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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. 
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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 

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 non-
participating 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
 و   عام  طور   به  اخیر  سالهای  در  تأمین  زنجیره  در  ریسک  و  اختالل  موضوع  فزاینده  اهمیت  به  توجه  با

 بوده   همراه  مختلفی  مخاطرات  با(  فعالیت  نوع  و  ماهیت  دلیل  به)خاص   شکلی  به  سیمان  کارخانجات
 زنجیره   در  مالی  ریسک-اختالالت  یکپارچه  الگوی  طراحی  تحقیق  این  هدف  اساس،  همین  بر.  است

. میگیرد  قرار  تفسیری  گروه  در  پژوهش،  غالب  های  پارادایم  حیث  از  پژوهش  این.  باشد  می  ناب  تامین
  پدیده  با  مرتبط  های  مقوله  و  کدها  شناسایی  و  کشف  برای  کوربین  و  استراوس  ای   زمینه  روش  از

  با   مطالعه،  مورد   زمینه  در  تحقیق  ادبیات  بررسی  از  بعد  منظور  این  برای.  شد  استفاده  نظر  مورد
  کارخانجات   ناب  تامین  زنجیره  در  خبرگان  از  تن  15  با  قضاوتی   و  هدفمند  گيري  نمونه   از  استفاده

  محوری  باز،   کدگذاری   انجام  از  پس.  شد  حاصل  نظری   اشباع  و  گرفت  صورت  عمیق  مصاحبه  سیمان
  در  ناب تامین زنجیره در   مالی ریسک  و اختالالت  پدیده نهایی،  پارادایمی مدل  اساس بر  گزینشی و

تبار  تعیین   برای.  گردید  بندی  طبقه  نهایی  شناسه  145  و  مضامین  28  اصلی،  بعد  6  قالب   روایی   و  اع
 پژوهش   در   کننده  غیرشرکت  خبرگان  مرور  همچنین  و  کنندگان  مشارکت  بازبینی  روش  دو   از   ها   داده

  پارادایمی  مدل  در   اصلی  پدیده  که    داد  نشان   تحقیق  این   از  حاصل  های   یافته.  است  شده  استفاده
  و   نقدینگی  هاینسبت  بر  مشتمل   ناب  تامین  زنجیره  در  مالی  ریسک-اختالالت  یکپارچه  الگوی

 این  نتایج  از   لذا.  است  انسانی  منابع  دهنده  بهبود   قابلیتهای  و   عملیات،  و  تولید  میزان  ،  فعالیت
  بهره   ناب  تامین  زنجیره  در   مالی  ریسک-اختالالت  یکپارچه   اجرای   و   تدوین  طرح،   در  توان   می  مطالعه
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 مقدمه 1
تر شرایط با مدیران  امروزه  ریسکهای  و ناشناخته 

جدیدی  را خود است الزم که میشوند  روبرو مالی 
 اینگونه سازند، آماده آنها موثر و فعال مدیریت برای

های نظیر مختلفی دالیل به اغلب  ریسکها  پدیده 
سیاست   تغییر  اجتماعی،صنعتی، سیاسی، طبیعی،

 با همچنین .میآید وجود به  ... و کنندگان تأمین  های
 افزایش علت به مشتریان تقاضاي سریع تغییرات

و در  تنوع پذیر نیز محصوالت  زنجیره  شدن آسیب 
مالی  منابع  افزایش  علت به  ها  به توجه ریسک 

شده  بیشتر اختالالت مدیریت 
ارتباط 1،2008است)روگاچف  بر  دلیلی  را  آن  که   )

ی  ازآنجاياختالالت و ریسک مالی  می توان بیان کرد.  
زنج  که در  مهم  ن یتأم  رهی اختالل  مسئله    ی برا   یبه 

تبديل  ازی  ار یبس مديريت   شرکتها  است،  شده 
اختالالت(  ريسک و  مالی  روزافزون  به  )ریسک   یطور 

  مهم   از موضوعات  یعنوان يک  شدن به  در حال مطرح
زنج مديريت  حوزه  طبقه باشدیم  نیتأم   ره یدر   .

 ( ریسک  مدیریت  سودهی   چاپرابندیهای  ؛ 2004،  2و 
همکاران  نزی الک همکاران ؛  2005،  3و  و  (  2019،  4پوچ 

انوا از  یکی  هم  اختالالت  که  میدهد  ریسکها  نشان  ع 
ی است.  ی چرخه مراحل  تمام  ناب تأمین زنجیره 

 زماني حال این  با  ميگیرد.   بر  در  را  محصول زندگي 
 از  ناشي  احتمالي  اختالالت معرض در سازمانها که

بیني و ناگهاني حوادث بحران ( نشده پیش   مانند: 
  )زیست محیطي بالیای یا و سیاسي و اقتصادی های

 بحرانهای شرایط کاهش به5ناب  های شیوه  هستند، 
(. در   6،2020)ابوالفرا وهمکاران  ميکند  کمک اقتصادی 

مورد   رهمان   ی منظوراین  که  2013)  7و  دادند  نشان   )
ا  عمده  تئور  یبخش    ن یتام  رهیزنج   تیریمد  ی هایاز 

تقس بخش  یهایبند   می)با  با  شده(  اصول    یانجام  از  
هم  (  2019)  8پوچ و همکاران   .دارد  یناب همخوان   دیتول

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

ابزارها   کاربرد  که  دادند  بهبود   ی نشان  موجب  ناب 
  .شودیم نی تام  رهیعملکرد  زنج 

عدم توجه به استقرار فرآيند مديريت ريسک در  
سیمان و    کارخانجات  اهداف  تحقق  عدم  به  منجر 

پ و    یمنف  یامدهایبروز  ها  هزينه  افزايش  ازجمله 
م  شتریب  یپذير   بیآس برابر  تهديدات در  و  خاطرات 

شناساگرددی م   یاحتمال  ارزياب  یی .  ا  ی و   جاد ی عوامل 
ر اصل   یمال   سک یکننده  ارکان  از  که  اختالالت    ی و 

ده ، امکان   مانیدر کارخانجات س ريسک  يريتمد بو
و ارائه پاسخ مناسب و به موقع به ريسکها   یر یشگ یپ

م وجود ريسکهانمايدیرا فراهم  توجه به  با  فراوان    ی. 
ن به  زیو  صرف  زنج   نهی لزوم  در  ناب،    نی تأم   ره یمنابع 

را بر   یزياد  یبه آن ممکن است خسارتها  یکم توجه
با توجه    نی وارد نمايد. بنابرا  رهیمختلف زنج   یبخشها

اهم و  شده  مطرح  مسائل  س  تیبه  به    مانیصنعت 
ر  برنامه  م  ،یگذار  هیسرما  یزیلحاظ  نظر  رسد    یبه 

  ی کامالً اقتصاد  هی از توج  نهیزم  نیهر گونه بهبود در ا
 (. 2020 ،9ی و ادووم انیبرخوردار است)الن

از    دهیچی پ  یشبکه ا  مانیصنعت س   نی تام   رهی زنج
با  فارس    مانیس   کارخانجاتباشد.    ی بخش م   نیچند

چشم  ی راهبرد  طرح  یساز  ادهیپ توسعه  و    و  انداز 
تعال   هیان یب به  ويژه  نگاه  بر  وه  عال  خود،    ی مأموريت 

رويکردی  سازمان در    آينده  ی،  ذينفعان  به  نگرانه 
و    ن یتأم  رهی زنج رشد  باوجود  است.  داشته  خود 

به    ینگاه فرآيند   ،مديريت يکپارچه    ستمیتوسعه س 
و در نظر    مانی صنعت س  ناب در  ن یتأم   رهی مقوله زنج

  ی و ارزياب   یبند   و رتبه  ريسک  فتن فرآيند مديريتگر 
  ی ات یعمل   کی ستمات یصورت س  به  ،یسازمان  ی ريسکها

است   تکنیکهاینشده  اختالالت ارزيابی .  و   ريسک 
 استفاده با  ارزيابی مناسب تکنیک های از استفاده و

بن  یپردازهینظر  کردیرو  از ده   فصل میتواند  ادیدا
 را اهداف تحقق و سازمانی  رونق و رشد از  جديدی

حاضر،    ارمغان به سازمان برای  تحقیق  هدف از  آورد. 

