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چکیده
برون سپاری در صورتی که به درستی صورت پذیرد منافع بیشماری را برای سازمان به همراه دارد و در صورتی که اصول
برون سپاری به درستی رعایت نگردد و تصمیمات عجوالنه گرفته شود خسارات جبرانناپذیری به دنبال دارد .این پژوهش به
شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برون سپاری خدمات نگهداری و تعمیرات با استفاده از رویکرد فازی
در دانشگاه سمنان ،طی بازه زمانی مهر تا آذر سال  1398میپردازد .لذا این تحقیق با مطالعه ادبیات تحقیقات مختلف  6عامل
اصلی و  39عامل فرعی برای عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نت دانشگاه سمنان شناسایی نمود .جامعه
آماری تحقیق شامل تمامی مدیران حوزه معاونت فنی و عمرانی و معاونت مالی و اداری دانشگاه سمنان میباشد و نمونهها
بصورت قضاوتی هدفمند و در دسترس انتخاب گردیدهاند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش آزمون فرضیه AHP ،فازی و
 ARASفازی استفاده شده و نتایج پژوهش نشان داد مهمترین عوامل کلیدی موفقیت به ترتیب عبارتند از؛ مشارکت و حمایت
از طرف مدیران ارشد ،وجود برنامه ارتباطات مؤثر ،واضح و شفاف ،وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای اجرای برونسپاری،
قابلیت مدیریت تغییر ،وجود نیروی کار متخصص ،مهندسی مجدد فرآیندها ،پایداری جو سیاسی ،در دسترس بودن برای
اشتراکگذاری دانش ،شایستگیها و نوآوریها.
واژههای کلیدی :عوامل کلیدی موفقیت ،برونسپاری ،خدمات نگهداری و تعمیرات ،آراس فازی.
نوع مقاله :ترویجی

-1مقدمه
امروزه اکثر سازمانها با فضای رقابتی نامطمئنی مواجه
شدهاند که نوآوریهای فناورانه و تغییرات محیط و نیازهای
متغییر مشتریان آن را دو چندان کرده است .شرایط کنونی
سبب اصالحات مهمی در سند چشمانداز سازمانها،
اولویتهای فعالیتها و تغییرات الگوهای سنتی و مدلهای

کسب و کار شده است .اقدامات گذشته دیگر توان مقابله با
چالشهای جدید سازمان و محیط در حال تغییر بیرون از
سازمان را ندارد ،یا به بیان دیگر باید رویکردهای نوینی
جایگزین شوند .این تغییرات اقتصادی و نوآوریهای جدید
هـمهی سطوح سازمان از سطـح جهانی تا رفتـار و عمـلکرد
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کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد ] .[41سازمانهای بزرگ
نیز تنها بر کارهایی متمرکز میشوند و فعالیتهایی را انجام
میدهند که مستقیماً با اهداف کسب و کار آنها مرتبط
میباشد و از این طریق درآمدهای عالی بدست آورده و به
اهداف خود به بهترین شکل دست پیدا میکنند ،بنابراین
لزومی ندارد که این سازمانها به مجموعهای وسیع تبدیل
شوند که افراد زیادی را در استخدام خود داشته باشند.
کارهایی را که در آن مهارت کافی دارند و به طور کامل از
عهدهی آن بر میآیند را انجام داده و کارهای خدماتی را به
سازمانها یی که تخصص کافی در این امر دارند واگذار می
نمایند ] .[40مانند هر روش دیگری ،برون سپاری نیز
همانطور که می تواند مفید باشد ،چنانچه دارای شرایط و
استانداردهای تعریف شده و شفاف با برنامه ای منسجم،
علمی و استراتژیک نباشد ،ممکن است ضرر و زیان های
بسیاری به همراه داشته باشد .براساس آمار از هر چهار پروژه
برون سپاری یکی از آن ها با شکست مواجه می شود].[31
مجموعهای از ویژگیها ،متغییرها ،فعالیتهایی که در
صورتیکه به طور صحیح مدیریت شوند ،بر موفقیت جایگاه
رقابتی سازمان تاثیرگذار میباشند را به عنوان عوامل
کلیدی موفقیت شناختهاند ] .[36شاید بتوان گفت در
بیست سال گذشته در میان رشتههای مدیریتی ،نگهداری
و تعمیرات بیشتر دچار تغییر و تحول گشته است .که این
امر به دلیل افزایش تعداد کارخانهها ،تعداد ساختمانها و
یا تنوع تجهیزات در سراسر دنیا است که نیاز به نگهداری و
تعمیر دارند .از دیگر عواملی که سبب گستردگی این
تغییرات شده است میتوان به تغییر نگرش نسبت به
سازمان و مسئولیتهای نگهداری و تعمیرات ،روشهای
جدید نگهداری و تعمیرات ،ازیاد طرحهای دشوار نیز اشاره
کرد ] .[7دانشگاه سمنان به عنوان یک نهاد آموزشی ،بر
فعالیتهای علمی و پژوهشی و هرچه بهتر نمودن کیفیت
ارائه خدمات آموزشی تمرکز نموده و فعالیتهای خدماتی
را برونسپاری نموده است .از آنجائیکه ارائه فعالیتهای
مناسب آموزشی نیازمند وجود زیرساختهای مناسب و
امکانات به روز میباشد ،مدیران ارشد دانشگاه در پی یافتن
بهترین تأمینکنندگان حوزه نگهداری میباشند تا با کنترل
به هنگام از بروز خرابی زیرساختها جلوگیری نمایند و در
صورت خرابی تجهیزات فیزیکی ،تعمیر به موقع و با هزینه
کمتر و کیفیت باالتر داشته باشند .به بیان دیگر فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات در نهادهای آموزشی جز فعالیتهای

