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 :قدیم ت

 تقدیم به تو

 تقدیم به تویی که آغازی...

 تقدیم به تویی که معنایی...

 تقدیم به تویی که همه بهانه و وجود منی...

 تقدیم به تویی که فردایی...

 عاطفه ی خوبم، همسرم...

... به چیستی...به معنا...به خودم...به خودم که همه با تو من چشمم بگشمادم به این دنیا ، به این مفهوم

 توست

این ها جمالت صمر  عاشقانه ای نیست که جاری است...نه  اینها اندکی از من است.. از وجود من که 

 سرشار از تو شده...

 تقدیم به تویی که من، من شدم

 رو در تو یافتم تقدیم به تویی که همه نرمی، لطافت ، عاطفه ی زندگی...اصال همه زندگی

 تقدیم به تویی که همه روشنی و پاکی را در تو یافتم

 در تو فهمیدم من دوست داشتن را...عشق را...زندگی و دنیا و نفس و وجود و معنی را...

انگار ز آن شمرو  که چشمم بگشادم تا زین شرو  که چشم بگشادم باز،همه  خواب بودم و تو را رویام 

 بود...

 گویم خدایم؟ تو بگو... تو را چگونه شکر

 تقدیم به تو عاطفه ی خوبم ، همسرم باوفایم... دوست خوبم...نفسم.. فردایم...لحظه هایم

 تقدیم به تویی که دوست داشتنت را دوست دارم

 خدایا تو می دانی که من با عاطفه من شدم..

 شکرت که من شدم

 شکرت را تا به انتها من عاجزم ولی شکرت...
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 تقدیروتشکر

از همسممر خمموب و مهربممان و دلسمموزم متشممکرم کممه مممن را در ایممن امممر یمماری کردنممد و بمما کممم  

خویش و صبرشان مرا همراهمی کردنمد. همسمرم خموبم تممام وقتمی را کمه صمر  ایمن پایمان ناممه 

کممردم از آن تممو بممود و مممن ممنممونم از صممبر و بردباریممت در کنممار همراهممی کممردنم در بممه خاتمممه 

ن شمم  جایگماه و منزلمت معلمم، اج مم  از آن اسمت کمه در مقمام قممدردانی بمدورسماندن ایمن تکلی .

از زحمممات بممی شمماابه ی او، بمما زبممان قاصممر و دسممت نمماتوان، چیممزی بنگممارم ،اممما از آن ممایی کممه 

ت لی  از معلم، سپاس از انسمانی اسمت کمه همد  و غایمت آفمرینش را تمامین ممی کنمد و سمالمت 

ممن لمم یشمکر  "تضممین  بمر حسمظ وهیفمه و از بماب امانت هایی را که بمه دسمتش سمپرده انمد، 

 : "المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عز  و ج  

ه که در کمال سعمحمدعلی موالیی و دکتر رضا شیخ از استاد با کماالت و شایسته  جناب آقای دکتر  

راهنمایی صممدر، با حسممن خلق و فروتنی، از هیک کمکی در این عرصممه بر من درید ننمودند و زحمت 

این رسمممالمه را بر عهمده گرفتند ازپدر و مادر عزیزم... این دو معلم بزرگوارم... که همواره بر کوتاهی و 

درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار 

 دارم.و یمماوری بممی چشممممم داشممممت بممرای مممن بمموده انممد کمممممال تشممممکممر و قممدردانممی را 

 باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

خداوندا بمه مما توفیمق تمال  در شکسمت، صمبر در نومیمدی، رفمتن بمی هممراه، جهماد بمی سمال ، 

کار بی پادا ، فداکاری در سکوت، دین بمی دنیما، ممذهظ بمی عموام، عظممت بمی نمام، خمدمت بمی 

بمی خمامی، مناعمت بمی غمرور، تنهمایی در انبموه  نان، ایممان بمی ریما، خموبی بمی نممود، گسمتاخی

 .جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوستت بدارند، را عنایت فرما
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 واگذاری حقوق:              

                                                         

کلیمه حقموق ممادی و معنموی برگرفتمه 

همممای نوآوری از مطالعممات، ابتکممارات و

نامممه متعلممق بممه دانشممگاه ایممن پایان

 است. صنعتی شاهرود
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 تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

مممدیریت آموختممه مقطممر کارشناسممی ارشممد ناپیوسممته در رشممته دانش علممی ایروانممیاین انممظ 

تممدوین  »تحممت عنمموان نامممه خمموداز پایان  3939شممهریور ممماه سممال93.کممه در تمماریخ  اجرایممی

ام دفما  نممموده«  اسمتراتیی بمرون سمپاری در بمازه همای زممانی بمر اسماس تصممیم گیمری گروهمی

 شوم :بدینوسیله متعهد می

ناممه حاصم  تحقیمق و پمیوهش ان مام شمده توسمن این انمظ بموده و در ممواردی کمه ( این پایان3

کتمماب، مقالممه و ...( اسممتفاده  نامممه،از دسممتاوردهای علمممی و پیوهشممی دیگممران )اعممم از پایان

ام، مطممابق ضمموابن موجممود، نممام منبممر مممورد اسممتفاده و سممایر مشخصممات آن را در فهرسممت نممموده

 ام.مربوطه ذکر و درج کرده

تر یمما بمماالتر( در نامممه قممبالا بممرای دریافممت هممیک مممدر  تحصممیلی )هممم سممط ، پممایین( ایممن پایان9

 ااه نشده است.ها و مؤسسات آموز  عالی ارسایر دانشگاه

بممرداری اعممم از چمما، کتمماب، ( چنانچممه بعممد از فراغممت از تحصممی ، قصممد اسممتفاده و هرگونممه بهره9

نامممه داشممته باشممم، از حمموزه معاونممت پیوهشممی واحممد م وزهممای ثبممت اختممرا  و ... از ایممن پایان

 مربوطه را اخذ نمایم.

پمذیرم قمظ ناشمی از آن را می( چنانچه در هر مقطعمی زممانی خمال  مموارد فموق ثابمت شمود، عوا4

و واحممد دانشممگاهی م مماز اسممت بمما این انممظ مطممابق ضمموابن و مقممررات رفتممار نممموده و در صممورت 

 ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.ابطال مدر  تحصیلی

 

 نام و نام خانوادگی:

 

 تاریخ و امضاء                
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 چکیده

 بمزر  همای شمرکت در ویمیه بمه ، گسمترده طمور بمه یسمپار برون وکار، کسظ دنیای در امروزه

 انموا بماب در پیشمین مطالعمات .اسمت افمزایش بمه رو چنمان همم رونمد ایمن به کار گرفته شده و 

 کمه دارد گمرایش روابطمی بمر اغلمظ متوسمن و کوچم  وکارهمای کسظ در همکاری های راهبرد

 تمممین تمر بمیش لکمهسمپارنده فعالیمت هما نیسمتند بمتوسن، و کوچم  وکارهمای کسمظ آن در

 وجمود شمناخت بنمابراینانمد. تر بمزر  همای شمرکت بمرای خمدمات یا عناصر از بخشی ی کننده

 کم  در و واگذارشمده همای فعالیمت ماهیمت و آن ی نحموه سمپاری، بمرون وجمود عمدم یما

 اهمیمت حمایز بسمیار متوسمن، و کوچم  وکارهمای کسمظ در سمپاری بمرون ماهیمت چگمونگی

ب فرآینممد مناسممظ بممرون سممپاری مممی ویکممرد بممرون سممپاری و انتخممار تحقیممق حاضممر  بممه .اسممت

انتخماب فرآینمد مناسمظ بمرون سمپاری ) در شمرکت تولیمد لموازم خمانگی ایمران شمرق ( از  پردازد. 

، ، فنمماوری ، ریسمم   اسممت کممه عواممم  مختلفممی چممون هزینممه  اهمیممت خاصممی برخمموردار

کممردی کممه در ایممن تحقیممق اسممتفاده بممر آن اثممر مممی گممذارد. روی کیفیت،مممدیریت و مزیممت رقممابتی 

شده است ، تصمیم گیمری بمه منظمور انتخماب مناسمظ فرآینمد بمرای بمرون سمپاری بما اسمتفاده از 

روهمی اسمت کمه عوامم  هزینمه ، ریسم  ، کیفیمت ، ممدیریت و مزیمت رقمابتی  و صمیم گیمری گت

یمت فرآینمد ماه " بمرون سمپاری دو عامم  کلمیرا بهینه ممی کنمد. در اممر تصممیم گیمری فناوری 

کممه خممود وابسممته بممه متچیرهممایی چممون شناسممایی شممد  "توانممایی شممرکت در ان ممام فرآینممد  "و   "

ایمن تحقیمق بما اسمتفاده از ممدل دلفمی فمازی بمر مبمانی هزینه ، فناوری ، ریس  و ... ممی باشمند. 

تصمیم گیری گروهی به شناسمایی عوامم  مموثر بمر بمرون سمپاری ، فرآینمد همای کاندیمدای بمرون 

 پاری و انتخماب مناسمظ تمرین فرآینمد بمه منظمور بمرون سمپاری بمر اسماس اولویمت ممی پمردازد.س

تعیممین فرآینممدهای هسممته ای)محمموری( و غیممر هسممته ای)غیممر محمموری( و   ،نتممایا ایممن مطالعممه

اولویت بندی فرآیندها به منظمور بمرون سمپاری اسمت کمه شمرکت در قالمظ اسمتراتیی خمود ، ایمن 

سمپاری در قالمظ برناممه زممانی کوتماه ممدت ، میمان ممدت و بلنمد ممدت بما  فرآیندها را برای برون

بما توجمه بمه نظمرات کارشناسمان و عوامم  مختلم   توجه به شراین و نیازها برنامه ریزی ممی کنمد.

در کوتماه ممدت و حمداکتر تما یکسمال آینمده  "اممور دریافمت و پرداخمت"موثر بر نظر آنهما، فرآینمد 

 "ارزیممابی عملکممرد"مه ی میممان مممدت شممرکت بممرون سممپاری فرآینممد بایممد بممرون سممپاری شممود.برنا

می باشد کمه شمرکت بایمد برناممه ریمزی الزم بمرای بمرون سمپاری ایمن فرآینمد را حمداکتر تما سمه 

بنمما بممر نظممر  "برنامممه ریممزی جممامر توسممعه منممابر انسممانی"سممال آینممده ان ممام دهممد و فرآینممد 

 .آینده برون سپاری شوددر بلند مدت و در طی پنا سال باید کارشناسان 
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 مقدمه

 طمور بمه کمه شمود ممی محسموب سمازمانی سماختار دیمت د اساسمی یگمییو یسمپار بمرون

 از "تموان  ممی را یسمپار اسمت. بمرون داده رییمتچ را هما سمازمان سمنتی یمرزهما یریچشممگ

 دیممنام "قممرن در صممنعت و همما سممازمان یسمماختار یهمما ییجمما جابممه نیبزرگتممر

(Tomiura,9113:1). 

 و قمرارداد نیطمرف بمه را خمود یهما تیمفعال از یادیمز تعمداد نکمهیا  یمدل بمه هما سمازمان

 کمه سمازمان درون یمرکمز کارکنمان بدنمه و منقمب  شمانیممی دهند،مرزها انتقمال شمانیشرکا

 و  یاسمتراتی شمتریب کمه کننمد تمرکمز ییهما تیمفعال یتواننمد رو ممی و دارنمد یکار ستگییشا

 بمه رقمابتی یفشمارها  یمدل بمه شمدن جهمانی.شموند ممی تمر ،کوچم  انمد افمزوده ارز  یدارا

 .آورده اسممت دیممپد یسممپار بممرون یبممرا همما،محرکی نممهیهز کمماهش منظممور

(Balakrishnari,9111) 

 ارزشممند ، رانیممد ماتیتصمم یبمرا  یصمح ریمسم  یم ت سمم در یسمپار بمرون یمتمدولوژ

 نیما کمه دارد ازیمن مناسمظ تییریممد نمدیفرآ  یم بمه یسمپار بمرون یم بمرایتصمم .اسمت

اسمت. )طمالبی و  ماتیتصمم م موعمه یاجمرا و یزیمر ابی،برناممهیارز یفازهما شمام  یمتمدولوژ

 (3913،3931کریمی

 سمازمان را کارهما کمه اسمت نیما ربم یریمگ میتصمم واقمر در یت ار یندهایفرآ یسپار برون در

 نیما بما هممواره هما سمازمان .دیمنما یداریمخر رونمییب کننمده عرضمه از را آن ایمدهمد  ان مام

 داخلمی خمدمات ایم ،محصمول ه،منابریسمرما  مادیا صمر  منمابر را ایمآ کمه نمدا مواجمه میتصمم

 انتخماب ار دنیمخر سمازمان چنانچمه .کننمد یداریمخمارجی خر طمر   یم از را آنهما ای و ندینما

 (1:3931نموده است.)جوادین و حسنقلی پور یسپار برون ریدرگ را خود واقر ،در دینما

در ابتممدا از بعممد مممالی بممه بممرون سممپاری توجممه مممی شممد در حممالی کممه امممروزه ، بعممد اسممتراتیی  

 وجمود ت مارت آغماز یروزهما نینخسمت از ممالی زهیمانگ بما یسمپار بمرونبیشتر مورد توجه است. 

 در .بمود دیمولت ممتیق نیتمر نییپما بمه ممالی معاملمه نیبهتمر بمه دنیرسم همد  و اسمت داشته

 دیمتمک سمتگییشا و تیمقابل بمر رنمد،یگ ممی صمورت  یاسمتراتی زهیمانگ بما که ییها یسپار برون

 ،دانمش تخصصمی یهما مهمارت از کمه اسمت مطلمظ نیما یرو تمرکمز ن مایا در .ورزنمد ممی

 منبمر هممان. ) دیمنما یریمگ بهمره سمازمان از رونیمب در شمده افمتی یهما تیمقابل و نمدهایفرآ

 (33-39ن:یشیپ

چمه در سمط  بازارهمای جهمانی کمه بمه  آنهما کننمدگان نیتممم و هما سمازمان از یاریبسم اممروزه

 و سمخت رقمابتی نیشمرا بما سمرعت در حمال تچییرانمد و چمه در سمط  داخم  مرزهمای سمازمان 

 دنبمال بمه و داشمته تمر جزامی و شمتریب یتقاضما یاممروز انیمشمتری روبمرو هسمتند. تنگماتنگ

 .هسممتند تممر ریسممر  یممتحو زمممان و بمماالتر تیممفیتر،بمما ک ارزان خممدمات و محصمموالت

(Momme,9119) 
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گسمتر   بمازار محصموالت ، رقبما و در تچییمرات سمرعت افمزایش تکنولموژی، سمریر رشمد اممروزه

چابمم  و پویمما  بمما سماختار انعطمما  پممذیر ومرزهمای بممازار ، شممرکت همما را بمه سمموی سممازمان هممایی 

 ( 3913.)افتخاری ،سوق  داده است

 کمردن یتخصصم بمه م بمور ییکمارآ بماالبردن و نمهیهز کماهش منظمور بمه یاریبس یها سازمان

دن یرسم یبمرا یروشم عنموان بمه یسمپار بمرون .ه انمد شمد خما  ییها حوزه در شانیها تیفعال

 یهما سمازمان. اسمت رفتمهگ قمرار توجمه ممورد یسمازمان یهما واحمد یتممام در بماالتر ییکارآ به

ماننمد  خمود، یاصمل ینمدهایفرآ یسمپار بمرون یبمرا را یتمر دهیمچیپ یهما یاسمتراتی شمرو،یپ

 بما هما سمازمان نیما ظیمترت نیبمد .انمد کمرده انتخماب یابیمبازار و دیمتول ،یمهندسم ،یطراحم

 نیتممم هرچمه منمابر خمارجی از مزایمای بمرون سمپاری بهمره بمرده انمد. یهما ییتوانا به یدسترس

 ینمدهایسمازمان فرآ کمه دارد وجمود امکمان نیما باشمند، توانماتر سمازمان ینمدهایفرآ یها کننده

 قمرار خمود یداخلم ینمدهایفرآ بمر را یشمتریب تمرکمز و کنمد یسمپار بمرون را یشمتریب یت مار

 زیمن ییهما سمازمان انیمم نیما در کنمد. دایمپ دسمت یشمتریب یرقابت یها تیمز به بتواند تا دهد

 [3] .کنند ینم استفاده (یسپار برون) امکان نیا زا که دارند وجود

 ممدل طبمق .برخوردارنمد یخاصم تیماهم از  یاسمتراتی ینمدهایفرآ یسمپار بمرون انیم نیا در 

  گمروه دو بمه را یسمازمان همر ینمدهایفرآ تموان یمم ،[9] الریمم و پمورتر ارز  رهیمزن 

 یبانیپشممت شممام  هیمماول ینممدهایفرآکممرد.  یبنممد طبقممهفرآینممدهای اولیه)اصمملی( و حمممایتی 

 توسمن نمدهایفرآ نیما . هسمتند خمدمات و فمرو  ،یخمارج یبانیپشمت ، هما اتیمعمل ،یداخلم

 ماننمد3 سمازمان رسماختیز ینمدهایفرآ شمام  کمه شموند یمم یبانیپشمت یتیحمما ینمدهایفرآ

 .شوند یم استخدام و یفناور توسعه ،یانسان منابر تیریمد ت،یریمد و یمال ،یحسابدار

هش با استفاده از تکنیم  دلفمی فمازی سمعی در ارایمه ممدلی بمرای شناسمایی و اولویمت در این پیو

بندی فرآیندهای مناسمظ بمرون سمپاری در سمازمان شمده اسمت. تکنیم  دلفمی فمازی بما اسمتفاده 

بما توجمه  کمه از مطالعمات کتابخانمه ای و نظمر ذی ربطمان بدسمت آممده انمد، از معیارهای مشخصی

ان در قالممظ فممازی )دامنممه ای( در ایممن پممیوهش بممه اولویممت بنممدی بممه نظممر خبرگممان و کارشناسمم

 فرآیندهای کاندیدای برون سپاری می پردازد.

 

 :تعری  مساله  3-3
در فضممای کسممظ و کمماری کممه رقابممت بممه طممور فزاینممده ای در حممال افممزایش مممی باشممد ، بممرون 

 ,Cai, Chen, Xiao ر تبمدی  شمده اسمت.)اکسمظ و کم فرآینمد  سپاری به یم  جریمان اصملی در

Xu, & Yu, 9139; Kaya, 9133; Liu & Nagurney,9133; Shi, Tsuji, & 

Zhang, 9133; Sharp, Atkins, & Kothari, 9133;Yue, Xia, & Tran, 9131 )

                                                           
1 Infrastructure Processes 
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مممروزه اکتممر سممازمانها توجممه ویممی ه ای بممه مسمممله بممرون سممپاری دارنممد. شممرکتها منممابر محممدودی ا

. نتی ممه ایممن امممر افممز ا ندارنممدولوژیهمما ر ا در درون خممود را دارنممدو بضمماعت مممالی داشممتن تمممام تکن

یممش آگمماهی نسممبت بممه اهمیممت تصمممیمات سمماخت خرید شممده اسممت. تصمممیمات بممرون سممپاری 

در ایمن میمان انتخماب .  مقداری از منابر و سمرمایه را جهمت صمر  در مموارد دیگمر آزاد ممی سمازد

فعالیمت در جریمان بمرون سمپاری ممی  فرآیند مورد نظمر بمه منظمور بمرون سمپاری ، کلیمدی تمرین

تصممیم بنابراین مدیران بایمد الگمویی را پمیش گیرنمد کمه من مر بمه چنمین تصممیمی شمود.  باشد.

گیری و انتخاب آمیخته با خطا و هزینمه فرصمت اسمت کمه بمه منظمور بمه حمداق  رسماندن خطمای 

م گیممری از تصمممیم گیممری اسممتفاده مممی شممود . بسممیاری از مسمماا  و مشممکالت موجممود در تصمممی

اطالعممات نممادقیق و نمماق  نشممات مممی گیرد بنممابراین بهتممر اسممت داده هممای مممورد اسممتفاده در 

تصمممیم گیممری بممه رو  دلفی،طیفممی از مقممادیر را شممام  شمموند)در دلفممی کالسممی  داده همما 

مقممادیر قطعممی دارند(.بممه منظممور رفممر خطممای تصمممیم گیممری  از رو  تصمممیم گیممری گروهممی 

قااصمی ماننمد عمدم دسترسمی بمه اطالعمات دقیمق و دشمواری اراامه تممام بمه منظمور رفمر ندلفی و 

 دانش فرد در قالظ تنها ی  عدد از رو  دلفی فازی استفاده می شود.

 

 ضرورت ان ام تحقیق: 3-9

سمازمان را همر یم  از مراحم  زن یمره ارز  چنانچه به همر علمت ،عوامم  بیمرون از بنگماه بتواننمد 

کیفیمت ،کمارکرد ،شمراین تحوی ،سفارشمی بمودن ،بما هزینمه پمایین  ،با حفظ دیگر عوامم  از قبیم 

 د،برون سپاری عملی عاقالنه است .تری عهده دارشون

بممرون سممپاری، یمم  تصمممیم اسممتراتیی  بمموده و بممه تبممر آن، آثمماری بنیممادی بممر عملکممرد و هزینممه 

ود هممای یمم  سممازمان دا رد . ایممن هزینممه اقتصممادی و معنمموی اگممر بممه درسممتی تخصممی  داده نشمم

.لمیکن ممی بمرد  من ر به از دست رفمتن مزایمای رقمابتی شمده و سمازمان را تما ممرز نمابودی پمیش

در پیوهش های پیشین  بمه موضموعاتی چمون اهمیمت بمرون سمپاری ، راهکارهمای بمرون سمپاری ، 

انتخمماب ارااممه دهنممده خممدمت مخصوصمما در بحمما سیسممتم هممای اطالعمماتی توجممه شممده اسممت و 

ایی و تعیمین اولویمت فعالیمت هما بمه منظمور بمرون سمپاری پرداختمه انمد. معدودی از آنها به شناسم

بممرون سممپاری  بممه دلیمم  ابعمماد اقتصممادی ،   "شناسممایی و انتخمماب مناسممظ فرآینممد"در حالیکممه 

اولممین قممدم و مهمتممرین   مان در بممازار در حممال تچییممرمعنمموی، رقابممت و... و همچنممین چممابکی سمماز

نظمور حفمظ چمابکی سمازمان  و تمرکمز سمازمان بمر فعالیمت بمه م آن در پروسه برون سپاری اسمت.