6 Abualfaraa et al 
7 Manzouri & Rahman 
8 Puche et al 
9 Laniyan & Adewumi 
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کل  ییشناسا ر  ید یعوامل   موثر  و   یمال   سکیو 
زنج  در  س   نی تأم   رهیاختالالت  کارخانجات    مان ی ناب 

ارائه فارس   ی مال   سکی ر-اختالالت  کپارچه ی  ی الگو  و 
زنج  رو  نی تام   رهیدر  با  داده    یپردازهینظر  کردیناب  

از   ادیبن استفاده  با  پژوهش  این  در  بنابراین  است. 
تئور   داده بنیاد  یپرداز   هینظر   یروشکه    -  (ی)گراندد 

تجز جهت  مند  تحل  هینظام  ها   لیو    ی ف یک  یداده 
گزارش  -است   ارائه  منظور  و  ینظر   یبه    ی ها یژگیاز 

زنج   یمال  سکیر-اختالالت"  یعموم   ن ی تام   رهیدر 
همچن    "ناب موضوع  )  هی نظر  دیتول  برای  ن یو  در 

پژوهشگرانتحقیق استفاده  مورد  نتایج  (  حصول  تا   ،
 اقداماتی انجام میگیرد.  

پيشين   مطالعات  زمینه  در  در  زیادی  مطالعات 
اختالالت    یمال  ی سکهایر  های استو  شده  و ،  انجام 

به برخي از عوامل علي، زمينه اي، مداخله  در مواردی  
اما در اين پژوهش گر و راهبردها اشاره شده است .  

عن تحت  عوامل  اين  الگو   وانهمگي  بر  مؤثر    ی عوامل 
رو  یمال  سکیر-اختالالت  کپارچهی با  ناب    کردی ، 

مطالعه قرار گرفته است.     ن یتام   رهی زنج   ی ساز مورد 
ابتدا   است:  شده  سازماندهی  زیر  بصورت  مقاله  این 
ادبیات و پیشینه پژوهش تحلیل و ارائه شده است. 

روش   ان  از  در بعد  و  شده  بیان  تحقیق  شناسی 
ان    تحلیل  و  تجزیه  و  تحقیق  های  یافته  بعد  مرحله 

ارائه   پیشنهادات  و  گیری  نتیجه  سرانجام  و  گزارش؛ 
 شده است.  

 پیشینه پژوهش 2
 است ای بالقوه  تغییرات  تامین، زنجیره در ریسک

 زنجیره های بخش از یک هر در را افزوده ارزش که
کاهش  تامین های زنجیره اختالالت .دهد می تامین 

 که گردد می تامین زنجیره در ریسک رخداد باعث
عادی  و کرده مختل زنجیره در را مواد و کاال جریان 

 عملیاتی و مالی های ریسک معرض در را ها شرکت
می  کشور، صنعت  که  آنجایی  از  دهند.  قرار   سیمان 

 پیوندی و رابطه  که است زیربنایی  صنایع از  یکی 

 
1 Ekene 
2 Alvim  & Oliveira 

خدماتی   مراکز و صنایع از  گستردهای طیف  با عمیق
 در مستقیم طور به که است نموده برقرار  گوناگون

 گونه به دارد اثر ها طرح از بسیاری شده تمام قیمت
 صنعت )اعم براین وارده های  تکانه  و تغییرات  ای که

د، تغییرات از پیکره   بر قیمت ( بالفاصله و مصرف تولی
 خواهد منعکس  آن  با مرتبط  پسین  و پیشین صنایع

سیمان   کارخانه در تولید فرایند اینکه ضمن .شد
 و ماهیت  دلیل به  صنعتی های  محیط  سایر همانند 

  .باشد  می همراه مختلفی مخاطرات با  فعالیت نوع
موضوع   در  نظری  مبانی  به  مقاله  این  ادامه  در 

 تحقیق پرداخته می شود. 

 

 زنجیره تامین ناب  2.1
زنجیره تامین ناب را شکل گیری یک جریان ارزش از  
تمام   حذف  برای  نهایی  مشتریان  به  کنندگان  تامین 
،حفظ   منظور  به  تولیدی  سیستم  در  ضایعات  انواع 

پ قابل  و  پایدار  بازار  یک  در  رقابتی  بینی  مزیت  یش 
(.  زنجیره تامین ناب  2018، 1تعریف شده است)ایکن 

باید جریانی از کاالها ،خدمات و تکنولوژی را از تامین  
کننده به مشتری بدون هیچ گونه ضایعات یا فعالیت  
تامین   نماید.زنجیره  فراهم  افزوده  ارزش  فاقد  های 
تاکید   مستمر  بهبود  های  فعالیت  از  استفاده  بر  ناب 

نمایند   ضایعات  می  انواع  تمام  بتوان  طریق  این  از  تا 
یا فعالیت های فاقد ارزش افزوده را در طول زنجیره  
و  نمود)الویم  حذف  را  ها  آن  و  کرده  شناسایی  تامین 

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

ازی ماشین آالت و افزایش  چنین کاهش زمان راه اند
کارایی سیستم تولید نیز در این الگو از اهمیت باالیی  
برخوردار هستند،زیرا سبب تولید اقتصادی در دسته  
و  دآوری  سو افزایش  هزینه،  ،کاهش  کوچک  های 
راه  زمان  که  شود.هرچقدر  می  تولید  پذیری  انعطاف 
اندازی کمتر بشود می توان انعطاف پذیری داخلی را 

است  افزا ممکن  ناب  تامین  زنجیره  یک  داد.اما  یش 
مشتری   تقاضای  به  گویی  پاسخ  به  توجهی 
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ننمایند،چرا که این امر به انعطاف پذیری در طراحی  
ریزی  ،طرح  بندی 1محصول  چنان  2،زمان  هم  و  ،توزیع 

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

 

 سک مالی زنجیره تامینری 2.2
سازمان هدف  کردن  ازآنجاکه  حداکثر  اقتصادی،  های 

هم و  ریسکسود  کنترل  بخش  مالی    زمان  است 
ریسک  مدیریت  بر  سازمان  یک  استراتژی  از    مهمی 

مدیریت ریسک به    بر این اساسکند.  تأکید می  مالی
تشکیل    این سازمان را  یک  استراتژی  دلیل بخشی از 

های  مال زیان ناشی از فعالیتکاهش احتکه    دهدمی
به   که  بیشتر  اطمینان  با  فضایی  ایجاد  سازمان  یک 

تصمیم فرصت  مطلوبمدیران  میگیری  دهد  تر 
 . (2017، 4)کمپبل 

 زنجیره ریسکهای تاثیر  به بسیاری محققان
طیف  اشاره تامین اند.   ریسکهایی از وسیعی کرده 

 اثرات است ممکن دارند، وجود تأمین زنجیره در که
زنجیره بر منفی و  وارد عملکرد  کتیکیدیس  کنند. 

زنجیره (ریسک 2006) 5همکاران   دو به را تأمین های 
 نوسانات نظیر موضوعاتی شامل( درونی طبقه

عوامل اطالعاتی تأخیرهای قوانین، ظرفیت،  و 
 رقبا، اقدامات بازار، های قیمت( بیرونی و   شرکتی(

و   کننده تأمین  کیفیت تولید، باده و ها هزینه
کلیندوفر  کردند بندی تقسیم  سیاسی موضوعات  .6 

ریسک را ها آن (2005) 7سعد  و  از ناشی های به 
 تقاضا و عرضه  هماهنگی پیچیده های  سیستم

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

و  8،2005کند)الکینز  می  تقسیم ندری   .)
( ریسک های مالی بدین صورت تعیین  1396محرابی)

 
1 Planning 
2 Scheduling 
3 Manzouri & Rahman 
4 Kampbel  
5 Ketikidis et al 
6 Kleindorfer 
7 Saad 

نقد  ،ریسک  اعتباری  بازار،ریسک  :ریسک  کردند 
 شوندگی ،ریسک عملیاتی ،ریسک حقوقی و ... 

