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  تئــوري / ارزش در معــرض ریســک /مینریســک تــأ/ مــدیریت ریســک زنجیــره تــأمین
  جریان نقد در معرض ریسک/ یافته فرین تعمیم مقدار

 چکیده
ز محـوري خـود و اسـتفاده ا   هـاي   بـر فعالیـت  هـا   افزایش رقابت تجاري موجب تمرکز سـازمان 

عـواملی نظیـر مسـائل    وجـود  . شـده اسـت   تـأمین گیري زنجیره  سپاري و شکل برونهاي کار راه
حـوادث طبیعـی موجـب    و مـالی  هـاي   ناپایـداري ، راهبـردي ات تغییـر ، اضانوسانات تق سیاسی،

 ییها مدیریت چنین ریسک .شود می تأمیندر زنجیره هایی  ریسکافزایش عدم قطعیت و بروز 
مـدیریت   بـا توجـه بـه اینکـه    . باشـد  مـی  ، ضروريتأمیني زنجیره پذیر جهت کاهش آسیب

رود،  می شمار به تأمینریسک زنجیره  مدیریتهاي  ین بخشتر یکی از اساسی تأمینریسک 
همچنین روشی . پرداخته شده است تأمیندر این تحقیق به بررسی موضوع مدیریت ریسک 
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نظیر دیرکرد در تحویل، مشکالت کیفیتی، حـوادث طبیعـی   هایی  براي کمی نمودن ریسک
ــا اســتفاده از ابزارهــایی ماننــد ارزش در معــرض   کننــده تــأمینو ریســک مــالی     ،1ریســکب
مـدلی   است و در ادامه، شده پیشنهاد 3و جریان نقدي در معرض ریسک 2تئوري مقدار فرین

، تأمیننمودن ریسک  جهت حداقل کنندگان تأمینبراي انتخاب و تخصیص سفارشات میان 
ی پایان نیز مثالی براي نشان دادن کـارای در . گرفتن عوامل ریسک، ارائه شده است نظر با در

  .گردیده است ائهمدل پیشنهادي، ار

  JEL :D81-G32ي بند طبقه
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Value at Risk (VaR). 
2. Extreme Value theory(EVT). 
3. Cash Flow at Risk(CFaR). 
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  مقدمه
را هـا   سـازمان  ،محـوري هـاي   افزایش رقابت تجاري و روند عمومی تمرکـز بـر فعالیـت   

ه شدمنجر  تأمینگیري زنجیره  سپاري نموده و به شکل برون هايکار راهاستفاده از مجبور به 
ز طبق تعریف .است  صـورت  بـه احلـی اسـت کـه    شـامل تمـام مر   تأمینیک زنجیره  ،1هیوگُ

زنجیره . مشتري درگیر هستندهاي  خواسته کردنه برآوردمستقیم در تکمیل و  غیر مستقیم یا
، انباردارهـا،  هـا  دهنـده  بلکـه انتقـال   ،اسـت  کننـدگان  تـأمین و  کننـده  تنها شامل تولید نه تأمین
مـدیریت   ،2ارانسیمچی لوي و همک به اعتقاد .گیرد میبرو مشتریان را نیز درها  فروش خرده

ــره  ــأمینزنجی ــز  ت ــراي یکپارچــه اي  مجموعــهنی  مــؤثر ســازي از رویکردهــایی اســت کــه ب
کاال بـه میـزان مناسـب     تارود  می کار بهها  ، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاهکنندگان تأمین

هزینـه سیسـتم    در نتیجه .تولید شده و به مقدار مناسب در زمان و مکان مناسب توزیع گردد
  .شود میه برآوردسطح سرویس هاي  نه شده و همچنین نیازمنديکمی

و کوتـاه  عمـر   اي جهـانی، ظهـور محصـوالتی بـا چرخـه     امروزه رقابت شدید در بازاره
ي روي زنجیـره  گـذار  تجاري را مجبور بـه سـرمایه  هاي  باالرفتن انتظارات مشتریان، سازمان

 نظیـر مسـائل سیاسـی،   وز عـواملی  بـر  ،عالوه بر این. خود و مدیریت آن، نموده است تأمین
افـزایش  حـوادث طبیعـی موجـب    و مالی هاي  ناپایداري، راهبرديات تغییر، نوسانات تقاضا

گیـري مـدیریت    شـده و باعـث شـکل    تـأمین در زنجیـره  هـایی   ریسـک عدم قطعیت و بروز 
  . است گردیده تأمینریسک زنجیره 

 احتمـال  ، ریسک،3وانیف اساس تعربر ؛تعاریف مختلفی براي واژه ریسک وجود دارد
کندگی نتایج واقعـی از  وجود آمدن خسارت و ضرر، امکان ایجاد ضرر، عدم قطعیت، پرا به

 همچنـین . باشـد  مـی  مـوردنظر خروجـی   ازانتظار، احتمـال متفـاوت بـودن نتیجـه     نتایج مورد
 انگلسـتان ریسـک را   5انجمن سلطنتی عنوان شده است، 4طور که در استاندارد استرالیا همان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hugos(2006). 
2. Simchi-Levi et al(2000). 
3. Vaughan(1999). 
4. Australian standard(1999). 
5. Royal Society. 
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تعریف نموده  »زمانی معین احتمال وقوع یک پیشامد ناسازگار در طول یک دوره« عنوان به
  .است

هـا،   دن پیامـدهاي آن نمـو و کـاهش احتمـال وقـوع و یـا کـم      هـا   براي مقابله بـا ریسـک  
مـدیریت ریسـک یـک رویکـرد علمـی بـراي مقابلـه بـا          .مدیریت ریسک ضـروري اسـت  

) باشد می ضررا شامل احتمال وقوع و عدم وقوع که تنههایی  ریسک( 1خالصیهاي  ریسک
فرآینـد  » وان«بـر اسـاس نظـر    . شـوند  مـی  رو روبـه است که افراد یا واحدهاي تجاري بـا آن  

  :زیر است احلمدیریت ریسک شامل مر
 ؛2تعیین اهداف .1

 ؛3ها شناسایی ریسک .2

 ؛4ها ارزیابی ریسک .3

 ؛5و انتخاب بهترین روش برخورد با ریسکها  بررسی گزینه .4

 ؛6تصمیمات سازي یادهپ .5

  .7ارزیابی و بازنگري .6
موجـود  هـاي   ، مدیریت ریسـک تأمینمدیریت ریسک زنجیره ، 8بر اساس تعریف تَنگ

اي  گونـه  ، بـه است تأمینزنجیره  طریق هماهنگی و همکاري میان اجزاياز  تأمیندر زنجیره 
ریسـک  حقیقـت مـدیریت    در. را تضـمین نمایـد   تـأمین و پیوسـتگی زنجیـره    دهـی  که سود
  . باشد می و مدیریت ریسک تأمینفصل مشترك مدیریت زنجیره  تأمینزنجیره 

هاي  اما در سال ه تأکید زیادي روي ریسک داشته،هموار تأمیناگرچه مدیریت زنجیره 
دلیل رقابت جهانی، تالش بـراي کسـب مزیـت رقـابتی، افـزایش پیچیـدگی زنجیـره         اخیر به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pure Risks. 
2. Determination of Objective. 
3. Identification of the Risks. 
4. Evaluation of the Risks. 
5. Consideration of alternatives and selection of the risk treatment device. 
6. Implementation of the decision. 
7. Evaluation and review. 
8. Tang(2006). 
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توجهـات   تأمینجهانی، موضوع مدیریت ریسک زنجیره  کنندگان تأمینو استفاده از  تأمین
  .بسیاري را به خود جلب کرده است

پرداخته و مدلی براي انتخاب و  تأمیندر این تحقیق به بررسی موضوع مدیریت ریسک 
در . شود می ارائه تأمیننمودن ریسک  براي حداقل کنندگان تأمینتخصیص سفارشات میان 

 مـورد بررسـی قـرار    تـأمین مـدیریت ریسـک زنجیـره     ادبیـات تحقیـق موضـوع    دوم،بخش 
و ابزارهـاي ارزش در معـرض ریسـک،     تـأمین به معرفـی ریسـک    سوم،در بخش . گیرد می

ریسـک بـا    تئوري مقدار فرین و جریان نقدي در معرض ریسک پرداختـه و روش محاسـبه  
در  مینتـأ همچنـین مـدل پیشـنهادي مـدیریت ریسـک      . شـود  می استفاده از این ابزارها ارائه

 مثـالی ارائـه   پـنجم معرفی و شرح داده شده و براي نشـان دادن آن، در بخـش    چهارمبخش 
  .گیرد می در انتها نیز نتایج حاصل از این تحقیق مورد بررسی قرار. گردد می

  ادبیات تحقیق. 1
  :براي مثال ؛اند پرداخته تأمینافراد زیادي به موضوع مدیریت ریسک زنجیره 

عـاملی،   چارچوبی براي طراحی یک سیستم پشتیبانی تصـمیم چنـد   ،1جوناکیز و لوئیس
. انـد  مربوط بـه تولیـد ارائـه نمـوده     تأمینهاي  موجود در زنجیرههاي  جهت مدیریت ریسک

