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مصالح ساخت  چالشهای پیشه رو درکاهش هزینه خرید و مهارتها مدل ها، سیستم های خرید،

 خارج از

 
 هومن نیکخواه خواجه عطایی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی و مدیریت ساخت ارشد  کارشناس
hoomannikkhah@yahoo.com 

 

 چکیده

 شده، واهداف خرید خارجی بیان خرید مدیریت اصلی اجزای و مفاهیم سیستم های خرید ارائه شده است ابتدا مقاله این در

با توجه به نقش حیاتی سیستم خرید   .گردیده است آن ارائه رفع هایرراهکا با همراه آن روی فرا های چالش سپس

 وتامین،مدل های توسعه ای خریدارائه گردیده است. جهت دستیابی به این مهم،ازمیان مدل های توسعه ای خرید،مدل

یکپارچه توسعه خرید ون ویل به عنوان جامع ترین مدل توسعه ای مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مروری جامع بر مدل 

 بوده برخوردار خاصی اهمیت از تدارکات و خرید درحوزه مدیریتی اساسی های فعالیت های دیگر نیز صورت گرفته است. انجام

 دارای نیز نماید، کمك مربوطه های نقش ایفای و ها فعالیت انجام در را خرید مدیران که هایی مهارت و توانایی هرگونه و

 یابی منبع در خرید مدیران ها توانایی و ها مهارت توسعه و تقویت هدف با حاضر مقاله راستا، این در . باشد می فراوان اهمیت

 خرید مدیریت کلی اهداف ابتدا مقاله، هدف به رسیدن جهت .باشد می خارجی کنندگان تامین از کاالها و خام/ اولیه مواد

 سپس .است گرفته قرار بررسی مورد زمانبندی های برنامه و محصول مشخصات ها، هزینه دسته سه در خارجی خرید خصوصا  

 یك روش برای کاهش هزینه خرید ارائه شده است.
 

, مدل های توسعه ای خرید, مهارت های  سیستم های پرداخت در خرید خارجی, خرید از منابع خارجی واژه گان کلیدی:

 خرید, روشی برای کاهش هزینه خرید
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 مقدمه

 برای که دریافتند صنایع از بسیاری مدیران مجدد، مهندسی های الگو بکارگیری و تولید های فرایند در بهبود همراه به امروزه

 کنندگان تامین بلکه .نیست کافی شرکت های توانایی در پذیری عطافان و داخلی های فرایند بهبود تنها بازار در حضور ادامه

 ارتباط باید نیز محصوالت کنندگان توزیع و کنند تولید هزینه کمترین و کیفیت بهترین با موادی باید نیز مواد و قطعات

 به پا آن مدیریت و تامین یرهزنج های رویکرد نگرشی چنین با .باشند داشته کننده تولید بازار توسعه های سیاست با نزدیکی

 زنجیره مدیریت در آن وسیع کاربرد و اخیر، های سال در  اطالعات فناوری سریع توسعه با دیگر طرف از .نهاد وجود عرصه

 تامین زنجیره مدیریت امروزه. است انجام حال در جدید روش هایی با زنجیره مدیریت اساسی های فعالیت از بسیاری تامین،

  .است مطرح دنیا در الکترونیك وکار کسب سازی پیاده زیرساختی مبانی از یکی عنوان به

 تفکر زمان آن در .می کنند تولید کمتر هزینه و بهتر کیفیت با محصولی خود داخلی های فرآیند بهبود و سازی استاندارد

 در و بازار های خواسته به دستیابی پیشتاز هماهنگ، و منسجم تولید عملیات نیز و قوی طراحی و مهندسی که بود این غالب

 سالهای در .کردند می معطوف کارایی افزایش بر را خود تالش تمام ها سازمان لذا .باشد می بیشتری بازار سهم کسب نتیجه

 خطوط در پذیری انعطاف افزایش به ای فزاینده طور به ها سازمان مشتریان، انتظار مورد های الگو در تنوع افزایش با بعد،

 تولید فرایندهای در بهبود همراه به زمان، باگذشت .شدند عالقمند مشتریان نیاز ارضای برای جدید محصوالت توسعه و تولید

 های فرایند بهبود تنها بازار در حضور ادامه برای که دریافتند صنایع از بسیاری مدیران مجدد، مهندسی های الگو بکارگیری و

 بهترین با موادی باید نیز مواد و قطعات کنندگان تامین بلکه .نیست کافی شرکت های ییتوانا در پذیری انعطاف و داخلی

 بازارتولید توسعه های سیاست با نزدیکی ارتباط باید نیز محصوالت کنندگان توزیع و کنند تولید هزینه کمترین و کیفیت

 با توسعه دیگر طرف از .نهاد وجود عرصه به اپ مدیریت و تامین زنجیره های رویکرد نگرشی چنین با .باشند داشته کننده

 های اساسی فعالیت از بسیاری تامین، زنجیره مدیریت در آن وسیع کاربرد و اخیر، های سال در اطالعات فناوری سریع

   .است انجام حال در جدید هایی روش با زنجیره مدیریت
 

 سیستم های خرید

نادی،برات و نقدی می باشد که بطور خالصه توضیحاتی در این مورد ارائه سیستم های پرداخت بطور خالصه شامل اعتبار اس

 میگردد.

 

اعتبار اسنادی تعهد پرداخت مشروط بانك گشایش کننده اعتبار, بنا به درخواست یا دستور متقاضی اعتبار, جهت  :اعتبار اسنادی

رایط اعتبار اسنادی, توسط خربدار کاال با رعایت مقررات پرداخت وجه معین به ذی نفع اعتبار در قبال ارائه مدارک مشخص شده در ش

UC.P 600 .1[ می باشد. ریسك پرداخت اعتباری اسنادی برای خریدار و فروشنده نسبت به پرداخت های دیگر کمتر است[ 
 

به شخص دیگری و پس از مهر و امضا  Drawerبرات نوشته ای است که به موجب آن شخص حقیقی و حقوقی )برات کش(  :برات ارزی

دستور می دهد مبلغ معینی را به رویت)عندالمطالبه( یا در سررسید معین در وجه یا به حواله کرد خود او یا  Drawee)برات گیر( 

 ]1[ شخص ثالث پرداخت نماید. در واردات, )براتکش( فروشنده, و براتگیر, خریدار کاال است.
 