 9زنجیره تامین  اختلالت 2.3
 و واستهناخ  موقعیتی تأمین،  زنجیره اختالل  کل، در

تأمین می   زنجیره  ریسک به منجر که است  نامساعد
 در رخداد این تأمین، زنجیره اعضاي براي  .شود

 ها، آن  روزه هر تجاري  هاي  فعالیت  با  مقایسه
 که محسوب می شود عادي غیر و موقعیتی استثنایی

 بحران یا اختالل اشکال، آن، شدت  میزان به توجه با
شود می  و   گفته   آنچه  (.2010،  10همکاران )کلیبی 

 گردد، می تامین زنجیره در  ریسک  رخداد باعث
 در شدت به که هستند  تامین های زنجیره اختالالت

یک اختالالت  "است. یافته  افزایش گذشته  دهه طی 
 غیرقابل و نشده ریزی برنامه  حوادثی "تامین  زنجیره

 در  را مواد و کاال  عادی جریان  که  اند بینی پیش 
مختل زنجیره  معرض در را ها شرکت و کرده را 

 به و  دهند می  قرار عملیاتی و مالی  های  ریسک 
اجتماعی آشفتگی چون  دالیلی  و سیاسی  و های 

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

 رفتن دست از یا و جدید رقبای ورود تقاضا، در تغییر
و   دهند می رخ  شهرت ناگهانی  زاده  )طالعی 

به 2019،  11همکاران   بازارها، در  شدید رقابت علت (. 
 سریع توسعه مشتریان، تقاضاي نوع سریع  تغییرات

عدم و تکنولوژي  تأمین، و تقاضا  قطعیت اهمیت 
 سه به توان می را  تأمین زنجیره  اختالالت بیشتر

و    – است)اولیوار   کرده تقسیم دسته بنیتزر 
ریسکهاي 2012،  12همکاران  تقاضا؛  به مربوط  (: 

 ریسکها. و سایر تأمین  به مربوط ریسک های

 اختالل با بیشتر کارا و ناب تأمین هاي زنجیره
شوند مواجه  و کارایی بین  معکوسی ارتباط .می 

مالی   زنجیره ریسک  هوانگ  وجود در  و  )لیو  ، 13دارد 

8 Alkinz 
9 Supply chain noise 
10 Klibi et al 
11 Taleizadeh et al 
12 Olivares Benitez    et al 
13 Liu  & Huang 
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مثا 2020  واقعی جهان در  اختالل  از زیادي لهاي (. 
اعتصاب وجود  جنرال شرکت بخش  دو  در  دارد: 

 کار نیروي (؛ اعتصاب1،2004)اسپیکمن و دیوید موتور
 2موتور  تدی ونای  و ین سواحل در بندر  29 ،  2002 سال  در

همکاران  متحده ایالت شرقی و  (؛ 3،2007)لیونگ 
 2003 سال در  متحده  ایالت شرق شمال در  برق قطع

وگل و  طوفان4،2003)بروکس   در ریتا و  کاترینا (؛ 
دوچ  متحده ایالت سواحل در  2005 سال و   5)بارونو 

بارش 2005،  در ماه یک  طول  در شدید  برف (. 
وانگ  در 2008 سال  زمستان و  )لین  (؛  6،2011چین 

سال    لرزهنیزم  ویرانگر  منج   1369های  و  ؛  لیرودبار 
13بم؛ سیل سال    1382سال   جنوب و غرب ایران    98

 و...که موجب اختالالتی شده اند. 

 غیر و طبیعی بالیاي امروزي، تجاري محیط در
 و کرده پذیر آسیب را تأمین هاي زنجیره طبیعی

 آن پیامد و  بیشتر امروزه اختالالت این احتمال وقوع 
 اختالالت این وقوع زمان در .است شده شدیدتر   ها

 متحمل  خساراتی است ممکن  ها زنجیره از آن، بعد و
هایی و شده  خود عملکرد بهبود براي  هزینه 

 زنجیره اینکه  (. علت7،2011بپردازند)وانگ و همکاران 
 بیان گونه این  ترند، پذیر آسیب  امروزي تأمین هاي

تعداد کنند:   طبیعی هاي  بحران شدت و می 
لرزه سیل، )خشکسالی، تعداد...و زمین  و   بحران  ( 

 تصادفات، جنگ، اعتصاب،( طبیعی غیر هاي
 . ...)و تروریسم

 براي تالش و موضوعات این شناسایی مسیر در
محققین   تأمین  زنجیره ریسکهاي  بین تمایز  ایجاد

 تأمین زنجیره ریسکهاي بندي طبقه به  بسیاري 
)الکینز،   پرداخته سودهی 2005اند  و  چاپرا  ؛ 8،2004؛ 

همکاران  ؛9،2008روگاچف و  اختالالت      (2019،  10پوچ 
 را یکی از انواع ریسکها می داند.  

این حدود   در  بررسی  و  مطالعه  با  پژوهش 
مورد به عنوان شاخصهای  190منابع مرتبط؛ حدود  160

  زنجیره   در  مالی  ریسک- اختالالت  یکپارچه  الگوی
های    تامین یافته  مهمترین  اند.  شده  شناسایی 

جدول   در   نظری  ادبیات  در  بندی    1تحقیق  طبقه 
شده است. با بررسیهای مکرر و نیز استفاده از نظر  

دلفی  تکنیک  طریق  از  امر  مشابه 11خبرگان  موارد  ؛  
تعداد   صورت  این  به  و  شدند  ترکیب  یا    145حذف 

الگوی  اصلی  شاخصهای  از  - اختالالت  یکپارچه   مورد 
منابع معتبر داخلی    40از طریق بیش از     مالی  ریسک

 . و خارجی مرتبط شناسایی شده اند 

 

 

 

 

 

 

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

9 Rogachof 
10 Puche et al 

نفر خبره برتر استفاده   10برای دستیابی به اجماع گروهی از  11 
حاصل   3راند، نتایج توافق جمعی در جدول   4شده تا بعد از 

 شده است.



 

40 

2 شماره .13 دوره 3 صفحات. 1400 پاییز و زمستان . 6  . 52تا   1

 

 اجرایی مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

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

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

 انواع ریسک و اختالل  محقق 

 2006جایادو، 
 

  ایرشد  نرخ ، به ارزش خالص کل( یبه سهام )کل بده یبده نسبت،  یفعل نسبت
سود  هیحاش ، سود خالص هیحاش، روند سود خالص  ای رشد  نرخ، روند فروش 

پوشش  نسبت، پوشش نرخ بهره  نسبت،  یاتیعمل اهرم،  یاتیعمل سود،ناخالص 
 نسبت،  ییدارا یگردش مال نسبت،   یمال اهرم،  ینقد ان یجر، به خدمات  یبده

  هیسرما بازده،دی خالص خود را به ارزش  برگردان ارزش، در گردش   هی گردش سرما
 یبده یگردش مال نسبت، سهام  یگردش مال نسبت،  ییدارا بازده، استخدام شده 

)روند عملکرد ، پوشش  گرید موارد، به فروش  یبانک یوامهایی، پوشش دارا نسبت، 
 (یت یامن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ریسکهای
 ی مال

 

ژانگ و همکاران،  
2016 

 نسبت، عیسر نسبتی، فعل نسبت، حقوق صاحبان سهام بازدهیی، دارابازگشت 
سود  نرخ، رشد حقوق سهامداران نرخ، ها ییدارا  یگردش مال کلی، بده ییدارا

