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Abstract
Buyers must identify and assess the risks of buyer-supplier relationship to reduce risks and
dissatisfaction. The purpose of this study is to propose a risk assessment model for buyersupplier relationships based on social capital, because in additions to benefits, social capital
has risks that can reduce the company’s performance. However, no risk assessment model has
been proposed for it so far. The method used in this study included three stages. In the first
stage, the risk factors and their classification were identified based on library research. Then,
after consulting with experts, questionnaires whose validity and reliability had been
confirmed were distributed to collect expert opinions through the Delphi method in order to
achieve a consensus on the risk factors of social capital in the industrial equipment
manufacturing industry. The second step involved determining the importance of risk factors
through the risk matrix and then assessing the risk based on the fuzzy expert system using
MATLAB software. The output of the risk matrix was entered into the fuzzy expert system
and the risk of relationship was calculated by the system so that the decision-making team
could make decisions for suppliers whose relationship risk was at an unacceptable level. In
the third stage of the research, the model was validated. Comparing the output of the model
with the experts' opinions showed that they were similar. Then, we propose that it is possible
to assess the risk of relationships based on social capital in the buyer organization without
experts and to decide about continuing cooperation with suppliers.
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران شمال ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران
 .3استاد ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
تهران ،تهران ،ایران
 .4استادیار ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/11/09 :ـ تاریخ پذیرش)1400/03/17 :

چکيده
خریداران باید ریسکهای روابط خود با تأمینکنندگان را برای کاهش ریسک و نارضایتیها شناسایی و ارزیابی کنند .هدف از این
پژوهش ارائة مدل ارزیابی ریسک روابط خریدار تأمینکننده مبتنی بر سرمایة اجتماعی بود .زیرا سرمایة اجتماعی ،عالوه بر ماایا ،دارای
ریسکهایی است که باعث افت عملکرد شرکت میشود و تا کنون مدل ارزیابی ریسکی برای آن ارائه نشده است .این پژوهش شامل
سه مرحله بود .در مرحلة اول ،بر اساس روش تحقیق کتابخانهای ،عوامل ریسک شناسایی و طبقهبندی شد و پس از مشورت با
صاحبنظران پرسشنامههایی که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود توزیع شد تا نظر خبرگان از طریق روش دلفی جمعآوری و برای
عوامل ریسک روابط مبتنی بر سرمایة اجتماعی ،در صنعت ساخت تجهیاات صنعتی ،اجماع حاصل شود .مرحلة دوم شامل تعیین میاان
اهمیت عوامل ریسک از طریق ماتریس ریسک و سپس ارزیابی ریسک مبتنی بر سیستم خبرة فازی با نرمافاار متلب بود .خروجی
ماتریس ریسک وارد سیستم خبرة فازی شد و میاان ریسک روابط محاسبه شد تا بر این اساس تیم تصمیمگیرنده برای تأمینکنندگانی
که ریسک روابط آنها در سطح غیر قابل قبول قرار دارد تصمیم بگیرد .در مرحلة سوم مدل پژوهش اعتبارسنجی شد .مقایسة خروجی
مدل با نظر خبرگان نشان داد یافتههای تحقیق با نظر آنها سازگار است و ارزیابی ریسک روابط مبتنی بر سرمایة اجتماعی بدون حضور
خبرگان میسر است و میتوان در مورد نحوة ادامة همکاری با تأمینکنندگان تصمیم گرفت.

کليدواژگان
ارزیابی ریسک ،روابط خریدار تأمینکننده ،سرمایة اجتماعی ،سیستم خبرة فازی.
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مقدمه
روابط طوالنیمدت و روابط نزدیک یا از نوع همکاری نشاندهندة روابط خوب و بدون ریسک
بین خریدار و تأمینکننده نیست .انواع روابط میتوانند به مرور زمان دچار فرسایش شوند و به
اندازة روابط بین اشخاص برای یک یا هر دو طرف ناسالم باشند ( .)Villena et al. 2015: 51تعامل
خریدار با تأمینکننده ریسک به همراه دارد ( )Zsidisin et al. 2004: 397و ریسک روابط آن دو
همان احتمال و پیامد عدم همکاری رضایتبخش و فرصتطلبی شریک است

( Liu et al. 2008:

 .)434در دو دهة اخیر مطالعات زیادی در زمینة ریسک روابط خریدار تأمینکننده انجام گرفته و
محققان با شناسایی عوامل ریسک یا ارزیابی آن و ارائة پیشنهاد سعی کردهاند روابط مناسب بین
خریدار و تأمینکنندگان ایجاد کنند.
یکی از مراحل مهم ارزیابی ریسک شناسایی و طبقهبندی عوامل ایجادکنندة آن است .در پژوهش
حاضر ریسک روابط خریدار تأمینکننده مبتنی بر سرمایة اجتماعی شناسایی شد .زیرا سرمایة اجتماعی
اخیراً برای توضیح رابطة بین خریدارـ تأمینکننده مورد استفاده قرار گرفته است