 :پرداخت نقدی
 انواع پرداخت نقدی شامل

 CAD=Cash against Document 

 COD=Cash on Delivery 

 Open acount 
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CAD: .در این روش فروشنده در قبال اسناد حمل, پول کاال را دریافت میکند 

COD: .در زمان تحویل کاال به شرکت حمل و نقل پول کاال دریافت می شود 

Open account:  نزدیکی با هم دارند. این روش زمانی اعمال می شود که خریدار و فروشنده روابط 

ز فروشنده کاال را ارسال می دارد و اسناد حمل مانند فاکتور و بارنامه و ... برای خریدارفرستاده  می شود. خریدار هم وجه کاال را پس ا

 ]1[دریافت  کاال در زمان های تعیین شده از طریق بانك به فروشنده ارسال می دارد.

 اهداف مدیریت خرید

 کرده، می مبادله دیگران با را خود محصوالت بشر که هنگامی  .آید می شمار به بشری های فعالیت ترین دیمیق از یکی خرید

 نیازمندی های بتوانند که نمایند می خرید جهت این به کشورها یا و سازمانها افراد، .است بوده جریان در نوعی به  خرید عمال 

 ]2[گردند. برخوردار خدمات و کاالها مصرف و بتیاعا از حاصل مطلوبیت از و نموده مرتفع را خود

 کنندگان تامین از کاالها و اولیه /خام مواد یابی منبع هنگام تدارکات و خرید حوزه در مدیریتی اساسی های فعالیت انجام

 :باشد یم زیر موارد شامل ها مهارت این که است هایی توانایی و ها مهارت نیازمند مربوطه های نقش ایفای و خارجی

 خود های برنامه و اهداف دیدگاهها، انتقال جهت تشویق و ارتباطی مهارتهای. 

 نماید مشخص بهتر را عرضه واقعی های هزینه که مالی تحلیل مهارتهای. 

 مستمر طور به عرضه بازارهای کنترل برای بازاریابی در پژوهشی مهارتهای 

 سازمان سایر با خود نظرات و اهداف انطباق جهت استراتژیك مهارتهای. 

 عرضه های توانایی شکوفایی برای مشاوره و آموزشی مهارتهای و انگیزه ایجاد و شناسی روان مهارتهای 

 ]4،3[کنندگان

 زمان خرید، منبع خرید، )موضوع خرید ترکیب تعیین در مؤثر و مفید پاسخهای یافتن مرتبه ای برای گیری مجموعا تصمیم

 می خرید مدیریت عبارتی به و سامان یك در خرید بخش اصلی هدف (... و خرید قیمت د،خری کیفیت خرید، مقدار خرید،

 شناسایی خدمات، و مواد منظم و مداوم جریان برقراری طریق از سازمان عملیاتی بخشهای از شامل؛حمایت اهداف سایر . باشد

 و فروشندگان با مناسب و مداوم ارتباطی اریبرقر سازمان، توسط مصرفی مواد و کاالها برای مطمئن جایگزینهایی تعیین و

 با کامل هماهنگی برقراری عادی، و آمیز مخاطره و ریسکی مواقع در آنها حمایت از خورداری بر جهت منابع کنندگان تأمن

 و هزینه نازلترین با را سازمان اهداف به نیل که هایی روش و ها سیاست توسعه و بهبود به کمك سازمان، بخشهای سایر

 مورد منابع تهیة امر در متخصص و شایسته و ماهر کارکنانی تربیت ، نماید میسر )کارآمدی( اثربخش و کارایی حد باالترین

 و عاقالنه خرید انجام و مؤسسه در ها موجودی سرقت و مدافتادگی از و فساد از ناشی زیان رساندن حداقل به سازمان، نیاز

 .باشد می رقابتی

 رقابتی و النهعاق خرید انجام در

 مناسب قیمت .1

 مناسب زمان .2

 مناسب کیفیت .4

 مناسب مقدار .3

 مناسب منبع .5

 ]2،5[گیرد قرار توجه مورد بایستی که است اصولی

 

 

 

 خارجی منابع از خرید
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 و مشخصات ها، هزینه :باشند می کننده تعیین خارجی کنندگان تامین از خرید در که دارند متعددی اهداف خرید مدیران

 ]6[بندیزمان برنامه

 
  

 ها هزینه

 و ایمنی های کنترل ارزان، انسانی نیروی های هزینه کشور آن در که خارجی ای کننده تامین از محصول ارزانتر خرید با

 .شد خواهد 1 عملیاتی بالقوه جویی صرفه باعث است، کمتر محیطی مسایل و نامنظم ای حرفه بهداشت

 های هزینه تمام مجموع باید اول ها، تحلیل در .کرد خواهد کمك هزینه الهمس تعیین به 2 انتقال هزینه تحلیل و تجزیه

 چنین .گیرند قرار توجه مورد نهایی کننده تامین انتخاب و تعیین جهت انتقال نهایی هزینه سپس و محاسبه را 4افزایشی

 .است مذاکره مدیریت و ها لجستیك و عملیاتها در تجربی فعالیت و تجربی دید نیازمند تحلیلی فرایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -bottom-line 
2 -landed cost 
3- incremental cost 

 

 انتقال هزینه های مولفه و اجزاء

 3قیمت اخذ •
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 مستندسازی •

 کارخانه داخل نقل و حمل و جایی جابه •

 داخلی حمل کرایه •

 صادرات ترخیص •

 المللی بین کرایه •

 سفارش بتث مجوز، :واردات های هزینه •

 واردات ترخیص •

 غیره و مالیاتها گمرکی، حقوق •

 انبارداری •

 نقل و حمل کارگزار و داخلی حمل کرایه •

 مجدد زنی برچسب یا گذاری عالمت مجدد، بندی بسته •

 ساخت یا ها آراستگی اضافی، عملیات انجام •

 5رشوه •

 محصول یابی منبع محل انتخاب و تعیین خصوص در هوشمند متصمی اتخاذ منظور به را پارامترها این همه مجرب خرید مدیر

 ]2.[دهد می قرار ارزیابی مورد
 

 محصول مشخصات برآوردن

 از اطمینان جهت .باشد می کنندگان عرضه به ها خواسته و نیازها از صحیح توصیفی ارائه خرید، در اساسی اقدامات از یکی

