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 ( مطالعه موردی شرکت واسپاری ملت )سهامی عام(AHP)  سلسله مراتبی

 
 علی شیدائی

 ریسک مدیریت و مالی مهندسی رشته در (DBA) کار و کسب عالی مدیریت دکتری آموخته دانش
Shaidaye@yahoo.com 

 

 

 

 چكیده
ها در کليه  ای است که هدف اصلی آن بهبود کيفيت تصميم امروزه، مدیریت ریسک، نظام و فرآیندی حرفه

نگرش به ریسک،  05منظور افزایش ثروت سهامداران است. به طور کلی تا دهه های اقتصادی به  سطوح بنگاه

محدود، یک بعدی و کيفی بوده است. با توجه به اینکه در خصوص ریسک صنعت ليزینگ پژوهش هایی بوده 

ولی تاکنون به صورت دقيق شناسایی و رتبه بندی خاصی در این زمينه صورت نگرفته است، در این پژوهش 

، رات افراد خبره از طریق پرسشنامهده به صورت کاربردی و از طریق روش پيمایشی و پس از دریافت نظتالش ش

  AHPانواع ریسک های موجود در صنعت ليزینگ شناسایی شده و پس از بررسی همبستگی، بر اساس روش 

 بندی خواهند شد . رتبه

و از ميان انواع تحقيقات توصيفی، تحقيق  این تحقيق از نوع تحقيقات کاربردی و روش این تحقيق توصيفی

پردازد. جهت تعيين  میليزینگ بندی عوامل موثر بر ریسک  باشد، که به بررسی شناسایی و رتبه پيمایشی می

؛ در  و برای احراز روایی آن از نظرات متخصصان و اساتيد استفاده شده کرونباخ   آلفای از آزمون  پرسشنامه  پایایی  

در مجموع کليه عوامل مطرح شده در فرضيات  استفاده شده است SPSSافزار آماری  ها نيز از نرم تحليل داده

نرخ بهره، ریسک شهرت، ریسک اعتباری، ریسک قانونی، ، تحقيق از جمله ریسک های عملياتی، ریسک نقدینگی

و بين  می باشد ریسک پرتفوليوی از ریسک های مهم و با اهميت در صنعت ليزینگ و  شرکت واسپاری ملت

نرخ بهره، ریسک شهرت، ریسک عملياتی، ریسک قانونی، ریسک پرتفوليوی و ، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی

 .زیر فاکتورهای آن در واسپاری ملت رابطه معناداری وجود دارد
 

 .ریسک ليزینگ، مدیریت ریسک، ریسک، عوامل ریسک هاي كلیدي: واژه

                                                 
 این مقاله با راهنمایی آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی نگارش گردیده است. 

 02/50/69تاریخ پذیرش:        50/50/69تاریخ دریافت: 
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 مقدمه -1
 آورده دست به مدیریت نظام در اهميتی با جایگاه اخير های دهه در که مدیریت های شاخه از یکی باال

 ليکن کنند، می فعاليت معينی تخصص قلمرو و دامنه در مدیران از یک هر چند هر. است ریسک مدیریت

 انسانی و مالی منابع از مؤثر استفاده طریق از سازمان هدفهای به نيل مدیران کليه مشترک و اساسی مسئوليت

 مؤسسه انسانی و مالی های توانائی از آگاهی و صنعت محيط کالن، محيط شناخت اساس بر ارشد مدیران.  است

 .گزینند می بر را تر مناسب راههای یا راه آنها ميان از و کنند می بررسی را هدفها به دستيابی مختلف خود،راههای

داخلی و خارجی سروکار دارد که به  از رویدادهای مدیریت ریسک عمدتا با کاهش اثرات نامطلوب آن دسته

دهند. مدیریت ریسک باید متشکل از مجموعه ای از  طور زیان آوری فعاليت سازمان را تحت تأثير قرار می

شوند و باید به  باشد که در سراسر استراتژی یک سازمان به کار گرفته می فرآیندهای مستمر و در حال توسعه ای

 .دهد ند کليه ریسک های مربوط به گذشته، حال و آینده را مورد توجه قرارم ای قاعده شيوه

 

 پژوهشاهداف و سواالت  -1-1

  هدف كلی

مطالعه موردی شرکت  AHPتعيين و رتبه بندی عوامل تاثير گذار بر ریسک های صنعت ليزینگ به روش 

 واسپاری ملت   

 اهداف فرعی تحقیق 

تعيين و شناسایی عوامل تاثير گذار بر ریسک های  اعتباری،  نقدینگی،  نرخ بهره، شهرت، عملياتی، قانونی، 

         .مطالعه موردی شرکت واسپاری ملت AHPپرتفوليوی  ليزینگ و اولویت بندی آنها به روش 

  سواالت پژوهش

 االت ذیل می باشيم:به دليل ماهيت اکتشافی بودن پژوهش به دنبال پاسخگویی به سو

 عوامل تاثير گذار بر ریسک های صنعت ليزینگ کدامند ؟ 

 اولویت بندی عوامل تاثير گذار بر ریسک های صنعت چگونه است؟ 

 در ریسک اعتباری مهمترین عامل در صنعت ليزینگ کدام است ؟ 

 در ریسک نقدینگی مهمترین عامل در صنعت ليزینگ کدام است ؟ 

  مهمترین عامل در صنعت ليزینگ کدام است ؟در ریسک نرخ بهره 

 در ریسک شهرت مهمترین عامل در صنعت ليزینگ کدام است ؟ 

 در ریسک عملياتی مهمترین عامل در صنعت ليزینگ کدام است ؟ 

 در ریسک قانونی مهمترین عامل در صنعت ليزینگ کدام است ؟ 

 در ریسک پرتفوليوی مهمترین در صنعت ليزینگ عامل کدام است ؟ 
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 مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش -2
ها در کليه سطوح  ای است که هدف اصلی آن بهبود کيفيت تصميم مدیریت ریسک، نظام و فرآیندی حرفه

نگرش به ریسک، محدود،  05های اقتصادی به منظور افزایش ثروت سهامداران است. به طور کلی تا دهه  بنگاه

 یک بعدی و کيفی بوده است. 