( Fan & Stevenson

 )2018: 4و عالوه بر آثار مثبت در سازمانها میتواند با تأثیر منفی همراه باشد (.)Pillai et al. 2015: 1
سرمایة اجتماعی باال ،که در بسیاری موارد منجر به کاهش ریسک میشود ،ممکن است گاهی برخی
ریسکها را هم ایجاد کند ( )Hador 2017: 354که در مطالعات ارزیابی ریسک روابط خریدار
تأمینکننده توجه کافی به آنها نشده است .در این خصوص میتوان به اعتماد اشاره کرد .اعتماد در
روابط از آثار مثبت سرمایة اجتماعی است .اما اعتماد بیش از حد یک خریدار به تأمینکننده در
همکاریهای مکرر باعث خواهد شد خریدار بدون تردید اطالعات تأمینکننده را بر اساس ادعایش
بپذیرد و به درستی آنها اعتماد کند ( )Villena et al. 2015: 53که این موضوع منجر به ریسک میشود.
اعتماد یک دارایی ناملموس است (رضاپور و امیری  )177 :1394که بر اساس پژوهش رودن و السان
عبارت است از «رفتار قابل قبول دو طرف در مقابل یکدیگر» (.)Roden & Lawson 2014: 90
عوامل ریسک در این پژوهش به دو دستة روابط بینسازمانی و روابط درونسازمانی تقسیم
شدند .بر اساس این طبقهبندی ،عالوه بر کاهش ریسکهای بینسازمانی ،کاهش ریسکهای
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درونسازمانی نیز میسر میشود و این موضوع میتواند در برخی مواقع راهی سادهتر برای کاهش
ریسک روابط خریدارـ تأمینکننده و قرار گرفتن میزان ریسک در سطح قابل قبول باشد.
با توجه به اینکه سرمایة اجتماعی موضوعی است که ریسکهای ناشی از آن در کنار مزایای آن
باید مورد توجه قرار گیرد و در پژوهشهای سالهای اخیر به این ریسکها اشاره شده ،اما مدل
ارزیابی ریسکی که بتواند آنها را کاهش دهد تا کنون ارائه نشده ،نویسندگان پژوهش حاضر به
این موضوع پرداختند.
این مدل ،عالوه بر نوآوری در ابعاد و عوامل ریسک ،از سیستم ارزیابی ریسکی استفاده میکند
که در کنار کاربرد ماتریس ریسک توسط سیستم خبرة فازی توسعه یافته است .سیستم خبرة فازی
در مرحلة ارزیابی ریسک به مدیران کمک میکند بهترین استراتژیها و سیاستها و تاکتیکها را
تعریف کنند (.)Izvercian et al. 2012: 23
بيان مسئله
ارزیابی ریسک بخش مهمی از مدیریت ریسک است و مدیریت ریسک روابط با تأمینکنندگان،
برای اطمینان از ایمنی محصوالت خریداریشده ،و تداوم فرایندها و جلوگیری از ایجاد اختالل در
زنجیرههای تأمین ضروری است ( .)Urbaniak 2019: 255در بسیاری از پژوهشهای حوزة ریسک
روابط خریدار تأمینکننده به شناسایی عوامل ریسک و ارائة پیشنهاد برای کاهش ریسک پرداخته
شده و در تعداد کمی از آنها از ابزارهای سنجش ریسک استفاده شده است .درحالیکه از طریق
سنجش میتوان سطح ریسک را مشخص کرد.
شناسایی عوامل ریسک در این حوزه اهمیت زیادی دارد .زیرا نادیده یا دستکم گرفتن
ریسکهای روابط دستاوردها را محدود میکند و میتواند باعث افت عملکرد و نارضایتی و حتی
فسخ روابط شود ( .)Villena et al. 2015: 52در پژوهشهای پیشین ،عواملی مانند مدت زمان کم
روابط ،ریسک اخالقی ،انتخاب نامطلوب ،و ریسک سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر نظریهها یا منابع
ریسک شناسایی شدهاند و به مواردی مانند ایجاد روابط قوی و روابط همکاری به منزلة راههایی
برای کاهش ریسک اشاره شده است .در سالهای اخیر سرمایة اجتماعی در این حوزه مورد توجه
قرار گرفته است .چون ،عالوه بر کمک به شناسایی عوامل ریسک ،سطح باالی آن نتایجی منجر به
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کاهش ریسک دارد .اما اگر به حد افراطی برسد ،میتواند توانایی عینیت خریدار و تصمیمگیری
مؤثر را کاهش دهد و باعث افزایش رفتار فرصتطلبانة تأمینکننده شود (

Viellna et al. 2011:

 )561که ریسک به همراه دارد.
رضاپور و امیری ،بر اساس تعریف پاتنام )1995( 1از سرمایة اجتماعی ،آن را «اعتماد ،هنجارها،
و شبکههایی که همکاری را برای منفعت متقابل تسهیل میکنند» استنباط کردهاند (رضاپور و امیری
 .)172 :1394بر اساس تعاریف مختلف ،سرمایة اجتماعی در این پژوهش منابع یا داراییهای
ناملموس ناشی از روابط (مانند اعتماد) در سطوح درونسازمانی و بینسازمانی در نظر گرفته شد.
سرمایة اجتماعی یک پدیده است و مانند سایر پدیدهها میتواند تأثیرات مختلفی بر دیگر پدیدهها
و سیستمها بگذارد .ویلنا و همکارانش ( )2011اعالم کردند بین سرمایة اجتماعی و عملکرد سازمان
رابطة منحنی معکوس وجود دارد :سرمایة اجتماعی بسیار کم یا بیش از حد زیاد میتواند به عملکرد
آسیب برساند ( .)Viellna et al. 2011: 561بنابراین ،باید به ریسکها و پیامدهای منفی بالقوة مرتبط
با سرمایة اجتماعی ( ،)Viellna et al. 2011: 561یعنی جایی که آن را «طرف تاریک روابط خریدارـ
تأمینکننده» نامیدهاند و حداقل یک طرف احساس نارضایتی کرده و در حال فسخ روابط است
( ،)Viellna et al. 2011: 561بیشتر توجه شود تا عملکرد سازمان آسیب نبیند.
در بسیاری از پژوهشها سرمایة اجتماعی به سه بعد رابطهای ،شناختی ،ساختاری تقسیم شده
است .اما ،با توجه به اینکه سرمایة اجتماعی باالی سازمان ممکن است باعث آسیب به سرمایة
اجتماعی درون سازمان شود ( )Hador 2017: 354و ریسک نیز معموالً به ریسکهای داخلی و
خارجی تقسیم میشود ( ،)Hamdi et al. 2018: 749در این پژوهش عوامل ریسک به دو طبقة
درونسازمانی و بینسازمانی تقسیم شدند.
در این پژوهش برای ارزیابی عوامل ریسک از روش ماتریس ریسک جهت تعیین اهمیت
عوامل و از سیستم خبرة فازی جهت سنجش ریسک استفاده شد .زیرا سیستم خبرة فازی این
امکان را فراهم میکند که بدون حضور خبرگان میزان ریسک روابط خریدار تأمینکننده تعیین شود
و چنانچه روابط با هر یک از تأمینکنندگان نیاز به تصمیمگیری برای کاهش ریسک داشته باشد
1. Putnam
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تیم تصمیمگیری اقدام کند .همچنین ،بر اساس نتایج ماتریس ریسک ،این تیم میتواند با توجه به
اهمیت عوامل ابتدا برای کاهش ریسک عوامل درونسازمانی تصمیم بگیرد.
مدل پژوهش حاضر برای ارزیابی ریسک روابط خریدار تأمینکننده مبتنی بر سرمایة اجتماعی
در شرکتهای سازندة تجهیزات صنعتی ایرانی ارائه شده است .زیرا ،عالوه بر اینکه صنعت
ساخت تجهیزات صنعتی جایگاهی ویژه در کشور دارد ،سطح سرمایة اجتماعی در ایران پایین
است (صادقی و همکاران  )165 :1395و در بسیاری از پژوهشها ،بدون توجه کافی به
ریسکهای ناشی از نتایج و آثار افزایش سرمایة اجتماعی ،سعی شده با توجه به مزایای آن بستر
مناسبی برای افزایش ایجاد شود .همچنین ،شرکتهای سازندة تجهیزات صنعتی اغلب ملزم به
تأمین اقالم مورد نیاز از تعداد محدودی تأمینکننده بر اساس لیست خرید مجاز هستند و روابط
بین آنها بیشتر مبتنی بر روابط همکاری است که با کاهش ریسک روابط مبتنی بر سرمایة
اجتماعی میتوانند از بروز برخی مشکالت ناشی از ریسک جلوگیری کنند.
تا کنون در صنایعی مانند نفت و فوالد از مدیریت ارتباط با تأمینکنندگان ،که یکی از رویکردهای
کاهش ریسک است ( ،)Handayani 2018: 307استفاده شده است .شرکت ملی نفت بر اساس پروژة
بهرهوری و طرح اصالح سیستمها و ارتقای بهرهوری شرکت ملی نفت ایران در سال  1383مطابق فاز
دوم (طرح نصر) به مدیریت ارتباط با تأمینکنندگان پرداخته است .اما ،تا کنون در هیچ پژوهشی مدلی
برای ارزیابی ریسک روابط خریدار تأمینکننده مبتنی بر سرمایة اجتماعی ارائه نشده است.
با توجه به آنچه آمد ،دو سؤال مهم در این پژوهش مطرح میشود :عوامل ریسک روابط
خریدار تأمینکننده مبتنی بر سرمایة اجتماعی کداماند؟ چگونه میتوان مدلی برای ارزیابی این
ریسکها توسط سیستم خبرة فازی ارائه کرد؟ پژوهشگران در این پژوهش درصدد بودند مدل
ارزیابی ریسکی ارائه کنند که بدون نیاز به حضور خبرگان محاسبهی میزان ریسکهای روابط
مبتنی بر سرمایة اجتماعی در ابعاد بینسازمانی و درونسازمانی امکانپذیر باشد.
پيشينة تحقيق و مبانی نظری
در پژوهشهای تجربی داخل کشور بیشتر به موضوع مدیریت ارتباط با تأمینکننده اشاره شده است و
تعداد مطالعات مرتبط با ریسک روابط خریدار تأمینکننده که به سرمایة اجتماعی نیز پرداخته باشند
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بسیار محدود است .با توجه به محدودیت منابع موجود ،جهت بررسی پیشینة پژوهش ،مطالعات مرتبط
با حوزة سرمایة اجتماعی در سازمان و ارزیابی ریسک روابط خریدار تأمینکننده بررسی شد.
الف) سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی مفهومی بینرشتهای و خاستگاه آن جامعهشناسی است (فغفوریآذر و همکاران :1398
 .)446سرمایة اجتماعی در کنار سرمایههای انسانی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته (علیپور و
همکاران  )400 :1399و در زمینة سازمانی به صورت گسترده مطالعه شده است (