 ]2.[نمود تعیین مشخصات نوع سه ایدب ها خواسته ابهام بدون و روشن و صحیح انتقال

 .کاالها مجاز و حساس، ابعاد نظیر .شوند می تعیین دولتی یا ملی سازمانهای توسط تجاری مشخصات :تجاری مشخصات

 .است مشخص کامال   دارد وجود آنها برای وسیعی تقاضای و دارند وسیعی کاربرد که اقالمی تجاری مشخصات

 انتشار حق یا امتیاز حق توسط محصول یا نباشد قبول قابل استاندارد اقالم زینهه که صورتی در :طراحی مشخصات

 .گردد مشخص دقیقا   طراحی مشخصات باید باشد، داشته وجود نیاز رفع برای خاص طراحی به لزوم و شود حمایت

 ظارانت مورد نیازهای بیان .باشد می محصول عملکردی مشخصات مشخصات، نوع سومین :عملکردی مشخصات

 و دهد کاهش را هایش هزینه و گیرد بهره بهتر مهارتهایش از تا گذارد می آزادتر را کننده عرضه محصول، از عملکردی

 ]2.[ برگزیند را عملکردی نیازهای کننده ارضا کار راه بهترین

 

 تحویل زمانی های برنامه

 کننده تامین سوی از تحویل و حمل های انزم رعایت عدم بخاطر که هستند زیادی واردکنندگان ناکامی مدیران شاهد

 سررسیدهای چون .است مهم خارجی منبع ارزیابی کلی فرمول در تحویل و حمل زمان نمودن لحاظ .است بوده خارجی

 کنندگان تامین چنانچه .باشد داشته تولید زمانبندی های برنامه یا موجودی مشتری، برای مهلکی پیامدهای تواند می اشتباه

 های سیستم که واردکنندگانی از بسیاری .دهد می دست از را خودش ارزش بودن ارزان آنگاه دهند تحویل موقع به نتوانند

 توقف یا بالقوه تاخیرات با مواجهه در 3 تدبیری پیش و ورودی تامین زنجیره بودن باالتر به دارند 6 هنگام به موجودی کنترل

 بالقوه، تاخیرات اثرات کاهش جهت کنند، می تامین خارج از را خود موجودی که نیواردکنندگا از برخی .دارند نیاز کار جریان

 .کنند می نگهداری اضافی موجودی

 نویسندگان .باشند می خارج از تامین های گزینه تعیین در مهمی عوامل تحویل های قابلیت و مشخصات هزینه، بنابراین

 ]6[ شوند. می مند بهره ها فرصت از و نموده اجتناب ها دام از طریقی به هستند عامل سه این نگران دیرانی کهم معتقدند
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 توسعه خرید

نحوه توسعه دادن خرید در سازمان ها دغدغه محققین بسیاری بوده است. محققین تغییرات خرید و تامین را هم به صورت 

می تواند باعث تغییرات  رج از سازمانتوصعه ای و هم به صورت  فی البداهه فرض نموده اند. هر واقعه پیش بینی نشده خا

 ]7[ سریع و برنامه ریزی نشده در استراتژی خرید و روابط با تامین کنندگان شود.

ون ویل معتقد است که تئوری های رفتار سازمانی و مدیریت تغییر, جهت تحلیل تغییرات و سیر توسعه یافتگی خرید می تواند 

و غیر  7قات انجام شده توسط وی, اکثر مدیران اجرائی خرید بر دانشی ضمنینقشی حیاتی داشته باشد. بر اساس تحقی

استداللی در رابطه با مدیریت تغییر در سازمان های خریدارشان متکی هستند. و این به معنای آگاهی اندک از بینش نظری بر 

انی از آنجایی که منجر به فهم بهتر چگونگی توسعه یافتگی سازمانها می باشد. بینش و دانش رفتار سازمانی و توسعه سازم

 ]8[ چگونگی توسعه خرید در طول زمان در محیط سازمان می شود،مهم می باشد.

 

 مدل های توسعه ای خرید

به منظور کسب بینشی از سیر تکاملی وظیفه خرید؛ مدل های توسعه ای خرید مختلفی تجزیه و تحلیل شده است. ون ویل 

،مولفان و نظریاتشان بر اساس 1ای توسعه ای خرید را در جدولی خالصه کرده است. در جدول یافته ای خود در مورد مدل ه

 ]8[ سیر تاریخی طبقه بندی شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 –quoting 

5 -black money 

6-Just in time 

7-proactive 
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رابطه با توسعه خرید وجود داشته است. این جریان فکری مداومی در  1888از این جدول استنباط می شود  که از سال  

مطالب رشد افراد آکادمیك و خصوصا مشاورها جهت یکپارچه سازی خرید و مدیریت تامین در چها چوب وسیع تری از کسب 

رای و کار و تاثیر آن بر برنامه های استراتژیکی سازمان را نشان می دهد. کلیه مولفین یك توسعه مرحله ای و یا پله پله را ب

 فرایند خرید در سازمان ها فرض نموده اند.

 با نگاهی نزدیکتر به مدل های ارائه شده, مشترکات و تفاوت های آن ها را به شرح زیر ارزیابی می نماییم:

 

 مرحله نهایی یکپارچه شده

. تقریبا همه مدل ها یك فاز اکثر مولفان وجود یك دوره نهایی متعالی که در آن کلیه بهبودها باید لحاظ شود را فرض کرده اند

نهایی که در آن خرید با خطوط اصلی کسب و کار یکپارجه شده است, را نشان داده اند. در این مرحله, مدیریت عملیات فعاالنه 

با استراتژی ها و تاکتیك های خرید درگیر شده است. همچنین در این مرحله, همچنان که فرض شده است, فرایند های خرید 

 تار تیم گرا و چند بخشی سازماندهی شده اند.حول ساخ

 

 وضعیت سازمانی خرید

اکثر مدل ها اشاره کرده اند که خرید در ابتدا خیلی کم در سلسله مراتب سازمانی گزارش داده می شده است.سپس درجاتی از 

واحد کسب و کار خودش  تمرکز, در واحد کسب و کار به آن شکلی هماهنگ می بخشد) مسئولیت برای سیاست های خرید در 

 دنبال می شده است(.

 

 مدیریت تامین کنندگان 

توسعه مدیریت تامین کنندگان یکی دیگر از شباهت ها در مدل های توسعه ای مختلف است. در مرحله اول مدیریت تامین 

به صورت مدیریت  کنندگان به نظر واکنشی) مدیریت بحران( می رسید. در فاز بعدی گسترش بیشتری یافت و در فاز آخر

 ارتباطات در آمد.