عمومی و پشتیبانی میباشد .از اهداف دانشگاهها ،مهیا
ساختن محیطی سالم و امن و به دور از تنش برای آموزش
و تحقیق دانشجویان و اساتید میباشد تا از این طریق
سهمی در تربیت نخبگان علمی برای کشور داشته باشد .اما
هدف اصلی دانشگاه تربیت علمی و اخالقی جوانان کشور
میباشد و جهت تمرکز بر فعالیت اصلی خود سعی دارد
خدمات عمومی و پشتیبانی را برونسپاری نماید ،در
سالهای اخیر و باتوجه به برنامههای اخیر توسعه کشور
برخی از فعالیتهای عمومی نظیر واحدهای تاسیسات،
واحد تعمیرات و نگهداری ،شبکههای برق و آب ،حفاظت
و ...برونسپاری گردیده است .اما برخی از این پروژهها با
موفقیت روبه رو نبوده است .هدف دانشگاه ایجاد مزیت
رقابتی حاصل از برونسپاری نیستند ،زیرا دانشگاهها به
دنبال رقابت سازمانی نیستند؛ بلکه به دنبال منافعی مانند
حذف کاغذبازیها ،کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان،
کاهش حجم فعالیتهای غیرضروری و خدمات رسانی به
موقع را از برونسپاری میباشند .بر همین اساس در این
تحقیق تالش شده است تا با بهرهگیری از نظرات مدیران
متخصص در این حوزه از دانشگاه سمنان به شناسایی
عوامل کلیدی موفقیت و میزان اولویت اهمیت هر یک از
این عوامل بر تصمیمات برون سپاری دانشگاه سمنان در
حوزه خدمات نگهداری و تعمیرات و همچنین رتبه بندی
این عوامل بپردازد تا مدیران را در اتخاذ تصمیمات برون
سپاری یاری رساند.
 -2مبانی نظری پژوهش
با توجه به هدف اصلی مقاله ،ادبیات پژوهش به سه بخش
برونسپاری ،خدمات نگهداری و تعمیرات و منطق فازی
تقسیم شده است.
 -1-2برونسپاری
تاریخچه برونسپاری طوالنی میباشد .از برخی آیات قرآن
مجید گرفته که به گرفتن دایه بر فرزندان اشاره دارد تا
ضربالمثلهایی مانند کار به کاردان سپردن که مصادیقی
از برونسپاری هستند ] .[1نخستین شکل برونسپاری به
صورت واگذاری فعالیت جمعآوری مالیات به پیمانکاران
توسط دولت در زمان رومیها بوده است ] .[5اگرچه واژه
برونسپاری برای اولین بار در سال  1989میالدی به منظور
تشریح تصمیمات شرکت کداک جهت واگذاری انجام
فعالیتهای فناوری اطالعات به یکی از شرکتهای تابعه به
عنوان یک راهبرد تجاری به کار رفت ولی برونسپاری به
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اشکال مختلف قبل از انقالب صنعتی و بعد از آن نیز وجود
داشته است .در قرن هجده و نوزده میالدی عملیات مدیریت
زندانها ،نگهداری چراغهای خیابانها ،جمعآوری مالیاتها
و نگهداری بزرگراهها در انگلستان به پیمانکاران واگذار شده
بود .تقریباً در همین زمان در فرانسه ،ساخت و مدیریت
خطوط راه آهن و توزیع منابع آب و در آمریکا و استرالیا،
تحویل محمولههای پستی نیز برونسپاری شدهاند ].[9
بصورت عامیانه میتوان برونسپاری را اینگونه تعریف کرد
که برخی از فعالیتها و مسئولیتهای یک سازمان با بستن
قرارداد به یک پیمانکار بیرون از سازمان سپرده شود .امروزه
سازمانهای زیادی از برونسپاری به عنوان یک ابزار اجرایی
در جهت کوچکسازی ساختار خود و دستیابی به مزیت
رقابتی بهره میگیرند اما در تعریفی جامع سپردن کلیه
فرایندهای یک فعالیت سازمانی به سازمانی دیگر با هدف
بهرهگیری از منابع و خدمات سازمان بیرونی را برونسپاری
گویند .دالیل متعددی برای سازمانها جهت برونسپاری
وجود دارد اما به طور کلی مهمترین دالیل منقبض شدن
مرزهایشان و کوچکتر شدن بدنه مرکزی سازمان است که
باعث تمرکز سازمان روی شایستگیهای اصلی میشود ،و
محرک اصلی سازمان برای برونسپاری است ] .[17در واقع
سازمانها تنها بر روی کارهایی تمرکز میکنند که مستقیماً
با هدف سازمان ارتباط دارند و مابقی فعالیتهای خدماتی
وعمومی خود را به پیمانکاران خصوصی واگذار میکنند؛
هدف از این کار دستیابی به درآمد باالتر در سازمانهای
انتفاعی و رسیدن به رضایت بیشتر ارباب رجوع و سطح
باالی ارائه خدمت در سازمانهای غیرانتفاعی میباشد
] .[38چهار مرحله اصلی برای برونسپاری فعالیتها تشریح
داده شده است .مرحلهی اول را بررسی مزایا و معایب
برونسپاری در قالب آمادهسازی گویند؛ در مرحله بعد
فعالیتهایی که قابلیت برونسپاری دارند و تأمینکننده
مناسب را مشخص میکنند؛ در مرحله سوم مذاکره با
تأمینکنندگان خارجی و در نهایت عملیات برونسپاری
شده و مباحث کنترلی آغاز میشود ] .[2با اینکه
برونسپاری سابقهی زیادی در برخی صنایع تولیدی
همچون خودروسازی دارد اما تنها در سالهای اخیر ،روند
برونسپاری حوزه خدماتی را شاهد بودیم .مباحثی مانند
ایدئولوژیهای لیبرال نوین و انتقاد آن بر ناکارآمدی،
بوروکراسی سازمانهای دولتی اساس کوچکسازی دولت و
یا به عبارتی خصوصیسازی بودند ،و به دنبال آن
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خصوصیسازی بخشها ی دولتی به دو شکل شبه بازارها و
سازمانهای پیمانی به وجود آمدند ] .[19در نتیجه تمامی
این مباحث ساختارهای بوروکراتیک جای خود را به
خصوصیسازی خدمات دولتی و اصول بازار محور مدیریت
دولتی نوین دادند .برونسپاری در اکثر سازمانها از
شرکتهای خصوصی و بینالمللی و انتفاعی گرفته تا
سازمانها ی دولتی و آموزشی و غیرانتفاعی به عنوان
راهکاری مناسب جهت کاهش هزینهها و افزایش درآمد
تلقی میگردد .در صورتی که اصول برونسپاری به درستی
رعایت شود سبب کوچکسازی سازمان شده و تمرکز بر
روی مهارتهای اصلی میگردد و همین امر باعث افزایش
کارایی سازمان میشود .در برنامههای اخیر توسعه کشور
نیز با هدف کاهش تصدیگری و کوچکسازی سازمانها
توجه ویژهای به برونسپاری شده است .برنامههای توسعه
کشور سبب تغییر رفتار سازمانهای خصوصی ،دولتی،
نظامی گردیده و گرایش بیشتر این سازمانها به امر
برونسپاری را در سالهای اخیر شاهد بودیم ] .[4یکی از
گزینههای مهم برونسپاری در اکثر سازمانها فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات (نت) میباشد .از آنجائیکه فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات به عنوان مهارتهای اصلی سازمان به
شمار نمیآید معموالً در اکثر سازمانها جزء گزینههای مهم
برونسپاری میباشد .تحقیقات مراکز مختلف پژوهشی در
سال  2008حاکی از آن است که واگذاری فعالیتهای نت
به بیرون از سازمان (پیمانکاران) رو به افزایش است .در
همهجای جهان این نوع واگذاری (سپردن فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات به منابع خارج از سازمان) بنا به دالیلی
چون افزایش بهرهوری کار ،کاهش هزینههای نت ،تمرکز
بیشتر سازمان روی فعالیتهای اصلی ،استفاده از مهارت
تخصصی در نت ،کاهش حجم کاری نیروهای داخلی،
افزایش دسترسی به تجهیزات تخصصی ،کاهش خطر،
افزایش امکان اطمینان ،افزایش کیفیت ،همگام شدن با
تغییر سریع فناوری و تنوع و تعداد پیمان کاران از حالت
قرارداد موقت به یک حالت شریک تجاری و پیمان اخوت
تغییر وضعیت داده است ].[12
 -2-2خدمات نگهداری و تعمیرات
منظور از نگهداری شامل مجموعه عملیاتی است که جهت
حفظ و افزایش عمر مفید تجهیزات ،ماشینآالت ،تاسیسات
و ساختمانها در شرایط مطلوب صورت میگیرد و منظور
از تعمیرات فعالیتهایی است که با تغییر شرایط نامطلوب
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تاسیسات ،تجهیزات ،ساختمانها و ماشینآالت به شرایط
مطلوب مطابق با استانداردهای مناسب عملیاتی و با هدف
بازگشت به چرخه بهرهبرداری صورت میپذیرد .نتیجه
فعالیتهای نگهداری و تعمیرات شامل حفظ توانمندی
عملیاتی ،ایجاد آمادگی و تداوم عملیاتی تجهیزات برای
وظایف محول شده میباشد ] .[14مجموعه فعالیتهایی که
به منظور حفظ داراییهای فیزیکی مانند ماشینآالت و
تاسیسات و ساختمانها در حد استاندارد و با هدف افزایش
عمر مفید آنها و پیشگیری از تخریب مجدد و نابه هنگام
صورت میگیرد را نگهداری گویند که این عمل سبب
افزایش قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها میشود.
تعمیرات به مجموعه فعالیتهایی گویند که بر روی تجهیزات
یا وسایلی که دچار عیب و نقص و یا از کارافتادگی گردیده،
انجام میشود تا مجدداً آن را به حالت بهرهبرداری برگردانند
تا بتوانند برای وظایفی که در نظر گرفته شده ،آماده گردد
] .[11بطور کلی مجموعه فعالیتهایی که با هدف
پیشگیری از خرابی ناگهانی تجهیزات فیزیکی (ماشینآالت،
تاسیسات ،ساختمانها) بطور مشخص و دقیق و با
برنامهریزی صحیح انجام میگیرد را فعالیتهای نگهداری
نامیدهاند .تعمیرات شامل سلسله فعالیتهایی است که بر
روی یک وسیله ،قطعه یا سیستمی که دچار خرابی شده،
انجام میشود تا ازکارافتادگی آن را تعمیر و به حالت قابل
استفاده و آماده به کار برگردانند؛ در واقع بتواند وظیفهای
که به آن محول شده بود را انجام دهد .بطور کلی میتوان
گفت نگهداری و تعمیرات شامل مجموعه فعالیتها و
اقداماتی است جهت حفظ تجهیزات در درجهی قابل قبولی
از نظر عملیاتی و قابل بهرهبرداری نمودن تجهیزات معیوب
و بازگشت آنها به چرخه استفاده ،که هدف از این فعالیتها
ایجاد آمادگی ،حفظ قابلیت عملیاتی ،تداوم و استمرار
عملیاتی تجهیزات میباشد( .نت) مخفف کلمات نگهداری و
تعمیرات میباشد و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات شامل
برنامهریزی دقیق و مناسب و تدابیر صحیح جهت
فعالیتهایی است که با هدف آماده به کار نگه داشتن کلیه
داراییهای فیزیکی و حفظ شرایط ابتدایی به منظور
استمرار عملیات پیشبینی شده انجام میگیرد ].[13
تقسیم بندی فعالیتهای نت به شرح زیر میباشد:
 .1نت برنامهریزی شده (نت پیشگیرانه – نت اصالحی) :پایه
و اساس راهبرد جامع نت ،نت پیشگیرانه میباشد .بنابراین
اگر برنامه نت پیشگیرانه ،فاقد اثربخشی الزم باشد با

