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Abstract: This paper proposes a decision support system for the evaluation and prioritization of
imports in sanction atmosphere based on fuzzy quantitative models which are implemented in an
Iranian pharmaceutical company. The most important risks are obtained include international payment
restrictions and shipping risks. At the end, the strategies are presented to alleviate the spotted risks.
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Introduction: Today’s organizations are facing many different risks, especially the ones whose
nature of work is mostly commercial and are engaged in importing goods. Therefore, in order to
survive and to reduce the activity risks, these organizations should constantly be under review and
monitoring.
In addition to common risks in the process of importing goods, the tough sanctions against some
countries like Iran, have caused the importing of goods to become one of the most risky work. For this
reason, in order to prevent the expanding problems arising from sanctions, it is necessary to determine
the importance and priorities of the risks along with recognizing their occurrences on time. Thus, by
analyzing and prioritizing the risks, it is possible to distribute the rare resources of the organizations
effectively.
With the presence of the sanctions, many decisions related to the imports are vague and uncertain;
while making decision in the shortest possible time in these cases is a vital matter. These facts
indicate the importance and the necessity of having a system to support the decisions on evaluating
and prioritizing of risks in importing goods. Therefore, in this paper, a decision support system has
been designed and implemented to evaluate and prioritize the risks involved in importing goods in
Isfahan Farabi Pharmacy Company as a case study. A few models in decision support system are able
to manage the available data even if they are vague and uncertain.
Materials and Methods: İn this research, with inspiration from Project Management Body of
Knowledge (PMBOK) model which is one of the most comprehensive models in risk management, a
new model is presented to analyze and prioritize the risks of importing goods at the time of imposing
sanctions. This model consists of five stages: 1- planning for analysis and priority of the risks, 2identifying these risks, 3- analyzing the risks which means to review and evaluate four criteria of ‘the
possibility of the occurance of the risks’, ‘the degree of the effect of the risks’, ‘organizations’ ability
in response to these risks’ (McDermott and colleagues, 2009), and ‘the uncertainty of decision makers
in estimation’ (Klein & Cork, 1998). Thus, GFAHP and VIKOR methods by phase, group, and Grey
Relationship Analysis for risk prioritizing will combine together; 4- planning in response to the risks;
5- controling and following up of risks.
*

Corresponding author

Production and Operations Management, Vol. 9, Issue 1, No. 16, Spring & Summer 2018

Implimentation of the suggested model for a case study (Farabi Pharmacy Company) is performed
as follows: The system designed consists of three segments: 1- Data Base: the data based on this
system is prepared by using Microsoft Excel software. 2- Original Model: this is the main section of
the system which provides the possibility of performing calculations and MatLab software has been
used for coding purposes. 3- User Interface: this will provide the communication between the user
(decision makers) and the system.
Results and Discussion: The presented model was used to manage the risk of importing goods by
using a software system which is designed in Farabi Pharmacy Company and the most important risks
related to importing pharmaceutical ingredients in this company are recognized to be as follows: 1risks related to transportation of importing goods, 2- unsecured paths of transfering exchanges, 3failure to timely payment of exchange to selling companies, 4- the purchase from available limited
and invalid suppliers, 5- lack of training and previous commercial experiences in confrontation with
sanction situations, 6- increase of the values of foreign exchanges as compared with Iranian Rial, 7liquidity shortage at sanction situation, 8- putting the commercial performance related to supply chain
under pressure, 9- the decrease in precise and correct information in supply chain, 10- to decrease
product quality as a result of bottlenecks arising from sanctions.
After performing stages of analysis of risks by decision support system, the risks of ‘failure to timely
payment of exchange to selling companies’, ‘unsecured paths of transfering exchanges’, and risks
related to ‘transportation of importing goods’ were found to have the highest priorities. Therefore, the
organization resources should first be used to edit and execute the strategies for management of these
risks.
Conclusion: This paper has paid attention to quantifying the risks of importing goods for the first
time and has presented a combined method of quantity models in decision making for offices. Using
such a system in importing goods causes the recognition and control of related risks and the reduction
of time and expences which are sometimes irreparable. The organization should spend most of its
financial and human resources on executing a strategy for confrontation with risks of high priorities.
At the end, some strategies for control and confrontation with each well known risks are presented.
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چکیده :تجارت خارجی آمیخته با ریسکهای گوناگونی است .اگرچه برخی از آنها بهدلیل تلیریر شلرای
کالن اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی از حیطۀ کنترل خارج هستند ،آگاهی از نقش و اهمیت هریک بر رونلد
تجارت ،آمادگی برای مقابله و کاهش اررات ناخواستۀ بسیاری از آنها را فلراه ملیسلازد .در ایلم میلان،
تحری های گستردۀ اعمالشده بر کشور ،تنوع و تیریر ریسکها بر تجارت خارجی و بهویژه بخش واردات
کاال را بهطور بیسابقهای افزایش داده است؛ بههمیم دلی ارائۀ شلیوههلای ملررر بلرای کلاهش ارلرات آن
ضروری است .در ایم پژوهش برای نخسلتیم بلار سیسلت پشلتیتان تصلمی ن متتنلی بلر ملدلهلای کمیلی
تصمی گیری فازی برای ارزیابی و اولویتبندی ریسکهای واردات کاال ارائه ملیشلود .نتلایح حاصل از
بهکارگیری ایم سیست برای واردات اقالم دارویی در شرکت داروسازی فارابی (با استفاده از نرمافزاری که
برمتنای ایم سیست تهیه شده است) نشان می دهد از میان ده ریسک شناختهشده ،ریسلکهلای ملرتت بلا
پرداختنکردن بهموقع ارز به شرکتهای تیمیمکنندۀ خارجی ،مسیرهای نامطمئم انتقال ارز و حم و نق
اهمیت بیشتری دارند .درنهایت ،استراتژیهای مواجهله بلا ریسلکهلای شناسلاییشلده برمتنلای تجلار
کسبشدۀ قتلی در حوزۀ تحری ارائه میشوند.
واژههای کلیدی :مدیریت ریسک واردات کاال ،تحری  ،سیست پشلتیتان تصلمی گیلری ،ملدلهلای کمیلی
تصمی گیری
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مقدمه
عصر پرشتا

کنونی ،سازمانها را در معرض ریسکهای زیادی قرار داده است؛ زیرا تغییرات زیلادی در عرصلۀ

سیاست ،اقتصاد ،جامعه ،فرهنگ و غیره باعث افزایش تنوع و گسترۀ ریسک هلا شلده اسلت .ایلم املر سلرانجام بلر
عملکرد سازمانها در حوزههای مختلف (بهویژه حوزههای باالدستی و پاییمدستی که در ارتتاط بیشلتری بلا محلی
هستند) تیریر خواهد گذاشت .یکی از بخشهای مه در حوزۀ باالدستین سازمانهلای تولیلدی ،خریلد ملواد اولیله و
کاالهای الزم است که بهدالیلی مانند دردسترس نتودن آن در مح بهصورت مستقی  ،از نقاط مختلف دنیا خریلداری
و وارد کشور میشوند؛ اما خرید خارجی بهمراتب دشوارتر از خرید داخلی است؛ زیرا مسائلی مانند بانلک کلارگزار
خارجی ،انواع بیمهها ،انواع هزینههای بارگیری و تخلیۀ کاال ،مسئلۀ تلرخیص کلاال از گملر و پرداخلت حقلو و
عوارض گمرکی ،باعث پیچیده شدن آن می شود (گودرزی و هاشمی)6996 ،؛ بنابرایم سازمانهایی که ماهیت کلاری
آنها بیشتر حالت بازرگانی داشته و به امر واردات محصوالت مشغول هستند ،برای بقا در بازارهای رقابتی امروز باید
بهطور پیشبینانه عم کنند و برای کاهش ریسک فعالیتهایشان ،تجزیه و تحلی های مناستی انجام دهنلد؛ درنتیجله
بهدلی شرای متغیر بازارهای امروز و رقابتیشدن بازارها ،سازمانها نیاز جدیتری به استفاده از ابزارهلای ملدیریت
ریسک دارند .در ایم میان ،شرکت های وارداتی در داخ ایران ،بیشتر از قت با بحرانهلا و مسلائ محیطلی درگیلر
هستند (ولیزاده و امیدواری)6999،؛ زیرا باتوجهبه میزان وابستگی به واردات ،احتمال آسیبپذیری سلازمان از ایلم
ریسکها بیشتر خواهد بود .اهمیت موضوع زمانی روشمتر میشود که بیشتر بنگاههای تولیدی در کشورهای درحال
توسعه و از جمله کشور ایران بهشدت به واردات کاال نیازمند هستند؛ اما عالوه بلر ریسلکهلای معملول در فرآینلد
واردات کاال ،تحری های گسترده ،واردات کاال به کشور را به یکی از پرمخاطرهتریم امور سازمانی تتدی کرده است.
ادبیللات تحللری (ابللزار فشللار و اجتللار در پیشللترد سیاسللت خللارجی کشللورها) یکللی از بحللثبرانگیزتللریم و
غیرقطعیتریم ادبیاتها است (ولیزاده ،)6994 ،در اینجا مروری بر همیم منابع اند میشود.
ولیزاده ( ) 6994برخی از تعاریف مهمی دربارۀ تحری در ادبیات پژوهش را اینگونه معرفی میکند ،بهطور کللی
تحری شام هر عم منفی یا پاسخ به عم کنش در چارچو

تحری است .هنری بنیم 6و رابرت گیلپلیم 6تحلری

را دستکاری رواب اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی توصیف میکنند که برای ناگزیرکردن جامعله بله تغییلر
سیاست یا حکومت خود ،آن را تهدید به تنتیه اقتصادی میکند (زهرایی .)6911 ،مایک مالوی 9اعتقلاد دارد تحلری
سلسله اقدامات بدون استفاده از قُوای تهدید علیه کشور هدف یا فرد مدنظر است (ملالوی .)6994 ،بلریای کلارتر
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تحری را اقدامات اجتاری علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاستها یا دستک نمایش ایلدههلای یلک
کشور در قتال سیاستهای دیگر کشورها میداند (کارتر .)6900 ،مارگارت داکسی 5تحری را تنتیهاتی ملیدانلد کله
درقالب پیامدهای اعالمشده از پیروی نکردن یک کشور از استانداردها یا الزامات بیمالمللی ،تهدید به اجلرا درآیلد و
یا واقعاً اعمال شود (داکسی.)6994 ،
در تاریخ تمدن ،نخستیم بار قوم یهود تحری را علیه فرقههای درونی خود اعمال کرد (ولیزاده .)6994 ،در تمدن
چینی بهویژه در دوران حکومت "سلسلۀ چو ( 666قت از میالد) نیلز از ابلزار تحلری استفاده میشلد .بلاایلمحلال
شلاید نخلستیم ملستند دربلارۀ تحلری بله فرملان مگلاریم  1در عصر یونان باستان بازگردد که مگاریها را بهدلیل

ارائه سیست پشتیتان تصمی گیری برای ارزیابی و اولویتبندی ریسک واردات کاال با هدف مدیریت آرار تحری ایران06/...