رشد کربن  کاهشی، موجود گردشی، افتنیدر یحساب ها یمال گردش، خالص بازده
 کاهش کربن  نهیرشد هز نرخ، و توسعه نرخ رشد قی تحق

 ،ی و  محراب یندر
1396 

 
 ی عتباری، اقانونی، اتیعملی، نقد شوندگ، بازار

دی و همکاران، 
2018 

ساختار  سکیری، ارز سکیر، نرخ بهره سکیری، اعتبار سکیری، نگ ینقد سکیر
 ی عموم، ریسک هیسرما

مهیدی و 
 2014همکاران، 

وجود روش کار  عدم نامشخص خطر وقوع، (هیبرق )منبع تغذ یخراب، دستگاه یخراب
، نشت ، انسداد،  اشتباه فروشنده انتخاب ، نادرست ییایمیش بی ترک  ،استاندارد

 ن یدانش کار ماش عدم، یکاف یساز رهیذخ

 
  یسکهایر

صنعت 
 مانیس

النیان و ادوومی،  
2020 

  ستیز ریسک شاخصی، ط یمح ستیز خطری،آلودگ  عاملی،درجه آلودگ 
 ریسک  شاخص ی،بار آلودگ  شاخصی،انباشتگ نیشاخص زمی،طی مح

 

زاده  و حاج   نیمع
ها،  یفتحعل

2009 
 ی طیمح  سکیر ، تقاضا سکیر، ندیفرا  سکیر، نیتأم سکیر، و کنترل یزیبرنامه ر

 
 
 
 
 
 

  یسکهایر
  رهیزنج

 ن یتام

سوانسون و  
 امنیت سیستم اطالعاتی، کسب اطالعات، قانون، مالکیت، سیستم اطالعاتی  2010همکاران، 

حسامی  و زند 
 2011ساوجی، 

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(

ویلدینگ و  
 2012همکاران، 

،  سکیر تیریدانش و فرهنگ در مورد مد تیتقو، بلند مدت  یروابط همکار جادیا
بودن /   طیواجد شرا  یها یحسابرس  انجام، )سهام بافر( یاضاف یموجود  ینگهدار

 یاحتمال یزیر برنامه،  بانیکنندگان پشت  هیاز ته استفاده، کننده نیتأم  یها تیقابل
 مه یب قیخطرات از طر انتقال،نی تأم رهیزنج

؛ 2014ادم، 
 2017 وسف،ی

ی،  وانساالرید و ی، قانون ی نظارت خطرات،   یخطرات جانب، تامین قاضاخطرات طرف ت
 فاجعه بار خطراتی،رساختیز خطرات
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 انواع ریسک و اختالل  محقق 
روجرز و  

 2016همکاران، 
، نباری، انیب شیپ، کننده نیتامی، اقتصادی، فرهنگی، قانون، ساخت ریزی،اتیعمل

 ی عیطب  یبال، کار یروین، و نقل حمل

زاده  و حاج   نیمع
ها،  یفتحعل

2009 

، بهمن و  نیزم لغزش سنگ ، زشی ، ر لی، زلزله ، س ی)آتش سوز یعیطب یایبال
، جنگ ،  اتی)اعتصاب ، مال یاسیس یثبات یب،  ، طوفان ، گرما(  یخیو هوا ) آب، (رهیغ

، (ی، اختالفات صنعت  یاسیس یاسیس یها یری، درگ میتحر ، یستیحمالت ترور
و  متی ق خطرات،  جرمی، و فرهنگ یاجتماع  اتیشکا،  صادرات ا یواردات  یها کنترل

  ارز / تورم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اختالالت در  
  رهیزنج

 ن یتام
 

و    یتخمه چ
 1393، ییماکو

خطرات مرتبط با انهدام و ، خطرات مرتبط با محصول ، اختالالت تأمين كننده
 زاتیتجه ، ديیتجاري کل شرکاي ی، ف یاز نظر ک کنواختی ریغ هیاول مواد، افتیباز

 تیقابل، ديیکل انیاز سوي مشتر دی اک  الزامات،  ییبنا ریهاي ز تی ممنوع /دهی چیپ
)به عنوان مثال   نیتام رهیدر زنج یکنترل کاف نبودن، رهیشرکا در زنج نییپا نانی اطم

مشوق  و نبودن یکاف سکیر تیریمد  نبودن، هاي برون سپاري شده تیبراي فعال
براي  یبناهاي کاف ری ز کمبود، منیو انهدام ا افتیمناسب براي برنامه هاي بازهاي 

 ریی در حال تغ ICT یاستانداردها ی، وضوح اطالعات کمبود،اشتراك اطالعات یبانیپشت
 یهمکاري و هماهنگ نبود، سپاري برون، دست دادن قراردادها از، ن ی تام رهیدر زنج

،  کارکنان ريیادگیبودن سطح آموزش و  نییپا ، نانیاعتماد و اطم نبود ، مشخص
 یسازي محل نهیبه

و  ید یمه
 2014همکاران،

، اشتباه فروشنده انتخاب، نادرست ییا یمیش بی ترک، عدم وجود روش کار استاندارد
،   لی، زلزله ، س ی)آتش سوز  یعی طب یایبالی، کاف یساز رهیذخ، نشت،  انسداد

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

و   یمحمد 
 1395 ،یشجاع

خرابي در سيستم ، اختالالت تأمين كننده، اعتصابات كارگري، بيماري ها و اپيدمي ها
،  حمل و نقل نهیهز، اختالل در فرآيند )نقص ماشين آالت، نبود تسهيالت(، اطالعاتي

، زلزله ،   ی)آتش سوز یعیطب یایبال، نقل تدارک حمل و زمان ، حمل و نقل تیظرف
نگ  زشی، ر لیس  ( س

پوج وهمکاران،  
2019 

تدارک  زمان،  تدارک سفارش زمانی، نگهدار نهیهز، دیتول نهیهز، ساخت  تیظرف
،  تدارک حمل و نقل  زمان، حمل و نقل تیظرف، حمل و نقل نهیهز، تقاضا، دی تول

 خطرات مرتبط با محصول 

 

 

اندازه ابزار  نمونه،  جمعجامعه،  روش  ها،  داده  گیری 
داده اندازهآوری  مقیاس  و  متغیرها  روایی، ها،  گیری، 

 های تحلیل. پایایی، تکنیک

 

 روش شناسی تحقیق 3
و   جامع   ، وجهي  چند  مدلي  ارائه  پژوهش  اين  هدف 

براي   - اختالالت  کپارچهی  یالگو طراحی  فرآيندي 

زنج  یمال   سکیر در    نیتام  رهی در  کارخانجات ناب  
فارس   ح  نیا  است.  سیمان  از   ث یپژوهش 

تفس   یمهایپارادا گروه  در  پژوهش،  طبقه    یر یغالب 
د؛  یم   یبند شناس   ثیح  از  نیبنابرا  گرد در    یروش 

پ هادسته  م  یفیک   یژوهش  اردیگ   یقرار  در    ن ی . 
ک  پژوهش  روش  از  )نفیپژوهش  بن  هی ظری  (  ادیداده 

گرد آمار   .دی استفاده  شامل    یجامعه  پژوهش 
و حسابداران    ،رانیمد فارس  سیمان  کارخانجات 

 ( تحقیق  موضوع  از  مطلع  در    بود  نفر(  65اساتید  که 
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تامینحوزه   زنجیره  و  ریسک    هستند   خبره  مدیریت 
 عميق مصاحبه از پژوهش، اين همچنین در.  باشد یم 

 ها داده آوري  جمع ابزار ترين  اصلي عنوان  به
و استفاده گيري  ب  شد  نمونه  از   ، نمونه  انتخاب  راي 

قضاوتی    هدفمند نمونه  و   هاي  روش  از    ي گیر كه 
صورت   نیبه اشده است.  غيراحتمالي است استفاده  