Adler & Kwon

 .)2002: 17; Hador 2017: 350سرمایة اجتماعی به ارتباطات دوطرفه همراه با اعتماد اشاره میکند
( )Arregle et al. 2007: 73و آن را میتوان حاصل پدیدههایی مانند اعتماد متقابل و تعامل اجتماعی
دانست (حاتمینژاد و همکاران  )70 :1393و با اینکه بیشتر دانشمندان سرمایة اجتماعی موافقاند که
سرمایة اجتماعی مزایای زیادی دارد ریسکهایی را میتواند ایجاد کند (.)Hador 2017: 354
یکی از مشکالت دانشمندان مدیریت بیان تعریفی جامع از سرمایة اجتماعی است .اما توجه همة
صاحبنظران بر ارتباطات و تعامالت است (ضیایی و همکاران  .)183 :1390سرمایة اجتماعی را
میتوان «مجموع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون و در دسترس و ناشی از شبکة روابط موجود
توسط یک فرد یا واحد اجتماعی» ( )Nahapiet & ghoshal 1998: 243و دارایی محسوسی که در
زندگی روزمرة مردم بیشترین آثار را دارد» ( )Hanifan 1916: 130و برخی جنبههای ساختار اجتماعی
که سبب تسهیل اقدامات خاص میشود ( )Coleman 1988: 98تعریف کرد.
عالوه بر تعاریف مختلف ،مؤلفههای زیادی برای سرمایة اجتماعی معرفی شده که صادقی و
همکارانش ( )170 :1395به آنها اشاره کردهاند .در یک تقسیمبندی مهم سرمایة اجتماعی شامل
سه بعد شناختی ،رابطهای ،ساختاری معرفی شده است .بعد شناختی بیانگر معنای مشترک و درک
بین بازیگران ،بعد رابطهای مربوط به اعتماد و دوستی و احترام و رفتار متقابل (تالفی) ،و بعد
ساختاری شامل الگوهای روابط بین بازیگران است ( .)Villena et al. 2011: 562تقسیمبندی دیگر
شامل سطوح مختلف روابط است .مثالً سرمایة اجتماعی به سه سطح فردی و درونسازمانی و
خارجی قابل تقسیم است ( .)Hador 2017: 354در جدول  1عوامل ریسک و طبقهبندیهای مرتبط
با موضوع این پژوهش آمده است.
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جدول  .1ریسکهای مرتبط با حوزة سرمایة اجتماعی در پژوهشهای پیشین

پژوهشگر (سال)

طبقهبندیـ توضیح مرتبط با حوزة ریسک
سطح فردی :افراد تالش میکنند سرمایة اجتماعی خود را به حداکثر برسانند .یک کارمند با سرمایة اجتمـاعی بـاال اسـتخدام
افراد خانواده و دوستان را در سازمان ممکن میسازد و زمان اخراج شدن شبکة اجتماعی شخصی او مشکل ایجاد مـیکنـد.
همچنین افراد با سرمایة اجتماعی باال میتوانند برای ارتقای جایگاه شغلی از طریق تماسهای شخصی اقدام کنند.

)Hador (2017

سطح درونسازمانی :محدود شدن ریسکهای سرمایة اجتماعی در واحد کوچکی از سازمان است که اعضا حس میکنند به
جای کل سازمان برای رسیدن به اهداف واحدهای فرعی موظف هستند .سرمایة اجتماعی در گروهها میتواند به نفع برخـی
از اعضا باشد؛ اما احساس نابرابری یا عواقب ناخواسته برای دیگران ایجاد کند.
سطح بینسازمانی :امکان دارد مدیرعامل یا مدیران مهم از سازمان خارج شوند .توصیه شده فقط به یک شخص مهـم بـرای
سرمایة اجتماعی خارجی اعتماد نشود.
سطح شناختی :شامل پارادایم بهاشتراکگذاشتهشده و اهداف جمعی است .تفکر گروهی نابینایی جمعـی ایجـاد مـیکنـد و
بازیگران را بیش از حد در تفکر همگن میکند و این باعث میشود احتمال کمتری برای ارزیابی انتقادی ریسـک اطالعـات
وجود داشته باشد.