ربلودن سله زن اسلپازینی 1زیر تحری قرار داد (علیخانی  .)6900در عصر نوزایی یا رنسانس نیز استفاده از اقتللصاد
و تحلری هلا برای بله زانلو درآوردن حریف و دستیلافتم بله اهلداف ملدنظر رواج داشلت .قلرن بیسلت را بایلد
سلرآغاز حرکتی جدید در استفاده از ابزار اقتصادی در سیاست خارجی برشمرد .با ایجاد جامعۀ ملل و متعاقلب آن
سازمان مل  ،تحری اقتصادی اهمیتی تازه در ماهیت و اجرا به دست آورد .در دوران جنلگ سلرد الگلو و تنلوع در
توس به تحری فراوان بود .بیم سالهلای  6905تلا  6994بعلضی اشکال تحری بر دیگر مل جهان بیش از شصلت
بار و با نلرخ میلانگیم سلاالنه بیلشتر از یلک تحری جدید تحمی شد .بیش از سهچهارم ایم تحلری هلا بلهوسلیلۀ
آمریکلا شلروع و تداوم یافت ( لوپز .)6990 ،0برخی از پژوهشگران در پژوهشهای خود نللشان دادهانللد کلله از
جنلگ جهانی دوم تا سال  6905حداق از  96تحری اقتصادی اسلتفاده شلده اسلت کله از ایلم تعللداد 19 ،ملورد
ازسوی آمریکا اعمال شده است و کشورهای انگلیس و شوروی در مقامهای بعدی قرار داشلتند (کلارتر .)6900 ،در
دهۀ  94ه بیش از  60تحری منع گلسترش سالحهای کشتار جمعی گلزارش شلده است کلله آمریکلا در ر س آن
قرار داشت.
تاریخچۀ اعمال تحری به کشور ایران به ابتدای پیروزی انقال

اسالمی برمیگردد .در سالهلای  6951تلا 6959

ضمم مصادرۀ دارایی دولت ایران نزد بانکهای آمریکایی ،صادرات هرگونه غذا و دارو به ایران ممنوع شد .عالوه بلر
ایم ،آمریکاییان از هرگونه معاملۀ مالی با ایرانیان منع شدند و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایلران
یا از ایران را ممنوع کرد .همچنیم تمامی تجهیزات نظامی خریداریشده یا سفارشدادهشده بهوسیلۀ دولت ایلران نیلز
توقیف شد .مرحلۀ دوم ه زمان با تجاوز نظامی عرا به ایران بود .ایم مرحلله از تحلری هلا در دورۀ زملانی 6916تلا
 6910اعمال شد .کنترلهای شدید و سختگیرانهتر از دورۀ اول تحری ها درخصوص صادرات تجهیلزات نظلامی بلا
استفادۀ دوگانه به ایران ،تصویب ممنوعیت صدور کاالها و فرآوردههای آمریکایی به ایران بلهوسلیلۀ کنگلرۀ آمریکلا،
ممنوعیت هرگونه معامله برای توسعۀ صنعت نفت در ایران ،ممنوعیت واردات ،صادرات و سرمایهگذاری متقابل بلیم
ایران و آمریکا عمدهتریم تحری های مرحلۀ دوم بودهاند .مرحلۀ سوم تحری ها از سلال  6915شلروع شلد .تصلویب
قانون تحری های ایران و لیتی و قراردادن اسامی بانکهای ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکتهای وابسلته بله سلپاه
پاسداران در لیست تحری ها ،مه تریم اقدامات ایم مرحله از تحری ها تا سال  6909بلوده اسلت .در مرحللۀ چهلارم
تحری ها که از آذرماه  6909با هدف کاستم از سرعت رشد توان هستهای صورت گرفت ،تحری صادرات نفت ایران،
تحری بانک مرکزی جمهوری و تحری شدیدتر واردات کاالهای ضروری و اساسی ،مه تلریم تحلری هلا بلهشلمار
میروند (گرشاستی و یوسفی دیندارلو)6995 ،؛ بههمیم دلی ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکالت رو بله
گسترش ناشی از تحری ها ،ضمم تشخیص بههنگام ریسکها ،اولویت و اهمیت آنها نیز تعییم شلوند؛ زیلرا اگرچله
پس از تواقق هستهای اخیر برخی گشایشها در میزان و گسترش تحری های کشور بله وجلود آملده اسلت ،فعلاالن
بازرگانی خارجی اذعان میکنند چالشهای اصلی همچنان پابرجا هستند .بلهعلالوه ،بلهدلیل پیوسلتگی اقتصلادهای
محلی به اقتصاد جهانی بهدلی جهانیسازی یا جهانی شدن ،استفاده از ابزار تحری گسترش خواهد یافلت؛ زیلرا ارلر
مثتت آن در تغییر سیاستهای دولتها بهنفع دولتهای تحری کننده ،رابت شده است.
به همیم دلی ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکالت رو به گسترش ناشی از تحری ها ،ضمم تشلخیص
بههنگام ریسکها ،اولویت و اهمیت آنها نیلز تعیلیم شلوند .اگلرچله مطالعلات انلدکی بلرای کمیلیسلازی ارزیلابی

 /06مدیریت تولید و عملیات ،دوره  ،.9پیاپی ،61شماره  ،6بهار و تابستان 6991

ریسکهای واردات بهدالیلی مانند ناپایداری منابع عرضه ،صورت گرفته است (وبیلری 9و اموسلا ،)6464،64درزمینلۀ
کمییسازی ارزیابی ریسکهای واردات به دالی تحری  ،پژوهشی انجام نشده است؛ ازایمرو ایم پژوهش میکوشد با
اتکاء به ادبیات پژوهشی مدیریت ریسک ،مدلی برای ارزیابی و اولویتبندی ریسکهای ملرتت بلا واردات کلاال در
شرای تحری ارائه کند.
اولویت بندی ریسک ،ابزاری برای ارجحیت دادن و کمک به تصمی گیرندگان برای تمرکز بر مه تریم ریسلک و
توسعۀ استراتژی ها برای مقابله با ریسک است .همچنیم به نظر می رسد اولویلت بنلدی ریسلک ،منطقلی تلریم نقطلۀ
شروع برای انجام عکسالعم دربارۀ کاهش تعداد ریسکها است (اسپیترو  66و همکاران .)6465 ،بدیمگونله بایلد
منابع کمیا

سازمان را بهنحوی ارربخش و کارآمد برای مواجهه با مه تریم ریسکهای شناختهشده به کلار گرفلت.

ایم مه اخذ بهتریم تصمیمات ازطریق ارزیابی و اولویتبندی ریسکها را فراه میآورد .بدیهی اسلت کله بلدون
استفاده از چنیم رویکردی و باتوجه به پیچیدگی شرای و ترکیب اطالعات ،مواجه با ریسکها املر آسلانی نخواهلد
بود؛ به عتارت دیگر قوانیم سرانگشتی و بهتریم حدس و گملانهلا در تصلمی گیلری جلایی ندارنلد (جعفرنلژاد و
یوسفیزنور .)6901 ،افزون بر ایم ،بیشتر مدیران دربارۀ بازۀ زمانی مدیریت ریسک بلهویلژه در مرحللۀ شناسلایی و
ارزیابی ریسک نگران هستند (لوونگ 66و همکاران)6990 ،؛ اما باتوجه به شرای فعلی حاک بلر کشلور ،بسلیاری از
تصمیمات دربارۀ واردات با ابهام همراه است و ایم در حالی است که تصمی گیری سریع در ایم زمینه امری حیلاتی
است.
موارد ذکر شده نشانگر اهمیت و ضروت سیستمی برای پشتیتانی از تصلمیمات دربلارۀ ارزیلابی و اولویلتبنلدی
ریسکهای واردات کاال است؛ سیستمی که بهکمک آن ریسکها را برمتنای معیارهلای کملی و کیفلی و بلاتوجلهبله
شرای پیچیدۀ امروزی و وجود انواع تحری ها بهدرستی اولویت بندی کرد و با استفاده از آن ،زمان الزم بلرای انجلام
تجزیه و تحلی در مدیریت ریسک را کاهش داد .مدلهای کمیی استفادهشده در سیست های پشلتیتانی تصلمی قلادر
هستند اطالعات دردسترس را (حتی اگر دارای ابهام باشند) بهخوبی مدیریت کنند؛ بههملیم دلیل در ایلم پلژوهش
سیست پشتیتان تصمیمی برای ارزیابی و اولویتبندی ریسکهلای واردات کلاال ،طراحلی و در شلرکت داروسلازی
فارابی اصفهان اجرا شده است .علت انتخا

ایم شرکت از میان صلنایع متعلدد ایلم اسلت کله صلنایع داروسلازی

اولویت زیادی برای سیاست گذاران و متولیان امور دارد؛ زیرا محصوالت متنوع و متعدد ایم صنایع به صورت مستقی
بر حوزۀ سالمت مررر است و هرنلوع تزللزل در واردات اقالملی کله نیلاز ایلم صلنایع اسلت ،ریسلکهلای جلانی
جترانناپذیری دارد.
سیست پشتیتان تصمی در مسائ زیادی مانند انتخا

تیمیمکنندگان (ایزدی و کتابی ،)6469 ،69ملدیریت بلانکی

از منظر تجهیز منابع طراحی (فدایی نژاد و همکاران ،)6994 ،تجزیه و تحلی ریسک در توسعۀ تجلارت الکترونیلک
(نگای و وات ) 6445 ،60استفاده شده است؛ اما جستجوی گسلترده نشلان داد سیسلتمی بلرای ملدیریت ریسلک یلا
ارزیابی و اولویتبندی ریسکهای واردات کاال بهویژه در شرای و محی تحریمی در ادبیات پژوهش وجود نلدارد؛
شاید به ایم خاطر که واردات کاال برای کشورهای دیگر حوزهای کنترلشدنی و شناخته شده است؛ زیلرا کشلورهای
زیر تحری  ،اند

هستند.
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ادبیات پژوهش
مرور کوتاهی بر پیشینۀ ادبیات سیست های پشتیتان تصمی  ،زمینۀ الزم برای ورود بله بحلث نظلری دربلارۀ آن را
فراه میکند؛ ازایمرو برخی جنتههای مه مرتت با موضوع در بخشهای بعدی ارائه میشوند.
سیستم پشتیبان تصمیم :برای سیست پشتیتان تصمی تعریف مشخص و واحدی وجود ندارد و در طلول زملان
تعریف آن تغییر یافته است .جون لیت  )6914( 65آن را مجموعهای از رویههای متتنی بر مدل برای پردازش دادهها و
قضاوت ها برای کمک به مدیر در اتخاذ تصلمیمش ،تعریلف کلرده اسلت .همچنلیم بلوی )6900( 61آن را سیسلت
کامپیوترمحور میداند که به کاربرانش برای تصمی گرفتم در مسائ

بدساختار کمک میکند (بوی .)6901 ،بدساختار

بهمعنای حالتهای غیرساختیافته یا نیمهساخت یافته است .از طرف دیگر ،سیست پشلتیتان تصلمی بلرای افلزایش
سرعت و دقتِ تجزیه و تحلی دادهها ،کاهش هزینهها و تجزیه و تحلی ن سودمند و پربازدۀ حج زیادی از دادههلای
کمیی طراحی میشود (مارتینسونز و دیویسون .)6441 ،61چون سیست پشتیتان تصمی با مسائ نیملهسلاختاریافته یلا
غیرساختاریافته سروکار دارد ،سفارشیکردن مدلها با استفاده از زبانها و ابزارهای برنامهنویسی ضروری است.
تصمیمگیری چندمعیاره :سیست پشتیتان تصمی از دانش و نظریههای گوناگون مانند عل اقتصلاد ،دانلش ملدیریت،
مدلهای ریاضی و بهویژه نظریۀ تصمی استفاده میکند .روشها و یافتههای تصمی گیری چنلدمعیاره بلرای سیسلت
پشتیتان تصمی اوای دهۀ  6904کاربردی شلدند .زلنلی )6906( 60پیلدایش تصلمی گیلری چنلدمعیلاره را براسلاس
مدلهای سیست پشتیتان تصمی توصیف میکند (کو69،و همکلاران .)6466 ،در ایلم پلژوهش نیلز سیسلت پشلتیتان
تصمی براساس روشهای تصمی گیری چندمعیاره طراحی شده است .روشهای تصمی گیری چندمعیاره کله بلرای
طراحی سیست پشتیتان تصمی در ایم پلژوهش اسلتفاده ملیشلوند ،روش تحلیل سلسلله مراتلب فلازی گروهلی
( ،64)FAHPویکور ( 66)VIKORفازی گروهی و تجزیه و تحلی رابطلۀ خاکسلتری ( 66)GRAفلازی هسلتند .ایلم
مدلها که در سیست پشتیتان تصمی مدلسازی شدهاند ،در مرحلۀ تجزیه و تحلی ریسک در فرایند ریسک اسلتفاده
و در بخش سوم بهاختصار معرفی میشوند.
مدیریت ریسک

مدیریت ریسک بعد از جنگ جهانی دوم مطالعه شده است .چندیم منتع ،زمان پیدایش و منشی ملدیریت ریسلک
مدرن را بیم سالهای  6955تا  6910دانستهاند (دیون .)6469 ،69آرتور ویلیامز و ریچارد هینز 60مدیریت ریسلک را
فرایند شناسایی ،ارزیابی و کنترل ریسکهای اتفاقین بالقوه تعریف کردهاند .پیامدهای ممکم ایلم ریسلکهلا ممکلم
است باعث ایجاد خسارت یا تغییر در وضع شود (جیآر و هینز .)6905 ،ملدیریت ریسلک در حفل اجتملاع و در
امنیت محیطی ،در ایجاد اطالعات بهتر برای کمک در تصمی گیری و در بهتود بینش اجتماعی از ریسک مهل اسلت
(مانسور 65و همکاران .)6440 ،با استفاده از مدیریت ریسک ،ریسکها شناسایی و ارزیابی میشوند و ارجحیت آنهلا
نستت به ه مشخص می شود .به ایم ترتیب ،با کاربرد هماهنگ و اقتصادی منابع ،امکان به حداق رساندن ،کنترل و
تعدی احتماالت و تیریر وقایع تیسفآور حاص میشود (هابارد .)6449 ،61مدیریت ریسک فرایند تصلمیی گیلری و
اجرای اقدامات الزم برای برطرفساختم مخاطرات ریسکهلای شناسلاییشلده در مرحللۀ ارزیلابی ریسلک اسلت؛
درحالیکه ه زمان اررات منفی ریسک را در تجارت به حداق میرساند .هدف اصلی آن است که ریسک بهگونلهای
مدیریت شود که اطمینان حاص شود بیم خواسته های کشور برای به حداق رساندن احتمال یا تکرار وقوع ریسلک
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و پیامدهایش توازن مناستی برقرار است (رو دی پورنی.)6461 ،61
باتوجه به اهمیت ریسک در فرآیند واردات کاال به ویژه در شرای تحری و بهخصوص واردات اقالم دارویلی ،و
ازآنجا که مدیریت ریسک واردات مستلزم تصمی گیری در شرای نادقیق فازی است ،در ایم پژوهش از نظریۀ فلازی
لطفی عسکرزاده استفاده می شود (زاده .)6915 ،60ایم نظریه برای مدلسازی ابهامن فرایندهای وابسته به دانلش بشلری
طراحی شده است (لیم 69و همکاران )6441 ،و در آن تصمی گیرندگان میتوانند آزادانه دامنۀ مقادیر ملدنظر خلود را
انتخا