س  و  رانیمد  نیب  از  که کارخانجات    مان یحسابداران 
و   فارس حداقل    یژگ یدو  شد؛  گرفته  نظر  در    5عمده 

کار تجربه  س  یسال  کارخانه  حداقل    مانی در   3و  
کارشناسان    /ی انیو م  یستاد  تیریسال در پست مد

تحقیق  حسابدار موضوع  زمینه  در  که  اساتیدی  و  ی 
  داشتند، انتخاب شدند که تعداد آنها به   یتجربه کاف

  ی به اشباع نظر   دن یتا رس  ی ری . نمونه گدیس نفر ر   15
 (.  1398و همکاران، ی ع یشف)افتیادامه 

 است تحقيق كيفي  روش  يك مبنايي  نظريه  رويه
 مي كار به را سيستماتيك  هاي رويه سلسله يك كه

اي   استقرا بر مبتني  اي نظريه  تا گيرد پديده  درباره 
كند  تحقیق  طرح   . (2020،  1)نلسون ايجاد 

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

 در دارد. تأکید گزینشی  گذاری  کد  و محوری  گذاری
پژوهشگر  کدگذاری ها از  برخاسته  نظریه باز   داده 

 بندی شکل به اطالعات کردن  جزء  به جزء طریق از
های  می   مطالعه  مورد پدیده درباره اطالعات مقوله 

مقوله پژوهشگر محوری  کدگذاری در .پردازد  یک 
 عنوان  به را آن  و کند می  انتخاب  را باز  کدگذاری

مورد مرکز در اصلی پدیده یا مقوله  بررسی فرآیند 
 مرتبط آن به را ها  مقوله سایر  سپس  و دهد  می  قرار 

کدگذاری،  سومین .کند می   کدگذاری مرحله 
 تکوین به پژوهشگر مرحله این در .است گزینشی

ای رابطه نظریه  های  میان درباره   بدست مقوله 
پردازد.   محوری کدگذاری الگوی در آمده   ند یفرامی 

پژوهش تا   یاز همان ابتدا   ادیداده بن  ه یساخت نظر
دارد.    انیپا ادامه  مستمر  صورت  به   از امر اینآن 

 
1 Nelson 

به عنوان  نی استراوس و کورب یمیپارادا  یبا استفاده از الگو 2
 ادی داده بن  ی پرداز هیمبنا در استفاده از نظر  کردیرو

نگارش ها میان رابطه گونه حکایت طریق   و مقوله 
 حاصل می پژوهشگر فنی های یادداشت به توجه با

 (.  1389 شود)بازرگان،

در استخراج     بنابراین  از  پس  مطالعه،  این 
متغیرهای تحقیق از مبانی نظری، پس از چند مرحله  

نفر(، متغیرها کامال مشخص    15مصاحبه با خبرگان )
شدند)جدول  بندی  طبقه  فرعی  و  اصلی  بصورت  و 

و3 نظريه  (؛  براساس  ان   از   و تجزيه مبنايي، بعد 
باز :  2كدگذاري  نوع سه از تحليل ،    3كدگذاري 

محوري  انتخابي و    4كدگذاري  شده    5كدگذاري  انجام 
است. شرح تفصیلی هر کدام از مراحل کدگذاری در  

 ادامه بحث )تحلیل داده ها(، ارائه شده است.

و  )داخلی  زیادی  تحقیقات  موضوعی  لحاظ  به 
زمینه  خا در  شده    ی مال  سکیر- اختالالترجی(  انجام 

جامعیت   با  گذشته  تحقیقات  هیچکدام  ولی   است؛ 
در لذا  نبودند.  موضوعی  تعمیق  و   اين گسترده 

 با گذشته، هاي پژوهش نواقص رفع براي  پژوهش
 كيفي رويكردی تحول گرای جامع گرایانه، سیستمی،

نظريه از استفاده با و  تدوين به بنياد، داده روش 
شامل  جامع  مدلي  محوری، عوامل كه   علي،عوامل 

عوامل  زمينه عوامل  راهبردها مداخله اي،   و گر، 
 پرداخته است،   یمال  سک یر-اختالالت پيامدهاي

ها از   داده  ییبه دست آوردن اعتبار و روا  یبرا   .است
همچن ت  مشارکی  ن یدو روش بازب  و  مرور    نیکنندگان 

غ  کنندهرشرکیخبرگان  شد  ت  استفاده  پژوهش   در 
 (.  1398)شاه حسینی و همکاران، 

 

 های پژوهشیافته 4
 موارد قبلی در این قسمت هم رعایت گردد.

3 Open Coding 
4 Axial Coding 
5 Selective Coding 
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 نوع سه از تحليل و  تجزيه مبنايي، نظريه در
  :از است عبارت  كه است شده تشكيل 1كدگذاري 

 .  كدگذاري انتخابي و  كدگذاري محوري،  كدگذاري باز

 کدگذاری باز 4.1
 آن، طريق از كه است تحليلي فرآيندي از،ب كدگذاري

ابعاد ها ويژگي و شده شناسايي مفاهيم،  در آنها و 
(. 2019 ،2شوند )کاوشیو و همکاران  مي كشف ها داده

 مي خرد مجزا هاي  بخش  به ها باز، داده كدگذاري در

 تفاوت و ها مشابهت  آوردن دست  به براي  و  شوند
 درباره هايي پرسش و شوند مي دقت بررسي با ، ها

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

 بندي مقوله و پردازي مفهوم نام به مشخص صورت
 مي ها داده دقيق بررسي اه ر از ها پديده

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

 

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

 کدها/ شناسه های نهایی  مفهوم / مضامین 
 کارکنان قابلیت های سازمانی، رویکرد مدیریت ارشد، مشارکت  عوامل سازمانی

 
 ی عوامل اقتصاد

 

  نیقوان،  ارز نرخ سکیری،  و پول ی مال یاستهایس،  )رونق و رکود(ی اقتصاد یچرخه ها،  نرخ بهره
ی،  ات یمال نیقوان،  محصوالت توسط دولت  یگذار مت یق یاستهایس ،   مربوط به صادرات طیو شرا

 یانرژ یحاملها متیقی،  طی مح  ستیز نی قوان

 
 ی طی مح

تدارک حمل و  زمانی، دکیو قطعات  هیمواد اول  واردات، ديیکل  انیاز سوي مشتر دی الزامات اک
کننده از  نیتأم خروج، بازار و صنعت راتییتغ، تأمين كننده اختالالت، ديیتجاري کل شرکاي، نقل

 یاسیس یثبات یبی، صنعت اختالفات، کسب و کار  طیمح

  نیقوان  تیرعا عدم،  خطرناک یزباله ها دی تول، ستی ز طیمح یالودگ، منابعاستفاده ناکارامد از  ی ط یمح ستیز
 هوا  یآلودگ، و پساب  یصوت یها ندهیآال، سبز

 ی ان نسبتی، نسبت جار ی نگینقد یهانسبت 
 ت یفعال  یهانسبت 

 )دارایی و سرمایه(
گردش  دفعات، ثابت هی گردش سرما دفعاتی، جار  هی گردش سرما  دفعات، بستانکاران زیوار دوره

 مطالبات سوخت شده  نسبت، فروش رییتغ درصدیی، دارا
 ت یفعال  یهانسبت 

 )کاالیی(
 ساخته مین یگردش مواد و کاال دوره ، کاال  یدوره گردش موجود

 
 تولید و عملیات

 )ساختاری و  تولید( 
 نانیاطم  تیقابلیی، بنا ریهاي ز تیممنوع، زيرساختها شکست،  ساخت تیظرف  تیمحدود

 وب یمحصوالت مع، رهیشرکا در زنج نییپا
 تولید و عملیات

 مشاغل پرخطر نهیهز،  تدارک سفارش نهیهزی،  نگهدار نهیهز، دیتول نهیهز )هزینه ها( 

قابلیتهای بهبود 
 دهنده منابع انسانی 

قابلیتهای کارافرینامه، ظرفیت سازی و توانمند سازی، مدیریت عملکرد شایستگی محور، ارزش  
 محوری 

