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 چکيده
این مقاله با هدف بررسی تأثیر مدیریت ریسک شرکت بر عملکرد زنجیره تأمین با 

د. این باشپذیری استراتژیک سازمان و فناوری اطالعات یکپارچه میگری انعطافمیانجی

ات برای گردآوری اطالعپژوهش از نوع کاربردی به صورت توصیفی و همبستگی بوده که 

نفر از  951از روش کتابخانه ای و میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد بین 

ی گرگان به شیوه تصادف -های نفتی منطقه گلستانکارشناسان شرکت پخش فرآورده

ساده انجام پذیرفت.برای روایی از روش روایی صوری و نظر خبرگان و برای پایایی از 

آلفای کرونباج با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.به منظور تجریه ضریب 

و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی با معادالت ساختاری و نرم افزار پی 

ال اس بهره گیری شد.نتایج نشان داد که مدیریت ریسک بر عملکرد زنجیره تامین تاثیر 

.همچنین فناوری اطالعات یکپارچه با در رابطه بین مدیریت مثبت و معنی داری دارد

ریسک باانعطاف پذیری استراتژیک نقش میانجی دارد اما این متغیر در رابطه بین 

 مدیریت ریسک وعملکرد زنجیره تامین نقش میانجی نداشته است.

مدیریت ریسک شرکت، فناوری اطالعات یکپارچه، عملکرد  اژگان کليدي:و

 پذیری استراتژیکین، انعطافزنجیره تأم
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 ایران اسالمی،گرگان، دانشگاه آزاد واحد گرگان، گروه مدیریت، 9
 ایران دانشگاه آزاد اسالمی،گرگان، واحد گرگان، گروه مدیریت، 2

 
  نویسنده مسئول:نام 

 علی فرهادي محلی

بررسی تأثير مدیریت ریسک بر عملکرد زنجيره تأمين با نقش 

پذیري استراتژیک و فناوري اطالعات یکپارچه ميانجی انعطاف

 گرگان -هاي نفتی منطقه گلستاندر شرکت پخش فرآورده
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 مقدمه
ها تبدیل شده است؛ زیرا سازمان امروزه مدیریت ریسک سازمان به سرعت به یکی از روش های مدیریت استراتژیک در غالب سازمان

(. مدیریت ریسک شرکت 22213،؛ مایکز2؛بهیمانی222،9،اند) پاورمواجه شده "مدیریت ریسک در همه جوانب"های امروزی،با پدیده اجتماعی 

طور مقدماتی به دلیل یک سری از عوامل ها تبدیل شده و این پدیده بهطور تدریجی به نقطه تمرکز مدیریت استراژیک و غالب در سازمانبه

دن در عصر جهانی ش المللینفعان از نامعلوم بودن شرایط آینده مبهم، نوسانات کنونی بازار و پذیرش تعهدات بیناز جمله حساس بودن ذی

های کنترل (.ازین رو،انتظارات از سازمان برای مدیریت ریسک و سیستم2292؛آرنولد،2221؛مایکز،،222حائز اهمیت و توجه ویژه است)پاور،

رانه که مدیریت ارشد با نگاهی سخت گیتبدیل شده است.درحالی ERMو نظارت مداوم بر فرآیندهای کسب و کار، به نقشی حساس و الزامی 

 ERM(، ازین رو ،درک تئوریک از اینکه چگونه و چه موقع ،222کار می گیرند )پاور،را به ERM )(های مدیریت ریسک سازمان فعالیت

 (.22259،باشد)او.دونلکند، محدود میای ارزش را تسهیل میهای زنجیرهفعالیت

گیرند.عالوه بر این، ناپیوستگی سطوح سیستم) الزم برای کار میهای ابتدایی کنترل ریسک را بهها روشاز طرفی،بسیاری از سازمان

 ERMشود.به طور استاندارد دسترسی راحت به اطالعات( و کنترل ریسک در سراسر سازمان مانع کارایی مدیریت ریسک در شرکت می

هایی مواجه دارند.هر سازمان با تهدیدها و فرصتگرفته که پتانسیل تأثیرگذاری بر اهداف سازمانی را تشخیص وقایع و تغییرات محیط را دربر

کارگیری و تقویت ها را درک کرده و با بهتوان این تهدیدها و فرصتمی ERMها دارد، با استفاده از است که نیاز به درک و عمل در مقابل آن

ه یک روش استراتژیک با تمرکز بر روی آن، نقش فرآیندهای مدیریت ریسک، از تمرکز ابتدایی بر پذیرش و جلوگیری از ریسک مضر، ب

 (.22212،؛کلیر2221های تشخیص ریسک مفید و واکنش در مقابل آن تبدیل شده است)بهیمانی،فرصت

های جدید و پیوسته مدیریت ریسک را گزارش کارگیری روشها موانع و نواقص زنجیره تأمین ناشی از بهاز سویی دیگر، اغلب سازمان  

های یکپارچه بودن مدیریت ریسک شرکت در ها و مذاکرات در پشتیبانی از فواید و رفع نیازای از بحثای مجموعهحرفهدهند، ادبیات می

ی کنترل برای واحدهایی چون زنجیره تأمین، کلید به حداکثر رساندن فواید و مزایای مدیریت ریسک در باشد.توسعهسراسر زنجیره تأمین می

باشد و مسلما یک عنصر ضروری توانایی سازمانی (.مدیریت ریسک یک نقطه کانونی در پژوهش ما می2222، 4یانگ؛ 3باشد)ارنستها میشرکت

یازهای رفته در رفع نکارهای بهترین استراتژیهای داخلی و خارجی برای واکنش مؤثر در مقابل تغییرات در بازار کاری و رایجدر کنترل فعالیت

های زنجیره تأمین وجود داشته باشد، جایی که اختالالت معین (. همچنین، مدیریت ریسک باید در محیط2225،5باشد )بیزلیبیان شده می