های بما ارز  افمزوده ی بماالتر ، بایمد فرآینمدها )فعالیمت هما(ی هسمته ای)محموری( و غیمر هسمته 

را تفکی  نممود تما بما بمرون سمپاری فرآینمدهای غیمر محموری، منمابر سمازمان را  ای)غیر محوری(

و ب ممای ایممن فرآینممدها دارای  "خمماب مناسممظانت "از آن مما کمهدر فرآینمدهای محمموری صممر  کممرد. 

اهمیت خما  اسمت، انتخماب بایمد پشمتوانه ای قموی از اطالعماتی جمامر و شمام  پیراممون کسمظ 
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و کار و به طور خما ، فرآینمدها داشمته باشمد.که بمه منظمور بمه حمداق  رسماندن خطمای تصممیم 

ینمد، ممی تموان نظمرات گیری و در نظر گرفتن ابعماد مختلم  مسماله در ممورد انتخماب مناسمظ فرآ

خبرگان را در فرآینمد تصممیم گیمری در قالمظ تصممیم گیمری گروهمی دخیم  نممود کمه ایمن اممر 

 خطای تصمیم گیری را کاهش می دهد.

 

 تحقیق  اهدا -3-9
 این تحقیق دارای ی  هد  اصلی و ی  هد  فرعی می باشد.

 هد  اصلی 

نی کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت تدوین استراتیی برون سپاری فرآیندها در دوره های زما

 با استفاده از رو  دلفی فازی

 

 هد  فرعی 

موثر بر زن یره شناسایی فرآیندهای هسته ای)محوری( و غیرهسته ای)غیر محوری(  -

 ارز  سازمان

 به منظور برون سپاری سازمان  اولویت بندی فرآیندهای -

 

 کاربردهای تحقیق -3-4
 ظور برون سپاری فرآیندهادارا بودن برنامه ای مدون به من (3

شناسممایی فرآینممدهای هسممته ای و محمموری سممازمان بممه منظممور بهبممود تمرکممز سممازمانی بممر  (9

 موضوعات وییه

 آشنایی با فرآیندهای قاب  برون سپاری سازمان (9

 آزاد سازی منابر داخلی سازمان برای استفاده از آن در بخش های دیگر (4

 کم کردن ریس  (5

 

 سوال تحقیق -3-5

 سوال اصلی

با توجه بمه عوامم  مموثر بمر بمرون سمپاری،کدام یم  از فرآینمدهای شمرکت را ممی تموان در  (3

 دوره های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برون سپاری کرد؟
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 سوال فرعی

را از غیمر  )محموری(چگونه با اسمتفاده از ممدل دلفمی فمازی ممی تموان فرآینمدهای هسمته ای (9

نممدهای کاندیممدای بممرون سممپاری را اولویممت تفکیمم  و سممپس فرآی )غیممر محمموری(هسممته ای

 بندی کرد؟

 

 متچیرهای تحقیق: -3-6

و می تواند مقادیر   قاب  اندازه گیری بوده پدیده مورد نظراست که ،متچیر مشخصه ی  فرد، چیز

 .مختلفی بپذیرد

 متچیر مستق   -3-6-3

اری هممای ت ربممی بممه وسممیله پیوهشممگر دسممتکمتچیممر مسممتق  متچیممری اسممت کممه در پیوهش

 .شود تا تاثیر) یا رابطه( آن بر روی پدیده دیگری بررسی شودمی

 قیق ، متچیرهای مستق  عبارتنداز : هزینه ، کیفیت ، فناوری ، مدیریت ، ریس در این تح

مخارجی که ی  مؤسسه بمرای اراامه خمدمات بمه مشمتریان و کسمظ درآممد  ( : Costهزینه )

 .می گردد سرمایه  ھکا وجظم زینهھنام دارد.  هزینھ متحم  می شود

( : تمامی وییگی های  مقوله که در توانایی آن برای بمرآورده کمردن نیماز    Qualityکیفیت )

های تصری  شده و تلویحاا بیان شده موثر می باشد .که دری  مقیاس پنا فاصمله ای از خیلمی 

 کم تا خیلی زیاد سن یده می شود.

هما، فنمون، ابمزار، ت هیمزات، ای از فراینمدها، رو فناوری م موعه( : Technologyاوری)فن 

 .گرددها کاالیی ساخته شده و یا خدمتی ارااه میهایی است که توسن آنآالت و مهارتماشین

فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابر ممادی و انسمانی  مدیریت (:Managementمدیریت)

و کنترل است که برای دستیابی بمه  ، بسیا منابر و امکانات، هدایتسازماندهی ،ریزیبرنامه در

 .گیرداهدا  سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می

 

 زیان بالقوه قاب  اندازه گیری ی  سرمایه گذاری را ریس  می نامند. (:Riskریس )

 

http://www.wikipg.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%DA%86%D9%87+%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://www.wikipg.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%DA%86%D9%87+%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
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 متچیر وابسته  -3-6-9

د بررسممی قممرار متچیممر وابسممته، متچیممری اسممت کممه تمممثیر )یمما رابطممه( متچیممر مسممتق  بممر آن مممور 

گیرد. به عبمارت دیگمر پیوهشمگر بما دسمتکاری متچیمر مسمتق  درصمدد آن اسمت کمه تچییمرات می

 .حاص  را بر متچیر وابسته مطالعه نماید

قممادر "فرآینممد مناسممظ بممرون سممپاری متچیممری وابسممته بممه دو متچیممر  "انتخمماب"در ایممن تحقیممق 

اشممد کممه خممود وابسممته بممه مممی ب "هسممته ای و محمموری بممودن فرآینممد "و  "بممودن شممرکت 

 متچیرهای هزینه ، کیفیت و ... می باشند.

جمماری در زمینممه هممای منظممور از قممادر بممودن شممرکت ، توانممایی شممرکت در ان ممام فعالیممت هممای 

  مختل  مانند مالی و تکنولوژیکی می باشد.

ده فرآیندی است که فلسمفه وجمودی واحمد مربوطمه را تشمکی  دا(: Core Processesفرآیند اصلی)

 .ای اد می کنندرا ارز  افزوده بیشترین برای محصول یا خدمات تولید شده سازمان   و

 

 

 تعری  عملیاتی واژه ها و اصطالحات دقیق  -3-7
در تحقیق حاضر از واژه هایی استفاده شده ا ست که نیاز به تعری  عملیاتی بر اسماس اهمدا   تحقیمق 

فاوت و در مورد مصر  گونماگون ممی تواننمد تعماری  نظمری و دارند زیرا این واژه ها از دیدگاه های مت

 عملیاتی متعدد و متفاوتی پیدا نمایند .

بمه  کسظ و کمار های داخلی ی تیا فعالی فرایندها واگذاری ان ام به (: Outsourcingبرون سپاری )

برخمی از  سمازمان شمود. هنگمامی کمه یم ی  تممین کننده خارجی تحت قرارداد مشخ  اطمالق می

رد یا سازمان خود بسپا شرکت ای در بیرون ازکنندهها یا فرایندهای کسظ و کار خود را به عرضهفعالیت

هم  عوام  تولیدگیری وسپاری، حق تصمیمنامند. در بسیاری موارد در برونمی سپاریبرون این عم  را

 .شودبه سازمان دیگر واگذار می

رسیدن به اجما  گروهی از طریق ی  سری از راندهای پرسشنامه ای با حفمظ    (:Delphiرو  دلفی)

 .گمنامی پاسخ دهندگان، و بازخورد نظرات به اعضای پان  است

 به صراحت پارامترها و اهدا  که مساالی بر اجما  و منظور تصمیم گیری به رو  این :فازیدلفی 

انعطا   چارچوبی ارااه رو ، این مهم وییگی شود ارزنده می بسیار تایان به من ر نیستند، مشخ 

 .می دهد قرار پوشش تحت را و صراحت دقت عدم به مربوط موانر از بسیاری که است پذیر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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( : اعتقاد بر این است که جوهره مدیریت اتخماذ یم  تصممیم  Decision  Making.تصمیم گیری ) 

ا تصمیم گیری متراد  می گردد . در یم  تعریم  مناسمظ ، تصممیم مناسظ است و معموالا مدیریت ب

گیری یعنی : انتخاب ی  راه ح  از میان راه حلهمای عملمی مختلم  بمرای حم  مسمای  وا سمتفاده از 

   ( 3919،  915فرصتها . ) طالقانی ،   

محیطی که معموالا  ( : عبارت است از برنامه ربزی ای اد رابطه متقاب  با عوام  Sterategyاستراتیی ) 

ضد و نقی  هستند ، جهت تامین هد  های سازمان . هد  مشخ  می کند که سازمان به ک ا ممی 

 خواهد برود و استراتیی تعیین کننده شیوه رسیدن به آن است .
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 فصل دوم
 ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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 مقدمه

همما اصممول، قواعمد و رو  شمناخت مسممتلزم کمه اسممت ، دانشمیکممار دیگمری ماننمد هممر تحقیمق

 بممه بممر اعتبممار بخشممیدن ، عممالوهاصممول آن کممردن و قبممول و پیوهشممگر بمما فراگممرفتن باشممدمی

جسممت و و  جدیممد و مفیممد در سممای  نتممایا بممه و دسممتیابیخممویش  تحقیقمماتی دسممتاوردهای

 نیمز توفیمق خمود یما دیگمران پیشمینخطاهمای  تمرمیم بسما بمه ، چمهوقفمهمسمتمر و بی کاو 

ممروری بمر »، «ممروری بمر ادبیمات فمن»یابد. می توان گفت همد  از ایمن فصم  کمه بما عنموان 

های بنممدی یافتممهشممود، بررسممی و طبقهمعرفممی می« مممروری بممر پیشممینه تحقیممق»و یمما « منممابر

هممای تحقیقمماتی و جنبممه تحقیقممات دیگممر محققممان در سممط  دنیمما ، تعیممین و شناسممایی خأ

 های مختلفی از برون سپاری می باشد.

 چارچوب نظری تحقیق -9-3
 بمار بمرای نخسمتین مفهموم ایمن .گمردد ممی بماز9  معاملمه هزینمه مفهوم به سپاری برون نظری مبانی

احیما ( 3375)4  ویلیامسمون معمامالت هزینمه تئموری بما سمپس و مطمر (3397)9 کمواس توسمن

 تماکنون، لمذا .سمپاری اسمت بمرون تصممیم ممال  تنهما معاملمه هزینمه وری،تئم ایمن . در اسمت شده

 بمرون تصممیم بمه آنهما در کمه انمد رویکردهمایی پرداختمه و هما رو  اراامه بمه بسمیاری محققمین
 نخسمت میمان، ایمن از .شمود ممی نگریسمته راهبمردی نیمز منظمر از هزینمه معیمار بمر عمالوه سمپاری

 ایمن .کردنمد مطمر  را سمپاری بمرون و  توانمنمدی محموری نمیما رابطمه (3331)6 همم  و5پراهاالد 

 بمه جدیمد خمدمات و کاالهما معرفمی در را شمرکت و رقمابتی اسمت مزیمت واقعمی منبمر توانمنمدی،
 شمرکت محموری همای توانمنمدی حیطمه در کمه همایی فعالیمت بمدین ترتیمظ .دهمد ممی یماری بازار

 گرفتمه نظمر در نسمپاری بمرو بمرای تواننمدممی  هما فعالیمت سایر و شوند داخ  ساخته در باید هستند
مطمر   آمریکما 1کمامینس موتورسمازی کارخانمه در را ویکمردیر( 3339) 7ونکاتسمان سمپس.  شموند

 میمان ایمد  ارتبماط امما کمرد، نممی بیمان را سمپاری بمرون فرآیند جزایات رویکرد این هرچند .ساخت

 بمرای ای شمیوه بمه عنموان را اختسم قابلیمت و اجمزا،، ی خمانواده تحلیم  و ت زیمه محصمول، تممایز
 بمرون تصممیم ترکیبمی چمارچوب( 9111)3  ویسمر و   نممود. فیم  ممی مطمر  سمپاری برون تصمیم
 ،سمپاری بمرون تصممیم جهمت شمده چمارچوب اراامهدر  .کردنمد اراامه را31  )ا  دی اُ سمی (سمپاری

                                                           
2 Transaction Cost 
3 Coase 
4 Williamson 
5 Prahalad 
6 Hamel 
7 Venkatesaan 
8 Cumminse 
9 Fill  & Visser 
11 Composite Outsourcing Decision Framework 
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 بمه را آن حاصم ، نتمایا و شمد بکارگرفتمه سمازمان مهندسمی یم  تولیمدی تسمهیالت از بخشمی
 کردند. تایید سپاری تصمیم برون اتخاذ در مفید ابزاری عنوان

 داده سماخت،  یما  خریمد بمرای تصممیم جمامر چمارچوبی اراامه منظمور بمه (9111)همکمارانش و کنز
 هزینمه، سماخت، و فرآینمدهای فنماوری  چهمار حموزه آنهما .گرفتنمد نظمر در را عم  و تئوری از هایی

 ممرتبن عوامم  بنمدی گمروه بمرای راپشمتیبان  همای سیسمتم و مین،تمم زن یمره مدیریت و ل ستی 
 دربمر را دیگمری عوامم  خمود نوبمه بمه نیمز هما حموزه این از هری .کردند پیشنهاد ساخت-یا-خرید با

 دارنمد، پیونمد تصممیم انگیزههمای بما دقیقماا کمه عملکمردی معیارهمای ایمن ممدل در عالوه، به .دارند

 و33  کننممد .فمماین مممی را ارزیممابیاهممدا   بممه سممتیابید معیارهمما، ایممن .شممده اسممت لحمما 

 افمزوده ارز  و اقتصمادی ارز  افمزوده از آن در کمه انمد کمرده اراامه را ممدلی ( 9113)همکمارانش
 اقتصمادی افمزوده ارز  در .اسمت اسمتفاده شمده سمپاری بمرون تصممیم اتخماذ بمرای راهبمردی

 افمزوده ارز  در و رقمابتی، هزینمه و سماختار هما دارایمی هما، درآممد هما، هزینمه نظیمر عمواملی
 و تمامین پایگماه قابلیمت شمرکت، رقمابتی جایگماه تچییمر فنماوری، نمر  مشمتری، اهمیمت راهبمردی،
 بمه را  تصممیم مماتریس یم  نیمز ( 9119)39. بمال انمد گرفتمه توجمه قمرار ممورد محصمول معمماری
 کمرده اراامه نسمپاری بمرو بمرای ای کتابخانمه خمدمات بمودن مناسمظ جهمت ارزیمابی ابمزاری عنموان
 سمرمایه، هزینمه چمون عمواملی اسماس بمر خمدمت یم  سمپاری بمرون تصممیم این ماتریس در .است

و 39  یانم  .شمود ممی ارزیمابی خمدمت کیفیمت و شمرکت، راهبردهمای کننمدگان، تعمداد تمامین

آن،  در کمه کردنمد اراامه کمار و کسمظ فراینمد سمپاری بمرون ممورد در را ممدلی( 9116) همکمارانش

 بمر مزیمت تمرکمز هزینمه، جمویی صمرفه نظیمر  مزایما بمه توجمه بما تصممیمی چنمین بمر ممؤثر  عوام
 از اطالعمات، همچمون امنیمت  هما ریسم  محصموالت، کیفیمت و پمذیری انعطما  افمزایش رقمابتی،
 عوامم  و  کارکنمان مشمکالت روحمی و کمارگری همای اتحادیمه ممدیریتی، کنتمرل رفمتن دسمت
 ممی ارزیمابی  هما شمرکت سمایر سمپاری تصممیم بمرون و کننمدگان تمامین بمازار بلوغ شام   محیطی
 اراامه برونسمپاری خمدمات خریمد بمرای چمارچوب ممدیریتی( .9111)35  المرام و34  تیمت .گمردد 

 دارد تمرکمز کننمدگان تمامین صمحی  انتخماب بمر بیشمتر دادنمد کمه اراامه مرحله هشت در که کردند
 برونسمپاری خمن مشمی همای تصممیم فراینمد پویما، برناممه ریمزی مدل پایه همکاران بر و 36د  .کی

 اراامه سمفار  هزینمه و داخلمی، تولیمد هرفیمت انبمار، موجمودی نظیمر بمه متچیرهمایی توجمه بما را
 همای فعالیمت  برونسمپاری سمطو  بمرای تصممیم چمارچوب یم  نیمز همکماران و 37 کردنمد. شمایو

                                                           
11 Fine 
12 Ball 
13 Yang 
14 Tate 
15 Ellram 
16 K.Dev 
17 Hsiao 
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 برناممه سمط  ،)بمارداریو ان نقم  و حمم  نظیمر( پایمه فعالیتهمای اجرایمی سمط  شمام  ل سمتی 

 نظیمر( فعالیتهما راهبمردی سمط  تصممیمات و )موجمودی ممدیریت نظیمر( فعالیتهما کنتمرل و ریمزی

 کردند. ارااه )توزیر شبکه طراحی

مکمارانش بمه دلیم  زمینمه کماری و عوامم  مموثر در این پیوهش مدل ارااه شمده توسمن یانم  و ه

 .وهش انتخاب گردیدبه عنوان چارچوب نظری پی بر برون سپاری مشابه،

 

 سابقه تحقیق  -9-9

 است. گرفته ار مطالعه قرو سی ربررد مختل  موی هاری از جنبهسپابرونمساله ، مختل ت مطالعادر 

فرآینممممدهای کسممممظ رابطممممه ی بممممین انممممدازه سممممازمان و بممممرون سممممپاری  "در تحقیممممق 

م بممرون هممیک رابطممه ی مسممتقیمی بممین انممدازه سممازمان و تصمممی (Hagan,nana;9134)"وکممار

سممپاری پیممدا نشممد بلکممه بممیش از عاممم  انممدازه ی سممازمان، هزینممه ی مممدیریت اسممت کممه عمماملی 

سممانی ، حقمموقی و ممموثر بممر تصمممیم بممرون سممپاری اسممت. در ایممن تحقیممق سممه بخممش منممابر ان

خممدمات زن یممره تممامین بممه عنمموان بخممش هممایی معرفممی شممدند کممه معممموال بممرون سممپاری مممی 

ین اشماره ممی شمود کمه شمرکت هما بایمد فعالیمت همایی را بمرون شوند.همچنین در این تحقیق بمد

سممپاری کننممد کممه محمموری نیسممتند و فعالیممت هممایی کممه محمموری و تکنیکممال هسممتند را حفممظ 

درصمد فعالیمت همای  35تما  61درصمد شمرکت همای تولیمدی، 13کنند.این تحقیمق نشمان داد کمه 

 خود را حفظ کرده و برون سپاری می کنند.

بمه ایمن نتی مه رسمید کمه هزینمه " و اسمتراتیی رقمابتی در صمنعت هتلمداری برون سپاری"تحقیق 

اسمتراتیی تممایز اثمری منفمی بمر  در حمالی کمه استراتیی رهبری اثر متبتی بمر بمرون سمپاری دارد

 (Tomas F.Espino-Rodriguez;9134) برون سپاری فعالیت ها دارد.

رد ممی کنند،ممدیران شمرکت هما بمرای با توجه به فشارهایی که نیروهمای رقمابتی بمه شمرکت هما وا

. (Kahraman et al;9111)حفمظ مزایمای رقمابتی خمود بمه بمرون سمپاری وهمای  روی آوردنمد.

یکی از مزایمای مهمم بمرون سمپاری ، تفماوت دسمتمزدها در  کشمورهای مختلم  اسمت کمه انگیمزه 

 Gonzalez et)الزم بممرای ایممن نممو  از بممرون سممپاری را در شممرکت همما ای مماد مممی نمایممد

al;9116) ،درصممد پممایین  71تمما  91. بممرای متممال ،دسممتمزد کارکنممان فنمماوری اطالعممات در هنممد

. (Wright & Boschee;9114)تممر از دسممتمزد ایممن کارکنممان در ایمماالت متحممده مممی باشممد

توجیه دیگمر بمرون سمپاری ایمن اسمت کمه پرسمن  بخمش همای سیسمتم همای اطالعماتی انعطما  

تچییمرات سمریر فنماوری را دارا نیسمتند و یما اینکمه آن هما ممی پذیری الزم برای همگمام شمدن بما 

 & Laudon)خواهنمممد از پرداخمممت اسمممتعدادهای کمیممماب و پمممر هزینمممه رهممما شممموند.
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Laudon;9115) بسممیاری از سممازمان همما معتقدنممد کممه بممرون سممپاری وهممای  فنمماوری اطالعممات .

م همای اطالعماتی، سمبظ ، به جای استفاده کمردن از بخمش انفورماتیم  داخلمی و کارکنمان سیسمت

پدید آمدن ارز  بیشمتری بمرای سمازمان ممی شمود. از طرفمی بمه دلیم  پدیمد آممدن ت ربمه زیماد 

فراهم کننده خدمت در خمارج از شمرکت و یما سمازمان، کیفیمت خمدمات و یما محصموالت تولیمدی 

 & Laudon)شمممرکت پیممممان کمممار بهتمممر و متنمممو  تمممر از شمممرکت خمممود خواهمممد بمممود

Laudon;9115). 

