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  183-159صص ، 11شماره پیاپی  ،1391 بهار و تابستان، اولاندیشه مدیریت راهبردي، سال ششم، شماره 
  

 مورد ؛AHP روش اساس بر خارجی خرید ریسک عوامل بندي رتبه وشناخت 

  )ساپکو( خودرو ایران قطعات تأمین و مهندسی طراحی شرکت :مطالعه
  

  16/1/1391: تاریخ دریافت   گودرزي رضا غالم

  21/4/1391: تاریخ پذیرش  هاشمی اکبر سیدعلی

   چکیده

، خرید و تدارکات و تأمین تولید، تجارت، رقابت، چون مفاهیمی، امروز دنیاي در

 خرید و تأمین براي ها شرکت، دورتر هاي سالدر  .است دهکر اساسیتغییر 

 بیشتر نیز آن قواعد و اصول لذا بودند، متکی داخلی بازارهاي به خود هاي نیازمندي

 هايِ شرکت که امروز شرایط در لیکن .بود درونی تعامالت و داخلی شرایط تابع

مالحظات به کمتر، خود هاي سیاستگذاري در و گرفته شکل چندملیتی بزرگ 

اصول و قواعد، متفاوت شده  این هستند، متکیالملل  بین محیط به بیشتر و داخلی

 سنتی اصول از ترکیبی، صنایع برخی یا و کشورها برخی در هم هنوز، لیکن. است

 و تأمین، امروزه اینکه بامثالً  .است جاري، تجارت یا و تولید حوزه درنو  و

 معناي خارجی خرید واژه است ممکن وگیرد  می صورت جهانی سطح در تدارکات

 هاي شرکت برخی اصلی مشکل لیکن نسازد، متبادر، مخاطب ذهن به را خاصی

 صدد در حاضر مقاله نکته، این به توجه با .است خارجی خرید، ایران در تولیدي

 وشناخت  منظور به ایران،ي خودرو صنعت در خارجی خرید فرآیند بررسی

گیري  هاي تصمیم ر اساس تکنیکب خارجی خرید ریسک عوامل بندي رتبه

 عوامل موضوع، ادبیات اجمالی بررسی از پس، منظور بدین .است معیارهچند

 فرآیند روش اساس بر، نهایت در وء احصا، خارجی خرید ریسکدر  اثرگذار

  .شود می بندي اولویت مراتبی سلسله تحلیل

  کلیدي واژگان

 روش خرید، ریسک عوامل بندي رتبه خارجی، خرید ریسک خارجی، خرید خرید،
AHP  

                                                        
  ع(دانشگاه امام صادق دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشیار(  r-goodarzi@hotmail.com  

 دانشگاه امام صادق  ، دانشکده معارف اسالمی و مدیریتکارشناس ارشد معارف اسالمی و مدیریت صنعتی

 a.hashemi63@gmail.com  ، نویسنده مسئول)ع(
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  مقدمه و بیان مسئله .1

 اقتصادي توسعه در اي برجسته نقش، اخیر هاي دهه درویژه  الملل به بازرگانی بین

 هاي بخش نیاز مورد اقالم بایست می نیز ما کشور .است داشته عهده بر جهان کشورهاي

 حتی و اي واسطه و اي سرمایه کاالهاي قطعات، اولیه، مواد قبیل از مصرفی و تولیدي

 تأمین، کشور خارج از -نیست ها آن داخلی تهیه امکان که-را  مصرفی کاالهاي بعضی

 سوي از و ارزي منابع محدودیت بایی، سو از، وارداتی مایحتاج تأمین منظور به .کند

 طریق از خریدواردات و  مشکالت اقتصادي، فشارهاي جنگ، قبیل از یمسائل با دیگر

 خرید صرف، کشور ارزي بودجه ازمعتنابهی  مبالغ ساله همه .هستیم مواجه، ها واسطه

 تولیدي صنایع در مصرف مورد ايِواسطه اي، سرمایه کاالهاي مختلف انواع خارجی

 دگرد می مهندسی و فنی خدمات از استفاده و مصرفی کاالهاي، همچنین و کشور

  .)، ص ب1374میرالی، (

 نخواهد کارساز موفقیت، و لئمسا حل براي ،گمان و حدس بهترین ،دیگر ،امروزه

 شکست احتمال داخلی، مشکالت و موجود محیطی شرایط به توجه باهمچنین،  .بود

در سیستم تدارکات، تولید،  آن از ناشی مشکالت ایجاد و خارجی خرید فرآیند

 با را کشور صنایع آن، مالی بار و بازار سهم محصول، تحویل و نهایی سازي آماده

 رشد به رو و بزرگ صنایع از یکی، خودرو صنعت و دکنمی رو هروب جدي تهدیدي

  .نیست مستثنی امر این از )اخیر هاي سال در خصوص به( کشور

 تا 1994 هاي سال بین فاصله در لندن، در اقتصادي کارشناسان هاي بررسی طبق

 رشد از بیشتر ،برابر 5 که داشته رشد درصد 30، ایران در خودروسازي صنعت 1998

  .1است بوده کشور کل اقتصادي رشد برابر 8 و ها بخش سایر در اقتصادي

 جهان، کشور سی در خودرو صنعت هاي هزینه بررسی مطابق دیگر، سوي از

 دنیا، خودروساز بهترین از تر پایین %236 برابر موقعیتی در و آخر رتبه حائز ،ایران

  .)1388رضائیان و دیگران، ( ددار قرار سوئد، کشور

 و نظام به شدن مجهز جهانی، اقتصاد آینده شرایط اساس بر که است حالی در این

 به صحیح و سریع پاسخگویی براي تأمین، و خرید در ریسک مدیریت سازکارهاي

  .نماید می ضروري، آینده با انطباق و ها فرصت
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 مبالغ ساالنه ،)ساپکو(شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو 