کنند .آنگاه قضاوتهای همراه با شَک تصمی گیرندگان در قالب اعلداد فلازی بیلان ملیشلود (وحیلدنیا 94و

همکاران.)6449 ،
مطالعات انجامشده
تاموسیتییم 96و همکاران ( )6469در مقاله ای با عنوان «ارزیابی ریسک چند معیارۀ یک پروژۀ ساخت» ،ریسلک را
در سه پروژه برای یک مرکز بازرگانی ارزیابی کرده اند .ارزیابی ریسک با روش  TOPSISفازی انجام شده است و با
استفاده از آن ریسکهای مرتت با پروژهها رتتهبندی شدهاند.
کاترینو و نوردگارد )6464( 96در مقالهای با عنوان «ترکیب آنالیز ریسک و تصمی گیری چنلدمعیاره در ملدیریت
دارایی سیست توزیع بر » ماتریس ریسک را در دو بعد شام احتمال وقوع ریسک و شلدت تلیریر نتلایح آن رسل
کردهاند.
وبیری و اموسا ( ،)6464در مقالهای با عنوان «کمییسازی ریسک واردات نفت خام آفریقلای جنلوبی :یلک ملدل
پرتفولیوی چندمعیاره» با استفاده از نظریۀ پرتفولیو ،چارچوبی تجربی برای اندازهگیری کمیی ریسکهای سیستماتیک
و خاصن واردات نفت خام طی سالهای  6990تا  6441ارائه میدهد .در ایم مقاله نتیجه ملیشلود سیاسلت وارداتِ
ماهیانۀ رابت از نواحی مشخص عرضۀ نفت خام ،ریسکهلای خلاص و سیسلتماتیک پرتفولیلوی نفلت وارداتلی را
بهترتیب با آهنگ  16درصد و  6.9درصد کاهش میدهد .ایم مقاله بهدلیل آنکله بلرای محیطلی بلا دادههلای کملین
مشخص و دردسترس تهیه شده است ،میزان کاهش ریسک را محاسته میکند؛ اما دربارۀ محیطی مانند محی تحلری
به دلی وجود ابهام زیاد و در اختیار نتودن مدلهای کمی در اقتصاد کلالنن چنلیم محلی هلایی ،امکلان نتیجلهگیلری
مشابهی وجود ندارد.
لوی )6445( 99در مقاله ای با عنوان «تصمی گیری چندمعیاره و سیست پشلتیتان تصلمی بلرای ملدیریت ریسلک
سی » بر نظریههای تصمی گیری چندمعیاره بلا اسلتفاده از سیسلت پشلتیتان تصلمی تیکیلد کلرده اسلت .ایلم روش
راهح های مختلفِ مدیریت ریسک را رتتهبندی کرده است.
رابنت )6990( 90در مقالهای با عنوان «ارجحیتبندی پلروژههلای کلاهش ریسلک» بلا بررسلی دقیلق و ارزیلابی
ریسک ها ،پیشنهاداتی برای کاهش آنها داده اسلت .ایلم پیشلنهادات شلام چهلار روش ر یگیلری ،سیسلت امتیلاز
وزندارشده ،تجزیه و تحلی سود/هزینه و تجزیه و تحلی ن تصمی است.
جعفرنژاد و یوسفیزنوز ( )6901در مقالهای با عنوان «ارائۀ مدل فازی رتتهبندی ریسلک در پلروژههلای حفلاری
شرکت پتروپارس» ابتدا تعداد  60ریسک ممکم الوقوع را در پروژۀ حفاری چاه نفت با روش دلفی شناسایی و سپس
با رویکرد فازی ریسکها را با تیکید بر احتمال وقوع ریسکها و شدت تیریر آنها شناسایی و رتتهبندی کردهاند.
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شمسمجد و مرتهب ( )6901در پژوهشی با عنوان «ارائۀ الگویی برای بررسی و مدیریت ریسک در قراردادهلای
 »EPCمدلی کلی برای ایم نوع قراردادها ارائه کردهاند که شام شش مرحلۀ برنامهریزی ریسک ،شناسلایی ریسلک،
تحلی کیفی ریسک ،تحلی کمی ریسک ،واکنش به ریسک و کنترل ریسک است.
ایم پژوهش از دو منظر دارای نوآوری است؛ نخست طراحی سیست پشلتیتان تصلمی گروهلی بلرای ملدیریت
ریسک واردات کاال است که طتق مطالعات انجامشده تاکنون چنیم پژوهشی در حلوزۀ تحلری انجلام نشلده اسلت.
نوآوری دیگر در رابطه با تلفیق سه روش  AHPفازی گروهی VIKOR ،فازی گروهلی و ضلریب  GRAاسلت کله
طتق مطالعات انجامشده تا به حال ایم سه روش برای ح مسئلۀ ریسک با ه تلفیق نشدهاند.
روش پیشنهادی اجرای پژوهش
برای انجام مدیریت ریسک پروژه ،مدل های مختلفی مطرح شده است؛ ولی تاکنون برای مواجهه با ریسلکهلای
مرتت با تحری در تجارت خارجی و از جمله واردات کاال مدلی ارائه نشده است؛ ازایمرو در ایم پژوهش بلا الهلام
از مدل ( 95PMBOKکه یکی از جامعتریم مدلها بلرای ملدیریت ریسلک اسلت) ملدل جدیلدی بلرای ارزیلابی و
اولویتبندی ریسکهای واردات کاال در شرای تحری ارائه می شلود .ایلم ملدل شلام پلنح مرحللۀ برناملهریلزی،
شناسایی ،تجزیه و تحلی  ،برنامهریزی واکنش به ریسک و کنترل و پیگیری ریسک است .ایلم فراینلد در شلک ()6
ارائه شده است.
برنامهریزی مدیریت ریسک
شناسایی ریسک
تجزیه وتحلی ریسک

برنامهریزی واکنش به ریسک

پیگیری و کنترل ریسک

شک  -6فرایند ارزیابی و اولویتبندی ریسک واردات کاال متتنی بر

روش PMBOK

برنامه ریزی ارزیابی و اولویتبندی ریسکهای واردات کاال :در ایم مرحله نحوۀ برنامهریزی فعالیتهلا ،تهیلۀ
خ مشیها و روش اجرای آن بهطور واضح مشخص میشوند .همچنیم منلابع اطالعلاتی الزم و تعیلیم زملانبنلدی
جمعآوری اطالعات در ایم مرحله تعییم میشوند.
شناسایی ریسکهای واردات کاال :در ایم مرحله ،ریسکهایی که بهطور بالقوه بلر واردات کلاال ملررر هسلتند،
شناسایی ،توصیف و مشخصات آنها جزء به جزء مشخص میشوند .برای انجام ایم امر با تصمی گیرنلدگان واردات
شرکت داروسازی فارابی و خترگان صنعت و دانشگاه مصاحته انجام میشود.
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تجزیه و تحلیل ریسکهای واردات کاال :منظور از تجزیه و تحلی ریسکهلای واردات ایلم اسلت کله چهلار
معیار «احتمال وقوع ریسک»« ،میزان تیریر ریسلک»« ،توانلایی سلازمان در واکلنش بله ریسلک» (امسلیدرملوت 91و
همکاران )6449 ،و « عدماطمینان تصمی گیرندگان در تخمیم» (کلیم و کار  )6990 ،91بررسی و محاسته میشلود.
احتمال وقوع ریسک نشاندهندۀ انتظاری است که تصمی گیرندگان دربارۀ وقوع ریسک دارند .میلزان تلیریر ریسلک،
میزان تیریری است که ریسک بر اهدافِ واردات دارد .توانایی سازمان در واکلنش بله ریسلک نشلاندهنلدۀ توانلایی
سازمان برای پیش بینی وقوع ریسک و آمادگی مقابله با ریسک است .عدماطمینان تخمیم نشلانگلر میلزان اطمینلانی
است که تصمی گیرندگان دربارۀ تخمیمهای آنها از ارزیابی ریسکها دارند .شک ( )6فرایند تجزیه و تحلی ریسک
ارائهشده در ایم پژوهش را نشان میدهد.

شک  -6فرایند تجزیه وتحلی ریسک

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی ( )GFAHPبرای تعیین اهمیت معیارهای ریسک :در ایم پلژوهش
از روش  GFAHPبرای به دست آوردن وزن هر معیار استفاده میشود .فراینلد تحلیل سلسلله مراتتلی کله توملاس
ساعتی 90بنا نهاده است ،از جامع تریم سامانه های طراحلی شلده بلرای تصلمی گیلری بلا معیارهلای چندگانله اسلت
(قدسی پور .)6900 ،در تصمی گیری ممکم است از چندیم تصمی گیرنده اسلتفاده شلود؛ در ایلم شلرای براسلاس
نظرات اجماعشدۀ آنها تصمی گیری انجام میشود (احدی و غضنفریراد .)6994 ،برخالف محتوبیتی که  AHPدارد،
به دلی ناتوانی در ترکیب ابهام ذاتی و نتود صراحت مربوط به نگاشت ادرا های تصمی گیرنلدگان بلا اعلداد دقیلق،
نقدهایی به آن میشود (دنگ .)6999 ،99برای غلته بر ایم نقص چانگ )6991( 04نوع فازی آن را ارائه کرد (ملومنی،
.)6909
در روش چانگ ماتریس مقایسۀ زوجی با استفاده از متغیرهای کالمی انجام ملیشلود .منظلور از متغیلر کالملی،
استفاده از کلماتی مانند خیلیخو  ،خو

یا بد برای ارزیابی پدید بهجای استفاده از اعداد دقیق است .با اسلتفاده از

منطق فازی ایم متغیرها به متغیرهای محاسلتاتی تتلدی ملیشلوند (ایلزدی و همکلاران .)6466 ،متغیرهلای کالملی
بهشیوههای مختلفی به اعداد فازی تتدی میشوند .در ایلم پلژوهش بلرای ارزیلابی اهمیلت هلر معیلار نسلتت بله
معیارهای دیگر از متغیرهلای زبلانی جلدول ( )6و هل ارز اعلداد فلازی مثلثلی آنهلا اسلتفاده ملیشلود .هرکلدام از
تصمی گیرندگان مقایسات زوجی خود را بر ایم اساس انجام می دهنلد .سلپس ملاتریس اصللی مقایسلۀ زوجلی یلا

ارائه سیست پشتیتان تصمی گیری برای ارزیابی و اولویتبندی ریسک واردات کاال با هدف مدیریت آرار تحری ایران01/...

