مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال ششم ،شماره  ،2پاييز و زمستان 9314

302

مطالعه و ارزیابی جاذبههای اثرگذار بر کسب فرصتهای حاصل از برونسپاری خارجی
در صنعت مبلمان چوبی ایران

چکیده
امروزه بسياری از كشورهای درحاالتوساهه باهدنباال اساتداده از صرصا هاای
برونسپاری كشورهای پيشرصته میباشند ،چراكه تحقق اين امر مزايای صراوانای
برای آن ان به دنبال خواهد داشا در هماين راساتا ،تحقياق حااار باا هاد
شناسااايی و رتبااهبناادی ذاهبااههااای تأثيرگااذار باار كسااع مناااصع حاصااا از
برون سپاری خارذی در صانه مبلماان چاوبی اياران ،باا اساتداده از روي ارد
غيرپارامتريک تجزيهوتحليا سلسله مراتبی ایاچپی بهعنوان ي ی از مهتبرترين
روشهای تصميمگيری چند مهياره ،اذرا شده اس برای اين منظور در مرحله
نخس  ،پس از مطالهات تطبيقای و همنناين انجااص مصااحبه باا كارشناساان
داخلی و خارذی ،مهيارهای تأثيرگذار شناسايی ،گروهبندی و در نهاي درخا
تصميمگيری مسئله ترسايم گردياد در گااص بهاد ،دادههاای موردنيااز ذها
اولوي بندی مهيارها در قالع پرسشنامه استاندارد و بر مبنای مقايساات زوذای
ذمعآوری و در نهاي مراحا محاسباتی آن در نرصاصزار اكسپرتچاويس انجااص
شد نتايج نشان میدهد كه زيرمهيارهای برخورداری از مزي نار براباری ارز،
ثبات اقتصادی در كشور مقصد ،نر تورص ،هزينه دستمزد نيروی انسانی ،هزيناه
تأمين مواد اوليه ،كيدي زيرساخ های نرصاصزاری و ساخ اصازاری صنّاوراناه در
صنه مبلماان ،كيديا و مهاارت نياروی كاار و صانايع ذاانبی و با دساتی
توسههياصته بهترتيع در زمره مهمترين مهيارهای اثرگذار بر كسع صرصا هاای
برونسپاری در صنه مبلمان چوبی ايران به شمار میآيند
واژگان کلیدي :ذاهبههای مؤثر ،برونسپاری خارذی ،صنه مبلماان چاوبی،
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تحليا سلسله مراتبی ،رتبهبندی.

مقدمه
ويژگی بارز دنيای كسعوكار امروز ،شاتاب تيييارات آن
اس كه صرص هر گونه س ون را در باازار گرصتاه اسا از
ذمله اين تيييرات اساسی در سااختار و رصتاار ساازمانهاا،

شب های شدن صهالي های آنها اس واحادهای اقتصاادی
برای بهرهمندی از صرص ها و در امان ماندن از تهديدهاای
محيط كسعوكار ،نااگزير باه ايجااد سااختاری منهطا و
بهرهگيری هر چه بيشتر از منابع ،قابلي ها و ام انات متناو
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موذود در بيرون از سازمان خاود هساتند [ ]9ساازمانهاا
ديگر سهی نمیكنند تا تمامی صهالي های موردنيااز را خاود
انجاص دهند ،بل ه هر ساازمانی چناد صهاليا را كاه قابليا
كليدی آن سازمان اس و از طريق آن برای مشتريان ،صراتار
از رقبا ارزشآصرينی میكند بارای خاود نگاهداشاته و بقياه
صهالي ها را از طريق برونسپاری 9به كسعوكارهای ديگاری
كه در آن صهالي ها قابلي كليدی دارند ،انجاص میدهد []2
برونسپاری به تجزيه عمودی 3،2صهالي ها در طول زنجياره
تأمين ذه انتقال بهضی از صهالي های داخلی يک سازمان
و واگذاری حاق تصاميمگياری باه عرااهكنناده بيارون از
سازمان ،اطالق مایشاود [ ]3در مناابع مختلا داخلای و
خااارذی ،باارونسااپاری باار اسااار مهيارهااای گوناااگونی
طبقهبندی شده اس كه در ذدول يک ،نمونههاايی از آن را
مشاهده میكنيد [ ]6،0،4بار اساار تقسايمبنادی Power
( ،)2556برونسپاری میتواند بار اساار موقهيا و م اان
توليد به آنسااي  0,4و آ سااي  7،6و همنناين بار اساار
م ااان ذيراصيااايی مشااتری و تااأمينكننااده بااه آنشااور،1،8
نيرشور 99،95و آ شور 93،92نيز طبقهبندی گردد [ ]7درواقع
بر اسار نو كار و راهبردهای موذود در هر سازمان ،مای-
94
توان از مقيارهای تقسيمبندی چندگانه استداده كرد
چالشهای متناو اماروزی در محايط ذهاانی تولياد
-Outsourcing
 -2تد يک عمودی به سازماندهی خاصی از توليد صانهتی اشااره دارد
كااه باار خااال ي پااارچگی عمااودی كااه تماااص يااا بخااش عماادهای از
صهالي های توليدی در طول زنجيره تامين در داخا و با مال ي بنگااه
صورت میگيرد ،صهالي ها در طول زنجيره تامين ش ساته شاده و هار
يک توسط يک بنگاه مستقا صورت میگيرد

1

3

- Vertical disintegration

 -4تيم تامينكننده در م ان و كارخانه سادارشدهناده كاار را انجااص
میدهد
5

-On-site

 -6تامين كننده كار را در م ان خودش انجاص میدهد
7

-Off-site

 -8تامينكننده و مشتری در اين حال

در يک كشور صهالي میكنند
9

-Onshore off-site

 -95در اين حال تاامينكنناده در كشاوری در نزدي ای و همساايگی
كشور مشتری قرار دارد
-Nearshore off-site
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 -92در اين حال سدارش كار به كشورهايی با صاصله قابا تاوذهی دور
از كشور مشتری داده میشود
-Offshore off-site
- Factoryless production