 و آالت ماشین شیمیایی، مواد ورق، اولیه، مواد انواع قطعات، خرید براي رامعتنابهی 

 رقم این که پردازد می آسیایی و اروپایی کشورهاي از ها آن یدکی قطعات و تجهیزات

 هاي هزینه کاهش با و است محصول نهایی فروش ارزش% 30-60 حدود در چیزي

  .داشت محصوالت قیمت کاهش در سزاییب سهم توان می آن، به مربوط

  و پیشینه تحقیق موضوع ادبیات .2

 در اندکی تحقیقات و مطالعات موضوعات، سایر به نسبت خارجی خریدهاي حوزه در

  :دشومی اشاره 1 جدول در ها آن از تعدادي به که است شده انجام ایران

  خارجی خریدهاي زمینه در تحقیقات .1 جدول

  منبع  نویسنده  عنوان تحقیق  سال  ردیف

1  1374  

بررسی آثار مقررات ناهماهنگ خریدهاي خارجی 

تعاونی و خصوصی بر واردات ي دولتی، ها شرکت

  کشور

  حسین میرالی

نامه دانشکده  پایان

حسابداري و مدیریت 

  ییطباطبادانشگاه عالمه 

2  1381  
طراحی مدل ریاضی ترکیب بهینه خریدهاي خارجی 

  شرکت ساپکو و ایران خودرو
  مجید آقایی

نامه مدیریت  پایان

بازرگانی دانشگاه امام 

  )ع(صادق 

3  1379  

سیستم اطالعاتی مدیریت خرید بر  ریتأثبررسی 

گیري مدیران خرید در زمینه شناسایی  بهبود تصمیم

  و انتخاب منابع خرید در شرکت ساپکو

حبیب 

  احدزاده

نامه دانشکده  پایان

  مدیریت دانشگاه تهران

4  1384  

بررسی و ارزیابی سیستم خرید خارجی در شرکت 

ار سازي و استقر سایپا و ارایه الگویی جهت پیاده

  خرید الکترونیک

محمدرضا 

  منش زندي

دانشکده  نامه پایان

  مدیریت دانشگاه تهران

5  1376  

 قراردادهاي در تخلیه يها رمنُ افزایش ریتأث بررسی

ي ها نهیهز روند بر FOBو حمل  C&Fخرید 

  گندم درباره يا مطالعه دیسپاچ؛ و دموراژ، حمل

حمیدرضا 

 بین حق

  جهرمی

نامه دانشکده  پایان

  دانشگاه تهرانت مدیری

 ها سازمان لذا دارد اي هزینه مباحث در را ايویژه جایگاه که است بخشی خرید،

 و دنبخشب بهبود را آن ،فعالیت این در مجدد مهندسی اجراي با تا ندا تالش در

 گردش در سرمایه، گاهی .)8، ص 1384منش، زندي(کم کنند  را خرید هاي هزینه

 از بیش دهدمی تشکیل قطعات و مواد انبارهاي موجودي را آن عمده که ها کارخانه
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 به اغلب، خرید هدف .)1، ص 1378مصلح شیرازي، ( تهاس آن ثابت هايدارایی

 از و مناسب قیمت مناسب، زمان مناسب، مقدار در مناسب، کیفیت با مواد تهیه عنوان

 »مناسب« کلمه تفسیر و شرح به، تعریف مفهوم، البته .است شده تعریف، مناسب منبع

  .)Heinritz, 1991, p.10( مستلزم توجه به عوامل زیادي است و دارد بستگی

 و تر مهم ،خرید يها میتصم ،تدارکات و خرید فعالیت اهمیت افزایش با که آنجا از

 غیرمستقیم و مستقیم پیامدهاي ،اند شده وابسته کنندگانتأمین به بیشتر ها سازمان امروزه

 از بخشی ،خرید دیریتم ).Deboer, 2001( دکن یم جلوه تر میوخ، ضعیف گیريتصمیم

 تمام شامل پورتر ارزش زنجیره دیدگاه از تأمین زنجیره .است تأمین زنجیره مدیریت

گودرزي، ( است نهایی مشتري به خدمت یا محصولعرضه  براي نیاز مورد هاي فعالیت

 که دانند می تفکرات و ها نگرش از اي مجموعه را تأمین زنجیره نیز گروهی .)1380

). Janak, 2003, p. 48( تاس سازمان نهایی عملکرد در افزاییآن، ایجاد هم وظیفه

 یمسائل که چرا است داخلی خریدهاي از دشوارتر مراتب به کاري، خارجی خریدهاي

مسئله  و کاال تخلیه و بارگیري هاي هزینه انواع ها، بیمه انواع خارجی، کارگزار بانک مثل

 آن شدن تر مشکل باعث، گمرکی عوارض و حقوق پرداخت و گمرك از کاال ترخیص

 خارجی، هايخرید جایگاه و اهمیتبه  توجه با لذا ؛)132، ص 1377کاظمی، ( دشو می

  .نمایدمی ضروريها  آن ریسک ارزیابی وتجزیه و تحلیل 

 فرآیند قطعیت عدم میزان تعیین، ریسک ارزیابی وتجزیه و تحلیل  از عمده هدف

 تجمع، همچنین و آن کاهش راهکارهايعرضه  و آن از ناشی هزینه و مطالعه مورد

  .)17، ص 1384قراچورلو، ( است مربوطه راهکار هزینه

PMI تعریف طبق بر
 که موقعیتی یا مطمئنرویدادي نا«عبارت است از  ریسک ،2

 و دارد دلیلی، ریسک .گذاشت خواهد منفی یا مثبت اثر، پروژه هدف رد بیفتد اتفاق اگر

 بروز سبب که دالیل این به. شد خواهد حاصل آن از اي تجربه نیز اتفاق صورت در

  .)PMBOK, 2004, p. 189( »گویند می 3امل ریسک یا ریسک فاکتورع شود می ریسک

 اهداف، شرکت اینکه از بعد .دارد یکسانی فرآیند حاالت، همه در ریسک مدیریت

 اي بالقوه هاي ریسک انواع، شناخت بعدي گام د،کر مشخص را خود ریسک مدیریت

  .)94، ص 1381ویلیامز، ( است شرکت رودرروي که است
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 کنترل و ردیابی ها تیاولو اساس بر و بندياولویتهاي شناخته، ریسک، سپس

 .رود کاره ب ریسک مجدد کنترل یا و تحلیل براي تواندمی ردیابی این اطالعات .شود می

 جدید ریسک مجددشناخت  نیازمند که شود ایجاد جدیدي شرایط است ممکن، البته

 مشخص را آن رخداد چگونگی و دهد روي است ممکن آنچه ریسکشناخت  .باشد

  .)152، ص 1385نویس، حق( دکن می

 در و هشد بررسی، وکار کسب متعدد هاي حوزه در اطمینان عدم و ریسک

توان به همین  می نیز را تأمین ریسکاست؛  رفته کار به سازمانی مختلف کاربردهاي

  ).Zsidisin, 2003a( صورت بررسی کرد

 کننده تأمینهاي شکست با که استي رخداد بالقوه پیشامد تأمین، و خرید ریسک

 مشتري تقاضاي تأمین و خرید براي شرکت توانینا از و است ارتباط در تأمین بازار یا

تواند  هاي زنجیره تأمین میشکست یا ها ریسک این. )Wu et al., 2006( دشو می ناشی

 همین به و شود منتهی مشتري به کاال تحویل درزیادي  تأخیرهاي به وباشد  زاهزینه

 ,Zsidisin( دباش داشته همراه به خریدار شرکت براي مخربی اثرات تواندمی نیز دلیل

2003b .(،تأمین زنجیره مدیریت حیاتی بخش، تأمین و خرید ریسک مدیریت بنابراین 

 ها آن بهتر مدیریت نحوه و تأمین و خرید ریسک عوامل شناخت، نتیجه در .بود خواهد

 .)Zsidisin & Ellram, 2003( تاس مهم، سازمانی موفقیت در

 خود تواند می تأمین زنجیره پویاي و پیچیده ماهیت دلیل به تأمین ریسک مدیریت

 و خرید زمان تحویل، زمان ظرفیت، تقاضا، هاي نیازمندي در موجود اطمینان عدم در را

 به تواند می اطمینان عدم، همچنین .)Taylor & Brunt, 2001, p. 94( دده نشان ها هزینه

 مقررات و قوانین و سیاسیمسائل  رقبا، فناوري، بازار، درتغییر  چون عواملی دلیل

 .)Vander & Beulens, 2002( دباش دولتی

، غیره و تروریستی حمالت سیل، چون اي غیرمترقبه حوادث همراه به عوامل این

 .)Wu et al., 2006( دنمای می ضروري را خرید براي اقتضایی برنامه طراحی لزوم همگی

شناخت  به خود تحقیقات در تأمین، و خرید زمینه در نیز دیگري افراد که استگفتنی 

  .است آمده 2 جدول در ها آن از تعدادي که اند پرداخته ریسک
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  تأمین و خرید ریسک زمینه در تحقیقات .2 جدول