کند. با این حال، درک تئوریکی کمی درباره این مطلب شده و توانایی برای ردیابی و واکنش در مقابل این اختالالت، پیامدها را مشخص می

ها از اجرای انجامد و آیا همه سازمانس اصالح شده و واکنش مؤثر در مقابل تغییرات محیطی میبه احسا ERMوجود دارد که چگونه و کی 

 (.2292؛الوستر،،2299،؛موسی 6؛ تانگ،222برند)کریگهید،آن سود می

مطلوب دهی استراتژیک ( معتقدند که مدیریت ریسک در شرکت برای فراهم کردن و جهت2221صاحبنظرانی همچون، پاور و مایکز،)

کنند، یک شکاف ها شفاف تر میکمبودها و محدودیت هایی دارد.به طوری که، وقتی این تحقیقات تجارب مدیریت ریسک را در سازمان

طور مؤثر فرآیندهای مدیریت ریسک را در شرکت اجرا کرده و آیا این اجرای مؤثر به انعطاف ها بهتئوریک ایجاد می گردد که چگونه سازمان

شود؟ بدین سان این تحقیق بر اساس شکاف و با عنایت به ماموریت و جایگاه استراتژیک شرکت پخش و کارایی استراتژیک منجر میسازمانی 

باشد که آیا مدیریت ریسک بر انعطاف پذیری سازمانی و کارایی استراتژیک  با توجه فراوده های نفتی ایران ، پاسخ به این سوال اصلی نیز می

 فناوری اطالعات یکپارچه در شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان تاثیر معنی دار و مثبت دارد؟ به نقش میانجی

 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق
های دانشی به شود که بقیه محدودههای دانش مدیریت پروژه مشخص میترین محدودهاهمیت مدیریت ریسک به عنوان یکی از مهم

(. این مطلب نشان دهنده اهمیت مدیریت ریسک است.محققان، مفاهیم مدیریت ریسک، 9324کند )بیگی،بازی مینوعی بخش پشتیبان آن را 

اند. کارآمدی هرکدام از این متغیرها به پذیری، زنجیره تأمین و فناوری اطالعات یکپارچه را به مدت چند دهه مورد مطالعه قرار دادهانعطاف

است اما در این پژوهش ما به دنبال یافتن کارآمدی این مفاهیم به صورت یک مجموعه مطرح شدهطور انفرادی در تحقیقات گوناگون 

 پذیری و کارکرد زنجیره تأمینباشیم.در واقع در این تحقیق، هدف مطالعه بخش اصلی تحقیق یعنی کارآمدی مدیریت ریسک در انعطافمی

به  های گوناگون مربوطهای خطوط لوله انتقال نفت و گاز، جنبهربوط به مکان پروژهباشد.مقررات مو نیز تأثیر فناوری اطالعات یکپارچه می

ه کند کمحیطی را بیان میای از اثرات اجتماعی و زیستبرداری پروژه و مجموعهاندازی و بهرههای اقتصادی، جزئیات فنی نصب و راهفعالیت
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(.این موضوع باعث افزایش اهمیت مدیریت ریسک 9تلف دولتی باشد )نامیدرهای ضعیف قابل تقسیم در سطوح مخممکن است شامل سازمان

 (.،932)صادقی و توکلی،باشد.در این حوزه می

 

 ( مدیریت ریسک1
تحوالت عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب وکار و سرعت باالی تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری 

های گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست تواناییبرخورد با روابط درونی و وابستگیها مدیریت درسازمان

 هانیازمند مدیرانیمبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف،فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمان

های مهمشانلحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول های ذاتی را در زمان تصمیم گیرییدگیهستند که این پیچ

ت روشن صوردر اکثر تعاریفی که از ریسک شده است، به.مفهومی معتبر قرار دارد،بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد

صورت ضمنی مورد اشاره قرار می آن، یعنی انتخاب، معموالً به هطمینان، اشاره شده است. ولی سومین جنببه دو جنبه آن، یعنی زیان و عدم ا

 .ن هستندتر آگیرد که منظور از انتخاب، چگونگی توجه نمودن به آن است. این سه شرط، پایه های اساسی ریسک و مبنایی برای بررسی عمیق

ممکن آینده. اگر تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک کمتر می شود .ما در  یسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایر

ام مدنیای مخاطرات و ریسک زندگی می کنیم . باید ریسک ها را تحلیل کنیم ، اگر با آنها بر خورد داریم باید آنها را شناسایی و در مجموع ت

های شناسایی، (.مدیریت ریسک، مدیریت نااطمینانی است و شامل فعالیت2226زنجانی،ی)بابایی و وزیرریسک ها و نتایج آنها را ارزیابی کنیم

 (.9312شود)نیاکان،ها بر یک سازمان یا کسب و کار میارزیابی، پایش و کاهش تأثیر ریسک
 .شودمرحله انجام می 5براساس الگوی استاندارد سازمان انگلستان در توسعه یک برنامه مدیریت ریسک، 

شناسایی زمینه ریسک: در این مرحله، شناسایی محل و شرایط رخداد ریسک نظیر یک محل کار مشخص، اداره، یک  -ه اولمرحل

 شود.فروشی انجام میبخش کاری یا شعبه فروشگاه خرده

گذارند. ر میکار تأثیشوند که احتماال بر دستیابی به اهداف کسب و هایی شناسایی میشناسایی ریسک: در این مرحله ریسک -مرحله دوم

 ابتدا باید ریسک توصیف شود و سپس نتایج ریسک باید توصیف شود.