 یهایمممممممممممممتان فعالمیزو نسانی وی انیر منظرری از سپاونالی  بردسی ربه برری لوو کینز راه  

ار سی قرربررد مورا مینه زین در ا تصمممممممممیم گیممممممممرییند آفرو خته داپرون به بیره شدار گذوا

 هند. دمی

 خرید یا ساخت ایبر تصمیم دهگستر مساله نوعی را ریسپابرون مساله (9111)31منا و واس میرکویستر

 ساختار این عمده بخشهای نهاآ. نگریسته اند نمازسا درون درکنترلی یهارساختا یهزاو از آن به و نستهدا

ل حصوای بررد نیاز وم یفعالیتها و نستهدا یخیرتا و فرهنگی ی ،تیاسترا سازمانی، یهارفاکتو را

ده اه نمواراشخ  ح  مامرو ها گامقالظ و رضایت بخش امور را در صحی  م ن اد از اعتمان و اطمیناا

 ند. ا

 Internalدرون سازمان )نش ه دایدگاری از دسپابرونسی مساله ربه بر (9119)33بینویتسس و رایووگا

Knowledgeنش خا( و دا( رجExternal Knowledgeپر )ی تیاسترذ اتخاای امدلی برو خته دا

ده ستفای آن و اتقان ارمکان، ادرون سازمانش دابر حفظ وه تا عالنموده اند اه ری اراسپاونبرای مناسظ بر

 د.میسر شود خوا  هدابه ن مازسان سیدی رستادر رانیز ن مازسارج نش خااز دا

یا امزن به بیا (9115)ومباو ویدن (9113)نسآیو، (3331)ریلو، (3335)کمب ، (9119)رانهمکاو بیلی 

ری و سپاونبرقبال مساله سازمانهای آمریکایی در کنش وم واباو ویدنند اختهداپرری سپابرونمعایظ و 

ار داده سی قرربررد مورا مریکا زار آباو مختل  صنعت ی بخشهادر ین مساله اتاثیر ی و گیررکاان به میز

همهگیر های بیتایتهایی که علیرغم جذودمحدت، پیچیدگی ها و به مشکالن ین میاو در است ا

 د دارد، اشاره نموده است.جوری وسپابرون

در یندها آفرری فعالیتها و سپاای برونبری گیرتصمیمسی مساله ربه بر (9113)رانسریدهاو ند ابرتر

ده ستفا( اMTO) Make To Order) )ر ساخت طبق سفااز رو  که  پرداخته است ییهانمازسا

ی مترهاراکه با توجه به پاده ای ( ساRulesنین )اقومی توان با پیروی از ند دارمین عاو اذ .کنندمی

 ن آورد.مچااربه ن مازساای بررا یی مطلوبی رآکا، میشوند مختل  سیستم تعیین

 و تایلس و ده استکر سیربر هاهزینه منظر از را ریسپابرون هزینه  (9115)رانهمکاراس و 

ده و نمو  مطرزه حو( را در این Capital Budgeting) سرمایه یبندبودجه مبحا ( 9113)دراری
                                                           
18 Meer-Kooistra J., Vosselman 
19 Gavious A., Rabinowitz 
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معتقدند و نند ری می داسپاو برونساخت یا خرید ای صمیم برمرتبن به تی هایتیاستری استاآن را در را

 ن باشد.مازسان کالی هایتیاستری استادر راباید ری سپاونبرای بره شدذ تخای اتیاسترا

Hafize  ( با ارااه مدلی مبتنی بر 9116و همکاران )AHP91 را سازمان محوری فعالیت های غیر 

 و دانش میزان پذیری، رقابت نظیر عواملی تخاب،ان این در .کنند می تعیین سپاری برون برای

 فرد به منحصر و عمومی های قابلیت و نظر مورد فرآیندهای و ها فعالیت در درگیر های دارایی

 .گیرد می قرار بررسی مورد حوزه آن در سازمان
McIvor این .ارااه نمود سپاری برون تصمیمات ارزیابی جهت مفهومیی مدل ، 3337 سال در 

 :باشد می زیر اصلی معیار سه براساس کلی چارچوب ی  ،مدل

 شایستگی های محوری (3

 قابلیت ها )داخلی در مقایسه با خارجی( (9

 هزینه )داخلی در مقایسه با خارجی( (9

 های فعالیت یمرحله  چند براساس سپاری برون تصمیمات برای عملی چارچوبی رو ، این در

 .است روابن استوار تحلی  و ینههز تحلی  ارز ، زن یره ی ها فعالیت محوری،

 

Prober متدولوژی  این . نمود ارااه ا ر استراتیی  سپاری برون تصمیمات مدل ، 3337 سال در 

 :باشد می اصلی تحلیلی فاز چهار دارای

 کسمظ و سموی و سممت بما رابطمه در موضموعاتی فماز ایمن : کمار و کسمظ اولیه ارزیابی  (3

 .دهد می قرار توجه مورد را مشتری ترجیحات و کار

 ایمن در گیمری تصممیم نیماز جهمت ممورد اطالعمات اکتمر :خمارجی / داخلمی تحلیم   (9

 همچنمین و شمرکت عملکمرد داخلمی بمه مربموط جزایمات .شمود ممی ای ماد مرحلمه

 .شود می آوری جمر رقبا عملکرد

سماخت  همای گزینمه ،9 و 3 فازهمای اطالعمات داشمتن بما :هما گزینمه ارزیمابی /ای ماد (9

 .شوند می تحلی  سپاری برون و داخ 

در  شمده ای ماد مختلم  همای گمرفتن گزینمه نظمر در بما : بهینمه اسمتراتیی انتخماب (4

 رقابمت مماتریس یم  متمدولوژی ایمن .شمود ممی انتخماب بهینمه اسمتراتیی فازسموم،

 .است متمرکز تولید تکنولوژی ارزیابی بر که آورد می فراهم را اهمیت/

یم گیممری پیرامممون بممرون سممپاری شممده اسممت نحمموه ی تصممم ، هممد  تعممدادی از مطالعممات

(Loebbecke and Huyskens 9113)متمراد  مموارد از بسمیاری در سمپاری بمرون . واژه 

سماخت یما "رفتمه اسمت. اصمطالحاتی چمون  کمار بمه اممور، کمردن خمارجی درباره گیری تصمیم با

 بمرون دیگمر، تعبمار بمه  .اشماره بمه بمرون سمپاری دارنمد "ادغام یا ت زیمه فعالیمت هما"،  "خرید

بمرون سمپاری .ه اسمتشمد ممی ان مام شمرکت توسمن قمبالا کمه خمدماتی شمده جمایگزین سمپاری

                                                           
21 Analytic Hierarachy Process: AHP 
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 Giley and Rasheed,9111 ; Quinn) اسممت "اسممتفاده از منممابر بیرونممی"اختصمماری از 

and Hilmer,3334).  بممرون سممازی یمم  تصمممیم اسممتراتیی  اسممت کممه پتانسممی  اینکممه کمم

 Holcomb andرشمممد پایمممدار آن شمممود را دارد )سمممازمان را دربمممر بگیمممرد و موجمممظ 

Hitt,9116).  برون سمپاری منمابر و قابلیمت همای یم  سمازمان را قمادر ممی سمازد تما بما رسمیدن

-Espino-Rodrigez and Padronبمممه خمممدمات بممما کیفیمممت تمممر و بهتمممر بهبمممود یابنمممد)

Robania;9114) اسمت، . طبق نظمر محققمان، بمرون سمپاری یم  ابمزار در ممدیریت اسمتراتیی  

نه بیشتر و نه کمتمر. بمرون سمپاری اسمتراتیی  تممامی توابمر و ضمابطه همای یم  سمازمان شمام  

مهندسمممممی ، خریمممممد ، عملیمممممات ، ل سمممممتی  ، بازاریمممممابی و غیمممممره را در برممممممی 

اهمیمممت بممماالی اسمممتراتییکی بمممرون سمممپاری ، (. بمممه دلیممم  Gottfredsonetal;9115گیمممرد)

بنمابراین   ن سمط  بماال و خبرگمان سمازمان ممی باشمد.تصمیم گیری در ممورد آن بمه عهمده ممدیرا

 در این مطالعه ی  مدل تصمیم گیری برای مدیران پیشنهاد می شود.

بسممیاری از مممدل هممایی کممه تمماکنون بررسممی شممده انممد حممول انتخمماب تممامین کننممده یمما خممدمت 

بممه منظممور حمم   MADMدهنممده بمموده اسممت. در ایممن رابطممه در برخممی تحقیقممات از رو  هممای 

و  AHPرو   Chang.et.al 9139له انتخممماب تمممامین کننمممده اسمممتفاده شمممده اسمممت. مسممما

 دلفمی را بمه منظمور انتخماب تمامین کننممده فعالیمت همای بمرون سمپاری شمده ی شممرکت تکنیم 

اثبممات  Yang and Huang (9111) هممای کوچمم  و متوسممن در تممایوان ترکیممظ کممرده اسممت.

د ، تکنولمموژی و کیفیممت( را بایممد در تصمممیم کردنممد کممه پممنک عاممم  )مممدیریت ، اسممتراتیی ، اقتصمما

 , AHP , ANPگیممری مربمموط بممه انتخمماب تممامین کننممده از طریممق ترکیممظ رو  هممای 

DEMATEL  وGP .بحمما شناسممایی فعالیممت هممایی کممه  در ایممن تحقیممق در   در نظممر گرفممت

از رو  دلفممی فمازی اسممتفاده ون سممپاری دارنمد و اولویممت بنمدی بمرون سممپاری آن هما هرفیمت بمر

 شده بود.نشده است که در تحقیقات قبلی از چنین مدل و رویکردی استفاده 

 

 برون سپاری -9-9

 سپاری برون تولد-9-9-3

تلقی ان ام کارهای مربوط به کسظ و کمار همر بنگماه توسمن منمابر درون سماز ممانی خمود،راه حم  

هرفیمت  سمال هما صماحبان مشماغ  رابماتعری  پمروژه همای مختلم  و افمزایش همیشگی است کمه

خممود مشممچول مممی داشممت . ایممده متفمماوت بکممارگیری  منممابر )ماشممین آالت،نیممروی انسممانی و....(بممه

مفهموم بمرون  بنگماه هسمتند ، منابر برون سمازمانی و یمافتن منمابعی کمه خمارج از قلممرو و تسملن

 کماری خمودچ چنمین رویکمردی را  بنگاههمایی فمارغ از نو ،انمدازه و زمینمه سپاری را بمه وجمود آورد

 .کار خود قرار دادند  جزو استراتییبرای پیشرفت و بقای خود برگزیدند و آن را 
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در ایممن میممان بنگاههممای کوچمم  خصوصممی ، بممه هممم افزایممی پرداختنممد و داشممته هممای انممد  

خممویش را بممه اشممترا  گذاردنممدو بمما ملحممق شممدن بممه یکممدیگر و تولممد سممازمانهای بزرگتممر ،مزیممت 

همای بزرگترکممه اغلمظ دولتمی یمما وابسمته بممه مراکمز دولتممی  نگمماهرقمابتی خمود را بیشممتر کردنمد . ب

نشممان دادن  بودنممد،نیز بممرای کسممظ نتممایا بهتممر و یمما ارااممه گممزار  هممای مقممام پسممندتر و پربممار

سمازمان خمود،از چمابکی و توانمنممدی منمابر بمرون سمازمانی بهممره جسمتند و نظریمه تسملن محمم  

 بال نمودند .نظریه سلطه و در خواست همکاری دن را با پذیر 

هممر چممه سممازمانهای کوچمم  بصممورت چابمم  حرکممت کممرده اند،سممازمانهای دولتممی باغلبممه بممر 

خمود و پمس از ممذاکرات و چالشمهای فمراوان و توجیمه تصممیم  اینرسی هما و عمادت همای گذشمته

چمه بیشمتر فعالیتهمای خمود بمه پیممان رو حقموقی خود،سماز و کمار واگمذاری هگیرندگان حقیقمی 

 شده اند . د نمودند .بدین شک  ذهنیت هامعطو  رقابت،رفاقت و همکاریپذیران را ای ا

امروزه پیچیدگی فضمای کسمظ و کمار ،افمزایش رقابمت میمان تولیمد کننمدگان ،محمدودیت منمابر و 

بسممیاری عواممم  دیگر،سممبظ شممده کممه سممازمانهای تولیممدی بممه علممت بکممارگیری فرآینممد همما و 

رهگممذر،امکان بقممای بالنممد ه سممازمان را تضمممین تصمممیمات بهینممه در حرکممت باشممند تمما از ایممن 

پمی  مبتنمی بمر ،راهبمرد تولیمد کننمدگان 3311نمایند . از دوران انقمالب صمنعتی تما ابتمدای دهمه 

ریممزی فرآینممد همما ونیازمنممدیهای تولیممد کلیممه محصمموالت و یمما سممفار  هممای دریممافتی در داخمم  

اجهممه بابسممیاری از واسممطه مو  لممیکن بممه د بممودتکیممه برامکانممات و کارکنممان موجممو سممازمان و

طممی دهممه هممای اخیممر در جهممت تخصصممی شممدن  سمموی حرکممت سممازمانها مشممکالت ، سمممت و

از ایمن راه ،باتقویمت ا زی هوشممندانه تمر اممور بموده اسمت تمفعالیت ها،تقسیم وهمای  و برناممه ریم

 .شایستگی های اصلی ،موجبات دستیابی به مزیت رقابتی دربازار های هد  را فراهم آورند 

بدیهی است که تخصصی شمدن و در نتی مه محمدود کمردن حیطمه فعالیمت هما،در صمورتی مقمدور 

وهمای  بمه خمارج از سیسمتم محمول شمود کمه ایمن مسماله خمود سمرآغاز  خواهد بود که بخشمی از

  است . "برون سپاری "مبحتی خا  تحت عنوان 

 

 سپاری برون تعری -9-9-9

 شمرکت داخم  در قمبالا کمه دارداشماره  یخمدمات و محصمول دیمخر بمه خود شک  نیتر عمده در

 .است شدهی م فراهم ای ساخته

بمرون سمپاری عبممارت اسمت از عممم  انتقمال بعضمی از فعالیتهممای داخلمی یمم  سمازمان و واگممذاری 

حق تصمیم گیری بمه عرضمه کننمده بیمرون از سمازمان بمر اسماس قمرارداد. در حقیقمت و در عمم  

منتقم  ممی شموند ، بلکمه عوامم  تولیمد و حمق تصممیم گیمری در برون سمپاری نمه تنهما فعالیتهما 

 .موارد واگذار می گردد نیز در اغلظ
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 :عوام  تولید عبارتند از

 کارکنان 

 تسهیالت 

 ت هیزات 

 فن آوری 

 سایر داراایها 

 :حق تصمیم گیری نیز عبارتست از

 "مسئولیت برای تصمیم گیری بر روی اجزا، اصلی فعالیتهای منتق  شده"

 غلبمه جهمت در اسمت یتالشم سمازمان، از خمارج بمه یسمپار ممانیپ ای یسپار نبرو ر،گید  یتعر

 .آنها ییکارآ و یور ش بهرهیافزا و ها سازمان یمال مشکالت بر

 ایتمدر بمه و دهمد یمم ان مام گمرید سمازمان یبمرا سمازمان یم  کمه اسمت یکمار یسپار برون

. )المموانی و کنممد یممم د ممایا سممازمان یتهممایفعالان ممام  در را مشممارکت ی رهیممزن  ینمموع

  (3917،35همکار،

 یبمرا رو، نیما از .اسمتشمده   یتشمک » رونیمب « و » سمپردن « ی واژه دو از یسمپار بمرون

 سمپردن .میسماز روشمن را  » سمپردن «ی  واژه مفهموم و یمعنم دیمبا ابتمدا یسپار برون  یتعر

)سمید .دارد ارهاشم گمرید شمخ  بمه یریمگ میتصمم حقموق و هما تیمسئول، کار یواگذار عم  به

 کمه کنمد یمم کمم  یسمپار بمرون( بیمان ممی دارد 3331)"93همامیس"  (7، 3931جموادین،

 .شمود متمرکمز خمود )یمحمور یهما تیمفعال( ی اسمتراتی اهمدا  و مقاصمد یرو یت مار بنگماه

 و یاصمل  یوهما بما یولم دارنمد ضمرورت کمه ییهما تیمفعال در مخمارج رساندن حداق  به اثر در

 .افتی خواهد کاهش هیاول یها نهیهز هستند، نامربوط بنگاه هد 

 برخی از تعری  های ساده برون سپاری عبارتنداز:

انتقممال کارهممای روزمممره و تکممراری بممه یمم  منبممر "( 3336)"99گیبسممون"طبممق تعریمم   (3

 "خارجی

خممدماتی کممه شممما در داخمم  ان ممام مممی دهیممد در خممارج بممه یمم  "( 3337) "99زبممال" (9

 ."فروشنده ارااه شود

...پرداخممت ان ممام تمممام یمما بخشممی از کممار بممه شممرکت هممای "( 3336) "94سممیبرنی " (9

 "دیگر

 

                                                           
21 Hamis 
22 Gibson 
23 Laabs 
24 Cybernetics.c 
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چنممین امممری در واقممر در حکممم “پیتممر دراکممر در ارتبمماط بمما بممرون سممپاری و آثممار آن مممی گویممد: 

تحممولی بنیممادین در سمماختار سممازمانهای جهممان فممردا اسممت. ایممن بممدان معناسممت کممه دیگممر 

یمارسممتانها و دانشممگاههای  ادارات دولتممی، ،المممممممزامی نیسممت کممه شممرکت هممای بممزر  ت مماری

بزر  به تشمکیالتی بمدل شموند کمه تعمداد زیمادی افمراد را در اسمتخدام خمود داشمته باشمند. ایمن 

قبیمم  موسسممات بممه تشممکیالتی تبممدی  مممی شمموند کممه درآمممدهای عممالی و نتممایا قابمم  اعتنممایی را 

ممی کننمد کمه بمه خماطر آنهما ماموریمت بدست می آورند، زیرا تنها بر فعالیت همایی تمممممممممرکز 

کارهایی را ان ام ممی دهنمد کمه دقیقماا بمه اهمدا  سمازمانی آنهما مربموط اسمت. کارهمایی  یافته اند،

را که بمه خموبی ممی شناسمند و بمه ریمزه کاریهمای آن آشمنایند و بمه نسمبت ارز  و اعتبماری کمه 

 ننممد، بقیممه کارهممای خممدماتیدارنممد بممه ان ممام دهنممدگان آنهمما دسممتمزد و کارانممه پرداخممت مممی ک

 “.واگذار می شود اینگونه سازمانها به نهادهای بیرونی

 

 

 دسته بندی های برون سپاری-9-9-9

فرآینممد بممرون سممپاری اسممتفاده از تفکممر و اندیشممه را بممرای اسممتفاده بهتممر از منممابر در اختیممار یمم  

کارخانمه همای بمزر   همای کمه بمرای کند.. ایمن فرآینمد ابتمدا در قطعمه سمازی موسسه تشری  می

هما تسمری  پیمدا کمرد و سمپس بمه م موعمه سمازی و قطعات مورد نیاز راتولید ممی کردنمد، شمک 

بممه صممورت یمم  نظممام  پیممدا نمممود و شممرکتهای کوچمم  بممه شممک  خوشممه بممرای تممامین خممدمات و

 های بزر  تشکی  شدند . ( قطعات و م موعه ها برای شرکتSCMتامین و )

ل سممتی  بمما تکیممه بممرروابن و ارتباطممات و اسممتفاده از سیسممتم هممای تممدارکات یمما  زن یممره تممامین

ه تولیممد بهبممود کیفیممت شممک  گرفتنممد . امممروز محممور اطالعمماتی بممه گونممه ای سممازمان یافتممه بممر

بممزر  و بممین المللممی  اطالعممات نیممز جزاممی از ایممن فرآینممد مممی باشممد . شممرکت هممای نممرم افممزاری

 های کوچکتر می سپارند . شرکت ،تولید نرم افزارهاو یا بخش هایی ازآن رابه

امروزه بمرون سمپاری در حموزه همای خمدماتی گسمتر  یافتمه اسمت . از جملمه ایمن خمدمات ممی 

 نمود : توان به موارد زیر اشاره

 تامین نیروی کار -

 خدمات مالی -

 خدمات تعمیر ونگهداری -

 خدمات حم  و نق  -
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 خدمات نگهداری اماکن و ساختمانها -

 تامین خدمات خرید و -

 خدمات آموزشی -

 خدمات ایمنی و حفاهت -

ایممن خممدمات دامنممه گسممترده ای دارد . هممر موسسممه ای بنمما بممه ماهیممت و امکانمماتی کممه دارد 

راتعیمین ممی نمایمد . باتوجمه بمه حموزه همایی کمه برخمی از آنهما بمر  ،اولویت بنمدی بمرون سمپاری

 ارد، شک  می گیرد .د شمرده شد ، فرآیند برون سپاری با توجه به الزاماتی که

 

 سازمان عمر دوره و سپاری برون-9-9-4

برون سپاری نتی ه عملکمرد نیروهما در بازارهمای آزاد اقتصمادی اسمت . بسمیاری از شمرکت هما کمه 

سمپاری را نپذیرفتمه و راهکارههمای متناسمظ بما آن راتمدوین و اجمرا نکمرده انمد،دچار  فرآیند بمرون

د .دوره عممر سمازمانها از مهمتمرین عوامم  تعیمین کننمده انم مشکالت اساسی در ایمن زمینمه شمده

تاسمیس توسمن بانیمان آن رهبمری ممی  در انتخاب راهبمرد بمرون سمپاری اسمت . سمازمانها در بمدو

شمود و همر چمه از  شوند،کارهای تخصصی شان توسمن بنیمان گمذاران و صماحبان سمهام ان مام ممی

ت سمر ممی گذارنمد ، جمذب نیمروی عمر سازمان سپری ممی گمردد دوران رشمد سمریر خمود را پشم

برای ان ام موضوعات ،خمدمات،پروژه هما و یما ان مام تولیمد محصمول ،بمه صمورت یم  رفتمار  انسانی

.پمس از آنکمه سمازمان بمه دوره کممال رسمیدو دانمش سمازمانی بمه  کامال طبیعمی تعبیمر ممی شمود

ریمق فرآینمد بمرون ،سمازمان ممی توانمد از ط حدی رسید که بتواند کار خمود را دسمته بنمدی نمایمد

 سپاری ،بخش هایی رابه بیرون از سازمان واگذار نماید .