  نویسنده  عنوان مقاله  سال  ردیف

1  2010  
 زنجیره ریسک مدیریت در تحقیق پیشرفت و ریسکمسائل  شناسایی

  نیتأم
تانگ

4
موسی و 

5
  

  خودرو صنعت در کننده نیتأم ریسک ارزیابی و بازبینی  2008  2
هارست بلک

6
 و 

  راندیگ

3  2008  
 سلسله وتحلیل تجزیه فرآیند رویکرد با نیتأم زنجیره ریسک ارزیابی

  مراتبی

اسچونهر
7
 و 

  راندیگ

4  2007  
 فرآیند رویکرد با ریسک عوامل مالحظه با جهانی کنندگان نیتأم توسعه

  فازي مراتبی سلسله وتحلیل تجزیه
چان

8
کومر و 

9
  

وو  داخلی نیتأم ریسک وتحلیل تجزیه براي مدلی  2006  5
10
  راندیگ و 

6  2004  
 و هوا نیتأم زنجیره در کننده نیتأم ریسک کاهش براي يا یشناس روش

  فضا
شینها

11
  راندیگ و 

  نیتأم ریسک ارزیابی يها کیتکن وتحلیل تجزیه  2004  7
سیدیزین

12
 و 

  راندیگ

  نیتأم يها شبکه در ریسک  2003  8
هارالند

13
 و 

  راندیگ

جاتنر  آینده تحقیقات براياي  برنامه ریزي طرح :نیتأم زنجیره ریسک مدیریت  2003  9
14
  راندیگ و 

10  2000  
 مدیریت و وقایع ریزي برنامه ریسک، ارزیابی درگیر خرید يها سازمان

  هستند ریسک

سیدیزین
15
 و 

  راندیگ

 عوامل این .است آمده 3 جدول در ها آن تعاریف همراه بهخته، شنا عوامل تجمیع

  .شده است استفاده تحقیق این در پایه عوامل عنوان به

  تعاریف همراه به خارجی خریدهاي ریسک عوامل .3 جدول

  تعریف عوامل ریسک  عامل ریسک  ردیف

  کیفیت  1

 که محصولی هر .نظر مورد کیفیت با محصوالت تحویل براي هکنندتأمین قابلیت

 رفتن دست از به منجر شود،داده  تحویل نظر مورد کیفیت از يتر نییپا سطح با

  .شودمی شرکت اعتبار

  هزینه  2
 شده بهینه بهادار اوراق مانند مخارج طبیعتنیز  و شرکت هزینه مدل کلی کارایی

 در تفاوت به انتخابش آنکه از بیشتر که کاالییباره دراً خصوص، غیره و متوسط یا
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  تعریف عوامل ریسک  عامل ریسک  ردیف

  .است وابسته آن قیمت به باشد وابسته منافع یا افزا ارزش خدمات خصوصیات،

  موقع به تحویل  3

 امر این که شودمی توزیع و تهیه شبکه کارایی عدم سبب، تحویل عدم مشکالت

 در که شود نیتأم هايمؤلفهزیر و اولیه مواد در بالقوه خیراتأت سبب است ممکن

  .شودمی ختم مالی يها خسارت به نهایت

4  
 قابلیت و ظرفیت

  محصول /مهندسی

و  برآورده را تولید اهداف که محصوالتی طراحی براي طراحی، مهندسی توانایی

 که وقتی تولیدي يها سازمان توانایی .کند اعتبار ییدأت و تکمیل را تولید فرآیند

 دسترس در ظرفیتد ربکار .ستپذیر ا دسترس تشخیص و تعیین براي اولیه مواد

  .مختلف هايفراوانی و حجم با تقاضا به پاسخگویی براي

5  
 پذیريانعطاف

  محصول

 و آن فناوري مکرر هايشدن روز به بر آمدن فایق براي محصول پذیريانعطاف

  مونتاژ یا تولید هايفرآیند در مشابه تغییرات و محصول خانواده طبیعت

6  
 و دانشی منابع

  تکنیکی

 اصلی شرکت با ناسازگار که-  هکنندتأمین ساختار مانند فنی و تکنیکی منابع

 .شود بخشی درون ارتباطات اشتباهات و مشکالت بسب است ممکن - است

 آینده آموزش براي موجود دانش ادغام و تبادل اشتراك، مانند دانشی منابع

  .است مهم بسیار، کارکنان

7  
 و مالی موضوعات

  بیمه

 سهام، ارزش مانند دنسنج می زیادي فاکتورهاي بارا  هکنندتأمین مالی ثبات

 .وکار کسب چندین با درگیري و زیان و سود حساب تصور مالی، گردش

 از را مذکور مشکالت انواع که است يا مهیب لهیوس به ها سکیر تمام پوشش

 قرار پوشش تحت توزیع و تهیه و مالی يها سکیر تا مهندسی يها سکیر

 را شرکت و تحریک را ریسک از آگاهی اساسی طور به امر این، بنابراین .دهد می

  .کندمی حفظ خطر از

8  
 مرتبط موضوعات

  مدیریت با

 طلبانه فرصتبینی مناطق ه که باعث توانمندي پیشکنندتأمیني مدیریت ها استیس

  .شود از تعصب می دوري قوي و ها يگذارگیري سرمایهآینده و تصمیم

  تصادفات  9
 ماشین و کارگر تصادف مانند ناگوار رویدادهاي سبب به شرکت درون اتفاقات

  .باشد محیطی سالمت و امنیت فقدان علت به است ممکن که سوزي آتش یا

  بازار قدرت  10

 خواهد او به نفوذي اهرم مسئله نیا دارد يا گسترده بازار سهم، هکنندتأمین اگر

 قراردادي هاينامه توافقبا  منتقدان و طرفداران اساس بر را مشتریان تا داد

  .کند بنديتقسیم و سازماندهی

11  
 قانونی موضوعات

  داخلی

 بین نظر اختالف مثال براي ؛دهدمی رخ شرکت داخل در که قانونی مشکالت

  .مدیریت و کارگري اتحادیه

  نیتأم تداوم  12

 و محل به بستهراهبردي،  موادعلت دسترس به  به است ممکن، نیتأم تداوم

 زمان نتیجه در چرمی شالق اثرباالیی و  سطوحِ با روابط، هکنندتأمین موقعیت

  .باشدگرفته  ریتأث، )تحویل تا گذاري سفارش از زمان( مختلفهاي  چرخه
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  تعریف عوامل ریسک  عامل ریسک  ردیف