 شود.های آماده شده تحلیل میارزیابی ریسک: در این مرحله، احتمال و نتایج هر ریسک شناسایی شده با استفاده از سنجه -مرحله سوم

 ای کارا برای برخورد با هر ریسک است.های هزینهه گزینههای ریسک:  هدف از این مرحله، توسعاستراتژی -مرحله چهارم

های موجود کنترل نظر: مدیریت ریسک یک فرآیند مستمر و در حال پیشرفت است. حتی اگر سنجهپایش و تجدید  -مرحله پنجم

میل بینی قرار گیرند. پس از تکهای شناسایی شده ریسک مورد بررسی و بازطور منظم هرگونه تغییر مؤثر بر جنبهمناسب باشند، باید به

های منظم وبررسی پیشرفت و اثربخشی استراتژی رسک انتخابی، مورد ارزیابی مجدد شده، باید ریسک را با استفاده از بازبینیهای مطرحکنترا

 (.9312قرار داد )نیاکان،

 شود:یر نمایش داده میای دانست که به صورت نمودار زتوان فرآیندی شش مرحلهفرآیند مدیریت ریسک را می

 

 (1931نژاد،: فرآیند مدیریت ریسک)اقتباس از اسماعيل1-1نمودار 

 

 ( عملکرد زنجيره تأمين2
های مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد، از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله ای است که همه فعالیتطور کلی زنجیره تأمین، زنجیرهبه

شود. درباره جریان کاال دو جریان اطالعات و جریان منابع مالی و اعتبارات نیز حضور دارد کننده را شامل میتحویل کاالی نهایی به مصرف

                                                           
1NaimeDr 
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های اطالعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود های زنجیره تأمین و نیز جریانسازی فعالیت(.  مدیریت زنجیره تأمین بر یکپارچه2،2222ون)الد

شود. لذا، مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از در روابط زنجیره تأمین در جهت دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام، مشتمل می

جیره ها در زنسازی فعالیتهای اطالعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و هماهنگهای زنجیره تأمین و نیز جریانسازی فعالیتپارچهفرآیند یک

 (.9319تأمین تولید و عرضه محصول )امام،

 

 ( عملکرد زنجيره تأمين2-1
ری گیهای اندازهاست. دریک تقسیم بندی کلی، روشارزیابی عملکرد زنجیره تأمین از دیرباز مورد چالش محققان در این حوزه بوده 

، مدل  3SCORهای ارزیابی عملکرد در سطح جهانی، مدلهای ارزیابی عملکرد سنتی، سیستمطبقه روش 5توان در زنجیره تأمین را می

 (.9322د )بها،های خاص هر زنجیره تأمین طبقه بندی کرکارت امتیاز متوازن، مدل

 

 عملکرد زنجيره تأمين( ارزیابی 2-2

رزیابی باشند.عموما اپیش گرفتن تمهیداتی برای بهبود آن شرایط در آینده میها به دنبال ارزیابی وضعیت فعلی خود و دراغلب سازمان

زنجیره  درود. ارزیابی عملکرشمار میگیری اثربخش بهریزی، کنترل و تصمیمعملکرد زنجیره تأمین یک عنصر ضروری و اساسی در برنامه

های زنجیره تأمین از حیث برآورده کردن انتظارات مشتریان و میزان تحقق تأمین، بازخورد و اطالعاتی را برای مدیران در رابطه با فعالیت

 دهنده ترجیح سطوح به صورتدست آمده نشان(.در نتایج تحقیقات به5،2223؛چان 22214نماید )الوگو و ونگ،اهداف استراتژیک فراهم می

ها در ارزیابی کل زنجیره تأمین به صورت مشتری، فرآیندهای داخلی، مالی باشد و همچنین ترجیح جنبهاستراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی می

دهنده عملکرد در بلندمدت هستند، اهمیت بیشتری در بیان شرایط زنجیره تأمین باشند. معیارهای عملکردی که انعکاسو رشد و آموزش می

 (.9319اجانی و ملکی،دارند )آق

 

 پذیري استراتژیک( انعطاف9
سرعت  ای که بتوان بهاست؛ به گونهپذیری به صورت میزان تطبیق و تغییر اهداف با حمایت دانش و منابع ارزشمند تعریف شدهانعطاف

بیند و با ها آسیب کمتری بزمان به وسیله آننمایند تا سانسبت به تغییرات واکنش نشان داد. در این دیدگاه منابع نقش بسیار مهمی ایفا می

 (.9312بینی نشده محیطی واکنش نشان دهد )شریعت،سرعت بیشتری بتواند به تغییرات پیش

اساسا فضای کسب و کار گذشته فضایی قابل پیش بینی و کم تغییر بوده است از این رو اغلب مدل های تحلیل استراتژیک و قابلیت 

ژه ای به قابلیت انعطاف پذیری سازمانی نداشته اند. از سوی دیگر در مدل های تحلیلی سنتی، قدرت تاثیر گذاری های سازمانی، توجه وی

ورد می شده است و از این نظر نیز انعطاف پذیری سازمانی برای تاثیر گذاری بر محیط هم آسازمان بر محیط عمال صفر یا بسیار ناچیز بر

ار رقابتی و متالطم جدید سازمان ها باید از قابلیت تطبیق خود با تغیرات محیط برخوردار باشند و در عین مطرح نبوده است. اما در فضای بسی

حال بکوشند تا در جهت دستیابی به استراتژی های خود بر محیط کسب و کار نیز موثر واقع گردند این الزامات موجب شده است در سالهای 

ر مورد توجه قرار گیرد و مدل ها و چارچوب های مفیدی برای شناخت و تحلیل آن تدوین گردد که اخیر مقوله انعطاف پذیری سازمانی بسیا

یکی از آنها است که هدف از آن راهنمایی مدیران برای شناسائی و فهم گونه های مختلف انعطاف پذیری "6ولبدرا""مدل انعطاف پذیری"

 (.9315)نوریان،سازمانی بوده است

 

 پذیريفهاي انعطا( گونه9-1

ن هر یک از ای برای ایجاد مزیت انعطاف پذیری در سازمان، ایجاد سه گونه انعطاف پذیری عملیاتی، ساختاری و استراتژیک الزم است.