13
14

مبلمان از قبيا ذايگزينی اقتصاد تنو محصاول باه ذاای
توليد انبوه محصول ،گسترش صزاينده رقابا باينالمللای،
اصزايش هزينههای سربار سااخ و كارخاناهداری ،كااهش
طاول عماار محصااو ت ،گساترش دور از انتظااار صاانآوری
كااامپيوتر و بااا خره اصاازايش نياااز بااه توليااد محصااو ت
سدارشی ،منجر باه ههاور محصاو ت متناو باا عنااوين
تجاری ذديد شده اس كه رقاب شديدی برای كاهش هر
چه بيشتر هزينههای توليد و تحصيا مزي های رقابتی در
بازار را بنا نهاده اس در چنين صضاايی توذاه باه راهبارد
برونسپاری با هد تمركز بيشاتر بار روی بخاشهاايی از
صهالي های توليدی كه شرك قابلي ها ،مهارتها و منابع
خاص و ارزشمندی برای انجاص آنها دارد ،گاص مؤثری اس
[ ]8امروزه راهبرد برونسپاری با طای مراحاا ت اماا باه
94
عالیترين سطح خود يهنی روي رد توليد بادون كارخاناه
ارتقاءياصتاه و در دسااتور كاار شاارك هاای پيشااتاز توليااد
مبلمان در كشورهای توساههياصتاه قارار گرصتاه اسا در
توليد بدون كارخانه شارك هاا باه صاورت كارخاناههاای
مجازی كه دارای مال يا طراحای محصاول هساتند ،باه
صهالي ا پرداختااه و محصااو ت زيااادی در اختيااار دارنااد،
درحالیكه خود صاحع چيازی نيساتند و از تواناايیهاای
ديگران در ساخ محصول استداده میكنند تح هماين
شرايط اس كه بسياری از كشورهای توساههياصتاه غربای
راهبرد برونسپاری خارذی را برای خود برگزيادهاناد  Liو
هم اران ( )2558در مطالهه خود با عنوان شاواهد تجربای
برونسپاری خارذی به چين ،به دو انگيازه بهاره باردن از
مزي تداوت هزينه در كشورهای مختل و اصازايش تاوان
رقاب پذيری و متمركز شدن بر م انهايی كه مركز رقاب
هساتند ،بارای بارونساپاری خاارذی اشااره كاردهاناد
بهطوریكه بنگاهها تصميم میگيرند مراحا مختل توليد
مانند طراحی ،تأمين و توليد قطهاات و مونتاا كاه بارای
ايجاد كا ی نهائی موردنيااز اسا را باه كشاورهای ديگار
واگذار كنند [ ]1بهدنبال همين روي رد ،امروزه بسياری از
كشااورهای آساايايی نظياار هنااد ،چااين ،تااايوان ،مااالزی،
اناادونزی ،صيليپااين ،تايلنااد ،ويتناااص و غيااره بااا ت يااه باار
قابلي هاا و مزيا هاای ملای خاود ،ذاذب بارونساپاری
واحدهای صنهتی مبلمان موذود در كشورهای توسههياصته
كه در پی سياس كاهش هزينه توليد خود هستند را ،باه
صرصتی برای توليد ارزشاصزوده ملی ،ايجااد صرصا هاای
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شيلی ذدياد ،كااهش واردات و توساهه صاادرات ،انتقاال
صنّاوری و تجربياات و مهاارتهاای مرباوب باه ماديري و
بازاريابی و حضور در بازارهای ذهانی و غيره بدل نمودهاند
در متون مربوب به توسهه اقتصادی نيز ،ي ی از راه ارهای
خااروج از توسااههنياااصتگی ،بهاارهگيااری كشااورهااای
درحااالتوسااهه از ساارمايههااای انباشااته در كشااورهااای
توسههياصته عنوان شده اسا Tayebiو )2551( Zamani
با بررسی نقش برونسپاری بينالمللی بر رشد اقتصادی در
كشورهای آسيا -اقيانوسيه ،تدااوت هزيناه در كشاورهای
مختل را بهعنوان مشوقی ذه برونسپاری باينالمللای
منابع مهرصی و عنوان میكنند كه رشد ذذب برونساپاری
و سرمايهگذاری خارذی تاأثير مثبتای بار رشاد اقتصاادی
كشورهای موردمطالهه داشته اس [ ]95باا ايان اوصاا ،
متأسدانه راهبرد برونساپاری در مياان صهاا ن اقتصاادی،
توليدكنندگان و متصاديان صانه مبلماان اياران ،صارصا
بهعنوان واگذاری صرآيندهای توليدی پرهزينه به كشورهای
واذد نهادههای توليد ارزان قيما (بخصاوص چاين) و ياا
برونسپاری داخلی شناخته میشود اين در حالی اس كه
برونسپاری خارذی برای كشورهای توسههنياصتاه باا نار
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بي اری با و صادرات صنهتی اندک مانند ايران ،يک عياع
محسوب میشود زيارا در چناين شارايطی بازناده اصالی
كااارگران داخلاای هسااتند كااه شاايا خااود را بااهواسااطه
برونسپاری توليدات داخا كه به مثابه صادر كردن اشتيال
به ساير كشورها اس  ،از دس میدهناد در حاال حااار
وذود هرصي هاای خاالی در بساياری از واحادهای تولياد
مبلمان كه عمدتا با سرمايهگذاریهای سانگين ايجادشاده
ولی بالاستداده ماندهاند ،ي ی از مهضالت سرمايهگذاران در
اياان بخااش محسااوب ماایشااود بنااابراين بااا توذااه بااه
پتانسياهای موذود در كشور ،میتوان از زاويه كشوری كه
قصد درياص خدمات برونسپاری شده كشورهای غربای را
دارد نيز ،به مواو نگاه كرد ذه تحقق اين مهام ابتادا
بايد مهيارهای تأثيرگذار بر ذذب برونساپاری خاارذی در
صنه مبلمان چوبی شناسايی گردناد پاس از شناساايی
عواما مؤثر بر ذذب برونسپاری ،اولويا بنادی و تهياين
ميزان نقش هر ياک از عواماا مایتواناد اقادامی مدياد و
مناسع پيشروی سياس گذاران و برنامهريزان قارار دهاد
كه اين كار برای اولين بار با استداده از صن تحليا سلساله
مراتبی در اين مطالهه انجاص شده اس

جدول  -1انواع تقسیمبندي برونسپاري بر اساس معیارهاي مختلف
معیار دستهبندي
9
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خصوصی
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نو مال ي
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ميزان ادغاص

برونسپاری
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سطح كنترل اداری

برونسپاری عمل رد

برونسپاری منابع
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روابط ويژه

برونسپاری داخلی

برونسپاری خارذی

1

موقهي ذيراصيايی

 Hunterو هم اران ( )2558باا بررسای بارونساپاری
توليد مبلمان از آمري ا به كشورهای با دستمزد پايين مثا
چين ،پينيدگیهای نظاص اداری و نظاص حقاوقی در كشاور
هد  ،چاالشهاای صرهنگای ،نظااص اخالقای كساعوكاار،

آنساي

آ ساي (آنشور ،نيرشور ،آ شور)

