
تولید ناب همخوانی دارد .پوچ و همکاران )2019( 8هم

نشده است  .تکنیکهای ارزيابی ريسک و اختالالت

از رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد میتواند فصل
جديدی از رشد و رونق سازمانی و تحقق اهداف را
برای سازمان به ارمغان آورد .هدف از تحقیق حاضر،

1

Rogachev
Chopra & Sodhi
3 Elkins et al
4 Puche et al
5
Lean practices
2

Abualfaraa et al

7

Manzouri & Rahman
8 Puche et al
9 Laniyan & Adewumi
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کلیدی و موثر ریسک مالی و

عمیق با طیف گستردهای از صنایع و مراکز خدماتی

شناسایی عوامل

اختالالت در زنجیره تأمین ناب کارخانجات سیمان

گوناگون برقرار نموده است که به طور مستقیم در

فارس و ارائه الگوی یکپارچه اختالالت-ریسک مالی

قیمت تمام شده بسیاری از طرح ها اثر دارد به گونه

در زنجیره تامین ناب با رویکرد نظریهپردازی داده

ای که تغییرات و تکانه های وارده براین صنعت (اعم

بنیاد است .بنابراین در این پژوهش با استفاده از

از تغییرات تولید ،مصرف و قیمت ) بالفاصله بر پیکره

نظریه پردازی داده بنیاد (گراندد تئوری)  -که روشی

صنایع پیشین و پسین مرتبط با آن منعکس خواهد

نظام مند جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی

شد .ضمن اینکه فرایند تولید در کارخانه سیمان

است  -به منظور ارائه گزارشی نظری از ویژگیهای

همانند سایر محیط های صنعتی به دلیل ماهیت و

عمومی "اختالالت-ریسک مالی در زنجیره تامین

نوع فعالیت با مخاطرات مختلفی همراه می باشد.

و همچنین برای تولید نظریه (در موضوع

در ادامه این مقاله به مبانی نظری در موضوع

ناب"

تحقیق) مورد استفاده پژوهشگران ،تا حصول نتایج

تحقیق پرداخته می شود.

اقداماتی انجام میگیرد.
در مطالعات پيشين مطالعات زیادی در زمینه
های ریسکهای مالی و اختالالت انجام شده است ،و
در مواردی به برخي از عوامل علي ،زمينه اي ،مداخله
گر و راهبردها اشاره شده است  .اما در اين پژوهش
همگي اين عوامل تحت عنوان عوامل مؤثر بر الگوی
یکپارچه اختالالت-ریسک مالی  ،با رویکرد ناب
سازی زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفته است.
این مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است :ابتدا
ادبیات و پیشینه پژوهش تحلیل و ارائه شده است.
بعد از ان روش شناسی تحقیق بیان شده و در
مرحله بعد یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل ان
گزارش؛ و سرانجام نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه
شده است.

زنجیره تامین ناب را شکل گیری یک جریان ارزش از
تامین کنندگان به مشتریان نهایی برای حذف تمام
انواع ضایعات در سیستم تولیدی به منظور ،حفظ
مزیت رقابتی در یک بازار پایدار و قابل پیش بینی
تعریف شده است(ایکن .)2018 ،1زنجیره تامین ناب
باید جریانی از کاالها ،خدمات و تکنولوژی را از تامین
کننده به مشتری بدون هیچ گونه ضایعات یا فعالیت
های فاقد ارزش افزوده فراهم نماید.زنجیره تامین
ناب بر استفاده از فعالیت های بهبود مستمر تاکید
می نمایند تا از این طریق بتوان تمام انواع ضایعات
یا فعالیت های فاقد ارزش افزوده را در طول زنجیره

تامین شناسایی کرده و آن ها را حذف نمود(الویم و

 2پیشینه پژوهش

اولیویریرا .)2020 ،2به عبارت دیگر زنجیره ناب بر
انجام کار بیشتر با صرف منابع کمتر تمرکز دارد. .هم

ریسک در زنجیره تامین ،تغییرات بالقوه ای است

چنین کاهش زمان راه اندازی ماشین آالت و افزایش

که ارزش افزوده را در هر یک از بخش های زنجیره

کارایی سیستم تولید نیز در این الگو از اهمیت باالیی

تامین کاهش می دهد .اختالالت زنجیره های تامین

برخوردار هستند،زیرا سبب تولید اقتصادی در دسته

باعث رخداد ریسک در زنجیره تامین می گردد که

های کوچک ،کاهش هزینه ،افزایش سودآوری و

جریان عادی کاال و مواد را در زنجیره مختل کرده و

انعطاف پذیری تولید می شود.هرچقدر که زمان راه

شرکت ها را در معرض ریسک های مالی و عملیاتی

اندازی کمتر بشود می توان انعطاف پذیری داخلی را

قرار می دهند .از آنجایی که صنعت سیمان کشور،

افزایش داد.اما یک زنجیره تامین ناب ممکن است

یکی از صنایع زیربنایی است که رابطه و پیوندی

Ekene
Alvim & Oliveira
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 2.1زنجیره تامین ناب

توجهی به پاسخ گویی به تقاضای مشتری
1

2

روح هللا مقیمی ،علیرضا انوری ،صابر مل علیزاده زواردهی .طراحی الگوی یکپارچه اختلالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد
نظریهپردازی داده بنیاد

پژوهشنامه مدیریت اجرایی
Journal of Executive Management

دوره  .13شماره  .26پاییز و زمستان  .1400صفحات  31تا .52

ننمایند،چرا که این امر به انعطاف پذیری در طراحی

کردند :ریسک بازار،ریسک اعتباری ،ریسک نقد

محصول ،طرح ریزی،1زمان بندی،2توزیع و هم چنان

شوندگی ،ریسک عملیاتی ،ریسک حقوقی و ...