مارکویتس دانشمند آمریکایی اولين کسی بود که مقوله ریسک را کمی کرد. مارکویتس اعالم داشت که 

بازده انجام شود و نتيجه کار او ارائه خط مقدم کارا بود. کليه نقاط روی  –ها مالی باید براساس ریسک  تصميم

یسک و در یک سطح مشخص این خط بهينه بودند، به این معنی که در یک سطح مشخص بازده، کمترین ر

کردند. ویليام شارپ ، بتارا معرفی کرد. بتا حرکت یک سهم را در  گذار می ریسک، بيشترین بازده را نصيب سرمایه

، مک کالی دیرش را 25شود. در دهه  کند و به آن ریسک نسبی نيز گفته می گيری می مقابل حرکت بازار اندازه

است که تغييرات قيمت اوراق بهادار با درآمد ثابت را در مقابل تغيير  معرفی کرد. دیرش نيز معياری از ریسک

ها نتوانست کليه انتظارات مدیران سرمایه گذاری را برآورده کند.  کند. ارائه این مدل گيری می نرخ بهره اندازه

قرار دارد. روند  های نظارتی گران و سازمان ها، تحليل ها، بانک گيری ریسک در کانون توجه شرکت همچنين اندازه

فزاینده جهانی شدن بازارهای مالی و بين المللی شدن اقتصاد، درک اثر تغييرات در شرایط بازار در موقعيت 

آور  های اقتصادی بيش از پيش اهميت یافته است. نوآوری مالی و خلق ابزارهای مالی جدید و رشد سرسام بنگاه

تر کرده است. عالوه  ی طراحی، اهميت مدیریت ریسک را افزونمحصوالت مشتقه از جنبه واحد معامله و پيچيدگ

که ناشی از تغيير در عوامل بازار و یا عدم  05های بزرگ در دهه  ها و بانک بر موارد فوق، ورشکستگی شرکت

ر بر اند. اکنون مدیران درصدد تخمين اثر بالقوه تغيير شرایط بازا توجه به عوامل بازار بود، در این امر موثر بوده

موقعيت مالی خویش هستند. اینکه چرا ریسک  ها در کانون توجهات شرکت های ليزینگ قرار گرفته، پاسخ به 

تغييرات عميقی است که در بازارهای مالی در خالل دو دهه اخير ایجاد شده  است ، لذا اهميت  و ضررت 

یی رتبه بندی و راهکارهای الزم برای تحقيق زیاد بوده و الزم است در این صنعت کليه ریسک ها پس از شناسا

 پيشگيری اتخاذ گردد.

)الکپک،  توان به دو طبقه یعنی ریسک مالی و ریسک غيرمالی تقسيم نمود طور کلی ریسک را می به

هایی نظير ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ سود، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی از  . ریسک(9509: 9666نيکالس، 

تلقی گردیده و در مقابل ریسک سياسی، ریسک صنعت، ریسک مدیریت و ریسک قوانين های مالی  جمله ریسک

 ( 0559، 0)ویکری شود های غيرمالی محسوب می و مقررات از مجموعه ریسک

مدیریت ریسک و فاکتور های تاثير گذار این حوزه برای شرکت ها دارای اهميت باالیی می باشد. در شرکت 

چنين نوع مدیریت با سازمان های بزرگ متفاوت می باشد. آنچه که بسيار مهم های ليزینگ ساختار ها و هم

است این مطلب است که شرکت های ليزینگ با کمبود منابع مواجه هستند به عنوان مثال سيستم های فناوری 

 اطالعات، کارکنان متخصص و مجرب جهت پياده سازی و اجرای مدیریت ریسک. 
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درک و پذیرش برای شرکت های مختلف خواهد بود حتی اگر دانش الزم مدیریت ریسک به سادگی قابل 

هزینه های اضافی و حجم منابع برای شرکت  0550در سال  0برای این مسئله را نداشته باشند. روتنزباخ و وورم

 (. 999: 0550های کوچک را از جمله عوامل مهم جهت اعمال مدیریت ریسک می نامند )روتنزباخ و وورم، 

ر خالصه مدیریت ریسک برای شرکت های ليزینگ)واسپاری( از طریق تئوری های دانش مدیریت به طو

ریسک و داده های آماری موجود قابل درک می باشد. مدیریت شرکت های ليزینگ باید قابليت درک و تحليل 

 موقعيت های ریسک را داشته باشند.

بوده و وظایف اساسی مورد نياز در شرکت ها  واحد مهندسی مالی و مدیریت ریسک از جمله واحدهای اصلی

دهد. این اداره با هدف بکارگيری ابزارهای متعارف نظير مهندسی مالی و مدیریت ریسک را بطور توامان انجام می

ابزارهای مالکيت، بدهی، مشتقه، و ترکيبی و اصالح و به روزرسانی آنها و نيز طراحی، توسعه و بکارگيری ابزارها و 

ای نوین مالی و ارائه راه حل های مبتکرانه برای حل مسائل و مشکالت مالی بازار هدف، سازماندهی فراینده

گردیده است. بکارگيری این ابزارها در مدیریت ریسک های کسب وکار و ریسک های مالی ذینفعان کليدی خود، 

 .هدف نهایی این واحد است

های ليزینگ وجود تعریف جامعی از مدیریت ریسک با توجه به مطالب مطرح شده می توان گفت در شرکت 

به ویژه در حوزه مالی ضرورت دارد همچنين وجود ابزار هایی جهت نظارت و شناسایی ریسک های مالی الزامی 

 می باشد.

 

 اصطالحات و واژه ها -2-1

 اعتباري ریسک  

 پورتفوليوی اعتباری نهاد پولی.عبارت است از احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا الوصول شدن بخشی از 

 مدیریت ریسک 

مدیریت ریسک ، فرایند شناسائی ،ارزیابی و کنترل ریسکهای اتفاقی با لقوه ای است که مشخصا پيامدهای 

ریسکها را به وسيله کنترل آنها و  ،مدیریت ریسک .ممکن آن خسارت یا عدم تغيير در وضع موجود می باشد

)سی آرتور  .اتفاق افتاده اند ،اداره می کند ،ه رغم تالشهای کنترل خسارتتامين مالی خسارت هایی که ب

 (. 9000ججت اله گودرزی ریچاردام هينز، داور ونوس،-جی آر ویليامز،

 سنجش ریسک 

  .عبارتست از فرآیند مقایسه سطح ریسک با معيار ریسک

 شناسایی ریسک 

 ؟و چگونه رخ می دهد ؟چرا ؟کجا ؟چه زمانی؟ عبارتست از فرآیند تعيين اینکه چه چيز

  فرآیند مدیریت ریسک 

 .عبارتست از مجموعه ای از عناصر سيستم مدیریت یک سازمان در رابطه با اداره نمودن ریسک
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 پیشینه پژوهش -2-2
 یبرا یاعتبار سکیر از متاثر جانبه سه یريگ ميتصم مدل ارائه نگیزيل دانيم مفهوم یمعرف پژوهش در 