محيطزيس  ،ساالم و امنيا  ،هزيناههاای مرباوب باه
كيدي محصو ت و پينيادگیهاای ذهاانی را باهعناوان
ريسکهای بالقوه برونسپاری خاارذی مهرصای مایكنناد
[ Ellram ]99و هم اااران ( )2558حجاام باارونسااپاری
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خارذی مبلمان را باا صاكتورهاايی نظيار هزيناه و صنّااوری
9
حما ونقا و زمان تحويا مارتبط مایدانناد [ Hil ]92و
 )2554( Tewarبا بررسی برونسپاری خارذی در صانه
مبلمااان كارولينااای شاامالی ،ي اای از مهاامتاارين مهايااع
برونساپاری را كااهش اشاتيال بياان مایكنناد مطاابق
تحقيقات ايشان صنه مبلمان چوبی و صلزی در اين ايال
تنها در سال  8/4 ،2553درصد نيروی كار خاود را در اثار
برونسپاری مبلماان باه كشاورهای باا دساتمزد پاايين از
دس ا داده اس ا [ )2558( Harris ]93طاای مقالااهای
عوامااا مختلداای ازذملااه ساااختار زيربنااايی ،امنياا
سرمايهگذاری و ثبات اقتصادی ،كيدي  ،مهاارت و صراوانای
نيروی كار ،ذيراصياای سياسای ،آماادگی صنّاوراناه ،تدااوت
صاصله زمانی باا كشاور مشاتری و نار تاورص را باهعناوان
صاكتورهای اثرگذار بر ذذب صرصا هاای بارونساپاری از
خارج مهرصای مایكناد [ )2557( Kotlarsky ]94مهتقاد
اس  ،آننه درواقع هند و چين را متماايز مایكناد اصاو
امتياز وذود نيروی انسانی صراوان و ارزان و همننين تأكيد
بر توسهه انسانی و آموزش نيروی كار در دانشگاهها و مراكز
آموزشی مرتبط با حرصههای خاص در اين كشاورهاا اسا
[ Dehondt ]90و  )2557( Knappبااا مطالهااه توسااهه
برونسپاری خارذی ،دسترسی به نيروی كار مااهر و ارزان،
تشابه صرهنگی بين كشور مباد و مقصاد ،انهطاا پاذيری
تأمينكننده و پيشبينی ميزان صرصهذويی در هزينههاا و
پيامادهای احتماالی در كشاور هاد را ازذملاه عواماا
تأثيرگذار بر موصقي برونسپاری خارذی دانستهاند []96
 Gazoو  ،)2550( Quesadaي اای از د يااا انتخاااب چااين
ذه برونسپاری خارذی توليد مبلمان توساط آمري اا را
نر مبادله ارز مهرصی میكنناد باهطاوریكاه محصاو ت
توليدشاده در چاين را بارای آمري ااايایهاا ازنظار هزينااه
مطلوبتر میكند اين محققين همننين نر برابری ارز را
در كنار مهيارهايی همنون نيروی كار ارزان ،هزينه تولياد
پااايين ،ثبااات اقتصااادی و حماي ا هااای دولتاای ،ازذملااه
مزي های رقابتی توليدكننادگان مبلماان آسايايی ذها
ذذب سرمايهگاذاری عناوان مایكنناد [Raymond ]97
( ،)2552تركيباای از نيااروی كااار ارزان ،صنّاااوری ماادرن،
دسترسی به مواد اوليه مناسع و برخورداری از نر مبادلاه
ارز مطلااوب را در زمااره مهاامتاارين صاكتورهااای ذااذابي
كشورهای آسيايی ذها بارونساپاری مبلماان مایداناد

[ )2594( Kearney ]98صاكتورهای تأثيرگذار بر ذاذب
برونسپاری خارذی را در سه گروه كلای ذاذابي 9ماالی ،
4
كيدي ا و وصااور نيااروی انسااانی 3و محاايط كسااعوكااار
طبقهبندی كرده اس اين موسسه هرسااله پنجااه كشاور
بااالقوه ذهااان را كااه شاارايط مناسااعتااری ذه ا ذااذب
برونسپاری در حوزههای مختلا دارناد را اولويا بنادی
ماایكنااد طبااق گاازارش اياان موسسااه در سااال ،2594
كشورهای هند ،چين و مالزی همانناد ساالهاای قباا در
رتبههای اول تا ساوص قرارگرصتاهاناد و پاسازآن م زياک،
اناادونزی ،تايلنااد و صيليپااين در رتبااههااای بهاادی از نظاار
ذذابي قرارگرصتهاند [ ]91روسيه نيز ازذمله كشاورهايی
اس كه بهتازگی به مواو بارونساپاری عالقاه صراوانای
نشان داده اس در اين كشور ( )2594مهيارهای استهداد
و صراوانی نيروی انسانی ،صرهنگ و اخالق كااری مشاابه باا
غرب ،زيرساخ های مناسع انر ی ،حماونقاا و صنّااوری
مدرن ،مزي ذيراصياای سياسای و مشاوقهاای بازرگاانی
بهعنوان مهيارهای مهم در ذذب برونسپاری مهرصی شاده
اس [ )2553( Banga ]25صراوانی نياروی كاار و پاايين
بودن هزينه نيروی كار را عاملی مهام و حيااتی در ذاذب
برونسپاری و سرمايهگذاری خارذی مهرصی میكند []29
 Salimiو  )2558(Shakeriبا بررسی عواما مؤثر بار ذاذب
سرمايهگذاری خارذی در منطقه آزاد چابهار و اولوي بنادی
آنها با استداده از صن رياای تحليا سلسله مراتبی 0نتيجاه
گرصتند كاه صقادان ساازمانهاای اذرايای مناساع و عادص
برخورداری از سطح مديري اذرايی قوی و كارا در منطقاه
آزاد چابهار با اريع اولوي  5/32مهمترين مش ا منطقاه
در ذذب سرمايههای خاارذی محساوب مایشاود و عادص
شداصي و كارايی پارهای از قوانين و مقررات باا ااريع اثار
 ،5/20سوء سياس گذاریهای دول در سطح كالن ذامهه
با اريع اولوي  5/23و كمبود ام انات زيربنايی و خدمات
عمومی در منطقه آزاد چابهاار باا ااريع اولويا  5/25در
ردههااای بهاادی قاارار دارنااد [ Kazemi ]22و هم اااران
( )2594نيااز بااا شناسااايی و اولوياا بناادی مهيااارهااای
اثرگااذار باار ذااذب ساارمايهگااذاری خااارذی بااا روش
2