ساخت نیاز دارد که در زنجیره تامین ناب چندان
مورد توجه نیست(منظوری و رحمان.)2013 ،3

 2.3اختلالت زنجیره

تامین9

در کل ،اختالل زنجیره تأمین ،موقعیتی ناخواسته و
نامساعد است که منجر به ریسک زنجیره تأمین می
شود .براي اعضاي زنجیره تأمین ،این رخداد در

 2.2ریسک مالی زنجیره تامین
ازآنجاکه هدف سازمانهای اقتصادی ،حداکثر کردن
سود و همزمان کنترل ریسک مالی است بخش
مهمی از استراتژی یک سازمان بر مدیریت ریسک
مالی تأکید میکند .بر این اساس مدیریت ریسک به
این دلیل بخشی از استراتژی یک سازمان را تشکیل
میدهد که کاهش احتمال زیان ناشی از فعالیتهای
یک سازمان ایجاد فضایی با اطمینان بیشتر که به
مدیران فرصت تصمیمگیری مطلوبتر میدهد
(کمپبل.)2017 ،4

منفی بر عملکرد زنجیره وارد کنند .کتیکیدیس و
همکاران)2006( 5ریسک های زنجیره تأمین را به دو

طی یک دهه گذشته افزایش یافته است".اختالالت
زنجیره تامین "حوادثی برنامه ریزی نشده و غیرقابل
پیش بینی اند که جریان عادی کاال و مواد را در

شکست های اقتصادی و همین طور پویایی های
عادی مانند کمبود ظرفیت در صنایع رو به رشد،

همکاران .)2019 ،11به علت رقابت شدید در بازارها،

شرکتی) و بیرونی) قیمت های بازار ،اقدامات رقبا،

هزینه ها و باده تولید ،کیفیت تأمین کننده و
6

تغییرات سریع نوع تقاضاي مشتریان ،توسعه سریع
تکنولوژي و اهمیت عدم قطعیت تقاضا و تأمین،

بیشتر اختالالت زنجیره تأمین را می توان به سه

و سعد )2005( 7آن ها را به ریسک های ناشی از

دسته تقسیم کرده است(اولیوار – بنیتزر و

سیستم های پیچیده هماهنگی عرضه و تقاضا

همکاران :)2012 ،12ریسکهاي مربوط به تقاضا؛

)درونی( ،و اختالالت) بیرونی (طبقه بندی کردند.
الکینز ریسک های پیشروی زنجیره تأمین را به چهار
دسته اصلی مالی ،استراتژیک ،عملیات و اتفاقی
و

محرابی( )1396ریسک های مالی بدین صورت تعیین
Planning
Scheduling

اختالالت زنجیره های تامین هستند که به شدت در

ناگهانی شهرت رخ می دهند (طالعی زاده و

ظرفیت ،قوانین ،تأخیرهای اطالعاتی و عوامل

تقسیم

باعث رخداد ریسک در زنجیره تامین می گردد،

تغییر در تقاضا ،ورود رقبای جدید و یا از دست رفتن

طبقه درونی) شامل موضوعاتی نظیر نوسانات

می

گفته می شود (کلیبی و

همکاران10

 .)2010،آنچه

دالیلی چون آشفتگی های اجتماعی و سیاسی و

که در زنجیره تأمین وجود دارند ،ممکن است اثرات

کند(الکینز.)2005،8

با توجه به میزان شدت آن ،اشکال ،اختالل یا بحران

ریسک های مالی و عملیاتی قرار می دهند و به

تامین اشاره کرده اند .طیف وسیعی از ریسکهایی

ندری

موقعیتی استثنایی و غیر عادي محسوب می شود که

زنجیره را مختل کرده و شرکت ها را در معرض

محققان بسیاری به تاثیر ریسکهای زنجیره

موضوعات سیاسی تقسیم بندی کردند  .کلیندوفر

مقایسه با فعالیت هاي تجاري هر روزه آن ها،

ریسک های مربوط به تأمین و سایر ریسکها.
زنجیره هاي تأمین ناب و کارا بیشتر با اختالل
مواجه می شوند .ارتباط معکوسی بین کارایی و
ریسک مالی در زنجیره وجود دارد (لیو و

هوانگ،13

1

8

2

9

Manzouri & Rahman

3

Kampbel

4

5

Ketikidis et al
Kleindorfer
7
Saad
6

Alkinz
Supply chain noise
10
Klibi et al
11
Taleizadeh et al
12
Olivares Benitez et al
13 Liu & Huang
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 .)2020مثا لهاي زیادي از اختالل در جهان واقعی

می کنند :تعداد و شدت بحران هاي طبیعی

وجود دارد :اعتصاب در دو بخش شرکت جنرال

(خشکسالی ،سیل ،زمین لرزه و )...و تعداد بحران

موتور (اسپیکمن و دیوید)2004،1؛ اعتصاب نیروي کار

هاي غیر طبیعی) اعتصاب ،جنگ ،تصادفات،

در سال  29 ، 2002بندر در سواحل نیو یونایتد

موتور2

شرقی ایالت متحده (لیونگ و همکاران)2007،3؛
قطع برق در شمال شرق ایالت متحده در سال 2003
(بروکس و وگل)2003،4؛ طوفان کاترینا و ریتا در
سال  2005در سواحل ایالت متحده (بارونو و

دوچ5

 .)2005،بارش برف شدید در طول یک ماه در
زمستان سال  2008در چین (لین و وانگ)2011،6؛
زمینلرزه های ویرانگر سال 1369رودبار و منجیل؛
سال  1382بم؛ سیل سال  1398جنوب و غرب ایران
و...که موجب اختالالتی شده اند.

در مسیر شناسایی این موضوعات و تالش براي
ایجاد تمایز بین ریسکهاي زنجیره تأمین محققین
بسیاري به طبقه بندي ریسکهاي زنجیره تأمین
پرداخته اند (الکینز2005 ،؛ چاپرا و سودهی2004،8؛
روگاچف2008،9؛ پوچ و همکاران )2019 ،10اختالالت
را یکی از انواع ریسکها می داند.
در این پژوهش با مطالعه و بررسی حدود
160منابع مرتبط؛ حدود 190مورد به عنوان شاخصهای
الگوی یکپارچه اختالالت-ریسک مالی در زنجیره

در محیط تجاري امروزي ،بالیاي طبیعی و غیر
طبیعی زنجیره هاي تأمین را آسیب پذیر کرده و
احتمال وقوع این اختالالت امروزه بیشتر و پیامد آن
ها شدیدتر شده است .در زمان وقوع این اختالالت
و بعد از آن ،زنجیره ها ممکن است خساراتی متحمل
شده و هزینه هایی براي بهبود عملکرد خود
بپردازند(وانگ و همکاران .)2011،7علت اینکه زنجیره
هاي تأمین امروزي آسیب پذیر ترند ،این گونه بیان

تامین شناسایی شده اند .مهمترین یافته های
تحقیق در ادبیات نظری در جدول  1طبقه بندی
شده است .با بررسیهای مکرر و نیز استفاده از نظر
خبرگان امر از طریق تکنیک دلفی11؛ موارد مشابه
حذف یا ترکیب شدند و به این صورت تعداد 145
مورد از شاخصهای اصلی الگوی یکپارچه اختالالت-
ریسک مالی از طریق بیش از  40منابع معتبر داخلی
و خارجی مرتبط شناسایی شده اند .