Fan & Stevenson
)(2018

سطح رابطهای :شامل اعتماد ،دوستی ،تعهد متقابل ،و شناسایی است که ممکن است تأمینکننده از اعتماد خریدار سوءاستفاده
کند.
سطح ساختاری :شامل بهاشتراکگذاری اطالعات ،توسعة تأمینکننده (مانند بازدید از امکانات یـا آمـوزش تـأمینکننـده) ،و
ارزیابی آن است .در بهاشتراکگذاری اطالعات میتوان به ریسک مالکیت معنوی اشاره کرد که میتواند بـه صـورت بـالقوه
ریسک ایجاد کند.

ب) ارزیابی ریسک روابط خریدار تأمينکننده

ارزیابی ریسک یکی از مراحل مدیریت ریسک است .برخی پژوهشها فقط دو فرایند از مدیریت
ریسکـ تعیین و ارزیابی ریسک یا ارزیابی و کاهش ریسکـ را شامل میشوند (.)Wang 2018: 80
در جدول  ،2مراحلی از مدیریت ریسک نشان داده شده که در برخی پژوهشهای مرتبط با روابط
خریدارـ تأمینکننده مورد توجه قرار گرفته است.
جدول  .2مراحل مدیریت ریسک در پژوهشهای مرتبط با روابط خریدار تأمینکننده

فرایند
نویسنده (سال)

شناسایی /دستهبندی
ریسکها

)Villena et al. (2015

*

)Hoffmann (2012

*

ارزیابی ریسک

کاهش ریسک

نظارت بر
ریسک

*
*

*

)Tang (2006

*

*

)Bahli & Rivard (2003

*

*

*
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شناسایی ریسک در شرکت سطح تجزیهوتحلیل ریسک را افزایش و ریسک را کاهش میدهد
( .)Fan & Stevenson 2018: 3پس از شناسایی و طبقهبندی ریسکها ،میزان ریسک از طریق
ارزیابی تعیین میشود .از میان روشهای ارزیابی ریسک ،ماتریس ریسک به دلیل کاربرد مناسبش
در استانداردهای ملی و بینالمللی توصیه شده است ( .)Wan 2019: 23ماتریس ریسک یک روش
سنتی ارزیابی ریسک است .اما ،از آنجا که تکنیکهای سنتی ارزیابی ریسک کمبودهایی دارند،
روشهایی مانند منطق فازی میتوانند راهی برای مقابله با محدودیتهای آنها ارائه دهند

( Wan

 .)2019: 28عالوه بر ماتریس ریسک میتوان از سیستم خبرة فازی برای ارزیابی ریسک استفاده
کرد .یک سیستم مبتنی بر قاعدة فازی یکی از راههای رایج برای نمایش دانش بشری و مدلسازی
استدالل بشری به صورت سیستماتیک است ( .)Wan 2019: 29سیستم خبرة فازی و ماتریس
ریسک هر یک تا کنون در پژوهشهای مختلف برای ارزیابی ریسک استفاده شدهاند.
در ماتریس ریسک معیارهای برای ارزیابی تعیین میشوند .در اکثر مطالعات دو معیار میزان
تأثیر (شدت) و احتمال وقوع ریسک برای ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار گرفته است
(قندهاری و همکاران  .)142 :1398در نظر گرفتن دو پارامتر گاهی باعث از دست رفتن اطالعات
مفید در تحلیل ریسک میشود .اما در نظر گرفتن پارامترهای بیشتر بهویژه در موارد صنعتی لزوماً
بهتر نیست و باید بین تعداد پارامترهای ریسک ،دقت نتایج تحلیل ریسک ،و هزینة برآورد ریسک
توازنی مناسب ایجاد شود ( .)Wan 2019: 85خروجی ماتریس ریسک میتواند به منزلة ورودی
سیستم استنتاج فازی برای محاسبة میزان ریسک استفاده شود .سیستم استنتاج منطق فازی بهراحتی
و با استفاده از ورودیهای کمّی و کیفی قادر به ارزیابی ریسک است ()Reveiz & Leon 2009: 1
و در نرمافزار متلب میتوان از منطق فازی برای کمک به تصمیمگیری استفاده کرد.
بررسی پیشینه نشان میدهد در بخشی از پژوهشهای اخیر فقط به ریسکهای مبتنی بر سرمایة
اجتماعی اشاره شده است .اما ،تا کنون مدل ارزیابی برای این ریسکها ارائه نشده است .همچنین،
سرمایة اجتماعی را معموالً بر اساس ابعاد رابطهای و ساختاری و شناختی طبقهبندی کردهاند؛
درحالیکه طبقهبندی به دو سطح درونسازمانی و بینسازمانی خریدار را قادر میکند ابتدا برای
کاهش ریسکهای سطح درونسازمانی تصمیم بگیرد.
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همچنین ،بر اساس پیشینة پژوهش ،ماتریس ریسک یکی از روشهای پرکاربرد در ارزیابی
ریسک است .اما ،چنانچه ارزیابی ریسک مبتنی بر ماتریس ریسک توسط سیستم خبرة فازی
توسعه یابد ،این امکان فراهم خواهد شد که بر اساس خروجی ماتریس ریسک عوامل مهم
شناسایی شوند و سپس سیستم خبرة فازی بدون حضور خبرگان امکان تعیین میزان ریسک را
فراهم کند.
روش تحقيق

پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی است .با توجه
به اینکه پژوهشگران در این پژوهش در نظر داشتند مدلی برای ارزیابی ریسک در حوزة روابط
خریدار تأمینکننده ارائه کنند ،رویکرد آن مدلسازی است .همچنین ،دادههای این پژوهش کیفی
هستند که به دادههای کمّی تبدیل شدهاند .مراحل تحقیق در جدول  3مشخص شده است.
جدول  .3مراحل تحقیق

مرحله

نام مرحله

ابزار /روش
 .1استفاده از مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه

شناسایی و
1

طبقهبندی
عوامل ریسک

(با روش دلفی) برای جمعآوری اطالعـات و
دیدگاهها
 .2استفاده از نرمافـزار  SPSSبـرای سـنجش
پایایی پرسشـنامه ،اطمینـان از کفایـت داده ،و
ارتباط مناسب میان ساختار دادهها

2

ارزیابی مبتنی
بر سیستم خبرة

3

فازی

اقدامهای الزم
 .1مطالعات کتابخانهای (منابع داخلـی و خـارجی) بـرای شناسـایی
عوامل ریسک و طبقهبندیهای موجود بر اساس پیشینة پـژوهش و
سپس تهیة لیست عوامل ریسک
 .2رفع ابهام در عنوان عوامل ریسک و حذف عوامل مشـابه توسـط
صاحبنظران دانشگاهی و صنعتی
 .3نظرسنجی از خبرگان دربـارة عوامـل ریسـک (اسـتفاده از روش
دلفی)

استفاده از ماتریس ریسک برای تعیین اهمیت

تنظیم ماتریس ریسک در ابعاد «احتمـال وقـوع رویـداد» و «شـدت

عوامل

تأثیر» بر اساس نظر خبرگان

سیستم خبرة فازی (در نرمافزار متلـب) بـرای
تعیین میزان ریسک

 .1تعیین متغیرهای ورودی و خروجی ،تعیین روش فـازیسـازی و
فازیزدایی و توابع هر یک از عوامل
 .2ایجاد قوانین بر اساس نظر برخی خبرگان
 .1متغیرهای ورودی وارد سیستم میشوند و خروجیهـای سیسـتم

4

اعتبارسنجی
مدل

تست شـرایط حـدّی ،تحلیـل خروجـیهـا،

بررسی میشوند.