 

 ارتباط تامین کنندگان

اکثر مولفان معتقدند که هنگامی که خرید در مراحل مختلف توسعه ای حرکت می کند, روابط با تامین کنندگان هم 

ای کم کرده دستخوش تغییر می شود.  در راستای توسعه به مراحل بعدی, خرید تعداد تامین کنندگان را به طرز قابل مالحظه 

مرحله نهایی غالبا نشان می دهد که است بنابراین روابط  نزدیکتری با تعداد کم تری )انتخاب شده ها( قابل توسعه می باشد. 

رویکردی که توسط کیو توصیف شده, یکی از موارد جالب توجه ]8[روابط با تامین کنندگان به نوعی شراکت تبدیل شده است.

مرحله توسعه را از تامین نیاز کارخانه, پایین ترین قیمت واحد, خرید بر مبنای  5د, به تفضیل این رویکر ]8[ می باشد. 

هماهنگی, خرید میان وظیفه ای و مدیریت جهانی تامین کنندگان شرح می دهد و فرض می کند که یك رابطه سببی و علتی 

حاظ توسعه خرید در آن واقع شده است, موجود می میان صنعتی که سازمان در آن  مشغول فعالیت است و مرحله ای که از ل

 56درصد فروش تا  25سال گذشته, میانگین هزینه تولید و خدمات در آمریکا از  55باشد. وی بیان کرده است که در طول 

همه چیز درصد, حدودا سه برابر شده است. در واقع, بعضی از صنایع مانند الکترونیکی مصرفی, از انجایی که شرکت ها تقریبا 

 درصد فروش هم باال می رود.  85را تامین می کنند, هزینه مواد خریداری شده تا 

مدیران در آغاز تشخیص این مطلب هستند که در حالی که مهارت های مذاکره در قرارداد باعث تخفیف می شود, امروزه 

ل چالش های تعیین مشخصات مواد, درصدی قیمت, نیاز به مجموعه ای کامال جدید از مهارت ها شام 45تا  15کاهش 

 طراحی و بسته بندی محصوالت و تصمیم گریری های ساخت یا خرید دارد.
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افزایش برون سپاری بخصوص در اقتصادهای پیشرفته, مهارت های ممتازی را به جهت تشخیص فعالیت های استراتژیکی و 

لند مدت با تامین کنندگان چه در صنایع تولیدی و چه در غیر استراتژیکی , انتخاب و توسعه تامین کنندگان, ایجاد روابط ب

صنایع خدماتی ایجاد کرده است. همچنین روند های جدید منبع یابی جهانی وظیفه خرید را با چالش هایی مانند مدیریت 

 ]8[جغرافیایی تامین کنندگان در قالب شبکه, تحویل به موقع و لحاظ نمودن کیفیت رو به رو ساخته است. 

یاتو و فریمن در راستای تحقیقات خود در مورد توسعه خرید, ابتدا فازهای توسعه ای استراتژیکی شرکت را مورد بررسی کاو

قرار داده و سپس مشخصه هایی از بخش خرید را که در هر فاز به صورت ثابت و پایدار بود را مشخص نمودند. اطالعات مورد 

حوزه خرید در سازمان های مختلف در ایاالت متحده  135ط کاویاتو و فریمن در نیاز خرید و تدارکات از مصاحبه ای که توس

انجام شد، به دست آمد. این مصاحبه شامل سازمان هایی در ابعاد و ساختار متنوعی  1888و  1887امریکا و کانادا در سالهای 

 بود. 

( برنامه ریزی بر مبنای پیش بینی 2ریزی مالی  (برنامه1این مراحل تکاملی و توسعه ای مدیریت استراتژیکی سازمان شامل 

 ( مدیریت استراتژیك می باشد. 3(برنامه ریزی بر مبنای محیط خارجی و 4

آن ها اظهارداشتند که در فازاول, دپارتمان خرید, به عنوان بخشی خدماتی برای گرفتن سفارش و ثبت آن محسوب می شود. 

و قیمت میباشد. که این هزینه شامل هزینه های حمل و مشکالت کیفیتی نمی  و هدف آن یافتن راه هایی جهت کاهش هزینه

 باشد.

در فاز دوم یعنی برنامه ریزی بر مبنای پیش بینی, تمایلی جهت استفاده از واژه خرید و تاکید بر پیش بینی قیمت و هزینه 

مرکز بر دپارتمان خرید کماکان واکنشی موجود است. همچنین فلسفه خرید برای کیفیت کم کم در مرحله ظهور می باشد. ت

 است. ولی به سمت تغییر در توسعه برنامه های خرید مطابق و سازگار با برنامه های سازمان پیش می رود.

در فاز سوم یعنی برنامه ریزی بر مبنای محیط خارجی, وظیفه خرید گسترده تر شده و شامل مسئولیت هایی برای موجودی, 

پاری می باشد. هدف آن حمایت از عملیات کسب و کار و مشارکت در تحلیل های مختلف ارزش می حمل و نقل و برون س

باشد. برنامه های دپارتمان خرید در این فاز, با برنامه های سایر بخش های سازمان یکپارچه شده است. تمرکز دپارتمان بر 

ز برنامه ریزی و به خدمت گرفتن مهارت های مدیریتی مدیریت زنجیره تامین می باشد. که این مستلزم توسعه قوی چشم اندا

 و یکپارچگی کامل با سایر دپارتمان ها است.

در فاز آخر یعنی برنامه ریزی استراتژیك, مفهوم گسترده تری از مدیریت تامین ایجاد می شود. هر ماده یا خدمت مورد نیاز 

نداز بسیار وسیع است به طوری که فعالیت خرید به عنوان سازمان در حوزه مسئولیتی این دپارتمان می باشد. این چشم ا

عضوی از تیم کارآفرینی در توسعه محصول جدید و نتایج کسب و کار, محسوب می شود. و در راستای ایجاد ورودی برای خلق 

 ]15[ارزش ها و برنامه های سازمان, تالش می کند.