بمرون سممپاری بممرای سممازمانهای مختلمم  ممکمن اسممت بمما توجممه بممه نمو  شممرکت یمما سممازمان و یمما 

یما الزاممات فنمماوری ،در زمانهمای مختلفمی ان ممام پمذیرد.برون سممپاری  شمراین محیطمی و رقممابتی و

 یا بهره وری راافزایش دهد . هایتاا قدرت رقابتیبه هر دلیلی که باشد ،بایستی ن

برون سمپاری بمرای سمازمانهایی کمه خواهمان پایمداری در بمازار و بقما، در شمراین پمر تمنش رقابمت 

مکمان تحلیم  شمفا  مسماا  ای ماد ممی نمایمد . بمرون سمپاری بمه سمازمان ا هستند،مزیت رقمابتی

را ممی تممام شمده کماال و فرآینمد هما حسمابداری صمنعتی و اسمتخراج قیممت  محاسبه همایو  مالی

اداری رهمایی یابنمد ،قمادر خواهنمد بمود  موانمرو  . اگر اسمتعداد همای سمازمان از اممور اجرایمی دهد

 یافتنی نمایند . سمت و سوو نیز مسیر سرآمدی در بازار را تعری  و دست

اردادن بممرون سممپاری انتقممال مشمماغ  و فعالیممت همما نیسممت ، انعطمما  پممذیری و چمماالکی در قممر 

 درمکانهای درست و هم در زمانهای درست است . منابر ، هم
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 سپاری استراتیی  چیست؟برون-9-9-5

بممرون سممپاری اسممتراتیی  عبارتسممت از: یمم  نگمماه اسممتراتیی  بممه بممرون سممپاری کممه بتوانممد 

فرایندهای مسئله دار، وضمر بمد بهمره وری ، مشمکالت تمر  کارکنمان و امتمال آن را در یم  نگماه 

مدت ح  کنمد. بمر ایمن اسماس اقمدام بمرون سمپاری زممانی اسمتراتیی  خواهمد شمد ، کمه بما  بلند

اسممتراتیی هممای بلندمممدت سممازمان همراسممتا شممود ، منممافر بممرون سممپاری بعممد از گذشممت چنممدین 

سال پدیدار گردد و نتایا متبمت یما منفمی آن بمرای سمازمان از اهمیمت ویمیه ای برخموردار باشمد . 

  بما پرسممیدن سمواالت اساسمی دربماره رابطممه بمرون سمپاری بما سممازمان و بمرون سمپاری اسمتراتیی

  .موضوعات سازمانی زیر ، برون سپاری را در سط  باالتری قرار می دهد

 چشم انداز آینده 

  قابلیت های کلیدی فعلی و آینده 

  ساختار فعلی و آینده 

 هزینه های فعلی و آینده 

  عملکرد فعلی و آینده 

   و آیندهمزیت رقابتی فعلی 

 سپاریروند برون-9-9-6

در گذشممته، بممرون سممپاری زمممانی مممورد اسممتفاده قممرار مممی گرفممت کممه سممازمانها نمممی توانسممتند 

تند، بما مشمک  ممالی روبمرو بودنمد خوب عم  کنند. در رقابت ضمعی  بودنمد، کماهش هرفیمت داشم

 .یا از نظر فن آوری عقظ و شکست خورده بودندو 

هسمتند نیمز از ایمن ابمزار بمرای ت دیمد سماختار سازمانهایشمان   موفمقامروزه سازمانهایی کمه کمامال

استفاده ممی کننمد و ممدیران ایمن سمازمانها بمه عنموان یم  موضمو  حیماتی ایمن موضمو  را در  

کرده اند که ای اد قابلیمت همای کلیمدی بمرای بمرآورده نممودن نیازهمای مشمتری ضمروری اسمت و 

 .باید در این راه تال  نمایند

 
 

 :ینسپار برو کردیرو به شرکتها و نها سازما آوردن یرو  یدال-9-9-7

 بمرون کمردیرو بمه شمرکتها و سمازمانها آوردن یرو یبمرا یمتعمدد  یمدال مختلم ، کتمظ در

 یسمازمانها نیشمرا رایمز سمت ین تع مظ یجما مطلمظ نیما البتمه و اسمت شمده ذکمر یسمپار

 نهما سمازما یه ییمو نیشمرا بمه هما علمت نیما از کمدام همر و بموده متفماوت گریکمدی بما مختلم 

 .کندی م یبررس دگاهید ی  از را کردیرو نیا ضرورت یسازمان هر و دارد یبستگ

 :یادیبن یتهایصالح به تمرکز شیافزا و بهبود •
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 بمه را اممور ریسما و کمرده معطمو  یدیمکل یهمایتکنولوژ یرو بمر را تمرکزشمان اممروزه سازمانها،

 .اند سپرده کنند، یم یبانیپشت را نها آ یخوب به که ییشرکتها

 یتوانمنمد بمه یابیدسمت آنهما، همد  :یجهمان کمالس در امکانمات و هایتوانمنمد بمه یابیدسمت •

 .است مرتبن یها نهیزم ی همه در توسعه، س یر ر یپذ بدون یجهان یها

 :بلندمدت در یریپذ انعطا  •

 یتقاضما بمازار، نیراشم رییمتچ بمه بهتمر ییپاسمخگو و شمدن مواجمه یبمرا یریپذ انعطا  شیافزا

 .دیآ یم شمار به شرکتها اغلظ یدیکل مالحظات از ،یتکنولوژ و خدمات و محصوالت

 منمابر فمراهم کمردن کمه امکمان یهنگمام زممان، گمذر در یدیتول امکانات و فرو  ی توسعه 

 .نباشد فراهم یتوسعه ا نیچن جهت یمال

  واسمطه ی بمه د،یمجد یارهمابمه باز یابیدسمت و شمتریب یت مار یتهمایموقع و فرصتها کسظ 

 .ن کنندگانیتمم ی شبکه به یدسترس

 کوتما شمبردیپ زممان ،یهمور ش بهمریافمزا بماالتر، تیمفیک همچمون( یاتیمعمل عملکمرد بهبود 

 .)شتریب سود و هایش خروجیافزا زات،یت ه از بهتر هی استفاد هتر،

 دیجد یتها مهار کسظ و اتیت رب نیبهتر به مناسظ یدسترس. 

 دیجد دماتخ به یدسترس. 

 کنترل و تیریمد بهبود. 

  بهبود مدیریت ریس 

 نوآورانه یده هایا کسظ و  یتحص. 

 .شرویمانکاران پیپ با یهمکار ی به واسطه مناسظ یت ار وجهه ی کسظ •

 کننمده نیتممم بمه یابیی دسمت واسمطه بمه محصموالت ی تممام شمده متیق و نه هایهز کاهش •

 .ن ترییپا ینه هایهز ساختار و بهتر عملکرد با

 .مانکارانیپ به متعلق یانسان یروین یخبرگ از یبهره مند •

 (99، 3916چشم به راه(.یمحور یها تیفعال بر افراد تعهد و توان متمرکزکردن •
 

 سپاریدالی  عمده عدم برون-9-9-1

 هزینه های فعلی بخوبی در  نشده اند. 
 خیلممی برجسممته باشممند،  ارااممه دهنممدگان خممدمتی کممه در مقایسممه بمما واحممد داخلممی فعلممی

 .ندارند وجود
 کاهش کنترل بر روی ارااه دهنده خمت 
  وابستگی به ارااه دهندگان خدمت 
  کممار ممما توسممعه پیممدا کننممد. )رقیممظ ممما ارااممه دهنممدگان خممدمت مممی تواننممد در کسممظ و 

 باشند(
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  ممکممن اسممت بممرون سممپاری بممه وفمماداری کارکنممان صممدمه بزنممد. )بممرون سممپاری بممرای 

 یمانده چه پیامی به همراه خواهد داشت.(کارکنان باق
 

 سپاریسطو  برون -9-9-3

 :سطو  فعالیت زیر ان ام داد برون سپاری را می توان در

  component partsدر سط  قطعات و اجزا،

  individualسط  فرد در

 functional در سط  وهیفه

 process در سط  فرآیند

 

 سپاریسئواالت اساسی در برون-9-9-31

 (?Why) سپاری؟را برونچ .3
 سپاری را انتخاب کند یا نه؟آیا سازمان شما اساساا باید استراتیی برون

 منافر و ریس  های آن چیست ؟

 (?What) ها؟کدام فعالیت .9

 سپاری نماید؟هایی را باید برونسازمان شما چه فعالیت

 (?Whom) به چه کسی؟ .9

 پاری را بایممد بممه چممه ارااممه دهنممدگانهممای انتخمماب شممده بممرای بممرون سممسممازمان شممما فعالیت

 خدمتی واگذار نماید؟

 (Howچگونه؟) .4

 ( 93،  3931)پور معلم ،  ها چگونه باید اداره شود ؟سپاری فعالیتسازمان شما پس از برون

 مزایای برون سپاری -9-9-33

 بهبمود یاصمل ینمدهایفرآ تمرکمز بمر نمه،یهز کماهش یبمرا سمازمانها مناسمظ رو  ،یسپار برون

 باعما و شمده یتلقم بمازار تما دهیما ی مرحلمه از ممدت زممان کماهش مهارتهما، یارتقما مات،خمد

 (31   ،یشود . )طالبی م شرکت یکل یرقابت تیمز شیافزا

 و دهیمفا چهمار ی،سمپار بمرون ریپمذ امکمان یهما نمهیگز  یمتحل بمه اقمدام کمه داده نشان ت ربه

 :شرکت دارد یبرا  هینت
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 شیپم را یشمتریب یانتخمابی هما نمهیگز و نمموده کمم  اهم فرصت یابیارز در رانیمد به (3

 در  یمقب از یسمؤاالت طمر  بما یسمپار گمر، بمرونید عبمارت به .دهد یم قرار ها آن یرو

 ی نمهیهز و بموده تمر اثمربخش یم  کمدام م؟یکنم یسمپار ا بمرونیم میکنم دیمتول داخ 

 رای فنم یهما یخبرگم و هما یتوانمنمد بمه شمرکت یدسترسم ی دارد؟ گسمترهی کمتمر

 .برد یباال م مؤثر یها ح  راه  ادیا یبرا را آن ییتوانا و داده شیافزا

 ارزشممند از منمابر یمتمیق یذ اطالعمات نهما، آ بما تعامم  و کننمدگان نیتممم بما کار در (9

 ( .یدیکل منابر و ابزاریی )شناسا شودی م حاص  یدسترس قاب  یانسان و یفن

کسمظ  حموزه ی ن کننمده دریتممم یرقمابت تیوضمع و تهایصمالح ممورد در شمتریب یآگماه (9

 .شودی م فراهم شرکت وکار

 تیمفعال نظمارت در دیمبا رانی، ممدیدیمکل یت مار ارتبماط همر حفمظ و توسمعه یبمرا  (4

 انیمب بمه .شموند مماهر ...و هما نمهیهز ،یمشمتر تیخمدمت، رضما سمطو  همچون ییها

 جهمت نظمارت)موجمود یهما مهمارت حفمظ بمه ازیمن بمر عمالوه یسمپار در بمرون گمرید

 ...و روابمن یریتیممد ی نمهیدر زم دیمجد یهما مهمارت ،(کننمدگان نیتممم بمر ربخشاثم

 (97، 3916راه، به گردد.)چشم یم کسظ

 

 معایظ برون سپاری -9-9-39

 شده سپاری برون فرآیندهای بر کنترل دشواری. 

 تممین کننده به سازمان وابستگی. 

 زمان طول در سازمان کاری شراین در تچییر. 

 برون سپاری از پیش شراین به بازگشت دشواری. 

 سازمان کارکنان روی نشده کنترل تمثیر. 

 سازمان کارکنان در شچلی امنیت احساس کاهش. 

 اولیه هزینه های افزایش. 

 تممین کننده بر نظارت برای تیم ی  سازماندهی به نیاز. 

 هزینه ها ماهیت تچییر. 

 ریس  افزایش. 

 مالیکت انتقال. 

 (63   ، 3913 ،یداورداطالعات )خ نگهداری و حفظ 

 ( چنین بیان شده است :9111) "فروس"نظر  از ینسپار برو تیمز عدم

 .شوند یم واگذار یمال یساختارها فقن :تیریمد یواگذار عدم - 

 .یدولت یها ارگان کم یریدرگ به واسطه ی افراد حقوق تیرعا عدم -
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  عوام  موثر بر برون سپاری-9-9-39

 مختلم  و محققمین هسمتند دخیم  سمازمانی فعالیتهمای برونسمپاری اممر در مختلفمی عوامم 

 پمنا گرفمت، صمورت95 یانم  توسمن کمه مطالعمه ای در .نمموده انمد مطمر  را گونماگونی عوام 

 موفقیمت در تمثیرگمذار عوامم  بعنموان فنماوری و اقتصماد ممدیریت، کیفیمت، اسمتراتیی، عامم 

 جمویی همای ه ی صمرفهعممد دلیم  شمش دیگمری مطالعمه . در[9] انمد شمده معرفمی برونسپاری

 دسمتیابی پیشمرفته، خمدمات پیشمرفته، اراامه تکنولوژیهمای بمه دسترسمی راهبمردی، تمرکز مالی،

اسممتراتیی  از اسممتفاده بممرایسممازمانی  مشممیهای خممن و جدیممد تخصصممهای و مهارتهمما بمه

 بمه تمایم  دیگمری مطالعمه در [4] اسمت. شمده بیمان مختلم  سمازمانهای توسمن برونسمپاری

معرفمی  و شمناخت سمازمان،96 کلیمدی قابلیتهمای بمر تمرکمز کمارایی، و افمزایش هزینه هما شکاه

تصممیم  اهمدا  شخصمی ارضمای صمنعتی، روابمن ممدیریت بهبمود منعطم ، کماری نیمروی

شمده  بمرده نمام برونسمپاری دالیم  عممده عنموان بمه حکمومتی قموانین از تابعیمت و گیرنمدگان

 اسمت، داده ان مام برونسمپاری بمر تمثیرگمذار روی عوامم  بمر کمه ای مطالعمه در97 آرنولمد. ]5[اند

 برابمر در انعطما  پمذیری و کلیمدی قابلیتهمای بمر تمرکمز در هزینمه هما، جمویی صمرفه عام  سه

 از.  [5]نمایمد ممی معرفمی برونسمپاری اسمتراتیی در مموثر عوامم  عنموان بمه را تچییرات محیطمی

 خمدمات، کیفیمت بهبمود ممدیریت،کنتمرل  کماهش بمه میتموان برونسمپاری دالیم  مهمتمرین

 سمربار، هزینمه همای کماهش جدیمد، بمه تکنولوژیهمای دسمتیابی کلیمدی، قابلیتهمای بمر تمرکمز

 تولیمد، هزینمه همای کماهش سمتد، و داد هزینمه همای کماهش داخ  سمازمان، در خبرگی افزایش

 شو افمزای تمممین زن یمره در موقعیمت بهبمود و هرفیمت افمزایش فنماوری، در گمذاری سمرمایه

 میتموان را سمپاری بمرون همای محمر  خالصمه بطمور.  [6]نممود اشماره سازمان در تچییر هرفیت

 .نمود مشاهده 3جدول  قالظ در

 دالیم  بمه سمپاری بمرون پمروژه همای از بسمیاری سمازمانها، در بمرون سمپاری گسمتر  وجمود با

 میمان یمنا در .بموده انمد ناکمام خمود اهمدا  بمه رسمیدن در و شمده مواجمه شکسمت با مختلفی

 طمرفین بمین توافمق عمدم هزینمه هما، در کماهش عمدم خمدمات، کماهش از اعمم مختلفمی دالیم 

 بمه ناکمامی هما برخمی کمه حمالی در .بمرد نمام میتموان را دسمت ایمن از ممواردی و برونسمپاری

 را اممر نیمز ایمن برخمی اسمت، بمرون سمپاری فراینمد در موجمود قطعیمت عدم و پیچیدگی واسطه

و انتخماب نادرسمت فرآینمد کاندیمدای   فراینمد خمدمت سمپارنده سمازمان ضمعی  ممدیریت بواسطه

بمرون  اسمتراتیی پیراممون نادرسمت تصممیمات اتخماذ محققمین.  [7]داننمد سمپاری  ممی بمرون

 بمدون ممدیران از بسمیاری.  [1]میداننمد پروژههما ایمن ناکمامی حیماتی دالیم  از یکمی را سمپاری

 آنهما روبروسمت بما سمازمان حاضمر حمال در کمه مشمکالتی و موجمود وضمعیت از شناخت  صحی 

                                                           
25 Yang 
26 Core competencies 
27 Arnold 
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 آشمنایی عمدم هممین.  [5]نماینمد ممی اتخماذ حم  راه یم  عنموان بمه را برونسمپاری اسمتراتیی

 .می شود حوزه این در تصمیمات نادرست اتخاذ به من ر که است

 

 [91]محر  های چندگانه برون سپاری(   3جدول 

همای پیامدها و نتمایا محمر   محر  های برون سپاری

 برون سپاری

 تحقیقات صورت گرفته

   محر  های اقتصادی

کممماهش هزینمممه و صمممرفه -3

 جویی

 سودآوری بیشتر-

 بهبود اثر بخشی عملیات-

Trunick (3313), 

Richardson (3331), 

Gonzalez et al. (9115) 

کممماهش نیممماز بمممه سمممرمایه -9

 گذاری

تمرکممز بیشممتر سممرمایه بممر -

 روی بخش های کلیدی

 بازگشت دارایی بهبود نر -

Corbett (3331), 

Razzaque and Sheng 
(3331), Trunick (3313) 

Lynch (9114), 

Embleton and Wright 
(3331), 

Claver et al. (9119) 

   محر  های استراتیی 

برناممممه ریمممزی اسمممتراتیی  -3

 برای تمرکز بر نقاط کلیدی

 رقابتی مزیت کسظ-

 عملکرد بهبود-

 اربممممماب رضمممممایت-

 مشتریان/رجو 

 انسانی منابر مهارت ارتقا،-

 رقابت افزایش-

Corbett (3331), 

Embleton and Wright 
(3331), 

lott (9114), 

Prahalad and Hamel 
(3331), 

Quinn and Hilmer (3334), 

Weerakkody et al. (9119) 

 و محصموالت اراامه تموان- افزایش انعطا  پذیری-9

 خدمات مختل 

 ئولیتمسمم تمموان افممزایش-

 پذیری

 ریس  کاهش-

Quinn and Hilmer (3334), 

Corbett (3331), 

Embleton and Wright 
(3331), Razzaque and 

Sheng (3331), 

Kakabadse and 
Kakabadse(9111), 

Jennings (9119) 

Lynch (9114) 

   محر  های محیطی

 بممرای سممازمانها تشممویق ITتوسن -3

 بکارگیری

Lynch (9114) 
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 اطالعممماتی سیسمممتمهای

 به یشرفتهپ

 و اثربخشمی ارتقما، منظمور

 به مقرون

 بودن صرفه

 Clott (9114) رقابتی مزیت آوردن بدست جهانی شدن-9

 بما خمدمات و محصوالت ارااه فشارهای جامعه-9

 قیمت

 بهتر کیفیت و تر پااین

Jennings (9119) 

 

 

 

 مخاطرات برون سپاری-9-9-43

 و تمر آگاهانمه یهمایریگ میتصمم بمه ازیمن سمازمان، در کمار امان م بما سمهیمقا در یسمپار بمرون

 اتیفرضم و دسمترس در اطالعمات تیمفیک از حاصم  مات،یتصمم .دارد یتمر هوشممندانه

 ،یکیاسمتراتی مسماا  کنمار در یسمپار بمرون مات،یتصمم در .اسمت  یمتحل در شمده اسمتفاده

 نیتممم تیمفیک بما رتبماطا در سم یر و ییکمارآ ابعماد ،یممال یابیمارز سمود، و نمهیهز مالحظمات

  .رندیگ یم قرار مدنظر زین  یتحو و شبردیپ یها زمان نانیاطم تیقابل کننده،

 توانمد یمم یسمپار بمرون میتصمم شموند، یمم گرفتمه درنظمر همم بما فاکتورها نیا تمام که یزمان

 و کمار ی هیسمرما ،یگمذار هیسمرما یسمودآور بمر کمه باشمد حسماس و دهیچیپ اریبس میتصم ی 

 بماالتر، یهما نمهیهز صمر  بمه من مر توانمد یمم اشتباه میتصم ی  .بگذارد ریتمث یرقابت تیموقع

 راه، بمه چشمم. )شمود شمرکت کم  زوال یحتم ایم بمازار سمهم و انیمشمتر فرصتها، دادن دست از

  ، 377 صمفحه در خمود کتماب در ازدهمیم فصم  در "راه بمه چشمم "( 376   ، 3916

 :است کرده یبند دسته وهگر چهار به را یسپار برون مخاطرات

 

 :کنندگان نیتمم و عملکرد حوزه ی (3

 یاطالعمات ییم  نماموزون بمرعکس بلکمه نداشمته، وجمود یاطالعمات تیشمفاف ت،یمواقع در

 ایم افشما از هدفمنمد و عممد ن کننمدگان بمه طموریتممم یبرخم رایمز اسمت  حاکم بازار بر

 از تما دهمدی مم اجمازه کننمده نیتممم بمه ن کماریما و ورزنمدی مم امتنما  اطالعات انتشار