- Lead time

1
2

- Financial attractiveness
- Peaple skills and availability
4
- Business environment
5
- Analytic hirarchy process
3
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تاپسيس صازی 9به ايان نتيجاه رسايدند كاه در مياان 33
عاما شناسايیشده ،نر ارز ،امني سرمايهگاذاری ،وذاود
سياس ا هااای حمااايتی دول ا و وذااود زيرساااخ هااای
اقتصادی شاما ذاده ،انر ی ،بندرها و اينترنا باهترتياع
با ترين اولوي ها را به خود اختصاص دادهاند []23
همانطاور كاه در مطالهاات صاورت گرصتاه مشااهده
میشود ،ذذب سرمايهگذاری خارذی چه به ش ا مستقيم
و چه به ش ا برونسپاری مزايای صراوانای را بارای كشاور
ذذبكننده به همراه خواهد داش در همين راستا هاد
از اين مطالهه ،شناسايی مهيارها و ذاهبههای اثارگاذار بار
ذذب برونسپاری خارذی در صنه مبلمان چوبی ايران و
اولوي بندی مهيارهای شناسايیشده اس در اين خصوص
سؤا ت تحقيق به شرح زير اس :
 -9از ميااان عوامااا اصاالی تأثيرگااذار باار ذاااذب
برونسپاری خارذی ،كداصيک بيشترين اولوي را دارد؟
 -2اولوي بندی نهايی زيرمهيارهاای شناساايیشاده و
ارزش وزنی هر يک از آنها به چه صورت خواهد بود؟

مواد و روشها
تحقيق حاار از حيا روش ،تحقياق پيمايشای و بار
مبنای هد  ،از نو كاربردی اس همننين ازآنجاايیكاه
ذامهه آماری خاصی را مطالهه میكند در زماره مطالهاات
مااوردی محسااوب ماایشااود در اياان تحقيااق از روش
تصميمگيری گروهی تحليا سلسله مراتبی باهشارح زيار،
ذه رتبهبندی مهيارها استداده شده اس
 -1فن تحلیل سلسله مراتبی
مدلی انهطا پذير اس كاه اصاراد و گاروههاا باا آن
ايادههايشاان را شا ا مایدهناد ،مساائا را باا ارائاهی
صرايههای مناسع تهري میكنند و ذواب مطلوب خود
را بهدس میآورند ي ی از مزايای اين روش ،ايان اسا
كاه سااختار و چاارچوبی را بارای هم ااری و مشاارك
گروهی در تصميمگيریها يا حا مش الت مهيّا مایكناد
اين مدل از نگاه صنی ،ي ای از ذاامعتارين ساامانههاای
طراحیشده برای شااخهی تصاميمگياری باا مهيارهاای
چندگانه كمی و كيدی اسا كاه ام اان صرمولاه كاردن
مسئله را به شيوهی سلسله مراتبی میدهد .ايان صرآيناد
گزينههاای مختلا را در تصاميمگياری دخالا داده و
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ام ان تحليا حساسي روی مهيارها و زير مهيارها را نيز
دارا اس عالوه بر اين ،بر مبناای مقايساهی زوذای بناا
شده اس كه قضاوت و محاسابات را تساهيا مایكناد
اذرای اين صن از سه مرحلاهی سااختن سلسالهمراتاع،
محاسبهی وزن و بررسی سازگاری سيستم تش يا شاده
9
اس []24
 -3شناسایی معیارهاي تأثیرگذار
بهطوركلی در هر صرايند تصميمگيری و اولويا بنادی،
تهيين و تهري مهيارها و مهيارهای ارزيابی ي ی از مراحا
اذتنابناپذير تلقی میشود زيرا كارايی و اثربخشای سااير
مراحا و صح و پذيرش نتايج به ميزان قاباتوذهی تح
تأثير مهيارها و مهيارهای ارزيابی قرار دارد ازايانرو اامن
حدظ ذايگاه و اهمي كليه مراحا اولوي بندی ،تهياين و
تهري مهيارها بهعنوان سنگ بنای زيرين و اوليه محسوب
میشود لذا در اين خصوص بايد با نگرشی ذامع تماص ابهاد
و مالحظاات مادنظر قارار گياارد باهعباارتديگار ي اای از
مش التی كه مم ن اس در اين مرحله ايجاد شاود توذاه
يکذانبه به بخشی از ابهاد و مالحظات و نادياده انگاشاتن
ساير ابهاد اس به منظاور پرهياز از ايان مشا ا باياد در
تهري مهيارها و زيرمهيارهاا از اصاراد خباره ،كارشانار و
آگاه به مسئله تصميمگيری استداده كرد و همنناين قباا
از نهااايی كااردن ،آنهااا را مااورد بااازبينی قاارارداد ذه ا
شناسايی مهيارها میتوان از شايوههاای مختلا اساتداده
نمود كه عمدهتارين آنهاا عباارت اناد از انجااص مطالهاات
تطبيقی 2و مصاحبه با خبرگاان و صااحعنظاران در ايان
مطالهاه نياز باا انجاااص مطالهاات كتابخاناهای و پيمايشاای،
صهرستی اوليه از مهيارها تهيه و با نظرسنجی از خبرگاان و
كارشناسان  30مورد از آنها انتخاب گرديد
 -2طراحی سلسله مراتبی درخت تصمیمگیري
پااس از شناسااايی مهيااارهااا ،بايااد يااک درخاا
سلسله مراتع مناسع كه بياانكنناده مسائله موردمطالهاه
اس  ،صراهم شود با توذه به مسئله تح بررسی ،سااختار
سلسله مراتبای ساطوح متهاددی شااما هاد  ،مهيارهاا،
1

- Technique for order preference by similarity to ideal
solution

 -2منظور مطالهه و بررسی تجاارب و نتاايج باه دسا آماده از سااير
كشورها در زمينه مهيارها و مهيارهای مورد بررسی میباشد
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زيرمهيارهااا و گزينااههااا دارد درواقااع هااد از ترساايم
سلسلهمراتع اين اس كه میتوان با تجزيه مسائا مشا ا
و پينيده به عناصر ذزئی كه بهصورت سلسله مراتبای باه
هم مرتبط هستند ،آنها را به ش لی ساده كاه باا ههان و
طبيه انسان مطابق داشته باشد تبديا كرد بار هماين
اسار تهداد  30مهيار شناسايیشده تأثيرگذار بار ذاذب
برونسپاری خارذی در صنه مبلمان چوبی ايران مطاابق
ش ا يک در سه گروه كلی شاما ،زيرساخ ها ،مزي های
نسبی اقتصادی و قوانين و مقررات دستهبندی شدند
 -4طراحی پرسشنامه جهت تعیین ارزش وزنیی
معیارها و زیرمعیارها
برای تهيين وزن و اريع اهمي مهيارها و زيرمهيارهاا،
چند روش وذود دارد كه مهمولترين آنهاا مقايساه دو باه
دويی مهيارها و زيرمهيارها نسب به ي ديگر اسا در ايان
روش به قضاوتهای ههنی با توذه به اهمي هار متييار،
مقاادير عاددی اختصااص داده مایشاود و بادين ترتياع
متييرهايی كه بيشترين اهمي را دارند ،مشخص میشوند
بهعبارتديگر ،ترتيع اولوي متييرها تهيين میشاود بارای
اين كار میتوان از روش استاندارد ارائاهشاده توساط Saaty
( )2000استداده كرد كه مطاابق ذادول  2باه هار مقايساه
زوذی از  9تا  ،1ياک عادد نساب داده مایشاود در ايان
تحقيق ،پرسشنامهای با ده ذدول مقايسه زوذی (نه ذادول
برای مقايسه زيرمهياارهاا در زيرگاروههاای مربوطاه و ياک
ذدول نيز برای مقايسه زوذی مهيارهاای اصالی) طراحای و
پس از ارائه توايحات زص بين ذامهه آماری توزيع گرديد
 -2روش نمونهگییري و انتخیا جامعیه آمیاري
موردنظر
9