 یاضیر مدل کی یربان مسعود و انيهانيک نايس انیآقا تقاضا کاهش سکیر از متاثر نگیزيل یباز یمعرف  و آن

 سپس اند نموده  هیارا ندینما یم یريگ ميتصم نیا ريدرگ را مستاجر و موجر کننده ديتول که جانبه سه دیجد

 ستين ی منطق یاعتبار سکیر گرفتن درنظر بدون یريگ ميتصم مدل نیا که شده گرفته جهينت قيتحق نیا در

 و یديتول یروشها بيترت به موجر و کننده ديتول یها یاستراتژ مجموعه هدرآن کیزيل یباز مدل تیدرنها

 . است شده حل و یطراح باشند یم متفاوت یگذار متيق یروشها

 در یا مطالعه) نرمال عیتوز از شريف-شيکورن بیتقر اساس بر سکیر معرض در ارزش محاسبه قيتحق در

 ق،يتحق نیا یها افتهی که نموده انيب  یقهفرخ شمس هيمرض خانم(بهادارتهران اوراق بورس بازار یمال ینهادها

 یخوب به دارد نرمال عیتوز با یاندک اختالف ها آن عیتوز که یمشاهدات مورد در بیتقر نیا که است آن از یحاک

 یها یريگ ميتصم  یبرا یمطلوب جینتا به تواند یم بیتقر نیا از استفاده ،یمال محاسبات در و کرده عمل

 اعتبار امراز نیوا نبوده نرمال عیتوز تهران بورس بازار سهام بازده در غالب عیتوز اما نجامد،يب سکیر تیریمد

 .کاهد یم  استوارند مشاهدات بودن نرمال  فرض بر که سکیر محاسبه یها مدل یريبکارگ از حاصل جینتا

 در نکول ینيب شيپ در یزیتما ليوتحل کيلجست ونيرگرس یعملکردمدلها سهیمقا عنوان با یگرید قيتحق در

 .بود یزیتما ليتحل از کاراتر کيلجست ونيرگرس مدل که افتیدر یلياسماع یآقا نگیزيل

 در شده رفتهیپذ یها بانک ینگینقد سکیر بر موثر عوامل یبررس  پژوهش در  یآهنگران یمراد محمد یآقا

 ،یریپذ سپرده همچون یعوامل که گرفت جهينت توان یم یکل طور به که نموده انيب  تهران بهادار اوراق بورس

. موثرند ها بانک ینگینقد سکیر بر  ها یبده و ها ییدارايزمان شکاف ،یجار یها ییزاندارايم ،یگذار هیسرما زانيم

 ها ییدارا یزمان شکاف عامل و ريتأث نیشتريب یدارا یریپذ سپرده عامل  که دهد یم نشان جینتا نیا گرید یسو از

 .باشد یهام بانک ینگینقد سطح بر ريتأث نیکمتر یدارا ها یبده و

 که گرغت جهينت یاردکان ینیز نيحس یآقا صادرات بانک در یاعتبار سکیر مدل ارائه قيتحق در نيهمچن

 مدل ییکارا مجموع در و k-means و  ward یآمار روش یها مدل سهیمقا و یاعتبار سکیر دیجد مدل نیتدو

 .باشد یم بهتر شده یطراح

تجربيات مجارستانی ها را در مدیریت ریسک و   "دانش مدیریت برای مدیریت ریسک "در مقاله ای با عنوان

تحصيالت بيمه ارائه می دهد. آنها از طریق یک سيستم جامع مدیریت ریسک بحران و با ابزار آموزشی، داده ها و 

 (. 9020سازند )عباس نژاد،  اطالعات بيمه گر را به اطالعات مورد نياز دولت های محلی متصل می

 در "استراتژی مالی مناسب جهت مدیریت ریسک کل به هنگام بروز رکود مالی "پژوهشی دیگر با عنوان 

 چگونگی روی بر مقاله این تمرکز مالی پرداخته شده است. های استراتژی انواع معرفی و تعریف به مقاله این

 و مالی اضطرار مرحله ها به شرکت ورود و اقتصادی رکود هنگامب مناسب  های استراتژی و اتخاذ شرکت مدیریت

 و استراتژی شده است داده توضيح مالی اضطرار و اقتصادی رکود منظور شرایط بدین .است کل ریسک افزایش

 ورود از اجتناب برای واقعی و مالی های استراتژی سپس .گرفته است قرار بررسی مورد مرحله این در مناسب های
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 مالی متفاوت های استراتژی از استفاده در مورد نکاتی پایان در گردیده است. ارائه مالی اضطرار مرحله هابه شرکت

 .(9009عنوان گردید )موسوی، وثوق،  جهت واقعی و

 نگیزيل صنعت در انیمشتر یاعتبار سکیری ريگ اندازه یبرا مناسب یالگو ارائه و یابیارز پژوهش در

 مدل عملکرد که شد مشخص ق،يتحق جینتا به توجه با نيپاست میمر خانم (انيپارس نگیزيل: یمورد مطالعه)

 به نسبت یاعتبار سکیر یريگ اندازه یبرا مدل نیا به استناد تاًینها و شده یابیارز بهتر GMDH یعصب شبکه

 .بود خواهد اتکاتر قابل تيپروب و تيالج مدل دو

 و توصيف چگونگی بر عالوه "کشور ساخت صنعت ریسک در مدیریت وضعيت بررسی"ای با عنوان  مقاله

 مدیریت ریسک مطالعات جهت مبنایی عنوان به تواند می کشور، ساخت صنعت در ریسک مدیریت کاربرد ميزان

گيرد )حاج باقری،  قرار استفاده مورد کشور گوناگون صنایع ميان یا و مختلف کشورهای ساخت صنعت ميان

 .( 9006صادقی، 

 یمال موسسه یدانيم مطالعه) ها بانک یاعتبار سکیر کاهش بر یاعتبار یها مهيب نقش یبررس قيتحق در

 و یساختار عوامل که ديرس مطلب نیا به نژاد یعدس ماندانا خانم(  کرمانشاه شهرستان انيجيبس یاعتبار

 .باشد یم موثر یاعتبار سکیر کاهش بر یاقتصاد تيوضع

تجربه مجارستانی ها را در مدیریت ریسک و  "مدیریت برای مدیریت ریسکدانش "ای با عنوان  مقاله

تحصيالت بيمه ارائه می دهد. آنها از طریق یک سيستم جامع مدیریت ریسک بحران و با ابزار آموزشی، داده ها و 