بهعتارتی اجماع نظرات تصمی گیرندگان ازطریق میانگیم هندسین نظرات تصمی گیرندگان مختلف به دست ملیآیلد.
رابطۀ ( )6نشاندهندۀ میانگیم هندسی نظرات  kتصمی گیرنده است.
()6

k

1

k

   x ij 
l 1



X ij

 iو  jشاخص ها و گزینه ها هستند؛ بنابرایم با استفاده از ایم رابطه ،ماتریس مقایسۀ زوجی اصلی به دست می آید.
سپس برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی ،مقدار  S kکه خود عددی مثلثی است بلا اسلتفاده از رابطلۀ
( )6محاسته میشود.
1

()6

m n

s k   M kl   M ij 
j 1
 i 1 j 1

n

در ایم رابطه k ،برابر شمارۀ سطر و  iو  jبهترتیب نشاندهندۀ ریسکها و معیارها هستند.
سپس درجۀ بزرگی  S kها نستت بهه به دست میآیند .بهطلورکلی اگلر  M 1و  M 2دو علدد فلازی مثلثلی از
ماتریس مقایسات زوجی باشند ،درجۀ بزرگی  M 1بر  ، M 2که با )  V (M 1  M 2بهصورت رابطله ( )9نشلان داده
میشود.
()9

if m1  m2 
1


V M 1  M 2   
u1  l 2

 (u  l )  (m m ) otherwise 
 1 2
2 1


میزان بزرگبودن عدد فازی مثلثی از  Kعدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطۀ ( )0به دست میآید.
()0

,M K  

,V  M 1  M K  

V M 1  M 2,

min V  M 1  M 2  ,

برای محاستۀ وزن هر معیار در ماتریس مقایسۀ زوجی از رابطۀ ( )5استفاده میشود.
()5

w ' (x i )  min V (S i  S k )
Ki

K  1, 2,, n

بنابرایم بردار وزن معیارها بهصورت رابطۀ ( )1خواهد بود.
()1

T

w  w (c1 ),w (c 2 ),w (c 3 ),w (c 4 ) 
'

'

'

'

'

که همان بردار ضرایب غیربهنجار فرایند تحلی سلسله مراتتی فازی است .بهکمک رابطلۀ ( ،)1نتلایح غیربهنجلار
رابطۀ ( ،)1بهنجار میشوند.
()1

'
w CJ
'w CJ

Wj 
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 VIKORفازی گروهی برای تشکیل ماتریس تصمیم :مفهوم اساسی روش  VIKORبه تعاریف نقلاط ایلدهآل
مثتت و منفی متکی است .نخستیمبار آپریسوویچ 06ایم روش را بلرای حل مسلائ تصلمی چنلدمعیلاره مجلزا بلا
معیارهای نامتناسب معرفی کرده است (آپریسوویچ و تزنگ .)6440 ،06ایم روش براسلاس رتتلهبنلدی و انتخلا

از

یکسری گزینه و تعییم راهح های توافقی برای مسئله با معیارهای ناسازگار ایجاد شده است که به تصمی گیرندگان
برای رسیدن به تصمی نهایی کمک میکند (آپریسلوویچ .)6466 ،در ایلم روش نیلز ،درصلورتیکله بلرای تشلکی
ماتریس تصمی نیاز به چندیم تصمی گیرنده باشد ،براساس نظرات اجماع شدۀ تمامی تصمی گیرندگان تصمی گیلری
انجام میشود؛ بنابرایم در ایم پژوهش از روش  VIKORفازی گروهی برای به دست آوردن اهمیت نستی ریسکها
استفاده می شود .ایم روش را ونگ و همکاران ( )6445معرفی کردهانلد (میرغفلوری و همکلاران )6996 ،و مراحل
انجام آن بهشرح زیر است.
در ایم روش ابتدا باید ماتریس تصمی بهوسیلۀ هرکدام از تصمی گیرندگان با استفاده از متغیرهای زبانی تشکی
شود .ماتریس تصمی نشان دهندۀ ارزیابی درجۀ اهمیت نستی ریسکها باتوجهبه معیارها اسلت .بلرای تشلکی ایلم
ماتریس از متغیرهای کالمی و اعداد فازی مثلثی ه ارز آنها در جدول ( )6استفاده ملیشلود .سلپس ملاتریس اصللی
تصمی یا بهعتارتی اجماع نظرات تصمی گیرندگان ،از طریلق میلانگیم هندسلین نظلرات تصلمی گیرنلدگان مختللف
براساس رابطۀ ( )6به دست میآید .ماتریس تصمی در رابطۀ ( )0نشان داده شده است.
()0

Cn

x 1n 
x 2n 



x mn 

C1

C2

A1  x 11 x 12
A 2  x 21 x 22



A m  x m1 x m 2

در ایم ماتریس A1 , A2 , Am ،نشاندهنلدۀ ریسلکهلا هسلتند.

Cn

C1 C 2

D

نشلاندهنلدۀ معیارهلایی هسلتند و

ریسکها با آنها اندازهگیری میشوند x ij .نشاندهندۀ ارزش ریسک  A iباتوجهبه معیارها است .در محی فازی ایلم

ارزشها بهصورت اعداد فازی مثلثی   l , m ,u تعریف میشوند.

در ماتریس تصمی گیری اغلب مقیاس های مختلفی وجود دارند که قابل مقایسله بلا یکلدیگر نیسلتند؛ بنلابرایم
ماتریس تصمی گیری بهنجار میشود .در ایم پژوهش دو معیلار «میلزان تلیریر ریسلک» و «احتملال وقلوع ریسلک»،
معیارهایی مثتت هستند؛ زیرا هرچه ایم دو معیار افزایش یابند ریسک نیز افزایش پیدا میکند .دو معیار «عدماطمینلان
تخمیم» و «توانایی سازمان در واکنش به ریسک» نیز معیارهایی منفی هستند؛ زیرا هرچه علدماطمینلان کمتلر باشلد،
بهتر است .همچنیم هر چه توانایی سازمان در واکنش به ریسک افزایش پیدا کند ،ریسک کاهش مییابلد .روشهلای
زیادی برای بهنجارکردن ماتریس تصمی گیری وجود دارد که در ایم پلژوهش از روش بهنجارسلازی چلم و شلو
استفاده میشود.

09
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جدول  -6متغیرهای کالمی برای ارزیابی اهمیت هر معیار (کایا و کهرمان)6466 ،
معکوس و برعکس

اعداد فازی

متغیرهای کالمی

()6/9 ،6/5 ،6/6

()6 ،5/6 ،9

اهمیت مطلق

()6/5 ،6/6 ،6/9

()9/6 ،6 ،5/6

اهمیت خیلی بیشتر

()6/6 ،6/9 ،6

()6 ،9/6 ،6

اهمیت بیشتر

()6/9 ،6 ،6

()6 ،6 ،9/6

اهمیت کمی بیشتر

()6 ،6 ،6

()6 ،6 ،6

اهمیت یکسان

جدول  -6متغیرهای کالمی برای رتتهبندی ریسکها (کایا و کهرمان)6466 ،
اعداد فازی

متغیرهای کالمی

()9 ،64 ،64

خیلی بیشتر

()1 ،9 ،64

بیشتر

()5 ،1 ،9

نستتاً بیشتر

()9 ،5 ،1

متوس

()6 ،9 ،5

نستتاً ک

()4 ،6 ،9

ک

()4 ،4 ،6

خیلی ک

ماتریس تصمی گیری بهنجارشده بهصورت  Fنمایش داده میشود و در رواب ( )9و ( )64نشان داده شده اسلت
(چم:)6444 ،00

F  f ij 
m n

()9

()64

 l ij m ij u ij 
f ij    ,  ,   , j  B
u u u 
j
j 
 j


 l j l j l j 
f ij   ,
,
, j C
 u m l 
ij
ij 
 ij
u j  max u ij if j  B l j  min l ij if j  C
i

i

 Bمربوط به معیار مثتت و  Cمربوط به معیار منفی است .روش اصللی  VIKORبراسلاس گلامهلای زیلر اسلت
(بزازی ،اسانلو 05و همکاران:)6466 ،
گام :6محاستۀ ایدهآل مثتت و منفی هر معیار مطابق با ماتریس استانداردشده  Fکه مقدار ایدهآل مثتت بلهصلورت

 f 1 , f 2 ,..., f n 



 fو مقدار ایدهآل منفی بهصورت  f 1 , f 2 ,..., f n 



 fاست .مقلادیر ایلدهآل مثتلت و

منفی بهترتیب با استفاده از رواب ( )66و ( )66محاسته میشوند.
()66

f j  max f ij

()66

f j  min f ij

j

j

 /94مدیریت تولید و عملیات ،دوره  ،.9پیاپی ،61شماره  ،6بهار و تابستان 6991

گام  :6در ایم گام مقدار مطلو

و نامطلو

هریک از گزینهها که بهترتیب با  S iو  R iنشان داده میشلوند ،بلا

استفاده از رواب ( )69و ( )60محاسته میشوند.

D  f j , f ij 

()69

D  f j , f j 

n

S i  W j
j 1


D  f j , f ij  

R i  max W j


j
 D  f j , f j  

()60

گام  Q i :9که مقدار شاخص  VIKORبرای گزینه iام است ،مطابق با رابطۀ ( )65به دست میآید.
()65

R

R

i


S  

R
 1  

R

S 

i


S

S

Qi

در ایللم رابطللههللا  R   maxi R i ، S   min i S i ، S   maxi S iو  R   mini R iهسللتند  .حللداکثر
مطلوبیت گروهی است و معموالً برابر  4/5در نظر گرفته میشود ،اگرچه میتواند مقداری بیم  4تلا  6داشلته باشلد.
 W jوزن معیارها است.
گام  :0رتتهبندی یا تعییم اهمیت نستی ریسکها است .مه تریم ریسک در ایم روش ریسکی است که کمتلریم
مقدار  Qرا داشته باشد.
تحلیل رابطۀ خاکستری( )GRAبرای تعیین فاصلۀ ریسکهاا از نقاا ایادهآل :دنلگ در سلال  6906نظریلۀ
خاکستری را مطرح کرده است (دنگ .)6906 ،ایم نظریه برای تصمی گیری در شرایطی است که اطالعات نلاقص و
مته هستند (میرغفوری و همکاران .)6996 ،نظریۀ خاکستری در تصلمی گیلری چنلدمعیلاره بلا نلام تحلیل رابطلۀ
خاکستری به کار گرفته شده است .تحلی رابطۀ خاکستری بخشی از نظریۀ خاکستری است که برای ح مسلائلی بلا
رواب متقاب و پیچیده مناسب است (کو 01و همکاران.)6440 ،
از ضریب  GRAفازی که جزئی از تحلی رابطۀ خاکستری است برای محاستۀ فاصلۀ هر ریسک از مقدار ایلدهآل
مثتت و منفی در روش  VIKORاستفاده میشود؛ زیرا کارایی ایم روش در مواجهه با اطالعات ناقص و مته فضای
ریسک بیشتر از سایر روش های آماری است .در محاستۀ ضریب رابطۀ خاکستری( 01کلو و همکلاران )6440 ،بلرای
تعییم نزدیکی  x ijبه  x 0 jاستفاده میشود .هرچه ضریب رابطۀ خاکستری بزرگتر باشلد x ij ،بله  x 0 jنزدیلکتلر
است .ضریب رابطۀ خاکستری با استفاده از رابطۀ ( )61محاسته میشود.
()61

 min   max
ij   max

  x 0 j , x ij  

for i=1,2,...,m j=1,2,...,n

در ایم رابطه    x 0 j , x ij ضریب رابطۀ خاکستری میان  x 0 jو  x ijرا نشان میدهد .سلایر متغیرهلا در روابل
( )61تا ( )69تعریف شدهاند.
()61

ij  x 0 j  x ij
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()60
()69

min  Min ij ,i=1,2,...,m; j=1,2,...,n

max  Max ij , i  1, 2,..., m ; j=1,2,...,n

 =   0,1ضریب تشخیص

هدف از بهکارگیری ضریب تشخیص ،گسترش یا محدودساختم دامنۀ ضریب رابطلۀ خاکسلتری اسلت .ضلریب
تشخیص معموالً برابر  4.5در نظر گرفته میشود.
مزایا و نقاط قوت روش هیتریدی ارائهشده بهشرح زیر هستند:


روش  FAHPبرای تعییم اهمیت نستی معیارهای انتخابی ،استفاده شلده اسلت؛ چلون متتنلیبلر مقایسلات

زوجی است و استفاده از متغیرهای زبانی را جایز میداند (کایا و کهرمان)6466 ،00؛


روش  VIKORدر مقایسه با سایر روشهای مشابه خود (برای مثال  )TOPSISبرتلریهلای بسلیاری دارد.