زنجیـره   3يپذیر کردن و کاهش آسیب کمی برايرا روشی  تئوري گراف ،2تواگنر و نشا
هـاي   از شبکه ارائه گردیده 4سل و آلپندر روش دیگري که توسط تان. اند ه نمودهئارا تأمین

شـده  مختلـف اسـتفاده   هاي  گرفتن ریسک نظر با در تأمینبراي تحلیل زنجیره  5پتري زمانی
بـراي   6هـا  آنو وضـع بحرانـی    وآثار خطا يها حالت تحلیل و تجزیهاز تکنیک ها  آن .است

ر روي سیستم و نیز مختلف بهاي  و اثر ریسک استفاده نمودندها  شناسایی و ارزیابی ریسک
 .ندسیستم را مورد ارزیابی قرار داد کاهش ریسک بر کاراییهاي  فعالیت تأثیر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Giannakis and Louis(2011). 
2. Wagner and Neshat(2010). 
3. Vulnerability. 
4. Tuncel and Alpan(2010). 
5. Timed Petri Nets. 
6. Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA). 
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شـده   ي محدودریز شامل برنامه تأمینسه مدل ارزیابی ریسک زنجیره نیز  1وو و اولسون
 نتایج حاصل از را ارائه نمودند و 4هدفهي چندریز و برنامه 3ها ، تحلیل پوششی داده2تصادفی

گـرفتن   بـراي در نظـر   هدفهي چندریز مدل برنامه .ندرا مورد بررسی و مقایسه قرار داد ها آن
قطعـی و   غیـر  هـاي  پارامتر صورت بهدر تحویل، کیفیت و تقاضا  تأخیرریسک عواملی مانند 

ارائـه نشـده   ها  اما روشی براي کمی نمودن ریسک وزیع احتمال در نظر گرفته شده،داراي ت
  .است

هدفه براي طراحی زنجیـره  ي تصادفی چندریز یک رویکرد برنامه ،5رانایزارون و همکا
تقاضــا، تــدارکات، فرآینــدها،  ،مــدلایــن در . انــد تحــت عــدم قطعیــت ارائــه نمــوده تــأمین
در نظـر  و تصـادفی  قطعـی   غیـر پارامترهـاي   عنـوان  بـه توسعه هاي  نقل، کمبود و هزینه و حمل

ــه شــده اســت  ــع هــدف. گرفت ــا  آن تواب ــهه ــهک صــورت ب ــه  مین هــاي  کــردن مجمــوع هزین
نقـل،  و پـردازش، حمـل  هـاي   آتی مورد انتظار براي فعالیتهاي  ي فعلی و هزینهگذار سرمایه

کـردن   هزینـه کـل و نیـز کمینـه    ) واریـانس (کردن انحراف  کمبود و توسعه ظرفیت، کمینه
 و یـافتن دست نیافتن به یک بودجه مشخص، بوده و براي حل مـدل   ریسک مالی یا احتمال

  .دستیابی به هدف استفاده شده استهاي  پارتو از تکنیک-جواب بهینه
رو شدن  هالگوریتمی براي روب ارائه شده، 6که توسط گو و همکارانش يروش دیگر در

کـردن   سـود و کمینـه   سازي با هدف بیشینهاي  مرحلهجهانی چند تأمینهاي  با موضوع شبکه
، تقاضا، نرخ مبادلـه ارز  تأمینیر ریسک نظهایی  و در آن ریسک شده استریسک پیشنهاد 

  .گرفته استمورد بررسی قرار  7و شکست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wu and Olson(2008). 
2. Chance Constrained Programming (CCP). 
3. Data Envelopment Analysis (DEA). 
4. Multi-Objective Programming (MOP). 
5. Azaron et al(2008). 
6. Goh et al(2007). 
7. Disruption. 
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ریسـک ارائـه    کـاهش  هايکار راهمفهومی و هاي  در بسیاري از مقاالت نیز تنها رویکرد
موجـود در  هـاي   به بررسی انـواع ریسـک   1اوك و گاپاالکریشنن ،مثال عنوان به. شده است

ذاتی هاي  کلی ریسک را به دو دستهها  ریسکها  آن .اند ی پرداختهفروش خرده تأمینزنجیره 
عمومی براي  هاي کار راهشکست با فراوانی کم تقسیم نموده و هاي  با فراوانی باال و ریسک

یک چارچوب مفهومی پنج نیز  2ماتوك و همکارانش. اند ارائه نمودهها  کاهش این ریسک
، کننـدگان  تـأمین شناسـایی ریسـک    شـامل  کننـدگان  تأمینبراي مدیریت ریسک اي  مرحله

، مـدیریت  هـا  گیري در مورد ریسک ، گزارش و تصمیمکنندگان تأمینهاي  ارزیابی ریسک
  .اند ریسک و بررسی نتایج کارایی مدیریت ریسک ارائه نموده

بسیار مورد توجه اسـت،   تأمینمدیریت ریسک زنجیره  که در حوزههایی  از زمینه یکی
ارائه شده  تأمینمقاالت زیادي در زمینه مدیریت ریسک  .باشد می »تأمینمدیریت ریسک «

ین عوامـل ریسـک   تـر  یکی از مهـم  عنوان به تأمینبراي در نظر گرفتن ریسک هایی  و روش
از جملـه مقـاالت    ،مقاالت بیشتردهد در  می نشانها  بررسی .ستا معرفی شده تأمینزنجیره 

و هـا   رویکرد، 6، سایدیزین و اسمیت5یدیزین، سا4، سایدیزین و الرام3سایدیزین و همکاران
مـدیریت  بـراي   ،استفاده از بـافر  کار راهد و بهبود فرآین هايکار راهنظیر  کاهشیهاي کار راه

هنگـام انتخـاب    در تـأمین ارائه شده است و یـا بـه بررسـی مـدیریت ریسـک       تأمینریسک 
گیــري  در تصــمیم هــایی فــاکتور عنــوان بــهگــرفتن عوامــل ریســک  نظــر و در کننــده تــأمین

و تنهـا تعـداد محـدودي مـدل ریاضـی بـراي حـداقل نمـودن          چندمعیاره پرداخته شده است
ارائـه  هـا   نیز روشی بـراي کمـی نمـودن ریسـک    ها  آن که در اغلب ارائه شده تأمینریسک 

میکلـی و   ،8کـال و تـالیوري   ،7نظیر مقـاالت ارائـه شـده توسـط وو و همکـاران      ؛نشده است
  .9همکاران
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1. Oke and Gopalakrishnan (2009). 
2. Matook et al (2009). 
3. Zsidisin et al (2000,2004,2005). 
4. Zsidisin and Ellram (2003). 
5. Zsidisin (2003). 
6. Zsidisin and Smith (2005). 
7. Wu et al (2006). 
8. Kull and Talluri (2008). 
9. Micheli et al (2008). 
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اي هـ  یابی با توجه به ریسک گیري در مورد منبع روشی براي تصمیم ،1و همکارانشونهر 
از طریق بحـث  .اند نموده سازي پیاده آمریکا در کمپانییک ارائه و آن را براي  تأمین زنجیره
اصـلی و  هـاي   را شناسـایی نمـوده و بـه گـروه     تـأمین  عامل ریسک زنجیـره  17گو  و و گفت
سپس از تکنیک فرآیند تحلیـل سلسـله مراتبـی بـراي تعیـین      . ندا تقسیم کردههایی  زیرگروه

هـاي   و مشخص کردن بهتـرین گزینـه از میـان گزینـه    ها  وزن و اهمیت هر یک از این عامل
شناسـایی شـده، اسـتفاده    هـاي   جدید با در نظر گرفتن عامـل  کننده تأمینموجود براي یافتن 

  .اند نموده
واري بـراي انتخـاب   را یند تحلیل سلسـله مراتبـی روشـی    فرآهاي  با استفاده از تکنیک 2ل

و ریسـک مـرتبط بـا     کننـدگان  تـأمین گـرفتن ریسـک مربـوط بـه      نظـر  با در کنندگان تأمین
تا کارخانه و غیره  کننده تأمیننقل اجناس از محل و ادث طبیعی و انسانی و ریسک حملحو

  .ارائه نموده است
 صورت بهنظر گرفتن ریسک را  با در نندهک تأمینانتخاب  مسئله ،3راوایندرن و همکاران

در ابتـدا بـا اسـتفاده از    هـا   آن .انـد  و حل نمـوده  سازي معیاره مدلچند سازي بهینه مسئلهیک 
انتخـاب   را کننـده  تأمینبالقوه تعدادي  کنندگان تأمینمیان  هدفه ازي چندبند رتبههاي  روش

نظـر گـرفتن    بـا در  کننـدگان  تـأمین نموده و در گام بعد مدلی براي تخصیص سفارشات بـه  
و عـدم   معـرض ریسـک  دو گـروه ارزش در  را بـه  هـا   ریسـک ها  آن .اند ریسک ارائه نموده
 گـروه کـردن   بـراي کمـی   فـرین  مقدارو از تئوري  ندي نمودبند تقسیم 4موفقیت در اهداف