 انواع در شرایطی اثر گذار است و می تواند افت بهره وری ناشی از تاثیر تغییرات محیطی را کاهش دهد.

                                                           
2Laudon 
3Supply-Chain Operations References-model 
4Olugo and Wong 
5 Chan 
61.Volbedra 
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 اما کوچک و با دامنه زمانی کم که مربوط به انجام عملیات در سازمان است و اتخاذ این  انعطاف پذیری عملیاتی:تغییرات متواتر

رویه ها اثری بر پایداری ارتباط سازمان و محیط آن ندارد. هدف از این رویه های کنترلی انعطاف پذیری سازمانی ایجاد یکپارچگی 

 ر سازمان است.مناسب میان سازمان و محیط آن برای انجام فرایندهای کسب و کا

  انعطاف پذیری ساختاری:توانایی مدیریت در انطباق بخشی میان ساختار سازمانی و نحوه تصمیم گیری در سازمان و فرایندهای

ارتباطی و پاسخگوئی با تحوالت محیطی با رویکرد اثرپذیری از محیط یا اثر گذاری بر آن انعطاف پذیری سازمانی است. یعنی 

 حد می تواند ساختار کسب و کار مانند مشارکت با دیگر عوامل و سیاست های ادغام و غیره را اتخاذ نماید مدیریت سازمان تا چه

  انعطاف پذیری استراتژیک:رویه های انعطاف پذیری که مربوط به اهداف سازمان یا محیط آن می شوند در حوزه انعطاف پذیری

ذ می گردد و معموال مربوط به مواردی است که تغییرات بسیار مهم و اثر گذار استراتژیک قرار می گیرند. این رویه ها به ندرت اتخا

است مثال تغییرات تکنولوژیک، سبد جدید محصوالت و خدمات در بازار یا قوانین جدید کسب و کار در محیط که می تواند مدل 

 (.13)همان،رقابت در آن را به صورت معنی داری دستخوش تغییر کند

 

 عات یکپارچه( فناوري اطال4
ن ها و موسسات از اتکنولوژی است که برای زخیره، بازیابی، انتقال و پردازش اطالعات استفاده می شود. امروزه ساز م ،فناوری اطالعات

اعمال  ودتکنولوژی اطالعات استفاده می کنند تا با بهره گیری از ذخیره، بازیابی ، انتقال و پردازش اطالعات، مدیریت نوین را در مجموعه خ

بر کسی پوشیده نیست، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه « سیستم های اطالعاتی یکپارچه»امروزه نیاز به ،.کنند

نین هستیم. همچ2های آماده رایانه ایمدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری از نظامهای سنتی و استفاده از برنامه

در زمینه معرفی این نوع سیستم ها و مفهوم و کاربرد آن آموزش و اطالع رسانی مناسبی از طرف نهادهای علمی و حرفه ای به عمل نیامده 

ی سیستم اطالعاتاست. ها و مؤسسات کشور صورت نپذیرفتهو کار فرهنگی مناسبی درباره ارتقای سطح بینش مدیران وکارکنان سازمان

آوری، پردازش و کنترل و ذخیره اطالعات و حصول اطمینان از صحت اجزای دستی و رایانه ای یکپارچه است که برای جمعیکپارچه شامل 

طرح و استقرار  هاجریان اطالعات در سازمان، سهولت در کارکردهای عملیاتی و به منظور پشتیبانی اطالعات مدیریت در تصمیم گیری

 (.9324یابد)طاهری،می

 

 هشپيشينه پژو
ررسی رابطه بین فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک، انعطاف پذیری برنامه ریزی ب "( در پژوهش تحت عنوان9315. درودی و بابایی،)9

نتایج پژوهش نشاندادکه فرایند برنامه ریزی اند و به بررسی این عوامل پرداخته "یو عملکرد شرکت بادر نظرگرفتن نقش میانجی نوآور

ر فرایند برنامه ریزی استراتژیکو انعطاف پذیری برنامه ریزی بو همچنینتاثیرپذیری برنامه ریزیتأثیر مثبت و معنادار ف انعطااستراتژیک بر 

 . قرار گرفتتأیید  مورد نوآوری و عملکردشرکت

ه بوشهر با استفاده از ارزیابی و مدیریت ریسک اسکله نفتی منطق"ای پژوهشی تحت عنوان ( در مقاله9315. قادری و همکاران،)2    

وضعیت ایمنی اسکله نفتی شماره یک منطقه بوشهر )تحت کنترل شرکت ملی پخشفرآورده های نفتی( با هدف شناسایی و  "FMEA روش

 که در روش داد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان (FMEA)ارزیابی خطرات، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثراتآن 

FMEA  پیامدهای ناشی از تخلیه فرآورده های نفتی و پاره گی لوله، باالترین سطح ریسک را دارند که البته از نوع ریسک قابلقبول می،

 باشند و پیامدهای دیگر دارای اولویت ریسک پایین تری قرار دارند

تحلیل، استراتژی پاسخ دهی و مدیریت ریسک در  شناسایی، "( در مقاله پژوهشی تحت عنوان9315. جدیداالسالمی و همکاران،)3    

دلیل عمده ناموفق بودن بسیاری از شرکتهای سرمایهگذار در این صنعت، عدم آشنایی کافی و درک صحیح از " توسعه میادین نفت و گاز

برای  یبی و در نهایت سناریو سازیز نتایج و یافته های این تحقیق استفاده از استراتژی ترکادستهبندیهای ریسک و میزان اهمیت آنها است. 