براساس پژوهشی که آپریسویچ و تزنگ در سال  6440بلرای مقایسلۀ دو روش  VIKORو  TOPSISانجلام دادنلد،
جوا هایی که ازطریق روش  VIKORبه دست آمد از روش  TOPSISدقیقتر بود .براساس نتایح ایم پلژوهش ،در
روش  VIKORشاخص رتتهبندی براساس نزدیکی به جوا

ایدهآل معرفلی ملیشلود؛ درصلورتیکله در TOPSIS

گزینۀ انتخا شده باید کمتریم فاصله را از ایدهآل مثتت و بیشتریم فاصله را از ایدهآل منفی داشلته باشلد؛ یعنلی در
روش  TOPSISدو نقطۀ مرجع معرفی می شود ولی اهمیت نستی فاصله از ایم نقاط در نظر گرفته نمیشود .بهعالوه
در روش  VIKORاز نرمالسازی خطی استفاده میشود و ارزش نرمالشده به واحد ارزیابی معیارها بسلتگی نلدارد؛
درحالیکه در روش  TOPSISاز نرمالسازی برداری استفاده میشود و ارزش نرمالشده در ایم روش ممکلم اسلت
به واحد ارزیابی معیارها بستگی داشته باشد (آپرویسویچ و تزنگ.)6440 ،


از مزیللتهللای روش تحلیل رابطللۀ خاکسللتری نسللتت بلله سللایر روشهللای آمللاری شناسللایی رواب ل و

مشخص کردن رواب کمی و کیفی میان عوام پیچیده با اطالعاتِ نلاقص اسلت .روشهلای آملاری در برخلورد بلا
اطالعاتِ ناکافی کارایی ندارند (سانگ و شپرد.)6466 ،09
رتبهبندی ریسکها :نخست براساس روش  AHPفازی گروهی ،وزن هر معیار تعیلیم و سلپس گلامهلای زیلر
برای رتتهبندی ریسکها انجام میشود.
گام اول :ماتریس تصمی گیری چندمعیاره باتوجهبه متغیرهای کالمی جدول ( )6از نظر هر تصمی گیرنده تشلکی
میشود .درادامه اجماع نظرات آنها از طریق میانگیم هندسی ماتریسهای تشلکی شلدهِ بلهوسلیلۀ تصلمی گیرنلدگان
مختلف به دست میآید .سپس ایم ماتریس با استفاده از رواب ( )9و ( )64بهنجار میشود.
گام دوم :از ماتریس بهنجارشده ،راهح های ایدهآل مثتت و منفی بهترتیب با اسلتفاده از روابل ( )66و ( )66بله
دست میآیند.
گام سوم :فاصلۀ هر ریسک از ایدهآل مثتت و منفی با استفاده از ضریب رابطلۀ خاکسلتری فلازی ملوزون تعیلیم
میشوند .ایم ضریب در رابطۀ ( )64نشان داده شده است (کو و لیانگ.)6466 ،54
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برنامهریزی واکنش به ریسک :در ایم مرحله روشهای برخورد با ریسکها تجزیه و تحلی میشوند تا بهتلریم
شیوۀ مواجهه با ریسکهایی که در مراح قت شناسایی و تجزیه و تحلی شدهاند ،بلرای دسلتیابی بله فرصلتهلای
بیشتر و پرهیز از تهدیدها انتخا

شوند .ایم فرایند امکان پاسخ متناسب به هلر ریسلک را بلرای تصلمی گیرنلدگان

فراه میآورد .بهطورکلی شیوههای مواجهه با انواع ریسک در چهار گروه کلی زیر دسلتهبنلدی ملیشلوند (خامنله،
:)6900


اجتنا  :56برای زمانی مناسلب اسلت کله سلازمان بلرای حلذف تقریتلاً تملامی ارلرات ناشلی از ریسلک،

برنامهریزی میکند .التته باید با در نظر داشت که حذف ک اررات ریسک هیچوقت امکانپذیر نیست.



انتقال :56برای زمانی که سازمان درجهت انتقال اررات ناشی از ریسک به شخص رالث ،برنامهریزی میکند.
تعدی

59

 :برای زمانی که سازمان در جهت ایجاد تخفیلف در احتملال یلا ارلرات ناشلی از ریسلک تلا حلد

تعریفشده ،برنامهریزی میکند.


پذیرش :50برای زمانی که سازمان تصمی ندارد برنامۀ کاری خود را برای برخورد با ریسک تغییر دهد و یلا

اصوال برخورد با ریسک ممکم نیست.
پیگیری و کنترل ریسک :ایم فرایند شام پیگیری مواجهه بلا ریسلک هلای شلناخته شلده ،کنتلرل ریسلک هلای
باقیمانده ،شناسایی ریسک های جدید ،اطمینان یافتم از اجرای برنامۀ مدیریت ریسک و ارزیابی میزان ارربخشلی آنهلا
در کاهش ریسک است (خامنه .)6900 ،فرایند ملدیریت ریسلک بله دلیل پویلایی ریسلک تلداوم خواهلد داشلت؛
بهعتارتدیگر باید ریسکهای جدید شناسایی و بهترتیبن ذکرشده تجزیه وتحلی شوند.

ارائه سیست پشتیتان تصمی گیری برای ارزیابی و اولویتبندی ریسک واردات کاال با هدف مدیریت آرار تحری ایران99/...

پیادهسازی مدل پیشنهادی برای مطالعۀ موردی (شرکت داروسازی فارابی)
اکنون برای طراحی سیست پشتیتان تصمی و تهیۀ بسلتری بلرای اسلتفاده از آن در سلازمان ،اجلزای مختللف آن
تشریح می شوند .ایم سیست شام سه جزء است؛ ایم سه جزء عتارتند از -6 :پایگلاه داده  -6ملدل متنلا  - 9رابل
کاربر.
پایگاه دادۀ ایم سیست با استفاده از نرمافزار اکس مایکروسافت تهیه شده است و در آن دادهها بلهعنلوان ورودی
سیست  ،جمع آوری و ذخیره می شوند .سیست شام دو پایگاه داده برای ذخیرۀ متغیرهای زبانی برای مقایسۀ زوجلی
معیارها و تشکی ماتریس تصمی است.
مدل متنا بخش اصلی سیست است که امکان انجام محاسلتات الزم را فلراه ملیآورد؛ محاسلتاتی کله بلرمتنلای
مدلهای معرفیشده در بخشهای 6-9-9الی  0-9-9انجلام ملیشلود .در ایلم پلژوهش از نلرمافلزار متللب بلرای
کدنویسی استفاده شده است.
راب کاربر امکان ارتتاط بیم کاربر و سیست را فراه میکند .کاربران (تصمی گیرنلدگان) ملیتواننلد بله محلی
نرمافزار وارد شوند و فرآیند مدیریت ریسک را بهآسانی انجام دهند.
روش جمعآوری دادهها
روش پیشنهادی برای جمعآوری داده های الزم در ایم پژوهش ،مصاحته است .نخست ریسکهایی که از طریلق
بررسی ادبیات پژوهش و گفتگو با خترگان صنعت و دانشگاه شناسایی شدند بهصورت فهرستی همراه با ذکر چهلار
معیار احتمال وقوع ریسک ،میزان تیریر ریسک ،عدماطمینان تخمیمها و توانایی سلازمان در واکلنش بله ریسلک بله
هریک از تصمی گیرندگان ارائه شد تا میزان اهمیت هر ریسک باتوجهبه چهار معیار گفتهشده بهصورت کالمی بیلان
شود .سپس از آنها خواسته شد معیارها را بهصورت زوجی و با استفاده از متغیرهای کالمی مقایسله کننلد تلا از ایلم
طریق وزن معیارها تعییم شوند.
برنامهریزی برای ارزیابی و الویتبندی ریسک :برای آشنایی تصمی گیرنلدگان بلا موضلوع پلژوهش و تعیلیم
دستورالعملی برای انجام مرحله به مرحله آن ،نخست نشستی با مدیران و کارشناسان مرتت با واردات اقالم دارویلی
شرکت داروسازی فارابی تشکی شد .در ایم جلسه ،تصمی گیرندگان حمایت خود را از انجام پژوهش اعالم کردند.
تعداد تصمی گیرندگان واردات اقالم دارویی شرکت داروسازی فارابی چهار نفر هستند.
شناسایی ریسک های واردات اقالم دارویی :نخست طی جلسهای ،از مدیران و کارشناسان شلرکت داروسلازی
فارابی خواسته شد باتوجهبه تخصص و آشنایی خود بلا واردات اقلالم الزم از کشلورهای خلارجی و بلا اسلتفاده از
روش طوفان فکری و در نظر گرفتم شرایطی که تحری ها ایجاد کرده است ،ریسکهای احتمالی در مراح مختللف
واردات را شناسایی کنند .در ایم مرحله کارشناسان دو دسته ریسک اصلی را شناسایی کردند .دستۀ اول ریسلکهلا،
ریسک هایی است که مستقیماً متیرر از تحری هستند و دستۀ دوم ریسلکهلا ،ریسلکهلایی هسلتند کله بلهصلورت
غیرمستقی بر واردات کاال ارر می گذارند .از جمله ریسک های دسلتۀ اول عتارتنلد از ریسلک سلر بلاز زدن شلرکت
خارجی از تحوی کاال حتی پس از دریافت وجه؛ توقیف کاالهای خریداریشده در حیم حم در متادی ورودی بله
کشورهای بیمراه؛ نپرداختم بهموقع ارز به شرکتهای فروشنده بله دلیل نتلود ارتتلاط مطملئم بلیم ایلران و بیشلتر
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بانکهای درجۀ اول خارجی؛ احتمالن قرارگرفتم نام شلرکت فلارابی در لیسلت سلیاه؛ هزینلههلای اضلافی ناشلی از
درخواست از شرکتهای واسطه برای خرید کاال بهنام خود و سپس تحوی به شرکت فارابی برای دور زدن تحلری ؛
ریسک طوالنیشدن زمان دریافت کاال و قاب استفاده نتودن کاال پلس از دریافلت بلهدلیل آنکله تلاریخ مصلرف آن
گذشته است .دستۀ دوم ریسک ها شام تغییر نرخ ارز؛ تغییرات جاری در قوانیم و مقررات واردات کاال؛ ریسلک در
تکنولوژی؛ کندی سیست اداری و بروکراسی شدید حاک بر ادارات دولتی باتوجهبه کمتود پرسن و بودجه بهوسلیلۀ
آنها هستند.
در مرحلۀ سوم ،از خترگان صنعت و دانشگاه خواسته شد تا از میان فهرست تهیلهشلده مهل تلریم ریسلکهلای
مرتت با تحری را انتخا

کنند .آنگاه پس از گفتگوهای کارشناسی متعدد سرانجام فهرست مه تریم ریسلکهلا بلا

عناویم کلی زیر تعییم شدند.
 -1ریسکهای مرتبط با حمل و نقل کاالهای وارداتی:

یکی از آرار تحری  ،محدودیتهای ایجاد شده برای خطوط حم و نق هوایی ،زمینی و کشتیرانی به مقصد ایران
است .ایم امر ستب افزایش تعداد و تنوع ریسکها شده است .ازجملۀ ریسکها عالوه بر ریسکهای اشارهشلده در
بخش قت  ،بازرسی کاالها به مقصد ایران در گمر کشور صادرکننده و کشورهای واس  ،نتود شرای برای اسلتفاده
از خدمات شرکتهای حم سریع کاال مانند  DHLو  ،TNTتوقیف کاال بهوسیلۀ برخی مراجع بهدالی متعدد ،نتلود
بیمۀ کاال و غیره هستند .ایم امر به ویژه برای حم کاالهایی مانند اقالم دارویی که مدت اعتتلار مصلرفشلان انلد
است ،مسئلهساز است.
 -2مسیرهای نامطمئن انتقال ارز

به دلی تحری ها ،امکان استفاده از شتکههای امم بانکی مانند شتکۀ سوئیفت وجود ندارد و بهناچار انتقلال ارز از
مسیرهای مخاطرهآمیز و با کمک صرافیها انجام میگیرد .اعتمادکردن به صلرافیهلا ریسلک بزرگلی بلرای شلرکت
به همراه دارد؛ زیرا باید برمتنای معیارهایی مانند اعتتار صرافی ،سابقۀ کار و غیره به آنها اعتماد کلرد؛ درواقلع پلس از
خرید ارز و درخواست انتقال آن به کشور فروشندۀ کاال ،هیچ اطمینانی از انتقال آن نیست؛ زیرا صرافی نیلز بلهنوبلۀ
خود متلغ دریافتی را به یکی از مرسسات مالی در کشورهای خارجی پرداخت میکند تا انتقال وجه بهنام آن مرسسه
صورت گیرد .در چنیم وضعیتی نه تضمینی برای انتقال وجه وجود دارد و نه زمان انجام آن قاب پیشبینی است.
 -3نپرداختن بهموقع ارز به شرکتهای فروشنده

تحری های گستردۀ بانکی ستب شده است حتی اگر شرکت منابع ارزی کافی داشته باشد ،نتواند آن را بهموقع بله
حسا

فروشندگان واریز کند .هرچه متلغی که قرار است واریز شود بیشتر باشد ،احتمال تلیخیر نیلز بیشلتر خواهلد

بود .ایم تیخیر گاه آنقدر طوالنی است که اعتتار پیشفاکتور دریافتشده از فروشلنده بله پایلان ملیرسلد و شلرکت
مجتور است دوباره برای گرفتم پیشفاکتور جدید اقدام کند.
 -4خرید از تأمینکنندگان محدود و نامعتبر دردسترس

محدود شدن تعداد کشورهایی که اجازۀ صادرات به کشور را می دهند ستب شده است تا شرکت های ایرانی برای
تهیۀ تجهیزات و کاالهای مورد نیاز خود به سوی کشورهایی مانند چیم و هنلد کشلیده شلوند .ایلم کشلورها سلطح
تکنولوژی به مراتب پاییمتری نستت به کشورهای توسعهیافته دارند .ایم موضوع از طرف دیگر ستب کاهش قلدرت

ارائه سیست پشتیتان تصمی گیری برای ارزیابی و اولویتبندی ریسک واردات کاال با هدف مدیریت آرار تحری ایران95/...