در اين تحقيق از روش نمونهگيری تهمدی كه ي ای از
روشهای نمونهگيری غير احتمالی اسا  ،اساتداده شاد در
اين روش انتخاب اصراد بهعنوان مصداق طبقه يا مقولاهای از
موارد كه موردنظر محققين اس صورت مایگيارد ذامهاه
آماری موردنظر متش ا از اصراد متخصصی بود كه با توذه به
سطح تحصيالت و تجربه كاری كه داشتند از تاوان و داناش
كاصی برای وزن دهی به مهيارها برخوردار بودند اين ذامهاه
آماری شاما  20ندر از كارشناسان و متخصصان دانشاگاهی،
كارشناسان صنايع چوب و مبلمان كشور و همننين تهدادی
از صاحعنظران صنه مبلمان كشاورهای ايتالياا ،اساپانيا و

هلنااد (كااه طاار مااذاكره بااا اتحاديااه توليدكنناادگان و
صادركنندگان مبلمان ايران قرار داشتند) بود
 -2اجراي فن تحلیل سلسله مراتبی

9

نرصاصزارهای متهاددی ذها اذارای مراحاا مختلا
روش تحليا سلسله مراتبی وذود دارد كاه ي ای از آنهاا
نرصاصزار اكسپرت چويس 2اس اين نرصاصزار دارای ام انات
گستردهای ذه اخذ ماتريسهای مقايسات زوذی اصراد و
سپس تلديق ماتريسهای اصراد گوناگون و تبديا آنها باه
يک ماتريس واحد اس كه از طريق ميانگين هندسی تاک
تک عناصر ماتريسهای اصاراد ،باهدسا مایآياد پاس از
ت ميا و ذمعآوری پرسشنامهها ،مااتريسهاای مقايساات
زوذاای پرسشاانامه هاار شااخص ،بااهصااورت انداارادی وارد
نرصاصزار شد پس ازآن كه آخرين پرسشنامه وارد نارصاصازار
شد و نر ناسازگاری آن بررسای گردياد ،نارصاصازار بارای
هركااداص از ذااداول ماااتريس ،يااک ماااتريس تلديقاای كااه
امتيازات تمااص اصاراد در آن قارار داشا ايجااد كارد و در
نهاي رتبهبندی نهايی مهيارها و زيرمهيارهاا را در اختياار
محقق قرارداد
 -2تعیین نرخ سازگاري
اهمي روش تحليا سلسله مراتبی عالوه بار تركياع
سطوح مختلا سلسالهمراتاع تصاميم و در نظار گارصتن
عواما متهدد ،در محاسبه نسب يا نر سازگاری اس اين
صرآيند نشان میدهد كه تا چه حد میتوان به اولوي هاای
حاصا از ذدولهای تركيبای اعتمااد كارد گااهی اوقاات
مم ن اس مقايسات انجااصشاده توساط تصاميمگيرناده
سازگار نباشد برای مثاال اگار درذاه اهميا مهياار اول
نسب به مهيار دوص توسط پاساخدهناده مقادار عاددی 2
تهيين شود و همننين درذه اهمي مهيار دوص نسب باه
مهيار سوص مقدار عددی  3تهيين شود ،در اينصاورت باياد
درذه اهمي مهيار اول نسب به مهيار سوص برابر  6تهيين
شود مطابق نظر ساعتی چناننه نر سازگاری كمتر از ده
درصد باشد ،میتوان سازگاری مقايسات را پذيرص  ،در غير
اينصورت نرصاصزار كااربر را باا اخطاار ناساازگاری مواذاه
میكند و بايد مقايسات مجددا انجاص گيرد []24

- Purposive sampling
- Expert choice

1
2
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جدول  -3تعیین ارزش معیارها نسبت به یکدیگر با استفاده از نظرات شفاهی افراد
ردیف

ارزش عددي

ارزش نظري بر مبناي مقایسه بین دو معیار

9

دارای ارزش ي سان و برابر

Equal Preference

9
3

2

ارزش ي ی نسب به ديگری كمی بيشتر

Weak Preference

3

ارزش ي ی نسب به ديگری بيشتر اس

Strong Preference

0

4

ارزش ي ی نسب به ديگری مسلما بيشتر اس

Demonstrated Preference

7

0

ارزش ي ی نسب به ديگری مطلقا بيشتر اس

Absolute Preference

1

Intermediate Preference

2،4،6،8

6

ارزشهای بينابينی

شکل  -1ساختار سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارهاي تأثیرگذار بر جذ برونسپاري خارجی
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نتایج و بحث
نتايج بهدس آمده از تحقيق كاه شااما تهياين ارزش
وزنای مهياارهاا و زيار مهياارهاای تأثيرگاذار بار ذاذب
باارونسااپاری خااارذی در صاانه مبلمااان و همننااين

اولوي بندی نهايی آنها كه حاصا تصميمگياری گروهای
كارشناسان و نخبگان اس  ،در ش اهای ياک و دو ارائاه
شده اس