سال اخیر  25ییرات و توسعه هایی که در وظیفه خرید در سازمان ها در تحقیقاتی در زمینه تغ  4و مکالیر  2و هامفری  1مکاور

وظیفه خرید با تغییراتی اساسی  مواجه گشته است و این  75رخ داده است, انجام داده اند. آن ها اظهار داشتند که از دهه 

  ]11[توسعه ها را به هفت دسته طبقه بندی نمودند. 

 

 

 سیاری از سازمانهاایجاد نقش استراتژیکی خرید در ب

 ظهور تفکر واقع شدن خرید در سطح اهمیتی معادل با بازاریابی, مدیریت منابع انسانی, مالی و وظایف تولیدی و عملیاتی

 حرکت خرید از رویکرد سنتی خصمانه میان خریداران و تامین کنندگان به سمت شراکت و روابط همکارانه

 رید به علت مفهوم و نتیجه استراتژیکی آنتوجه بیشتر به تصمیم گیری های ساخت و خ

نقش کلیدی خرید از استراتژی های سازمان از طریق انتخاب و توسعه تامین کنندگان در راستای حمایت از موقعیت رقابتی 

 سازمان
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 درک نتایج هزینه ای فرایند خرید قادر است مشارکت بسیاری در دستیابی به هزینه های پایین تر داشته باشد.

 یر تغییر اهمیت نقش خرید بر مهارت ها و آموزش های مورد نیاز در این دپارتمانتاث

 

 مدل  توسعه ای یکپارچه خرید ون ویل

بر مبنای پارامترهای عمومی مطرح شده و بر اساس مدل کیو به عنوان نقطه ای آغازین, همراه با تالشی جهت یکپاچه سازی و 

   ]8[مرحله ای را به شرح زیر تعریف کرده است:  6مدل توسعه ای خرید  ون ویلترکیب بینش های با ارزش سایر محققین, 

 
 1داد وستد محوری –مرحله اول 

در این مرحله نخستین وظیفه خرید 

یافتن تامین کنندگان مناسب و حصول 

اطمینان از تمام نشدن مواد اولیه و 

اقالم تامین شده است. در اینجا هیچ 

ود ندارد. استراتژی خرید صریحی وج

تدوین اهداف خرید بسیار مقدماتی و بر 

مبنای اصول اولیه و غیر استداللی می 

باشد. ارزش افزوده فعالیت خرید, ایجاد 

جهت تولید میباشد. ساختار سازمانی در سطح عملیاتی با اطمینان از در دسترس بودن مواد اولیه مناسب و درست برای کاال

بر پایه فعالیت  گویا یك زیر دپارتمان غیر متمرکز تحت مسئولیت یك مدیر تولید یا لجستیك توصیف می شود. وظیفه خرید

اهمیت خرید های عملیاتی و اداری می باشد. خرید غیر تولیدی توسط خود استفاده کنندگان صورت میگیرد. و در درجه دوم 

. مدیریت بر مبنای شکایت فرهنگ, واکنشی است واقع می شود. دانش بسیار کمی از کل خرید شرکت دقیقا موجود می باشد.

می باشد. عدم شکایت به معنای اجرای درست خرید است. سیستم های اطالعاتی در صورت وجود توسط خرید و به صورت 

شامل خریداران عملیاتی و اداری بسیار وظیفه گرا بدون دانش و تحصیالت این  اداری توسعه داده می شوند. کارکنان خرید

 ]8[ شغل هستند.

 

1-Mclvor 
2-Humpfhrey 
3-McAleer 

 

 2تجارت محوری  –مرحله دوم 

در این مرحله یك مدیر خرید فعال که توان مذاکره و چانه زنی با تامین کننندگان را برای قیمت پایین تر داشته باشد, 

تخدام می شود. تالش برای پایین ترین هزینه هرواحد محصول, نیاز به استقالل از بخش هایی مانند توسعه محصول, اس

مهندسی و تولید دارد. نتیجتا اگر چه خرید به یك مدیر ارشد گزارش می شود, لیکن استقالل بیشتری در سطوح پایین تر 

حله بر رهبری تمرکز شدیدی دارد. فعایت خرید دارای یك دپارتمان مستقل سازمانی دارا خواهد بود. استراتژی خرید در این مر

در سطح عملیاتی می باشد که به طور مستقیم به مدیر عملیات گزارش می شود. دراین مرحله وظیفه خرید بیش از پیش به 

شوند. خریداران بر یك وظیفه متخصصانه تبدیل شده است.متخصصان خرید حول گروه های متفاوت محصول سازماندهی می 

مذاکره و قرارداد متمرکزند. فرهنگ بدین شکل است که با تامین کنندگان زیادی مذاکرات انجام شود. مدیریت قیمت پایین و 

صرفه جویی را پایش می کند. مدیریت عملکرد بر قیمت و عملکرد تحویل تامین کنندگان تمرکز دارد. کاهش هزینه به عنوان 
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لی عملکرد جهت ارزیابی اثربخشی کلی خرید مورد استفاده واقع می شود. کارکنان خرید شامل خریدارانی یکی از معیارهای اص

 ]8[ با تجربه هستند. مهارت های مهم شامل مذاکره و توانایی مقایسه قیمت ها می باشد.
 

  4خرید بر مبنای هماهنگی -مرحله سوم

اده سازی سیستم ها و سیاست های خرید متحدالشکل هدایت می این مرحله با یك دپارتمان خرید متمرکز قوی جهت پی

شود. تاکید در این مرحله هماهنگی میان واحد ها و انطباق با آیین نامه های ملی می باشد.این مرحله به بوروکراسی خرید 

لین بار گونه هایی از وعدم پاسخ گویی کامل نسبت به واحد های غیر متمرکز کسب و کار منجر می شود. در این مرحله برای او

تدوین استراتژی  موجود است که به سود بردن از هماهنگی داخلی و هم افزایی کمك می کند. به غیر ازمساله قیمت و هزینه, 

فعالیت خرید به عنوان یك عامل مهم بر سطح کیفیت محصوالت خریداری شده تاثیر می گذارد. اهمیت خرید غیر تولیدی 

بقیه قسمت های سازمان هنوز به پتانسیل ارزش افزایی فعالیت خرید واقف نشده اند, کم کم فعالیت شناخته می شود.اگرچه 

خرید توسط مدیریت ارشد مورد توجه واقع می شود. مدیریت تامین کنندگان یك مساله محوری در این مرحله می باشد و با 

اتژی های متمایز تامین کنندگان بر مبنای تفکر هم افزایی توسط یکی کردن قدرت خرید بخش های مختلف و پذیرش استر

ساختار سازمانی خرید به صورت یك دپارتمان مرکزی در سطح بخش های وظیفه ای می پورتفولیو مشخص می شود.