 ( .9000، عباس نژاد،نوشين اطالعات بيمه گر را به اطالعات مورد نياز دولت های محلی متصل می سازند )

مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی را  "مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا"در پژوهشی با عنوان 

 اسالمی مستلزم شناخت مبانی مدیریت ریسک در بانکداری سنتی و شناخت کافی از فرهنگ غنی و رفتارهای

 .(9009)محرابی، ميباشد.  اسالمیقراردادهای  و مالتدر زمينه معا

در این پژوهش اقدام به جمع آوری نظرات و دید گاه  "مدیریت ریسک مالی در عمل "در مقاله ای با عنوان

های مدیران مالی در خصوص شناسایی ابزار های مدیریت مالی و شناسایی ریسک های مالی پرداخته است 

 (.0550کراکت، کان، )گودهارت، 

 و ایپو جیرا یمدلها دقت یبررس مقاله نیا از هدف "برآورد ریسک در مدیریت مالی"در مقاله ای با عنوان 

 فاصله ساخت در یديکل چالش کی. است( ES) انتظار مورد و اطمينان ساخت برآورد یخطا زانيم نييتع

 نشان مابه  مقالهاین .است سوداگرانه بازده در معمول طور به یشرط انسیوار ییایپو از یناش مناسب نانياطم

یباید استفاده پرتفو انسیوار از ایپو مدل در خطا برآورد پارامتر یبرا حساب که resampling روش با دهد یم

 (.0550، 0شود )کریستوفرسن، گونچالوز

 یاضیر یها مدل بر یمرور با مقاله نیا رد "ریاضيات در مدیریت ریسک مالی "در مقاله ای دیگر با عنوان 

در ابتدای مقاله با  .باشد یم ی متمرکزاعتبار سکیر بر ،یمال سکیر تیریمد در استفاده مورد یها روش و

 ادامه.است ها وام از یا مجموعه از یناش سکیر تیریمد در یاضیر مسائل که دهد یم حيتوض مختصر یمعرف

 ریسک یريگ اندازه یبرا یهیبد یها روش و یاعتبار سکیر تیریمد یها مدل از یرسم یمرور با مقاله نیا
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بسيار  یاعتبار مشتقات و نیيپا یها متيق در که شود یم استفاده ایپو یاعتبار سکیر یها مدل در بخش کی

 ندیفرا هینظر و محدب ليتحل و هیتجز آمار، احتمال، هینظردر  یاضیر یها کيتکنهمچنين از  .است مورد توجه

 .(0 0552)ارنست، فری، کالکبرنر، لودگر، شود یم استفاده یتصادف

 نیا در مورد استفاده مدل "یشگاهیپاال اتيعمل یزیر برنامه در یمال سکیر تیریمد "در پژوهشی با عنوان

 یتصادف مدل که دهد یم نشان آمده دست به جینتا .می باشد لندیتا ، Bangchak ی نفت شرکت به متعلق مقاله

 را یقطع مدل توسط شده شنهاديپموارد  از تر نیيپاریسک  و باالتر انتظار مورد سود با حل راه کی تواند یم

  .(9 0550)پونگساکی،رانگسونگویت،سایموند، باگاجویچ،  دهد یم نشان

آنچه که از پيشينه پژوهش استنتاج می شود این مسئله می باشد که تاکنون کار پژوهشی چندانی در مورد 

 های ليزینگ در ایران و در سطح بين الملل انجام نشده است. مدیریت ریسک در شرکت

 

 هاي پژوهش   فرضیه -3 
 ،نرخ بهره، ریسک شهرت، ریسک اعتباری، ریسک قانونی، ریسک  ریسک های عملياتی، ریسک نقدینگی

 پرتفوليوی از ریسک های مهم و با اهميت در ليزینگ ملت می باشد.  

 نرخ بهره، ریسک شهرت، ریسک عملياتی، ریسک قانونی، ریسک  ،بين ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی

 پرتفوليوی و زیر فاکتورهای آن در ليزینگ ملت رابطه معناداری وجود دارد.  

 

 روش شناسی پژوهش  -4
این تحقيق از نوع تحقيقات کاربردی و روش این تحقيق توصيفی و از ميان انواع تحقيقات توصيفی، تحقيق 

و برای احراز روایی آن از نظرات  کرونباخ   آلفای از آزمون  پرسشنامه  پایایی  جهت تعيين  باشد، میپيمایشی 

  است. متخصصان و اساتيد استفاده شده

روش ميدانی )پرسشنامه ومصاحبه( بهره برداری  -0  روش کتابخانه ای و -9در این تحقيق از دو روش شامل 

 شده است.       

آوری شده، با استفاده از مدل  سط پرسشنامه از متخصصين مالی و فروش شرکت واسپاری جمعهایی که تو داده

AHP .مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گرفته و سواالت تحقيق پاسخ داده شده است 

های گردآوری شده، ابتدا نرخ سازگاری مقایسات  برای تجزیه و تحليل داده AHPجهت استفاده از مدل 

( 9/5تر از  ها نشان داد که نرخ سازگاری قابل قبول )کم ها مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی دهنده زوجی پاسخ

دهندگان محاسبه شده و  است. پس از اطمينان از قابل قبول بودن نرخ سازگاری، ميانگين هندسی نظریات پاسخ

 ت.ها تلفيق گردید که نتيجه این تلفيق درج شده اس به این طریق نظریات آن
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 نتایج پژوهش -5
موضوع این تحقيق بررسی ورتبه بندی عوامل ایجاد کننده ریسک های صنعت ليزینگ به روش نحليل 

دهد و نوع  سلسله مراتبی در شرکت واسپاری ملت می باشد که واسپاری ملت قلمرو تحقيق را تشکيل می

 کيفی است.  -تحقيق، کاربردی، کمی 

 مدیران ، کارشناسان و متخصصان مالی شرکت واسپاری ملت توزیع گردید.پرسشنامه تحقيق در ميان 

ریسک های  52006000000براساس تحليل های صورت گرفته ریسک های اعتباری باميانگين  وزن  

، 52959200090، ریسک های شهرت  5290009020، ریسک های نرخ بهره  52009960906نقدینگی با نمره

در اولویت   52500269502ریسک پرتفوليو 52599022009ریسک قانونی 52500022600ریسک های عملياتی 

 های اول تا هشتم قرار گرفته اند.