شکل -1میانگین هندسی ماتریسهاي مقایسهاي براي معیارهاي اصلی نسبت به هدف مطالعه

شکل  -3رتبهبندي نهایی معیارهاي تأثیرگذار بر جذ برونسپاري خارجی در صنعت مبلمان
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همااانطااور كااه در شاا ا ( )1مشاااهده ماایشااود،
كارشناسان و متصديان ،بيشترين اهميا را بارای متييار
مزي نسبی اقتصادی بهعنوان مهمتارين عاماا ماؤثر بار
ذذب برونسپاری با ارزش وزنی  5/20قائا هساتند و ايان
حاكی از اهمي با ی زيرمهيارهاای ايان گاروه در ذاذب
برونسپاری خارذی در صنه مبلمان چوبی اس شا ا
( )2نيز اولوي بندی نهايی زيرمهيارهای شناساايی شاده را
نشان میدهد طبق نتايج بهدس آمده ،زيرمهيار مزي نر
برابری ارز با اختال صاحشی نسب به ساير زيرمهيارهاا ،از
تأثير چشمگيرتری در ذذب منابع برونسپاری خارذی در
صنه مبلمان چاوبی برخاوردار اسا و پاسازآن ،ثباات
اقتصادی در كشور مقصد در كنار نر تاورص در رتباههاای
دوص و سوص قرار دارند هرچند كاه در مراتاع بهادی نياز
هزينه دستمزد نيروی انسانی ،هزينه تاأمين ماواد اولياه و
كيدي زيرساخ های نرصاصزاری و سخ اصزاری صنّاورانه در
صنه مبلمان ،كيدي و مهارت نيروی كار و وذود صنايع
ذانبی و با دستی قدرتمند با تدااوتهاای نااچيز در ايان
تصميمگيری دارای وزن و اهميا باا يی هساتند نتاايج
همننين نشان میدهد كه نر ناسازگاری مقايسات زوذی
مهيارها و زيرمهيارها كمتر از  5/9اس  ،لذا میتوان گدا
كه نتاايج از ثباات و ساازگاری باا يی برخاوردار اسا و
میتوان به اولوي های حاصا از ذدولهای تركيبی اعتماد
كرد
در اين قسم د يا اثباتی دال بر درستی يا نادرستی
گزينش اولوي ها و با بودن درذه اهمي زيرمهياارهاای
مذكور را میتوان بهترتيع زير تشريح نمود:
 نرخ برابري ارز :هد اصلی از انجااص بارونساپاریعبارت اسا از تاأمين بخشای از خادمات ياا محصاو ت
موردنياز در چرخه عمليات يک شرك از طرياق اشاخاص
حقيقی يا حقوقی خارج از شرك با هزينه كمتر [ ]25باه
عبارت سادهتر ،كمتر بودن هزينه تأمين يک كاا ياا ياک
خاادم در خااارج از يااک شاارك  ،شاارب زص و اااروری
برونسپاری محسوب میشود و صراهم بودن سااير شارايط
در كشور مقصاد بارای انجااص بارونساپاری ،شارب كااصی
محسوب مایشاوند بار هماين اساار زماانی كاه بحا
برونسپاری به شرك های مستقر در ساير كشورها مطارح
میشود ،مهيار نار براباری ارز باهعناوان مهياار و مبناای
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مقايسه هزينهها و مبنای محاسابه صارصه اقتصاادی بارای
انجاص برونسپاری مالک عما خواهد باود بناابراين كاامال
متقن و بديهی اس كه مهياار نار براباری ارز در مقولاه
برونسپاری خارذی يا بينالمللی بهعنوان مهمترين مهياار
تأثيرگذار بر صرآيند تصميمگيری در خصوص انتخاب كشور
هد ذه برونساپاری خاارذی انتخااب شاود  Gazoو
 )2550( Quesadaو  )2552( Raymondنيز نار مبادلاه
ارز را ازذمله صاكتورهای تأثيرگذار بر ذاذب بارونساپاری
مهرصی میكنند
 ثبات اقتصادي :اگرچه ثباات اقتصاادی باهتنهاايینمیتواند ذاذب بارونساپاری خاارذی در ياک كشاور را
مم ااان ساااازد ولااای بااایثبااااتی و نوساااان زيااااد و
غيرقابا پيش بينی متييرهای كالن اقتصادی همانناد عادص
ثبات قيم مواد اوليه و حقوق گمركی ،واهي نامشخص
و ناپايدار صادرات و واردات و تيييرات مداوص نار ارز ،اصاق
آينده را برای سرمايهگذاران و صها ن اقتصادی خاارذی در
زمينه هم اری مشترک با توليدكننادگان داخلای مابهم و
نامهلوص میكند بنابراين ذذابي يک كشور زمانی بيشاتر
خواهد شد كاه سياسا هاای كاالن اقتصاادی در كشاور
مربوطه از ثبات بيشتری برخاوردار باشاد باهعناوانمثاال
نوسانات نر ارز از عواملی اس كه تأثير مندای بار ذاذب
برونسپاری خارذی میگذارد درصورتیكه نر ارز ثباات
داشته باشد اطمينان بيشتری در صضاای اقتصاادی كشاور
ايجاد میشود و بهتبع آن تصميمگيری برای سرمايهگذاران
خارذی ساادهتار مایشاود بناابراين در چناين شارايطی
توليدكنندگان و صها ن اقتصادی خارذی ترذيح میدهناد
برونسپاری توليد خود را باه سااير كشاورها نظيار چاين،
مالزی ،اندونزی و غياره كاه از ثباات باا تری برخوردارناد
سدارش دهند
 نرخ تورم :همانطور كه گدتاه شاد برخاورداری ازمزي ا ناار برابااری ارز مناسااع بااهدليااا پااايين آماادن
هزينههاای تولياد ي ای از اصالیتارين مهيارهاای ذاذب
برونسپاری خارذی محسوب میشود از سويی ي ی ديگار
از مهيارهای تأثيرگذار كه شرك های سدارشدهنده بسيار
بااه آن توذااه ماایكننااد ناار تااورص در كشااور مقصااد يااا
تأمينكننده اس اصزايش نر تورص بهمثابه اصزايش مداوص
و بیرويه سطح عمومی قيم ها و متهاقباا اصازايش هزيناه
تماصشده كا ی توليادی اسا كاه ايان عاماا منجار باه
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مطالهه و ارزيابی ذاهبههای اثرگذار بر كسع صرص های حاصا از برونسپاری خارذی در

كمرنگ كردن مزي نر برابری ارز میگردد و تأثير مندی
بر ذذب برونسپاری خارذی میگذارد تيييرات نر تورص
در كشورهای ميزبان بهعنوان ي ی از عواما ريسک مطارح
بوده و بهطوركلی ساهم سارمايهگاذاری در ذرياان ورودی
سرمايه در كشورهای پرخطر ،كمتر اس درواقاع هار چاه
سطح تورص در كشور ميزبان پايينتر باشد ،ميزان كاهش در
ارزش دارايایهاا كمتار خواهاد باود ،درنتيجاه ريساک
سرمايهگذاری تقليا ياصته و بهتبع آن ذذب بارونساپاری
اصزايش میيابد ن تهای كه میبايس در اين قسم به آن
توذه كرد ذه تيييرات دو مهيار نر تورص و نر براباری
ارز در ذذب برونسپاری اس چراكه حتی در صورت باا
بودن نر تورص در كشوری ،اگر تيييرات ايان دو مهياار باا
هم متناسع بوده و تيييراتشان قابا پايشبينای و مهقاول
باشد از شرايطی كه نر تورص پايين باشد ولای تناسابی باا
نر ارز نداشته يا تيييرات ناگهاانی و غيرقابااپايشبينای
داشته باشند ،مناسعتار اسا  )2558( Harrisو Almasi
( )2558نيز نر تاورص را ازذملاه صاكتورهاای اثرگاذار بار
ذااذب باارونسااپاری و ساارمايهگااذاری خااارذی مهرصاای
میكنند