 بینش کارافرینانه، مدیریت مشارکتی، همراستایی استراتژیک  ویژگیهای مدیریتی 
 مدیریتی، مالی، تکنولوژی، کارکنان عوامل سازمانی

 
 با استفاده از الگوی پارادا یمی استراوس و کوربی ن به عنوان 1

ادی داده بن  ی پرداز هیمبنا در استفاده از نظر  کردیرو  

2 Cascio et al 
3 Corbin & Strauss 
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 کدها/ شناسه های نهایی  مفهوم / مضامین 

ضعيف انتقال اطالعات، شفافيت نداشتن اطالعات اطالعاتی    یاستانداردها، ناكافي بودن اطالعات، جريان 
 ICT رییدر حال تغ

 صادی کشور، ساختار فناورانه، رویکرد های سیاسی و اجتماعی ساختار اقت ویژگیهای محیطی
 ، زلزلهلیطوفان ، س ی عیحوادث طب 

سازمانهای حاکم بر 
 تدوین استراتژی، نظارت دستگاههای بیرونی، محدودیتهای قانونی صنعت 

 نحوه تامین خودکفایی نسبی کشور در تامین، تامین کنندگان متنوع، الزامات قانونی در  قابلیتهای تامین 

 عوامل مالی 
ميزان تقاضا و كشش ، وضعيت صنعت، هاي دولتی سياست ها و خط مشاطالعات مالی، 

 وضعيت مالي و حساب هاي شركت ، كاالي توليدي شركت

ضعف مدیریتی، نا هماهنگی میان واحدها، محدودیتهای اموزشی، تفوق قیمت مناسب در مقابل   مالحظات مدیریتی 
 قیمت کم 

 فرهنگ کاری، مقاومت در برابر تغییر، میانگین سنی باال، جو سازمانی، رویکرد منفی در یادگیری  کارکنان
 کارکنان  یپرور نیجانش ضعف، روز نبودن کارکنان به، تیریمد استیس ی منابع انسان

 زدایی ی، ضایعات فرآيند  اختالل، سپاري برون، نادرست ییایمی ش بیترک، کار استاندارد روش روش کار 
 وامها رکردید مهیجر نسبت، به فروش یبانک یوامها، بهره نهیپوشش هز نسبت یاهرم  یهانسبت 

  یهانسبت 
 یبده یشاخصها

 شده  دیسررس  یهاینسبت بده ژه،یبه ارزش و ینسبت بده  ،ینسبت بده

  یهاسبت ن
 ی سودآور

، بازده حقوق صاحبان سهام  نرخیی، بازده دارا نرخ، سود خالص هیحاش، سود ناخالص هیحاش
 ساله 5نرخ رشد سود  نی انگیم

مربوط  یهاسبت ن
 به صاحبان سهام

هر  متیبه ق  یسود سهام پرداخت نسبت،  به درآمد هر سهم متینسبت ق،  درآمد هر سهم
 نرخ رشد ارزش سهام  نیانگیم،  هرسهم یسهام پرداخت سود،  سهم

ارزش  یهانسبت 
 بازار

  انیبه جر متیق، به فروش متینسبت ق ،به درآمد متی نسبت قی، نسبت ارزش دفتر
 را به نرخ رشد ساالنه درآمد  P/Eنسبت ی، نگینقد

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

 

 كدگذاري محوري  4.2
 به ها مقوله ارتباط فرآيند  محوري، كدگذاري

 سطح ويژگي در ها مقوله دادن پيوند و  ها، زيرمقوله
 محوري  دليل اين  به كدگذاري، اين .است ابعاد و ها

محور كدگذاري كه است شده ناميده  يك  حول 
 پرداز نظريه مرحله، اين در  .يابد مي  تحقق  مقوله

 كدگذ مرحله مقوله يك  بنياد، داده

باز  فرآيندي مركز در  را آن  و  كرده انتخاب را  اري 
مركزي(    )به عنوان پديدة  است آن بررسي حال در كه

ربط   آن  به  را  ها  مقوله  ديگر  سپس،  و  دهد  مي  قرار 
عبارت ديگر  هاي  مقوله  اين  دهد.  از:    مي  است 

شرايط   اي،  زمينه  شرايط  راهبردها،  علي،  شرايط 
گر مداخل بر  ه  مشتمل  مرحله  اين  پيامدها.  ترسيم    و 

ا  كه  است  نمودار  كدگذاري يك  مي      لگوي  ناميده 
فيمابين  روابط  كدگذاري،  الگوي  علّي،    شود.  شرايط 

پيامدها را  نه  راهبردها، شرايط زمي و  مداخله گر  و  اي 
كند مي  این    (.1)نمودار    نمايان  این  مفهومی  محتوای 

الگونمودار   از  استفاده  و    یمیپارادا  ی با  استراوس 
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رو  نیکورب عنوان  از  کردیبه  استفاده  در    ه ی نظر  مبنا 
بن  یپرداز باادیداده  دلفی  روش  طریق   از  اجماع   ؛ 

سهبعد  برتر  خبره    10  یگروه نتا  از  توافق    جیراند، 
 حاصل شده است.  ی جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط علی:

 یعوامل سازمان•

 یاقتصاد عوامل•

 یطیمحعوامل •

 یطیمح ستیز•

 شرایط زمینه ای/بستر:

 یتیریمد یهایژگیو•

 یسازمان عوامل•

 یاطالعات•

 یطیمح یهایژگیو•

 یعیطب حوادث•

 شرایط مداخله گر:

 حاکم بر صنعت یسازمانها•

 نیتام یتهایقابل•

 یمال عوامل•

 یتیریمد مالحظات•

 کارکنان•

 راهبردی: شرایط – متقابل کنش

ن•  یمنابع انسا

 کار روش•

 یاهرم یهانسبت•

ها یهانسبت•  یبده یشاخص

 پیامدها:

 یسودآور یهانسبت•

م یهانسبت•  مربوط به صاحبان سها

 ارزش بازار یهانسبت•

 یسازمان جینتا•

 عوامل محوری:
 های نقدینگینسبت•
 های فعالیت )دارایی و سرمایه(نسبت•
 های فعالیت )کاالیی(نسبت•
 تولید و عملیات )ساختاری و  تولید(•
 تولید و عملیات )هزینه ها(•
 منابع انسانیقابلیتهای بهبود دهنده •
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 كدگذاري انتخابي 4.3
در اين مرحله شرايط مختلفي كه)طبقات( در مرحله  

هم با  است،  شده  بيان  محوري  مي    كدگذاري  ادغام 
براي   گيرد.  مي  صورت  كلي  تحليل  و  تجزيه  و  شوند 

سازي،   مدل  از  يكپارچه  اساس  بر  نظري  قضاياي 
است.    پارادايم شده  ها  استفاده  فرضيه  قسمت  در 

شود بررسي  هم  با  فرعي  طبقات  رابطه  )کاوشیو بايد 
همکاران  فرآيند  (.   2019 ،1و  براي  پژوهش  اين  در 

قضيه نظري بر اساس مدل  شش  كدگذاري انتخابي  
 پارادايمي ارائه مي شود. 

  ت یقابلی شامل عوامل سازمان: عوامل قضیه اول
وارشد،    تی ریمد  کردیرو  ، یسازمان   یها  متی ق   ... 