مطالعة موردی

 .2در یک مطالعة موردی با محاسبة  MSEبرای برآورد میزان خطای
مدل نظرات خبرگان و خروجی سیستم مقایسه میشوند.
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شناسایی و طبقهبندی عوامل ریسک
شناسایی عوامل ریسک نقطة شروع فرایند ارزیابی ریسک است ( .)Wan 2019: 92نظریة سرمایة
اجتماعی در مورد چگونگی شناسایی ریسکها در روابط غیرهمکاری و خصومتی توضیح کافی ارائه
نمیدهد ( )Fan & Stevenson 2018: 22و این ریسکها در روابط از نوع همکاری قابل بررسی
است .جهت شناسایی عوامل ریسک روابط مبتنی بر سرمایة اجتماعی ،ابتدا لیستی از عوامل بر اساس
پیشینة پژوهش تهیه شد .این عوامل و طبقهبندی آنها برگرفته از عوامل و طبقهبندیهای یادشده در
پژوهشهای هادور ( )2017و فان و استیونسون ( )2018است .البته برای تکمیل لیست عوامل از
سایر پژوهشهایی که به ابعاد تاریک روابط یا ریسکهای ناشی از اعتماد بیش از حد اشاره کردهاند
نیز استفاده شد .پس از تهیة لیست عوامل ریسک ،با صاحبنظران دانشگاهی و صنعتی مشورت شد
تا عوامل شبیه حذف و عنوان مناسب برای عوامل انتخاب شود .همچنین ،عوامل به دو گروه عوامل
بینسازمانی و درونسازمانی تقسیم شدند .زیرا یکی از راههای مهم و سادة طبقهبندی تقسیمِ
ریسکها به داخلی و خارجی است ( .)Wan 2019: 43بر اساس عوامل بهدستآمده ،پرسشنامهای
برای کسب نظرات خبرگان از طریق روش دلفی تهیه شد .زیرا روشهای مبتنی بر دلفی در شناسایی
عوامل ریسک موفقاند ( .)Wan 2019: 47الگوریتم اجرای روش دلفی فازی به صورت شکل 1
است .البته روایی و پایایی پرسشنامه پس از بررسی به تأیید رسید.
انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها
طراحی /آمادهسازی پرسشنامه و توزیع
دریافت دیدگاه خبرگان و تحلیل دیدگاهها

خیر
آیا اجماع حاصل شد؟

طراحی پرسشنامه بر اساس نتایج تحلیل

بله
تأیید و تهیة مستندات پژوهش
شکل  .1الگوریتم اجرای روش دلفی فازی
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خبرگان این بخش از پژوهش مدیران و کارشناسان واحد تأمین یا خرید شرکتهای سازندة
تجهیزات صنعتی عضو انجمن ستصا بودند که مدرک کارشناسی یا باالتر و سابقة کار بیش از سه
سال کار مرتبط داشتند .پیش از اعالم نظر ،مفاهیم سرمایة اجتماعی برای خبرگان تشریح شد.
خبرگان در پرسشنامه دربارة هر یک از عوامل در قالب متغیرهای کالمی (خیلی زیاد ،زیاد،
متوسط ،کم ،خیلی کم) نظر خود را اعالم کردند .با توجه به نظرات خبرگان ،میانگین فازی مثلثی و
میانگین فازیزداییشده برای هر عامل محاسبه شد .در مراحل بعدی ،نظرسنجی قبلی و میزان
اختالف با دیدگاه سایرین به خبرگان اعالم و سپس نظراتشان دوباره دریافت شد و این تا جایی ادامه
پیدا کرد که میزان اختالف دو مرحلة نظرسنجی برای همة عوامل کمتر از عدد تعیینشدة  0/2بود.
ارزیابی مبتنی بر سيستم خبرة فازی

ارزیابی ریسک در پژوهش حاضر مبتنی بر سیستم خبرة فازی بود که ورودی آن اهمیت ریسک
بهدستآمده از ماتریس ریسک است .جهت ایجاد ماتریس ریسک و تعیین توابع و ایجاد قوانین در
سیستم خبرة فازی مبتنی بر قانون از افراد خبره ،که در مرحلة قبل حضور داشتند و دارای سمت مدیریت
و با مدرک تحصیلی باالتر از کارشناسی و سابقة کاری بیش از پنج سال بودند ،نظرسنجی به عمل آمد.
دو بعد ماتریس ریسک شامل «احتمال وقوع رویداد» و «شدت تأثیر» است .محل قرار گرفتن
نشانگرهای ریسک میزان اهمیت ریسک را نشان میدهد که این محدودهها بر اساس پیشینة
پژوهش و نظر خبرگان مطابق شکل  2تعیین شد.
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شکل  .2ماتریس تعیین میزان اهمیت عوامل ریسک
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در سیستم خبرة فازی برای هر یک از ورودیها تابع عضویت مناسبی باید انتخاب شود .بر
اساس نظر خبرگان و مبتنی بر دادهها ،در این پژوهش برای میزان ریسکهای کماهمیت و با
اهمیت متوسط و زیاد از تابع عضویت مثلثی و برای ریسکهای با اهمیت بسیار زیاد و بسیار کم
از تابع ذوزنقهای استفاده شد.
در بخش قوانین استنتاج ،قواعد ذخیره و بازنمایی میشوند و به نام پایگاه دانش نامیده میشوند.
موتور استنتاج نیز برنامهای است که قاعدههای پایگاه دانش را تحلیل و تعبیر میکند و نتیجة منطقی را
ارائه میدهد (رجبزاده قطری و همکاران  30 :1393ـ  .)31هر قانون فازی از چند متغیر ورودی
تشکیل میشود و باید یک عملگر فازی روی همة متغیرها اعمال شود تا خروجی ،که بیانگر نتیجة کلی
همة متغیرهای ورودی است ،به دست آید .در این پژوهش ،عملگر فازی بین متغیرهای ورودی عملگر
«و» و «یا» است .یعنی پس از آنکه متغیرهای ورودی به اعداد فازی تبدیل و قوانین فازی (اگر  ...آنگاه
 )...تبیین شدند در موتور استنتاج برخی قوانین فعال میشوند و متغیر خروجی به دست میآید .بر
اساس نظر خبرگان ،تابع عضویت خروجی برای ریسکهای کم و متوسط و زیاد به صورت مثلثی و
برای ریسکهای بسیار زیاد و بسیار کم تابع ذوزنقهای است.
هر مدل پس از طراحی نیاز به اعتبارسنجی دارد .جهت اعتبارسنجی مدل این پژوهش از
روشهای تست شرایط حدّی ،تحلیل خروجیها ،و مقایسة خروجی مدل با نظرات خبرگان در
یک مطالعة موردی استفاده شد.
یافتهها
تعيين عوامل ریسک با استفاده از روش دلفی فازی