پاسخ دهی به ریسک ها بوده است که با توجه یه الویت ریسک ها و با استناد بر اطالعات و تجاربی که از تحلیل اطالعات حاصل از نظرات و 

 .تجارب شرکت کنند گان در مصاحبه بوده، استحراج شده است

اهمیت کاربرد مدیریت ریسک در پروژه های نفت و گاز در شرایط  "حت عنوانی پژوهشی تدر مقاله،(9313،)حیدری و چاوشی.4    

 کند تا میجلو بین عمل کرده و آینده غیرقطعی را جست و جو کنند که مدیریت ریسک همانند یک رادار بیان می،"تحریم

                                                           
 ویکیپدیا،

8Package 
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م کشف شود. در این مقاله هدف، بیان یزهایی را که ممکن است سبب خطری مهم شوند، شناسایی و از آنها اجتناب شود یا فرصتی مهچ

ری استراتژی با به کارگی بنابراین پیشنهاد می کنداست. بوده اهمیت ارزیابی و به کارگیری استراتژی های مدیریت ریسک در صنایع نفت و گاز

باال برد و بهترین بازده را  های مدیریت ریسک در این صنعت می توان ارزیابی درستی از ریسک داشت و نهایتاً سطح امنیت فعالیت ها را

 ..داشت

تواند از طریق نوآوری محصول برای پذیری استراتژیک میآیا انعطاف "( در مقاله ای پژوهشی تحت عنوان9321. دهقان و ندافی،)5

بر روابط  هماهنگی ترکیبی از انعطاف پذیری منابع و انعطاف پذیری ، کهتاثیر انعطاف پذیری استراتژیکهبررسی ب"ها سودآور باشد؟شرکت

آیا انعطاف پذیری استراتژیک می تواند از طریق داشته پرداخته است.سوال اصلی تحقیق این بود که  بین نوآوری محصول و عملکرد تمرکز

عطاف که ان دادنشان نتایج تحقیق شرکت ایرانی انجام گرفته است و  ،62نوآوری محصول برای شرکت ها سودآور باشد؟ این مطالعه بر روی 

 و معکوس داشته است. دارد ولی با عملکرد شرکت رابطه ی منفیو معنی داری پذیری منابع با نوآوری محصول رابطه ای مثبت 

 

 پيشينه خارجی: -ب 
شناسایی عوامل موفقیت بحرانی عمل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در  "( در مقاله پژوهشی تحت عنوان ،229.راکش و همکاران)9

مفهوم مدیریت زنجیره تأمین پایدار را به عنوان فلسفه مهم سازمانی برای دست یافتن به منافع از  ISM"یع نفت و گاز:رویکرد زمیته صنا

های محیطی و اهمیت در زمان بهبود عوامل کارایی اجتماعی و اقتصادی،درنظر گرفته شده است.هدف، ارائه رویکردی طریق کاهش ریسک

سازی موفق عمل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع نفت و گاز هندی بحرانی انگیزه و تشویق برای پیادهبرای شناخت عوامل موفقیت 

 است.

چشم انداز عملیاتی  "زنجیره تأمین پادار:رویکرد مدیریت ریسک"ی پژوهشی تحت عنوان ( در مقاله2296. گیاناکیسو پاپادوپولس )2

در یک نظر سنجی وسیع انجام شده در تمام بخشها در دو  .گرفتن رویکرد مدیریت ریسک فراهم میکند را از زنجیره تامین پایدار ،با در نظر

. این  .مطالعه موردی در دو صنعت نساجی نتایج ارزیابی و تحلیل های انجام شده در ابعاد مختلفِ پایداری مرتبط به ریسک ارایه شده است

درون زا میتوانند از مهمترین موارد در صنایع محسوب شوند و پیوستگی چندین ریسک  یافته ها نشان میدهند که ریسکهای زیست محیطیِ

 و پایداری زنجیره بسیار تحت تاثیر این موارد قرار میگیرد . این نکات برای ادغام رویکردهای مدیریتی ریسک بسیار حایز اهمیت هستند تا

 .بتوان استراتژیهای پایدار و تاثیرگذاری را توسعه داد

سازی زنجیره های مدیریت ریسک و موقعیت یکپارچه( در مقاله پژوهشی خود تحت عنوان ریسک،روش2296. ونگارتنو همکاران)3

شرکتها در مقابل فرصتهای به وجود آمده و نیز تهدیدات حاصل از جهانی سازی، از طریق روشهای مختلف تولید جهانی که پیچیدگی تأمین 

ف ریسک را افزایش می دهند، واکنش نشان می دهند. شرکت های از طریق افزایش دادن یکپارچگی زنجیره زنجیره عزضه و شکلهای مختل

تامین، تالش کرده اند تا این سطح افزایش پیچیدگی را مدیریت کنند. یکپارچه سازی زنجیره تامین به عنوان یک روش کلیدی در مدیریت 

شناخته شده است. یکی از نتیجه گیری های اصلی این تحقیق نشان می دهد که یکپارچه زنجیره های عرضه و دستیابی به بهره وری عالی، 

سازی عرضه کننده نیز در محیط های دارای حکومت ضعیف قانون )یعنی ریسک باال( موثر است. به عالوه، شرکت ها می توانند اثر بهره وری 

ری روشهای مدیریت ریسک زنجیره تامین در محیط های پُرخطر، کامل تر روشهای یکپارچه سازی عرضه کننده هایشان را از طریق به کارگی

 .و مستحکم تر کنند

 پذیریارتباط بین فرایند برنامه ریزی استراتژیک رسمی، انعطاف "ای پژوهشی تحت عنوان ( در مقاله2292. دیبرل و همکاران،)4

پذیری ، ریزی انعطافریزی استراتژیک رسمی، برنامهو فرایندهای برنامه ارتباط بین عملکرد مالی "برنامه ریزی و نوآوری در عملکرد شرکت

 ریزی استراتژیکشرکت صنعتی در ایاالت متحده آمریکا را بررسی نمودند.نتایج نشان داد که فرایندهای برنامه 442ای از نوآوری در نمونه