شکست تمام راهبردهای نت در اجرا مواجه میشویم و
هزینههای باالیی به سازمان تحمیل میشود .متاسفانه
سازمانها با وجود اهمیت نت پیشگیرانه ،هنوز هم در قبال
طراحی رویکرد پیشگیرانه مقاومت میکنند .میتوان سه
دلیل برای این مقاومت ذکر کرد:
 نبود شفافیت و واضح نبودن فعالیتهای فعالییت های
موجود در این رویکرد و عدم تمرکز سازمانها بر
فعالیتهای نت پیشگیرانه.
 نبود مهارتهای پایهای نت.
 نبود یک فرآیند منظم توسعه نت پیشگیرانه.
 .2نت برنامهریزی نشده (نت اضطراری) :در این فرآیند ،تا
قبل از خرابی هیچ مداخلهای انجام نمیگیرد و تنها بعد از
خرابی ،فعالیتها اعمال میشود.
نگهداری و تعمیرات در یک سیستم منظم میتواند حدود
 94درصد از کارهای خالص تعمیراتی جنبه بازرسی و
پیشگیری ،و تنها  6درصد از کارهای خالص تعمیراتی
طبیعت اضطراری به خود بگیرد ].[15
 -3-2منطق فازی
منطق فازی ،نظریهای در شرایط عدم قطعیت است که
میتواند متغیرهای مبهم و نامفهوم را که در حالت طبیعی
اکثر متغیرها اینگونه هستند ،به شکل ریاضی درآورده تا
به راحتی بتوان آنها را تجزیه و تحلیل کرد و با اطمینان
کامل در رابطه با مسائل تصمیمگیری نمود .پروفسور زاده
( )1965نظریه مجموعههای فازی را بنیان نهاد .منطق
فازی عبارت است از مجموعهی وسیعی از تئوریها و
تکنیکها که بر پایهی قوانین اگر-آنگاه فازی و مفاهیم
مجموعههای فازی ،متغیرهای کالمی ،توزیع احتمال (تابع
عضویت) به وجود آمده است ].[46
 -3پیشینه تجربی پژوهش
] ،[47تأثیر ویژگیهای مبادله بر موفقیت برونسپاری
لجستیک را مورد بررسی قرار دادند ،این مطالعه بر مبنای
نظریه هزینه مبادله ( )TCTو دیدگاه مبتنی بر منابع تعمیم
یافته ( )ERBVبه بررسی ساز و کارهایی که از طریق
ویژگیهای مبادالتی (به عنوان مثال ،خصوصیات
داراییهای تأمینکنندگان شخص ثالث و عدم قطعیت
تکنولوژیکی لجستیک) بر موفقیت برونسپاری لجستیک
تأثیر میگذارد ،میپردازد .برای بررسی مدل پژوهش،
دادهها از  250شرکت تولیدی در چین جمعآوری گردید.
نتایج حاکی از آن است که مدیریت ارشد نقش مهمی را به
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عنوان یک متغیر میانجی در اثرگذاری ویژگیهای مبادلهای بر
موفقیت برونسپاری لجستیک ایفا میکند .با این حال ،چنین ساز
و کارهای میانجیگری تنها زمانی مفید است که جایگزین قابل
اعتمادی برای تأمینکنندگان شخص ثالث در بازار موجود باشد.
در مقالهای با عنوان عوامل تعیینکننده موفقیت در خدمات
برونسپاری حمل و نقل :مطالعه تجربی در اروپا [41] ،با این هدف
که تعیین کند آیا الگوهای تعامل ایدهآل ،تعیینکننده موفقیت
تعامل است؟ برای این منظور از نظر مدیران ارشد در بخش
ماشینآالت اروپایی ،الکترونیک و از کارخانههای تولید خودرو در
بخش صنعت استفاده شده است .نتیجه حاکی از آن است که
هنگامی که شرکتها تعامل ایدهآل با خریدار و تأمینکننده برقرار
میکنند موفقیت بیشتری در فرایند برونسپاری حاصل میشود.
در پژوهش دیگری با عنوان عوامل کلیدی موفقیت برای همکاری
متقابل با تأمینکنندگان در فناوری اطالعات برونسپاری صنعت:
(مطالعه موردی :یک شرکت برونسپاری  ITدر کره جنوبی) ][23
عوامل مهم موفقیت برای همکاریهای استراتژیک مشترک را
مشخص میکنند و چارچوبی برای ارزیابی و مدیریت
تأمینکنندگان را ارائه میدهند .این مقاله یک مدل فرایند
سازمانی برای همکاری مبتنی بر مدیریت رابطه با تأمینکننده
( )SRMایجاد کرده که شامل برخی از ساختارهای کلیدی
مطالعات قبلی و مصاحبه با افراد صنعت فناوری اطالعات
برونسپاری است .در این مطالعه ،چهار نوع تأمینکنندگان
استراتژیک شناسایی شده و رویکردهایی برای بهبود روابط
همکاری بین یک شرکت برونسپاری فناوری اطالعات و
شرکتهای شریک آن ارائه شده است .نتیجه مقاله ازگار با عنوان
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بررسی قابلیتهای اصلی برای تصمیمات برونسپاری استراتژیک
در تعمیر و نگهداری حمل و نقل هوایی ،شامل ارائه مدلی با
قابلیتهای اصلی برای تصمیمات برونسپاری استراتژیک و
ارزیابی شایستگیهای اصلی مراکز نگهداری حمل و نقل هوایی
برای برونسپاری استراتژیک میباشد.
] [35پژوهشی با عنوان طراحی خدمات برونسپاری پایدار برای
مدیریت امکانات را با هدف بررسی مفهوم مدیریت امکانات موجود
در برونسپاری و درجه اهمیت عوامل کلیدی موفقیت
برونسپاری به انجام رساندند .در این پژوهش عوامل استراتژی
برونسپاری از دیدگاه مشتریان و ارائهدهندگان خدمات از طریق
تکنیک دلفی در هنگکنگ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاکی از آن است که عوامل کلیدی موفقیت از نظر
مشتریان ،اندازهگیری عملکرد ،بهرهوری هزینه و هماهنگی
هستند ،در حالی که از نظرارائهدهندگان خدمات ،عواملی مانند
هسته مهارتها ،هماهنگی ،راهبردهای تدارکات ،اندازهگیری
عملکرد ،تخصیص منابع انسانی ،اثربخشی هزینه ،رضایت مشتری
و به اشتراکگذاری منابع میباشد .بهطورکلی ،مهارتها ،قابلیتها
و هماهنگی ارائهدهندگان خدمات برای دستیابی به موفقیت
برونسپاری حیاتی است .این تحقیق ارتباط معناداری بین انواع
ارتباطات فرماندهی  FMو خدمات را در زمینه بخش آموزش
عالی هنگکنگ نشان میدهد.
در جدول 1خالصهای از دیگر پژوهشهای انجام شده در زمینه
برونسپاری و خدمات نگهداری و تعمیرات آورده شده است.

جدول  .1خالصه ای از پیشینههای مرتبط با موضوع پژوهش
عنوان

محقق (سال)

ارزیابی و اولویتبندی ریسکهای
برونسپاری با استفاد از روش
ISMوGDEMATEL
)مزالعه موردی شرکت مدیریت
تولید برق(

] [3

یافتهها
در ایــن پــژوهش ابتــدا بــا اســتفاده از تکنیــک  ISMو GDEMATELو
ادبیــات پــژوهش مهــمتــرین شــاخصهــا شناســایی گردیــد .طبــق نتــایج
تحقیــق ریســکهــای شناســایی شــده عبارتنــد از :مشــکالت فنــی،
تضــعیف روحیــه کارکنــان داخلــی ،امنیــت اطالعــات ،افــزایش هزینــههــا،
مشــکالت مــرتبط بــا ذخیــرهســازی وانبــار ،خرابــی تجهیــزات پیمانکــار،
فقدان کارکنان مـاهر شـرکت پیمانکـار ،مشـکالت قـرارداد ،تـأخیر ،عـدم
توانــایی مــالی پیمانکــار ،مشــکل ارتباطــات ،حــواد طبیعــی ،کیفیــت
تولید ،از دست دادن دانش شرکت ،مقیاس.