13  
 ردیف هکنندتأمین

  دوم

یابی دو شرکت تولیدي  کنند؛ مثالً منبعیابی می ه مشابه، منبعکنندتأمینهمه رقبا از دو 

  .را تهدید کند نیتأماین امر، ممکن است تداوم . رسانا از کارخانه ذوب فلز مشابه نیمه

14  
 قانونی موضوعات

  بیرونی

 و محلی انجمن مشتریان، مانند بیرونی هايموجودیت علت به قانونی موضوعات

 از خاصی نوع از استفادهره دربا االجرا الزم هايمحدودیت و هاممنوعیت و ،غیره

  .آیدمی وجود به خدمات و محصوالت مواد،

  تقاضا  15
 ناگهانی و سریع رشد فشار کاهش .مشتري تقاضاي دقیق بینیپیش در دشواري

  فصلی کاالهاي تقاضاي الگوي و تقاضا

  امنیت  16

 به دریایی مسیر در دریایی دزدان مکرر حمله :مانند ناامنی مشهور موضوعات

 چراغ، بینیپیش است ممکن آنجلس لس تا مالزي از آرام مسیر در مثالًخصوص؛ 

  .باشد جایگزین مسیر کردن پیدا براي خطري

17  
  یا طبیعی بالیاي

  بشر ساخت

 شرکت موقعیت و محل به که فشان آتش فوران و لرزه زمین مانند طبیعی بالیاي

 ساخت حوادث .باشد دیگر عوامل از تر خطرناك بسیار است ممکن دارد بستگی

 وابسته لزوماً، غیره و کارگران اعتصاب و شورش تروریستی، حمالت مانند بشر

 سبب دوردست هايمکان از حتی تواندمی که اچرنیست  موقعیت و محل به

  .شود جامعه در گونه موج يها اثر

18  
 یا اقتصادي ثبات

  سیاسی

 سالمت درنوسان  سبب است ممکن سیاسی اوضاع در نامطلوب تغییرات

 .گردد سهام بازار در معکوس ریتأث موجب است ممکن که شود کشور اقتصادي

 يها استیس و قوانین نتیجه است ممکن سیاسی موقعیت در، تغییر همچنین

  .باشد بلندمدت لئمسا در دولت

  بازار يها یژگیو  19

تأمین براي معین کلیدي اولیه مواد بازار قیمت افزایش سبب به کم سود حاشیه

 هکنندتأمین براي یا است هکنندتأمین رشد با متناسب بازار رشد آیا .هکنند

 کوچک خیلی یا بزرگ خیلی هکنندتأمین براي بازار اندازه آیا ؟است فرسا طاقت

  دارد؟ مشخصی بازار سهم بازار اندازه به توجه با هکنندتأمین آیا است؟

  مفهومی مدل طراحی

 یاد ریسک عوامل بنديطبقه عنوان تحت بخش این از ریسک مدیریت حوزه محققان

 مراحل از یکی ریسک بندي، طبقهریسک مدیریت هاي مدل از بسیاري در .کنند می

 آوردن دسته ب ریسک، عوامل بنديطبقه اصلی هدف .است ریسک مدیریت فرآیند

 بیشترین که گروهیشناخت  جهت مدیران به که است عوامل گروه از کلیي دید

 مدیران تواند می امر این .کرد خواهد کمکاست  داده جاي خود در را ریسک عوامل

 هر براي )ریسک مدیریت فرآیند در( اهمیت سطح آوردن دسته ب براي را خرید
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 میان ازتحقیقات کمی  .)Wu et al., 2006( کند توانمند ریسک عوامل از نوع /گروه

، عوامل بنديدسته به تأمین، و خرید ریسک عوامل بنديرتبه یاشناخت  حوزهتحقیقات 

  .، عرضه کرده استها آن بنديطبقه براي روشی یا و پرداخته

ه حوزه محصول، شریک و محیط، تقسیم س در را ریسک عوامل )2008( اسچونهر

 گروه دو به شریک حوزه و هزینه و کیفیت گروه دو به محصول حوزه کهاست  دهکر

 زیر داراي ها گروه این از کدام هر و شود می تقسیم مدیریت هاي قابلیت و خدمات

  .است خود خاص هاي مجموعه

 یک هر که کرده تقسیم بیرونی و درونی گروه دو به را ریسک عوامل )2006( وو

 در بندي طبقه این .ناشدنی است کنترل وشدنی  کنترل تقریباً ،شدنی کنترل گروه سه شامل

  .است آمده 1 نمودار
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  )Wu et al., 2006( ریسک عوامل بنديطبقه .1 نمودار

  مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه روش

 و موجود راهکارهاي بین از راهکار یک انتخاب ،آنموضوع  که- گیري تصمیم علم در

 با گیريتصمیم هايروش که است سالی چند -است راهکارها بندي اولویت یا

 تحلیل روش ،میان این از .است کرده باز را خود جاي )MADM( هچندگان هاي شاخص

 فرآیند .است هشد استفاده ،مدیریت علم در هاروش سایر از بیش )AHP( مراتبی سلسله

قدسی( تگیري چندمنظوره استصمیم فنون ترینمعروف از یکی مراتبی سلسله تحلیل

 شده طراحی هايسیستم ترینجامع از یکی روش این، همچنین). 58، ص 1381پور، 

 کردن محاسباتی امکان تکنیک این زیرا است چندگانه معیارهاي با گیريتصمیم براي

  .)83، ص 1385نیک،  ناصري( دکنمی فراهم مراتبی سلسله صورت به را مسئله

   تحقیق روش .3

  جامعه آماري تحقیق .3-1

   :زیرند شرایط داراي کهاست  افرادي کلیه از متشکل تحقیق این آماري جامعه
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 باشند مسلط و آگاه خارجی خرید فرآیند کل به که افرادي. 

 باشند ساز تصمیم، ساپکو شرکت خارجی خرید فرآیند در که افرادي. 