پس از انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها ،پرسشنامهای تهیه شد و دربارة عوامل ریسک
شناساییشده بر اساس پیشینة پژوهش از آنها نظرسنجی شد .از آنها خواسته شد بر اساس
متغیرهای کالمی در طیف پنجگانة لیکرت در خصوص ریسکهای روابط خریدار تأمینکننده در
صنعت مورد بررسی (ساخت تجهیزات صنعتی) اعالم نظر کنند .متغیرهای کالمی بر اساس اعداد
فازی مثلثی به صورت خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم بود و اعداد فازی قطعیشده با
استفاده از روش میانگین محاسبه شدند .در هر مرحله از نظرسنجی ،میانگین فازی برای هر یک از
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عوامل محاسبه شد و پس از هر مرحله نظرسنجی اختالف دو مرحلة آخر به دست آمد .در پژوهش
حاضر ،این مقدار  0/2انتخاب شد و پس از دو بار تکرار اجماع به دست آمد .برای بررسی صحت
شاخصهای استخراجشده از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .بر اساس خروجی نرمافزار ،آلفای کرونباخ
مقداری باالتر از  0/8گرفت و قابلیت اعتماد پرسشنامه خوب تلقی شد .همچنین میزان  KMOکفایت
نمونهبرداری مطلوب و آزمون بارتلت در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  .4آلفای کرونباخ ،KMO ،و آزمون بارتلت

نوع روابط

آلفای کرونباخ

KMO

آزمون بارتلت

روابط بینسازمانی

0/894

0/894

Sig=0/0

روابط درونسازمانی

0/897

0/777

Sig=0/0

عوامل ریسک در این پژوهش بر اساس اجماع نظر خبرگان مطابق جدول  5شناسایی و
تعاریف عملیاتی مبتنی بر پیشینة پژوهش و نظر خبرگان تعیین شد.
جدول  .5عوامل ریسک روابط خریدار تأمینکننده از منظر سرمایة اجتماعی

عوامل ریسک

تعریف عملیاتی

خروج کارکنان کلیدی

کارکنان کلیدی در روابط خارجی ارتباطات شخصی خود را دارند و در صورت فقدان

سازمان

جایگزین مناسب برای آنها ،پس از خروجشان ،آسیبهایی رخ خواهد داد.

عدم اعالم ریسکها به

روابط بینسازمانی

مدیریت واحد

کارکنان از برخی ریسکهای تأمینکنندهای که سالهاست با شرکت همکاری دارد آگاه
میشوند؛ اما ،به دلیل روابط مدیر واحد /بخش با تأمینکننده تا زمانی که این ریسکها
اتفاق نیفتد موضوع را به مدیر واحد /بخش اعالم نمیکنند.
خریدار و تأمینکننده شناخت خوبی از یکدیگر دارند و تأمینکننده میداند که اگر در زمان

عدم تحویل بهموقع

مقرر مواد و اقالم خواستهشده را به خریدار تحویل ندهد ،خریدار بر اساس قرارداد از او
شکایت نخواهد کرد.

تبانی

بین واحد سازمانی یا یکی از کارکنان این واحد با تأمینکننده تبانی وجود دارد و بدون
توجه به فرایندهای مدون اقالم مورد نیاز از آن تأمینکننده خریداری میشود.

عدم صحتسنجی

تأمینکنندگان پیشبینیهای خود را در مورد بازار و نوسان قیمت مواد اولیه و  ...با خریدار

اطالعات بازار که توسط

به اشتراک میگذارند و خریدار ،بدون بررسی ،این اطالعات را مبنای تصمیمگیری قرار

تأمینکننده مطرح میشود.

میدهد و از آن تأمینکننده خرید میکند.
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ادامه جدول  .5عوامل ریسک روابط خریدار تأمینکننده از منظر سرمایة اجتماعی

عوامل ریسک

روابط بینسازمانی

عدم نظارت مناسب بر

تعریف عملیاتی
همکاری مکرر با یک تأمینکنندة خاص باعث میشود سیستم نظارت بر عملکرد اطالعات
را بر اساس ادعای تأمینکننده بپذیرد و بدون بازدید و ارزیابی مناسب به درستی آنها

عملکرد تأمینکننده

اعتماد کند و در ارزیابی دورهای سهلانگاری کند.
به دلیل ارتباط نزدیک خریدار با تأمینکننده در بهاشتراکگذاری اطالعات ،ممکن است

اشتراکگذاری اطالعات

تأخیر یا سهلانگاری وجود داشته باشد یا برخی تأمینکنندگان ممکن است به فناوری و
اطالعات محرمانهای از شرکت آگاهی داشته باشند که بهرغم وجود روابط طوالنی ریسکِ
دزدیده شدن این اطالعات وجود داشته باشد.

نفع برخی کارکنان به دلیل

حضور فرد در گروهی از کارکنان با سرمایة اجتماعی باال میتواند نابرابری منافع برای

حضور در گروههای با

کارکنان ایجاد کند و این نابرابری روابط با تأمینکننده را تحت تأثیر قرار دهد.

سرمایة اجتماعی باال
عدم انتخاب تأمینکننده

بر اساس پیشنهاد افراد یا سایر واحدها در سازمان ،همکاری با تأمینکنندهای شروع میشود

توسط واحد خرید

که واحد خرید مبتنی بر معیارها او را ارزیابی نکرده است.