 68رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاهها با استفاده از رویکرد فازی (مورد
مطالعه :دانشگاه سمنان)
عنوان

محقق (سال)

تعیین ابعاد و مؤلفههای
برونسپاری در توسعه
محصوالت با فناوری باال
(مورد مطالعه :پروژههای سازمان
صنایع هوایی)

][6

شناسایی معیارهای
تصمیمگیری به منظور
برونسپاری فعالیتهای آموزش
انتظامی با استفاده از روش دلفی
فازی

] [10

مدل مدیریتی برای برونسپاری
منابع انسانی در میان شرکت
های خدماتی

] [48

برونسپاری برون مرزی و عملکرد
شرکت :اثرات تعدیل کننده بر
اندازه ،رشد و منابع ضعیف

][38

بازخوانی جدول زمانی برای
مقابله با فعالیتهای نگهداری راه
آهن

] [22

یافتهها
طبـــق نتـــایج پـــژوهش در ایـــن مطالعـــه ویژگـ ـیهـــای پـــروژههـــا
تعیین کنندهی نیازمنـدیهـای سـازمان هسـتند و همـین نیازمنـدیهـا؛
شایستگیهای الزم را بـرای توسـعه محصـوالت تبیـین مـینمایـد امـا بـا
ایــن وجــود یافتــههــای تحقیــق نشــان داد کــه رابطــه مســتقیم و
معناداری بین ویژگی پروژهها با شایستگیها وجود ندارد.
هــدف ایــن پــژوهش ،شناســایی معیارهــای مــؤثر بــرای تصــمیمگیــری
دربــاره بــرونســپاری آمــوزش پلــیک اســت کــه بــا اســتفاده از تکنیــک
دلفی فـازی بـه نتـایج مطلـوبی دسـت یافتنـد .براسـاس یافتـههـا چهـار
مؤلفـه و شــانزده شــاخص بــه عنــوان معیـار اخــذ تصــمیم بــرای انتخــاب
فعالیت های آمـوزش انتظـامی جهـت بـرون سـپاری مشـخص شـد کـه از
بــین آنهــا مؤلفــه فنــاوری و بهــرهمنــدی از منــابع انســانی مــاهر در بــه
کـــارگیری مـــؤثر فنـــاوریهـــای موجـــود در فعالیــتهـــای آموزشـــی
بااهمیتترین معیارها در تصمیمگیری بودند.
نتایج نشان میدهـد کـه بـرون سـپاری منـابع انسـانی بـه طـور خـا بـا
شــرکتهــای خــدماتی مربــوط م ـیشــود بــرای اینکــه عامــل انســانی در
چنین سازمانهـایی بسـیار مهـم و حیـاتی اسـت .مطـابق بـا یافتـههـای
محققان ،با توجـه بـه اهمیـت کیفیـت در شـرکتهـای خـدماتی ،و نیـاز
آنهــا بــه تمرکــز بــر فعالی ـتهــای اصــلی ،بــرونســپاری منــابع انســانی
فعالیتهای غیـر اصـلی را قـادر مـیسـازد تـا ارائـهدهنـدگان خـدمات را
ارجاع دهند و در نتیجه کارایی عملیاتی بهبود یابد.
ایــن مطالعــه بــه بررســی تــاثیر بــرونســپاری فــن آوری هــای خــارجی و
خــدمات حرفــه ای بــر عملکــرد مــالی شــرکت مــی پــردازد .طبــق
یافتــههــای تحقیــق ،مــدیران بایــد در نظــر داشــته باشــند کــه عملکــرد
مــالی شــرکت بســتگی بــه مجموعــه ای از منــابع موجــود در کســب و
کــار دارد و در صــورتی کــه شــرکت مشــکالت مــالی نــدارد نیــازی بــه
صــرف منــابع در حــوزههــای غیرتخصصــی را ندارنــد و چنــین خــدماتی
اگر توسط شـرکت هـای خـارجی انجـام مـیپـذیرد بـه صـرفه اسـت کـه
برونسـپاری شـود .و اگـر شـرکت دارای مشـکالت مـالی مـی باشـد ،بـه
راحتی می توانید بـه منـابع مـورد نظـر خـود از طریـق فـروش آن هـا از
فروشــندگان بــه جــای توســعه دادن آنهــا بــه صــورت داخلــی ،بــه منــابع
مــورد نظــر تبــدیل شــوند .خریــد ممکــن اســت گرانتــر باشــد ،امــا مــی
توانــد زمــان و تــالش را صــرفه جــویی کنــد ،کــه ممکــن اســت بــرای
شرکت های فعال در بازارهای با رشد باال ،حیاتی باشد.
در ایــن مقالــه ،یــک فرمــول برنامــهریــزی خطــی حــاوی عــدد صــحیح
ترکیبــی کــه مرتــب ســازی زمــان بنــدی را بــرای مقابلــه بــا مصــرف
ظرفیـت تولیــد شـده توســط فعالیـتهـای تعمیــر و نگهـداری ارائــه مــی
شودکه شـامل در نظـر گـرفتن زمـان رسـیدن قطـار ،تعمیـر و نگهـداری
و دیگر محـدودیتهـای خـا  ،ماننـد محـدودیت سـرعت موقـت اسـت.
در ایـــن فرمولبنـــدی ،بـــازنگری جـــدول زمـــانی براســـاس نماینـــدگی
میکروســکوپی هــر دو زیرســاخت و ســازه نــورد بهینــه ســازی مـیشــود.
ســه الگــوریتم مبتنــی بــر ایــن فرمــول را در یــک مطالعــه واقعــی در
شبکه راه آهن فرانسه ارزیابی شده است.
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عنوان

محقق (سال)

یکپارچه سازی روابط برونسپاری
فناوری اطالعات:
عوامل کلیدی موفقیت بر اساس
مشکالت رتبهبندی ( )P.γو
تجزیه و تحلیل همبستگی

] [24

69
یافتهها

بــرونســپاری فنــاوری اطالعــات جــایگزین جــالبی بــرای شــرکتهــایی
است کـه مـیخواهنـد مزایـای خاصـی را از طریـق اعطـای فعالیـتهـای
فناوری اطالعـات بـه یـک ارائـه دهنـده حفـظ کننـد تـا تمرکـز آنهـا بـر
فعالیـتهــای اصــلی آنهــا باشــد .ایـن برونســپاری شـامل فراینــدی اســت
که از انتخـاب ارائـه دهنـده ،بـا عبـور از یـک سـری مـذاکرات و رسـیدن
بـه تعریـف یـک قــرارداد آغــاز مـیشــود کــه ادامــه فعالیـتهــا ،تعامــل و
ارتبــاط بــین طــرفین مربوطــه را هــدایت و تعریــف مــیکنــد .بــرای
اطمینـان از موفقیـت ایـن رابطــه ،عوامـل متعــددی تحــت مــدیریتهــای
قــراردادی و رابطــهای در ادبی ـات تعری ـف شــدهانــد .هــدف از ای ـن مقالــه،
تــأثیر اهمیــت یافتــههــای ادبیــات در مــورد جنبــههــای قــراردادی و
عوامـل کلیـدی موفقیـت بـا ارائـه یـک رتبـهبنـدی و تحلیـل همبسـتگی
است و تأکید میکند که شـرکتهـا مـیتواننـد از ایـن عوامـل بـه عنـوان
معیاری بـرای بهبـود روابـط بـرونسـپاری خـود بـا ایجـاد یـک وضـعیت
مشارکت استفاده کنند.