 از استفاده با وشرکت ساپکو  سازمانینمودار  بررسی و فوق تعریف به توجه با

 و شد داده تشخیص نفر 8 باشند فوق شرایط داراي که افرادي شرکت، مدیران نظرات

  .شد استفاده، تحقیق خبرگان عنوان به نظراتشاناز 

، تحقیق این در فوق، دالیل بررسی و جامعه افراد تعداد به توجه با که استگفتنی 

  .نگرفت صورت گیري نمونه وشد  سرشماري جامعهکل 

  اطالعات گردآوري ابزار .3-2

 تحقیق، نظري مبانی تدوین جهت الزم اطالعات آوريدر این پژوهش به منظور جمع

 و کارا مطالعه جهت تحقیق پیشینه از آگاهی، همچنین و اولیه ریسک عواملشناخت 

، مچنینه .دش استفاده اطالعاتی هاي یگاهپا و ها نامه پایان مقاالت، ،ها کتاب از، اثربخش

یر و تأث میزان بررسی ،شرکت ساپکو خارجی خریدهاي ریسک عواملشناخت  جهت

با  خارجی خرید خبرگان نظرات از استفاده( میدانی روش از، عوامل بندياولویت

، تحقیق این در .دش استفاده) شرکت ساپکو خارجی خرید فرآیند مشاهده و نامه پرسش

 است؛ روایی داراي ،خبرگان نظرات و قبلی مطالعات به توجه با شده تهیه نامه پرسش

 اختهشن خارجی خریدهاي ریسک عوامل ،موضوع ادبیات بررسی و مطالعه با ابتدا زیرا

 و خبرگان از تعدادي با ،عوامل این اعتبار تعیین براي ،پسس و )محتوا روایی( دش

 موارد تبیین در ها سنجه قابلیت( دایجاد ش ،الزم تغییرات و مشاوره ،دانشگاه انادتاس

 استفاده کرونباخ آلفاي روش از نامه پرسش پایایی سنجش براي، همچنین ).نظر مورد

شد  محاسبه SPSS افزار نرم با ها نامه پرسش این براي کرونباخ آلفاي ضریب .است هشد

  .است مذکور نامه پرسش پایایی از نشان کهبود  937/0 با برابر و

 اینسابق  تحقیقات از خارجی هايقیق حاضر، عوامل اولیه ریسک خریدتح در

 دست خارجی هايعامل اولیه ریسک خرید 19رتیب، به ت بدین .گردید استخراج، زمینه

 عوامل دریافت و ییدتأ براي، عوامل این .است آمده 3 جدول در عوامل این که یافتیم

 نامه پرسش قالب در و مصاحبه طریق از ،شرکت ساپکو خارجی خریدهاي ریسک دیگر

، عوامل برخی تعاریف شد، حذف عوامل برخی نتایج، تحلیل در .شد، عرضه نخبگان به
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عوامل ریسک . اولیه، معرفی کردند عوامل بر عالوه خبگان،ن نیزرا  عواملی و کرد تغییر

 خبرگان نظر و تحقیق ادبیات مرور از استفاده با، نتایج تحلیل از پس خارجی هايخرید

  .دش بندي، طبقهمفهومیی مدل قالب در

 خرید خبرگانِ نظر وذکر شده در ادبیات تحقیق  بنديطبقه دو منطق به توجه با

 به، خارجی خریدهاي ریسک عوامل مفهومی مدل قالب در، ریسک عوامل خارجی،

 دو به را ریسک عوامل، هم مدل این .شد طراحی، بنديطبقه دو این از ترکیبی صورت

، کلیاي  دسته قالب در را عوامل گروه هرهم  و، سازمانی برون و سازمانی درون دسته

  .است کرده تقسیم

 نخبگان به نامه، پرسش قالب در تأثیر درجه دریافت براي مجدداً عوامل، این، سپس

 ریسک عوامل ترین مهم استخراج و ها داده تحلیل جهت، پژوهش این در .شدعرضه 

 استفاده میانگین آزمون از نخبگان، هاي نامه پرسش ازشرکت ساپکو  خارجی خریدهاي

 این در جامعه سرشماري به توجه با که است آن، روش این از استفاده علت .شد

 شده استفاده، توصیفی آمار فنون از استنباطی، آمار فنون از استفاده جاي به، پژوهش

 مطرح زیر صورت به ها فرضیه قبل، قسمتمذکور در  عوامل از یک هر براي .است

 نظر طبق خارجی خریدهاي ریسک عوامل سنجش براي مطلوب مقدار .شود می

  .است شده گرفته نظر در 5/3 مساوي میانگین، آزمون در خبرگان

  :ها فرض

H0= عامل شرکت خارجی خریدهاي ریسک عوامل جزء، شده شناسایی ریسک 

  .است ساپکو

H1= شرکت خارجی خریدهاي ریسک عوامل جزء، شده شناسایی ریسک عامل 

  .است ساپکو

 فرآیند روش قدرت و دقت به توجه باعامل احصا شد که  20، مرحله این در

ی مدل، شده طراحی مفهومی مدل اینکه به توجه با نیز و مراتبی، سلسله تحلیل و تجزیه

 به بنديجهت اولویت AHP نامه پرسش قالب در عوامل این است، چهارسطحی

  .شد، عرضه خبرگان
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  ها تجزیه و تحلیل داده .4

 بنديطبقه دو از ترکیبی صورت به خارجی خریدهاي ریسک عوامل مفهومی مدل

  .است آمده 2 نمودار در، خارجی خرید خبرگان نظرات وادبیات تحقیق 

  خارجی خریدهاي ریسک عوامل مفهومی مدل .2 نمودار

  :است 4 جدول صورت به عوامل این تعریف

  آن تعاریف و خارجی خریدهاي ریسک عوامل .4 جدول

  شرکت اتوماسیون

  گذاري سفارش

 سبب دیرهنگام سفارش ثبت یا کم گذاري سفارش مانند سیستم خطاهاي

 جاي به هواپیما با حمل نظیر دشو یم شرکت به سنگین يها نهیهز تحمیل

  مجدد گذاري سفارش يها نهیهز و ماژور فورس موارد در کامیون

  مکاتبات دریافت و ارسال
 در ریتأخ سبب مکاتبات دریافت و ارسال در اتوماسیون سیستم خطاهاي

  .گردد یم آن از ناشی يها نهیهز و خارجی خرید فرآیند
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  گیري تصمیم و فرآیندي مسائل

  گریزي ریسک

 مواقعی در حتی کهاست  شده سبب شرکت خارجی خرید در گریزي ریسک

 اخذ بر ندارد، خرید کمیسیون مصوبه اخذ به نیاز واست  یئجز، خرید مبلغ که

 به را ریتأخ از ناشی يها نهیهز امر این که شود پافشاري، کمیسیون از مصوبه

  .دارد دنبال

  گیري تصمیم خطاهاي

 یا و آگاهینا دلیل به نادرست اطالعات ارسال مانند گیري تصمیم خطاهاي

 نیتأم ریتأخ از ناشی يها نهیهز خارجی خرید فرآیند طول در سهوي اشتباهات

  .دارد همراه به را کاري دوباره و

 و خرید پرونده موقع به تکمیل

  کمیسیون مصوبه اخذ

 در خصوص به پرونده تکمیل و خارجی خرید فرآیند طول در تعلل و ریتأخ

 سبب خرید کمیسیون تشکیل در ریتأخ نیز و فرموپر ارسال و دریافت پیگیري،

 خرید فرآیند طول در ها متیق تغییر بعضاً و ریتأخ از ناشی يها نهیهز افزایش

  .گردد یم

  مالی مسائل

  مالی منابع تأمین
 پرداخت براي ها بانک يها تیمحدود نظیر مالی منابع نیتأم يها تیمحدود