و از تابع زیان تـاگوچی  ) مربوط به ریسک وقوع حوادث طبیعی( معرض ریسکارزش در 
استفاده  )مربوط به ریسک کیفیت( عدم موفقیت در اهدافریسک  گروهکردن  براي کمی

هدفـه بهبـود فرآینـد تخصـیص     چندهـاي   تـابع هـدف در مـدل    عنـوان  بـه را هـا   آن و کردند
  .نداستفاده نمود کنندگان تأمینسفارشات به 
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1. Schoenherr et al(2008). 
2. Levary(2008). 
3. Ravindran et al(2010). 
4. Miss the Target (MtT). 
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بین  تأمیناهم مقاالت بررسی شده در زمینه مدیریت ریسک زنجیره  -1جدول 
 2013تا  2000هاي  سال

  سال  نویسنده  
نوع 

مطالعه 
  )رویکرد(

بخش مورد   تکنیک  نوع ریسک
  بررسی

  مفهومی  2013  1مورسیپونیا   1
مرتبط با هاي  ریسک

  تأمین
  يبند اولویت   -

2  
و  الواستر

  2همکاران
2012  

مطالعه 
  میدانی

، تأمینفرآیند، کنترل، 
  محیط تقاضا،

  مدیریت ریسک  -

3  
مارکمن و 
  3همکاران

  سازي مدل  2012
با منشاء هایی  ریسک

  انسانی 
  ارزیابی ریسک  دلفی

  2011  تنگ و موسی  4
مرور 
  ادبیات

جریان مواد، نقدینگی 
  و جریان اطالعات

-  -  

5  
جوناکیز و 
 لوئیس

  -  مفهومی  2010
سیستم پشتیبانی 

  4عاملیتصمیم چند
  مدیریت ریسک

  ارزیابی ریسک  ها  تئوري گراف  و تقاضا تأمین  سازي مدل  2010  واگنر و نشاط  6

  سازي شبیه  2010  آلپن و تانسل  7

مرتبط با هاي  ریسک
، کننده تأمین

 کننده لجستیک، تولید
  و مشتري

پتري زمانی هاي  شبکه
 FMEA کیتکنو 

شناسایی، 
ارزیابی و 

  مدیریت ریسک

8  
و  5سیبیو

  همکاران
  ریسک مالی  سازي مدل  2010

رنامه مختلط عدد ب
  6خطی صحیح

  مدیریت ریسک
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1. Punniyamoorthy (2013). 
2. Lavastreet al (2012). 
3. Markmannet al (2012). 
4. Multi-agent based decision support system. 
5. Sabio et al. 
6. Mixed-Integer Linear Problem (MILP). 
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  سال  نویسنده  
نوع 

مطالعه 
  )رویکرد(

بخش مورد   تکنیک  نوع ریسک
  بررسی

9 
 و ندرنیراوا

  همکاران
  سازي مدل  2010

و  تأمینریسک 
  شکست

هاي  تکنیک
، ارهیچندمع يساز نهیبه

 ارزش يتئور
 انیز تابع، تینها یب

 AHPو  یتاگوچ

  مدیریت ریسک

10  
و  الیس

  همکاران
2010  

مطالعه 
  میدانی

  تأمین
مدل ساختاري 

  تفسیري
  ارزیابی ریسک

11  
جیا و 

  رادرفورد
  مدیریت ریسک    1اي بطهریسک را  مفهومی  2010

  2010  اولسون و وو  12
مرور 
  ادبیات

-   -  -  

13  
سان و 
  هونیگ

2009  
مطالعه 
  میدانی 

  اثر -ماتریس احتمال  -
شناسایی، 
ارزیابی و 
  مدیریت

14  
تورناو و 
  همکاران

2009  
مطالعه 
  موردي

  تأمین
و  تأمینارزیابی روند 
  تقاضا

شناسایی و 
  ارزیابی

15  
 و جرین

  همکاران
  -  سازي مدل  2009

مهندسی فرآیند 
  2متمرکز بر ارزش

شناسایی 
  ریسک

16  
 و اوك
  شننیگاپاالکر

2009  
مطالعه 
  موردي

، تقاضا و تأمین
هاي  ریسک
  آمیز فاجعه

 هايکار راهارائه 
عمومی براي کاهش 

  ریسک

شناسایی 
  ریسک 

17  
 و وئهی

  همکاران
  شکست سکیر  سازي مدل  2009

 میتصم يبرا یروش
 یابی منبع مورد در
 ییدوتا ای یتک

  مدیریت ریسک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Relational risk. 
2. Value-focused process engineering. 
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  سال  نویسنده  
نوع 

مطالعه 
  )رویکرد(

بخش مورد   تکنیک  نوع ریسک
  بررسی

18  
و رکمنت 

کم 
ککورم  

  1تئوري اقتضایی  تأمین  مفهومی  2009
شناسایی 
  ریسک

19  
 دلیاسک برون
  رشیس و

  ریسک شکست  مفهومی  2009

 یچابک تأثیر یبررس
 يبرا یروش عنوان به

 سکیر تیریمد
  شکست

-  

20  
 و ماتوك

  همکاران
  ل عواملجزیه و تحلیت  تأمینریسک   مفهومی  2009

یی، شناسا
ارزیابی و 

  مدیریت ریسک

  ریسک مالی  سازي شبیه  2009  همکاران و وی  21
ي تصادفی و ریز برنامه

 برايهدفه مدل چند
 موازنه هزینه و ریسک

  

22  
بلوس و 
  دیگران

2009  
مطالعه 
  موردي

-  -  
شناسایی 
  ریسک

23  
 و یونان

  همکاران
2009  

مرور 
  ادبیات

-  -  -  

24  
و  پیدرو
  نهمکارا

2009  
مرور 
  ادبیات

-   -  -  

25  
و  ایزارون

  همکاران
  ریسک مالی  سازي مدل  2009

ي ریز رویکرد برنامه
 2هدفهتصادفی چند

  مدیریت ریسک

26  
و  شونهر

  همکاران
2008  

مطالعه 
  موردي

، تقاضا، تأمین
لجستیک، حوادث 

  طبیعی و غیره

فرآیند تحلیل سلسله 
  مراتبی

  ارزیابی ریسک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Contingency theory. 
2. Multi-objective stochastic programming approach. 
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  سال  نویسنده  
نوع 

مطالعه 
  )رویکرد(

بخش مورد   تکنیک  نوع ریسک
  بررسی

  مدیریت ریسک يپذیر انعطاف  ، تقاضا و فرآیندتأمین  سازي مدل  2008  تنگ و تاملین  27

  ، تقاضاتأمین  سازي مدل  2008  اولسون و وو  28

 يریز برنامه
 ،شانسمحدودیت 

 و داده یپوشش لیتحل
  چندهدفه يریز برنامه

  مدیریت ریسک 

  تأمین  سازي شبیه  2008  کالس و کال  29

 شیزافا اثر یبررس
 زانیم در يموجود
 کسیر و شکست

  تأمین

  ارزیابی ریسک

  2008  يلوار  30
مطالعه 
  موردي

 سکیر ،تأمین
 و یعیطب حوادث

 سکیر و یانسان
  ونقل حمل

تحلیل سلسله  ندیفرآ
 يبرا یروشمراتبی، 
 کنندگان تأمین انتخاب
 نظرگرفتن در با

  سکیر

  مدیریت ریسک

31  
 و یکلیم

  همکاران
2008  

مطالعه 
  میدانی

  تأمین سکیر
 سکیر تیریمد
 انتخاب هنگام تأمین

  کننده تأمین
  مدیریت ریسک

32  
کریگتد و 
  همکاران

  مدیریت ریسک  -   ریسک شکست  مفهومی  2007

33  
ریچی و 
  بردلی

  -  مفهومی  2007
یکپارچه نمودن ابعاد 
  ریسک و عملکرد 

  مدیریت ریسک

34  
گو و 
  همکاران

  سازي مدل  2007
، تقاضا، نرخ تأمین

  مبادله ارز و شکست
  یریت ریسکمد  تصادفیهاي  مدل

35  
 فیسل و
  همکاران

  مفهومی  2007
مربوط به هاي  ریسک

  اطالعات
تئوري گراف و مدل 
  ساختاري تفسیري

  مدیریت ریسک

  2007  خان و بورنس  36
مرور 
  ادبیات

-   -  -  
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  سال  نویسنده  
نوع 