عوامل  انرژ   یحاملها شامل  طی محی؛  اکی    د یالزامات 
مشتر سوي  اول  دي، یکل  انیاز  مواد  و   هیواردات 

  ست یزی؛ عوامل  اس یس  یثبات  یب  ... و    ،یدک یقطعات  
شامل  ط یمح  الودگی  منابع،  از  ناکارامد    ی استفاده 
و    ست،یز  طی مح  براي از    هوا  یآلودگ ...  علي    شرايط 

در    ی مال  سکیر- اختالالت  کپارچهی   یشكل گيري الگو
 د. نناب  محسوب مي شو  نیتام رهی زنج

)نگ ینقد  یهانسبتقضیه دوم:   جاری    ، ینسبت 
ان سرما  ییدارا/  تیفعال  یهانسبتی(؛  نسبت    ه یو 

وار) وبستانکاران،    زیدوره  مطالبات    ...  نسبت 
شده )کاال/تیفعال   ی هانسبت(؛  سوخت  دوره یی 

موجود  کاال  یگردش  و  مواد  گردش  دوره    م ین   یکاال، 
عمل  دی تول (؛  ساخته تول  یساختار /ات یو    د یو  

و  ساخت،    تیظرف  تیمحدود) محصوالت  ... 
عمل  دی تول (؛  وبیمع   د،یتول   نه یهز  )   ها  نهیهز/ ات یو 

هز  نهیهز  ،ینگهدار   نهیهز سفارش،    نه یتدارک 
پرخطر منابع    یتها یقابل   (؛مشاغل  دهنده  بهبود 

) انسان و    نامه،یکارافر  یتهای قابلی  محور ...  ی(، ارزش 
که ی هستند که محور ده یمقوله /پداز زیر مجموعه 

مح انهابا  تحقق    وریت  به    کپارچه ی  ی الگومنجر 
زنج  یمال   سکیر- اختالالت می    ناب  ن یتام   رهی در 

 شوند.  

 
1 Cascio et al 

شرایط  قضیه سوم  تیریمد  نانه،یکارافر  نشی ب : 
"عوامل   کیاستراتژ  ییهمراستا  ،یمشارکت  عنوان    به 

  ، یتکنولوژ  ،یمال   ،یتی ریمدی"؛  ت یری مد  یها یژگیو
سازمان  کارکنان "عوامل  عنوان  بودن  ی"؛  به  ناكافي 

شفافيت   اطالعات،  انتقال  ضعيف  جريان  اطالعات، 
اطالعات "عوامل  نداشتن  عنوان  ی"؛ اطالعات  به 

اقتصاد رو  یساختار  فناورانه،  ساختار    ی ها  کردی ، 
اجتماع   یاس یس "عوامل  یو  عنوان    ی ها یژگیو  به 

س ی"؛  ط یمح   ، طوفان  عنوان    ل،یو  به  عوامل  " زلزله 
طب خاص  بستري    "یع یحوادث  خاص  و    براي   عام 

جهت   اقداماتي   کپارچهی  ی الگو تداوم    انجام 
زنج  ی مال  سکیر- اختالالت فراهم    نی تام   رهی در  ناب  

 مي آورد. 

چهارم:   نظارت   ،یاستراتژ   نیتدوشرایط  قضیه 
ی به عنوان "  قانون   یتهای محدود  ،یرونی ب  یدستگاهها 

 ییخودکفا"؛  حاکم بر صنعت  یسازمانها  زیر شاخص
تام  ینسب در  متنوع،   نی تام   ن،یکشور  کنندگان 

قانون  "ز  یالزامات  عنوان  قابل  ریبه    ی تها یشاخص 
هاي    ی سياست ها و خط مش  ،یاطالعات مال "؛  نی تام 

دولت، وضعيت صنعت، ميزان تقاضا و كشش كاالي  
ز  " عنوان  به  مالي  وضعيت  شركت،    ر یتوليدي 

مال  شاخص مدی؛  عوامل  هماهنگ  ،یتی ریضعف    ی نا 
محدودواحد  انیم  ق  ،یاموزش  ی تها یها،    مت یتفوق 

شاخص    ر یبه عنوان " ز  کم  متی مناسب در مقابل ق
مقاومت در برابر    ،یفرهنگ کاری"؛  تیر ی ت مدشکالم 

  ی منف   کردیرو  ،یباال، جو سازمان  یسن   نی انگیم   ر،ییتغ
ز  یر یادگیدر    " عنوان  کارکنان"،    شاخص  ریبه  نقش 

انجام اقداماتي    براينقشی مداخله گر  و مانع تراش  
الگو   جهت   گيري    سک یر-اختالالت  کپارچهی   یشكل 

 ناب فراهم مي آورد.  نی تام  رهیدر زنج  یمال

پنجم عاملقضیه  انسان  :  ) منابع    است یس ی 
جانش  ت،یریمد ضعف  کارکنان،  نبودن  روز    نیبه 

امل  کارکنان   یپرور کار(؛  ک)  روش  استاندارد، روش  ار 
اختالل    ییا یم یش   بیترک سپاري،  برون  نادرست، 

عامل  زدا  عاتیضا  ،یفرآيند    ی اهرم   یهانسبتیی(؛ 
هز) پوشش  وامها  نهی نسبت  به    یبانک   یبهره، 
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جر نسبت  عامل  وامها   رکردید  مه یفروش،  (؛ 
خصها  یهانسبت نسبت    ،ی نسبت بده ی )بده  یشا

و  ی بده ارزش  بده   ژه،یبه    د ی سررس  ی هاینسبت 
هستند  شده راهبردی  عوامل  از  و  (،  کنش  با 

الگو   ییواکنشها گيري  شكل  به   کپارچهی  ی منجر 
زنج  یمال   سکیر- اختالالت م  ن یتام   رهی در    ی ناب 

 شوند. 

ی شامل  سودآور  یهاعوامل نسبت:  قضیه ششم
سود خالص، نرخ بازده   هیسود ناخالص، حاش  هیحاش

خ  نر   نیانگینرخ بازده حقوق صاحبان سهام، م  ،ییدارا
سود   مربوط    یهانسبتعوامل    است.  ساله  5رشد 

سهام   صاحبان  نسبت  شامل    به  سهم،   هر  درآمد 
سهام   متیق سود  نسبت  سهم،   هر  درآمد  به 

ق   یپرداخت پرداخت   متیبه  سهام  سود  سهم،     ی هر 
م سهام  نی انگیهرسهم،   ارزش  رشد    است.   نرخ 

بازار  یهانسبتعوامل   ارزش شامل    ارزش  نسبت 
ق  ،یدفتر  ق  متی نسبت  نسبت  درآمد،  به    متی به 

ق جر  متی فروش،  را    P/Eنسبت    ،ینگ ینقد  انیبه 
درآمد ساالنه  رشد  نرخ    ج ینتاعوامل    است.  به 

شامل  سازمان مدی  مبنا  تیریاستقرار  هدف،   یبر 
 است.  شرکت  یرقابت  گاهیبهبود جا  ،یسازمان  یبالندگ

 

 گیری نتیجهبحث و  5
الگو  ارائه هدف با كيفي پژوهش اين گيري    ی شكل 

ناب   نیتام   رهی در زنج   یمال  سکیر-اختالالت  کپارچهی
 .است شده انجام  بنياد داده نظريه  از استفاده با

در  است كيفي هاي پژوهش  نوع از  مطالعه اين  كه 
 گيري نمونه از ، نمونه  انتخاب  براي  پژوهش  اين

 برداري غيراحتمالي نمونه هاي ش رو از كه مند هدف
 منجر ها مصاحبه  تحليل  .است شده استفاده است،

 ها مقوله  . شد اصلي مقوله  شش شناسايي  به
 شرايط محوري، پديده علي، شرايط  :از است عبارت

هر   .پيامدها راهبردها و مداخله گر، شرايط اي، زمينه
كدام از اين عوامل داراي مقوله هاي فرعي و مفاهيم  

ه است. نشان داده شد  3که در در جدول    مي باشند
تاثیر   علی  عوامل  پژوهش  این  در  کلی؛  طور  به  اما 

بر   به     یمال   سکیر- اختالالت  کپارچه ی  یالگو گذار 
کننده   )تعیین  محوری  عوامل  ؛  کلی  دسته  چهار 

؛   کلی  دسته  شش  به  مالحظات(  و    ط ی شرارویکرد 
)که    مداخله گر  طی شرای به پنج دسته کلی ؛   ا   نهیزم 

را   سازمان  استراتژیهای  نمیتوان  عوامل  این  بدون 
؛    کلی  دسته  پنج  به  کرد(  به  راهبرد  طیشراتدوین  ی 

که خروجی   امدهایپپنج استراتژی اصلی و در نهایت،  
نشان   قبلی  رفتارهای  و  ها  عملکرد  اثربخشی  و 
میدهد؛ به چهار نتایج قابل پیش بینی تقسیم شده  

 اند. 