 .دینما استفاده آمده شیپ فرصت

 یمشمکالت .ن جاسمتیهمم ینسمپار بمرو سم یر از یا عممده بخمش منشمم قمتیحق در

 اسمت ن کننمدهیتممم یو نماتوان ضمع  از گماه شمود،ی مم سمازمان متوجه هیناح نیا از که
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 بمه گماه و باشمد شیهما یتوانمنمد ییبزرگنمما در یو اقمدام ی  مهینت توانمدی مم کمه

 نیشمرا و حاصم  شمده یت همایمموقع ن کننمده ازیتممم یفرصمت طلبم و سو،اسمتفاده

 .شودی م مربوط آمده شیپ

 عوامم  بمه سمازمان، یریپمذ ظیآسم زانیمم و کننمده نیتممم یطلبم فرصت وقو  احتمال

 :کرد اشاره ریز موارد به توان یم نها آ جمله از که دارد یبستگ یمتعدد

 یضع قرارداد و توافق  

 محدود ای یانحصار نیتمم بازار ی  از یابی منبر 

 موردنظر محصول یها ییگیو 

 یوابستگ 

 یهمماهنگ عمدم ،یتیریممد یهما نظمام انیمم تفماوت ی واسمطه بمه توانمد یم یناسازگار

 نیتممم یمکمان ی فاصمله .شمود  مادیا یفرهنگم اختالفمات ایم هما سمتمیس خمرده نیبم

 انیمجر توانمد یمم کمه اسمت نمهیزم نیما در سم یر مموارد گمرید از دار،یمخر از کننمده

 .اندازد مخاطره به را یمال ای اطالعات مواد،
 

 :یراهبرد ماتیتصم حوزه ی (9

 بتوانمد دیمبا در بمازار، گماهشیجا و یریرقابمت پمذ تیمموقع حفمظ یبمرا شمرکت یم 

 تیماهم حمااز یسمپار بمرون در زممان مسممله نیما .کنمد حفمظ را خمود یمحمور یسمتگیشا

دانمش  ایم یمحمور یهمای سمتگیشا اسمت ممکمن یپاربمرون سم انیمجر در کمه چمرا اسمت 

 کننمده نیتممم بمه ناخودآگماه هسمتند، نمدهیآ یمحمور یهمای ستگیشا یمبنا و هیپا که ییها

 یبمرا نهما از آ توانسمت یمم کمه را یخموب یفرصمت هما سازمان ظ،یترت نیبد و منتق  گردند

 .بدهد دست از رد،یگ بهره یرقابت تیمز  ادیا

 بمرو .فما  شمود دانمش آن و شمود یبرونسمپار ک وجمهیبمه هم دیمنبا یمحموری سمتگیشا

 یموجمود کمه آنچمه ضمع  تممام و رفمتن  یمتحل خطمر ،یمحمور یهمای سمتگیشا ینسمپار

 .دارد دنبال به را شودی م محسوب سازمان

 

 :یبرون سپار یاجرا ی حوزه  (9

 بمرون در مخماطرات بمروز علم  گمرید از ،یسمپار بمرون یمیاجرا میتم یخطاهما و یت ربگم یب

 یریمگیپ عمدم و  یضمع قمرارداد نماق ، قمرارداد عقمد .اسمت کمردیرو نیا شکست ای یپارس

 یا قهیسمل یبرخوردهما و اضمطرار نیشمرا وقمو  ،یفراموشم و غفلمت ی واسمطه به یمتدولوژ

 .است موارد نیا جمله از

 

 :یبرون سپار فرآیند کاندیدای تیماه حوزه ی (4

 :گرددی بازم یسپار برون نامزد تیماه به مخاطرات مواقر، یبرخ در
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 نمامزد ی در حموزه فناورانمه یت همایممز و رونمدها و نمدهیآ یازمنمدهاین کمه یزممان 

 .باشد ت همراهیقطع عدم با و بوده ینیش بیپ رقاب یغ ذاتاا موردنظر

 یانحصمار ایممحمدود  را آن نیتممم بمازار کمه اسمت یگونمه ا بمه کاندیمد یهای یگیو 

 .کندی م

 است یاتیو ح مهم آن تیموقع و مانساز یبرا محصول تیاهم و نقش. 

 یحتم ایم و ینظمام ،یاسمیس ابعماد از ،یت مار جنبمه ی بمر عمالوه مموردنظر نمامزد 

 .باشد تیاهم حااز یفرهنگ

 

 یسپار برون با مرتبن یها یتئور -9-9-35

 کمه ییهما شمرکت از  دسمته آن کمه دارنمد اشماره نکتمه نیما بمه» سینم « و » چسمبرو  «

 امکانمات و تموان قادرنمد دهنمد، یمم توسمعه یرونمیب کننمدگان نیتممم بما را خمود یهما شمراکت

 شمرکت کمه یشمکل بمه محصوالتشمان یبانیپشمت و ریمتوز ،یابیمبازار د،یمتول یبمرا را بمازار یرویمن

 بما .رنمدیگ کمار بمه و کمرده مهمار نباشمند، نهما آ از یالگموبردار بمه قمادر کپارچمهی کمامالا یهما

 ،ینموآور بمه ازیمن شمانی ت رقمابتیممز حفمظ یبمرا شمرکت هما ،یکیتکنولموژ ریسمر راتییمتچ

 راه، بمه چشمممحسمن داشمت . ) خواهنمد یو منطقم شمده حسماب یاسمتراتی و یریانعطما  پمذ

  96) 

 

 "گارتنر"چرخه حیات برون سپاری  -9-9-36

داشممتن چممارچوب فراینممدی، یمم  نگممر  مسممتحکمی را نسممبت بممه جزایممات اجممرای برونسممپاری  

وب بایممد بممه منظممور حرکممت از مراحمم  اولیممه برونسممپاری بممه بهبممود فممراهم مممی آورد. ایممن چممارچ

 .نتایا بهتر، به کار گرفته شود

 :چرخه حیات برونسپاری از مراح  ذی  تشکی  شده است

 یسپار برون راهبرد ( 3 مرحله

 همراستایی 

 سازمانی ارزیابی 

 سازمانی درون یت هایقابل 

 بازار بررسی 

 خرید یا ساخت تصمیمات 

 خطر ی تحل و ت زیه 

 انتخاب و ( ارزیابی9 مرحله

 شناسایی 



 
 

29 
 

 ضوابن ی توسعه 

 انتخاب فرآیند 

 شراکت یفرصت ها 

 قرارداد ( توسعه ی9 مرحله

 نظارت مدل 

 معیارها انتخاب 

 پرداخت یشها رو 

 شراین 

 تچییرات پیش بینی 

 سپاری برون مدیریت (4 مرحله

 ارتباط 

 وری بهره تخمین 

  کیفیت گذار و نوآوری ه وری،بهر وکار، کسظ اهدا  به رسیدن :اهدا 

 

 :یبرون سپار مراح  -9-9-37

 یاجمرا بما تما شمود ممدنظر گرفتمه سمازمان، یاسمتراتیی  بمرا یابمزار عنوان به دیبا یسپار برون

اسمتراتیی   تیوضمع ابتمدا ممؤثر، یبمرون سمپار یبمرا .ابمدی ارتقما، بمازار در عملکمرد و رقابت آن،

 یبمرون سمپار ان مام بمه نسمبت بتموان دیمبا نیمچنمه .ردیمگی مم قمرار یممورد بررسم سمازمان،

  .کرد یریم گیتصم

 و سم  همایر ا،یممزا زه هما،یمانگ بمه طمور واضم  ،یسمپار بمرون بمه میتصمم مرحلمه ی طمول در

 ممورد کسمظ وکمار، یاسمتراتی عنموان بمه یسمپار بمرون یریبمه کمارگ از حاصم  ممؤثر عوامم 

 یمحمور یهمای سمتگیشا سمازمان، کمه تاسم آن مسمتلزم کمار، نیما ان مام می گیرد.قرار  یبررس

 مناسمظ یاسمتراتی دیمبا سمپس، .کنمد ییشناسما را یبمرون سمپار یبمرا مناسمظ یحموزه هما و

حموزه  ایم  یوهما اسمت ممکمن اول، ی مرحلمه از کامم  کمردن بعمد .کمرد نییتع را یسپار برون

 .شوند دیکاند یسپار برون یبرا یمتعدد یها

 یسمپار بمرون  یوهما یبمرا کننمده نیانتخماب تممم و یابیمارز ،ییشناسما شمام  دوم، ی مرحلمه

 کمه یزممان از .اسمت شمری  خموب انتخماب مشمابه مناسمظ، کننمده نیانتخماب تممم .اسمت شده

 نکمهیا تما شمود یمم شمرو  ت قمراردادیریممد ممذاکره یبعمد ی مرحله شد، انتخاب کننده نیتمم

و  ممذاکره ی مرحلمه ولطم در .دیمآ دسمت بمه یسمپار بمرون ی فمهیات وهیجزا ی درباره یتوافق

 بمرون روابمن در ریمدرگ یشمرکا یتممام یبمرا کمه اسمت یکتبم اسمناد بر تمرکز قرارداد، تیریمد

شمد،  مشمخ  وکمار کسمظ یشمرکا و بسمته قراردادهما تممام نکمهیاز ا بعمد .اسمت مهمم یسمپار

 .شود یم آغاز این مرحله



31 
 

 نیتممم بمر را یمحسوسمنا کنتمرل ایتمدر بمه )واگذارکننمده سمازمان( سمازمان مرحلمه، نیما در

 بما تما اسمت نمدهیفزا یتموجه مسمتلزم یسمپار بمرون نیآغماز مراحم  .کنمد یمم اعممال کننمده

 اسماس مرحلمه، نیما .سمازند برطمر  را آممده دیمپد مشمکالت و کننمد برخمورد موجمود مسماا 

 .کند یم نییتع را مستمر روابن

 کمه یحمال در .رسمد یمم شمده یسمپار بمرون روابمن تیریممد بمه نوبمت شرو ، ی مرحله از بعد

 یحموادث بما اسمت ممکمن یمشمتر سمازمان اوقمات یگماه اسمت  مستمر یندیفرآ روابن، تیریمد

 شمام  اسمت ممکمن ریوقما .اسمت روابمن نمدهیآ یابیمارز و توقم  مسمتلزم کمه شمود رو روبمه

 ییهما ینموآور ایم کننمده نیتممم وکمار کسمظ رییمتچ د،یجدی  استراتی یها مانیپ :رینظ یموارد

 اسمتمرار، منظمور بمه را خمود یجمار یسمپار بمرون قمرارداد دیمبا سمازمان یم  .باشمد ربمازا در

 یکم همر انتخماب .دهمد قمرار یابیمارز ممورد کننمده، نیسمازمان تممم بما روابن ی خاتمه ای اصال 

اول  مرحلمه ی بمه دوبماره وسمتنیپ بمه من مر خاتممه( ایم اصمال  جمایگزین هما )اسمتمرار، نیما از

 ی چرخمه  مه،یدر نت و شمودی مم یسمپار بمرون بمه میتصمم  مددم یاجمرا و اتیمح چرخمه ی

 ( . 99  ، 3931 )پورمعلم،  شودی م تکرار دوباره اتیح

 

 سپاریکاری فرعی با برونتفاوت پیمان -9-9-13

در ایممن اسممت کممه در بممرون سممپاری  "سپاریبممممممرون"بمما  "کمماری فرعممیپیمان"تفمماوت بممین 

ویممیه بمما اسممتفاده از منممابر بیممرون از سممازمان کممه هممای سمماختار یمم  سممری فعالیت ت مممممدید

کمماری فرعممی پممذیرد، در حممالی کممه در پیمانباشممند صممورت میای را دارا میهای ویممیهتوانمنممدی

شممود و ت دیممد سمماختاری صممورت کممار ان ممام میهممای سممازمان بمما کممم  پیمانقسمممتی از فعالیت

 .گیردنمی

 جایگاه رقابتی -9-9-33

 مهمم ارز ، عامم  زن یمره عناصمر از برخمی تولیمد و توسمعه بمرای شمرکت نسمبی رقمابتی جایگماه
 همای حموزه :اسمت اممر روشمن ایمن دلیم  .شمود لحما  نسمپاری برو تصمیم در باید که است دیگری

 همای حموزه در آنهما کمه زممانی بمه ویمیه هسمتند  راهبمردی مزیمت بالقو  منابر نسبی، رقابتی مزیت
 بماالی نمر  بما هممراه و )اسمت مهمم بسمیار بمرای مشمتری کمه همایی حموزه( مشتری برای اهمیت پر

  .دارند قرار فناوری تچییر

سمرمایه  مسمتلزم آنهما کمردن برطمر  کمه صمورتی در تنهما را، رقمابتی نسمبی همای مقاب ،ضمع  در

 عناصمری سماخت بما هما شمرکت .گرفمت نظمر در سمپاری بمرون بمرای توان می باشد، هنگفت گذاری

 .یابند دست راهبردی مزیت به توانند دارند می رقابتی مزیت نهاآ در که ارز  زن یره از
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 ماتریس استراتیی های برون سپاری -9-9-91

عامم ،  دو نیما گمرفتن نظمر در بما .اسمت شمده نهماده بنما یاساسم عامم  دو هیمپا بر سیماتر نیا

 همارچ ،یرقمابت تیممز در نمدیفرآ سمهم و نمدیفرآ دادن ان مام در سمازمان ینسمب ییتوانما یعنمی

 دایمپ دسمت مناسمظ یاسمتراتی بمه تموان یمم کمه شمود یمم  مادیا یسمپار بمرون یت برایوضع

 اسمت، یسمپار بمرون یاسمتراتی سیمماتر ی دهنمده نشمان کمه 1 شمماره به نممودار توجه با .کرد

 . شود یم ن عوام یا یمعرف به

 

 
 ماتریس استراتیی های برون سپاری  - 3نمودار      

 

 الف( توانایی سازمان

 خمود مشمابه یهما سمازمان بما متفماوت یا بمه گونمه را یسمازمان ینمدهایفرآ هما سمازمان یبرخم

 ،یتیمموقع نیچنم بمه .شمود یمم نمدهایفرآ آن در یرقمابت تیممز  مادیا باعا که دهند یان ام م

 نمدیفرآ نیچنم در هما سمازمان نیبنمابرا . مییگمو یمم نمدهایفرآ دادن ان مام در سمازمان ییتوانما

 در تیمموقع نیما بمه یدسترسم رقبما یبمرا کمه کنمد یمم دایمپ دسمت یداریمپا ییبه کمارآ ییها

 هما نمدیفرآ دادن ان مام یهم نحمو بمه دیمبا سمازمان .اسمت مشمک  اریبس نه مشخ ،یهز و زمان

 یسمپار بمرون جهمت یحیصمح یریمگ میتصمم بمه بتوانمد تما باشمد آگماه ها گر سازمانید توسن

 .بپردازد ندهایفرآ

 قیمدق صمورت بمه را هما سمازمان گمرید و خمود سمازمان ینمدهایفرآ نیبم تفماوت دیمبا ن،یبنمابرا

  یم یسمپار بمرون ایمآ ابمدیدر تما کنمد یمم کمم  سمازمان بمه  یمتحل نیما .کرد  یو تحل دایپ

 سمازمان یطرفم از .نمه ایم اسمت آور انیمز شمود، یمم محسموب یرقمابت تیممز او یکه برا ندیفرآ

 بمه خمود، درون در یاتیمح و یدیمکل نمدیرآف آن دادن ان مام بما توانمد یمم ایمکمه آ بدانمد دیمبا
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 بمه را نمدیفرآ نیما بتوانمد یسمازمان اگمر کمه اسمت روشمن .نمه ایم ابدی دار دستیپا یرقابت تیمز

 [3]  ستین آن یسپار برون به یازین دهد، ان ام یسازمان درون یخوب

 

 

 یرقابت تیمز در ندیفرآ سهم ب(

 تیممز یبمرا کمه ییهما نمدیفرآ .اسمت یسمپار بمرون اممر در یمهمم اریبسم موضمو  مسمئله نیا

 داخم  در دیمبا دارد، یخاصم یهما ییتوانما هما آن در سمازمان و هسمتند یاتیمح سمازمان یرقابت

 . شود  یاستراتی توجه ها آن به ت،یموقع نیا حفظ یبرا و سازمان بمانند

 ی هما کماال ایم خمدمت  مادیا ایم و سمازمان یههما نیهمز کماهش قیماز طر یینمدهایفرآ نیچنم

 ن،یبنمابرا . دارنمد یرقمابت تیممز بمه دنیرسم بمه سمازمان ییدر توانما ییبسمزا ریتممث ز،یامتمم

 و کنمد  یتبمد برجسمته یسمازمان بمه را سمازمان توانمد یمم یینمدهاین فرآیچنم در برتمر ییکمارآ

 تیممز یبمرا کمه یینمدهایفرآ .باشمد ممردم دیمد در یزیمتمما و خمدمات کماال یدهنمده  هیمارا

 .دارنمد سمازمان یرقمابت تیممز بمر یمحمدود ریتممث سمتند،ین یاتیمح و یدیمکل سمازمان یرقمابت

 ینمدیفرآ بهبمود هرگونمه امما شموند، ان مام ممکمن شمک  نیبه بهتمر دیبا زین ندهایفرآ نیا اگرچه

 بگمذارد  سمازمان یبمرا یرقمابت تیممز  مادیا بمر یکمم ریتممث ممکن است شود،  ادیا نها آ در که

 [3]  کند ینم احساس میمستق طور به یینها یمشتر را ندهایفرآ نیا رایز

وجمود  بمه حالمت چهمار شمد، گفتمه یسمپار بمرون یهما یاسمتراتی سیماتر در چه آن به توجه با

 .است شده آورده 3 شماره نمودار در حالت هر یبرا مناسظ یاستراتی که دیآ یم

 

 

 تصمیم گیری در سازمان ها -9-4
نی حیاتی هستند ، اما کلید موفقیت ، عم  اسمت و عمم  اگر چه ارتباطات کار امد و موثر در هر سازما

باید با تصمیم گیری هدایت شود  تصمیم گیری عبارت است از فرایند انتخاب ی  عمم  در ارتبماط بما 

ی  مساله یا فرصت . تصمیم گیری منظم  پنا مرحله اساسی دارد که با شناخت مساله یا فرصت آغماز 

 طور خالصه عبارتند از :می شود . این مراح  پنا گانه به 

 تشخی  و تبیین مساله یا فرصت . -3

 معلوم کردن و ت زیه   -9

 انتخاب اقدام یا راه ح  مطلوب   -9

 اجری راه ح  انتخاب شده .  -4

 ارزیابی نتایا و پی گیری تا حد الزم .  -5
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 تصمیم گیری در سازمانها در شراین گوناگون و وضعیتهای مختلفی صورت می گیرد کمه فراینمد آن را 

 کند .می چالش انگیز 

 شراین تصمیم مدیران  -9-4-3

 تصمیمات مشک  گشایی در سازمانها نوعاا تحت سه شراین مختل  اتخاذ می شوند : 

 اطمینان ، ریس  و عدم اطمینان . 

 تئوری های تصمیم گیری -9-4-9

وری کالسی  و تئوری نظریه پردازان رفتار سازمانی دو تئوری برای تصمیم گیری در نظر گرفته اند : تئ 

 رفتاری

 تئوری کالسی  تصمیم گیری  -9-4-9

تئوری کالسی  تصمیم گیری ، مدیر را به عنوان کسی می بیند  که در دنیای کامالا مطمئن عم  ممی 

ممکن برای اقدام و نتایا  جنبه هایکند . مدیر  با مساله کامالا تعری  شده و روشن مواجه است ، همه 

در ح  مساله به دست  ی بهینه  و سپس راه حلی انتخاب می کند که بهترین نتی ه هر ی  را می داند

 ی  راه ایده آل برای تصمیم گیری است .  اینواض  است که  .  دهد

 تئوری رفتاری تصمیم گیری -9-4-4

تئوری رفتاری تصمیم گیری می گوید که انسان فقن بر حسظ آنچه در موقعیت معینی در  می کند  

به اقدم   می زند . عالوه  بر این ، چنین ادراکی اغلظ کام  نیستند . تصمیم گیرنده رفتاری بمه ، دست 

جای اینکه  با دنیای کامالا مطمئن مواجه باشد . با محدودیت اطالعاتی روبه رو است . مدیران در ممورد 

بمرای راه حلهما و  مساالی که اغلظ مبهم هستند تصمیم  می گیرند . آنها فقمن قسممتی از اگماهی الزم

حمداق  سمط  رضمایت بخشمی را نتایا را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می کنند کمه 

می نامد . تفاوت اساسمی بمین توانمایی   9این مدل را سب  قناعت ورزی  3هربرت سایمون داشته باشد.

اختی و تاثیرشمان بمر وجود محمدودیتهای شمن« سب  رفتاری » مدیر برای تصمیم گیری رضایتبخش 

ادراکات است و محدودیتهای شناختی ، تواناییهای ما را در تعری  مساا  ، تعیین شقوق عم  و انتخاب 

راه حلی که نتایا ایده آل قاب  پیش بینی داشته باشد ، تضعی  می کند . این محدودیتهای شناختی به 

 و قضاوت را معلوم می کنند . قدری در دنیای روزمره مدیران مهمند که ارز  واالی بصیرت

                                                           
1 Herbert  simon  
2 Satisficing  
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 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عم  گذشته   -9-4-5 

عنصر کلیدی در تصمیمات برنامه ریزی نشده موفقیت آمیز در شراین نا مطمئن، بصیرت است . بصیرت 

، توانایی شناختن یا تشخی  دادن سریر امکانات در ی  موقعیت مشخ  است . بصیرت ، عنصر خمود 

بی سابقه را به تصمیم گیری مدیریت اضافه می کند و در نتی ه هرفیمت بمالقوه ی را بمرای  انگیختگی

خالقیت و نو آوری بیشتر ، ارااه می دهد . بوییه در شراین ریسمکی و عمدم اطمینمان ممدیران موفمق ، 

 احتماالا تا حدود زیادی از بصیرت در تصممیم گیمری اسمتفاده ممی کننمد . ایمن یم  راه بمر خمورد بما 

موقعیتهایی است که در آن سابقه امر روشن نیست ، وقعیتها محدودند و زممان ، عامم  اصملی تصممیم 

 گیری است .