روابط درونسازمانی

قدرت نامتعادل یک یا چند واحد سازمانی در یک شرکت میتواند خرید را تحت تأثیر
قرار دهد .مثالً واحد مالی پرداختها را بهموقع پردازش نمیکند و بهرغم تأکید واحد

چالشهای سازمانی

تأمین پرداختها با تأخیر انجام میشود.
کارکنان با سرمایة اجتماعی باال امکان استخدام آشنایانی را فراهم میآورند که تخصص
استفاده از نیروی انسانی با
توانمندی محدودتر

الزم را ندارند یا با تماسهای شخصی مراتب ارتقای خود به پستی که مناسب آن نیستند را
فراهم میکنند .این باعث میشود شخص با سرمایة اجتماعی کمتر و استعداد بیشتر انتخاب
نشود و توانمندی محدود کارکنان بهویژه در موضوعات فنی و پیچیده در برخی موارد
ریسک به همراه داشته باشد.

تفکر یکسان افراد در

در شرایطی که سرمایة اجتماعی باالست و هنگاهی که افراد یک سازمان (در یک واحد) به

شرکت خریدار

طور یکسان فکر میکنند ،احتمال کمتری برای ارزیابی انتقادی ریسکهای بالقوة
تأمینکننده وجود دارد.

مراحل طراحی سيستم خبرة فازی

در این پژوهش جهت طراحی سیستم خبرة فازی از نرمافزار متلب استفاده شد .در گام نخست
متغیرهای ورودی و خروجی باید تعیین شوند .متغیرهای ورودی این سیستم همان میزان اهمیت
ریسک متغیرهایی است که در مرحلة پیش برای دو بعد روابط بینسازمانی و درونسازمانی به
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دست آمد .در گام دوم متغیرهای کالمی فازیسازی میشوند .بر اساس نظر خبرگان و دادههای
موجود ،برای فازیسازی از توابع مثلثی و ذوزنقهای مطابق جدول  6استفاده شد .در شکل  ،3تابع
عضویت مجموعة فازی یک ورودی سیستم خبرة فازی پژوهش نمایش داده شده است.
جدول  .6تقسیمبندی متغیرهای کالمی و عدد فازی معادل هر یک از متغیرها

متغیر

شکل تابع عضویت

پارامترهای عضویت

خیلی کم

ذوزنقهای

()30 ،10 ،0 ،0

کم

مثلثی

()50 ،30 ،10

متوسط

مثلثی

()70 ،50 ،30

زیاد

مثلثی

()90 ،70 ،50

خیلی زیاد

ذوزنقهای

((100 ،100 ،90 ،70

شکل  .3تابع عضویت مجموعة فازی

در این پژوهش ،به کمک سیستم استنتاج فازی ممدانی ،میزان ریسک روابط برای ابعاد
بینسازمانی و درونسازمانی محاسبه شد .شکل  4نمای سیستم خبرة فازی برای ریسک روابط در
دو بعد نامبرده را نشان میدهد.
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شکل  .4نمای سیستم خبرة فازی پژوهش برای ریسک روابط بینسازمانی و درونسازمانی

در سیستم خبرة فازی قواعد «اگر  ...آنگاه  »...با مجموعهای از عبارات کالمی بیان میشوند.
بخشی از مجموعه قوانین سیستم خبرة فازی پژوهش در فضای ویرایش قوانین نرمافزار متلب در
شکل  5نمایش داده شده که جهت کاهش قوانین ،با مشورت خبرگان ،بیشتر بر حالتهای بیشینه
و حد وسط و خیلی ضعیف قوانین تکیه شده است.

شکل  .5نمای کلی قوانین سیستم خبرة فازی پژوهش

برای تست شرایط حدّی ،متغیرهای ورودی در حاالت بسیار کم و بسیار زیاد و به صورت
همزمان تغییر داده میشود و میزان حساسیت مدل برای تغییرات بررسی میشود (بیگدلی و معتدل
 .)165 :1398در حالتی که همة عوامل دارای ریسک بسیار پایین یا بسیار باال هستند ،خروجی

ارزیابی ریسک روابط خریدار تأمينکننده مبتنی بر سرمایة اجتماعی
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سیستم خبرة فازی پژوهش در مقایسه با نظر خبرگان منطقی به نظر میرسد .با افزایش یا کاهش
برخی متغیرهای ورودی رفتار خروجیها به ازای ورودیها بر اساس نظر افراد خبره مورد تأیید
قرار گرفته و خروجیهای منطقی حاصل شده است .شکل  6خروجی سیستم را در حالتی که
عوامل ریسک بسیار باال و بسیار پایین هستند نمایش میدهد.

شکل  .6نمایش خروجی سیستم خبرة فازی ریسک روابط بینسازمانی خریدار تأمینکننده

در شکل  7نمایش سهبعدی روابط فازی بین خروج کارکنان کلیدی و بهاشتراکگذاری
اطالعات در روابط بینسازمانی و عوامل عدم انتخاب تأمینکننده توسط واحد خرید و تفکر
یکسان افراد در شرکت خریدار در روابط درونسازمانی نشان داده است.