1

Spekman & Davis
New United Motor
3 Leung
4 Brooks & Vogel
5 Barrionuev & Deutsch
6 Lin & Wang
7 Wang et al
8 Chopra & Sodhi
2

39

تروریسم و .(...

Rogachof
Puche et al
 11برای دستیابی به اجماع گروهی از  10نفر خبره برتر استفاده

9

10

شده تا بعد از  4راند ،نتایج توافق جمعی در جدول  3حاصل

شده است.
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جدول  1انواع ریسک و اختلل در زنجیره تامین (محققین)

انواع ریسک و اختالل

محقق

نسبت فعلی  ،نسبت بدهی به سهام (کل بدهی به ارزش خالص کل) ،نرخ رشد یا
روند فروش  ،نرخ رشد یا روند سود خالص  ،حاشیه سود خالص ،حاشیه سود

ناخالص ،سود عملیاتی  ،اهرم عملیاتی  ،نسبت پوشش نرخ بهره  ،نسبت پوشش
بدهی به خدمات  ،جریان نقدی  ،اهرم مالی  ،نسبت گردش مالی دارایی  ،نسبت
گردش سرمایه در گردش  ،ارزش خالص خود را به ارزش برگردانید،بازده سرمایه

جایادو2006 ،

استخدام شده  ،بازده دارایی  ،نسبت گردش مالی سهام  ،نسبت گردش مالی بدهی

 ،نسبت پوشش دارایی ،وامهای بانکی به فروش  ،موارد دیگر (روند عملکرد  ،پوشش
امنیتی)
بازگشت دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت فعلی ،نسبت سریع ،نسبت
دارایی بدهی ،کل گردش مالی دارایی ها ،نرخ رشد حقوق سهامداران ،نرخ سود

خالص بازده ،گردش مالی حساب های دریافتنی ،گردش موجودی ،کاهش رشد کربن
ریسکهای
مالی

تحقیق و توسعه نرخ رشد ،نرخ رشد هزینه کاهش کربن

صنعت
سیمان

2016
ندری و محرابی،

بازار ،نقد شوندگی ،عملیاتی ،قانونی ،اعتباری

1396

ریسک نقدینگی ،ریسک اعتباری ،ریسک نرخ بهره ،ریسک ارزی ،ریسک ساختار

دی و همکاران،

سرمایه ،ریسک عمومی

ریسکهای

ژانگ و همکاران،

خرابی دستگاه ،خرابی برق (منبع تغذیه) ،وقوع نامشخص خطر عدم وجود روش کار
استاندارد ،ترکیب شیمیایی نادرست ،انتخاب اشتباه فروشنده  ،انسداد ،نشت،
ذخیره سازی کافی ،عدم دانش کار ماشین
درجه آلودگی،عامل آلودگی،خطر زیست محیطی ،شاخص ریسک زیست
محیطی،شاخص زمین انباشتگی،شاخص بار آلودگی،شاخص ریسک

2018

مهیدی و
همکاران2014 ،
النیان و ادوومی،
2020

معین زاده و حاج
برنامه ریزی و کنترل ،ریسک تأمین ،ریسک فرایند ،ریسک تقاضا ،ریسک محیطی

امنیت سیستم اطالعاتی ،کسب اطالعات ،قانون ،مالکیت ،سیستم اطالعاتی
ریسک مالی ،ریسک استراتژیک ،ریسک عملیاتی ،ریسک منابع انسانی ،ریسک
تجهیزات و تکنولوژکی ،ریسک شهرت ،ریسک قوانین ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
محیطی (قوانین و سیا ستهای دولتی)

ریسکهای
زنجیره
تامین

ایجاد روابط همکاری بلند مدت ،تقویت دانش و فرهنگ در مورد مدیریت ریسک،
نگهداری موجودی اضافی (سهام بافر) ،انجام حسابرسی های واجد شرایط بودن /

فتحعلی ها،
2009

سوانسون و

همکاران2010 ،
زند حسامی و
ساوجی2011 ،

ویلدینگ و

قابلیت های تأمین کننده ،استفاده از تهیه کنندگان پشتیبان ،برنامه ریزی احتمالی

همکاران2012 ،

خطرات طرف تقاضا ،تامین خطرات جانبی  ،خطرات نظارتی  ،قانونی و دیوانساالری،

ادم2014 ،؛

خطرات زیرساختی،خطرات فاجعه بار

یوسف2017 ،

زنجیره تأمین،انتقال خطرات از طریق بیمه
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محقق

انواع ریسک و اختالل
عملیاتی،زیر ساخت ،قانونی ،فرهنگی ،اقتصادی ،تامین کننده ،پیش بینی ،انبار،

روجرز و

غیره) ،آب و هوا (یخی  ،طوفان  ،گرما) ،بی ثباتی سیاسی (اعتصاب  ،مالیات  ،جنگ ،

معین زاده و حاج

حمالت تروریستی  ،تحریم  ،درگیری های سیاسی سیاسی  ،اختالفات صنعتی)،

فتحعلی ها،

حمل و نقل ،نیروی کار ،بالی طبیعی

بالیای طبیعی (آتش سوزی  ،زلزله  ،سیل  ،ریزش سنگ  ،لغزش زمین  ،بهمن و

کنترل های واردات یا صادرات ،شکایات اجتماعی و فرهنگی ،جرم ،خطرات قیمت و
ارز  /تورم

همکاران2016 ،

2009

اختالالت تأمين كننده ،خطرات مرتبط با محصول  ،خطرات مرتبط با انهدام و
بازیافت ،مواد اولیه غیر یکنواخت از نظر کیفی ،شرکاي تجاري کلیدي ،تجهیزات

پیچیده /ممنوعیت هاي زیر بنایی  ،الزامات اکید از سوي مشتریان کلیدي ،قابلیت

اطمینان پایین شرکا در زنجیره ،نبودن کنترل کافی در زنجیره تامین (به عنوان مثال
براي فعالیت هاي برون سپاري شده ،نبودن مدیریت ریسک کافی و نبودن مشوق
هاي مناسب براي برنامه هاي بازیافت و انهدام ایمن ،کمبود زیر بناهاي کافی براي