الوه،نوآوری باشند.به عبوده و هرکدام نیز به طور مثبت با نوآوری مرتبط می طور مثبتی در ارتباطها بهپذیری شرکتریزی انعطافرسمی و برنامه

 کند.یگری مپذیری را میانجیریزی انعطافریزی استراتژیک رسمی و برنامهطور کامل ارتباطات بین عملکرد شرکت و فرآیندهای برنامهبه

با مطالعه بر روی  "سپاریی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برونچارچوب "( در مقاله ی پژوهشی تحت عنوان2292.لی و همکاران )5  

سپاری کنگ و سنگاپور به بررسی مدیریت ریسک پرداخته و راهبردی عمومی برای شاغلین در تعیین استداللی برای برونهایی در هنگشرکت

ن های عملیاتی نامطمئاند در تحلیل هزینهتوبه خصوص برای مشاوران منطقی مدیریتی و متخصصان ارزیابی ریسک و شدت ارائه شده می

 کمک کرده و پایداری زنجیره تأمین را حتمی کند.
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 هاي تحقيقفرضيه
ک و پذیری استراتژیدر این مقاله به دنبال نشان دادن ارتباط میان مدیریت ریسک و عملکرد زنجیره تأمین با نقش میانجی انعطاف

 شوند:فرضیه به صورت زیر بیان می 6برای بررسی موضوع تحقیق باشیم. فناوری اطالعات یکپارچه می

 فرضیه اول:  مدیریت ریسک  بر فناوری اطالعات یکپارچه تاثیر معنی دار و مثبت دارد.

 فرضیه دوم:  فناوری اطالعات یکپارچه بر عملکرد زنجیره تامین تأثیر معنی دار و مثبت دارد.

 بر انعطاف پذیری استراتژیک تاثیر معنی دار و مثبت دارد. فرضیه سوم:  فناوری اطالعات یکپارچه

 فرضیه چهارم:  انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد زنجیره تامین تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

 دارد. فرضیه پنجم:  فناوری اطالعات یکپارچه در رابطه بین مدیریت ریسک و عملکرد زنجیره تامین نقش میانجی

 دارد. فناوری اطالعات یکپارچه در رابطه بین مدیریت ریسک و انعطاف پذیری استراتژیک نقش میانجیفرضیه ششم:  

 ها، روابط بین متغیرها، در قالب مدل مفهومی ذیل ترسیم شده است.بنابر ادبیات موضوعی و هدف اصلی تحقیق مطابق با فرضیه

 

 

 

 (2112و همکاران، . مدل مفهومی تحقيق )اقتباس از آرنولد1-2نمودار 

 

 روش تحقيق
بوده، از نظر زمانی مقطعی و از نوع  99پیمایشی -92ها، توصیفیآوری دادهو از لحاظ نحوه جمع 1این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی

ا مطابق ب رداز روش مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری ادبیات و مبانی نظری و از روش میدانی )پرسشنامه استاندامی باشد. 92همبستگی

در همین راستا، در این تحقیق تالش شده است ضمن ارائه تصویر  .ه استاستفاده شد پژوهش( جهت جمع آوری داده های مقاله بیس پژوهش

گونه تأثیر و دخالت در نتایج حاصل، توصیف و تفسیر گردد.در این پژوهش، چه که هست بدون هیچروشنی از خصوصیات جامعه آماری، آن

شد. در بخش نخست، تجزیه در دو بخش مجزا استفاده  94و استنباطی 93های آمار توصیفیها از روشتجزیه و تحلیل اطالعات آماری دادهبرای 

گردید. در بخش دوم، جهت بررسی و ارائه  SPSSافزار ، میانگین و انحراف معیار به کمک نرمها در قالب جداول توزیع فراوانیتوصیفی داده

 استفاده گردید. PLSافزار به کمک نرم (SEM)95های تحقیق از مدلسازی معادالت ساختاریضیهآزمون فر
 

 

                                                           
9Applied 
10Descriptive 
11Survey 
12Correlation 
13Descriptive Statistics 
14Inferential Statistics 
15Stractual Equal Modeling 

http://www.rassjournal.ir/


 35  -54  ، ص1316 ، پاییز11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 یافته هاي تحقيق
 نشان دهنده ضریب در این بخش روابط میان هر یک از متغیرهای پژوهش به تفکیک فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است. مقداراین

 یکنوا تابعی متغیری که افتدمی اتفاق زمانی( -9 یا+ 9) کامل همبستگی. است دیگر متغیر از یکنوا تابعی صورت به متغیر یک بیان قابلیت

 گزارش شده است. 2-4متغیرهای مدل، در جدول شماره  میان همبستگی ضریب نتایج .باشد دیگر متغیر از

 : نتایج ضریب همبستگی ميان متغيرها 1-1جدول 

  
 مدیریت

 ریسک

 انعطاف پذیری

 استراتژیک

 عملکرد

 زنجیره تأمین

 فناوری اطالعات

 یکپارچه

 ریسک مدیریت

 477.** 554.** 608.** 1/000 ضریب همبستگی

 000/ 000/ 000/  سطح معناداری

 159 159 159 159 تعداد مشاهدات

 انعطاف پذیری

 استراتژیک

 371.** 576.** 1/000 608.** ضریب همبستگی

 000/ 000/  000/ سطح معناداری

 159 159 159 159 تعداد مشاهدات

زنجیره  عملکرد

 تأمین

 519.** 1/000 576.** 554.** ضریب همبستگی

 000/  000/ 000/ سطح معناداری

 159 159 159 159 تعداد مشاهدات

 اطالعات فناوری

 یکپارچه

 1/000 519.** 371.** 477.** ضریب همبستگی

  000/ 000/ 000/ سطح معناداری

 159 159 159 159 مشاهدات تعداد

 درصد می باشد. 33** به معناداري معناداري در سطح اطمينان 

 