با مطالعه ادبیات مربوطه ،عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای

برون سپاری خدمات نت در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  .2عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نت
عوامل اصلی

عوامل راهبردی
و مدیریتی

عوامل فرهنگی

ساختارها و
فرآیندهای
سازمانی
(تاکتیکی)

عوامل فرعی


مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد



وجود راهبردها و تعیین اهداف مشخص جهت اجرای برون سپاری



قابلیت مدیریت تغییر



بهینه کردن وقت مدیریت



قوانین و مقررات جاری در سازمان



درک واضح و صحیح از اهداف مورد نظر از به کارگیری برون سپاری

رفرنک ها

] [25
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پیچیدگی وظایف مدیریت



وجود اتحاد استراتژیک با پیمانکاران



وجود برنامه ارتباطات موثر ،واضح و شفاف



تجزیه و تحلیل مستمر فرهنگ سازمانی



تعهدات اخالقی کارکنان



وجود جو کار گروهی در بین همکاران

] [21
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وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای اجرای برون سپاری



مستندات کلیه فعالیتهای انجام شده و خدمات ارائه شده (حافظه سازمانی)



هزینه های مرتبط با برون سپاری



حجم فعالیت های سازمان



میزان یکپارچگی عملکرد و ساختار
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مهندسی مجدد فرآیندها



وجود نیروی کار متخصص



مقدار سرمایه در دسترس بیشتر برای فعالیت های کلیدی



وجود یک رویه رسمی برای برون سپاری



تجزیه و تحلیل برای انتخاب دقیق وظایف و فرآیندها برای برون سپاری



میزان دسترسی به تجهیزات /ابزار



وجود یک نظام منسجم و مشخص برای انتخاب دقیق تامین کنندگان



وجود رابطه مناسب و دوطرفه با تامین کنندگان



وجود یک سیستم برای نظارت و ارزیابی بر فرایند و عملکرد تامین کنندگان



قابلیت دسترسی به پیمانکاران



میزان منابع داخلی در دسترس
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عوامل اصلی

عوامل مرتبط با
فناوری

محیطی

ویژگی های
پیمانکار برون
سپاری

عوامل مرتبط با
فناوری

رفرنک ها

عوامل فرعی



بلوغ فناوری و چرخه عمر فناوری سازمان



کسب مستمر مهارت های جدید یا دانش فنی جدید



دستیابی به انعطاف پذیری با توجه به تغییرات تکنولوژی



پایداری جو سیاسی



قوانین و مقررات دولتی



تراز نمودن اهداف برون سپاری و ارائه دهندگان خدمت



سطح آموزش کارکنان ارائه دهندگان



میزان تعهد مدیران شرکت برون سپاری



قابلیت دسترسی به پیمانکاران

] [16
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شهرت و موقعیت اجتماعی پیمانکاران



در دسترس بودن برای اشتراک گذاری دانش ،شایستگی ها و نوآوری ها



بلوغ فناوری و چرخه عمر فناوری سازمان



کسب مستمر مهارت های جدید یا دانش فنی جدید



دستیابی به انعطاف پذیری با توجه به تغییرات تکنولوژی

 -4فرضیه های پژوهش
با توجه به مرور صورت گرفته بر ادبیات تحقیق ،فرضیات
تحقیق بدین صورت خواهد بود:

 مجموعه عوامل راهبردی و مدیریتی جزء عوامل کلیدی
موفقیت برونسپاری نت در دانشگاه سمنان میباشد.
 مجموعه عوامل فرهنگی جزء عوامل کلیدی موفقیت
برونسپاری نت در دانشگاه سمنان میباشد.

 ساختارها و فرآیندهای سازمانی (تاکتیکی) جزء عوامل
کلیدی موفقیت برونسپاری نت در دانشگاه سمنان
میباشد.
 عوامل مرتبط با فناوری جزء عوامل کلیدی موفقیت
برونسپاری نت در دانشگاه سمنان میباشد.
 عوامل محیطی جزء عوامل کلیدی موفقیت برونسپاری
نت در دانشگاه سمنان میباشد.

 ویژگیهای پیمانکار برونسپاری جزء عوامل کلیدی
موفقیت برونسپاری نت در دانشگاه سمنان میباشد.

] [37
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 -5روش گردآوری و تحلیل دادهها
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری
داده ها توصیفی – پیمایشی است .به منظور جمع آوری
اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق ،بررسی
فرضیه ها و سواالت تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران و روسای دانشکده
ها و خبرگان و متخصصان حوزه معاونت فنی و عمرانی و
معاونت مالی و اداری دانشگاه سمنان بودند .از آنجائیکه
تعداد مدیران و تصمیمگیرندگان این حوزه در دانشگاه
سمنان حجم نسبتا کمی داشتهاند ،نمونهها به صورت
قضاوتی هدفمند و در دسترس انتخاب گردیدهاند .حجم
نمونه آماری در مرحله اول برابر با حجم جامعه آماری و
تعداد  18نفر بوده است .پاسخ این  18نفر در شناسایی
معیارها و همچنین در محاسبات آزمون فرض استفاده شده
است .و در مرحله دوم از نظر  8نفر از مدیرانی که سابقهی
بیشتر و تجربه باالتری در حوزه برونسپاری و خدمات نت
داشتند ،برای محاسبات  AHPفازی و  ARASفازی استفاده
گردیده است .جهت تجزیه و تحلیل دادههای مرحله اول از
نرمافزار  SPSSاستفاده شده است و از آنجائیکه نرمافزارهای
موجود جهت تحلیل سلسله مراتبی قادر به محاسبات فازی
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نمیباشد برای دادههای مرحله دوم و سوم از صفحه گسترده
 EXCELاستفاده گردید.
 -6یافته های پژوهش
 -1-6نتایج مرحله اول پژوهش
-1-1-6تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی مرحله اول
پژوهش
در این مرحله از پژوهش ،ترکیب جمعیتی پاسخدهندگان
از نظر سطح تحصیالت و میزان سابقه شغلی در جدول ()3
آورده شده است .تعداد پاسخدهندگان در مرحله اول 18
نفر بوده است که طبق ویژگیهای جمعیت شناختی انها
بیشترین فراوانی مربوط به سطح دکتری با میزان 72.2
درصد میباشد .از نظر میزان سابقه شغلی ،بیشترین فراوانی
مربوط به بیشتر از  20سال سابقه با میزان درصد 44.4
میباشد.
جدول  .3توزیع فراوانی مصاحبهشوندگان در مرحله اول
پژوهش
درصد

متغیر

سطوح

فراوانی

درصد

سطح

کارشناسی
ارشد

5

27.8

27.8

تحصیالت

دکتری

13

72.2

100

مجموع

18

100

-

 10سال

1

5.6

5.6

بیشتر از
 10سال

6

33.3

38.9

 20سال

3

16.7

55.6

بیشتر از
 20سال

8

میزان
سابقه
شغلی

44.4

تجمعی

100

 -2-1-6شناسایی عوامل اصلی و فرعی
جهت انجام این پژوهش ،اولین مرحله شناسایی عوامل
اصلی موفقیت فعالیت برونسپاری خدمات نت در دانشگاه
سمنان میباشد .با مرور ادبیات تحقیق و ضمن بهرهمندی
از نظرات مدیران با تجربه در این حوزه عوامل کلیدی
موفقیت برونسپاری خدمات نت شناسایی شدند که به
عنوان عوامل اصلی انتخاب شده است که عبارتند از:
راهبردی و مدیریتی ،فرهنگی ،ساختارها و فرایندهای
سازمانی (تاکتیکی) ،عوامل مرتبط با فناوری ،محیطی،
ویژگیهای پیمانکار برونسپاری .با مرور ادبیات تحقیق
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برای هر یک از معیارهای اصلی ،همه زیرمعیارهای ممکن
شناسایی شدند که تحت عنوان عوامل فرعی در فصل دوم
به آنها اشاره شد 8 .عامل فرعی برای عوامل راهبردی و
مدیریتی 4 ،عامل فرعی برای عوامل فرهنگی 16 ،عامل
فرعی برای عوامل تاکتیکی 3 ،عامل فرعی برای عوامل
مرتبط با فناوری 2 ،عامل فرعی برای عوامل محیطی و 6
عامل فرعی برای ویژگیهای مرتبط با پیمانکار برونسپاری
که در مجموع  39زیرمعیار شناسایی گردید.
 3-1-6تجزیه و تحلیلهای استنباطی در مرحله اول
پژوهش
 -1-3-1-6آزمون میانگین
با برقراری آزمون میانگین در خصو فرضیههای ابتدای
پژوهش به مقدار  Sigهر یک از آنها دست یافتیم .فرض
صفر را برای هر یک از فرضیه به صورت (عامل  1تا  39جزء
عوامل کلیدی موفقیت برونسپاری نت در دانشگاه سمنان
میباشد) در نظر گرفتهایم Sig .آزمون فرضیه عوامل
مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد ،قابلیت مدیریت
تغییر ،قوانین و مقررات جاری در سازمان ،وجود برنامه
ارتباطات مؤثر ،واضح و شفاف ،وجود یک تیم ویژه و آموزش
دیده برای اجرای برونسپاری ،مهندسی مجدد فرآیندها،
وجود نیروی کار متخصص ،پایداری جو سیاسی ،در
دسترسبودن برای اشتراکگذاری دانش ،شایستگیها و
نوآوریها کوچکتر از  0/05بوده است ،بنابراین این عوامل
تأیید میشود و مابقی عوامل به دلیل باال بودن مقدار معنی
داری حذف میگردند .بطور کلی ما به دنبال مهمترین
عوامل بودیم تا به عنوان عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای
برونسپاری خدمات نت در دستور کار تصمیمات این حوزه
از دانشگاه قرار گیرد ،به همین دلیل عواملی که مقدار Sig
نزدیک به  0/05داشتهاند را نیز براساس نظر خبرگان حذف
نمودیم .خروجی آزمون فرضیه در جدول ( )4نشان داده
شده است:
جدول  .4نتایج آزمون فرضیه
تصمیم