رسمی سازی فرایند های خرید و رویه ها درباالترین سرعت خود می باشد. سازمان خرید هنوز به شدت محصول محور باشد.

نگ به معنای توجه شدید برارتباطات و قصد برای هماهنگی داخلی بیشتر بین واحد های کسب و کار می باشد. می باشد. فره

سیستم های اطالعاتی کامپیوتری شده, در اینجا موجود است اما هنوز به هم متصل نمی باشد. بانك مستقل داده ها به بخش 

ت. کارکنان خرید دارای پیش زمینه و آموزش خرید ویژه هستند های مختلف متصل است, ولی به طور کامل یکپارچه نشده اس

و تعداد زیادی شغل های مختلف خرید موجود می باشد. آموزش به مهارت های تحلیلی, مدیریت کیفیت جامع و مهارت های 

 ]8[ ارتباطی کمك می کند.

 

 3خرید میان وظیفه ای, یکپارچگی داخلی –مرحله چهارم 

ر حل مشکالت میان وظیفه ای با هدف کاهش هزینه کل سیستم ها و نه فقط کاهش هزینه هر واحد در این مرحله تاکید ب

اقالم خریداری شده می باشد. این تالش های میان وظیفه ای اغلب شامل تامین کنندگان کلیدی به عنوان همراهی جهت حل 

تا این مرحله, خرید بسیار وظیفه گرا بوده و تالش  مشکالت و حرکتی از رویارویی به سمت شراکت با تامین کنندگان می باشد.

جهت سازمان دهی وظیفه خرید حول مشتریان داخلی انجام می شود. توجه جدی به خرید غیر تولیدی وجود دارد. اهمیت 

 استراتژیکی وظیفه خرید به بیشترین حد شناخت رسیده است. و خرید در مسایل استراتژیکی مانند سواالت کلیدی یا غیر

کلیدی و تصمیمات خرید یا ساخت در گیر می باشد. خرید عملیاتی در خط تولید, پنهان می شود, یعنی با برنامه ریزی مواد 

یا زمان بندی و برنامه ریزی خط تولید به صورت یکپارچه دیده می شود. فرهنگ به صورت مدیریت گروه محور و غالبا توسط 

عملیات بهبود به یکچارچه سازی فرآیند های خرید در طول بخش های مختلف تیم های میان وظیفه ای توصیف می شود. 

کمك می کند. در این مرحله با وجود فرایند محوری, تمرکز همچنان بر داخل است. سیستم های اطالعاتی با سایر دپارتمان 

ده اند. اندازه گیری عملکرد خرید ها, بخش ها و وظیفه ها یکپارچه شده اند ولی هنوز عرضه کنندگان مهم به سیستم اضافه نش

در قالب بررسی رضایت مشتریان داخلی و بیهنه کاری  انجام می شود. افراد درگیر در فرایند خرید یك چشم انداز وسیعی از 

کسب و کار و سطح تحصیلی باال دارند. مهارت های مورد نیاز در این مرحله قابلیت های قوی در زمینه ایجاد تیم  و مهارت 

 ی باالی ارتباطی می باشد. در کنار آن, افراد خرید نیاز به داشتن بینشی در تدوین مشخصاتی مثل چشم انداز سازمان دارند.ها

]8[ 

 

 5مدیریت زنجیره تامین, یکپاچگی خارجی –مرحله پنجم 
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ر توسعه محصول و این مرحله دارای استراتژی مشخص برون سپاری با تمرکز بر هماهنگی بیشتر با شرکای تامین کننده د

برنامه ریزی اولیه تولید می باشد. فعالیت خرید بر تاثیر زنجیره تامین بر منابع سازمان تمرکز دارد. خرید غیر تولیدی کامال 

حمایت شده و یا از طریق فعالیت خرید انجام می پذیرد. کاربران مستقال از طریق سیستم های کامپیوتری پیشرفته که تامین 

به آن متصل هستند, سفارشات را به قرارداد می رسانند. این مطلب خصوصا برای حوزه خرید غیر تولیدی صدق کنندگان نیز 

میکند. خرید تالش می کند تا کارها را برای مشتریان داخلی توسط سیستم های قراردادی, کارت های خرید, کاتالوگ ها, 

تامین کنندگان به مدیریت زنجیره تامین تبدیل شده است. ساده کند. در این مرحله مدیریت  EDIتجارت الکترونیکی و 

شرکت ها, جهت در گیر شدن شرکای تامین کننده در فرآیند های مختلف کسب و کار با حداکثر  کارایی و اثر بخشی ممکن 

بر تیم های  به جای صرفا خرید کاال و خدمات از آن ها, سرمایه گذاری های زیادی کرده اند. مسئولیت برای خرید ابتدایی

میان وظیفه ای است)درون بخشی و درون سازمانی(. تیم های مقیم مهندسی و تیم های بهبود با اعضایی از دیسیپلین ها, 

بخش ها و سازمان های مختلف)تامین کنندگان( وجود دارند. خرید اولیه دیگر توسط دپارتمان های مجزا برگزار نمی شود, 

 است.بلکه در کل سازمان گسترده شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 Transaction orientation 
2- Commercial orientation    
3- co oriental Purchasing 
4- Internal Integration cross-functional purchasing 
5-External integration supply chain management 

در بیشترین سرعت جهت مدیریت یکپارچه زنجیره هماهنگی با سایر دیسپلسن ها و بخش ها و خصوصا تامین کنندگان 

تامین, قرار دارد. شیوه مدیریت نتیجه گرا است, اگرچه حمایتی نیز می باشد. فرهنگ مشارکتی و تصمیم گیری توافقی می 

می باشد. از جمله مهارت های مهم, دانستن اصول هزینه یابی کلی, مدیریت استراتژیکی زنجیره تامین, و توانایی های عمو

مدیریت و رهبری می باشد. سیستم های  اطالعاتی نه تنها در داخل یکپارچه هستند, بلکه با شرکای تامین کننده نیز یکپارچه 

 ]8[ شده اند.