مطالعه 
  )رویکرد(

بخش مورد   تکنیک  نوع ریسک
  بررسی

  2006 تنگ  37
مرور 
  ادبیات

-  -  -  

38  
وو و 

  همکاران
  تأمین  سازي مدل  2006

 لیتحل ندیفرآ کیتکن
  یمراتب سلسله

ی و شناسای
ارزیابی و 

  مدیریت ریسک

39  
فیسل و 
  همکاران

  -  مفهومی  2006
مدل ساختاري 

  تفسیري
  مدیریت ریسک

  2006  واگنر و بود  40
مطالعه 
  میدانی

تأمین، تقاضا و 
هاي  ریسک
  آمیز فاجعه

بررسی ارتباط 
ي و پذیر آسیب

  ریسک 
  مدیریت ریسک

41  
کالینورفر و 

  سعد 
  مفهومی  2005

حوادث طبیعی، 
هاي  ، شکستاعتصاب

  اقتصادي و تروریسم
-  

ارزیابی و 
  مدیریت ریسک

ر  42 مفهومی  2005  جوتن  
، تقاضا و تأمین

  محیطی
- 

شناسایی، 
ارزیابی و 

  مدیریت ریسک

وي ناتو  43   -  -  مفهومی  2005  کُ
شناسایی 
  ریسک

44  
بالکخورست 
  و همکاران

2005  
مطالعه 
  موردي

  مدیریت ریسک  -  شکست

45  
سایدیزین و 
  همکاران

2005  
مطالعه 
  موردي

 امه اقتضایی تجاريبرن  تأمین
شناسایی 
  ریسک

46  
سایدیزین و 

  اسمیت
2005  

مطالعه 
  موردي

  مدیریت ریسک -   تأمین

47  
نرمن و 
  جانسون

2004  
مطالعه 
  موردي 

-  -  
شناسایی، 
ارزیابی و 

  ریسکمدیریت 



  174  نامه ویژه -پژوهشنامه بازرگانی 

  سال  نویسنده  
نوع 

مطالعه 
  )رویکرد(

بخش مورد   تکنیک  نوع ریسک
  بررسی

48  
و  سینها

  همکاران
2004  

مطالعه 
  موردي

  مدیریت ریسک  IDEFO  تأمین

  2004  فینچ  49
مطالعه 
  موردي

  مدیریت ریسک - -

50  
چوپرا و 
 سودهی

  مفهومی  2004

ها، تأخیر، ها شکست
ی، بین پیش، ها سیستم
ذهنی، هاي  یدارای

 ،تهیه، دریافت
  موجودي و ظرفیت

- 

شناسایی، 
ي و بند دسته

  مدیریت ریسک

51  
سایدیزین و 

  الرام
2003  

مطالعه 
  میدانی

  تأمین
 تئوري عاملیت

)Agency Theory( 
  مدیریت ریسک

  2003  سایدیزین  52
مطالعه 
  موردي

 -   تأمین
شناسایی و 

  يبند دسته

 -   تأمین  مفهومی  2003  سایدیزین  53
شناسایی 
  ریسک

54  
هارالنداو 
  همکاران

  -   تأمین  مفهومی  2003
شناسایی، 
ارزیابی و 

  مدیریت ریسک
  مدیریت ریسک  -  -  مفهومی  2000  ریچیو بردلی  55
  مدیریت ریسک  ي تصادفیریز برنامه  مالی  سازي مدل  2000  ستیاپلکوئ  56

  
تـوان   مـی  تـأمین مـدیریت ریسـک    طور کلی، با بررسی مقاالت منتشر شده در حـوزه  هب

کــاهش ریســک  هــايکار راهمفهــومی و هــاي  دریافــت کــه بیشــتر مقــاالت بــه ارائــه مــدل 
در تحلیـل  ( کننـدگان  تـأمین در انتخـاب   يمعیـار  عنـوان  بـه را  تأمینو یا ریسک  اند پرداخته

در این میان تنها تعداد انـدکی از مقـاالت بـه بررسـی انـواع      . اند گرفته درنظر) سلسله مراتبی
تـأمین  هـاي   ریاضی براي کمی نمودن و کاهش ریسـک هاي  مدل و ارائه تأمینهاي  ریسک
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ر این ب .اند جامع پوشش نداده صورت بهرا  تأمینهاي  نیز تمامی ریسکها  آن که اند پرداخته
مدل  و نیاز به ارائهها  ریاضی براي کمی نمودن ریسکهاي  خالء مدل توان گفت می اساس

 در یـک مـدل ریاضـی درنظـر     زمـان  هـم  صـورت  بهرا  تأمینهاي  جامعی که تمامی ریسک
ارائـه روشـی    ،تـأمین هـاي   دنبال شناسایی ریسک رو این مقاله به از این .شود می حس گیرد،ب

ارزش در معـرض ریسـک،    هـاي  بـا اسـتفاده از روش   تـأمین  هاي کنمودن ریس براي کمی
از  تـأمین مـدیریت ریسـک   و در نهایت  تئوري مقدار فرین و جریان نقد در معرض ریسک

جهت حـداقل  ها  آن و تخصیص سفارش میان کنندگان تأمینمدلی براي انتخاب  طریق ارائه
یفیـت، حـوادث طبیعـی و    در دیرکـرد، مشـکالت ک   تـأخیر نظیـر  ( تأمینهاي  نمودن ریسک

  .باشد می )کننده تأمینریسک مالی و ثبات اقتصادي 

  روش تحقیق. 2
) با توجه به مقاالت ارائـه شـده در ایـن حـوزه    ( تأمینعوامل ریسک الزم است در ابتدا 

شـود   مـی  سپس با توجه به ویژگی رخدادهاي فرین که در ادامه شرح داده. دنگرد شناسایی
اسایی شده، روش تئوري مقدار فرین که براي کمی نمودن این و ویژگی عوامل ریسک شن

  .گردد می پیشنهاد شده است، معرفیها  ریسک
   :میزان ریسک ضروري است مراحل زیر براي محاسبه

  ؛تأمینهاي  شناسایی ریسک •
  ؛میزان ضرر تعیین روش محاسبه •
  ؛احتمال وقوع تعیین روش محاسبه •
  .ریسک محاسبه •

ــایی ریســک  ــس از شناس ــا پ ــوه  ه ــین نح ــبه و تعی ــا آن محاس ــاب   ،ه ــراي انتخ ــدلی ب م
 .گردد می درنظرگرفتن عوامل ریسک ارائه با کنندگان تأمین
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  تأمینهاي  شناسایی ریسک. 1-2
دلیـل قصـور و    بـه  تـأمین مرتبط بـا  اي  احتمال وقوع حادثه«را تأمین ریسک  ،1سایدیزین
ــأمینشکســت در  ــازار   ت ــا ب ــده و ی ــأمینکنن ــه   ت ــایج آن ب ــایی ســازمان در  کــه نت عــدم توان

تعریـف   ».شـود منجـر  هدید نمـودن ایمنـی و حیـات او    تقاضاي مشتري و یا ت سازي هبرآورد
ریسـک  ، 3کننـده  تـأمین محـدودیت در ظرفیـت   ، 2کـار  و کسـب ریسـک  نموده و همچنین 

 عنـوان  بـه را  6طبیعـی  حـوادث  و 5تغییرات در طراحی محصول، 4تغییرات فنی تولید، کیفیت
سـوي   بـا توجـه بـه عوامـل معرفـی شـده از       .معرفی نموده است تأمینیسک عوامل اصلی ر

 »کننـده  تـأمین ریسک مالی «، این مقاله تأمینو ادبیات مربوط به مدیریت ریسک  سایدیزین
 »در تحویـل  تـأخیر «، )دهنده عدم ثبات تجاري آن اسـت  ریسک کمبود نقدینگی که نشان(
وامل دیگري نظیر عدم هماهنگی بـا تغییـرات   و ع کننده تأمیندلیل محدودیت در ظرفیت  به

ریسـک وقـوع   «و  کننـده  تـأمین محصوالت خریداري شـده از   »ریسک کیفیت«فنی تولید، 
دنبـال   در نظر گرفتـه و بـه   تأمینعوامل ریسک  عنوان بهرا  کننده تأمینبراي  »حوادث طبیعی

  . باشد می حداقل نمودن آن
قادر بـه   کنندگان تأمیندهد که  می نی رخزمانیز » تغییرات در طراحی محصولریسک «

ــراي     ــد خــود ب ــد تولی ــرات در طراحــی محصــول و اصــالحات در فرآین ــأمینایجــاد تغیی  ت
براي مدیریت این  7بر اساس پیشنهاد سایدیزین و الرام .سازمان خریدار نباشندهاي  نیازمندي
صـول بـا مشـارکت    طراحی محنظیر  8مدیریت مبتنی بر رفتار هايکار راهتوان از  می ریسک
 کننده تأمینهاي  پیشرفت کار و فعالیت اطالعات، بازبینیي گذار اشتراك به، کنندگان تأمین

بـا اهـداف خریـدار     کننـده  تـأمین اهـداف  ، بـراي تطبیـق   کننـدگان  تأمینو روابط نزدیک با 
  .استفاده نمود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zsidisin(2003).  
2. Business risk. 
3. Supplier capacity constraints. 
4. Production technological changes. 
5. Product design changes. 
6. Disasters. 
7. Zsidisin and Ellram(2003). 
8. Behavior-Based Management. 
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فیتـی،  دیرکـرد در تحویـل، مشـکالت کی   هاي  ریسک ،شده انجامهاي  با توجه به بررسی
درنظرگرفته شـده   تأمینهاي  ریسک عنوان به ،کنندگان تأمینو ریسک مالی  حوادث طبیعی