مدیران با وجود محدودیتهایی که دارند سعی می کنند به صورت قدم به قدم و به طمور ممنظم برناممه  

ر  و دیگران مورد بحا ریزی کنند . مدیران زبر دست و دقیق همچنین به وییگیهای شچلی که میتنز ب

قرار داده اند واقفند و مهارتهای بصیرت خودشان را به اقتضای آنها به کار ممی برنمد ممدیران  کمار اممد 

 قادرند نگرشهای تحلیلی و بصیرتی را برای خلق راه حلهای تزه و جدید ترکیظ کنند .

 یابندگی قضاوتی  -9-4-6

ام جنبه های تصمیم گیری حااز اهمیت است یابنمدگی یما قضاوت یا به کار بردن توانایی ذهن ، در تم 

ساده کردن استراتیی ها یا قواعد سر انگشتی  که در تصمیم گیری به کار ممی رونمد . ممی تواننمد کمار 

مدیران را ساده تر سازند تا با شراین عدم اطمینان و محدودیت اطالعات بتوانند تصمیم گیمری کننمد . 

باهات سیستماتی  من ر شوند که بر کیفیت تصمیمات  اثمر ممی گذارنمد . اما اینها ممکن است به اشت

تحقیقات نشان می دهد که مدیران و سایرین در معرض اشتباهات سیستماتی  و جهمت گیمری همایی 

 قرار درند که در کیفیت  تصمیم های اتخاذ شده می توانند موثر باشند .

تی ، شام  در دسترس بودن ، مشمابهت و تکیمه بمر هر تصمیم گیرنده ی باید از مساا  یابندگی قضاو 

 سابقه تعدی  آگاه باشد 

 قاطعیت در تصمیم گیری -9-4-7

با توجه به مدیریت فرایند تصمیم گیری ، می توان گفت که مدیر کار اممد کسمی اسمت کمه قمادر بمه  

در تصممیم گزینش  دقیق مساا  و مشکالتی باشد که پذیرای تصمیم گیری مدیرتی هستند . قاطعیت 

گیری دو جنبه مهم دارد : نحست انتخاب مساا  و فرصتهایی که سمزاوار رسمیدگی و توجمه ممدیریتی 

 ی برای بر خورد با مساا  .یباشند و دوم اتخاذ ی  استرات
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 استراتیی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری -9-4-1

ید برای ح  مساله تصممیم گیمری یکی از اشتباهات مدیران جدید این است که می پندارند خودشان با

 کنند . مدیران  عمالا تصمیم گیری را به یکی یا همه شیوه های ذی  ان ام می دهند : 

 تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی  -9-4-3

مدیران کار آمد می دانند که چه زمانی و چگونه از هر ی  از  این شیوه اسمتفاده کننمد . البتمه همد   

اصلی همواره ، اتخاذ ی  تصمیم عالی است یعنی تصمیمی که با کیفیت باال و در زمانی مناسظ صورت 

  باشمد . ) گیرد .  و برای کسانی که به حمایتشان در اجمرای تصممیم نیماز اسمت قابم  پمذیر  و در

 (  3911-966-977شرمرهورن و دیگران ،   

 

 

 

 مدیریت و سیاست های کالنتصمیم گیری در سط  -9-4-3-3

 در بحا تصمیم گیری در سط  مدیریت ، این امر از دو جنبه اهمیت پیدا می کند:

 استراتیی رقابت –ال   

 .کاهش هزینه ها ، که خود ی  سیاست رقابت صادراتی می باشد  -ب 

برای لحا  کردن این دو استراتیی به کار بردن  سیستم های اطالعاتی مبتنی بر فن آوریهای اطالعمات 

 و ارتباطات ضروری می نماید .

مدیران امروز ، با انبوهی اطالعات روبرو هستند . اطالعاتی که بمه عنموان داده همای سیسمتم بایسمتی  

زیابی گردد . از طر  دیگر سیستم همای ممدیریت و پرداز  گردیده و قاب  فهم و تمیز و نگهداری و با

ابزار های کنترل در طول زمان تچییرات زیادی پیدا کرده اند این تچییرات را می تموان در چهمار زمینمه 

 کلی عنوان کرد :

 کنترل اینفور ماتی   -4     کنترل بروکرتی  -9    کنترل کاریزماتی  -9کنترل سنتی  -3

کنترلی به مولفه های عمال می شد . ائودالی ، کنترل از طریق سنت ، ادرا  و در ساختار های سنتی ف 

طور سنتی  موروثی به نسلهای بعد منتق  می گردید و جامعه نیز این نمو  سماختار کنترلمی  را چمون 

سنت بود می پذیرفت و بدان گردن می نهاد . در وضعیت کاریزماتی  ، کنترل از طریق رابطه بین رهبر 

ان اعمال می گردید .در این حالت ، رهبران کاریزما ، شیوه عم  را انتخاب می کردنمد  و پیمروان رویپو 
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نیز از آنها تبعیت می کردند زیرآنها را قبول داشتند . در بروکراسی ، کنترل در ساختار سمازمانی تعبیمه 

بعیمت از آن الزاممی  می شد . ساختاری که بر قانون و مقررات استوار بود و جنبه غیر شخصی داشت و ت

بود . در اینفوکرسی ، کنترل از طریق نرم افمزار هما اعممال ممی شمود . م موعمه دانشمها و آگاهیهمای 

تخصصی ، بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می تواند هر نو  اطالعاتی را از طریق شبکه های الکترو 

می دنشهای تخصصی و حرفه ای م همز نیکی بدست اورد . از سیستم های خبره ، استفاده کند و به تما

 ( 3911:  399شود ) زاهدی ،   

عمالا کار مدیر سیستم اطالعات مدیریت ارااه گزارشات روز آمد و اطالعات مفید بمه ممدیر شمرکت یما  

موسسه برای برنامه ریزی  های آینده و تصمیم گیری می باشد این ممدیر بمرای گمرد آوری داده هما و 

د سیستم های اطالعاتی و رایانه ای و حتمی سیسمتم همای خبمره ممی باشمد  پمس پرداز  آنها نیازمن

مدیریت سیستم هم باید دید مدیریتی  و سیستمی داشته و از امکانات سیسمتم همای اطالعماتی و فمن 

آوری اطالعات استفاده کند که الزمه این استفاده ، داشتن سواد رایانه ای و سواد اطالعاتی   می باشد . 

 ( 3333:  391،  344و بویس ،    ) کرافت

 

 تصمیم گیری گروهی: -9-4-31

این دیدگاه که دوفکر بهتمراز یم  فکمر کمار ممی کنمد ممورد قبمول جامعمه آمریکما وسیسمتم همای 

قانونی بسیاری از کشورهاست دامنه ایمن بماور بمه آن ما کشمیده شمده اسمت کمه اممروزه بسمیاری از 

تمیم هما وکمیتمه هما گرفتمه ممی شمود نتی مه مطالعمات تصمیمات )درسازمان ها (به وسمیله گمروه 

وبررسی ها نشان کمه ممدیران بمیش از چهم  درصمد وقمت خمود را درجلسمات ممی گذراننمد بمدون 

ش  قسممت عممده ای ازایمن وقمت بمه تشمخی  مسماا  بمه تعیمین راه حلهمایی بمرای آن مسماا  

 .وانتخاب ابزارهایی برای اجرای راه ح  ها صر  میشود

 

 گروهی ایب تصمیم گیریمزایا و مع

در بسمممیاری ازسمممازمان هممما گروهممما تصممممیم ممممی گیرنمممدولی آیممما بمممدان معنمممی اسمممت کمممه 

 دارد  گروهی بر تصمیمات فردی برتری تصمیمات

 نقاط قوت تصمیمات گروهی

 اطالعات جامر تر و کاملتر 

 دیدگاههای بیشتر  

  پذیر  سریر راه ح 
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 اطالعات جامر تر وکام  تر  

 میسازد. اطالعات خود منبر اطالعاتی گروه را برای تصمیم گیری غنی چندین نفر با عرضه

 ممی  نه تنهما اعضمای گمروه موجمظ غنمی تمر شمدن منبمر اطالعماتی گمروه بمرای تصممیم گیمری 

 باعما اممر ایمن دهنمد ممی گیمری تصممیم فراینمد بازتربمه دیمدگاهی یا تر وسیر طیفی بلکه  شوند

 .دگیر قرار توجه دمور بیشتری های راح  یا رو  که می شود

بسمیاری از راحم  همای ارامه شمده یما تصممیمات نهمایی بمه راحتمی ممورد   پذیر  سمریر راه حم 

قبول همگان قرار نمی گیرد ولی اگمر بمه هنگمام اسمتدالل وتصممیم گیمری مشمارکت کمرده باشمند 

 .باتصمیم نهایی کمتر مخالفت خواهند کرد

  نقاط ضعف تصمیمات گروهی

 گروه وقت گیر بودن تشکی  (3

 فشار درجهت ساز  (9

 فرمان روایی اقلیت ها (9

 مبهم بودن مسئولیتها (4

 وقت گیر بودن (5

کمه  متقما بلمی  گمروه نیماز بمه زممان دارد پمس از گردهممایی معمموال روابمن  جمر کمردن اعضمای

راه   بممین اعضممای گممروه برقممرار مممی شممود چنممدان مسممتحکم نیسممت در نتی ممه بممرای ا ینکممه

 د وقت زیا دی را صر  کنند.مورد قبول همگان باشد بای ح 

 همرن  شدن با دیگرانفشار درجهت  (3

بهینممه ای را سممت من ممر بممه مصممالحه شممود کممه تصمممیم تصمممیم گیممری گروهممی ممکممن ا  

، بممین ایمن در  . ایممن محمدودیت ناشممی از تفکمر گروهمی اسممت .سمازمان در بممر نداشمته باشمد بمرای

 .جتناب کننداز اختال   ا باید توافقی سریر به  رسیدن برای  اعضا

 

 فرمان روایی اقلیت (9
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 همیشه ی  یما چنمد نفمر محمور بحما هما ی گمروه در دسمت ممی گیرنمد اگمر وضمر بمه گونمه ای

 باشد که این ااتال  حاکم به وسمیله اعضمای رده پمایین ویما میمانی سمازمان بمه وجمود آیمد بمه اثمر

 بخشی گروه لطمه خواهد دید

 مبهم بودن مسئولیتها (9

 تر  دارند ولی واقعا چه کسی مسئول نتی ه کارهاست؟اعضای گروه مسئولیت مش

بمه  درموردی که ی  نفمر تصممیم ممی گیمرد وی مسمئول نتی مه آن اسمت ولمی در تصممیمی کمه

دقیمق  وسیله ی  گمروه گرفتمه ممی شمود مسمئولیت همیک عضموی ازبابمت نتی مه کمار بمه صمورت

 مشخ  نیست

 کارایی و اثربخشی (4

اسمت یما فمرد بمه معیماری کمه بمرای تعیمین و سمن ش اثمر این مسئله کمه آیما اثمر گمروه بیشمتر  

بخشممی درنظرگرفتممه مممی شممود بسممتگی دارد از نظممر دقممت بایممدگفت تصمممیمات گممروه دقیممق تممر 

است اگربتموان اثمر بخشمی تصممیمات را در قالمظ و بمر حسمظ سمرعت تعریم  کمرد درآن صمورت 

باشمد گمروه بمه مراتمظ باید گفمت کمه افمراد برتمری دارنمد اگمر نموآوری وخالقیمت اهمیمت داشمته 

موثرترازفرد است ولمی اگمر معنمی اثربخشمی قبمول کمردن وپمذیر  راه حم  نهمایی باشمد بماز همم 

 .گرفت را  گروه  باید طر 

کمارایی مسممله اثربخشمی راممورد توجمه قمرار داد از   ولی نممی تموان بمدون توجمه کمردن وارزیمابی

شممود از نظممر تمموان تصمممیم گیممری داده می   نمممره پممایینی  دیممدگاه کممارایی همیشممه بممه گممروه

 پس از فرد قرار می گیرد   گروه

 گروهی رو  های تصمیم گیری -9-4-33 

 صممورت بممه کممه  متممداول تممرین شممک  تصمممیم گیممری بممه وسممیله گردهمممایی ای مماد مممی شممود 

 برقممرار  ابمم متق روابممن رودررو صممورت بممه کممه گروهممایی کننممد مممی برقممرار متقابمم  روابممن( رودرو)

 کنند می فشاروارد بریکدیگر ومعیارگروه باهن ارها ساز  درجهت بااغال کنند می

 )درگیر شدن)یا ای اد طوفا ن فکری 

 رو  اسمی 

 رو  دلفی 

 میز گرد ازراه دور 
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  فشار در جهت سازگاری با دیگران -9-4-33-3

مقصود از در گیر شدن دراعضمای گمروه ایمن اسمت کمه گمروه ممی کوشمد بمر کسمانی فمایق آیمد    

اه رکمه آن عوامم  سمد   و اجمازه نممی دهنمد  داعضای گمروه بمه توافمق نظمر برسمن خواهندمی   که

گممروه میکوشممد تمما   امممر، بممه ایممن  بممرای رسممیدن .و راه حمم  هممای جدیممد شمموند  و مممانر خالقیممت

تشممویق وترغیممظ نمایممد کممه راه حمم  ابتکمماری   آورد و هممرکس را  موجبممات ابممراز نظرهمما را فممراهم

به شیوه ای روشن و قابم  فهمم مسمم لمه را مطمر  ممی کنمد بمه گونمه ای کمه  رهبر گروه .ارااه کند

شمود تما ابمراز نظمر  ممی همگان آن را به خوبی در  کنند سپس بمه افمراد آزادی عمم  کامم  داده

هر کس برای هر مدت که ممی توانمد حمر  بزنمد و همر راهمی را کمه بمه نظمر  ممی رسمد  .نمایند

تممام نظرهما و راحم  هما  و گونمه انتقمادی نمداردهمیک حمق همیک کمس  .ومفید می داند اراه کنمد 

همیک نظمر یما دیمدگاهی نممی توانمد .مورد بحما و بررسمی قمرار گیمرد   نوشته می شود تا در آینده

هرعضمو گمروه همر نمو  نظمر یما پیشمنهادی کمه دارد)همر چنمد ،تحمت تممثیر قمرار دهمد   دیگران را

      کس مانر ابراز نظر ها نخواهد شد..هیک می تواند ابراز نمایند   ع یظ وغیر عادی(

 رو  اسمی-9-4-33-9 

یما تبمادل نظمر  وگمو گفمت،بحما بمه اعضمای گمروه اجمازه به هنگام تصمیم گیری در رو  اسمی  

هممین سمبظ آن را رو  اسممی ممی گوینمد . پمس از طمر  مسمم لمه مراحم   بمه داده نمی شود و

 زیرطی می شود:

ر یما آینمد ولمی هرعضمو بمه صمورت مسمتق  نظم گرد همم ممی .بیش ازهر گونه بحتی اعضای گروه3

 .عقیده خود را درباره راه ح  مسمله مزبور بر روی کاغذ می نویسد

همر عضموی بمه نوبمه خمود بمه جما یگماه ممی رود و نظمر یما راه حم  مرحلمه قبم  ،گذشت از.پس 9

هما داده هممه نظر وهمیک گونمه بحتمی بمه میمان نممی آیمد تما اینکمه  پیشنهادی خمود را ممی کنمد

 شود

آن  از پمس. را زیماد ممی کنمد   .حاال گروه در بماره نظرهما وراه حم  بمه بحما ممی پمردازد و آنهما9

بمه ترتیمظ اولویمت ممی نویسمد ایمن برگمه   مشورت با دیگران راه حم  ارامه شمده را  هر عضو بدون

 ها را جمر آوری وبراساس آنها اولیت راه ح  را تعیین میشود

 

 رو  دلفی -9-4-33-9 

 رو  مشممابه مزبممور رو  نامنممد مممی دلفممی رو  گیرتراسممت ووقممت پیچیممده کممه  را دیگممری ه را  

 حضمممور گمممروه اعضمممای نیسمممت الزم آن اجمممرای در کمممه تفممماوت ایمممن بممما اسمممت اسممممی
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حممق نممدارد تممماس رودرو داشممته  گممروه رو ،اعضممای ایممن در واقممر در باشممند  داشممته   فیزیکممی

 ید بر داشته شود:باشند دراجرا رو  فوق گام های زیر با

تماازم رای پرسشمنامه همایی   از اعضمای گمروه خواسمته ممی شمود بعد از مشخ  شمدن مسماله .3

  را اراه نمایند  پذیر راه ح  امکان

 .هر عضوبدون ذکرنام و به صورت مستق  نخستین پرسشنامه راتکمی  می کند9

 .شوند می  جواب ها مشخ  و .نتایا نخستین پرسشنامه جمر آوری9

 . .ی  نسخه از این جواب به هر عضوداده می شود4

.پس از این که هر عضو نتی ه راممرور وبررسمی کمرد از اعضما خواسمته ممی شمود تما یم  بماردیگر 5

 راه ح  های خود را ارااه نمایند

 .هر قدر که الزم باشد تکرار خواهند تا گروه به اجما  برسد5چ4.مراح  6

 

 

 

 میز گرد از راه دور -9-4-33-4

جدیممد تممرین رو  در تصمممیم گیممری شممیوه ای اسممت کممه در آن گممروه اسمممی یمما تکنولمموژی  

 هممایی گمرد یما دور راه از گمرد میمز جلسمه را رو  ایمن اسمت  آمیختمه در مپیموتری کا  پیشرفته

 .نامند می الکرونیکی

نفممر اطممرا  یمم   51مممی شممود حممدود   اگممر تکنولمموژی در دسممترس باشممد موضممو  بسممیار سمماده

بمممه شمممک  نعممم  اسمممبی ممممی نشمممینند هممممه صمممندلی هممما خمممالی اسمممت تنهممما میمممزی کمممه 

بمه افمراد مشمارکت کننمده مسماا  داده ممی شمود .کا مپیوتر مشماهده ممی شمود   ترمینال  تعدادی

بمروی و  ممی نویسمند نظمر هرعضمو جممر آوری  وآنها پاسخ همای خمود را بمرروی صمفحه تلوزیمون

مزیممت عمممده گردهمممایی الکترونیکممی  .دصممفحه تلوزیممون کممه در اتمماق وجممود دارد همماهرمی شممو

مشممارکت کننممدگان در جلسممه همممدیگررا نمممی شناسممند وپیممامی را کممه .سممرعت وصممداقت اسممت 

می خواهند بدهنمد ارسمال ممی نماینمد و ایمن پیمام بمروی صمفحه تلوزیمون هماهر ممی گمردد همم 

ین ممی سر عمت هما بسمیار بماال سمت زیمرا گما زدن هما بم .حد خود است ترینچنین صداقت درباال

رود وپمای همیک گونمه صممحبتی بمه میمان نمممی آیمد واگمر کسمی بخواهممد حرفمی بزنمد الزم نیسممت 

 .حر  دیگران را قطر کند
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در صمد سمریر تمر از ممال 55هما ی الکترونیکمی حمدود  کارشنا سان ادعا می کنند کمه ایمن مالقمات

نامممه کمماهش جلسممات بر در ،قممات هممای رویمماروی بممه شممک  سممنتی اسممت بممرای نمونممه در شممرکتی

ریممزی کممه چنممدین روز طممول مممی کشممید از ایممن شممیوه اسممتفاده شممد وطممول مممدت جلسممات بممه 

 ) استیفن رابینز ، وحید میرابی ، طاهره فیضی( .  دوازده ساعت تقلی  دادند
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 صل سومف
 رو  اجرایی تحقیق
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 مقدمه

تبیین رابطه میان متچیر هاست . دو رو  اصلی که برای تعیین روابن  اسماس واقعی پیوهش علمی ،

در اختیار است معموالا از چند جهت با هم تفاوت دارند . یکی از این  دو رو  ، رو  توصیفی است 

و شمام  م موعه روشمهایی اسمت که هد  از آن توصمی  کردن شراین یا پدیده های مورد بررسی 

صممرفاا برای شممناخت بیشممتر شممراین موجود یا یاری دادن به فرایند  اسممت . اجرای تحقیق توصممیفی

 ( 3911:  11تصمیم گیری می باشد ) سرمد ، مرتضی ،   

تحقیممق حاضممر بممه بررسممی ماهیممت فعالیممت همما و توانممایی شممرکت مممی پممردازد تمما بممدین وسممیله 

دمممدت فراینممدها در بممازه هممای زمممانی کوتمماه مممدت،میان مممدت  و بلناسممتراتیی بممرون سممپاری 

تعیین شمود. در ایمن فصم  بمه متمدلوژی تحقیمق اعمم از رو  تحقیمق ، ماهیمت پرسشمنامه ،رو  

 اجرایی تحقیق و رابطه ی بین متچیر ها پرداخته می شود.

 

 رو  تحقیق -9-3
رو  هممای متعممددی بممرای تحقیممق بکممار بممرده مممی شممود و معممموالا محققممان در خصممو  تعریمم  

اتفماق نظممر نداشمته و بممر ایمن اسمماس تقسمیم بنممدی هممای مشمخ   از انمموا  رو  همای تحقیممق ، 

 ایمن پمیوهش از نظمر همد ، از نمو  کماربردی ومتفاوتی از آن بعم  آمده اسمت . الزم بمذکر اسمت 

و رو  گمممردآوری شمممود.محسممموب میمقایسمممه ای  –علمممی از منظمممر گمممردآوری داده، روشمممی 

 اطالعات نیز میدانی می باشد.