تخمه چی و

ماکویی 1393،

پشتیبانی اشتراك اطالعات،کمبود وضوح اطالعاتی ،استانداردهای  ICTدر حال تغییر
در زنجیره تامین ،از دست دادن قراردادها ،برون سپاري ،نبود همکاري و هماهنگی
مشخص ،نبود اعتماد و اطمینان ،پایین بودن سطح آموزش و یادگیري کارکنان،
بهینه سازي محلی
عدم وجود روش کار استاندارد ،ترکیب شیمیایی نادرست ،انتخاب اشتباه فروشنده،
انسداد  ،نشت ،ذخیره سازی کافی ،بالیای طبیعی (آتش سوزی  ،زلزله  ،سیل ،

اختالالت در

ریزش سنگ) ،اختالل در فرآيند (نقص ماشين آالت ،نبود تسهيالت)

زنجیره

بيماري ها و اپيدمي ها ،اعتصابات كارگري ،اختالالت تأمين كننده ،خرابي در سيستم

تامین

اطالعاتي ،اختالل در فرآيند (نقص ماشين آالت ،نبود تسهيالت) ،هزینه حمل و نقل،
ظرفیت حمل و نقل ،زمان تدارک حمل و نقل ،بالیای طبیعی (آتش سوزی  ،زلزله ،
سیل  ،ریزش سنگ)

ظرفیت ساخت ،هزینه تولید ،هزینه نگهداری ،زمان تدارک سفارش ،زمان تدارک
تولید ،تقاضا ،هزینه حمل و نقل ،ظرفیت حمل و نقل ،زمان تدارک حمل و نقل،
خطرات مرتبط با محصول

مهیدی و

همکاران2014،

محمدی و

شجاعی1395 ،

پوج وهمکاران،
2019

جامعه ،نمونه ،ابزار اندازهگیری داده ها ،روش جمع

ریسک مالی در زنجیره تامین ناب در کارخانجات

آوری دادهها ،متغیرها و مقیاس اندازهگیری ،روایی،

سیمان فارس است.

این پژوهش از حیث

پایایی ،تکنیکهای تحلیل.

پارادایمهای غالب پژوهش ،در گروه تفسیری طبقه
بندی می گردد؛ بنابراین از حیث روش شناسی در
دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد .در این

 3روش شناسی تحقیق

پژوهش از روش پژوهش کیفی (نظریه داده بنیاد)

هدف اين پژوهش ارائه مدلي چند وجهي  ،جامع و
فرآيندي براي طراحی الگوی یکپارچه اختالالت-

41

استفاده گردید .جامعه آماری پژوهش شامل
مدیران ،حسابداران کارخانجات سیمان فارس و
اساتید مطلع از موضوع تحقیق ( 65نفر) بود که در

روح هللا مقیمی ،علیرضا انوری ،صابر مل علیزاده زواردهی .طراحی الگوی یکپارچه اختلالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد
نظریهپردازی داده بنیاد
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حوزه مدیریت ریسک و زنجیره تامین خبره هستند

طریق نگارش حکایت گونه رابطه میان مقوله ها و

میباشد .همچنین در اين پژوهش ،از مصاحبه عميق

با توجه به یادداشت های فنی پژوهشگر حاصل می

به عنوان اصلي ترين ابزار جمع آوري داده ها

شود(بازرگان.)1389 ،

استفاده شد و براي انتخاب نمونه  ،از نمونه گيري
هدفمند و قضاوتی كه از روش هاي نمونه گیري
غيراحتمالي است استفاده شده است .به این صورت
که از بین مدیران و حسابداران کارخانجات سیمان
فارس دو ویژگی عمده در نظر گرفته شد؛ حداقل 5
سال تجربه کاری در کارخانه سیمان و حداقل 3
سال در پست مدیریت ستادی و میانی /کارشناسان
حسابداری و اساتیدی که در زمینه موضوع تحقیق
تجربه کافی داشتند ،انتخاب شدند که تعداد آنها به
 15نفر رسید .نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری
ادامه یافت(شفیعی و همکاران.)1398 ،
رويه نظريه مبنايي يك روش تحقيق كيفي است
كه يك سلسله رويه هاي سيستماتيك را به كار مي
گيرد تا نظريه اي مبتني بر استقرا درباره پديده اي
ايجاد

كند(نلسون،1

)2020

.

طرح

تحقیق

سیستماتیک نظریه برخاسته از داده ها بر استفاده
از مراحل تحلیل داده ها از طریق کد گذاری باز ،کد

بنابراین در

این مطالعه ،پس از استخراج

متغیرهای تحقیق از مبانی نظری ،پس از چند مرحله
مصاحبه با خبرگان ( 15نفر) ،متغیرها کامال مشخص
و بصورت اصلی و فرعی طبقه بندی شدند(جدول
)3؛ و بعد از ان براساس نظريه مبنايي ،تجزيه و
تحليل از سه نوع كدگذاري :2كدگذاري

،

باز3

كدگذاري محوري 4و كدگذاري انتخابي 5انجام شده
است .شرح تفصیلی هر کدام از مراحل کدگذاری در
ادامه بحث (تحلیل داده ها) ،ارائه شده است.
به لحاظ موضوعی تحقیقات زیادی (داخلی و
خارجی) در زمینه اختالالت-ریسک مالی انجام شده
است؛ ولی هیچکدام تحقیقات گذشته با جامعیت
گسترده و تعمیق موضوعی نبودند .لذا در اين
پژوهش براي رفع نواقص پژوهش هاي گذشته ،با
رويكردی تحول گرای جامع گرایانه ،سیستمی ،كيفي
و با استفاده از روش نظريه داده بنياد ،به تدوين
مدلي جامع كه شامل عوامل علي،عوامل محوری،

گذاری محوری و کد گذاری گزینشی تأکید دارد .در
کدگذاری باز پژوهشگر نظریه برخاسته از داده ها
از طریق جزء به جزء کردن اطالعات به شکل بندی
مقوله های اطالعات درباره پدیده مورد مطالعه می
پردازد .در کدگذاری محوری پژوهشگر یک مقوله

عوامل زمينه اي ،عوامل مداخله گر ،راهبردها و
پيامدهاي اختالالت-ریسک مالی است ،پرداخته
است .برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از
دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور
خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد

کدگذاری باز را انتخاب می کند و آن را به عنوان

(شاه حسینی و همکاران.)1398 ،

مقوله یا پدیده اصلی در مرکز فرآیند مورد بررسی
قرار می دهد و سپس سایر مقوله ها را به آن مرتبط
می کند .سومین مرحله کدگذاری ،کدگذاری

گزینشی است .در این مرحله پژوهشگر به تکوین

 4یافته های پژوهش
موارد قبلی در این قسمت هم رعایت گردد.