 

 6محوریت زنجیره ارزش –مرحله ششم 

به مشتری نهایی استراتژی های خرید در این مرحله بر مبنای این واقعیت است که مهمترین چیز برای موفقیت, ارائه ارزش 

است. جهت ارضائ نیاز ها در بازارهای مشتری نهایی, پیمانکاران فرعی در پی حمایت تامین کنندگان می باشند. تامین 

کنندگان جهت حمایت استراتژی های محصول و بازار آنها و حضور فعاالنه در توسعه محصول چالش می کنند. هدف طراحی 
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ارزشی ممکن جهت خدمت به مشتری نهایی است. استراتژی خرید در استراتژی کلی کسب کاراترین و اثر بخش ترین زنجیره 

و کار محو شده است. در واقع بازار یابی سنتی و خرید یکپارچه شده و به صورت مجازی در سازمان در آمده اند. عملکرد بسته 

ی اطالعاتی به بیشترین حد یکپارچگی رسیده به چشم انداز کلیه اعضائ سازمان دارد. فرهنگ, کار آفرینی, است. سیستم ها

 ]8[اند. 

 

  تدارکات و خرید مدیریت روی فرا های چالش

 .باشد می گیری تصمیم مراکز تعدد مشکل روبروست، آن با تدارکات و خرید مدیریت که مشکلی مهمترین ساختاری لحاظ به

 نهایی مشتری از چقدر هر .شود می آن ابتدای به زنجیره ایانته از یعنی زنجیره طول در تقاضا نواسانات تشدید موجب امر این

 بین در زیادی انباشته موجودی ترتیب بدین  .می شود تشدید تقاضا نوسانات کنیم، حرکت کننده تامین اولین سمت به

 .دهد می شکاه را زنجیره رقابت قدرت و شده کاال نهایی قیمت و هزینه رفتن باال باعث که شود می ایجاد زنجیره اعضای

 :است زیر شرح به شود می تقاضا نوسانات ایجاد باعث که دالیلی

 این با را خود کنندکه می تالش زنجیره طول در اعضا نهایی، مشتری تقاضای در کوچك افزایشی با :تقاضا روند بینی .پیش1

 شود. می تشدید زنجیره طول در رتبام حالت این .شوند آتی تقاضای افزایش با مواجهه آماده و نموده هماهنگ تقاضا افزایش

 به دست زنجیره طول در اعضا مواد، و کاال سفارش های هزینه در جویی صرفه و خرید تخفیف از استفاده جهت :انبوه .خرید2

 .شود می زنجیره ابتدایی اعضای برای تقاضا شدید نوسانات باعث زنندکه می ای دوره خریدهای

 زنجیره طول در افزایش این که یابد می افزایش موقت صورت به تقاضا کاال، قیمت افزایش بینی پیش با :قیمت نوسانات . 4

 باعث که یابد می کاهش شدت به کوتاهی زمان مدت در تقاضا حال، زمان در آتی های نیاز خرید دلیل به اما .شود می تشدید

 .شوند مواجه موجودی افزایش با زنجیره ابتدایی اعضای شود می

 تقاضای موضوع این به علم با خریدار .کند می عرضه بندی سهمیه به اقدام کننده عرضه تقاضا، افزایش با :بندی هسهمی . 3

 عرضه اشتباه باعث امر این .بگیرد تحویل کاال خود واقعی نیاز میزان به بتواند بندی سهمیه از پیش تا کند می اعالم بیشتری

 ]12،14.[شد خواهد واقعی نیاز بینی پیش در کننده

 

 ها چالش رفع های راهکار

 به باید اطالعات لذا .است نیازمند اعضا بین در باالیی هماهنگی به تدارکات و خرید مدیریت شد، ذکر که مشکالتی به توجه با

 به کامل آگاهی با وظایف اجرای برای و بوده مطلع خود اصلی وظایف به اعضا تمام که شوند سازی پیاده و تنظیم ای گونه

 اعضا از یك هر هرگاه .داد کاهش را انبارها در موجودی سطح توان می هماهنگ ریزی برنامه با همچنین .بپردازند آنها انجام

 با که چرا نشود، حاصل زنجیره کل برای چندانی سود که است برساند،ممکن حداقل به تنهایی به  را خود موجودی بخواهد

 .شد نخواهد حذف انبار از و شده ذخیره کننده توزیع یا و کننده تامین انبار در موجودی این شرکت، در موجودی کاهش وجود

 یابد اطمینان که کند همکاری خود کنندگان تامین و مشتریان با ای گونه به که است این دنبال به هماهنگ ریزی برنامه

 .باشد می نهایی مشتری تقاضای بر منطبق اعضا همه تحویل و تولید زمانبندی

 :است نیاز مورد اصلی اهرم سه زنجیره، در عملکردی سطح چنین به دستیابی جهت

 توزیع و انبارش خرید، به مربوط تصمیمات در یکپارچگی .1

 تدارکات و خرید قسمت در اطالعات فناوری و اطالعاتی های سیستم اطالعاتی، های جریان اطالعات، در یکپارچگی .2

 تدارکات و ریدخ کارکنان داخلی اعضای روابط در یکپارچگی .4

موجودی,  توزیع و انبارش خرید، اطالعات, مدیریت هستیم. مدیریت مدیریت نوع سه به نیازمند اهرم سه این به دستیابی برای

 ]13[روابط. مدیریت
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  ها سازمان در اطالعات فناوری

 فناوری استاتیك، تا باشد دینامیك نگرش یك با همراه بایستی آن پذیری تغییر ماهیت دلیل به اطالعات فناوری تعریف

 فرآیند رد اطالعات فناوری نقش .باشد آوری نو با همراه ها انسان حوزه در ابزار و فکر اندیشه، استراتژی، یك بیشتر اطالعات

 داری نگه برای ابتدا در رایانه فناوری های نسخه اولین .است داشته چشمگیری رشد فروش و تولید ازقبیل سازمان، های

 با .داد می قرار مدیران اختیار در را گذشته های وهفته روزانه های وفعالیت اتفاقات .ه استشد می استفاده ازمانس اطالعات

 اطالعات یعنی .شد فراهم آنها رخداد با زمان هم اطالعات از استفاده و آوری جمع امکان شبکه فناوری و ها سیستم توسعه

 روی اثر بر عالوه اطالعات فناوری از استفاده .گرفت می قرار مدیران اختیار رد شبکه طریق از وقوع لحظه در سازمان عملیات

 سازی بهینه و توسعه موجب اطالعات فناوری .است داده تغییر نیز را ها سازمان پذیری رقابت نحوه کار، محیط و کار طبیعت

 .تاس شده تولید امر در تسریع و داخلی های هزینه کاهش ها، سازمان داخلی عملیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Value chain orientation 
.  