را بممه رو  هممای : تمماریخی ، توصممیفی و ت ربممی تقسممیم از نظممر هممد  مممی تمموان رو  تحقیممق 

بندی کرد همچنین تحقیمق را از لحما  ماهیمت و رو  بمه سمه دسمته کلمی : بنیمادی ، نظمری و 

 کاربردی تقسیم بندی می کنند .

ر و  هممای توصممیفی مطالعممه واقعممی و مممنظم خصوصممیات یمم  موقعیممت یمما یمم  موضممو  اسممت  

کمات و ترجیحمات افمراد از طریمق ایمن رو  ممی پمردازد. بمه محقق بمه کشم  عقایمد ، افکمار ، ادرا

را بمدون دخالمت یما « آنچمه هسمت » عبارت دیگر محقق در این گونمه تحقیقمات سمعی  ممی کنمد 

اسممتنتاج ذهنممی گممزار  دهممدو نتممایا عینممی از موقعیممت بگیممرد و هممد  از اسممتفاده از ایممن رو  

بممه  3964:   47ادری و نراقممی .  توصممی  ، ثبممت و تحلیمم  و تفسممیر شممراین موجممود اسممت . ) نمم

 نق  از پایان نامه اقای ابراهیمی (

چممون هممد  کلممی تحقیممق حاضممر بررسممی تصمممیم گیممری مممدیران در انتخمماب فرآینممد کاندیممدای 

و سمپس تمدوین اسمتراتیی بمرون سمپاری در دوره همای کوتماه ممدت، میمان ممدت و  برون سمپاری

. همچنممین رو  تحلیلممی بممه کممار گرفتممه تحلیلممی مممی باشممد –بممود رو  توصممیفی   بلنممد مممدت 
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شممده در ایممن تحقیممق بممه منظممور اولویممت بنممدی فرآینممدها بممرای بممرون سممپاری ، رو  تحلیمم  

اسممتراتیی بممرون سممپاری فرآینممدهای در قالممظ سممه دوره ی   سلسممله مراتبممی دلفممی فممازی اسممت.

 زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین می شود. 

کوتاه ممدت ، یم  سماله اسمت بمدین ترتیمظ فرآینمدی کمه بمه منظمور بمرون  بازه ی زمانی دوره ی

سپاری در کوتاه مدت انتخاب می شمود بایمد همر  یم  سمال بمرون سمپاری شمود. بمازه ی زممانی 

 ساله می باشد. 5میان مدت ، سه ساله و بازه ی زمانی بلند مدت 

وره صمر  توسمعه ی فرآینمد حاصم  از بمرون سمپاری فرآینمد )فعالیمت( در همر د  منمابر آزاد شمده

)فعالیت(هممایی مممی شممود کممه علممی رغممم محمموری بممودن فرآینممد)فعالیت(، توانممایی ان ممام آن در 

 داخ  کم است.

ان ممام تحقیممق توصممیفی از لحمما  رو  گممرد آوری اطالعممات را مممی تمموان بممه کتابخانممه ای ، 

جهممت گممرد مشمماهده ای و پیمایشممی تقسممیم کممرد . در ایممن تحقیممق عممالوه بممر رو  پیمایشممی 

 آوری اطالعات ، از منابر کتابخانه ای و اسنادی نیز استفاده شده است .

در این نو  تحقیمق بمه توصمی   و تفسمیر شمراین و روابمن موجمود پرداختمه ممی شمود و بررسمی  

هممای ان ممام شممده  بممر اسمماس ایممن رو  در سممازمانهای واقعممی و توسممن افممراد واقعممی صممورت مممی 

و  دسممتکاری نمممی شمموند و در حالممت طبیعممی مممورد بررسممی قممرار پممذیرد و متچیممر همما در ایممن ر

 می یرند و این از برتریهای رو  تحقیق توصیفی در مطالعات سازمانی است .

یکممی از مهمتممرین گرایشممهای جدیممد در راسممتای شممناخت بهتممر پدیممده همما ، دوری از تمم  علیتممی 

(Uni- Causality  است که خمود بمه منزلمه طمرد مکماتبی بسمیار اسم ) ت . حمال کمه همر پدیمده

چند یا چندین عام  دارد ، بایمد تممامی آنمان را بمه حسماب آورد . سمهم همر یم  را در پیمدایی یما 

تچییممر در معلممول شممناخت و رابطممه متقابمم  آنممان را بمما یکممدیگر دیممد و سممن ید . ایممن مقدمممه 

ا در تحقیقممات چنممد متچیممره اسممت کممه در نهایممت لممزوم فممراهم سممازی مممدلهای علممی را بممی اسممتتن

 ( 3975:  447همه پیوهشهای اجتماعی مطر  می سازد ) سارو خانی ، جلد دوم ،   

 جامعه آماری و ح م نمونه مورد تحقیق -9-9

قلمرو مکمانی تحقیمق : ایمن تحقیمق  شمام  م موعمه ممدیران و کارشناسمان خبمره شمرکت تولیمد 

جممر آوری بمه منظمور ه و بمود نفمر34کننده لوازم خانگی ایران شرق ممی باشمد کمه تعمداد آن هما 

 در نظر گرفته شده است.،ک  جامعه آماری اطالعات 

 می باشد. 39-34 ، تابستانقلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق 
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 معرفی شرکت مورد مطالعه -9-9

بمما هممد  تولیممد لمموازم خممانگی جهممت رفمماه  و ای مماد  3955شممرکت ایممران شممرق نیشممابور در سممال 

بممه بهممره بممرداری  3956  رقابممت جهممت صممادرات تاسممیس و در سممال اشممتچال و تولیممد کمماالی قابمم

دهمه فعالیمت ایمن شمرکت توانسمت افتخمارات فراوانمی کسمظ نمایمد کمه پماره ای  4رسید. در طی 

 است:از آنها به شر  زیر 

کمه بماالترین رده در بهینمه سمازی مصمر  سموخت کشمور -C کسمظ برچسمظ انمرژی بما گریمد  -

سممازی مصممر  سمموخت کشممور، بممرای محصمموالت تولیممدی خممود در  از سممازمان بهینممه -مممی باشممد 

 3915سال 

 3916واحد برگزیده و منتخظ سازمان صنایر و معادن در سال  -

  واحد نمونه در سط  ملی از طر  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   -

  دریافت تندیس و لو  زرین مشهورترین برندهای ایران-

 توالیم فیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای چندین سالدریافت لو  زرین کی -

 اروپاCEدریافت نشان-

 ISO 3113 استاندارد -

 ISO 34113 استاندارد -

 EFQM دریافت نشان -

 ترکیه TSE استاندارد -

 نشان چشم الماس از فرانسه -

  نشان دلفین طالیی سوایس -

 PCB مشتریان برگزیده دریافت نشان برند محبوب -

 ...و PQA نشان بین المللی محصول با کیفیت -

و دریافت گواهینامه و تندیس  11و  16گواهینامه رعایت حقوق مصر  کنندگان برای سالهای  -

 31رعایت حقوق مصر  کنندگان در سال 

کاالهممای تولیممدی ایممن شممرکت بممه کشممورهای ترکیممه، ارمنسممتان، ترکمنسممتان، تاجیکسممتان، 

یوگسممالوی و ال زایممر صممادر گردیممده اسممت کممه باتوجممه بممه اسممتقبال ایممن کشممورها،  افچانسممتان،

برنامه گستر  توسمعه صمادرات محصموالت خمود را جمزو اهمدا  اصملی و برناممه همای آینمده ایمن 

 .شرکت قرار گرفته است
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صدور کاالهمای تولیمدی ایمن شمرکت بمه کشمورهای ترکیمه، ارمنسمتان، ترکمنسمتان، تاجیکسمتان، 

ان، یوگسممالوی و ال زایممر مممی باشممد کممه باتوجممه بممه اسممتقبال ایممن کشممورها، ایممن شممرکت افچانسممت

 .برنامممه گسممتر  توسممعه صممادرات محصمموالت خممود را جممزو اهممدا  اصمملی قممرار داده اسممت

 

 :همچنین در جهت توسعه و ارتقا، کیفیت محصوالت، چهار خن تولید و ت هیزات جدید شام 

 از کشور سوایس Sinterlamella ی  م هز به سیستم فیلتردو خن لعاب پودر الکترو استات - 3

 از کشور سوایس Sinterlamella خن رن  پودر الکترو استاتی  م هز به سیستم فیلتر - 9

خن جوشکاری در خال،، جهت تولید مبدل آبگرمکنهای دیواری که باعا ارتقا، کیفیت  - 9

 .ن خواهد شدجوشکاری و انتقال بهتر حرارت در سیستم مبدل آبگرمک

برای شک  دادن به انوا  لوله ها و اکسپند کردن مبدل ها که باعا باال بردن  CNC ماشین آالت - 4

 .راندمان محصوالت می گردد در خطوط تولید نصظ و راه اندازی شده است

در حممال حاضممر ایممن شممرکت مشممچول تولیممد انمموا  شممومینه و بخاریهممای گازسمموز دودکممش دار در 

های متنو ، آبگمرمکن همای دیمواری گازسموز فموری انموا  اجماق گازهمای طمر  فمر مدلها وهرفیت 

 .و فردار می باشد

 

 

 معرفی ابزار های جمر آوری اطالعات  -9-4

 ابزار جمر آوری اطالعات در تحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسسشنامه 

 

 مصاحبه  -9-4-3

در خصممو  ترکیممظ و   رکت ایممران شممرقکارشناسممان خبممره شمممصمماحبه بمما تعممدادی از مممدیران و 

. سممئواالت مصمماحبه در قالممظ کلممی ان ممام گرفممتشمممای کلممی پرسشممنامه و نحمموه طراحممی آن 

 فرضیه ها و سئواالت تحقیق قرار داشته و من ر به طراحی پرسشنامه تحقیق شده است .

 پرسشنامه -9-4-9

عممات در تحقیقممات پرسسشممنامه بممه عنمموان یکممی از متممداول تممرین ابممزار همما جمممر آوری اطال

پیمایشی ، عبمارتی اسمت از م موعمه ای از پرسشمنامه همد  ممدار کمه بما بهمره گیمری از مقیماس 
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هممای گونمماگون ، نظممر دیممدگاه و بیممنش یمم  فممرد پاسممخگو را مممورد سممن ش قممرار مممی دهممد . در 

 ساختن ی  پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود : 

 ال  ( انتخاب موضو  سوالها 

 سوال . ب( محتوای

 ج (جمله بندی پرسش ها.

 (. 3919: 949د( انتخاب نو  سوال ) خاکی ،   

 

 معرفی پرسشنامه 

از بممین مممدلهای مشممهور لیکممرت، اوزگممود، بوگمماردوس، تریسممتون و گمماتنم، از طیمم  لیکممرت کممه 

 کارآمدترین طی  ارزیابی نگر  در میان طی  های موجود است، استفاده شده است.

بایمد سمعی شمود از گویمه همای بمی تفماوت ،بمی ربمن و ابهمام آور جلمو گیمری  در تدوین گویمه هما

شود تعداد گویه هاای کمه گمرایش مخمال  و موافمق دارنمد بایمد تقریبما بمه یم  انمدازه باشمدو نیمز 

 -قسمممت تشممکی  شممده اسممت )بسممیارموافق 5طیفممی کممه بممه پاسممخگو داده مممی شممود معممموال از 

 ( کممه براسمماس هممد  و رو  تحقیممق مممی تمموان بسممیار مخممال –مخممال   –متوسممن  –موافممق 

 کلمات گویه ها را عوض نمود.

در تدوین گویه ها باید دقت شمود تما گویمه همای بمی تفماوت و بمی ربمن و ابهمام آور حمذ  گردنمد 

گویممه مسممتقیما پممس از تحقیقممات مقممدماتی پخممش مممی شمموند. پممس بهتممر اسممت بعممد از تممدوین 

گرفتمه شمود تما بعمد از بررسمی کممی )روایمی( و کیفمی پرسشنامه مقدماتی تعدادی نمونمه در نظمر 

 )اعتبار( آن گویه های ابهام انگیز حذ  گردد. 

در این رو  نیز تعدادی گویه که نشمان دهنمده نحموه نگمر  نسمبت بمه رویمدادی خما  هسمتند 

آماده ممی شمود. ایمن گویمه هابما ترتیمظ اتفماقی در اختیمار پاسمخگو گذاشمته ممی شمود. در این ما 

ر خواست می شود که میمزان موافقمت یما مخالفمت خمود را بما همر گویمه بمر مبنمای یم  پاسخگو د

 طی  بیان کنند. این طی  که معموالا از پنا قسمت تشکی  شده است : 

پاسخگویان گویه ها را بر مبنمای ایمن طیم  بررسمی ممی نمایمد امما ایمن طیم  بما اعمداد مشمخ  

لممذا پممس از بازگشممت پرسشممنامه همما از طممر   نشممده اسممت تمما بممر روی پاسممخگویان تمماثیر نگذارنممد.

پاسممخگویان، طیمم  بمما اعممداد شممماره گممذاری مممی شممود. طممرز شممماره گممذاری بطممور دلخممواه اسممت 
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یما بمه  5و کمامالا مخمال  عمدد  3یعنی در ی  طی  پنا قسمتی ممی تموان بمه کمامالا موافمق نممره

ممی آورنمد بیمانگر جای عدد یم  از صمفر اسمتفاده کمرد. م ممو  نممرات کمه پاسمخگویان بدسمت 

 گرایش آنهاست. به همین دلی  این طی  را طی  م مو  نمرات نیز می نامند.

در مقیاس لیکمرت فواصم  بمین درجات،یم  انمدازه پذیزفتمه شمده اسمت. ممتالا فاصمله بمین کمامالا 

موافق تا موافق به هممان انمدازه فاصمله بمین بمی تفماوت تما موافمق فمرض شمده اسمت در صمورتیکه 

موافمق و  B( بمه یم  گویمه پاسمخ بمی تفاوت،شمخ Aواقعیت ندارد ممتالا اگمر شمخ ) عموماا این

 B,Aبممه همممان انممدازه تفمماوت گممرایش C,Bکممامالا موافممق پاسممخ دهممد. تفمماوت گممرایش  Cشممخ 

 نیست.

بطمور کلمی طیمم  لیکمرت نسممبت بمه طیم  هممای قبلمی دارای مزایممای زیمادی اسمت چممون نمه بممه 

ضماوت داوران و در عمین حمال نتمایا حاصمله از دقمت و اعتبمار تعداد زیادی گویه نیاز دارد نمه بمه ق

بیشممتری بممر خمموردار اسممت. لممذا ایممن طیمم  بممرای بسممیاری از تحقیقممات میممدانی وسممیر، در علمموم 

اجتممماعی و خصوصمماا جامعممه شناسممی کمماربرد دارد و مممی تمموان بوسممیله آن انمموا  مسمماا  )گممرایش 

 د.های سیاسی، مذهبی، نیادی، شچلی و.....( را سن ی

 

 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه:

پرسشممنامه تحقیممق حاضممر حاصمم  مصمماحبه بمما تعممدادی از مممدیران و کارشناسممان ارشممد در 

خصممو  ترکیممظ و شمممای کلممی پرسشممنامه و نحمموه طراحممی آن و سممئواالت تحقیممق قممرار داشممته 

 و بممه منظممور ارزیممابی« پرسشممنامه ارزیممابی نگممر  » اسممت و بمما اسممتفاده از طیمم  لیکممرت در 

نگممر  م موعممه مممدیران شممرکت تولیممد کننممده لمموازم خممانگی ایممران شممرق نیشممابور دربمماره بممرون 

 سپاری یا عدم برون سپاری فرآیندهای شرکت تهیه شده است.

نفمر  7منظور حصول اطمینمان در خصمو  ابمزار تحقیمق و بررسمی صمحت آن پرسشمنامه در بمین 

ت آن ، پرسشمنامه نهمایی بمر ایمن اسماس از مدیران بصورت آزمایشمی توزیمر و پمس از رفمر اشمکاال

منطقمی کممه الزم اسممت ارزیمابی هممای خممود  را در قمالبی دقیممق تممر از یم  ارزیممابی صممرفاا کلممی در 

 اختیار پیوهشگر قرار دهند ، طراحی شد .

. سمواالت با توجمه بمه اهمدا  و سمواالت تحقیمق بمه کمار گرفتمه شمددر این تحقیق دو پرسش نامه 

کمه مبنمی بمر شناسمایی فرآینمدهای  لمظ همد  فرعمی و سموال دوم تحقیمقپرسش نامه اول، در قا

کمه بمه دسمته بنمدی کمردن فعالیمت هما یما  ممی باشمند طراحمی شمده اسمت محوری و غیرمحوری
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فرآیندهای شرکت با توجه بمه محموری بمودن فراینمد و توانمایی شمرکت در ان مام آنهما ممی پمردازد 

در غیرهسممته ای)غیرمحمموری( تفکیمم  شمموند. تمما فرآینممدهای هسممته ای)محمموری( از فرآینممدهای 

راینمد بمرای متمال بازاریمابی جمزو این پرسشمنامه از سموال شموندگان پرسمیده ممی شمود کمه آیما ف

فرآینممدهای محمموری و هسممته ای شممرکت اسممت؟ سمموال شمموندگان پاسممخی در قالممظ گویممه هممای 

اده مممی شممود. از نتممایا حاصمم  از ایممن پرسشممنامه در پرسشممنامه ی دوم اسممتفلیکممرت مممی دهنممد. 

با توجه بمه نظمرات  ممدیران و کارشناسمان فرآینمدها بمر اسماس هسمته ای)محموری( بمودن فرآینمد 

بمرای سممازمان و توانممایی سممازمان در ان ممام آن در داخمم  ممماتریس بممرون سممپاری قممرار مممی گیرنممد.  

سممواالت پرسممش نامممه دوم در واقممر طمموری آورده شممده انممد کممه نتممایا حاصمم  از پرسشممنامه 

 مبنمی بمر مناسمظ تمرین فرآینمد بمرای بمرون سمپاری، ی هد  اصملی و سموال اول تحقیمقپاسخگو

فرآینممد کاندیممدای  شناسممان و مممدیران دربممارهنظممرات کار طمموری کممه در ایممن پرسشممنامه  باشممد.

همر دوره ی زمممانی اسمتخراج مممی شمود. دوره زمممانی بمرون سممپاری بما توجممه بممه  بمرون سممپاری در

 تعری  می شود. اولویت فرآیند در برون سپاری

 

 ( Reliabilityی ) ی( و پایا Validityروایی ) -9-5

 در هر تحقیق علمی به رو   ت ربی ، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد . 

 روایی / اعتبار 

روایی از واژه ))روا (( به معنمای جمایز و درسمت گرفتمه شمده و روایمی بمه معنمای صمحی  و درسمت 

ز روایمی آن اسمت کمه وسمیله  انمدازه گیمری بتوانمد خصیصمه و وییگمی ممورد بودن است . مقصود ا

نظر را انمدازه بگیمرد . اهمیمت روایمی از آن جهمت اسمت کمه انمدازه گیریهمای ناکمافی و نما مناسمظ 

 می تواند هر پیوهش علمی را بی ارز  و نا روا سازد . 

اسممت . زیممرا هنگممامی کممه  در تحقیممق حاضممر ، از رو  اعتبممار یمما روایممی مفهممومی اسممتفاده شممده 

اعتبار ت ربی  امکان پذیر نباشد یما مشمک  بتموان از طریمق ت ربمی یما عملمی بمرای یم  انمدازه یما 

و در واقمر از طریمق گمواه و معیمار هما ظ کمرد اعتبمار مفهمومی اسمتفاده ممی شمود افته اعتبار کسی

) خماکی ،  ه اسمت.تممفهمومی را انمدازه گرف یمیمحقق در پی آن بر می آید کمه نشمان دهمد کمه روا

( محقممق بمما رجممو  بممه نظممر متخصصممان و اسمماتید از روایممی ابممزار انممدازه  3919: 911 -933  

  ر های تحقیق اطمینان حاص  نموده است.گیری خود ، در سن ش متچی
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 پایایی 

یمم  آزمممون زمممانی دارای پایممانی اسممت کممه نمممره هممای مشمماهده و نمممره هممای واقعممی آن دارای 

( عواممم  ممموثر بممر پایممانی ور وایممی : عواممم   939باشممند ) منبممر قبلممی ،   همبسممتگی بمماالیی 

( عممدم توجیممه 9( تعریمم  نشممدن اصممطالحات  3متعممددی بممر پایممانی و روایممی موثرنممد  از جملممه : 

( تچییممر شممراین و زمینممه هممای اجممرای 4( عممدم ت ممانس و همگممونی پاسممخگویان  -9پرسشممگران 

 ( عدم تناسظ مراح  مختل  فرایند تحقیق .6ر ( وضعیت هاهری و درونی ابزا5پرسشگری 

ی ثبات درونی فقن بما اجمرای یم  آزممون و بماالخره جلموگیری از بمروز مسماا  هممراه تکمرار یپایا 

اجممرای آزمونهمما بممر آورد مممی شممود . مشممهورترین کمماربرد ایممن رو  ، بممر آورد  پایممانی ازطریممق دو 

شمکلهای مموازی یکدیگرنمد تقسمیم ممی نیمه  کردن اسمت . آزممون بمه دو قسممت کمه همر کمدام 

شممود .. چنانچممه نیمممه هممای آزمممون ممموازی باشممند ، پایممانی کمم  ازمممون بمما اسممتفاده از فرمممول 

 ( 937-933اسپیرمن بروان بر آورد می شود . ) همان ،    

 

 بررسی پایایی پرسش نامه 3-5-9

 .می شودستفاده ااز آلفای کرونبا   گیری )پرسشنامه(اندازه ابزار رواییبرای سن ش 

 ناحیه ماتریس برون سپاری(: 4ال ( بررسی پایایی پرسش نامه اول)دسته بندی فرآیندها در یکی از 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 91 3111چ 

Excludeda 1 .1 

Total 91 3111چ 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.191 34 
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 می باشد که مقدار مناسبی است. 19چ1آلفای کرونبا  

 

 

 

 

 

 (:در هر دوره زمانی ب( بررسی پایایی پرسش نامه دوم)اولویت بندی فرآیندها برای برون سپاری

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 6 157چ 

Excludeda 3 349چ 

Total 7 3111چ 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.341 34 

 

 می باشد که مقدار مناسبی است.  % 8/49آلفای کرونبا  برابر  ،با توجه به جدول فوق 

 

 

 اجرایی تحقیق فازهای -9-6
تمدوین اسمتراتیی بمرون سمپاری در قالمظ بمازه همای زممانی ممی باشمد کمه  جهت شده هیارا الگوی

بلنممد مممدت را شممام  مممی شممود. ی زمممانی کوتمماه مممدت ، میممان مممدت و ایممن اسممتراتیی سممه بممازه 

 پایمه چمارچوب دلفمی فمازی و  بمر یسمپار بمرون یدایمکاند یهما تیمفعال ینمدهایفرآ انتخماب

 نمدها،یفرآ از منظموراداممه  در . اسمت شمده نهماده بنما یسمپار بمرون یهما یتراتیاسم سیمماتر

 سمازمان  یم در اسمت ممکمن کمه اسمت ییتهمایفعال ایم و یبانیپشمت ،یاصمل ینمدهایفرآ یتممام

الگموی پیشمنهادی در سمه مرحلمه کلمی صمورت ممی پمذیرد کمه مرحلمه ی اول   .شموند ییشناسما



 
 

53 
 

اری در کوتماه ممدت و سمپس انتخماب فرآینمد مناسمظ پیرامون انتخماب فرآینمد مناسمظ بمرون سمپ

و مرحلممه ی سمموم انتخماب  فرآینممدی کممه از لحمما  اولویممت در بلنممد  میممان مممدتبمرون سممپاری در 

پس از بمرون سمپاری یم  فرآینمد در همر مرحلمه ، منمابر آزاد شمده مدت بمرون سمپاری ممی شمود.