شاخص

مقدار
Sig
معناداری

عدم تأیید

مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد

.004

تأیید

وجود راهبردها و تعیین اهداف مشخص
جهت اجرای برونسپاری

.115

عدم تأیید

قابلیت مدیریت تغییر

.012

تأیید

تأیید یا
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تصمیم

تصمیم

شاخص

مقدار
Sig
معناداری

شاخص

مقدار
Sig
معناداری

عدم تأیید

عدم تأیید
تراز نمودن اهداف برونسپاری و
ارائهدهندگان خدمت

.126

عدم تأیید

بهینه کردن وقت مدیریت

.176

عدم تأیید

قوانین و مقررات جاری در سازمان

.060

عدم تأیید

.089

عدم تأیید

درک واضح و صحیح از اهداف مورد نظر
از به کارگیری برونسپاری

.162

عدم تأیید

سطح آموزش کارکنان فعال در
شرکتهای ارائه دهنده خدمت

عدم تأیید

پیچیدگی وظایف مدیریت

.148

عدم تأیید

وجود اتحاد استراتژیک با پیمانکاران

.112

عدم تأیید

میزان تعهد مدیران شرکت برونسپاری
(پیمانکاران)

.097

وجود برنامه ارتباطات مؤثر ،واضح و
شفاف

.021

تأیید

قابلیت دسترسی به پیمانکاران

.086

عدم تأیید

شهرت و موقعیت اجتماعی پیمانکاران

.174

عدم تأیید

تجزیه و تحلیل مستمر فرهنگ سازمانی

.080

عدم تأیید

تعهدات اخالقی کارکنان

.085

عدم تأیید

در دسترس بودن برای اشتراکگذاری
دانش ،شایستگیها و نوآوریها

.026

تأیید

وجود جو کار گروهی در بین همکاران

.093

عدم تأیید

وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای
اجرای برونسپاری

.001

تأیید

مستندات کلیه فعالیتهای انجام شده و
خدمات ارائه شده

.174

عدم تأیید

دوم پژوهش

هزینههای مرتبط با برونسپاری

.172

عدم تأیید

حجم فعالیتهای سازمان

.098

عدم تأیید

میزان یکپارچگی عملکرد و ساختار

.084

عدم تأیید

مهندسی مجدد فرآیندها

.030

تأیید

وجود نیروی کار متخصص

.007

تأیید

مقدار سرمایه در دسترس بیشتر برای
فعالیتهای کلیدی

.075

عدم تأیید

وجود یک رویه رسمی برای برونسپاری

.083

عدم تأیید

تجزیه و تحلیل برای انتخاب دقیق
وظایف و فرآیندها برای برونسپاری

.110

عدم تأیید

در این مرحله از پژوهش ،ترکیب جمعیتی پاسخدهندگان
از نظر سطح تحصیالت و میزان سابقه شغلی در جدول ()5
آورده شده است .تعداد پاسخدهندگان در مرحله دوم  8نفر
بوده است که طبق ویژگیهای جمعیت شناختی انها
بیشترین فراوانی مربوط به سطح دکتری با میزان 72.2
درصد میباشد .و از نظر میزان سابقه شغلی ،بیشترین
فراوانی مربوط به بیشتر از  20سال سابقه با میزان درصد
 75میباشد.

میزان دسترسی به تجهیزات /ابزار

.142

عدم تأیید

وجود یک نظام منسجم و مشخص برای
انتخاب دقیق تأمینکنندگان

.155

عدم تأیید

وجود رابطه مناسب و دوطرفه با
تأمینکنندگان

.085

عدم تأیید

وجود یک سیستم برای نظارت و ارزیابی
بر فرایند و عملکرد تأمینکنندگان

.087

عدم تأیید

ساختار مناسب در قراردادها

.178

عدم تأیید

میزان منابع داخلی در دسترس

.060

عدم تأیید

بلوغ فناوری و چرخه عمر فناوری
سازمان

.068

عدم تأیید

تأیید یا

تأیید یا

 -2-6نتایج مرحله دوم پژوهش
 -1-2-6تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی مرحله

جدول  .5توزیع فراوانی مصاحبهشوندگان در مرحله دوم
پژوهش

تحصیالت

 20سال

2

25

25

کسب مستمر مهارتهای جدید یا دانش
فنی جدید

.076

عدم تأیید

بیشتر از
 20سال

6

75

100

دستیابی به انعطافپذیری با توجه به
تغییرات تکنولوژی

.082

عدم تأیید

مجموع

8

100

-

پایداری جو سیاسی

.030

تأیید

قوانین و مقررات دولتی

.092

عدم تأیید

متغیر

سطوح

فراوانی

درصد

سطح

مجموع

8

100

-

تجمعی

دکتری

5

72.2

100

درصد

کارشناسی
ارشد

3

27.8

27.8
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 -2-2-6تجزیه و تحلیلهای استنباطی در مرحله
دوم پژوهش
 -1-2-2-6وزندهی عوامل فرعی با استفاده از
تکنیک  AHPفازی (تحلیل سلسله مراتبی)
در این بخش وزن هر یک ازمهمترین عواملی که در مرحله
قبل شناسایی شد و به عنوان مهمترین عوامل کلیدی
موفقیت برونسپاری خدمات نت تعیین شدند ،با استفاده از
تکنیک  AHPفازی مشخص میشود .در واقع در این مرحله
مقایسههایی را ما بین عواملی که باقی ماندهاند به کمک
ماتریک مقایسات زوجی و از نظر هدف پژوهش انجام داده
و وزن هر یک نسبت به یکدیگر مشخص میشود .درایههای
ماتریک مقایسات زوجی از مقایسه عنصر هر سطر با عناصر
ستونها بدست میآید .در ادامه جزئیات مراحل وزندهی
عوامل با کمک تکنیک  AHPفازی ارائه خواهد شد.
 -2-2-2-6ماتریس مقایسه زوجی مهمترین عوامل
برای تجزیهوتحلیل دادههای بدست آمده از محیط نرمافزار
اکسل و کدنویسی استفاده شده است .و جهت انجام تحلیل
 AHPفازی نخست مهمترین معیارها براساس هدف بصورت
زوجی در قالب پرسشنامه مقایسه شدهاند .در این مطالعه
چون  8معیار وجود دارد بنابراین تعداد مقایسههای انجام
شده برابر است با:
)𝑛(𝑛 − 1) 8(8 − 1
=
= 28
2
2
در نتیجه  28مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از متخصصان
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و مدیران انجام شده است .دیدگاه خبرگان با استفاده از
مقیاس فازی کمی شده و به وسیله طیف نه درجه ساعتی
درجدول ( )6گردآوری شده است.
جدول  .6طیف فازی معادل مقیاس نه درجه ساعتی در
تکنیک AHP
عبارت کالمی وضعیت

معادل

معادل فازی

مقایسه  iنسبت به j

فازی

معکوس

ترجیح یکسان Equally
Preferred
بینابین

)(1, 1, 1

)(1,1,1

)(1, 2, 3

1 1
)( , , 1
3 2
1 1 1
) ( , ,
4 3 2
1 1 1
) ( , ,
5 4 3
1 1 1
) ( , ,
6 5 4
1 1 1
) ( , ,
7 6 5
1 1 1
) ( , ,
8 7 6
1 1 1
) ( , ,
9 8 7
1 1 1
) ( , ,
9 9 9

کمی مرجح moderately
Preferred
بینابین
خیلی مرجح Strongly
Preferred
بینابین
خیلی زیاد مرجح very
strongly Preferred
بینابین
کامالً مرجح Extremely
Preferred

)(2, 3, 4
)(3, 4, 5
)(4, 5, 6
)(5, 6, 7
)(6, 7, 8
)(7, 8, 9
)(9, 9, 9

در گام بعدی و در جدول ( )7ماتریک مقایسه زوجی
براساس میانگین هندسی فازی دیدگاه خبرگان تنظیم شده
است.