  .دکن یم رو هروب مشکل با را خارجی خرید همواره وام،

  اعتبارات سقف
 مالی نیتأم همواره، اعتبارات سقف کاهش جهت بانکی و دولتی تصمیمات

  .کند یم تهدید را خارجی خرید

  شرکت نقدینگی

 در دشواري و پرداخت يها روش شدن محدود سبب شرکت نقدینگی کاهش

 افزایش و کاال ترخیص در ریتأخ سبب، همچنین .دشو یم خرید براي یابی منبع

  .شود می گمرك در انبارداري يها نهیهز

  بازار هاي ویژگی

  کاال انحصار
 مواردي در و خرید يها نهیهز افزایش سبب، آن شدن منبعی تک و کاال انحصار

  .گردد یم کاال نیتأمناتوانی در 

  کنندگان تأمین رقابت

 تداوم است ممکن واحد، منبع از مشابه کاالي خرید براي کنندگان نیتأم رقابت

را  مناسبی بازار سهم رقیب، است ممکن که چرا کند رو هروب تهدید با را خرید

  .گیرد دست در فروشنده از

  تقاضا

 و شیمیایی مواد فلزات، ورق، مانند کاالها برخی تقاضاي ناگهانی و سریع درش

 آن از ناشی يها نهیهز همچنین و خرید ریسک افزایش سبب، پتروشیمی

  .دشو یم

  قیمتی نوسانات
 بر را سنگینی يها نهیهز موارد، تمامی در جهانی بازار درقیمت  ناگهانینوسان 

  .کند یم تحمیل، خارجی خرید

  فروشنده براي بهتر بازار
 مسائل به توجه با ،کند یم پیدا ایران ازي بهتر، بازار فروشنده که مواردي در

  .ندارد ایران به کاال فروش براي تمایلی، غیراقتصادي
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  بازار هاي ویژگی

  قاچاق کاالي
 افزایش و کاال کیفیت کاهش سبب، مبدأ کشورِ به قاچاق کاالي ورود عموماً

  .دشو یم آن بودن تقلبی ریسک

  مالی مسائل

  .دشو یم خارجی خرید هزینه افزایش سبب گمرکی، يها تعرفه افزایش  گمرکی هاي تعرفه

  .دشو یم خارجی خرید هزینه افزایش سبب ونقل، حمل يها نهیهز افزایش  حمل هزینه

 بازار در بانکی بهرهمقدار 

  الملل بین

 پرداخت روش با خریدهاي در و الملل نیب بازار در بانکی بهرهمقدار  افزایش

  .دشو یم شرکت نقدینگی کاهش سبب دار، مدت

  مالی منابع تأمین
 هزینه افزایش و وام بهرهمقدار  افزایش مانند مالی منابع نیتأم يها نهیهز افزایش

  .دشو یم خارجی خرید هزینه افزایش سبب الزم، يها نامه ضمانت تهیه

  .دشو یم خارجی خرید هزینه افزایش سبب گمرك در انبارداري يها نهیهز افزایش  داري انبار هزینه

  .دشو یم خارجی خرید هزینه افزایش سبب جهانی بازار در ارز نرخ ناگهانیتغییر   ارز نرخ

  اولیه مواد هزینه
 افزایش سبب پتروشیمی، مواد و فوالد خصوصاً اولیه، مواد هزینه افزایش

  .دشو یم خارجی خرید يها نهیهز

  سیاسی مسائل

  بانکی مسائل

 بعضاً و شرکت هودگش اعتبارات پذیرشدر  دشواريایجاد  سبب، بانکی مشکالت

 آن از ناشی يها نهیهز عواقب و شرکت به بانکی ضمانت يها نهیهز تحمیل

  .شود می

  منظوره دو کاالهاي

 اهرمی به باشدشته دا را نظامی صنایع در استفاده قابلیت نحو هر به که کاالهایی

 مجوز صدور در ریتأخ یا صدور عدم سبب امر این که گشته تبدیل فشار براي

  .گیري اندازه قطعات نظیرشود؛  می مبدأ کشوراز  صادرات

  نقل و حمل

 سبب ایران، اسالمی جمهوري یران یکشت نظیر ونقل حمل يها ناوگان محدودیت

 ناوگان با کاال حمل بابت اضافی يها نهیهز پرداخت و حمل يها نهیهز افزایش

  .شود می خارجی

  خرید منابع
 در و جایگزین منبع یافتن جهت خرید هزینه افزایش باعث خرید منابع کاهش

  .شود می قطعات دیگر با تطابق عدم و کیفیت کاهش، نتیجه

 جایی جابه و پرداخت شیوه

  پول

 میزان افزایش یا و حمل از قبل، وجه کامل دریافت براي ها شرکت درخواست

 از استفاده، همچنین .شود می شرکتبه  مالی بار تحمیل سبب، ها پرداخت پیش

 ریسک، ها یصراف از استفاده نظیر، پول جایی هجاب براي جایگزین يها روش

  .دارد پی در را بانکی يها حساب انسداد یا پول انسداد

  گري واسطه موضوعات

ي خرید، ها نهیهزیی نظیر افزایش شدید ها سکیردر خرید خارجی،  ها واسطهپیدایش 

در ارسال  ریتأخ، عدم ارسال کاال یا ها آني ها بارنامهي واسطه و ها شرکتجعلی بودن 

ي الزم و همچنین، ارسال کاالیی متفاوت با کاالي ها ضمانتآن به سبب نبود 

  .را به همراه دارد ها واسطهشده، به دست  درخواست



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 11پیاپی ، شماره 1391 بهار و تابستان، اولم، شماره ششاندیشه مدیریت راهبردي، سال    174

  سیاسی مسائل

  کاال تحویل
 تحقق عدم تولید، خط توقف سبب کاال، تحویل در ریتأخ یا کاال تحویل عدم

   .دشو یم کننده مصرف نارضایتی و تعهدات ایفاي عدم و تولید برنامه

  بیمه هزینه
 خرید يها نهیهز افزایش، باعث يا مهیب کلوز تغییر نیز و بیمه يها نهیهز افزایش

  .دشو یم خارجی

  مقررات و قوانین

 هاي دستورالعمل و قوانین

  دولتی

 مؤسسات براي معادن و صنایع وزارت يها تیممنوع نظیر دولتی قوانین تغییر

 کشورهاي از کاال نیتأم عدم خاص، اقالم واردات جهت پوشش تحت دولتیِ

 تغییر گمرکی، قوانین تغییر دانمارك، کشور از کاال واردات ممنوعیت مانند خاص

 سبب کیفی استانداردهاي و قوانین تغییر نیز و ها بانک قوانین تغییر ي،ا مهیب قوانین

  .دشو یم خارجی خرید در مشکالت بروز

  کشورها بازرگانی قوانین

 کاالها، برخی براي صادرات مجوز اخذ لزوم نظیر کشورها بازرگانی قوانین تغییر

 کشور مانند( ها پلمپ کردن باز و ها یبازرس افزایش و ایران به کاالختن فرون

  .دشو یم خارجی خرید فرآیند در مشکالتی بروز سبب )ترکیه

  سوانح و حوادث

  طبیعی بالیاي
 بروز سبب، غیره و صاعقه فشان، آتش طوفان، زلزله، سیل، نظیر طبیعی بالیاي