مالی و عملياتی يک واحد مبلمان موردتوذاه قرارگرصتاه و
در انتخاب كشور مقصد ذه برونسپاری صهالي ها تاأثير
تهيينكنندهای داشته باشند دسترسی به نيروی كار ارزان
ي اای از عوامااا ساانتی تأثيرگااذار باار م ااانيااابی شااهع
شرك های صرامليتی محسوب میشود ايان شارك هاا باا
اسااتداده از نيااروی كااار ارزان ،محصااو ت كاااربر توليااد
میكنند و يا مراحا كاربر را از زنجير توليد ارزشاصزوده به
كشااورهای درحااالتوسااهه انتقااال ماایدهنااد Raymond
( )2552مهتقد اسا كاه ذساتجو بارای نياروی انساانی
ارزانتر ،توليد ذهانی مبلمان را از تايوان به سم مالزی و
ازآنجا به اندونزی و اخيرا ويتناص ساوق داده اسا درواقاع
اصزايش حقوق و هزينه نيروی انسانی در تايوان باع شاده
تا بهضی از توليدكنندگان مبلماان موذاود در ايان كشاور
تصميم به انتقال كارخانه خود از تايوان به ويتنااص بگيرناد،
زيرا هزينه نيروی انسانی در ويتناص از چين نيز كمتر اسا
[ Dehondt ،)2557( Kotlarsky ]98و ،)2558( Knapp
 Gazoو  )2552( Raymond ،)2550( Quesadaو Banga
( ،)2553نيز پايين بودن هزينههای نيروی انسانی را ذازو
29
ذذابي های ذذب برونسپاری خارذی برشمردهاند

 -هزینه نیروي انسانی و هزینه خرید ماده اولیه:

 -کیفیییت زیرسییاختهییاي سییختافییزاري و

اصو واحدهای توليادی را مایتاوان باه دو شااخه اصالی
ت نولو یبار 9و كااربار 2تقسايم نماود بار اساار آماار و
مستندات موذود اكثري قريع به اتدااق واحادهای تولياد
مبلمااان از نااو دوص محسااوب ماایشااوند ،يهناای در اكثاار
واحدهای توليدی مبلمان مخصوصا در ايران نيروی انسانی
نقش بسزايی دارد از طرصی نيز طبق بررسیهاای صاورت
گرصته ،از مياان چهاار صااكتور هزيناه در صانه مبلماان
شاما مواد اوليه ،نيروی كار ،ماشينآ ت -تجهيزات تولياد
و هزينههای سربار ،هزينههای تأمين مواد اوليه و دساتمزد
نيروی كار بهترتيع با ترين سهم را در قيما تمااصشاده
توليد هر واحد مبلمان دارناد باهعباارت ساادهتار ،هزيناه
مربوب به نيروی كار در كنار هزينه مواد اوليه ،هزيناههاای
مستقيمی محساوب مایشاوند كاه باا قيما تمااصشاده
محصول توليدی رابطهای خطی باا همبساتگی باا دارناد
[ ]26بنابراين كامال منطقی و بديهی بهنظر مایرساد كاه
وذود نيروی كار ارزان در كنار كيدي دسترسای باه مااده
اوليه با قيم مناسع در هر كشوری بهعناوان صاكتورهاای
مهم در تهيين حاشيه سود محصاو ت توليادی و باازدهی