 فناوری های کاربرد اولین .است آورده فراهم را محصوالت برای تر پایین قیمت در حتی آوری سود فرصت ها هزینه کاهش

 .شد گرفته بکار حساب صورت تهیه های سیستم و موجودی مدیریت سفارش، اخذ های عملیات بهبود زمینه در اطالعات

 بهبود که شد معلوم سرعت به اما .بود هم از جدا و منفرد های فعالیت در ها داده پردازش های هزینه کاهش کار این از هدف

 متصل با توانند می ها شرکت مثال برای .شود می حاصل هم به مرتبط های سیستم به دستیابی طریق از کارایی در مهم های

 .کنند پیدا دست اطمینان باالتری قابلیت و مواد گردش به ،موجودی سیستم به سفارش اخذ سیستم کردن

 در را ها شرکت تا مشکالت آمد بوجود MRPП 1 مواد احتیاجات ریزی برنامه های سیستم اطالعاتی، های سیستم پیشرفت با

 تجارت هامروز .گرفت شکل ERP 2 های سیستم ها، سیستم این توسعه با .دهد کاهش مواد خرید و تولید ریزی برنامه

 ]13[ .است گرفته عهده بر تامین زنجیره مدیریت از بخشی عنوان به اطالعات مدیریت در کلیدی نقش الکترونیکی

 :شوند می تقسیم گروه سه به کنند می ایجاد که روابطی نوع براساس ها افزار نرم این انواع
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 .کند می ایجاد را سازمان داخل روابط که افزارهایی نرم

 .کند می متصل مشتریانش به را سازمان که یافزارهای نرم

 ]13[ کند. می متصل کنندگان تامین به را سازمان که هایی افزار نرم

 

  تدارکات و خرید مدیریت در الکترونیك تجارت فناوری بکارگیری

 3 لکترونیكا تجارت واژه  ECهای شبکه طریق از اطالعات و خدمات محصوالت، مبادله و فروش خرید، عملیات توصیف جهت

 می بکار اینترنت بخصوص و ای رایانه EC به خدمات ارائه بلکه شود، نمی فروش و خرید شامل تنها خود تر گسترده مفهوم در

 بر در نیز را الکترونیکی های شبکه طریق از افراد تعامالت و همکار های شرکت بین مساعی تشریك و همکاری مشتریان، رود

 شد. قائل ان برای را گوناگونی انواع توان می ند،باش می کسانی چه .گیرد می

: EC تکنولوژی از کننده استفاده طرفین اینکه به بسته 

:  4B2Cکنند می ایجاد ارتباط نهایی مشتریان با سازنده های شرکت حالت این در. 

:  5B2Bکنند می مبادرت یکدیگر با ارتباط و معامله به شرکت چند یا دو حالت این در. 

:  6B2Eبرد می سود الکترونیکی های شبکه از کارکنانش با همکاری و ارتباط ایجاد برای سازمان حالت این در. 

:  7G2Cکند می ارائه خدمات شهروندان برای الکترونیکی های شبکه طریق از دولت حالت این در. 

 تامین زنجیره نیز و تبلیغات و بازاریابی دولتی، و عمومی مسائل افراد، های زمینه در بزرگ گروه چهار به EC کاربردهای   

 های هزینه کاهش زجیره، تدارکات و خرید مدیریت سازی هموار را ECمنافع  مهمترین توان می همچنین .شود می تقسیم

 .دانست زنجیره رقابتی امتیاز بهبود و مشتریان رضایت افزایش عملیاتی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                

                                                                                   

   

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

                                                                             

 

 مدیریت خرید بر مبنای فناوری اطالعات                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . Material Requirment Planning – MRP     2 . Material Resource Planning – MRPП      3 . Electronic 

Commerce – EC  
4 . Business To Consumers – B2C                5 . Business To Business – B2B                   6 . Business 

To Employees – B2E   
  7 . Governnment To Citizens – G2C  

 نتیجه گیری

 

 شده، واهداف خرید خارجی بیان خرید مدیریت اصلی اجزای و مفاهیم سیستم های خرید ارائه شده است  ابتدا مقاله این در

با توجه به نقش حیاتی سیستم خرید و تامین,   .گردیده است آن ارائه رفع های راهکار با همراه آن روی فرا های چالش سپس

مدل های توسعه ای خرید ارائه گردیده است. جهت دستیابی به این مهم , از میان مدل های توسعه ای خرید, مدل یکپارچه 

رفت. همچنین مروری جامع بر مدل های دیگر توسعه خرید ون ویل به عنوان جامع ترین مدل توسعه ای مورد بررسی قرار گ

 هرگونه و بوده برخوردار خاصی اهمیت از تدارکات و خرید حوزه در مدیریتی اساسی های فعالیت نیز صورت گرفته است. انجام

 فراوان تاهمی دارای نیز نماید، کمك مربوطه های نقش ایفای و ها فعالیت انجام در را خرید مدیران که هایی مهارت و توانایی

 /خام مواد یابی منبع در خرید مدیران ها توانایی و ها مهارت توسعه و تقویت هدف با حاضر مقاله راستا، این در . باشد می

 خرید خصوصا  خرید مدیریت کلی اهداف ابتدا مقاله، هدف به رسیدن جهت .باشد می خارجی کنندگان تامین از کاالها و اولیه
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یك روش  سپس .است گرفته قرار بررسی مورد زمانبندی های برنامه و محصول مشخصات ها، هزینه دسته سه در خارجی

 کنندگان تأمین با مؤثری بصورت تواند نمی تنهایی به خرید بخش صورت هر برای کاهش هزینه خرید ارائه شده است. در

 شرکت، با شرکت بصورت معاونت، ای عامل مدیریت سطوح در استراتژیك صورت به بایست می شراکتی چنین .نماید مشارکت

 طرفین دو هر تعهد و رفته فراتر خاص موقعیتهای در شرکتها از هریك فروش میزان همکاری، این نتیجه در که پذیرد انجام

 .داشت خواهد پی در را کار و کسب شرایط در تغییر از حاصله تنش برابر در ایستادگی برای
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