(. P<0.01با توجه به مقدار سطح معنی داری آزمون مشخص می گردد که میان متغیرهای مدل رابطه معناداری قابل مشاهده است)

و  نیتأم رهیزنج عملکرد، کیاستراتژ یریانعطاف پذدر این میان نتایج نشان می دهد که متغیر مدیریت ریسک با هر  سه متغیر دیگر یعنی 

درصد معنادار گزارش شده  11دارد که در سطح اطمینان  2/،،4و  554/2، 622/2رابطه معناداری را به میزان کپارچهیاطالعات  یفناور

ن اساس می توان با بهره گیری  از متغیرهای فوق نسبت به تعیین میزان ضرایب تاثیر رگرسیون در مدل سازی معادالت ساختاری است. بر همی

 پرداخت. 

 

 مدل تحليل مسير
در این بخش به بررسی ضرایب میان متغیرهای پژوهش پرداخته شده است که به آن ها ضرایب اثر رگرسیون در روابط میان متغیرها 

 ضرایب اثر رگرسیون نمایش داده شده است. 6-4ق می گردد. در تصویر اطال
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 : تحليل مسير )ضریب اثر رگرسيون( در مدل مفهومی پژوهش1-9تصویر 

ضرایب مسیر میان مسیرهای اصلی در پژوهش حاضر مطابق با مدل مفهومی پژوهش در فصل اول ترسیم شده است. همان طور که 

گزارش شده است که نشان دهنده مناسب بودن تاثیرپذیری  2/2مسیرهای موجود مقدار ضریب رگرسیون باالتر از مشاهده می گردد در تمامی 

متغیرها بوده است. در مدل مورد نظر مسیر میان مدیریت ریسک و عملکرد زنجیره تأمین، ضریب رگرسیون مقدار پایینی را گزارش کرده 

رش نشوند. بر همین اساس در ادامه از مدل اعداد معناداری بهره گرفته شده است. در این مدل در است که می تواند از نظر آماری معنادار گزا

گزارش شوند نشان دهنده عدم تایید مسیر مورد نظر می باشد و به عبارتی فرضیه در این  16/9صورتی که مقدار اعداد معناداری کمتر از 

 به شرح ذیل می باشد: ،-4صویر شماره مسیر رد می گردد. نتایج مدل اعداد معناداری در ت

 

 

 t: مدل ترسيم شده پژوهش همراه با ضرایب معناداري  1-4تصویر 
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بررسی دقیق تر نشان می دهد که مدیریت ریسک بر عملکرد زنجیره تأمین تاثیر معناداری را ندارد. بر این اساس می توان بیان داشت 

 که تمامی مسیرهای مورد نظر از نظر آماری مورد تایید قرار گرفته اند جز مسیر تاثیر مدیریت ریسک بر عملکرد زنجیره تأمین. 

ه نتایج مهمی را به همراه داشته است، می توان به نیز اشاره داشت که از طریق مقادیر عددی در درون سازه عالوه بر ضرایب مسیر ک

می توان بیان داشت که مجموعه عواملی که در این مدل بر روی عملکرد زنجیره تأمین  6-4ها به نمایش گذاشته شده است. مطابق با تصویر 

(. ضریب تعیین در R-Squre= 0.451درصد از تغییرات عملکرد زنجیره تأمین را تبیین نمایند) 9/45 تاثیرگذار بودند، می توانند به میزان

 واقع نشان دهنده تاثیرات مشترک و مجموع بر روی عملکرد زنجیره تأمین است. 
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 گيري و بحثنتيجه
انجی فناوری یبا توجه به نقش م پذیری استراتژیکعملکرد زنجیره تأمین و انعطافبر هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت ریسک 

با  مطرح گردید و فرضیه گرگان بوده است که در این خصوص، شش -گلستان های نفتی منطقهپخش فرآوردهدر شرکت  اطالعات یکپارچه

 فرضیه تایید شدند.  6فرضیه از  5ای تحقیق، استفاده از آزمون فرضیه ه

تی های نفپخش فرآوردهدر شرکت  فناوری اطالعات یکپارچه بر ریسکنتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش، نشان داده است که مدیریت 

ایج اره شده است، نتکه همسو با نتایج این تحقیق، که در پیشینه پژوهش حاضر به آن اش تاثیر معنی داری دارد گرگان -گلستان منطقه

جود و مدیریت ریسکو فناوری اطالعات یکپارچههمبستگی مثبت و مستقیمی بین بوده که نشان داده است،  (2295و همکاران) مطالعه آرنولد

 دارد؛

های فرآوردهپخش در شرکت  عملکرد زنجیره تأمینبر  فناوری اطالعات یکپارچهکه پژوهش، نشان داده است دومنتیجه آزمون فرضیه 

های ها و تهدیدها با برنامهتواند با همسو کردن فرصترد؛فناوری یکپارچه اطالعاتی میدا یداراتاثیر معن گرگان -گلستان نفتی منطقه

 .پذیری سازمانی تأثیر مؤثری بگذارداستراتژیک سازمان و مدیریت ریسک بر عملکرد زنجیره تأمین و انعطاف

پخش در شرکت  پذیری استراتژیکانعطافبر  فناوری اطالعات یکپارچهوهش، نشان داده است که وم پژسنتیجه آزمون فرضیه 

راستا با نتایج این تحقیق، آنطور که در پیشینه تحقیق ذکر گردیده که هم دارد یدارتاثیرمعنی گرگان -های نفتی منطقه گلستانفرآورده

 (فناوری اطالعات یکپارچه توانایی شرکت برای سهیم بودن در اطالعات درون سازمانی را انعکاس می دهد2222) 96است،طبق نظر بیردو ترنر