  .دشو یم خارجی خرید فرآیند در خسارت

  تصادفات

 کشتی شدن غرق و کامیونواژگون شدن  هواپیما، سقوط نظیر نقلیه وسیله تصادفات

 يها نهیهز سوزي، آتش و تخلیه و بارگیري در کاال دیدن ضربه و دیدن صدمه نیز و

  .دارد دنبال به را تولید خط توقف و مالی

  سرقت

 شیوه به سرقت نیز و کشورها وآمد رفت کم و دورافتاده يها بزرگراه در کاال سرقت

 مخاطره با را خارجی خرید امنیت - است گرفته شدت راًیاخ که-  دریایی دزدي

  .است کرده رو هروب

  اعتصاب و شورش

 يها هیاتحاد و کارگران اعتصاب نیز و کشورها سیاسی اوضاع سامانی هناب و شورش

 این از شرکت عمده وارداتبه  توجه با فرانسه داران کامیون اعتصاب نظیر( کارگري

  .شود می کاال تحویل در ریتأخ و هزینه افزایش و ایمنی کاهش سبب )کشور

  محصول

  بندي شکل

 و آن ناپذیري تفکیک آن، زیاد وزن و عرض ارتفاع، نظیر کاال خاص بندي شکل و فرم

 آن از ناشی يها نهیهز و کاال حمل در مشکالت بروز سبب، دست این از عواملی

  .شود می

  انقضاء

کاالهایی که تاریخ مصرف دارد نظیر رنگ و مواد شیمیایی، فرآیند خرید را با ریسک 

همچنین، کاالهایی که به دلیل تغییرات فناوري و غیره، منقضی و منسوخ . کند یمرو  روبه

یا ریسک عدم تطبیق با دیگر قطعات را در  ي زیاد تولید سفارشی وها نهیهز شود یم

  .صورت خرید کاالي جایگزین به همراه دارد
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  محصول

  کیفیت

 خط توقف به منجر شود تحویل نظر مورد کیفیت از يتر نییپا سطح با که محصولی

، نهایت در و کاال عودت و شکایت از ناشی ها نهیهز افزایش تولید، کاهش یا تولید

  .شود می شرکت اعتبار کاهش

  بازرسی

 یکم المللی بین بازرسی

  اسناد اساس بر و

 اساس بر صرفاً همچنین و کیفی يها یبازرس بودن بر هزینه و یکم صرفاً يها یبازرس

  .شود می خارجی خریدهاي ریسک افزایش سبب، آن بودن اسناد

  تصادفی بازرسی
 تطابق عدم ریسک امر این که ردیگ یم صورت تصادفی صورت به معموالً ها یبازرس

  .دهد یم افزایش را آن بودن معیوب و کاال

  مخرب بازرسی
 کاال تخریب موجب ردیگ یم انجام مکرر طور به و پلمپ فک با که ییها یبازرس

  .است همراه تخریب با بازرسی ماهیت، موارد برخی در، همچنین .شود می

  خارجی خریدهاي ریسک عوامل میانگین .5 جدول

 ردیف
عوامل ریسک خریدهاي 

 خارجی
 ردیف میانگین

عوامل ریسک خریدهاي 

 خارجی
 میانگین

 750/3 اولیه مواد هزینه  21 870/4 گذاري سفارش 1

 875/4 بانکی موضوعات  22 750/2 مکاتبات دریافت و ارسال 2

 250/4 دومنظوره کاالهاي  23 500/3 گریزي ریسک 3

 250/3 ونقل حمل  24 625/3 گیريتصمیم خطاهاي 4

5 

 پرونده موقع به تکمیل

 مصوبه اخذ و خرید

 کمیسیون

 000/4 خرید منابع  25 750/3

 750/4 پول ییجا جابه و پرداخت شیوه  26 625/4 مالی منابع نیتأم 6

 375/3 گري واسطه موضوعات  27 125/4 اعتبارات سقف 7

 000/4 کاال تحویل  28 750/4 شرکت نقدینگی 8

 750/2 بیمه هزینه  39 125/4 بازار در کاال انحصار 9

10 
 در گانکنندتأمین رقابت

 بازار
875/2 30  

 يها دستورالعمل و قوانین

 دولتی
750/3 

 875/3 کشورها بازرگانی قوانین  31 875/2 بازار تقاضاي 11

 125/2 طبیعی بالیاي  32 250/3 بازار قیمتی نوسانات 12

 000/2 تصادفات  33 750/3 فروشنده براي بهتر بازار 13

 375/2 اعتصاب و شورش  34 000/2 بازار در قاچاق کاالي 14

 000/2 محصول بنديشکل  35 875/3 گمرکی هايتعرفه 15
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 ردیف
عوامل ریسک خریدهاي 

 خارجی
 ردیف میانگین

عوامل ریسک خریدهاي 

 خارجی
 میانگین

 625/2 محصولانقضاي   36 875/2 حمل هزینه 16

17  
 بازار در بانکی بهره نرخ

 الملل نیب
 375/3  محصول کیفیت  37 750/2

  38 500/3 مالی منابع نیتأم  18
 اساس بر و کمی صرفاً بازرسی

  اسناد
750/2 

 125/2  تصادفی بازرسی  39 250/2 انبارداري هزینه  19

 000/2  مخرب بازرسی  40 625/3 ارز نرخ تغییرات  20

  :آماري فرضیه

H0: μx ≥ 5/3  

H1: μx <  5/3  

 عنوان به را زیر عامل 20نخبگان، که دکر بیان توان یم ،SPSS تحلیل از استفاده با

  .)6جدول ( دانند یمشرکت ساپکو  خارجی خریدهاي ریسک رد ثرؤم عوامل
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  ساپکو شرکت خارجی خریدهاي ریسک عوامل .6 جدول