 74رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاهها با استفاده از رویکرد فازی (مورد
مطالعه :دانشگاه سمنان)
جدول  .7ماتریس مقایسه زوجی مهمترین عوامل

دانش ،شایستگی ها و نوآوری ها

در دسترس بودن برای اشتراک گذاری

(2.34, 2.84,
)3.35

(2.23,
2.92,
)3.61

(1.59,
1.98,
)2.35

)(1, 1, 1

(0.37, 0.41,
)0.46

(0.18, 0.22,
)0.3

(0.4, 0.55,
)0.72

(0.17,
0.2,
)0.25

مهندسی مجدد فرآیندها

(2.97, 3.84,
)4.62

(2.14,
2.56,
)3

)(1, 1, 1

(0.42, 0.5,
)0.63

(0.37, 0.45,
)0.55

(0.4, 0.47,
)0.58

(0.87,
1.08,
)1.42

(0.38,
0.45,
)0.59

وجود نیروی کار متخصص

(1.7, 2.01,
)2.35

(1, 1,
)1

(0.33,
0.39,
)0.47

(0.28,
0.34,
)0.45

(0.31, 0.36,
)0.41

(0.43, 0.53,
)0.7

(0.76,
0.98,
)1.34

(0.23,
0.27,
)0.33

پایداری جو سیاسی

)(1, 1, 1

(0.42,
0.5,
)0.59

(0.34,
0.26,
)0.34

(0.3, 0.35,
)0.43

(0.15, 0.18,
)0.23

(0.28, 0.32,
)0.38

(0.28,
0.34,
)0.45

(0.26,
0.33,
)0.41

پایداری جو سیاسی

وجود نیروی کار متخصص

(4.44, 5.51,
)6.55

(2.42,
2.8,
)3.22

(1.83,
2.22,
)2.68

(2.17,
2.42,
)2.72

)(1, 1, 1

(0.19, 0.25,
)0.34

(0.48,
0.66,
)0.91

(0.26,
0.3,
)0.37

اجرای برون سپاری

(2.62, 3.09,
)3.58

(1.42,
1.87,
)2.32

(1.72,
2.12,
)2.49

(3.33,
4.48,
)5.56

)(2.9, 4.05, 5.14

)(1, 1, 1

(0.26,
0.33,
)0.41

(0.13,
0.15,
)0.18

پک از تشکیل ماتریک مقایسه زوجی ،بسط
فازی هر سطر محاسبه میشود .نتیجه این
محاسبات در جدول ( )8ارائه شده است.

قابلیت مدیریت تغییر

مهندسی مجدد فرآیندها

وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای

وجود برنامه ارتباطات موثر ،واضح و شفاف

مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد

(2.23, 2.9,
)3.55

(0.75,
1.02,
)1.31

(0.71,
0.92,
)1.15

(1.38,
1.83,
)2.53

)(1.1, 1.52, 2.09

(2.45, 3.05,
)3.82

)(1, 1, 1

(0.2,
0.22,
)0.24

از نظر هدف پژوهش

(2.45, 3.05,
)3.82

(3,
3.67,
)4.35

(1.71,
2.21,
)2.61

(3.96, 5,
)6.02

(2.67, 3.29,
)3.83

(5.46, 6.46,
)7.42

(4.1, 4.5,
)4.89

(1, 1,
)1

مشارکت و حمایت از طرف مدیران
ارشد
قابلیت مدیریت تغییر
وجود برنامه ارتباطات موثر ،واضح و
شفاف
وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده
برای اجرای برون سپاری

در دسترس بودن برای اشتراک گذاری
دانش ،شایستگی ها و نوآوری ها

محاسبات در جدول ( )8ارائه شده است.
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)(6.32, 7.59, 9.18

= 𝒋𝟏̃
𝒙

∑

)(6.4, 7.42, 8.64

= 𝒋𝟐̃
𝒙

∑

در مرحله  AHPبا همان مشخصات توصیفی بودهاند که
طبق ویژگیهای جمعیت شناختی انها بیشترین فراوانی
مربوط به سطح دکتری با میزان  72.2درصد میباشد .و از
نظر میزان سابقه شغلی ،بیشترین فراوانی مربوط به بیشتر
از  20سال سابقه با میزان درصد  75میباشد.

)(10.44, 12.75, 15.3

= 𝒋𝟑̃
𝒙

∑

 -2-3-6تجزیه و تحلیلهای استنباطی در مرحله

)(10, 12.07, 14.21

= 𝒋𝟒̃
𝒙

∑

)(12.73, 16.06, 19.67

= 𝒋𝟓̃
𝒙

∑

فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و تعمیرات

)(12.91, 14.9, 17.39

= 𝒋𝟔̃
𝒙

∑

در دانشگاه سمنان با استفاده از تکنیک F-ARAS

)(14.62, 17.7, 21.32

= 𝒋𝟕̃
𝒙

∑

)(15.33, 17.5, 20.6

= 𝒋𝟖̃
𝒙

∑

)(6.91, 8.66, 10.7

= 𝒋𝟗̃
𝒙

∑

جدول  .8بسط فازی هر سطر
معیارها

بسط فازی

𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣
𝟖
𝟏=𝐣

فازیزدایی مقادیر آخرین مرحله تکنیک  AHPفازی
میباشد که وزن هر یک از عوامل را مشخص میکند .نتایج
این محاسبات در جدول ( )9ارائه میشود.
جدول  .9فازیزدایی مقادیر وزن نهایی مهمترین عوامل
معیارها

Deffuzy

Normal

مشارکت و حمایت از طرف مدیران
ارشد

0.30

0.280

قابلیت مدیریت تغییر

0.13

0.125

وجود برنامه ارتباطات مؤثر ،واضح
و شفاف

0.18

0.165

وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده
برای اجرای برونسپاری

0.15

0.143

مهندسی مجدد فرآیندها

0.10

0.097

وجود نیروی کار متخصص

0.11

0.100

پایداری جو سیاسی

0.06

0.059

در دسترس بودن برای
اشتراکگذاری دانش ،شایستگیها
و نوآوریها

0.03

0.031

 -3-6نتایج مرحله سوم پژوهش
 -1-3-6تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی مرحله
سوم پژوهش
در این مرحله از پژوهش ،ترکیب جمعیتی پاسخدهندگان
از نظر سطح تحصیالت و میزان سابقه شغلی همان  8نفر

سوم پژوهش
 -2-2-3-6رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت

با مرور ادبیات پژوهشهای مختلف و همچنین طبق نظر
مدیران و متخصصان حوزه خدمات نگهداری و تعمیرات و
برونسپاری دانشگاه؛ مشارکت و حمایت از طرف مدیران
ارشد ،قابلیت مدیریت تغییر ،وجود برنامه ارتباطات مؤثر،
وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای اجرای برونسپاری،
مهندسی مجدد فرآیندها ،وجود نیروی کار متخصص،
پایداری جو سیاسی ،در دسترس بودن برای اشتراکگذاری
دانش و شایستگیها و نوآوریها به عنوان عوامل کلیدی
موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و
تعمیرات دانشگاه سمنان انتخاب شده است .در این قسمت
با در نظر گرفتن وزن این معیارها که در مرحله قبل با
استفاده از تکنیک  Fuzzy AHPتعیین گردید ،الویت هر
یک از این عوامل کلیدی موفقیت مشخص میگردد .برای
الویتبندی نمودن معیارها تکنیکهای مختلفی شناسایی و
معرفی شدهاند ،در این تحقیق جهت تعیین الویت عوامل
کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نت از
روش  Fuzzy ARASاستفاده میکنیم .در همین راستا
پرسشنامهای فازی طراحی گردید و از نظر مدیران
تصمیمگیرنده در این حوزه برای الویتبندی مهمترین
عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نت
استفاده شده است .نتایج حاصل از به کارگیری تکنیک
آراس فازی در جدول ( )10ارائه شده است.