می توان اولویت های مورد نظر در این مورد  جدول شماره یکهمچنين در مورد ریسک های اعتباری با توجه به 

 .را مشاهده نمود

 

 جدول شماره یک

وزن نهایی 

فاكتورهاي 

 ریسک

زیر اوزان 

فاكتورهاي 

 سطح دوم

 زیر فاكتورهاي سطح دوم

اوزان 

فاكتورهاي 

 سطح اول

 صالحيت فنی متقاضی)توانایی به کارگيری و استفاده مناسب از تجهيزات( 0.29540603 0.100246988

 ریسک اعتباری

 

52006000000 

 اعتبار ضامن ها 0.176646843 0.059945675

 متقاضیاعتبار  0.163329623 0.055426434

 ضعف مدیریت اعتبارات 0.108833583 0.036933027

 عدم پيگيری و نظارت بر پرداخت های مشتریان 0.07988108 0.027107902

 رکود اقتصادی 0.060116044 0.020400573

 ورشکستگی 0.04447774 0.015093664

 فوت 0.03681093 0.012491908

 جمعيت شناختی)قوميتی( ویژگی های 0.022587492 0.007665138

 انتقال غير قانونی تجهيزات 0.011910636 0.004041913

 

 

ریسک های نقدینگی در شرکت های  ليزینگ از درجه اهميت باالیی برخوردار هستند که در این پژوهش 

می توان  شماره دو زیر فاکتور های مربوط به این حوزه شناسایی و اولویت بندی گردیده است که در جدول

  .مهمترین آنها را مشاهده نمود



يدائیش يعل... /  يسلسله مراتب لیتحل نديبه روش فرا نگيزیصنعت ل سکيگذار بر رریعوامل تاث يبند و رتبه ييشناسا   

13 

 
 2931زمستان / وچهارم بیستشماره  / ششمسال 

در شناسایی ریسک های مالی شرکت های  ليزینگ، ریسک های مربوط به نرخ بهره برای این شرکت ها از 

اولویت های مورد نظر در این حوزه را می توان  شماره سه درجه اهميت باالیی برخوردار است که در جدول

 .مشاهده نمود

می توان اولویت  شماره چهارهای شهرت در شرکت های ليزینگ  با توجه به جدول همچنين در مورد ریسک 

 .های مورد نظر در این مورد را مشاهده نمود

 

 جدول شماره دو
وزن نهایی 

 فاكتورهاي ریسک

اوزان زیر فاكتورهاي 

 سطح دوم
 زیر فاكتورهاي سطح دوم

اوزان فاكتورهاي 

 سطح اول

 سفارشات زیاد 0.446367524 0.103422547

 ریسک نقدینگی

 

52009960906 

 معوقات مشتریان 0.221089791 0.051226104

 ضعف مدیریت نقدینگی)مدیریت مصارف و مخارج( 0.149712686 0.034688158

 منابع تامين مالی 0.096729125 0.022411963

 قراردادهای بزرگ مالی 0.062910693 0.014576294

 عدم پيش بينی نقدینگی برای دوره های آتی 0.02319018 0.005373123

 

 سهجدول شماره 
وزن نهایی فاكتورهاي 

 ریسک

اوزان زیر فاكتورهاي 

 سطح دوم
 زیر فاكتورهاي سطح دوم

اوزان فاكتورهاي 

 سطح اول

 ریسک نرخ بهره اقدامات بانک مرکزی)کاهش یا افزایش نرخ بهره( 0.708604266 0.108709659

 

5290009020 
 چرخه تجاری)دوره های رونق و رکود اقتصادی( 0.218395875 0.033504937

 تورم 0.07299986 0.011199184

 

 چهارجدول شماره 
وزن نهایی فاكتورهاي 

 ریسک

اوزان زیر فاكتورهاي 

 سطح دوم
 زیر فاكتورهاي سطح دوم

اوزان فاكتورهاي 

 سطح اول

 ضعيف کارکنان در مقابل مشتریانعملکرد  0.431025341 0.04387123

 ریسک شهرت

52959200090 

 محصوالت معيوب 0.241302875 0.02456063

 شایعات 0.159003696 0.016183939

 عملکرد دیگر شرکت های هم گروه 0.088056802 0.008962722

 عدم پایبندی به تعهدات 0.055139589 0.005612296

 رسانه ها)تبليغات منفی در مورد شرکت( 0.025471698 0.002592596
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ریسک عملياتی از جمله ریسک هایی است در شرکت های ليزینگ که تاثير به سزایی که دارد و باید به 

اولویت های مورد نظر در این حوزه نيز قابل شناسایی  شماره پنجشدت مورد توجه و ارزیابی قرار گيرد در جدول 

 .و بررسی می باشد

قانونی از جمله ریسک هایی است در شرکت های ليزینگ تاثير به سزایی در حوزه مالی داشته و باید ریسک 

اولویت های مورد نظر در این حوزه نيز قابل  شماره شش به شدت مورد توجه و ارزیابی قرار گيرد در جدول

 .شناسایی و بررسی می باشد

های ليزینگ تاثير به سزایی که در  صنعت  ریسک پرتفوليو نيز از جمله ریسک هایی است در شرکت

اولویت های مورد نظر در این  شماره هفتليزینگ داشته و باید به شدت مورد توجه و ارزیابی قرار گيرد و جدول 

 .حوزه را نمایش می دهد

 پنججدول شماره 
وزن نهایی فاكتورهاي 

 ریسک

اوزان زیر فاكتورهاي 

 سطح دوم
 زیر فاكتورهاي سطح دوم

ن فاكتورهاي اوزا

 سطح اول

 عدم کارایی نيروی انسانی 0.406484028 0.033485316

 ریسک عملياتی

 

52500022600 

 تدابير امنيتی 0.239378107 0.019719475

 کنترل ها و فناوری 0.16672513 0.013734472

 صحت و کارایی اطالعات 0.103551902 0.008530392

 اجرای قراردادنحوه  0.060967042 0.005022339

 ریسک اعتماد 0.022893791 0.001885943

 

 ششجدول شماره 
وزن نهایی فاكتورهاي 

 ریسک

اوزان زیر فاكتورهاي 

 سطح دوم
 زیر فاكتورهاي سطح دوم

اوزان فاكتورهاي 

 سطح اول

 سياست های پولی و مالی دولت 0.547788507 0.036470351
 ریسک قانونی

 

52599022009 

 قوانين مالياتی 0.274197869 0.01825539

 کاهش نرخ بهره 0.12850698 0.008555665

 کسب مجوز فعاليت و لغو آن 0.049506645 0.003296025

 

 هفتجدول شماره 
وزن نهایی فاكتورهاي 

 ریسک

اوزان زیر فاكتورهاي 

 سطح دوم
 زیر فاكتورهاي سطح دوم

اوزان فاكتورهاي 

 سطح اول

 ریسک هر یک از رشته فعاليت ها 0.547303805 0.01357096
 ریسک پورتفوليو

 