نظریه ای درباره رابطه میان مقوله های بدست
آمده در الگوی کدگذاری محوری می پردازد .فرایند
ساخت نظریه داده بنیاد از همان ابتدای پژوهش تا
پایان آن به صورت مستمر ادامه دارد .این امر از

Nelson
 2با استفاده از الگوی پارادایمی استراوس و کوربین به عنوان

1

رویکرد مبنا در استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد

Open Coding
Axial Coding
5 Selective Coding

روح هللا مقیمی ،علیرضا انوری ،صابر مل علیزاده زواردهی .طراحی الگوی یکپارچه اختلالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد
نظریهپردازی داده بنیاد

3

4
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در نظريه مبنايي ،تجزيه و تحليل از سه نوع

شوند و براي به دست آوردن مشابهت ها و تفاوت

كدگذاري 1تشكيل شده است كه عبارت است از:

ها  ،با دقت بررسي مي شوند و پرسش هايي درباره

كدگذاري باز ،كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابي.

پديده ها كه داده ها حاكي از آنند ،مطرح مي شوند
 .كدگذاري باز بخشي از تجزيه و تحليل است كه به

 4.1کدگذاری باز

صورت مشخص به نام مفهوم پردازي و مقوله بندي

كدگذاري باز ،فرآيندي تحليلي است كه از طريق آن،

پديده ها از ر اه بررسي دقيق داده ها مي

مفاهيم ،شناسايي شده و ويژگي ها و ابعاد آنها در
داده ها كشف مي شوند (کاوشیو و همکاران.)2019 ،2
در كدگذاري باز ،داده ها به بخش هاي مجزا خرد مي

پردازد(كوربين و استراوس .)2014 ،3كدگذاري باز در
اين پژوهش در جدول ( )2آمده است.

جدول  2فهم فرآيند شكل گيري اختلالت – ریسک مالی با استفاده از نظريه داده بنياد

مفهوم  /مضامین

کدها /شناسه های نهایی

عوامل سازمانی

قابلیت های سازمانی ،رویکرد مدیریت ارشد ،مشارکت کارکنان

عوامل اقتصادی

نرخ بهره ،چرخه های اقتصادی(رونق و رکود) ،سیاستهای مالی و پولی ،ریسک نرخ ارز ،قوانین

و شرایط مربوط به صادرات ،سیاستهای قیمت گذاری محصوالت توسط دولت ،قوانین مالیاتی،
قوانین زیست محیطی ،قیمت حاملهای انرژی
الزامات اکید از سوي مشتریان کلیدي ،واردات مواد اولیه و قطعات یدکی ،زمان تدارک حمل و

محیطی
زیست محیطی

نقل ،شرکاي تجاري کلیدي ،اختالالت تأمين كننده ،تغییرات بازار و صنعت ،خروج تأمین کننده از
محیط کسب و کار ،اختالفات صنعتی ،بی ثباتی سیاسی

استفاده ناکارامد از منابع ،الودگی محیط زیست ،تولید زباله های خطرناک ،عدم رعایت قوانین
سبز ،آالینده های صوتی و پساب ،آلودگی هوا

نسبتهای نقدینگی

نسبت جاری ،نسبت انی

نسبتهای فعالیت

دوره واریز بستانکاران ،دفعات گردش سرمایه جاری ،دفعات گردش سرمایه ثابت ،دفعات گردش

نسبتهای فعالیت

دوره گردش موجودی کاال ،دوره گردش مواد و کاالی نیم ساخته

تولید و عملیات

محدودیت ظرفیت ساخت ،شکست زيرساختها ،ممنوعیت هاي زیر بنایی ،قابلیت اطمینان

(ساختاری و تولید)

پایین شرکا در زنجیره ،محصوالت معیوب

(دارایی و سرمایه)
(کاالیی)

تولید و عملیات
(هزینه ها)

قابلیتهای بهبود

دارایی ،درصد تغییر فروش ،نسبت مطالبات سوخت شده

هزینه تولید ،هزینه نگهداری ،هزینه تدارک سفارش ،هزینه مشاغل پرخطر
قابلیتهای کارافرینامه ،ظرفیت سازی و توانمند سازی ،مدیریت عملکرد شایستگی محور ،ارزش

دهنده منابع انسانی

محوری

ویژگیهای مدیریتی

بینش کارافرینانه ،مدیریت مشارکتی ،همراستایی استراتژیک

عوامل سازمانی

مدیریتی ،مالی ،تکنولوژی ،کارکنان

با استفاده از الگوی پارادایمی استراوس و کوربین به عنوان

1

رویکرد مبنا در استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد

43

Cascio et al
Corbin & Strauss

روح هللا مقیمی ،علیرضا انوری ،صابر مل علیزاده زواردهی .طراحی الگوی یکپارچه اختلالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد
نظریهپردازی داده بنیاد

2

3
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مفهوم  /مضامین
اطالعاتی

کدها /شناسه های نهایی
ناكافي بودن اطالعات ،جريان ضعيف انتقال اطالعات ،شفافيت نداشتن اطالعات ،استانداردهای
در حال تغییر ICT

ویژگیهای محیطی

ساختار اقتصادی کشور ،ساختار فناورانه ،رویکرد های سیاسی و اجتماعی

حوادث طبیعی

طوفان  ،سیل ،زلزله

سازمانهای حاکم بر

تدوین استراتژی ،نظارت دستگاههای بیرونی ،محدودیتهای قانونی

صنعت

قابلیتهای تامین
عوامل مالی
مالحظات مدیریتی

خودکفایی نسبی کشور در تامین ،تامین کنندگان متنوع ،الزامات قانونی در نحوه تامین
اطالعات مالی ،سياست ها و خط مشی هاي دولت ،وضعيت صنعت ،ميزان تقاضا و كشش
كاالي توليدي شركت ،وضعيت مالي و حساب هاي شركت
ضعف مدیریتی ،نا هماهنگی میان واحدها ،محدودیتهای اموزشی ،تفوق قیمت مناسب در مقابل
قیمت کم