  . گردد می بررسیها  آن مودنو در ادامه روش کمی ن

و تئوري ) VaR(ارزش در معرض ریسک  میزان ضرر با استفاده از محاسبه .2-2
  (EVT) مقدار فرین

طـور   ممکـن اسـت بـه    کننـدگان  أمینتـ دیرکرد در تحویل و مشکالت کیفیتی از سـوي  
تولیـدي کارخانـه   هـاي   ندرت به شکسـت و توقـف در فعالیـت    اما به ،مکرر به وقوع بپیوندد

اثـرات  ) سـازمان هـاي   مختل شدن فعالیـت (شود، اما در صورت وقوع چنین اتفاقی  منجر می
به اینکه  با توجه. شود میمنجر  شدیدي ایجاد نموده و به ریسک و ضرر مالی براي کارخانه

که در ادامه به آن اشاره خواهد (رخدادهاي فرین  يها با مشخصات و ویژگیها  این ویژگی
شود دیرکرد در تحویل و مشکالت کیفیتی که با احتمال کمی  می پیشنهاد تطابق دارد،) شد
رخـدادهاي فـرین در نظـر گرفتـه و از      عنـوان  بـه دهند و همچنین حوادث طبیعـی را   می رخ

  .استفاده شودها  آن نمودن میزان ریسک ناشی از وقوع ر فرین براي کمیتئوري مقدا
همچنین استفاده از جریان نقدي در معـرض ریسـک بـراي نشـان دادن ریسـک کمبـود       

 پیشـنهاد  کننده تأمینمعیاري براي ریسک مالی  عنوان بهو  کننده تأمیننقدینگی و ثبات مالی 
  .شود می

و ) مخـاطره ( ریسک از دو جزء شدت اثـر نموده است، بیان  1دلیینبرطور که کلر  همان
  :شود می زیر محاسبه صورت بهاحتمال وقوع تشکیل شده است و 

  )میزان ضرر( اثروقوع×  یک پیشامد وقوع احتمال = ریسک

میـزان اثـر و ضـرر حاصـل از وقـوع پیشـامد از روش ارزش در        در اینجا بـراي محاسـبه  
  .شود می معرض ریسک و تئوري فرین استفاده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clare Brindley(2004). 
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  (EVT) و تئوري مقدار فرین) VaR( ارزش در معرض ریسک معرفی روش
ارزش در معرض ریسـک در   اند بیان نموده 1سیرونی اندریا اندریا وطور که رستی  همان
گیـري   ابـزار مـدیریت ریسـک مـالی و معیـاري بـراي انـدازه        عنوان بهمیالدي  90 اوایل دهه

معیـاري بـراي تعیـین حـداکثر      عنـوان  بـه سک ارزش در معرض ری. ریسک بازار معرفی شد
زمــانی  خســارتی کــه یــک ســازمان، در یــک ســطح اطمینــان معــین و در طــول یــک دوره

 ضارزش در معـر هـاي   مـدل  ،عبـارت دیگـر   بـه . رود مـی  کار بهشود،  می شده متحمل تعیین
ماکزیمم خسارتی که در طول یک دوره معین بـه  « دهند که می ریسک به این پرسش پاسخ

) 1-سـطح اطمینـان  (احتمـال خیلـی کمـی     و بـا  »شود چـه میـزان اسـت؟    می زمان تحمیلسا
  .خسارت واقعی از این میزان بیشتر خواهد شد

هرچـه میـزان    که طوري ، بهدهد می مقدار سطح اطمینان میزان بیزاري از ریسک را نشان
  .هد بودبیزاري از ریسک بیشتر باشد سطح اطمینان در نظر گرفته شده نیز بیشتر خوا

هـا   وجود دارد، یکی از ایـن روش  VaRکردن  برآوردزیادي براي تخمین و هاي  روش
. معرفـی شـد   2ن و همکـاران نگیمیالدي توسط ال 90 باشد که در دهه می تئوري مقدار فرین

نـی  با فرض اینکه مدیران ریسک به تمرکز بر مقـادیر کرا ، 3رادپور و همکاراناساس نظر بر
دارنـد، بنـابراین بیشـترین    تمایل طور کلی خسارات سنگین  ت آتی و بهتوزیع مقادیر خسارا
به همـین جهـت تئـوري    . توزیع خسارات باشد تخمین دقیق نوع دنباله نگرانی باید در زمینه

الزم بـه   .شـمار آیـد   بـه  VaR برآوردبراي  يارزشمندو مناسب  تواند روش می مقدار فرین
ولـی اثـرات بزرگـی     ،پـایین اسـت   )هاي فرینرخداد( احتمال وقوع این حوادثاست ذکر 

  .دهمراه دار به
  :شود می زیر نمایش داده مقدار فرین با رابطه یافته فرم کلی توزیع تعمیم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Resti. Andrea, Sironi. Andrea (2007). 
2. Longin et al. 

  . )1388( همکارانرادپور و . 3
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,که  , ( )F xλ δ κ     وقتـی  (باشـد   مـی  )مقـادیر فـرین  ( تابع توزیـع تجمعـی متغیـر حـداکثر
  ).یکسان باشند ی مستقل از هم بوده و داراي توزیعتصادفهاي  متغیر

پـارامتر معیـار توزیـع     δ و پارامتر مربوط به موقعیت توزیع λاین توزیع سه پارامتر دارد؛ 
  .شاخص دنباله بوده و بر شکل یا تراکم دنباله توزیع داللت دارد κ واست 

، توزیـع مقـدار   κ > 0 اگـر : یافته داراي سه حالت خاص اسـت  تعمیمتوزیع مقدار فرین 
یافتـه بـه توزیـع     ، توزیـع مقـدار فـرین تعمـیم    κ = 0اگـر   ،1یافته به توزیع فرچت فرین تعمیم

  .شود می بدل 3یافته به توزیع وایبال ، توزیع مقدار فرین تعمیمκ < 0 و اگر 2گامبل
مقـدار  توزیع هاي  پارامتر برآوردبراي تخمین و  بسیاريهاي  روش 4طبق مطالعات یانگ

روش رگرسـیون، روش  ، 5نمـایی  حداکثر درستبه  وانت می که یافته وجود دارد ین تعمیمفر
 با انـدازه هاي  با توجه به اینکه براي نمونه. اشاره کرد 6گشتاور احتمال وزنیگشتاور، روش 

از روش  در ایـن مقالـه  را دارد،  7کمترین میزان اریب گشتاور احتمال وزنیروش  ،کوچک
یافتـه اسـتفاده شـده     دار فرین تعمیممقتوزیع هاي  پارامتر برآوردبراي  گشتاور احتمال وزنی

  .است
تخمــین وجــود دارد،  Fλ,δ,κ (x) از توزیــع n تصــادفی بــا انــدازهاي  فــرض کنیــد نمونــه

1صـعودي   صـورت  بـه مرتب شـده  هاي  اساس نمونهبرها  گشتاور 2 ... nx x x≤ ≤ بسـیار   ≥
  .باشد می امr ریب براي گشتاورانا کننده برآوردیک  r̂β آماره. خواهد بود تر راحت

)2(  1
, ,

1

ˆ [ ] .
n

r
r i n i n i

i
p n p xβ −

=

= ∑  

P که طوري به i,n = (i-a) / n       0 < a < 1  گیريکار بهبوده و هدف از a  نقاطی ایجاد
هـاي   دهکننـ  بـرآورد  ،در نتیجـه . انـد  گسـترده شـده   [0,1] طـور همگـن در بـازه    است کـه بـه  

  :)1985، هاسکینگ( زیر خواهد بود صورت بهیافته  مقدار فرین تعمیمتوزیع هاي  پارامتر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. FrechetDistribution. 
2. Gumbel Distribution. 
3. Weibull Distribution. 
4. Yang(2007). 
5. Maximum likelihood. 
6. Probability Weighted Moments. 
7. Biase. 
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)3(  1 0

2 0

2 log 2
3 log3

c β β
β β

−
= −

−
 

)4(  2ˆ 7.859 2.9554c cκ = +
 

)5(  1 0
ˆ

ˆ(2 )ˆ
ˆ(1 )(1 2 )κ

β β κ
δ

κ
−

=
Γ + −  

)6(  
0

ˆˆ ˆ( (1 ) 1)ˆ
κ

λ β κ
δ

= + Γ + −
 

صـورت  هـا   زمون برازندگی بر روي دادهآ ،پارامترها برآوردهمچنین الزم است پس از 
که براي این کـار   یافته بررسی شود از توزیع مقدار فرین تعمیمها  گیرد و پیروي کردن داده

 .، استفاده شود1اسمیرنوف -کولموگوروفتست شود از  می پیشنهاد

  احتمال وقوع پیشامد  محاسبه .3-2
 کننـد و بـا در   مـی  ع پواسـون پیـروي  از تابع توزیها  کنیم وقوع پیشامد می در اینجا فرض
  .نمود برآوردتوان پارامتر مربوط به این توزیع را  می راحتی بهها  دست داشتن داده