52500269502 

 ریسک مدت بازپرداخت تسهيالت 0.255319071 0.006330899

 ميزان اعتبارتخصيص یافته برای هر یک از رشته فعاليت ها 0.15310534 0.003796404

 ریسک نرخ تسهيالت پرداختی 0.044271784 0.001097764
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  ي پژوهشها یافته -6

 سوال اصلی اول و دوم: 

و سوال اصلی  "اجزای تشکيل دهنده ریسک های صنعت ليزینگ کدامند؟"سوال این تحقيق با عنوان 

 جایگاه هر کدام از ریسک ها به چه صورت می باشد؟ "دوم

از طریق روش تحليل سلسله مراتبی به بررسی متغيرهای مربوط و وزن هر متغير در ریسک های صنعت که 

تبيين شده هر متغير می توان به ميزان  AHPدر پرسشنامه ها ذکر شده بود، پرداخته شد. با توجه به روش 

 پی برد.  اهميت نسبی متغيرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی برای اندازه گيری این عامل

به طور کلی ریسک صنعت ليزینگ شامل ریسک های مالی و عملياتی می باشند که در شرکت های ليزینگ 

بهه شهاخص ههای مختلفهی تقسهيم گردیهد کهه در ایهن ميهان  ریسهک اعتبهاری بها              شماره هشتطبق جدول 

 باالترین ميزان اوليت را دارا می باشد. 0.33935322

 

 جدول شماره هشت

 لی و عملیاتیریسک هاي ما

 اوزان فاكتور هاي سطح اول شرح

 0.33935322 ریسک اعتباری

 0.23169819 ریسک پورتفوليو

 0.15341378 ریسک عملياتی

 0.10178341 ریسک قانونی

 0.08237794 ریسک شهرت

 0.06657743 ریسک نرخ بهره

 0.02479603 ریسک نقدینگی

 

 

  "وزن ریسک های مربوط به ریسک اعتباری از دیدگاه مدیران چه ميزان می باشد؟  "سوال این تحقيق با عنوان 

از طریق روش تحليل سلسله مراتبی به بررسی متغيرهای مربوط و وزن هر متغير در عامل ریسک اعتباری 

ه هر متغير می توان به ميزان تبيين شد AHPسؤال ذکر شده بود، پرداخته شد. با توجه به روش  02که در 

 اهميت نسبی متغيرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی برای اندازه گيری این عامل پی برد.

به طور کلی ریسک اعتباری در شرکت های ليزینگ طبق جدول فهوق بهه شهاخص ههای مختلفهی تقسهيم       

باالترین ميهزان   0.100246988ات با گردید که در این ميان ریسک توانایی بکارگيری و استفاده مناسب از تجهيز

 اوليت را دارا می باشد.
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  در ریسک نقدینگی مهمترین عامل در صنعت ليزینگ کدام است ؟ "سوال این تحقيق با عنوان 

از طریق روش تحليل سلسله مراتبی به بررسی متغيرهای مربوط و وزن هر متغير در عامل ریسک نقدینگی  

تبيين شده هر متغير می توان به ميزان  AHPد، پرداخته شد. با توجه به روش سؤال ذکر شده بو 90که در 

 اهميت نسبی متغيرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی برای اندازه گيری این عامل پی برد.

به طور کلی ریسک نقدینگی در شرکت های ليزینگ طبق جدول فوق به شاخص های مختلفی تقسيم گردید 

 رشات زیاد باالترین ميزان اولویت را دارا می باشد.که در این ميان  سفا

 

  در ریسک نرخ بهره مهمترین عامل در صنعت ليزینگ کدام است ؟ "سوال این تحقيق با عنوان 

از طریق روش تحليل سلسله مراتبی به بررسی متغيرهای مربوط و وزن هر متغير در عامل ریسک نرخ بههره  

تبيين شده ههر متغيهر مهی تهوان بهه ميهزان        AHPه شد. با توجه به روش سؤال ذکر شده بود، پرداخت 0که در 

 اهميت نسبی متغيرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی برای اندازه گيری این عامل پی برد. 

به طور کلی ریسک نرخ بهره در شرکت های ليزینگ طبق جدول فوق به شاخص های مختلفهی تقسهيم گردیهد    

 باشد. انک مرکزی )کاهش یا افزایش نرخ بهره(  باالترین ميزان اولویت را دارا میکه در این ميان  اقدامات  ب

 

  در ریسک شهرت مهمترین عامل در صنعت ليزینگ کدام است ؟ "سوال این تحقيق با عنوان 

از طریق روش تحليل سلسله مراتبی به بررسی متغيرهای مربوط و وزن هر متغير در عامل ریسک شهرت که 

تبيين شده هر متغير می توان به ميزان اهميت  AHPذکر شده بود، پرداخته شد. با توجه به روش  سؤال 90در 

 نسبی متغيرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی برای اندازه گيری این عامل پی برد.  

به طور کلی ریسک شهرت در شرکت های ليزینگ طبق جدول فوق به شاخص های مختلفی تقسيم گردید که 

 ميان ریسک عملکرد ضعيف کارکنان در مقابل مشتریان  باالترین ميزان اوليت را دارا می باشد. در این

 

 سوال فرعی این تحقيق با عنوان در ریسک عملياتی مهمترین عامل در صنعت ليزینگ کدام است ؟ 

از طریق روش تحليل سلسله مراتبی به بررسی متغيرهای مربوط و وزن هر متغير در عامل ریسک عملياتی 

تبيين شده هر متغير می توان به ميزان  AHPسؤال ذکر شده بود، پرداخته شد. با توجه به روش  90که در 

 پی برد.  اهميت نسبی متغيرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی برای اندازه گيری این عامل

به طور کلی ریسک عملياتی در شرکت های  ليزینگ طبق جدول فوق به شاخص های مختلفی تقسيم گردید 

 که در این ميان  ریسک عدم کارایی نيروی انسانی باالترین ميزان اوليت را دارا می باشد.
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 کدام است ؟ سوال فرعی این تحقيق با عنوان در ریسک قانونی مهمترین عامل در صنعت ليزینگ 

از طریق روش تحليل سلسله مراتبی به بررسی متغيرهای مربوط و وزن هر متغير در عامل ریسک قانونی که 

تبيين شده هر متغير می توان به ميزان اهميت  AHPسؤال ذکر شده بود، پرداخته شد. با توجه به روش  9در 

 ی این عامل پی برد. نسبی متغيرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی برای اندازه گير