کارکنان

فرهنگ کاری ،مقاومت در برابر تغییر ،میانگین سنی باال ،جو سازمانی ،رویکرد منفی در یادگیری

منابع انسانی

سیاست مدیریت ،به روز نبودن کارکنان ،ضعف جانشین پروری کارکنان

روش کار

روش کار استاندارد ،ترکیب شیمیایی نادرست ،برون سپاري ،اختالل فرآيندی ،ضایعات زدایی

نسبتهای اهرمی

نسبت پوشش هزینه بهره ،وامهای بانکی به فروش ،نسبت جریمه دیرکرد وامها

نسبتهای

نسبت بدهی ،نسبت بدهی به ارزش ویژه ،نسبت بدهیهای سررسید شده

شاخصهای بدهی
نسبتهای

حاشیه سود ناخالص ،حاشیه سود خالص ،نرخ بازده دارایی ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام،

نسبتهای مربوط

درآمد هر سهم ،نسبت قیمت به درآمد هر سهم ،نسبت سود سهام پرداختی به قیمت هر

نسبتهای ارزش

نسبت ارزش دفتری ،نسبت قیمت به درآمد ،نسبت قیمت به فروش ،قیمت به جریان

بازار

نقدینگی ،نسبت  P/Eرا به نرخ رشد ساالنه درآمد

نتایج سازمانی

استقرار مدیریت بر مبنای هدف ،بالندگی سازمانی ،بهبود جایگاه رقابتی شرکت

سودآوری

به صاحبان سهام

میانگین نرخ رشد سود  5ساله

سهم ،سود سهام پرداختی هرسهم ،میانگین نرخ رشد ارزش سهام

 4.2كدگذاري محوري

قرار مي دهد و سپس ،ديگر مقوله ها را به آن ربط

كدگذاري محوري ،فرآيند ارتباط مقوله ها به
زيرمقوله ها ،و پيوند دادن مقوله ها در سطح ويژگي
ها و ابعاد است .اين كدگذاري ،به اين دليل محوري
ناميده شده است كه كدگذاري حول محور يك
مقوله تحقق مي يابد .در اين مرحله ،نظريه پرداز
داده بنياد ،يك مقوله مرحله كدگذ
اري باز را انتخاب كرده و آن را در مركز فرآيندي
كه در حال بررسي آن است (به عنوان پديدة مركزي)

مي دهد .اين مقوله هاي ديگر عبارت است از:
شرايط علي ،راهبردها ،شرايط زمينه اي ،شرايط
مداخله گر و پيامدها .اين مرحله مشتمل بر ترسيم
يك نمودار است كه الگوي كدگذاري ناميده مي
شود .الگوي كدگذاري ،روابط فيمابين شرايط عل ّي،

راهبردها ،شرايط زمينه اي و مداخله گر و پيامدها را
نمايان مي كند (نمودار  .)1محتوای مفهومی این این
نمودار با استفاده از الگوی پارادایمی استراوس و
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کوربین به عنوان رویکرد مبنا در استفاده از نظریه

گروهی  10خبره برتر بعد از سه راند ،نتایج توافق

پردازی داده بنیاد؛ از طریق روش دلفی با اجماع

جمعی حاصل شده است.

شرایط علی:
•

عوامل سازمانی

•

عوامل اقتصادی

•

عوامل محیطی

•

زیست محیطی

عوامل محوری:
شرایط زمینه ای/بستر:
•

ویژگیهای مدیریتی

•

عوامل سازمانی

•

اطالعاتی

•

ویژگیهای محیطی

•

حوادث طبیعی

•

نسبتهای نقدینگی

•

نسبتهای فعالیت (دارایی و سرمایه)

•

نسبتهای فعالیت (کاالیی)

•

تولید و عملیات (ساختاری و تولید)

•

•

تولید و عملیات (هزینه ها)

•

•

قابلیتهای بهبود دهنده منابع انسانی

قابلیتهای تامین

•

عوامل مالی

•

مالحظات مدیریتی

•

کارکنان

شرایط مداخله گر:
سازمانهای حاکم بر صنعت

کنش متقابل – شرایط راهبردی:
•

منابع انسانی

•

روش کار

•

نسبتهای اهرمی

•

نسبتهای شاخصهای بدهی

پیامدها:
•

نسبتهای سودآوری

•

نسبتهای مربوط به صاحبان سهام

•

نسبتهای ارزش بازار

•

نتایج سازمانی

نمودار  1مدل کیفی طراحی الگوی یکپارچه اختلالت  -ریسک مالی در زنجیره تامین ناب مبتنی بر نظریه داده بنیاد
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قضیه سوم :شرایط بینش کارافرینانه ،مدیریت

 4.3كدگذاري انتخابي
در اين مرحله شرايط مختلفي كه(طبقات) در مرحله
كدگذاري محوري بيان شده است ،با هم ادغام مي
شوند و تجزيه و تحليل كلي صورت مي گيرد .براي
يكپارچه سازي ،از قضاياي نظري بر اساس مدل
پارادايم استفاده شده است .در قسمت فرضيه ها
بايد رابطه طبقات فرعي با هم بررسي شود(کاوشیو
و همکاران .)2019 ،1در اين پژوهش براي فرآيند
كدگذاري انتخابي شش قضيه نظري بر اساس مدل
پارادايمي ارائه مي شود.
قضیه اول :عوامل عوامل سازمانی شامل قابلیت
های سازمانی ،رویکرد مدیریت ارشد ... ،و قیمت
حاملهای انرژی؛ عوامل محیطی شامل الزامات اکید
از سوي مشتریان کلیدي ،واردات مواد اولیه و
قطعات یدکی ... ،و بی ثباتی سیاسی؛ عوامل زیست
محیطی شامل استفاده ناکارامد از منابع ،الودگی
محیط زیست ... ،و آلودگی هوا از شرايط علي براي
شكل گيري الگوی یکپارچه اختالالت-ریسک مالی در
زنجیره تامین ناب محسوب مي شوند.
قضیه دوم :نسبتهای نقدینگی (نسبت جاری،
نسبت انی)؛ نسبتهای فعالیت /دارایی و سرمایه
(دوره واریز بستانکاران ... ،و نسبت مطالبات
سوخت شده)؛ نسبتهای فعالیت/کاالیی (دوره

گردش موجودی کاال ،دوره گردش مواد و کاالی نیم
ساخته)؛ تولید و عملیات/ساختاری و

تولید

(محدودیت ظرفیت ساخت ... ،و محصوالت
معیوب)؛ تولید و عملیات/هزینه ها ( هزینه تولید،
هزینه نگهداری ،هزینه تدارک سفارش ،هزینه
مشاغل پرخطر)؛ قابلیتهای بهبود دهنده منابع
انسانی (قابلیتهای کارافرینامه ... ،و ارزش محوری)،
از زیر مجموعه مقوله /پدیده محوری هستند که که
با محوریت انها منجر به تحقق الگوی یکپارچه
اختالالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب می
شوند.