  :زیر است صورت بهتابع توزیع احتمال پواسون 

)7(  . 0,1,2,...
!

k

k
eP k

k

λ λ−

= =  

 نمونـه  میـانگین   است که   صورت بهنمایی  به روش حداکثر درست λ برآورد
  .باشد می

  محاسبه ریسک .4-2

پس از تعیین تابع میزان ضرر از طریق استفاده از ارزش در معرض ریسک و تئوري مقـدار  
فرین و تعیین تـابع احتمـال وقـوع پیشـامد الزم اسـت آن دو را ترکیـب نمـوده و تـابع توزیـع          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kolmogorov- Smirnov. 
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 ،ین روشتـر  محـدودي بـراي ایـن کـار وجـود دارد، سـاده      هـاي   روش. کنیمریسک را معین 
  :باشد می زیر صورت بهو تحلیل سناریو ساختاریافته است که مراحل آن  سازي استفاده از شبیه

  مراحل تعیین تابع توزیع ریسک
تولید اعداد تصادفی از توزیع پواسون در دسترس و هاي  اساس دادهبر λمحاسبه پارامتر  .1

را  )فراوانـی پیشـامد  ( معین نظر در دورهکه تعداد دفعات وقوع پیشامد مورد، λ با پارامتر
 .دهد می نشان

مساوي با فراوانی پیشامد کـه در گـام   (تولید اعداد تصادفی بین صفر و یک، به تعداد الزم  .2
 ).8(در رابطه  )P( احتمال وقوع پیشامد عنوان بهو استفاده از آن ) اول تعیین شده است

 ).8( طبق رابطه )x( میزان ضرر یافته و محاسبه از تابع توزیع مقدار فرین تعمیم استفاده .3

)8(  (1 ( ln ) )px
κδ

λ
κ

− −
= +  

 .میزان ریسک در یک دوره ستونی و محاسبه صورت بهجمع اعداد  .4

توزیـع  جـدول  اجـرا شـود تـا    ) هزار بار ، دهبراي مثال( باید مراحل فوق به دفعات زیادي
  .گرددریسک تعیین 

  )CFaR(دي در معرض ریسکجریان نق محاسبه ریسک مالی با استفاده از .5-2
 بنابراین ،باشد می معنی در دسترس بودن وجه نقد ، نقدینگی به1طبق تعریف اریک بانکز

دیگـر   عبـارت  فقـدان وجـه نقـد و یـا بـه     توان ریسک نقدینگی را ریسک زیان ناشـی از   می
تعریـف  ) نظـر اقتصـادي  از (وجه به میزان قابل قبـول   تأمینریسک ناشی از عدم توانایی در 

ریسک  وجود دالیل ترین ریسک کمبود نقدینگی یکی از مهم ،اساس نظر خبرگانبر. کرد
موجــود بــراي کمــی نمــودن ریســک هــاي  روشیکــی از . باشــد مــی کننــدگان تــأمینمــالی 

ک طیف در معرض ریس يجریان نقد .باشد می »در معرض ریسک يجریان نقد« ،نقدینگی
را هـا   آن تأثیردر نظر گرفته و  ،سازند می ههجوسیعی از عواملی که سازمان را با ریسک موا

ک بـه ایـن پرسـش    در معرض ریس يجریان نقد ،در واقع. گیرد می بر درآمد سازمان اندازه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Erik Banks(2004).  
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ي شـده باشـد،   ریـز  احتمال آنکه جریان نقدي واقعی کمتر از میزان برنامه«دهد که  می پاسخ
  » چقدر است؟

در معـرض   يجریـان نقـد  مدل تحلیل طبق . عوامل زیادي است تأثیر تحت جریان نقدي
، 2تغییرات نـرخ بهـره   تأثیر جریان نقدي تحت ،1ارائه شده توسط سازمان تاورز پرین ریسک
 بـراي محاسـبه  . و عوامل اقتصاد کالن نظیر تورم، قرار داردها  ، قیمت اقالم و هزینه3نرخ ارز

 شـده و مقـدار   ابتدا باید اطالعات مربـوط بـه عوامـل ذکـر     در معرض ریسک يجریان نقد
در اختیار بـوده و همچنـین میـزان جریـان نقـدي سـازمان در        مشخصهاي  براي دورهها  آن

هر یـک از   تأثیرآوري گردد و با استفاده از روش رگرسیون ضریب  مربوطه جمعهاي  دوره
. آیـد  دسـت  هعوامل بر روي جریان نقـدي سـازمان مشـخص شـده و تـابع جریـان نقـدي بـ        

را هـا   آن جریـان نقـدي، تـابع توزیـع     بـر روي  گـذار  تـأثیر قادیر عوامل همچنین با توجه به م
 دست بهنظرگرفتن ضرایب  نظر و با درولید اعداد تصادفی از توابع موردتآورده و با  دست به

  .شود می محاسبهمیزان جریان نقدي و ارزش در معرض ریسک آن  ،آمده از رگرسیون

  تأمینمدیریت ریسک  مدل .3
گیـري   تصـمیم هاي  گیري تکنیک کار بهموجود و  کنندگان تأمینرایط پس از بررسی ش

ــد ــا    چن ــرتبط ب ــم م ــاي مه ــرفتن معیاره ــر گ ــأمینمعیاره و در نظ ــی ،ت ــوان  م ــتیت از  فهرس
موجــود تهیــه نمــود و بــا در نظــر گــرفتن   کننــدگان تــأمینبــالقوه از میــان  کننــدگان تــأمین

ت، حـوادث طبیعـی و مشـکالت    در تحویل، مشکالت کیفی تأخیرفاکتورهاي ریسک نظیر 
محصـوالت از   ها، میزان سفارش براي هـر یـک از   و ثبات اقتصادي آن کنندگان تأمینمالی 

  .شرکت حداقل شود تأمینرا مشخص نمود تا ریسک کلی  کننده تأمینهر 
مبنـایی بـراي ارائـه مـدل      عنوان به 5و یانگ 4راوایندرن و همکارانشده توسط  مدل ارائه
اساس در باال به آن اضافه گردید و بر قرار گرفت و عوامل ریسک اشاره شدهمورد استفاده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Towers Perrin. 
2. Interest Rates. 
3. Exchange Rate. 
4. Ravindranet al(2010). 
5. Yang(2007).  
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 کننـده  تـأمین نظر گـرفتن چنـد محصـول و چنـد      با در .آن، مدل پیشنهادي زیر ارائه گردید
  . باشد می )2(گرفته شده در مدل طبق جدول  کار بههاي  بالقوه، نماد

 گرفته شده در مدل کار بههاي نماد -2جدول

 شرح ها شاخص

i  تعداد محصوالت مورد نیاز  
k  بالقوه کنندگان تأمینتعداد 

 شرح متغیرهاي تصمیم

xik  میزان محصول خریداري شده نوعi  تأمیناز kام    

z ik  
 k کننده تأمیناز  iاین است که آیا محصول  دهنده متغیر صفر و یک که نشان

  خریداري شده است یا خیر

z k  
انتخاب شده است یا  k کننده تأمیناین است که آیا  دهنده نمتغیر صفر و یک که نشا

 )خریداري شده باشد k کننده تأمیناگر حداقل یکی از محصوالت از   (خیر

 شرح پارامترها

P ik     خرید یک واحد از محصول  هزینهi  کننده تأمیناز k  
FCk  کننده تأمینبه  دهی ثابت سفارش هزینه k  
D ik     ع توزیع دیرکرد در تحویل براي محصول تابi کننده  از سوي تأمینk 

Q ik      تابع توزیع تعداد محصوالت معیوب از نوعi کننده  که از تأمینk اند   خریداري شده  
VaRD ik کننده  میزان ریسک دیرکرد در تحویل از سوي تأمینk  براي محصولi 

VaRQ ik وع ب نزان ریسک مربوط به محصوالت معیومیi کننده  داري شده از تأمینخریk  

VaRND k  کننده  میزان ریسک ناشی از وقوع حوادث طبیعی براي تأمینk 

CFaR k  کننده  میزان ریسک مالی تأمینk )ریسک کمبود نقدینگی( 

Cap ik  کننده  ظرفیت تأمینk  براي تولید محصولi 

DEi   میزان تقاضاي محصولi 

N max کنندگان انتخاب شده  مینحداکثر تعداد تأ  
N min کنندگان انتخاب شده حداقل تعداد تأمین 
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  :زیر خواهد بود صورت به تأمین، مدل کلی حداقل نمودن ریسک ها با توجه به این نماد

)9(  min . .ik ik k k
i k k

P x FC z+∑∑ ∑  

)10(  min .ik ik
i k

D x∑∑
 

)11(  min .ik ik
i k

Q x∑∑
 

)12(  min .ik ik
i k

VaRD x∑∑
 

)13(  min .ik ik
i k

VaRQ x∑∑
 

)14(  min .ik ik
i k

VaRND x∑∑
 

)15(  min .ik ik
i k

CFaR x∑∑
 

  Subject to: 