ادب طب  قیتحق  اتیدر  بنداز   تیری مد  یهایقه 
سوده  سکیر و  الک 2004  ،ی)چاپرا  همکاران،    نزی؛  و 

همکاران،  2005 و  پوچ  که  2019؛  شد  داده  نشان   )
هم   ر  یکی اختالالت  انواع  زنج   سکهای از    ی   رهیاست. 

چرخه    نی تأم  مراحل  تمام  را   ی ناب  محصول  زندگي 
ميگ بر  ،ردی در  وهمکاران  )ابوالفرا  بخش    2020.    .)

  ی با بخش   نی تام  رهی زنج  تی ریمد  یهایاز تئور  یعمده ا 
تول  اصول  همخوان  دیاز   )منظور   یناب  و   یدارد 

( هم نشان دادند  2019(. پوچ و همکاران )2013رهمان،
  ره یناب موجب بهبود عملکرد  زنج  یکه کاربرد ابزارها  

تحق شودیم  نی تام  در  لذا  شد   ق ی.  داده  نشان  حاضر 
در    کپارچهیصورت  ب  توانندی م   یالم   سکی اختالالت و ر

مطالعات پيشين    در   شوند.  یناب بررس  نی تام   رهی زنج
خارجی( و  )داخلی  زیادی  و    محققین  مالی  ریسکهای 

منفک    را    اختالالت اند، بطور  داده  قرار  بررسي  مورد 
عوامل از  برخي  عوامل    به  زمينه  در  شده  شناسايي 

راهبردها  و  گر  مداخله  عوامل  اي،  زمينه  عوامل  علي، 
شده محققان  . است  اشاره  نمونه؛  عنوان  چون    یبه 

ندر  2006  ادو،یجا محراب   ی؛  و   1394،یو   ژانگ  ؛ 
د  2016همکاران،   همکاران،    یو    ی سکهایبر  ر   2018و 

همکاران،    یدیمه   ؛یمال الن  2014و  ادووم   انیو   ،یو 
ده  و حاج    نیمع   مان؛یصنعت س   یسکهایبر ر  2020 زا

همکاران،  2009ها،    یفتحعل و  سوانسون  زند 2010؛  ؛ 
؛  2012وهمکاران،    نگیلدی؛ و2011  ،یو ساوج   یحسام 

همکاران،    2017  وسف،ی؛  2014ادم،   و  روجرز    2016و 
ر حاج   نی مع  ن؛ی تام  رهیزنج  ی سکها یبر  و  زاده  

چ2009ها،    ی فتحعل تخمه  ماکو   ی؛  ؛ 1393،  ییو 
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و   1395  ، یو شجاع   ی؛ محمد2014و همکاران،  ید یمه
وهمکاران،   ز   2019پوج  در  اختالالت    نیتام  رهی نج در 

اند. کرده  عوامل    کار  اين  همگي  پژوهش  اين  در  اما 
- اختالالت  یکپارچه  الگویتحت عنوان عوامل مؤثر بر  

با    مالی  ریسک حسابداران،  و  مدیران  دیدگاه  از 
تامین    زنجیره  سازی  ناب  قرار  رویکرد  مطالعه  مورد 

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

  تقسیم بندی های خرد و کالن جدید با رویکرد الگوی 
گرفته،   ریسک -اختالالت  یکپارچه صورت  مالی 

ك پيشيندرحالي  هاي  پژوهش  و  ادبيات  در  آن    ه  به 
بدین لحاظ موارد مشابهی در    شده است.نپرداخته  

بتوانیم   تا  نشده  رویت  خارجی  و  داخلی  منابع 
پ کنیم.   مدیریتی  يشنهادامقایسه  تحقق    براي  ت 

 از:  ندعبارت مالی ریسک- اختالالت یکپارچه  الگوی 

بر  • اثرگذر  علی  شرایط  از  اینکه  به  توجه  با 
ریسکاختالال و  عوامل   یکپارچه  مالی  ت   ؛ 

عوامل زیست   سازمانی،  محیطی،   اقتصادی، 
محیطی هستند؛ پیشنهاد می شود کالسهای  
در   خودسازی  و  یادگیری  رویکرد  با  اموزشی 

 شرکتهای مورد بحث دائر شود.

و   • راهبردی  مناسب  شرایط  تحقق  برای 
ساستگذاریها  با  است  الزم  سازمانی  اهداف  

د گذاریهای  هدف  بستر  و  ایجاد  به  رست،  
ازجمله:   الزم   عواملی،  ت یریمد  یها یژگیوهای 

ی  ط یمح   یهایژگ یوی،  اطالعاتی،  سازمان
 مبادرت ورزید. 

تقویت   • ی،  نگینقد  یهانسبتبرای 
سرما  یی)دارا  تیفعال  یهانسبت ، (ه یو 
 اتیو عمل  دیتول،  (یی)کاال  تیفعال  یهانسبت

تول  ی)ساختار  عمل  دیتول،  (دیو    نهی)هز  اتیو 

انسان   ی تهای قابل،  ها( منابع  دهنده  ؛ یبهبود 
هم  جلسات  ایجاد  با  شود  می  پیشنهاد 
از   کاربردی  و  عملی  اموزشهای  و  اندیشی 
گذاریها،   هدف  راهبرها،  در  مشارکت  طریق 
شرکتها  سازمانی  برنامه  در  و...  ریزی   برنامه 

   قراربگیرد.

برای خنثی کردن عوامل مداخله گر در تحقق  •
یکپ مالی؛ مدل  ریسک  و  اختالالت  ارچه 

شود می  در    پیشنهاد  مدیریت،    اوال  سبک 
رو و  روشها  در   یند یفرا  یها  هیساختار، 

ثان  یبازنگر   ستمهایس تصم   ایشود؛   ماتیدر 
تع   یسازمان مش   نیی و  خط  و   یاهداف،  ها 

برون    هایاستراتژ و  سازمانی  درون  عوامل 
   مورد توجه باشند.  سازمانی

سازمانی   • مناسب  راهبرد  تدوین  و  تهیه  برای 
تحقق   تسهیل  و  کمک   کپارچه یمدل  در 

ی پیشنهاد می شود با مال  سکی اختالالت و ر
گذاریها،   هدف  در  سنجی  امکان  مطالعه  با 
بازبینی   عملکردی  روشهای  و  ریزیها  برنامه 

الگوسازی تحقق  برای  بتوانند  تا  مدل    شود 
ر  کپارچهی و  دور مال  سکیاختالالت    های   هی 

انسانی،    سازی  تعالی   اموزشی روش منابع 
  ی هانسبت،    ی اهرم  یهانسبت،  کار

به  بده  یشاخصها رسیدن   کپارچهیمدل  ی، 
در سازمانها  میسرتر    یمال   سکی اختالالت و ر

 گردد. 

در پایان، چون شرکتها و سازمانهای مختلف دارای 
هستند،   بفردی  منحصر  اویژگیهای  به    نیبر  اساس 

ات  در    شود  یم  شنهادیپ  یپژوهشگران  تحقیقاتی 
   ن یتام  رهیدر زنج   انواع ریسک  کپارچهی  یالگو   یطراح

 انجام دهند.  –به تفکیک    -صنایع مختلف 
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