مشارکتی ،همراستایی استراتژیک به عنوان "عوامل
ویژگیهای مدیریتی"؛ مدیریتی ،مالی ،تکنولوژی،
کارکنان به عنوان "عوامل سازمانی"؛ ناكافي بودن
اطالعات ،جريان ضعيف انتقال اطالعات ،شفافيت
نداشتن اطالعات به عنوان "عوامل اطالعاتی"؛
ساختار اقتصادی  ،ساختار فناورانه ،رویکرد های
سیاسی و اجتماعی به عنوان "عوامل ویژگیهای
محیطی"؛ و طوفان  ،سیل ،زلزله به عنوان "عوامل
حوادث طبیعی" بستري عام و خاص خاص براي
انجام اقداماتي جهت

تداوم الگوی یکپارچه

اختالالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب فراهم
مي آورد.
قضیه چهارم :شرایط تدوین استراتژی ،نظارت
دستگاههای بیرونی ،محدودیتهای قانونی به عنوان "
زیر شاخص سازمانهای حاکم بر صنعت"؛ خودکفایی
نسبی کشور در تامین ،تامین کنندگان متنوع،
الزامات قانونی به عنوان "زیر شاخص قابلیتهای
تامین"؛ اطالعات مالی ،سياست ها و خط مشی هاي
دولت ،وضعيت صنعت ،ميزان تقاضا و كشش كاالي
توليدي شركت ،وضعيت مالي به عنوان " زیر
شاخص عوامل مالی؛ ضعف مدیریتی ،نا هماهنگی
میان واحدها ،محدودیتهای اموزشی ،تفوق قیمت
مناسب در مقابل قیمت کم به عنوان " زیر شاخص
مشکالت مدیریتی"؛ فرهنگ کاری ،مقاومت در برابر
تغییر ،میانگین سنی باال ،جو سازمانی ،رویکرد منفی
در یادگیری به عنوان " زیر شاخص نقش کارکنان"،
نقشی مداخله گر و مانع تراش براي انجام اقداماتي
جهت شكل گيري الگوی یکپارچه اختالالت-ریسک

مالی در زنجیره تامین ناب فراهم مي آورد.
قضیه پنجم :عامل منابع انسانی (سیاست
مدیریت ،به روز نبودن کارکنان ،ضعف جانشین
پروری کارکنان)؛ امل روش کار (روش کار استاندارد،
ترکیب شیمیایی نادرست ،برون سپاري ،اختالل
فرآيندی ،ضایعات زدایی)؛ عامل نسبتهای اهرمی
(نسبت پوشش هزینه بهره ،وامهای بانکی به

Cascio et al

1

روح هللا مقیمی ،علیرضا انوری ،صابر مل علیزاده زواردهی .طراحی الگوی یکپارچه اختلالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد
نظریهپردازی داده بنیاد

46

پژوهشنامه مدیریت اجرایی
Journal of Executive Management

دوره  .13شماره  .26پاییز و زمستان  .1400صفحات  31تا .52

دیرکرد وامها)؛ عامل

گذار بر الگوی یکپارچه اختالالت-ریسک مالی به

فروش ،نسبت جریمه

نسبتهای شاخصهای بدهی (نسبت بدهی ،نسبت

چهار دسته کلی ؛ عوامل محوری (تعیین کننده

بدهی به ارزش ویژه ،نسبت بدهیهای سررسید

رویکرد و مالحظات) به شش دسته کلی ؛ شرایط

شده) ،از عوامل راهبردی هستند با کنش و

زمینه ای به پنج دسته کلی ؛ شرایط مداخله گر (که

واکنشهایی منجر به شكل گيري الگوی یکپارچه

بدون این عوامل نمیتوان استراتژیهای سازمان را

اختالالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب می

تدوین کرد) به پنج دسته کلی ؛ شرایط راهبردی به

شوند.

پنج استراتژی اصلی و در نهایت ،پیامدها که خروجی

قضیه ششم :عوامل نسبتهای سودآوری شامل
حاشیه سود ناخالص ،حاشیه سود خالص ،نرخ بازده
دارایی ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،میانگین نرخ

و اثربخشی عملکرد ها و رفتارهای قبلی نشان
میدهد؛ به چهار نتایج قابل پیش بینی تقسیم شده
اند.

رشد سود  5ساله است .عوامل نسبتهای مربوط

در ادبیات تحقیق از طبقه بندیهای مدیریت

به صاحبان سهام شامل درآمد هر سهم ،نسبت

ریسک (چاپرا و سودهی2004 ،؛ الکینز و همکاران،

نسبت سود سهام

2005؛ پوچ و همکاران )2019 ،نشان داده شد که

پرداختی به قیمت هر سهم ،سود سهام پرداختی

اختالالت هم یکی از انواع ریسکها است .زنجیره ی

میانگین نرخ رشد ارزش سهام است.

تأمین ناب تمام مراحل چرخه ی زندگي محصول را

عوامل نسبتهای ارزش بازار شامل نسبت ارزش

در بر ميگیرد( .ابوالفرا وهمکاران  .) 2020،بخش

دفتری ،نسبت قیمت به درآمد ،نسبت قیمت به

عمده ای از تئوریهای مدیریت زنجیره تامین با بخشی

فروش ،قیمت به جریان نقدینگی ،نسبت  P/Eرا

از

اصول تولید ناب همخوانی دارد (منظوری و

به نرخ رشد ساالنه درآمد است .عوامل نتایج

رهمان .)2013،پوچ و همکاران ( )2019هم نشان دادند

سازمانی شامل استقرار مدیریت بر مبنای هدف،

که کاربرد ابزارها ی ناب موجب بهبود عملکرد زنجیره

بالندگی سازمانی ،بهبود جایگاه رقابتی شرکت است.