)16(  . ,ik ik ik ikz x z Cap i k≤ ≤ ∀
 

)17(  ik i
k

x DE i≥ ∀∑
 

)18(  .k ik k
i

z z m z k≤ ≤ ∀∑
 

)19(  min maxk
k

N z N≤ ≤∑
 

)20(  0 , {0,1}ik k ikx z z≥ ∈
 

نمایـد کـه شـامل دو جـزء      مـی  کلی خرید محصوالت را حـداقل  هزینه ،تابع هدف اول
ترتیـب   تابع هدف دوم و سوم به. است کننده تأمینثابت ارتباط با  متغیر خرید و هزینه هزینه

باشـند   می د قطعات معیوبدر تحویل و تعدا تأخیرداراي  براي حداقل نمودن تعداد قطعات



 185 ...با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تأمین  مدیریت ریسک

هـدف چهـارم،    تـابع . کنـد  مـی  از تابع توزیع مشخصی پیـروي ها  آن شود مقدار می و فرض
قطعات (در تحویل، کیفیت  تأخیرترتیب براي حداقل نمودن ریسک  پنجم، ششم و هفتم به

  . باشند می کننده تأمین، حوادث طبیعی و ریسک مالی )معیوب
بــراي محصــوالت  کننــده تــأمیندودیت ظرفیــت هــر ، محــ)16 رابطــه(محــدودیت اول 

اعمـال نمـوده و متغیـر صـفر و      ،نظر انتخاب شودمورد کننده تأمینکه  مختلف را در صورتی
انتخـاب   کننـده  تأمینکه این  فقط در صورتی k کننده تأمینبراي  این محدودیت را zikیک 

بـه  . تقاضـا اشـاره دارد  به محـدودیت   17 محدودیت ذکر شده در رابطه. کند می شود، فعال
مختلف باید تقاضـاي   کنندگان تأمینین معنی که مجموع میزان محصول خریداري شده از ا

ایـن اسـت کـه     دهنـده  نشـان ) محدودیت سـوم ( 18 رابطه. نظر را پوشش دهدمحصول مورد
. شـود اگـر حـداقل یکـی از محصـوالت از وي خریـداري شـود        مـی  انتخاب k کننده تأمین

اشـاره  ی که باید انتخاب شـوند،  کنندگان تأمینبه حداقل و حداکثر تعداد محدودیت چهارم 
  .دهد می را نشانها  محدودیت آخر نیز وضعیت متغیر .دارد

طــور کــه قــبالً نیــز ذکــر شــد دیرکــرد در تحویــل و مشــکالت کیفیتــی از ســوي  همــان
دکی به شکسـت  طور مکرر به وقوع بپیوندد و تنها در موارد ان ممکن است به کنندگان تأمین

. منجـر شـوند  ه نمـودن آن بـا ریسـک،    هـ تولیـدي کارخانـه و مواج  هاي  و توقف در فعالیت
دوم و سوم براي حـداقل نمـودن میـزان دیرکـرد در تحویـل و      هاي  همین دلیل تابع هدف به

نجم بـراي حـداقل نمـودن    تعداد قطعات معیوب خریداري شده و توابـع هـدف چهـارم و پـ    
. انـد  دیرکرد در تحویل و مشکالت کیفیتی در نظـر گرفتـه شـده    شده ناشی ازریسک ایجاد

بـه  درصـد   90تا احتمال تجمعـی   کننده تأمیناگر دیرکرد در تحویل از سوي  ،مثال عنوان به
هـاي   تـأخیر  دهنـده  مانده کـه نشـان   باقیدرصد  10نشده و تنها اعداد مربوط به منجر ریسک 

شود، قسـمت اول در تـابع   منجر براي کارخانه باشد، به ریسک  می زیاد با احتمال وقوع کم
هدف دوم در نظر گرفته شده و براي این کـار در هـر بـار اجـراي مـدل اعـداد تصـادفی بـا         

 عنـوان  بـه از تابع توزیع دیرکرد در تحویل خوانـده شـده و    درصد 90 احتمال وقوع کمتر از
د نیـز بـر اسـاس    قسمت مربوط بـه ریسـک دیرکـر   . شود می میزان دیرکرد در تحویل منظور

نظر بـه ریسـک بـراي    مـورد  کننـده  تـأمین اطالعات گذشته و دفعاتی کـه دیرکـرد از سـوي    
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شده است و با استفاده از تئوري مقدار فرین محاسـبه شـده و در تـابع هـدف     منجر کارخانه 
براي حداقل نمودن میزان قطعات معیـوب خریـداري شـده و    . شود می چهارم در نظر گرفته
  .شود می به همین ترتیب عمل ریسک کیفیت نیز

 مثال عددي. 4

، تـابع  هـا  الزم است اطالعات مربوط به هزینـه  ،تأمینمدل مدیریت ریسک  اجرايبراي 
، تابع توزیـع تعـداد قطعـات معیـوب، ریسـک ناشـی از دیرکـرد،        در تحویل توزیع دیرکرد

ی ریسک ناشی از مشکالت کیفیتی، ریسک ناشـی از وقـوع حـوادث طبیعـی، ریسـک مـال      
و حـداقل و حـداکثر تعـداد    ) کننـده  تـأمین در معـرض ریسـک   نقـدي  جریـان  ( کننده تأمین
  . مورد نیاز، در دسترس باشد کنندگان تأمین

 کننـده  تـأمین نیاز شرکت، هشت مورد دو محصول تأمیندر اینجا فرض شده است براي 
داکثر شـش  و حـ  کننـده  تـأمین  سـه بایـد حـداقل   هـا   آن که از میان در دسترس هستندبالقوه 
و بـراي محصـول    3000همچنین میزان تقاضا براي محصـول اول  . انتخاب شوند کننده تأمین
  .باشد می واحد در یک دوره 35000دوم 

خرید یک واحـد از   هزینهتابع توزیع شده از یک شرکت ایرانی،  برمبناي اطالعات ارائه
رکـرد در تحویـل و   مختلـف، تـابع توزیـع دی    کننـدگان  تـأمین از محصوالت نوع یک و دو 

  .آورده شده است )3(در جدول تعیین و  ،قطعات معیوب درصد

اطالعات مربوط به توابع توزیع هزینه، دیرکرد در تحویل و درصد  -3جدول
 قطعات معیوب

تابع توزیع درصد 
  قطعات معیوب

تابع توزیع دیرکرد در 
  )روز: واحد(تحویل 

  تابع توزیع هزینه خرید
  کنندگان تأمین  )مانهزار تو: واحد هزینه(

  1محصول   2محصول   1محصول   2محصول   1محصول   2محصول 

Expo(.90) Expo(1.5) Norm(5,.3)  Norm(8,.4)  Norm(6,1)  Norm(14,1) 1 کننده تأمین  

Expo(.93)  Expo(1)  Norm(6,.2)  Norm(6,1)  Norm(6.8,.5)  Norm(13.8,2)  2 کننده تأمین  

Expo(.90)  Expo(2.5)  Norm(6,1)  Norm(7,.5)  Norm(6.9,.7)  Norm(13,.5)  3 کننده تأمین  
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تابع توزیع درصد 
  قطعات معیوب

تابع توزیع دیرکرد در 
  )روز: واحد(تحویل 

  تابع توزیع هزینه خرید
  کنندگان تأمین  )مانهزار تو: واحد هزینه(

  1محصول   2محصول   1محصول   2محصول   1محصول   2محصول 
Expo(.95)  Expo(2)  Norm(5,.7)  Norm(6,.4)  Norm(6,1)  Norm(14.2,1.5)  4 کننده تأمین  

Expo(.90)  Expo(1.2)  Norm(6,.8)  Norm(8,.5)  Norm(6.5,.8)  Norm(13,2)  5 کننده تأمین  

Expo(1.4)  Expo(1.6)  Norm(5,.3)  Norm(9,1)  Norm(6.9,1.2)  Norm(13.8,1)  6 کننده تأمین  

Expo(.95)  Expo(1.7)  Norm(4,.1)  Norm(8,.3)  Norm(7,.6)  Norm(13.5,.5)  7 کننده تأمین  

Expo(.91)  Expo(1.1)  Norm(7,.2)  Norm(6,.3)  Norm(7,2)  Norm(13.2,1.5)  8 کننده تأمین  

  
براي هـر یـک    کننده تأمینلید هر و ظرفیت تو کننده تأمینثابت ارتباط با  همچنین هزینه

  . باشد می )4(جدول  صورت بهاز محصوالت 

  به هزینه ثابت و ظرفیت تولید  طاطالعات مربو -4 جدول
  هزینه ثابت ارتباط  ظرفیت تولید

  کنندگان تأمین  کننده تأمینبا  
  1محصول   2محصول 
  1 کننده تأمین  700  1000  10000
  2 کننده تأمین  700  2000  10000
  3 کننده تأمین  2000  2500  20000
  4 کننده تأمین  1000  1000  20000
  5 کننده تأمین  1000  1000  10000
  6 کننده تأمین  700  500  15000
  7 کننده تأمین  2000  1500  15000
  8 کننده تأمین  700  1000  10000