به طور کلی ریسک قانونی در شرکت های ليزینگ طبق جدول فوق به شاخص های مختلفی تقسيم گردید که 

 باالترین ميزان اوليت را دارا می باشد. در این ميان ریسک سياستهای پولی و مالی دولت

 

 عت ليزینگ کدام است ؟سوال فرعی این تحقيق با عنوان در ریسک پرتفوليوی مهمترین عامل در صن 

از طریق روش تحليل سلسله مراتبی به بررسی متغيرهای مربوط و وزن هر متغير در عامل ریسک پرتفوليوی 

تبيين شده هر متغير می توان به ميزان  AHPسؤال ذکر شده بود، پرداخته شد. با توجه به روش  9که در 

 ی اندازه گيری این عامل پی برد. اهميت نسبی متغيرهای مشاهده شده به عنوان شاخصی برا

به طور کلی ریسک پرتفوليو در شرکت های ليزینگ طبق جدول فوق به شاخص های مختلفی تقسيم گردید که 

 در این ميان ریسک هر یک از رشته ها  باالترین ميزان اوليت را دارا می باشد.

همانطور که مالحظه در باال بررسی گردید کليه عوامل مطرح شده در فرضيات تحقيق از جمله ریسک های 

عملياتی ، ریسک نقدینگی ،نرخ بهره ، ریسک شهرت ، ریسک اعتباری ، ریسک قانونی ، ریسک پرتفوليوی از 

ن ریسک اعتباری ، ریسک ریسک های مهم و با اهميت در صنعت ليزینگ و  شرکت واسپاری ملت می باشد و بي

نقدینگی ،نرخ بهره ، ریسک شهرت ، ریسک عملياتی ، ریسک قانونی ، ریسک پرتفوليوی و زیر فاکتورهای آن در 

 ليزینگ ملت رابطه معناداری وجود داشت .  

 

 گیري و بحث نتیجه -7
از پرداختهه شهد.   در این تحقيق به بررسی و رتبه بندی عوامل ایجاد کننده ریسک ههای صهنعت ليزینهگ ،    

از جمله عوامل  است و فراوانیت یت و اولويدارای اهمو ادارات و شرکت ها   سازمان هاکه امروز در  مواردی جمله

  می باشد. توجه به ریسک ها شود محسوب میسازمانها ت يمهم در موفق

شهتر بهر انجهام معهامالت     يآن ب ديه و تاک کهاهش هزینهه  که هنرش در  ،کيکالس های مالیبر خالف تئوری 

ابی برای محصوالت و خدماتشهان  ی ین شرکتها در مشتريرقابت ب ، با شدت گرفتنبا کاهش هزینهمتمرکز بود تا 

د بهه دنبهال   یه نهه تنهها با   ریگه دسازمانها ، پيشی بگيرند ای رقابتی امروزيمشتری در دن ش قدرتین افزايو همچن

و برقراری روابطی مستحکم  ش بينی و شناسایی ریسک های صنعتباید دست به پيباشند، بلکه  کاهش هزینه ها

 .مورد توجه قرار دهند  زيبا آنان را ن

آنچه که از پيشينه پژوهش استنتاج می شود این مسئله می باشد که تاکنون کار پژوهشی چندانی در مورد 

ات قيتحق درست ولی مدیریت ریسک در شرکت های ليزینگ در ایران و در سطح بين الملل انجام نشده ا

و در صنایع مختلف این  باشد یمو مهم  موثر یاعتبار سکیر عوامل که ديرس مطلب نیا به گذشته می توان
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ریسک دارای اهميت باالیی بوده و ابزارها و مدل هایی در راستای کاهش این ریسک را بررسی نموده اند که با 

 نتایج این پژوهش نيز مطابقت دارد .

از در این تحقيق به بررسی و رتبه بندی عوامل ایجاد کننده ریسک های صنعت ليزینگ ، پرداخته شد. 

از جمله عوامل  است و فراوانیت یت و اولويدارای اهمو ادارات و شرکت ها   سازمان هاکه امروز در  مواردی جمله

  می باشد. توجه به ریسک ها شود محسوب میسازمانها ت يمهم در موفق

ر در خواسته های يير در اطالعات، تغييتغ در فناوری، رييرات و دگرگونی هاست. تغييای امروز مملو از تغيند

 جاد شده در صحنه کسبیرات ايين تغیاما از مهمتر ،ر در بازارهای جهانیييتغ ر در مصرف کنندگان وييمردم، تغ

 و شهرکت ههای   سهازمانها  در تيه عامل اصلی موفق بوده است که به عنواندر نرخ ارز و یا حتی بهره ر ييتغ وکار، 

مهدیریت و پهيش بينهی ایهن      ونیت خهود را مهد  يشرو در هر صنعت موفقيفعلی شناخته می شود و سازمانهای پ

 .دانند می شانیسه با رقبایدر مقا تغييرات

به طور کلی ریسک صنعت ليزینگ شهامل ریسهک ههای مهالی و عمليهاتی      طبق نتایج پژوهش انجام شده ، 

به شاخص های مختلفی تقسهيم گردیهد کهه در ایهن      6شماره باشند که در شرکت های ليزینگ طبق جدول  می

 باالترین ميزان اوليت را دارا می باشد. 0.33935322ميان  ریسک اعتباری با 

 

 9جدول شماره 

 ریسک هاي اقتصادي

 اوزان فاكتور هاي سطح اول نوع ریسک

 0.33935322 ریسک اعتباری

 0.23169819 ریسک پورتفوليو

 0.15341378 ریسک عملياتی

 0.10178341 ریسک قانونی

 0.08237794 ریسک شهرت

 0.06657743 ریسک نرخ بهره

 0.02479603 ریسک نقدینگی

 

در ادامه نتایج بر اساس معيارهای سطوح مختلف ریسک، الویت بندی انواع ریسک ها در صنعت ليزینگ بهه  

می باشد . نتایج فوق به شرکت های ليزینگ کمک می کند تها مهدیریت مناسهب جههت      95شماره شرح جدول 

 کنترل ریسک و حداقل نمودن آن را  داشته باشند.
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 اولویت بندي ریسک هاي  صنعت لیزینگ  -11جدول شماره 