تامین میشود .لذا در تحقیق حاضر نشان داده شد

قیمت به درآمد هر سهم،
هرسهم،

اختالالت و ریسک مالی میتوانند بصورت یکپارچه در
زنجیره تامین ناب بررسی شوند .در مطالعات پيشين

 5بحث و نتیجه گیری

محققین زیادی (داخلی و خارجی) ریسکهای مالی و

اين پژوهش كيفي با هدف ارائه شكل گيري الگوی
یکپارچه اختالالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب
با استفاده از نظريه داده بنياد انجام شده است .
اين مطالعه از نوع پژوهش هاي كيفي است كه در
اين پژوهش براي انتخاب نمونه  ،از نمونه گيري
هدف مند كه از رو ش هاي نمونه برداري غيراحتمالي
است ،استفاده شده است .تحليل مصاحبه ها منجر
به شناسايي شش مقوله اصلي شد .مقوله ها
عبارت است از :شرايط علي ،پديده محوري ،شرايط
زمينه اي ،شرايط مداخله گر ،راهبردها و پيامدها .هر
كدام از اين عوامل داراي مقوله هاي فرعي و مفاهيم
مي باشند که در در جدول  3نشان داده شده است.
اما به طور کلی؛ در این پژوهش عوامل علی تاثیر
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اختالالت را بطور منفک مورد بررسي قرار داده اند،
به برخي از عوامل شناسايي شده در زمينه عوامل
علي ،عوامل زمينه اي ،عوامل مداخله گر و راهبردها
اشاره شده است .به عنوان نمونه؛ محققانی چون
جایادو 2006 ،؛ ندری و

محرابی 1394،؛ ژانگ و

همکاران 2016 ،و دی و همکاران 2018 ،بر ریسکهای
مالی؛ مهیدی و همکاران 2014 ،و النیان و ادوومی،
 2020بر ریسکهای صنعت سیمان؛ معین زاده و حاج
فتحعلی ها2009 ،؛ سوانسون و همکاران2010 ،؛ زند
حسامی و ساوجی2011 ،؛ ویلدینگ وهمکاران2012 ،؛
ادم2014 ،؛ یوسف 2017 ،و روجرز و همکاران2016 ،
بر ریسکهای زنجیره تامین؛ معین زاده

و حاج

فتحعلی ها2009 ،؛ تخمه چی و ماکویی 1393،؛
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مهیدی و همکاران2014،؛ محمدی و شجاعی 1395 ،و

ها) ،قابلیتهای بهبود دهنده منابع انسانی؛

پوج وهمکاران 2019 ،در اختالالت در زنجیره تامین

پیشنهاد می شود با ایجاد جلسات هم

کار کرده اند .اما در اين پژوهش همگي اين عوامل

اندیشی و اموزشهای عملی و کاربردی از

تحت عنوان عوامل مؤثر بر الگوی یکپارچه اختالالت-

طریق مشارکت در راهبرها ،هدف گذاریها،

ریسک مالی از دیدگاه مدیران و حسابداران ،با

برنامه ریزی و ...در برنامه سازمانی شرکتها

رویکرد ناب سازی زنجیره تامین مورد مطالعه قرار

قراربگیرد.

گرفته است .به همین جهت در نتایج این پژوهش،
مالحظه می شود که شناسایی مفاهیم جدید و

•

مدل یکپارچه اختالالت و ریسک مالی؛

تقسیم بندی های خرد و کالن جدید با رویکرد الگوی

پیشنهاد می شود اوال در سبک مدیریت،

یکپارچه اختالالت-ریسک مالی صورت گرفته،

ساختار ،روشها و رویه های فرایندی در

درحالي كه در ادبيات و پژوهش هاي پيشين به آن

سیستمها بازنگری شود؛ ثانیا در تصمیمات

پرداخته نشده است .بدین لحاظ موارد مشابهی در

سازمانی و تعیین اهداف ،خط مشی ها و

منابع داخلی و خارجی رویت نشده تا بتوانیم

استراتژیها عوامل درون سازمانی و برون

مقایسه کنیم .پيشنهادات مدیریتی براي تحقق
الگوی یکپارچه اختالالت-ریسک مالی عبارتند از:
•

با توجه به اینکه از شرایط علی اثرگذر بر

سازمانی مورد توجه باشند.
•

اختالالت و ریسک مالی پیشنهاد می شود با

سازمانی ،عوامل اقتصادی ،محیطی ،زیست

با مطالعه امکان سنجی در هدف گذاریها،

محیطی هستند؛ پیشنهاد می شود کالسهای

برنامه ریزیها و روشهای عملکردی بازبینی

اموزشی با رویکرد یادگیری و خودسازی در

شود تا بتوانند برای تحقق الگوسازی مدل

شرکتهای مورد بحث دائر شود.

یکپارچه اختالالت و ریسک مالی دوره های

برای تحقق شرایط مناسب راهبردی و

اموزشی تعالی سازی منابع انسانی ،روش

اهداف سازمانی الزم است با ساستگذاریها

کار،

نسبتهای

و هدف گذاریهای درست ،به ایجاد بستر

شاخصهای بدهی ،رسیدن به مدل یکپارچه

های الزم ازجمله :ویژگیهای مدیریتی ،عوامل

اختالالت و ریسک مالی در سازمانها میسرتر

سازمانی،

اطالعاتی،

ویژگیهای

محیطی

مبادرت ورزید.
•

برای تهیه و تدوین راهبرد مناسب سازمانی
در کمک و تسهیل تحقق مدل یکپارچه

اختالالت و ریسک مالی یکپارچه ؛ عوامل

•

برای خنثی کردن عوامل مداخله گر در تحقق

برای

تقویت

نسبتهای

اهرمی

،

گردد.
در پایان ،چون شرکتها و سازمانهای مختلف دارای

نقدینگی،

ویژگیهای منحصر بفردی هستند ،بر این اساس به

نسبتهای

نسبتهای فعالیت (کاالیی) ،تولید و عملیات

طراحی الگوی یکپارچه انواع ریسک در زنجیره تامین

(ساختاری و تولید) ،تولید و عملیات (هزینه

صنایع مختلف  -به تفکیک – انجام دهند.

نسبتهای فعالیت (دارایی و سرمایه)،

پژوهشگران اتی پیشنهاد می شود تحقیقاتی در

روح هللا مقیمی ،علیرضا انوری ،صابر مل علیزاده زواردهی .طراحی الگوی یکپارچه اختلالت-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد
نظریهپردازی داده بنیاد
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