  ردیف
عوامل ریسک خریدهاي خارجی شرکت 

  ساپکو
  ردیف

عوامل ریسک خریدهاي خارجی شرکت 

  ساپکو

 )سازمانی برون( مالی منابع نیتأم  11  گذاري سفارش  1

 ارز نرخ 12 گریزي ریسک  2

 اولیه مواد هزینه 13 گیري تصمیم خطاهاي  3

4  
 مصوبه اخذ و پرونده موقع به تکمیل

 کمیسیون
 بانکی مسائل 14

 دومنظوره کاالهاي 15 )سازمانی درون( مالی منابع نیتأم  5

 خرید منابع 16 اعتبارات سقف  6

 پول جایی هجاب و پرداخت شیوه 17 شرکت نقدینگی  7

 کاال تحویل 18 کاال انحصار  8

 دولتی يها دستورالعمل و قوانین 19 فروشنده براي بهتر بازار  9

 کشورها بازرگانی قوانین 20 گمرکی يها تعرفه  10

  .است آمده دسته ب Excel افزار نرم با زیر نتایج AHP نامه پرسش تحلیل در

 شرکت ساپکو خارجی خریدهاي ریسک عواملبندي رتبه ترتیب بهجداول ذیل 

  :دهدگانه مدل نشان میرا بر اساس سطوح سه

  مدلیک  سطح بندي رتبه .7 جدول

 در کل یکوزن سطح  یکسطح 

 839/0 سازمانی برون عوامل

 161/0 سازمانی درون عوامل

  مدلي دو سطح بندي رتبه .8 جدول

 وزن سطح دو در کل سطح دو

  512/0 سیاسی لئمسا

 130/0 بازار هاي ویژگی

 119/0 سازمانی برون مالیمسائل 

 118/0 سازمانی درون مالیمسائل 

  076/0 مقررات و قوانین

 031/0 گیري تصمیم و فرآینديمسائل 

 011/0 شرکت اتوماسیون سیستم
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  )ساپکو شرکت خارجی خریدهاي ریسک عوامل( سطح سوم بندي رتبه .9 جدول

وزن عوامل  عوامل ریسک ردیف

 ریسک

 206/0 بانکیمسائل  1

 113/0 پول جابجایی و پرداخت شیوه  2

 083/0 کاال انحصار 3

  080/0 منظوره دو کاالهاي  4

 069/0 خرید منابع 5

 053/0 مالی منابع تأمین 6

 047/0 فروشنده براي بهتر بازار  7

 044/0 کاال تحویل 8

 043/0 مالی منابع تأمین 9

 042/0 شرکت نقدینگی 10

 040/0 کشورها بازرگانی قوانین 11

 036/0 دولتی هاي دستورالعمل و قوانین 12

 033/0 اعتبارات سقف 13

 032/0 اولیه مواد هزینه 14

 023/0 ارز نرخ 15

 017/0 کمیسیون مصوبه اخذ و خرید پرونده موقع به تکمیل 16

 012/0 گمرکی هاي تعرفه 17

 011/0 گذاري سفارش 18

 009/0 گیري تصمیم خطاهاي 19

 005/0 گریزي ریسک 20

 دو حذف به توجه باشرکت ساپکو  خارجی خریدهاي ریسک عوامل نهایی مدل

 صورت به ها، آن کم بسیار وزن خاطر به گیريگریزي و خطاهاي تصمیمعامل ریسک

  :است زیر
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  ساپکو شرکت خارجی خریدهاي ریسک عوامل نهایی مدل .3 نمودار

  گیري نتیجه .5

 و کاال وجه پرداخت بازرگانی، وزارت در واردات سفارش ثبت اجراي مانند مسائلی

-اي و ترخیص کاال از گمرك یمهب مسائل خارجی، کارگزار بانک وجود ارزي، مسائل

 از بیش را خرید نوع این اهمیت لزوم -دشومی خارجی خرید شدن ترمشکل باعثکه 

  .دکنمی آشکار پیش

 عوامل از ترپررنگ بسیار، سازمانی برون عوامل، یک سطح بنديرتبه در

مسائل  و بازار يها یژگیو سیاسی، لمسائ به توجه با امر این کهاست  سازمانی درون

 تجربه با شرکت سیستم و ساختار که آنجا از .رسدمی نظر به طبیعی، حوزه این مالی

 .خوردمی چشم به کمترسازمانی  درون حوزه در مشکالت رودمی پیش به مناسبی

نکردن  روزرسانی هب و بازنگريو  مالی مسائل از ناشی اغلب سازمانی درون مشکالت

  .است شرکت هاينامه آیین

 با سیاسی مسائل، سازمانی برون عوامل حوزه در ،سطح دو عوامل بنديرتبه در

 به توجه با امر این کهاست  داده اختصاص خود به را رتبه بیشترینمعتنابهی،  اختالف

 از دسته این .شدنی است توجیه، حاضر شرایط در جهان و منطقه سیاسی تحوالت
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شرکت  البته که ساخته خود متوجه را کشور متوسط و بزرگ صنایع عمده، عوامل

 %11 -گذشته سال در فوق مشکالت و مسائل مغر یعل- منطقیی مدیریت باساپکو 

  .استوده افزخود را  تولید

 کاهش نخست، رتبه در بانکی مسائل گرفتن قرار علت ،در حوزه عوامل سطح سه

 اخیر سال چند در ها شرکت نقدینگی کاهش و مرکزي بانکبه دست  اعتبارات سقف

 شرکت نقدینگی و مالی منابع نیتأم در مشکل بروز سبب، اعتبارات سقف کاهش .است

 ایجاد شرکت خارجی خرید فرآیند در را مشکل بیشترین که دیگريمسئله  .بود شده

 ملت، صادرات، بانک مانند ایرانی يهابانکاز  بسیاري از اعتبار گشایش عدم کندمی

 قبولدیگر،  طرف از .است سیاهفهرست  در ها آن گرفتن قرار دلیل به ... و تجارت ملی،

 امکان عدم دیگر، کشورهاي نفع ذي يهابانکبه دست  ایران ازوده گش اعتباراتنکردن 

به دست  نامه ضمانتعرضه  امکان عدم اروپایی، يهابانکبه دست  اعتبارات ییدأت

 نامه ضمانت و کاراجراي  حسن نامه ضمانت جمله من- خارجی هاي بانک

  .است شده ریسک دیگر عوامل بروز سبب -پرداخت پیش

 قطعات و ابزار آالت،ماشینباره در خصوصاً(است  منظوره دو کاال که مواردي در

 یا است فرآیند کردن طی دلیل به فرآیند شدن طوالنی که داد تشخیص تواننمی )یدکی

 به، ایرانی ونقل حمل يها شرکت تحریم به توجه با، کاال تحویل بحث در .پذیرش رد

 فوق مسائل با مقایسه در عامل این رتبه، خارجی حمل يها شرکت از استفاده لیدل

  .است ترکم

 و شرکت هايفرآیند اصالح با کهاست  گریزيریسک ریسک، عامل ترینکم

 اختصاص خود به را وزن ترینکم عامل این اخیر، هايسال در مناسب اختیار تفویض

 .است داده

 اکثر در هزینه و کیفیت که خارجی مشابه هايتحقیق خالف بر تحقیق، این در

 شیوه و بانکیمسائل  دهد،می اختصاص خود به را رتبه بیشترین، ترتیب به، آنها

 به توجه با که دارد قراراول و دوم  جایگاه در ترتیب به پول، جاییجابه و پرداخت

 .پذیر است توجیهي امر حاضر، شرایط در جهان و منطقه سیاسی تحوالت
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 روابط به توجه باجهت مدیریت مؤثر عوامل ریسک در حوزه خریدهاي خارجی، 

 جهت 16سیستم هاي پویایی رویکرد از استفاده یکدیگر، با عوامل این معلولی و یعلّ

  .نمایدمی ضروري ها آن بررسی

 ها تیادداش
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