چانه زنی شرکت های ایرانی و سوءاستفادۀ شرکتهای صادرکننده از طریق افزایش قیمت ،صدور کاالهای نلامرغو ،
ارائه نکردن ضمانت و خدمات پس از فروش و انعطاف ناپذیری در شرای معاملله شلده اسلت .نتیجلۀ ایلم شلرای
دریافت تجهیزات و کاالهای نامرغو

با قیمتهای زیاد میشود.

 -5نداشتن آموزش و تجربۀ قبلی بازرگانی در مواجهه با شرایط تحریم

وجود کارشناسان مختلف بازرگانی برای موفقیت سازمان در انجام فعالیتهای تجاری امری حیلاتی اسلت؛ زیلرا
در شرای بسیار نامطمئمن تحری  ،نیاز به تجار

قتلی ذکرشده و ارائۀ راهکارهای خالقانه بلرای دورزدن تحلری هلا

وجود دارد .کمتود چنیم نیروهایی که قتال ًدر محی تحریمی کار کرده باشند و نیز ناتوانی سازمان در جذ

آنهلا در

ایم زمینه ،در عم سازمان را با مخاطرات متعددی مواجهه میسازد.
 -6افزایش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال

اعمال تحری ها ستب شده است تا از درآمدهای ارزی کشور کاسته شود؛ زیرا از یک طلرف صلادرات کاالهلای
نفتی و غیرنفتی به شدت محدود شده است و از طرف دیگر دریافت ارزهای حاص از درآمد همان مقلدار صلادرات
نیز غیرممکم یا بسیار دشوار شد .ایم امر سرانجام ستب شد تا ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی سقوط کنلد
و بهدلی تیریر متغیرهای اقتصاد کالن ،درآمدهای ریالی شرکتها نیز کاسته شود.
 -7وضعیت نقدینگی در شرایط تحریم

در سراسر جهان ریسک نقدینگی ،ارزیابی مدیریت بلدهی و راهحل آن ،بلاالتریم امتیلاز را در رتتلهبنلدیهلای
ریسک به خود اختصاص داده است؛ بنابرایم بسیار مه است که شرکتها و مرسسات ،سرمایهگذاریهایشلان را در
ایم زمینه با دقت انجام دهند؛ زیرا هرگونه شکست در ایم حوزه هزینههای زیادی برای آنها خواهد داشلت (پایگلاه
آموزشی ختری عصر بانک) .با ایم وجود اعمال تحری ها ایم ریسک را پررنگتر کرده است .اعمال تحری ها سلتب
شده است تا از درآمدهای ارزی کشور کاسته شود؛ زیرا از یک طرف صادرات کاالهای نفتلی و غیرنفتلی بله شلدت
محدود شده است و از طرف دیگر دریافت ارزهای حاص از درآمدِ همان مقدار صادرات نیز ،غیلرممکم یلا دشلوار
شد .ایم امر سرانجام ستب شد تا ارزش پول ملی در برابر ارزهلای خلارجی سلقوط کنلد .همچنلیم بله دلیل تلیریر
متغیرهای اقتصاد کالن ،درآمدهای ریالی شرکتها نیز کاسته شود.
 -8تحت فشار قرار گرفتن عملکرد تجاری مربو به زنجیره تأمین

شناسایی و مدیریت ریسکهای درون زنجیره تیمیم و استفاده از رویکردهای هماهنگکننده میان اعضلاءِ زنجیلره
برای کاهش آسیبپذیری ک زنجیره ،مدیریت ریسک زنجیره تلیمیم نامیلده ملی شلود (گلاه 55و همکلاران.)6441 ،
هدف ایم مدیریت ،شناسایی موقعیتهای پرمخاطره و تهیۀ استراتژیهای الزم بلرای کلاهش احتملال رخلداد و ارلر
رویدادهای پرمخاطره است (فان و همکاران)6440 ،؛ اما در اینجا جنتههای تجاری زنجیره تیمیم مدنظر اسلت؛ زیلرا
در ارتتاط مستقی با واردات کاال است .در شرای تحری  ،تمل امی پلنح حلوزۀ اصللی زنجیلره تلیمیم (یعنلی تولیلد،
موجودی ،حم و نق  ،اطالعات و موقعیت و مح ) (هوگس ،میشائ  )6441 ،51زیر فشار و کمتود قرار ملیگیرنلد.
در چنیم حالتی با آگاهی از ریسکهای ناشی از تحری و ضریب اهمیت هریک میتوان با اعمال مدیریت یکپارچله
و منظ از طریق تدویم و اجرای استراتژیهای خرید و بلرونسلپاری روی عملکلرد تجلاری زنجیلره تلیمیم تلیریر
مستقی و مررری گذاشت.
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 -9کاهش اطالعات دقیق و صحیح در زنجیره تأمین

در مدلی که هوگس ( )6441معرفی کرد ،برای معرفی پنچ محر اصلی زنجیره تیمیم ،اطالعات در مرکلز اجلزاءِ
دیگر قرار میگیرد؛ زیرا بدون وجود اطالعات دقیق ،صحیح و بهموقع ،عملکرد زنجیلره تلیمیم مختل ملیشلود .در
شرای ناپایدار ،نامطمئم و پرتنش تحری  ،جریان اصلی اطالعات در زنجیره تیمیم بهشدت مخت ملیشلود .از یلک
طرف شرکتهای تیمیمکننده بهدلی نگرانی از پیامدهای ارتتاط با شرکتهلای ایرانلی در ارائلۀ اطالعلات ضلروری
پرهیز میکنند .از طرف دیگر شرکت های ایرانی در زنجیره تیمیم نیز بهدلی نگرانی از سوءاسلتفادۀ دشلمم در ارائلۀ
اطالعات امسا میورزند .در چنیم شرایطی ،محیطی غیرشفاف و سرشار از ابهام به وجود میآید که تصلمی گیلری
مدیران را با مخاطرات و ریسکهای زیادی همراه میکند.
 -11کاهش کیفیت محصوالت بهدالیل تنگناهای ناشی از تحریم

نگرش مصرفکنندگان داخلی حتی در شرای غیرتحریمی بهدالی متعلدد نسلتت بله محصلوالت ایرانلی منفلی
است .باوجود تحری و محدودیت های فراوانی که برای دسترسی به ملواد اولیلۀ مرغلو

بلرای شلرکت بله وجلود

می آید ،کیفیت محصوالت رو به افول است .ایم امر گاه بازار شرکت را بلهراحتلی در اختیلار رقتلای خلارجی قلرار
می دهد .عالوه بر آن ،واقعیت ایم است که محصوالت برخی از شرکتهای ایرانی بلهدلیل توجلهنکلردن بله فنلون
بازاریابی نویم ،ساختار سازمانی دولتی و اینرسی حاص از نتود رقابت ،استفاده از تکنولوژیهای قدیمی و فرسلوده،
فشار ناشی از وجود کاالهای قاچا و غیره ،نامرغو

است و تحری های گسترده نیز به آن دامم زده است .ایم املر

در بازار دارویی کشور نیز مشهود است و سازمانهای دارویی را در معرض مخاطره قرار داده است.
تجزیه و تحلیل ریسک :در ایم مرحله باتوجهبه مطالب ذکلرشلده در قسلمت روش پیشلنهادی ،هلرکلدام از ده
ریسک شناساییشده که به تفصی دربارۀ هریک بحث شد ،از نظر معیارهای احتمال وقوع ،میزان تیریر ،علدماطمینلان
تخمیم و توانایی سازمان در واکنش به آنها تجزیه و تحلی شدند.
تعیین اهمیت نسبی معیارها با استفاده از روش  FAHPگروهی :نخست ماتریس مقایسله زوجلی بلرای چهلار
معیار تشکی و نظرات تصمی گیرندگان شرکت داروسازی فارابی باتوجهبه متغیرهای زبانی ذکرشلده در جلدول ()6
اعمال میشود .سپس نظرات اجماعشدۀ تصمی گیرنلدگان در برناملۀ اکسل (نخسلتیم پایگلاه دادۀ سیسلت پشلتیتان
تصمی ) ذخیره می شوند و برای تجزیه و تحلی وارد زیرسیست مدل متناین سیست پشتیتان تصمی میشلوند .سلپس
زیرسیست مدل متنا متغیرهای زبانی را به اعداد فازی مثلثی تتدی میکند و درنهایت ملاتریس مقایسلۀ زوجلی را در
قالب جدول ( )9ارائه میدهد.
برای به دست آوردن وزن بهنجار شدۀ معیارها ،محاستات فرآیند تحلی سلسله مراتب فازی در زیرسیسلت ملدل
متنا برنامهنویسی شد .با طیکردن آن مراح که در بخش های قت ذکر شد ،وزن بهنجارشدۀ هریک از معیارها مطابق
جدول ( )0به دست میآید.

ارائه سیست پشتیتان تصمی گیری برای ارزیابی و اولویتبندی ریسک واردات کاال با هدف مدیریت آرار تحری ایران91/...

جدول  -9ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اندازهگیری ریسک
عدم اطمینان

توانایی سازمان در

تخمیم

واکنش به ریسک
()4/5، 4/1111، 4/6

احتمال وقوع ریسک

میزان تیریر ریسک

احتمال وقوع ریسک

()6،6،6

()4/5، 4/1111، 4/6

()6،6/5 ،6

میزان تیریر ریسک

()6 ،6/5 ،6

()6،6،6

()6،6/5 ،6

()4/5، 4/1111، 4/6

عدم اطمینان تخمیم

()4/5، 4/1111، 4/6

()4/5، 4/1111، 4/6

()6،6،6

()4/5، 4/1111، 4/6

توانایی سازمان در واکنش به ریسک

()6،6/5 ،6

()6،6/5 ،6

()6،6/5 ،6

()6،6،6

جدول  -0وزن بهنجارشدۀ معیارها
معیار

احتمال وقوع ریسک

میزان تیریر ریسک

عدم اطمینان تخمیم

توانایی سازمان در واکنش به ریسک

وزن

4/6651

4/6009

4/6500

4/9909

رتبهبندی ریسکها با استفاده از روش  VIKORفازی گروهی و ضریب  GRAفازی :ماتریس تصلمی گیلری
برای ریسکهای شناساییشده در مرحلۀ دوم تشکی میشود .ایم ماتریس براساس اجماع نظرات تصلمی گیرنلدگان
واردات شرکت داروسازی فارابی دربارۀ ریسکهای شناساییشده تشکی میشلود .در ایلم محاسلتات ،ارزیلابیهلا
براساس متغیرهای زبانی ذکرشده در جدول ( )6انجام شده است .ماتریس تصمی گیری بهدستآمده در برنامۀ اکسل
(دومیم پایگاه دادۀ سیست پشتیتان تصمی ) ذخیره میشود .ایم دادهها نیز مانند دادههای مرحلۀ قتل بلرای تجزیله و
تحلی وارد زیرسیست مدل متنای سیست پشتیتان تصمی میشوند .زیرسیست مدل متنا متغیرهای زبلانی را براسلاس
جدول ( )6به اعداد فازی مثلثی تتدی میکند که در قالب جدول ( )5نمایش داده شده است.
در زیرسیست مدل متنا مراح ترکیب دو روش  VIKORفازی گروهی و ضریب  GRAفازی که در بخشهلای
قت بهتفصی ذکر شد به کدهای برنامهنویسی تتدی شده است .نخست بهدلی اینکه دو معیارن احتمال وقوع ریسلک
و میزان تیریر ریسک ،معیارهایی مثتت و دو معیارن علدماطمینلان تخملیم و توانلایی سلازمان در واکلنش بله ریسلک
معیارهایی منفی هستند ،ماتریس تصمی گیری برمتنای روش چم و شو بهنجار شد و در جدول ( )1نشلان داده شلده
است.
جدول  -5ماتریس تصمی گیری
احتمال وقوع