شکل  .7نمایش سهبعدی روابط فازی بین عوامل

به منظور مقایسة خروجی مدل و نظرات خبرگان در یک مطالعة موردی این مدل در یک
شرکت سازندة پمپ در زمینة روابط با تأمینکنندگان در ابعاد بینسازمانی و درونسازمانی بررسی
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شد و مقدار  MSEبر اساس دادهها در روابط بینسازمانی و درونسازمانی  0/3472و  0/3689به
دست آمد که با توجه به دامنة اندازهگیری مطلوب به نظر میرسد .در شرکت مورد مطالعه ،بر
اساس نظر خبرگان ،برای ریسک روابط در ابعاد نامبرده ،آستانة ریسک قابل قبول تعیین شد تا
چنانچه ریسک در محدودة غیر قابل قبول (بیش از )60قرار گرفت ،تصمیمگیری برای کاهش
ریسک در اولویت کار قرار گیرد و برای ریسک روابط قابل قبول تصمیمات کاهش ریسک یا
جلوگیری از افزایش ریسک در آینده اتخاذ شود.
نتيجه
این پژوهش با هدف ارائة مدل ارزیابی ریسک مبتنی بر سیستم خبرة فازی برای روابط خریدار
تأمینکنندگان از منظر سرمایة اجتماعی انجام شد .سطح باالی سرمایة اجتماعی میتواند با ایجاد
نتایجی مانند اعتماد و انسجام ریسکهای روابط خریدار تأمینکننده را کاهش دهد .اما خود بدون
ریسک نیست و باال بودن سرمایة اجتماعی در سطوح بینسازمانی و درونسازمانی ،عالوه بر
مزایای بسیار ،ریسکهایی را به دنبال خواهد داشت که اغلب نادیده گرفته میشوند .ریسکها و
پیامدهای منفی بالقوه مرتبط با سرمایة اجتماعی را ویلنا و همکارانش ( )2011طرف تاریک
سرمایة اجتماعی مینامند .در این پژوهش ،مانند پژوهش فان و استیونسون ( ،)2018ریسکها
(جنبههای تاریک) مبتنی بر سرمایة اجتماعی در روابط همکاری خریدار تأمینکننده ،اما در صنعت
ساخت تجهیزات صنعتی ،شناسایی شد.
پس از شناسایی عوامل ریسک مبتنی بر پیشینة موضوع ،نظر خبرگان در خصوص این عوامل
در صنعت ساخت تجهیزات جمعبندی شد .نتایج حاکی از آن بود که عوامل بهدستآمده میتواند
عوامل ریسک در صنعت مورد بررسی در نظر گرفته شود .این عوامل در بعد بینسازمانی شامل
خروج کارکنان کلیدی سازمان ،عدم اعالم ریسکها به مدیریت ،عدم تحویل بهموقع ،تبانی ،عدم
صحتسنجی اطالعات بازاری که تأمینکننده بیان کرده ،عدم نظارت مناسب بر عملکرد
تأمینکننده ،و اشتراکگذاری اطالعات و در بعد درونسازمانی شامل نفع برخی کارکنان به دلیل
حضور در گروههای با سرمایة اجتماعی باال ،عدم انتخاب تأمینکننده توسط واحد خرید،
چالشهای سازمانی ،استفاده از نیروی انسانی با توانمندی محدودتر ،و تفکر یکسان افراد در
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شرکت خریدار است .برخی از این عوامل مطابق پژوهشهای بررسیشده در پیشینة پژوهش نیز
وجود دارند.
بسیاری از پژوهشهای این حوزه ،بدون توجه به روش ارزیابی ریسک ،به شناسایی عوامل و
ارائة راههای کاهش ریسک اکتفا کردهاند؛ درحالیکه جایگاه ویژة ارزیابی ریسک در سایر
پژوهشهای مرتبط با مدیریت ریسک قابل مشاهده است .برای ارزیابی ریسک در این پژوهش از
روش ماتریس ریسکی که با سیستم خبرة فازی تکامل یافته است استفاده شد .این روش ،عالوه بر
استفاده از یک رویکرد مناسب برای محاسبة میزان اهمیت عوامل ریسک ،قادر خواهد بود بدون
نیاز به حضور خبرگان میزان ریسک روابط بینسازمانی و درونسازمانی را از منظر سرمایة
اجتماعی تعیین کند تا بر اساس میزان ریسک بهدستآمده برای روابط با هر تأمینکننده برنامههای
مناسب جهت کاهش یا جلوگیری از افزایش ریسک توسط تیم تصمیمگیرنده تدوین و اجرا شود.
نتایج نشان میدهد مدل طراحیشده در این پژوهش دارای اعتبار است و بنابراین میتوان از مدلی
مشابه برای سایر شرکتهای سازندة تجهیزات صنعتی استفاده کرد.
پژوهش حاضر ،عالوه بر نوآوری در شناسایی عوامل ریسک مبتنی بر سرمایة اجتماعی و
طبقهبندی عوامل به دو دستة درونسازمانی و بینسازمانی و ارائة مدل ارزیابی بر اساس ماتریس
ریسک و سیستم خبرة فازی ،سعی در تکمیل پژوهشهای پیشین نیز دارد.
این پژوهش با محدودیتهایی نیز روبهرو بود .مطالعات بسیاری به آثار مثبت سرمایة اجتماعی
پرداختهاند؛ درحالیکه تعداد محدودی به ریسکهای آن توجه کردهاند که تعداد محدود مطالعات این
حوزه کار را دشوار کرد .با توجه به اینکه خبرگان بیشتر بر آثار مثبت سرمایة اجتماعی تأکید کردند و
دربارة آن شناخت داشتند ،پژوهشگران این مطالعه پیش از نظرسنجی وقت زیادی صرف کردند تا
موضوع را کامل برای ایشان شرح دهند .با وجود این ،برخی در نظرسنجی مشارکت الزم را نکردند.
ممکن است میان ریسکها رابطه وجود داشته باشد و کاهش یک ریسک به افزایش ریسک
دیگر یا ایجاد ریسک جدید منجر شود .با توجه به نو بودن موضوع ،برای تعیین این روابط نیاز به
شواهد تجربی بیشتر است و این باعث شد در پژوهش حاضر از رابطة بین عوامل ریسک
چشمپوشی شود.
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پارامترهای مختلفی جهت تعیین اهمیت عوامل ریسک در پیشینة پژوهش وجود دارد .اما
افزایش تعداد این پارامترها لزوماً مورد قبول نیست .چون تعداد پارامتر بیشتر هزینة باالتری برای
ارزیابی خواهد داشت و این باعث میشود فقط به برخی پارامترهای ریسک توجه شود و بقیة
پارامترها نادیده گرفته شود .در این پژوهش پارامترهای احتمال وقوع رویداد و شدت تأثیر در نظر
گرفته شده است.
از آنجا که شرکتهای سازندة تجهیزات صنعتی در کشور تأکید بسیار زیادی بر ارزیابی
تأمینکننده دارند و بیشتر آنها ارزیابی ریسک در حوزة تأمین را تنها شامل ریسکهای عملکردی
میدانند ،اجرای مدل پژوهش با مشکالتی روبهروست.
پيشنهاد
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی از دو منظر امکانپذیر است.
 .1توسعة مدل پژوهش حاضر که شامل موارد زیر است:
ـ شناسایی سایر عوامل ریسک در حوزة روابط؛ مانند شناسایی عوامل مبتنی بر نظریة تئوری
نمایندگی و رویکرد تعامل و شبکة گروه  IMPو سایر نظریهها
ـ توسعة پارامترهای ریسک؛ مانند استفاده از میزان کنترلپذیری و درک نشانهها عالوه بر
پارامترهای این پژوهش برای تعیین اهمیت عوامل
ـ استفاده از سایر ابزارها در مراحل مختلف ارزیابی ریسک؛ مانند استفاده از سیستم داینامیک و
شبیهسازی مونت کارلو
ـ افزودن مرحلة نظارت بر ریسک که مدل ارزیابی این پژوهش را به مدل مدیریت ریسک
روابط تبدیل خواهد کرد.
 .2پاسخ به سؤاالتی که مبتنی بر سرمایة اجتماعی در ذهن ایجاد میشود:
ـ آیا نتایج حاصل از سرمایة اجتماعی بر سایر ریسکهای زنجیرة تأمین نیز تأثیرگذار است؟
ـ آیا میتوان مدلی ارائه کرد که نقطة بهینهای برای ارتقای سرمایة اجتماعی ،با در نظر گرفتن
آثار مثبت و منفی آن ،در شرکت تعیین شود؟
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