و نتایج دداری دارتاثیر معنی پذیری استراتژیک بر عملکرد زنجیره تأمینانعطافم پژوهش، نشان داده است که چهارنتیجه آزمون فرضیه 

برای برآوردن نیازهای در حال تغییر  که بودهحاکی از آن ه در پیشینه پژوهش به آن اشاره شده است ک( 9313) نژاد و همکارانپژوهش قربان

 پذیری پذیر ارائه دهند. انعطافها باید محصوالت و خدمات جدید و استاندارد باال  را با روشی سریع و انعطافمشتریان، سازمان

 فناوری اطالعات یکپارچه بر رابطه بین مدیریت ریسک و عملکرد زنجیره تأمین پژوهش، نشان داده است که پنجمنتیجه آزمون فرضیه 

فناوری اطالعات نقشی دهد که است نشان می( که در پیشینه پژوهش بیان شده9312. نتایج پژوهش الهی و همکاران )داردنداری تاثیر معنی

امین کنندگان در سراسر جهان پراکنده اند یکپارچگی فعالیت ها در هنگامی که ت؛ حیاتی در موفقیت یا شکست زنجیره تامین بازی می کند

این مسئله نیازمند سیستم اطالعاتی یکپارچه است که موجب تسهیم اطالعات در زنجیره تامین . درون و بیرون شرکت اهمیت پیدا می کند

 می شود

 پذیریبر رابطه بین مدیریت ریسک و انعطاف فناوری اطالعات یکپارچهم پژوهش، نشان داده است که ششنتیجه آزمون فرضیه 

در فضای بسیار رقابتی و متالطم جدید سازمان ها باید ( حاکی از آن است که 9315.نتایج پژوهش نوریان )داری داردتاثیر معنی استراتژیک

ب و استراتژی های خود بر محیط کس از قابلیت تطبیق خود با تغیرات محیط برخوردار باشند و در عین حال بکوشند تا در جهت دستیابی به

 کار نیز موثر واقع گردند 

ها منجر می گردد که ریزی برای کنترل آنیی نقاط قوت و ضعف موجود در سازمان و ارزیابی و برنامهشناسا مدیریت ریسک از طریق

نقاط قوت و تأکید برآنها منجر به پیشرفت ها صورت گیرد، همچنین یافتن های مناسب برای حل آننقاط ضعف به سرعت شناسایی شده و راه

یکپارچگی و هماهنگی میان اطالعات داخلی و خارجی سازمان فراهم کرده که به سازمان ، فناوری اطالعات یکپارچهاز طرفی، شود؛سازمان می

 در تسهیم به موقع و مناسب اطالعات کمک خواهد کرد.

عملکرد رضایت بخش و مورد انتظار که به واسطه آن،   سازمان ؤثر و مناسب از آن درهای اطالعاتی یکپارچه و استفاده مسیستمتهیه با

فناوری اطالعات یکپارچه و با مدیریت نمودن  های گوناگون در حین کار، به روشنی مشخص می شود و به عالوه باکارکنان در یک موقعیت

افزایش انگیزش کارکنان به بهبود و آماده نمود که این امر به نوبه خود می تواند موجب جهت ارتقاء برنامه ریزی های الزم می توان آنان را 

نقاط قوت سازمان گردد؛ بدین ترتیب، با بهبود سرعت و نحوه انتقال اطالعات و افزایش انگیزش و رضایت کارکنان و سازمان ، عملکرد رشد 

 زنجیره تأمین می تواند افزایش یابد.

 العمل مناسب نشان داده واز عصر کنونی باید بتواند در مقابل تغییرات و تهدیدات داخلی و خارجی به سرعت عکسسازمان بنا به نی

ت، های متفاوها خود را همسو کند؛ فناوری اطالعات یکپارچه با ایجاد فضایی برای دسترسی سریع و آسان به اطالعات در حوزهمتناسب با آن

شتر برای ابه عبارتی این تحقیق نشان داده است در صورتی که سازمان در برابر تغییرات محیطی و نیازهای کارکنان را در مسیر انعطاف بی

هد اجدید ایجاد شده انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و بتواند خود را با این نیازها تطبیق دهد، توانایی بهبود عملکرد زنجیره تأمین را خو

 کند.های کاربران خود پاسخ دهد.و در ایجاد تغییر، حمایت و همراهی میتواند به سرعت به نیازداشت و می

                                                           
16Beird and Turner 
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 اله اصول و مفاهیم مدیریت ریسک، انتشارات روابط عمومی بانک سینا.، مق9319نژاد،م،اسماعیل [92]

، ارائه مدلی برای تبیین نقش فناوری اطالعات در یکپارچگی مدیریت زنجیره 9322الهی, ش، شهریوری،ش،شایان،ع،  [99]

 عات.اطال تامین، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات، تهران، موسسه مدیریت فناوری

 .9،وری ناشی از عوامل محیطی، نشریه چیالن،شماره بهرهپذیری کلید غلبه بر نا، مقاله مزیت انعطاف9315نوریان،ح، [92]

ها، ماهنامه تدبیر،سال ، مقاله مدیریت ریسک رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمان2226وزیرزنجانی،ح، بابایی،م، [93]

 .9،2هجدهم،شماره 

 .2212د،شماره های مقابله با آن، روزنامه دنیای اقتصا، انواع ریسک و راه9321بیداری،م، [94]

، ارایه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده ترکیبی از رویکرد کارت امتیازی 9319آقاجانی،ح،ملکی،م، [95]

ربردهای آن،سال نهم، شماره متوازن و فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی،مجله تحقیق در عملیات و کا

 .9-99،ص19(،پاییز34سوم)پیاپی

 .9،9ماهنامه تدبیر،شماره  های اطالعاتی یکپارچه در ایران،های توسعه سیستم،دشواری9324طاهری،ا، [96]
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