میزان تیریر

عدم

توانایی سازمان

معیارها

ریسک

ریسک

اطمینان

در واکنش به

تخمیم

ریسک

نپرداختم بهموقع ارز به شرکتهای فروشنده

()9،64،64

()9،64،64

()4،4،6

()4،6،9

مسیرهای نامطمئم انتقال ارز

()1،9،64

()9،64،64

()4،6،9

()4،6،9

وضعیت نقدینگی در شرای تحری

()4،6،9

()4،6،9

()4،4،6

()9،64،64

نداشتم آموزش و تجربۀ قتلی بازرگانی در مواجهه با شرای تحری

()4،6،9

()4،6،9

()4،4،6

()9،64،64

کاهش اطالعات دقیق وصحیح در زنجیره تیمیم

()6،9،5

()1،9،64

()4،4،6

()6،9،5

ریسکهای مرتت با حم و نق کاالی وارداتی

()1،9،64

()1،9،64

()4،6،9

()4،6،9

افزایش برابری ارزهای خارجی در مقاب ریال

()6،9،5

()4،6،9

()4،4،6

()9،5،1

خرید از تیمیمکنندگان محدود و نامعتتر دردسترس

()6،9،5

()1،9،64

()4،4،6

()6،9،5

زیر فشار قرار گرفتم عملکرد تجاری مربوط به زنجیره تیمیم

()9،5،1

()1،9،64

()4،4،6

()1،9،64

کاهش کیفیت محصوالت بهدالی تنگناهای ناشی از تحری

()4،6،9

()1،9،64

()4،4،6

()1،9،64

ریسکها
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جدول  -1ماتریس بهنجارشدۀ تصمی گیری
معیارها

عدم

توانایی سازمان

اطمینان

در واکنش به

تخمیم

ریسک
()4،4،6

احتمال وقوع

میزان تیریر

ریسک

ریسک

نپرداختم بهموقع ارز به شرکتهای فروشنده

()4/9 ،6،6

()4/9 ،6،6

()4،6،6

مسیرهای نامطمئم انتقال ارز

()4/1 ،4/9 ،6

()4/9 ،6،6

()4،4،6

()4،4،6

وضعیت نقدینگی در شرای تحری

()4،4/4،6/9

()4،4/4،6/9

()4،6،6

()4،4،4

نداشتم آموزش و تجربه قتلی بازرگانی در مواجهه با شرای تحری

()4،4/4،6/9

()4،4/4،6/9

()4،6،6

()4،4،4

کاهش اطالعات دقیق وصحیح در زنجیره تیمیم

()4/4،6/4،9/5

()4/4،1/6،9

()4،6،6

()4،4،4

ریسکهای مرتت با حم و نق کاالی وارداتی

()4/4،1/6،9

()4/4،1/6،9

()4،4،6

()4،4،6

افزایش برابری ارزهای خارجی در مقاب ریال

()4/4،6/4،9/5

()4،4/4،6/9

()4،6،6

()4،4،4

خرید از تیمیمکنندگان محدود و نامعتتر دردسترس

()4/4،6/4،9/5

()4/4،1/6،9

()4،6،6

()4،4،4

زیر فشار قرار گرفتم عملکرد تجاری مربوط به زنجیره تیمیم

()4/4،9/4،5/1

()4/4،1/6،9

()4،6،6

()4،4،4

()4،4/4،6/9

()4/4،1/6،9

()4،6،6

()4،4،4

ریسکها

کاهش کیفیت محصوالت

دالی تنگناهای ناشی از تحری

در ایم مرحله مقادیر ایدهآل مثتت و منفی هر معیار مشخص میشوند .ایم مقادیر در جدول ( )1ارائه شدهاند.
سپس باید ضریب رابطۀ خاکستری فازی موزون محاسته شود .ایم ضریب فاصلۀ هر گزینه از ایدهآلهلای مثتلت
و منفی را مشخص می کند .ایم ضریب در دو جدول ( )0و ( )9نشان داده شده است که بهترتیب مربوط به ضلریب
رابطۀ خاکستری فازی موزون هر گزینه از ایدهآل مثتت و ایدهآل منفی است.
جدول  -1مقادیر ایدهآل مثتت و منفی
توانایی سازمان در واکنش

احتمال و قوع ریسک

میزان تیریر ریسک

عدم اطمینان تخمیم

A   r0j

()4/6،6،9

()4/6،6،9

()4،6،6

()4،4،6

A   r0j

()4،4/4،6/9

()4،4/4،6/9

()4،4،6

()4،4،4

به ریسک

جدول  -0ضریب رابطۀ خاکستری فازی موزون هر گزینه از ایدهآل مثتت
ضریب رابطه خاکستری( ) )  (r0 j , rij


احتمال

میزان تیریر

عدم اطمینان

توانایی سازمان در

وقوع ریسک

ریسک

تخمیم

واکنش به ریسک

نپرداختم بهموقع ارز به شرکتهای فروشنده

4/6009

4/6009

4/6009

4/6009

مسیرهای نامطمئم انتقال ارز

4.6619

4/6009

4/6699

4/6009

وضعیت نقدینگی در شرای تحری

4/4954

4/4954

4/6009

4/6699

نداشتم آموزش و تجربۀ قتلی بازرگانی در مواجهه با شرای تحری

4/4954

4/4954

4/6009

4/6699

کاهش اطالعات دقیق و صحیح در زنجیره تیمیم

4.6409

4/6619

4/6009

4/6699

ریسکهای مرتت با حم و نق کاالی وارداتی

4/6619

4/6619

4/6699

4/6009

افزایش برابری ارزهای خارجی در مقاب ریال

4/6409

4/4954

4/6009

4/6699

خرید از تیمیمکنندگان محدود و نامعتتر دردسترس

4/6409

4/6619

4/6009

4/6699

زیر فشار قرار گرفتم عملکرد تجاری مربوط به زنجیره تیمیم

4/6960

4/6619

4/6009

4/6699

کاهش کیفیت محصوالت بهدالی تنگناهای ناشی از تحری

4/4954

4/6619

4/6009

4/6699

ریسکها

ارائه سیست پشتیتان تصمی گیری برای ارزیابی و اولویتبندی ریسک واردات کاال با هدف مدیریت آرار تحری ایران99/...

جدول  -9ضریب رابطۀ خاکستری فازی موزون هر گزینه از ایدهآل منفی
) )  (r0 j , rij


احتمال

میزان تیریر

عدم اطمینان

توانایی سازمان در

ریسکها

وقوع ریسک

ریسک

تخمیم

واکنش به ریسک

نپرداختم بهموقع ارز به شرکتهای فروشنده

4/4954

4/4954

4/6699

4/6699

مسیرهای نامطمئم انتقال ارز

4/6495

4/4954

4/6009

4/6699

وضعیت نقدینگی در شرای تحری

4/6009

4/6009

4/6699

4/6009

نداشتم آموزش و تجربۀ قتلی بازرگانی در مواجهه با شرای تحری

4/6009

4/6009

4/6699

4/6009

کاهش اطالعات دقیق وصحیح در زنجیره تیمیم

4/6461

4/6495

4/6699

4/6009

ریسکهای مرتت با حم و نق کاالی وارداتی

4/6495

4/6495

4/6009

4/6699

افزایش برابری ارزهای خارجی در مقاب ریال

4/6461

4/6009

4/6699

4/6009

خرید از تیمیمکنندگان محدود و نامعتتر دردسترس

4/6461

4/6495

4/6699

4/6009

زیر فشار قرار گرفتم عملکرد تجاری مربوط به زنجیره تیمیم

4/6560

4/6495

4/6699

4/6009

کاهش کیفیت محصوالت بهدالی تنگناهای ناشی از تحری

4/6009

4/6495

4/6699

4/6009

ضریب رابطه خاکستری(

اینک رتتۀ هر ریسک از طریق مقدار  Qبه دست میآید .نخست مقادیر الزم  Rو  Sمحاسته میشوند .در جلدول
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برنامه ریزی واکنش به ریسک :با در اختیار بودن رتته یا میزان اهمیت هر ریسک ،اینک الزم است برناملهریلزی
واکنش به هر ریسک متناسب با توانایی های سازمان انجام شود .به عتارت دیگلر ،الزم اسلت بلرای مواجهله بلا هلر
ریسک یکی از استراتژیهای پرهیز از ریسک ،تعدی ریسک ،انتقال ریسک و پذیرش ریسک مد نظر قرار گیلرد .در
اینجا برخی از استراتژیهای مواجهه پیشنهاد میشود.
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ریسکهای با الویت اول و دوم :ریسکهای نپرداختن بهموقع ارز به تأمینکنندگان و مسیرهای نامطمئن انتقال ارز

همچنان که انتظار میرفت ریسکهای مرتت با تحری ارتتاط شتکۀ بانکی کشور با بانکهای خارجی و یکلی از
پیامدهای آن نپرداختم بهموقع ارز به تیمیمکنندگان خارجی در صدر اولویتبندی ریسکهلا قلرار گرفتلهانلد؛ زیلرا
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ریسک نپرداختم بهموقع ارز و مسیرهای نامطمئم انتقال ارز ارتتاط تنگاتنگی با یکدیگر دارنلد؛ زیلرا انتقلال ارز بله
خارج از کشور اکنون بیشتر از طریق صرافیها و کشورهای واس انجام میشود .برطتق تجار

انتاشتۀ کسلبشلده

در محی تحری  ،اقدامات زیر برای کاهش اررات ایم دو ریسک بررسی شده است .درصورتیکه شلرکت بلا مسلئلۀ
کمتود نقدینگی مواجهه نتاشد ،میتواند با استفاده از شیوههای زیر استراتژی انتقال و تعدی ریسک را اتخاذ کند:
 -6با مذاکره با برخی از مرسسات مالی که توانایی انتقال ارز به خارج از کشور را دارند و عقد قرارداد بلا آنهلا
ریسک رساندن ارز به شرکت خارجی بهطور کام بهعهدۀ آن مرسسه قرار میگیرد .اگرچه ایم امر هزینههایی را بله
شرکت تحمی میکند ،ایم ریسک را بهصورت کام انتقال میدهد.
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دومیم راهکار ایم است که مقادیری از ارز حاص از صادرات را در حسلا

شلرکای خلارجی قلرار داد.

گرچه ایم امر نیز هزینه بر است و منابع مالی سازمان را محدود میکند ،از ریسکهای با اولویت اول و دوم اجتنلا
میشود.
 -9خرید برخی اقالم حیاتی نیاز به واکنش سریع شلرکت دارد؛ درحلالیکله شلرای تحلری جریلان املور را
بهشدت مخت و کُند میکند .استراتژی دیگر ،انتقال متالغی از ارز برای اعتتار یا پسانداز نزد شرکتهای تیمیمکننلدۀ
اصلی است .در چنیم شرایطی ،عمالً میتوان از ایم دو ریسک پرهیز کرد.
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ریسک با اولویت سوم :ریسکهای مرتبط با حمل و نقل کاالی وارداتی

طتق قوانیم تحری  ،کاالهای حم شده به مقصد ایران بازبینی میشود .ایم امر از چند منظر بر فرآیند انتقلال کلاال
به داخ کشور اررگذار است؛ نخسلت انجلام بازرسلیهلای مکلرر در متلادی مختللف کشلور صلادرکننلده باعلث
طوالنی شدن زمان ورود کاال به کشور میشود .دوم ،کاالهایی که کاربرد صنعتی دارنلد بلهدلیل احتملال اسلتفاده در
جاهای دیگر کاالی تحریمی تلقی و ضت میشوند .سوم ،امکان بیمۀ کاال بهدلی سرباززدن شرکتهلای بلیمالملللی
بیمه فراه نیست؛ بنابرایم اگر در حیم حم  ،کاال دچار آسیب شود امکان دریافت خسارت وجود ندارد؛ ازایلمرو،
میزان کنترل شرکت بر ایم ریسک بسیار محدود است؛ اما به عنوان استراتژی تعدی ریسک و مطابق با تجار

قتلی،

وجود رابطۀ طوالنی ،دوستانه و استراتژیک با تیمیمکنندۀ خارجی بهشیوههلای مختللف بلر ایلم مخلاطرات اررگلذار
است؛ زیرا تیمیمکننده به دلی آشنایی با قوانیم و مقررات محلی قادر است بر کاهش مخاطرات یادشده تلیریر زیلادی
داشته باشد؛ بههمیم دلی الزم است ،شرکت ایم مسائ را هنگام تدویم استراتژیهای انتخلا

تلیمیمکننلده ملدنظر

قرار دهد و به جای تالش برای داشتم فهرست زیادی از تیمیمکنندگان ،بله رویکلرد محدودسلازی ایلم فهرسلت و
ایجاد رواب بلندمدت ،رابطهای و استراتژیک با آنها دست بزند .رویکردی که منطتق بر روند تلاریخی بلرونسلپاری
تکی 51یا محدود بهجای برونسپاری چندگانه 50است.
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ریسک با اولویت چهارم :ریسک زیر فشار قرار گرفتن عملکرد تجاری زنجیره تأمین

چهارمیم ریسک از نظر اهمیت برای شرکت مورد مطالعه ،ریسک زیر فشار قرار گرفتم عملکرد تجاری زنجیلره
تیمیم است که در بخش شناسایی ریسک های واردات معرفی شد .متاسفانه شلرکت قلدرت و اختیلار زیلادی بلرای
اررگذاری بر ک زنجیره تیمیم درراستای اهداف خود ندارد؛ باایمحال ،برای استراتژی تعدی ایلم ریسلک ،شلرکت
میتواند با تیمیمکنندگان باالدستی و شرکتهای پاییمدستی مرتتۀ اول و دوم خود ،در ارتتاطی تنانلگ و اسلتراتژیک
برای بهتود پنچ حوزۀ اصلی زنجیره تیمیم (تولید ،موجودی ،اطالعات ،حم و نق و موقعیت) تالش کند .بهعلالوه

ارائه سیست پشتیتان تصمی گیری برای ارزیابی و اولویتبندی ریسک واردات کاال با هدف مدیریت آرار تحری ایران646/...