نرمافزاري فنّاورانه در صنعت مبلمیان :نارصاصازارهاای
صنّاورانه درواقع به وذود سامانهها و روشهای مدرن و قابا
انطباق با سامانههای شارك ياا كشاور مباد و همنناين
دانااش صناای اسااتداده از تجهياازات و ماشااينآ ت ماادرن
(سخ اصزار) اطالق میشاود بايش از دو دهاه اسا كاه
صنّاوری تولياد در صانه مبلماان و مصانوعات چاوبی ،از
سطح سخ اصزارهای م اني ی سنتی صراتر رصته و قادص در
حوزه تجهيزات پيشرصته و مدرن سیانسی 3گذاشته اس
[ ]27صنّاوری تولياد مبلماان و مصانوعات چاوبی باا ايان
روي رد ،تركيبی اس از سخ اصزارها و نارصاصزارهاايی كاه
ب اهصااورت زص و ملاازوص در كنااار ي ااديگر ،هرصي ا هااا و
 -9توليدكنندگان بازر ياا صانهتی كاه حاول محاور ماشاينآ ت و
دستگاه های مادرن صانهتی ،راهبارد تولياد انباوه محصاول را دنباال
میكنند
 -2توليد كنندگان در ابهااد متوساط و كوچاک كاه عموماا باه صاورت
كارگاهی و حول محور نيروهای كار مااهر ،راهبارد تولياد پارو های در
تيرا محدود را دنبال میكنند
- CNC, computer numerical control
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قابلي ا هااای توليااد اذاازاء و قطهااات مبلمااان را تهري ا
میكنند .امروزه صنّاوری مدرن توليد و صراهم بودن تماامی
زيرساخ های نرصاصزاری و ساخ اصازاری ازذملاه شاروب
توليد صنهتی يا تولياد در شامار باا ی مبلماان محساوب
میشوند شرطی كه صراهم آورنده حداكثر بازدهی تولياد و
حداقا هزينه ساربار و قيما تمااصشاده تولياد محصاول
محسااوب ماایشااود [ ]28باار همااين اسااار در صرآينااد
تصميمگيری بارای بارونساپاری خاارذی تولياد قطهاات
محصااول بااا قيماا پااايينتاار ،وذااود زيرساااخ هااای
سخ اصزاری و نرصاصزاری توليد در كشاور مقصاد ازذملاه
مهيااارهااايی اسا كااه موردتوذااه شاارك هااا باارای قاارار
میگيرد بنابراين در هر كشوری كه هزينههای توليد كمتر
و سطح صنّاوری با تر باشد ذريان برونسپاری خارذی باه
آن كشور بيشتر خواهد بود
 مهارت کیفی و فنی نییروي کیار (نییروي کیارماهر) :منظور اختيار داشتن نيروی كار دارای تجربه كاصی
و يا دانش صنی مربوطه در زمينههای موردنظر مثا اپراتاور
ماشينآ ت ،مهندسان و مديران ميانی ،صنورزهاا در خاط
توليد ،بازاريابان حرصهای ،طراحان و غيره اس در مبحا
برونسپاری خارذی و در بح نيروی كار بهعنوان ي ای از
صاكتورهای ذذب ،بح اصالی باه ذاای كميا  ،بار سار
كيدي و مهارت نيروی كار اس بهرهگيری از نيروی كار
ماهر در صنهتی مثا صنه مبلمان كه ذزو صنايع كااربر
محسوب میشود ،امن كاهش هزينههای اوليه آماوزش،
در درازمدت نقش بسزايی در كاهش اايهات توليد ،بهبود
كيدي محصاو ت توليادی و در نهايا اصازايش مزيا
رقابتی واحد توليدی خواهد داش در اين زمينه میتاوان
به كشور هند اشاره كرد كه به خاطر وذود نياروی انساانی
توانمند و مااهر در حاوزه صنّااوری اطالعاات 9توانساته در
مدتزمانی اندک بيشترين نر رشاد ذاذب بارونساپاری
خارذی را به خاود اختصااص دهاد اگرچاه مهاارت صنای
نيروی كار ي ی از مشخصههای نيروی كار مطلاوب اسا ،
اما منظور از كيدي نيروی كار تنهاا داناش صنای نيسا ،
بل ه شاما مداهيمی نظير عالقاه باه محصاول توليدشاده،
داشتن روحيه كار دستهذمهی و انضباب و تحارک در كاار
نيز اس بنابراين كامال طبيهای اسا كاه وذاود نياروی
- Information technology
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انسانی صراوان در كناار مهاارتهاای نياروی انساانی ذازو
مهيارهای مهم در ذذب بارونساپاری خاارذی محساوب
شوند
 کیفیییت صییناین جییانبی و باصدسییتی صییناینمبلمان :بهطوركلی صنايع ذانبی مبلماان مانناد صانايع
توليد اوراق صشرده چوبی ،يراقآ ت صلزی و پليمری ،رنگ
و رزين ،نسااذی ،شيشاهساازی ،چارص از ذملاه صانايهی
محسوب میشوند كه در كناار صانايع با دساتی (تاأمين
مواد اولياه چاوبی و غيرچاوبی) ،در زميناههاای اصازايش
هرصي طراحی ،ارتقاء ارزشاصزوده ،اصازايش دامناه تناو
محصول و با خره ارائه آميزه يا تركيع مناسبی از محصول
در صنايع توليد مبلمان چوبی نقش بسايار ماؤثری باازی
میكنند در اين زمينه بايد توذه داش كه از ديدگاه علوص
بازاريابی تاوان ماديريتی ياک واحاد توليادی در زميناه
طراحای و تادوين آميازه محصاول از ذملاه صاكتورهاای
كليدی اس كه موصقي شرك در ياک باازار رقاابتی و
دستيابی به بازدهی بيشتر را رقم میزند و در زمينه صنايع
توليد مبلمان ،توان مديري در زميناه طراحای و تادوين
آميزه محصول تا حد زيادی تح تأثير كميا و كيديا
محصو ت صانايع ذاانبی قارار دارد بناابراين مایتاوان
نتيجهگيری نمود كه وذاود صانايع ذاانبی و با دساتی و
گسترش كمی و كيدی اين گروه از صانايع باهدرساتی از
صاكتورهای تهيينكننده و تأثيرگذار بر ذذب بارونساپاری
خارذی در صنه مبلمان محسوب میشوند

نتیجهگیري
امروزه صاحبان بنگاه های اقتصاادی باهدنباال تناساع
منطقی بين حداكثر كردن درآمد در ازای كاربرد مهينی از
نيروی كار هستند تناسابی كاه بتواناد باا حاداقا هزيناه
بيشترين درآمد را برای بنگاه هاای اقتصاادی ايجااد كناد
صرآيند برون سپاری ي ی از راه حاهاای مهقاول و منطقای
برای رسيدن باه تناساع ماذكور اسا باه هماين دلياا
شرك هاای پيشارو در كشاورهای توساههياصتاه ماداص در
ذساتجوی شاارك هااا و كشااورهايی هسااتند كااه بتواننااد
محصو ت آنها را علیرغم كيدي مورد انتظار باا حاداقا
هزينه توليد كنند باا توذاه باه اهميا توساهه صاادرات
غيرندتی در كشور و همنناين گساتردگی زنجياره تاأمين

مطالهه و ارزيابی ذاهبههای اثرگذار بر كسع صرص های حاصا از برونسپاری خارذی در

، هزينههای نيروی انسانی و مواد اولياه، نر تورص،اقتصادی
،زيرساخ های مناسع نرصاصزاری و سخ اصازاری صنّاوراناه
كيدي و مهاارت نياروی كاار و كيديا صانايع ذاانبی و
با دستی به ترتياع بيشاترين تاأثير را بار صرآيناد ذاذب
برونسپاری خارذی در صنه مبلمان چوبی ايران دارند
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 رشااد و شا وصايی اياان صاانه از طريااق ذااذب،مبلماان
 میتواند علیرغام كساع درآمادهای،برونسپاری خارذی
ارزی و ايجاد اشتيال بهعنوان موتور توسهه بخش عظيمای
از صنايع وابساته مبلماان اياران عماا كناد طباق نتاايج
 ثبات، مهيارهای نر برابری ارز،بهدس آمده از اين تحقيق
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Studying and assessment of the effective criteria on opportunities attainment
from offshore outsourcing in Iran wood furniture industry

Abstract
Nowadays, many of developing countries are looking for
outsourcing opportunities of developed countries, because this
will bring them many benefits. In this regard, the goal of this
study was determining and prioritizing the effective criteria
on attainment of outsourcing benefits of the developed
countries in wood furniture industry by non-parametric
approach of analytic hierarchy process as one of the most
creditable multi-criteria decisionmaking methods. For this
purpose, after comparative studies and interview with relevant
experts, the effective criteria were identified. After designing
analytic hierarchy levels of decision making tree, the
necessary data for prioriting was provided by standard
questionnaire based on paired comparisons. Finally, the
computational steps were done by Expert Choice software.
Base on the obtained results, currency exchange rate,
economic stability, inflation rate, labor cost, cost of raw
material, technological software and hardware of furniture
industry, skillfull manpower and developed lateral industries,
have the highest priorities.
Keywords: effective criteria, offshore outsourcing, wood
furniture industry, analytic hierarchy process, prioritizing.
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