 ردیف
فاكتور هاي 

 سطح اول
 زیرفاكتور هاي سطح دوم

اوزان زیرفاكتور 

 هاي سطح دوم

 0.708604266 اقدامات  بانک مرکزی )کاهش یا افزایش نرخ بهره( ریسک نرخ بهره 9

 0.547788507 سياست های پولی و مالی دولت ریسک قانونی 0

 0.547303805 ریسک هریک از رشته فعاليت ها ریسک پورتفوليو 0

 0.446367524 سفارشات زیاد ریسک نقدینگی 0

 0.431025341 کارکنان در مقابل مشتریانعملکرد ضعيف  ریسک شهرت 0

 0.406484028 عدم کارایی نيروی انسانی ریسک عملياتی 9

 0.29540603 صالحيت فنی متقاضی )توانایی بکارگيری و استفاده مناسب از تجهيزات( ریسک اعتباری 2

 0.274197869 قوانين مالياتی ریسک قانونی 0

 0.255319071 پرداخت تسهيالتریسک مدت باز  ریسک پورتفوليو 6

 0.241302875 محصوالت معيوب ریسک شهرت 95

 0.239378107 تدابير امنيتی ریسک عملياتی 99

 0.221089791 معوقات مشتریان ریسک نقدینگی 90

 0.218395875 چرخه تجاری )دوره های رونق و رکود اقتصادی( ریسک نرخ بهره 90

 0.176646843 هااعتبار  ضامن  ریسک اعتباری 90

 0.16672513 کنترل ها و فناوری ها ریسک عملياتی 90

 0.163329623 اعتبار متقاضی ریسک اعتباری 99

 0.159003696 شایعات ریسک شهرت 92

 0.15310534 ميزان اعتبار تخصيص یافته برای هر یک از رشته فعاليت ها ریسک پورتفوليو 90

 0.149712686 نقدینگی )مدیریت مصارف و مخارج(ضعف مدیریت  ریسک نقدینگی 96

 0.12850698 کاهش نرخ بهره ریسک قانونی 05

 0.108833583 ضعف مدیریت اعتبارات ریسک اعتباری 09

 0.103551902 صحت و کارایی اطالعات ریسک عملياتی 00

 0.096729125 منابع تامين مالی ریسک نقدینگی 00

 0.088056802 گروه )بانک سينا، بيمه سينا و...( های هم شرکتعملکرد دیگر  ریسک شهرت 00

 0.07988108 عدم پيگيری و نظارت بر پرداخت های مشتریان ریسک اعتباری 00

 0.07299986 تورم ریسک نرخ بهره 09

 0.062910693 قراردادهای بزرگ مالی ریسک نقدینگی 02

 0.060967042 نحوه اجرای قرارداد ریسک عملياتی 00

 0.060116044 رکود اقتصادی ریسک اعتباری 06

 0.055139589 عدم پایبندی به تعهدات ریسک شهرت 05
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 ردیف
فاكتور هاي 

 سطح اول
 زیرفاكتور هاي سطح دوم

اوزان زیرفاكتور 

 هاي سطح دوم

 0.049506645 کسب مجوز فعاليت و لغو آن ریسک قانونی 09

 0.04447774 ورشکستگی ریسک اعتباری 00

 0.044271784 ریسک نرخ تسهيالت پرداختی ریسک پورتفوليو 00

 0.03681093 فوت اعتباری ریسک 00

 0.025471698 رسانه ها )تبليغات منفی در مورد شرکت( ریسک شهرت 00

 0.02319018 عدم پيش بينی نقدینگی برای دوره های آتی ریسک نقدینگی 09

 0.022893791 ریسک اعتماد ریسک عملياتی 02

 0.022587492 ویژگی های جمعيت شناختی )قوميتی( ریسک اعتباری 00

 0.011910636 انتقال غير قانونی تجهيزات ریسک اعتباری 06

 

در این صنعت ریسک معوق شدن تسهيالت پرداختی از اهميت باالیی برخوردار است که از جملهه اقهدامات   

موثر جهت کنترل آن ، اعتبار سنجی مناسب و بهينه مشتریان ، اخذ تضامين مناسب و کهافی و متنهوع نمهودن    

 می باشد.پورتفوی فعاليت 

 برای تحقيقات آتی موارد ذیل پيشنهاد می گردد:

 به ،واسپاری ملت  شرکت درو متخصصان مالی،  مدیران نظر از گيری بهره با 9060 سال درپژوهش  این (9

 تحليل و تجزیه روش از غير روشهایی از استفاده و است پرداختهریسک هادر این شرکت  بندی لویتوا

 از پژوهش این نتایج با حاصل نتایج مقایسه و مالی ریسک فاکتورهای بندی لویتوا برای مراتبی سلسله

 .است پژوهش این پيشنهادی تحقيقاتی های حيطه جمله

 پيشنهاد می شود دانشجویان این موضوع را درسایر صنایع بررسی نمایند . (0

 مایند.دانشجویان محقق بایستی از افرادی که بيشتر با این موضوع مرتبط هستند استفاده ن (0

پيشنهاد اول: استفاده از روش هایی به غير از روش تحليل سلسله مراتبی جهت اولویت بندی فاکتور  (0

 های ریسک پروژه

 

 منابعفهرست 

 شناخت صنعت ليزینگ در جهان و ایران، نشر نياز دانش9060، رحمانی، علی و شيدایی، علی ، 

  ، مالی، انتشارات ترمه ، مهندسی9060رهنمای رودپشتی، فریدون و جوال، جعفر 

 مبانی مهدیریت مهالی )جلهد    9002م و هيبتی، فرشاد، ویرایش رهنمای رودپشتی، فریدون و نيکومرام، هاش ،

 اول و دوم(، انتشارات ترمه

  مجموعهه مقهاالت همهایش ملهی ليزینهگ، کهارآفرینی و توسهعه        9060، کانون شرکت های ليزینگ ایهران ،

 اقتصادی، انتشارات ترمه



يدائیش يعل... /  يسلسله مراتب لیتحل نديبه روش فرا نگيزیصنعت ل سکيگذار بر رریعوامل تاث يبند و رتبه ييشناسا   

92 

 
 2931زمستان / وچهارم بیستشماره  / ششمسال 

 تجزیه و تحليل توليد ناب با اسهتفاده از فرآینهد تحليهل سلسهه مراتبهی، پایهان نامهه        9009لی، شيدایی، ع ،

 کارشناسی ارشد.

 ،ریچاردام هينز، مدیریت ریسک، مترجمان: داور ونوس،ججت الهه گهودرزی، نشهر    -جی آر سی آرتور ویليامز

 . 9000نگاه دانش،

 ،موضوع جدید، احساس راحتی در برابر ) دانش مدیریت برای مدیریت ریسک، 9000، نوشين عباس نژاد

  902و  909شماره  - 9000مهر و آبان  « تازه های جهان بيمه « اقتصاد :نشریه (تغييرات
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