 76رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاهها با استفاده از رویکرد فازی (مورد
مطالعه :دانشگاه سمنان)
جدول  .7ماتریس مقایسه زوجی مهمترین عوامل

رتبهبندی نهایی

Si
Ki

Defuzzifiy Si

1

0.991221251

3.490098285

4.335551754

4

0.371527639

1.308151912

1.701417963

1.321832259

2

0.456367798

1.60687482

2.158823862

1.547107399

1.114693199

3

0.402858196

1.418467064

1.763038978

1.435642728

1.056719487

وجود یک تیم ویژه و
آموزش دیده برای
اجرای برونسپاری

6

0.273652671

0.963533334

1.302966658

0.948269339

0.639364004

مهندسی مجدد
فرآیندها

5

0.287544226

1.012445615

1.3243159

1.023522938

0.689498006

وجود نیروی کار
متخصص

7

0.154809713

0.545086289

0.725722241

0.546654961

0.362881665

پایداری جوسیاسی

8

0.090313216

0.317993585

0.41076597

0.322871605

0.22034318

در دسترس بودن برای
اشتراکگذاری دانش،
شایستگیها و نوآوریها

 .7بحث ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
خدمات نگهداری و تعمیرات در دانشگاه دارای فعالیتهای
بیشماری است که تمامی آنها تا به امروز به طور کامل
برونسپاری نشده است و همچنین بخشهایی که
برونسپاری شده است با مشکالت متعددی از نارضایتی
دانشجویان گرفته تا عدم صالحیت پیمانکاران روبرو گردیده
است .هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویتبندی
عوامل کلیدی موفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات
نگهداری و تعمیرات در دانشگاه سمنان بوده است که طی
سه مرحله دادهها از طریق مصاحبه و پرسشنامه توسط
خبرگان و مدیران جمعآوری گردید .طبق نتایج تحقیق و
همچنین با توجه به مصاحبههایی که با متخصصان این
حوزه در دانشگاه صورت گرفت جهت بهبود تصمیمات
برونسپاری دانشگاه سمنان و باتوجه به اولویتهای
مشخص شده در این پژوهش پیشنهاداتی در قالب طرحهای
قابل اجرا در دانشگاه ارائه گردیده است که هم میتواند با
در نظر گرفتن اصول و پایههای اجرایی به عرصهی

معیارها

U

M

L

3.588688211

2.54605489

مشارکت و حمایت از
طرف مدیران ارشد

0.901205515

قابلیت مدیریت تغییر
وجود برنامه ارتباطات
مؤثر ،واضح و شفاف

پیادهسازی درآمده و هم به عنوان طرحهای پژوهشی مورد
بررسی قرار بگیرند .همچنین عمل به این راهکارها کمک
به هر چه بهتر انجام شدن فعالیت برونسپاری دانشگاه
مینماید.
مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد و قابلیت مدیریت
تغییر به عنوان مهمترین عوامل راهبردی و مدیریتی در
موفقیت تصمیمات برونسپاری شناسایی شد .شواهد نشان
داده است که متاسفانه هدف مدیران ارشد از برونسپاری
فعالیتهای نگهداری و تعمیرات این است که فقط دایره
فعالیتهای خود را کاهش دهند .به منظور موفقیت
تصمیمات برونسپاری پیشنهاد میگردد که مدیران
تصمیمگیرنده در این حوزه مدیران منعطف و جهادی باشند
به این معنی که بعد از گرفتن تصمیمات دقیق و صحیح
جهت اجرای برونسپاری برنامهریزی نمایند .همچنین
بسیاری از کاستیهای که در امر برونسپاری خدمات
نگهداری و تعمیرات مشاهده میشود به دلیل این است که
مدیران واهمه دارند که برونسپاری آن بخش ،شهرت و
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قدرت مانور آنها را تخریب کند ،به بیانی دیگر منافع آنها
را میگیرد به همین منظور از مشاوران بیرون از سازمان که
فقط منافع سازمان را در نظر میگیرد و کامالً بی طرف
میباشد جهت مشاوره در کنار مدیران اصلی استفاده
نمایند .در رابطه با قابلیت مدیریت تغییر هم میتوان
پیشنهاد به تغییر ساختار و فرهنگ سازمان در راستای
پذیرش برونسپاری از طریق برگزاری جلسات تعاملی با
همکاران و آگاهی از مزایای برونسپاری در حوزههای کاری
آنها را داد.
وجود برنامه ارتباطات مؤثر ،واضح و شفاف به عنوان
مهمترین عامل فرهنگی و دومین عامل کلیدی موفقیت
فعالیتهای برونسپاری خدمات نگهداری و تعمیرات در
موفقیت شناسایی شد .به منظور تحقق این امر پیشنهاد
میگردد جلساتی در طی مدت قرارداد با شرکت پیمانکار
برگزار گردد و ضمن بررسی پیشرفت کار ،هم شنوای
مشکالت پیمانکاران بوده و هم پیشنهادات سازمان در
خصو بهبود پروژه مطرح گردد.
وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای اجرای برونسپاری،
وجود نیروی کار متخصص ،مهندسی مجدد فرآیندها به
عنوان مهمترین عوامل تاکتیکی در موفقیت تصمیمات
برونسپاری شناسایی شدند .به همین منظور پیشنهاد
میگردد کارشناسانی که مستقیماً در بخش نگهداری و
تعمیرات فعالیت و تجربه داشتهاند چک لیستی از
فعالیتهایی که باید پیمانکار انجام دهد با تمامی خرده
کارها تهیه نمایند تا از این طریق بتوان تمامی موارد ضروری
را در قرارداد منعکک نمود و در صورت تخطی پیمانکار به
راحتی نقاط ضعف قابل شناسایی و کنترل و پیگیری باشد.
همچنین برگزاری دورههای آموزشی برای این تیم به منظور
به روزرسانی اطالعات علمی و عملی ضروری میباشد .طبق
دیدگاه مهندسی مجدد فرایندها یعنی کنار نهادن روشهای
قدیمی و به کار گرفتن نگاهی نو در فرایندهای سازمانی،
واحدها نیاز به تغییرات اساسی در جهت پذیرش
برونسپاری دارد .به نظر میرسد پروژههای نت به طور
کامل برونسپاری نمیگردد در واقع با وجود سپردن بخشی
از این واحد به پیمانکار هنوز هم دخالتهای دانشگاه در
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امور پیمانکاران ادامه داشته و اختیارات را به آنها واگذار
نمینماید ،به همین دلیل با وجود برونسپاری نه تنها
سازمان کوچکتر نشده بلکه کارکنان شرکت برونسپاری
هم به آن اضافه گردیده است و همین دخالتها سبب نقض
اصول قراردادها شده و شرکت پیمانکار به راحتی کم کاری
مینماید ،در واقع دانشگاه به جای اینکه تنها ناظر بر کیفیت
فعالیتهای پیمانکار باشد ،در جایگاه عمل پا به پای
پیمانکار فعالیت مینماید؛ بر همین مبنا پیشنهاد میگردد
سیستم برونسپاری مطابق با استانداردهای جهانی عمل
نماید و دانشگاه تنها از یک سیستم کنترلی متخصص
استفاده نماید .همین رعایت نکردن اصول برونسپاری،
سبب شده که نه تنها فعالیتها کمتر شود بلکه دوچندان
شده و هزینههای هنگفتی را به همراه داشته که باعث شده
دیدگاه مدیران نسبت به برونسپاری پروژههای دانشگاه
منفی گردد و نسبت به برونسپاری مابقی واحدها رغبتی
وجود نداشته باشد.
پایداری جو سیاسی به عنوان مهمترین عامل محیطی در
موفقیت تصمیمات برونسپاری شناسایی شد .کوچکسازی
سازمانها و برونسپاری در قالب قوانین و آییننامههای
اجرایی به سازمانهای دولتی ابالغ میشود که با تغییر جو
سیاسی جامعه در هر دوره موافقان و مخالفان زیادی دارد
که همین امر سبب کند شدن اجرای برونسپاری میگردد.
ثبات سیاسی در جامعه نیز موفقیت برونسپاری را تضمین
میکند.
در دسترس بودن برای اشتراکگذاری دانش ،شایستگیها
و نوآوریها به عنوان مهمترین عامل پیمانکار برونسپاری
در موفقیت تصمیمات برونسپاری شناسایی شد .پیشنهاد
میگردد همکاری و تعامل شرکت کارفرما با مسئول
برونسپاری دانشگاه ادامه داشته باشد تا با ایجاد بانک
اطالعاتی از تجربه و دانش شرکت پیمانکار برای
برونسپاری بخشهای دیگر استفاده نماید .همچنین
طراحی الگوی ارتباطات و همکاری بر مبنای اعتماد برای
وقتی که امور را در افق زمانی بلند مدت به تأمینکنندگان
واگذار مینماییم ضروری میباشد.
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