سازمان میتواند با بلازنگری پیوسلته و هوشلمندانۀ سیاسلتهلا و اسلتراتژیهلای خریلد و بلرونسلپاری شلرکت،
انعطافپذیری الزم برای مواجهه با ریسکهای ناشی از محی متالط ناشی از تحری ها را به وجود آورد.
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ریسک با اولویت پنجم :ریسک کاهش اطالعات دقیق و صحیح در زنجیره تأمین

برای استراتژی تعدی ریسک ،شرکت می تواند تیمی از پژوهشگران و خترگان صنعت در حوزههلای مختللف را
میمور گردآوری و تحلی اطالعات الزم کند .ه زمان شرکت باید با جلب اعتماد اعضاء ،زنجیرۀ آنها را بله اشلترا
اطالعات ترغیب کند .در رابطه با اعضاءِ خارجی زنجیره تیمیم ،تشکی جلسات در شرکت خارجی و جللب اعتملاد
و اطمینان آنها به محرمانه ماندن اطالعات تجاری ،ایم ریسک را تعدی کند .همچنیم افلزایش امنیلت نلرمافلزاری و
سختافزاری و تشکی تی هایی برای کنترل پیوستۀ آنها ضروری است.
برای تعدی سایر ریسکهای مرتت با فناوری اطالعات پیشنهاد میشود راهکارهای زیر به کار گرفته شود:
تعدی ریسک خدمترسانی و پاسخ گویی به کاربران از طریق دریافت بلازخور از کلاربران و بهتلود مسلتمر در
خدمترسانی به آنها ،تعدی ریسک جامعیت داده از طریق تخصیصدادن راهح های امنیتلی و سلطح دسترسلی بله
اقالم دادهای ،تعدی ریسک سوءِ استفاده از طریق افزایش امنیلت دسترسلی بله اطالعلات و منلابع سلازمانی ،تعلدی
ریسک مسائ حقوقی -قانونی از طریق تعییم نیازمندیهلا و بررسلی وجلود بسلتر حقلوقی -قلانونی قتل از ارائلۀ
خدمات و رفع موانع موجود ،تعدی ریسک آموزشی -فرهنگی از طریق آموزشهای عمومی کاربران و ایجاد فضای
مناسب برای استقتال و پذیرش خدمات سازمانها و تعدی ریسک از کار افتادن و خرابی از طریق اخذ سیاستهلای
تست منابع سخت افزاری و رفع خرابی ها ،در نظر گلرفتم منلابع پشلتیتان بلرای سلخت افزارهلا (و

سلایت وزات

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی).
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ریسک با اولویت ششم :خرید از تأمینکنندگان محدود و نامعتبر دردسترس

اگرچه دایرۀ کشورهایی که امکان خرید از آنها وجود دارد بهدلی وجلود تحلری هلا محلدود ملیشلود ،شلرکت
بهعنوان استراتژی تعدی ریسک ،میتواند تیمیمکنندگان رقیب شرکتهای طراز اول را که اکنون حاضر به همکلاری
نیستند (به خصوص در کشورهایی مانند چیم ،هند ،روسیه و )...شناسایی کند .دوم ،ضمم آشنایی با درجهبندی کیفی
محصوالت در کشورهای اشارهشده ،از شرکتهای با درجۀ کیفی زیاد خریداری کند .سوم ،بلرای آشلنایی بیشلتر بلا
صنایع و شرکتهای معتتر از امکانات اتا های بازرگانی و سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف بهره بترد.
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ریسک با اولیت هفتم :کاهش کیفیت محصوالت بهدلیل تنگناهای ناشی از تحریم

اگرچه کیفیت محصوالت شرکت حاص اررگذاری نیروهای متعدد محیطی ،سازمانی و مدیریتی است و حرکلت
بهسمت کاالهای کیفی بهسرعت انجام نمیشود ،شرکت بهعنوان استراتژی تعدی ایم ریسک باید تمامی فرآینلدهای
زنجیرۀ خلق ارزش خود را بهصورت پیوسته و دائمی بازرسی و بازنگری کند .تمرکز بر واحدهای تحقیق و توسلعه،
خرید ،مهندسی ،منابع انسانی و آموزش راهگشا است .کلاهش ریسلکهلای اشلارهشلدۀ قتللی روی کیفیلت نهلایی
محصوالت نیز اررگذار است.
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ریسک با اولویت هشتم :افزایش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال

ایم ریسکی است که از حیطۀ کنترل و اختیار شرکت خارج است و شرکت جز پذیرش ایم متغیر کالن اقتصادی
راه دیگری ندارد .التته اتخاذ برخی از راهکارهای اشارهشده دربارۀ ریسک اول مانند افلزایش صلادرات و اسلتفاده از
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ارز حاص از آن یا حف مقادیری منابع ارزی نزد شرکتهای دارای اطیمنان خارجی در کوتاهملدت ایلم ریسلک را
تعدی میکند.
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ریسک با اولویت نهم :وضعیت نقدینگی در شرایط تحریم

در اینجا منظور از ریسک نقدینگی ،ریسک نقدینگی تیمیم مالی است .ریسک نقدینگی تلیمیم ملالی کله ریسلک
جریان وجه نقد ه نامیده میشود ،بله ناتوانلایی سلازمان در پرداخلت تعهلداتش گفتله ملیشلود .ایلم ریسلک بلا
برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل میشود؛ اما مشک اینجاست که شرکتهای خریدار بهدلیل درگیلری بلا
مشکالت مشابهی که از ناحیۀ تحری ها دارند ،قادر نیستند بهموقع بدهیهای خود را با شرکت فلارابی تصلفیه کننلد.
ایم امر شرکت را با انتوهی از طلبهای وصولنشده مواجهه میکند .برخی از استراتژیهای کنترل یا اجتنا

از ایلم

ریسک عتارتند از :محدودکردن شکاف وجله نقلد ،متنلوع کلردن منلابع ملالی جدیلد و نگهلداری سلطح مناسلتی از
داراییهای نقد.
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ریسک با اولویت دهم :ریسکِ نداشتن تجربۀ قبلی بازرگانی در مواجهه با شرایط تحریم

کمتود نیروی متخصص و ماهر که عالوه بر تسل بر زبانهای خلارجی و ملذاکرات بازرگلانی بلا شلرکتهلای
خارجی ،توانایی ارائۀ راهح های خالقانه برای مواجهه با شرای ناپایلدار تحلری را داشلته باشلد ،هملواره یکلی از
دغدغههای شرکتها است .برای استراتژی تعدی ایم ریسک ،شرکت بایلد فلار التحصلیالن زبلدۀ رشلتۀ ملدیریت
بازرگانی را به کار گیرد .متاسلفانه اغللب کارکنلان واحلد بازرگلانی یلا دارای ملدار تحصلیلی پلاییم و یلا دارای
تخصصهای نامرتت هستند.
پیگیری و کنترل ریسک :باتوجه به اینکه هدف ایم بخش پیگیری و کنترل ریسکهلای شلناختهشلده ،شناسلایی
ریسک های جدید و بررسی برنامۀ مدیریت ریسک است ،الزم است ریسکهای شناختهشدۀ قتلی بهصورت پیوسلته
بازبینی شوند تا نستت به تغییرات احتمالی اررگذار بر ریسکها اطمینان حاص شود .ایم امر ناشی از محی ِ بهشدت
پویای سازمان و وضع قوانیم و مقررات مررر بر فرآیندهای واردات کاال است.
نتیجهگیری و پیشنهادات
واردات کاال همواره فرآیندی زمان بر ،پرهزینه و سرشار از مخاطرات بوده اسلت؛ املا وضلع قلوانیم ناعادالنله و
گستردۀ تحری ها ایم فرآیند را دستخوش مخاطرات بلی شلماری سلاخته اسلت .ایلم پلژوهش بلرای نخسلتیم بلار
کمییسازی ریسکهای واردات کاال را در نظر گرفته و روش ترکیتی از مدلهای کمًلی تصلمی گیلری بلرای ادارۀ آن
ارائه کرده است .استفاده از سیستمی با ایم ویژگیهلا در املر واردات کلاال سلتب ملیشلود ضلمم کلاهش زملان و
هزینههایی که گاه جترانناپذیر هستند ،ریسکهای مرتت به خوبی شناخته و کنترل شوند .سازمان باید بیشتریم منابع
مالی و انسانی خود را صرف اجرای استراتژی برای مقابله با ریسک با باالتریم اولویت کند .بلههملیم ترتیلب بلرای
اجرای انواع استراتژیها برای مقابله با ریسکها باتوجهبه اولویت بهدستآمده ،از خروجی سیست پشلتیتان تصلمی ،
منابع مالی و انسانی شرکت را صرف کند .به ایم منظور سه روش تصلمی گیلری چنلدمعیارۀ  AHPفلازی گروهلی،
 VIKORفازی گروهی و ضریب  GRAفازی استفاده شد که بهدلی استفاده از رواب فازی در آنها ،بله ادارۀ فضلای
مته و ناقص تصمی گیری قادر است .برای انجام واکنش مناسب نستت به ریسک باتوجهبه اولویت ریسکها که در
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مرحلۀ تجزیه و تحلی به دست میآیند ،می توان اسلتراتژی اجتنلا

از ریسلک ،تعلدی ریسلک ،انتقلال و پلذیرش

ریسک را مدنظر قرار داد .تجزیه و تحلی ها نشان دادند ریسکهای نپرداختم بهموقع ارز به شلرکتهلای فروشلنده،
مسیرهای نامطمئم انتقال ارز ،حم و نق  ،عملکرد تجاری زنجیره تیمیم بیشلتریم اهمیلت را دارد .درپایلان برخلی
استراتژیها برای کنترل و مواجهه با هریک از ریسکهای شناختهشده ،ارائه شد.
بزرگ تریم محدودیت پژوهش ،فقدان ادبیات پژوهش غنی در حوزۀ تحری است؛ درواقع بهدلی آنکله در حلال
حاضر کشورهای اندکی درگیر چنیم موضوعی هستند ،پژوهش دربارۀ آن بسلیار انلد اسلت .همچنلیم عللیرغل
وجود برخی پژوهش های داخلی در ایم باره ،بیشتر آنها مطالعات تطتیقی ،کیفی و تاریخی هستند .همچنیم در حوزۀ
تحری  ،استراتژیهای مدون برمتنای مدلهای نظری اقتصادی یا مدیریتی وجود ندارد .بهعالوه بهنظر میرسد وجلود
چنیم استراتژیهایی نیز دور از انتظار باشد؛ زیرا متغیرهای محی کالن حوزۀ تحری باید در گسترۀ جهانی باشلند و
باتوجهبه آنکه چنیم محیطی بسیار آشوبنا  ،پویا و کالن است ،نمیتوان آن را در ملدلی بلا سلطح انتزاعلی مناسلب
برای انجام عملیات ریاضی گنجاند.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،سیست طراحیشدۀ ایم پژوهش با استفاده از سایر مدلهای تصلمی گیلری
مانند شتکههای عصتی مصنوعی بهتود یابد؛ زیرا شتکههای عصلتی الگلویی از یلادگیری موجلودات زنلده را در بلر
دارند؛ از ایم رو استفاده از آن در مدل حاضر ،دقت عملیات را افزایش خواهد داد.
تشکر و قدردانی

بدیم وسیله از همکاری گستردۀ مدیریت و کارکنان واحد بازرگانی شرکت داروسازی فارابی از پژوهشگلران در
انجام ایم پژوهش ،صمیمانه سپاسگزاری میشود.
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