  
دفعـات  مربوط بـه  مشخص از جمله اطالعات هاي  مورد نیاز در دوره با داشتن اطالعات

دیرکرد در تحویل و دفعات بروز مشکالت کیفیتی که موجب مواجهه شـرکت بـا ریسـک    
و  کننـده  تأمینتعداد وقوع حوادث طبیعی که موجب مختل شدن فعالیت و همچنین  اند شده
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 توضـیح داده شـد   سـوم ، بر اساس روشی کـه در بخـش   اند ایجاد ریسک براي شرکت شده
دیرکرد در تحویل، مشکالت کیفیتی و حوادث طبیعی را توان تابع توزیع میزان ریسک  می

را تعیـین  مربوطـه  نظر شرکت میـزان ریسـک   د و با توجه به سطح اطمینان موردمحاسبه نمو
ک و با توجـه بـه سـطح اطمینـان     در معرض ریس ياساس روش جریان نقدرهمچنین ب. کرد
در سـطح  هـا   ان ریسـک میز. مشخص نمود را کننده تأمینریسک مالی توان  می نیزنظر مورد

  . آورده شده است )8(تا ) 5( هاي ولدج دردرصد  95اطمینان 

 درصد 95در سطح اطمینان » دیرکرد در تحویل«میزان ریسک  -5 جدول

  کننده تأمین  1  2  3  4  5  6  7  8
  محصول

  1 محصول 123729 114356 145392 132756 125874 165392 137621 165721
  2 محصول  134567  123879  187234  134266  143845  145287  148723  123111

 درصد 95در سطح اطمینان  »یفیتک«میزان ریسک  -6 جدول

  کننده تأمین  1  2  3  4  5  6  7  8
  محصول

  1 محصول 165218 137431 167218 144522 155278 167243 143437 144569
  2 محصول  144361  153465  128734  136745  148261  133612  156732  141656

 درصد 95در سطح اطمینان  »حوادث طبیعی«میزان ریسک  -7 جدول

  کننده تأمین  1  2  3  4  5  6  7  8
  محصول

  1 محصول 198723 178566 187456 205423 178945 179820 210945 190437
  2 محصول  209834  198546  188456  212736  189740  190265  199862  202765
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 درصد 95در سطح اطمینان  »دهکنن تأمینریسک مالی «میزان  -8 جدول

  کننده تأمین  1  2  3  4  5  6  7  8

4100437 4451094 4132920 3908945 4020542 4563090 4104327 4296500  
ریسک جریان 

  نقدي
  

 ؛نرمـال گردنـد   مسـئله هـاي   توجه به این نکته ضروري است که در ابتدا الزم است داده
وه انتخاب شده و اعداد مربوطه بر آن تقسیم ترین داده مربوط به هر گر براي این کار بزرگ

  .قرار گیرند 1000تا  0 اعداد در بازه تا همه اند ضرب شده 1000گشته و سپس در 
گـرفتن اهمیـت هـر یـک از      نظر مدل ارائه شده شامل چندین تابع هدف است که با در

در اینجـا  (ت ها، به مدلی با یک تابع هدف تبدیل شده اس توابع هدف و تعیین وزن براي آن
 1/0ریب اهمیـت  دیگـر ضـ   و براي چهـار تـابع هـدف    2/0براي سه تابع هدف اول ضریب 

تحمیـل شـده بـه    هـاي   الزم به ذکر است با در نظـر گـرفتن هزینـه   ). نظر گرفته شده استدر
ازاي هر یک روز دیرکرد در تحویل و هر یک قطعه معیوب، توابع هـدف دوم و   شرکت به

  .اند تبدیل شده سوم نیز به واحد هزینه

 زیـر  صـورت  بـه  GAMESافزار  تبه اجراي مدل با استفاده از نرمنتایج حاصل از یک مر
  :باشد می

 2000ترتیـب   براي محصول اول و میزان سفارش بهدوم و هشتم  کننده تأمینانتخاب  •
  .1000و 

ترتیـب   م و میـزان سـفارش بـه   م بـراي محصـول دو  چهارم و هفت کننده تأمینانتخاب  •
  .15000و  20000

با توجه به اینکه در اجراي مدل از اعداد تصادفی براي هزینه، میزان دیرکرد در تحویـل  
 پنج مرتبـه اجـرا شـده اسـت و نتـایج حاصـل از       ،و تعداد قطعات معیوب استفاده شده، مدل

  . آورده شده است )9(جدول در ها  آن
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 نتایج حاصل از پنج مرتبه اجراي مدل -9جدول

  میزان سفارش  2 محصول  میزان سفارش  1 ولمحص  دفعات اجرا
  15000و20000  7و4  1000و 2000  8و2  1
  15000و10000و10000  6و3و1  1000و 2000  8و2  2
  15000و20000  6و4  1000و 2000  8و2  3
  15000و20000  6و4  1000و 2000  8و2  4
  15000و20000  6و4  1000و 2000  8و2  5

  
در  )شـود  مـی  کـه در اصـطالح مـد نامیـده    ( نکنندگا تأمینبر اساس میزان تواتر انتخاب 

، بـراي  )9(شـده در جـدول    ارائـه نتـایج   بـا توجـه بـه   . شـود  می گیري مورد انتخاب، تصمیم
 1000 و 2000ترتیـب   دوم و هشتم با میزان سـفارش بـه   کننده تأمینباید از دو  محصول اول

راي محصول دوم و شم بچهارم و ش کنندگان تأمینبهتر است  واحد استفاده شود و همچنین
دیگـري نیـز   هـاي   گرچـه گزینـه   ،واحد، انتخاب شوند 15000 و 20000ترتیب با سفارش به
حصـول اول کـامالً   دوم بـراي م  کننـده  تأمینانتخاب  ،مسئلههاي  با توجه به داده. وجود دارد

رسـد، همچنـین مقـدار توابـع هـدف بـراي محصـول اول، بـراي          مـی  نظر منطقی و درست به
کمتـر بـوده و    کننـدگان  تـأمین نسـبت بـه بـاقی    هشتم نیـز در بسـیاري از مـوارد     هکنند تأمین

دلیل تصادفی بودن اعـداد، در اجراهـاي بیشـتر     اگرچه ممکن است به. خابش منطقی استانت
  .نتایج متفاوتی حاصل شود

نظیـر ریسـک مـالی    هـایی   بـودن ریسـک   مـؤثر براي بررسی صحت مدل و نیـز بررسـی   
وقوع حوادث طبیعی، مقـدار وزن ایـن معیارهـا در تـابع هـدف و نیـز       و ریسک  کننده تأمین

تغییر دادیم که این تغییرات به انتخاب  را در اجراهاي مختلف کنندگان تأمینمقادیر ریسک 
دوم، ایـن   کننـده  تـأمین بـا افـزایش ریسـک مـالی      ،مـثالً  ؛شـد منجر متفاوتی  کنندگان تأمین
 گرفتن همـه  نظر توان گفت در می بر این اساس. دبراي محصول اول انتخاب نش کننده تأمین

 . است ي برخورداربسیاراز اهمیت  کنندگان تأمیندر هنگام انتخاب  تأمینعوامل ریسک 
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  و مالحظات  گیري نتیجه

ــه اهمیــت   ــا توجــه ب ــأمینب ــأمینو  ت ــه کننــدگان ت ــوان ب ــر یکــی از مهــم عن    ین اجــزايت
 براي ایـن . ه استشد پرداخته تأمینیت ریسک موضوع مدیر ، در این مقاله بهتأمینزنجیره 

شناسایی شده و دیرکرد در تحویل، مشـکالت کیفیتـی    تأمینمنظور در ابتدا عوامل ریسک 
 درنظر تأمینهاي  ریسک عنوان به کننده تأمین، حوادث طبیعی و عدم ثبات مالی کننده تأمین

ــه ــد گرفت ــتش ــتفاده از روش  . ه اس ــا اس ــین ب ــرض ریســ  همچن ــوري ارزش در مع   ک، تئ
عوامـل   سـازي  روشـی بـراي کمـی   عنـوان   به، فرین و جریان نقدي در معرض ریسک مقدار

بــه دفعــات وقــوع  اســاس اطالعــات مربــوطدر ایــن روش بر. ه اســتارائــه گردیــد ریســک
ها، میـزان ریسـک    دلیل وقوع آن ور و زیان وارد شده به سازمان بهمشکالت و حوادث مذک

ریسـک   سـازي  همچنین مدلی براي کمینـه . ستاسبه شده اناشی از وقوع چنین حوادثی مح
بـا در نظـر گـرفتن عوامـل ریسـک       کنندگان تأمیناز طریق تخصیص سفارشات میان  تأمین

تـوان از   مـی  تـأمین با توجه به اهمیت مدیریت ریسـک در کـل زنجیـره     .ارائه گردیده است
 نجیره نیز استفاده کردموجود در زهاي  شده براي کمی نمودن سایر ریسک ابزارهاي معرفی

  .ارائه نمود تأمینو مدلی براي مدیریت ریسک در هنگام طراحی زنجیره 
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