ای سمازمان اسمت ولمی صر  توسمعه فرآینمدهایی ممی شمود کمه جمزو فرآینمدهای هسمته)محوری(

  یم در یاصمل فماز دو  یطم توانمایی ان مام آن در داخم  در حاضمر وجمود نمدارد.  همر مرحلمه

 یطم کمه ندهاسمتیفرآ ییشناسما اول فماز (. 9 شمماره نممودار) شمود یمم یسماز ادهیمپ سمازمان

) نمدهایفرآ یبنمد رتبمه دوم فماز  پرداختمه ممی شمود و سمازمان ینمدهایفرآ ییشناسما بمه فاز، نیا

در چمارچوب رو    سمازمان کارشناسمان و خبمره افمراد نظمر اسماس بمر ه منظمور بمرون سمپاری(ب

  .استدلفی فازی 

 

 
خروجممی فمماز دوم: فرآینممدهای رتبممه بنممدی شممده            خروجممی فمماز اول:           

 لیستی از فرآیندهای سازمان

 بر طبق رو  دلفی فازی

 ل(   مراح  دوگانه پیاده سازی مد 9نموار 

 

 فاز اول : شناسایی فرآیندها

 اسمت ممکمن کمه ییجما آن از . پرداخمت سمازمان ینمدهایفرآ ییشناسما بمه دیمبا فماز نیما در

 ینمدهایفرآ ی هممه دیمبا نیبنمابرا شموند، یسمپار بمرون یدایمکاند زیمن یجزام ینمدهایفرآ

 نیما رد البتمه .کمرد ییشناسما را روزممره چمه و  یاسمتراتی چمه ،یاصمل چه و یجزا چه سازمان،

 سمازمان یبمرا هما آن یبمرون سمپار امکمان کمهپرداختمه ممی شمود  یینمدهایفرآ ییبه شناسا فاز

 می باشد. سازمان یندهایفرآ از یستیل فاز نیا یخروج .داشته باشد وجود

 

 فاز دوم : رتبه بندی فرآیندها

 یبنمدرتبمه  بمه دیمبا سمازمان کارشناسمان و خبمره افمراد دگاهیمد از اسمتفاده بما فماز نیما در

 و تعیممین فوریممت زمممانی بممرون سممپاری آن ها)کوتمماه مممدت، میممان مممدت و بلنممد مممدت( نممدهایفرآ

 بمرون ی هما یاسمتراتی سیمماتر کمه شماخ  همایی از اسمتفاده بما کمه یمعنم نیبمد .پرداخمت

 ییشناسما را یسمپار بمرون یدایمکاند ینمدهایفرآ تموان یمم گمذارد، یمم مما اریماخت در یسمپار

 در را یافمراد نیچنم نظمر ،یسمپار بمرون یهما یاسمتراتی سیمماتر از سمتفادها با ن،یبنابرا  . کرد

فاز اول

شناسایی فرآیندها

فاز دوم

رتبه بندی فرآیندها
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شمده و بمه تحلیم  و  ایمجو نمدهادر قالمظ رو  دلفمی فمازییفرآ مختلم  یهما بما جنبمه ارتبماط

 پرداختبررسی آن ها 

 
 

 

 رو  اجرایی تحقیق -9-7
رون اولویمت بم تعیمیندلفمی و در قسممت  رو  از معیارهما تعیمینبخمش  در تحقیمق، ایمن در

 دلفمی رو  از وتماه ممدت ، میمان ممدت و بلنمد ممدتدر همر کمدام از دوره همای زممانی ک سپاری

گردیمد.  ان مام از پرسشمنامه اسمتفاده بما فمازی دلفمی و دلفمی تکنیم  اجمرای .شد فازی استفاده

 است . شده داده نشان 3 شک  در تحقیق مفهومی مدل

 

 
 ستق  و وابسته( مدل مفهومی تحقیق ، متچیرهای م 3شک 

 

به دلیم  ناکمافی بمودن معیارهمای کتابخانمه ای بمرون سمپاری و تفماوت فعالیمت همای سمازمان هما  

شممرکت همما و اهمیممت متفمماوت معیارهممای بممرون سممپاری و حتممی تفمماوت در معیارهمما ، عممالوه بممر 

 و شناسمایی نظیمر فرآینمد، شمرو  بمرای شمراین مهیما نممودن از پمس مطالعمات کتابخانمه ای

 بمرای بماز، پرسشمهای بما کالسمی  دلفمی پرسشمنامه ... و ارتبماط برقمراری کارشناسمان، انتخاب

در بمرون  مموثر معیارهمای کمه شمد خواسمته خبرگمان از  پرسشمنامه ایمن در .گردیمد ارسمال آنها

 .نمایند ارااه خود نگاه از را سپاری فرایند
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 ممی اراامه تحقیمق رد اسمتفاده ممورد تکنیکهمای و هما رو  از مختصمری شمر  نیمز اداممه در

 گردد.

 

 منطق فازی -9-7-3
 بمرای ریاضمی تئموری یم  بعنموان لطفمی زاده، پروفسمور توسمن 3365 سمال در فمازی منطمق

 (Lin,9117گردید .) ارااه انسان افکار و ادرا  در موجود قطعیت عدم و ابهام مدل نمودن

 تقریبمی، یما ری غیرصم همای داده اصملی دسمته سمه در میتموان را قطعیتهما عمدم  کلمی بطمور

 در موجمود قطعیمت عمدم . (Cheng,9111داد ) جمای ای بمازه دادههمای و عبارتهمای زبمانی

 یم  بلکمه ندارنمد مشمخ  مقمدار یم  هما داده کمه اسمت سموم نمو  از تحقیمق ایمن های داده

 .میگیرند بر در را محدوده

 سمهولت دلیم  بمه ای ذوزنقمه و متلتمی اعمداد کمه دارد وجمود فمازی اعمداد از مختلفمی انموا 

 (.Petroni,9119)  هستند مواجه بیشتری اقبال با تفسیر و ها در مدلسازی کاربرد

 نمو  و تحقیمق شمراین بنمابر .گرفمت قمرار اسمتفاده ممورد متلتمی فمازی اعداد نیز تحقیق این در

 یکسمری کمه فمازی دلفمی فرآینمد خروجمی کمه اسمت الزم در نهایمت اسمتفاده، ممورد دادههمای

 باشمد تصممیمگیری در اسمتفاده قابم  کمه قطعمی اعمداد هسمتند بمه نامتقمارن تیمتل فازی اعداد

 شوند. تبدی 

 خوانمده91 زدایمی فمازی روشمهای عممومی نمام بما میشموند بمرده بدین منظمور بکمار که روشهایی 

 ( .3917دزفولی، پزان میشوند )کوره

 رو  کمه یمنا در میباشمد  سمط  مرکمز رو  تحقیمق ایمن در اسمتفاده ممورد زدایی فازی رو 

بعنموان  فمازی عضمویت تمابر نممودار زیمر سمط  ثقم  مرکمز میشمود، خوانمده نیمز جرم مرکز بنام

 میگردد . تعیین فازی عدد قطعی ارز 

 بمرای را نشمان ممی دهمد. cو bو  aمولفمه  سمه بما نامتقمارن متلتمی عضمویت تمابر یم  9 شک 

 .  (Gupta,9113کرد )استفاده  (3 ) رابطه از میتوان تابعی، چنین سط  مرکز تعیین

 

 
 ( تابر عضویت فازی نامتقارن 9شک  

                                                           
28 Defuzzification methods 



56 
 

 

𝑿 =
(𝒄 − 𝒂) + (𝒃 − 𝒂)

𝟑
+ 𝒂                                                              𝟏 رابطه             

مولفممه دارای بیشممترین  bمممرز پممایین تممابر عضممویت ،  aعممدد قطعممی نهممایی ،  Xدر ایممن معادلممه : 

 مرز باالی تابر عضویت عدد فازی متلتی نامتقارن است. cیت و درجه عضو

 

 دلفی -9-7-9

کمه  علممی حموزه یم  متخصصمان از دانمش کسمظ بمرای یافتمه سماختار فرآینمدی دلفمی تکنی 

 ( .Skulmoski,9117) است دارند را مطالعه مورد موضو  دانش و ت ربه

 مناسمظ اطالعمات تولیمد یما عتممادا قابم  و خالقانمه ایمدههای کشم  دلفمی مطالعات اغلظ هد 

 3395 سمال در بمار اولمین دلفمی تکنیم  . (Sookchaiya,9131گیمری اسمت ) تصممیم بمرای

 شمرکت در 3351 دهمه در و گردیمد مطمر  ممدرن دنیمای و علمم کتماب در93 همد ویمت توسمن

 .(Bagley 9119,Okoli 9114) شد گرفته کار به9 هلمر و 9 دالکی توسن راند

 .باشمد مناسمظ پانم  یم  میتوانمد نفمر  91المی 31 از متشمک  گروهی دلفی ندفرآی اجرای برای

 محقمق نظمر بمه کمامالا اجمما  زممان تشمخی  و ممی یابمد ادامه اجما  به دستیابی تا فرآیند این

 بیشمتر نتمایا اعتبمار و اتکما،تر قابم  اجمما  باشمد بیشمتر تکرارهما تعمداد هرچمه دارد اما بستگی

 .  (Fink,3314است )

 پاسمخی دلفمی تکنیم  بما اسمت درصمدد تحقیمق ایمن کمه معیارهما( مسمئله )شناسمایی از بخشی

 موجمود دانمش کمه اسمت موضموعی اسمت، رشمتهای بمین مسمئله ای اینکه بر عالوه بیابد آن برای

 اسمت دانمش تولیمد مسمتلزم آن بمرای درخمور پاسمخی بمه دسمتیابی و است ناکافی آن ح  برای

 .دارد را قابلیتها این دلفی تکنی  که
 

 

 

 دلفی فازی -9-7-9
 نشممت نماق  و نمادقیق اطالعمات از تصممیم گیمری در موجمود مشمکالت و مسماا  از بسمیاری

 ،دلفمی رو  بمه تصممیم گیمری در اسمتفاده ممورد داده همای اسمت بهتمر بنمابراین ممی گیمرد 

 هسمتند.( قطعمی مقمادیر هما داده کمه کالسمی  دلفمی )بمرخال  شموند شمام  را مقادیر از طیفی

 دقیمق، اطالعمات بمه دسترسمی عمدم ماننمد نقااصمی فمازی تئموری کماربرد بما ممی تموان بنابراین

 اراامه دشمواری و فمردی ذهنیمات از گیرنمدگان تصممیم و خبرگمان نظرهمای اههمار بمودن متممثر

 (3917نمود )جعفری ، مرتفر را عدد ی  تنها قالظ در فرد دانش تمام

                                                           
29 Whitehead 
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 ( الگوریتم اجرای رو  دلفی9شک 

 

 

 

 

 

 زبانی های متچییر از ی  هر برای فازی اعداد تعیین -9-7-4

 " مموافقم کمامالا "تمایی پمنا طیم  از رضمایت زبمانی شاخصمهای از یم  هر ،برای تحقیق این در

همای   م موعمه آنهما از کمدام همر بمرای اسمت  و شمده اسمتفاده پرسشمنامه در "کامال مخالفم "تا 

 شود. می تعری  متلتی عضویتی توابر با ( ممخالف کامالا تا موافقم فازی )کامالا

 تصممیم ، فمازی همای کنترلمر کاربردهمای در اغلمظ اعمداد ایمن کمه اسمت آن ایمن انتخماب دلی 

 گرافیکمی نممایش . گیرنمد ممی قمرار اسمتفاده ممورد ... و امورممالی و بازرگمانی مدیریتی ، گیری

 کمه انمد عضمویتی تمابر دارای اآنهم همچنمین و باشمد ممی آسمان خیلمی اعداد متلتی با عملیات و

( بهممم متصمم  مممی شمموند. am,3ا و راسممت بمموده و در راس )خطممی چمم بخممش دو شممام 

 (3913،95)بوجادزی ،

 

 ( طی  بندی متچیرهای زبانی9جدول
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 کامال مخالف مخالف نه مخالف،نه موافق موافق کامال موافق

 (195،1,195-) (1،195،15) (195،15،175) (75،3چ5،1چ1) (95چ75،3،3چ1)

 

 

 
 ( طی  بندی متچیرهای زبانی4شک 

 

 اعداد فازی متلتی طبق رابطه زیر قرار می گیرند

(𝐴3
(𝑖)

, 𝐵3
(𝑖)

, 𝐶3
(𝑖)

) , 𝑖 = 3,9, … , 𝑛                                                              

       9رابطه  
 

 نشانگر اولین پیش بینی دلفی است. 3و عدد  iبیانگر فرد خبره  iدر این رابطه 

 

 یم  خمود کمه دسمته ایمن میمانگین .دهنمد ممی تشمکی  را ای دسمته فرد nگام دوم: پاسخ های 

 :میشود محاسبه است متلتی عدد فازی

(𝐴3
𝑚, 𝐵3

𝑚, 𝐶3
𝑚)                                                                                               9رابطه 

 

 محاسمبه (4 ) رابطمه بصمورت دسمته میمانگین از اخمتال  میمزان خبمره، فمرد همر برایگام سوم: 

 6 شمک  در خبرگمان نظمرات میمانگین بما خبمره فمرد یم  نظمر مقایسمه از ای نمونمه .میشمود

 .است شده داده نشان

(𝐴3
𝑚 − 𝐴3

(𝑖)
, 𝐵3

𝑚 − 𝐵3
(𝑖)

, 𝐶3
𝑚 − 𝐶3

(𝑖)
)  رابطه4                                                       

 

مراح  ان ام دلفمی فمازی بما اسمتفاده از اعمداد فمازی متلتمی را ممی تموان بمه ترتیمظ زیمر تشمری  

 ( :3917کرد )آذر ، 
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 (  نمایشی از مقایسه نظرات فرد خبره با میانگین نظرات5شک  

 

 فاصمله ایمن کمه خبرگمانی بمرای اطالعمات ایمن .باشمد تهمی یما منفی متبت، میتواند اختال  این

 .کنند اصال  را خود نظرات صالحدید صورت در تا میگردد ارسال است زیاد آنها درمورد

 قبم ، مرحلمه از آممده بدسمت آمماری تحلیم  نتمایا و اطالعمات اسماس بمر فمرد هر مرحله این در

 هد.ارااه می د  5رابطه  مانند جدید بینی پیش ی 

(𝐴9
(𝑖)

, 𝐵9
(𝑖)

, 𝐶9
(𝑖)

) , 𝑖 = 3,9, … , 𝑛                                                     5رابطممممممممممه  

                

 نتمایا در تچییمری فرآینمد تکمرار زمانیکمه تما یما مناسمظ معیمار انحرا  به دستیابی تا فرآیند این

 .ابدمی ی ادامه محقق( نظر اساس نکند)بر ای اد

بممه منظممور بممرون  در نهایممت بمما داشممتن اعممداد فممازی میممانگین پایممانی بممه اولیممت بنممدی فرآینممدها

فرآینمد بما عمدد قطعمی نهمایی بماالتر  پرداختمه ممی شمود.با توجه به عمدد قطعمی نهمایی  سپاری ، 

 .اولویت برون سپاری قرار می گیرد در
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 فصل چهارم
 لی  آماری داده های تحقیقت زیه و تح
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 مقدمه

پس از اینکه رو  تحقیق مشخ  شد  و با استفاده از ابزارهای مناسظ، داده های مورد نیاز جمر 

آوری شد، نوبت آن فرا می رسد که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با رو  تحقیق، نو  

تا سران ام  ر آوری شده دسته بندی و ت زیه و تحلی  شود متچیرها، ... سازگاری دارد، داده های جم

پاسخی )راه حلی( برای پرسش های  تحقیق پیدا شود. در پایان این فص  فرایندهای طبقه بندی شده 

و فرایندها بنا بر اولویتی که برای برون سپاری دارند در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برون 

 سپاری می شوند.

 

 یه و تحلی  داده هات ز -4-3
ت زیممه و تحلیمم  داده همما فرآینممدی چنممد مرحلممه ای اسممت کممه طممی آن داده هممایی کممه از طریممق 

بکمارگیری ابزارهمای جمممر آوری در نمونمه )جامعمه( آممماری فمراهم آممده انممد، خالصمه، کدبنممدی و 

باطممات دسممته بنممدی ، ... و در نهایممت پممرداز  مممی شمموند تمما زمینممه برقممراری انمموا  تحلیلهمما و ارت

 بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.

در ایممن فرآینممد داده همما هممم از لحمما  مفهممومی و هممم از جنبممه ت ربممی پمماالیش مممی شمموند و 

هما بمه عهممده دارنمد. اگرچممه  هما و تعمممیم تکنیکهمای گونماگون آممماری نقمش بسمزایی در اسممتنتاج

ق، مسمئله تحقیمق، ماهیمت فرضمیه هما، نمو  فرآیندهای ت زیمه و تحلیم  بما توجمه بمه نمو  تحقیم

نظریه سازی، ابمزار بکمار رفتمه بمرای جممر آوری اطالعمات، ... متفماوت هسمتند ولمی دارای مراحم  

 مشترکی هستند.

بممرای ت زیممه و تحلیمم  داده همما و اطالعممات براسمماس اهممدا  از پممیش تعریمم  شممده، داده هممای 

همای طراحمی شمده منمتا شمده اسمت در  مربوط بمه همر یم  از متچیرهما کمه از پاسمخ پرسشمنامه

قالممظ مشخصممه هممای عممددی آممماری توصممی  گردیممده و سممپس بمما اسممتفاده از الگوهممای آممماری 

آزممون قمرار گرفتمه و در مرحلمه پایمانی تحلیم  و جممر بنمدی  ه های تحقیمق مموردیمناسظ، فرض

 نهایی ان ام یافته است.

 اجرای تحقیق -4-9
ا همکمماری مممدیران و کارشناسممان سازمان،شناسممایی مممی ابتممدا فرآینممدهای شممرکت مممورد نظممر بمم

شود. الزم به ذکر است که فرآیندهایی کمه شمرکت بمه همر دلیلمی تمایم  بمه بمرون سمپاری آن هما 
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نممایش داده شمده  4شمماره  شمک ندارد، وارد مدل نخواهنمد شمد. فرآینمدهای شناسمایی شمده در 

 اند.

 

      

 

 ردیف

 فرآیند یا فعالیتنام  ردی  نام فرآیند یا فعالیت

 مدیریت تسهیالت 9 مدیریت امور قراردادها و پیمان ها 1

 فرآیند امور پرداخت و دریافت 4 رسیدگی و تنظیم حساب ها 3

 مدیریت پشتیبانی و خرید 6 ارزیابی عملکرد 5

برنامممه ریممزی جممامر توسممعه منممابر  7

 انسانی

 فناوری اطالعاتفرآیند  1

 تولیدرآیند ف 31 حم  و نق فرآیند  4

   فرآیند بازاریابی و فرو  11

 ( فرآیند های شناسایی شده4شک 

 

سممپس طبممق فمماز دوم )رتبممه بنممدی فرآینممدها(، بمما اسممتفاده از پرسشممنامه )متناسممظ بمما تعممداد 

فرآینممدهای شناسممایی شممده(، دیممدگاه افممراد خبممره، مممدیران و کارشناسممان سممازمان نسممبت بممه 

 فرآیندها جمر آوری می گردد.

 

شمرکت در قالمظ گمزاره همای چنمد  و ممدیران اول با توجه بمه نظمرات کارشناسمان در پرسش نامه 

 قرار می گیرند.  5شک  ناحیه ماتریس 4فرآیندها در یکی از  ،گزینه ای لیکرت
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و محمور افقمی  فرآینمد بمرای شمرکت (محموری بمودنهسمته ای)کمه محمور عممودی بیمانگر میمزان 

  ه و ان ام فرآیند است.بیانگر توانایی شرکت در اراا

 

 

 

 عدم برون سپاری

 

 برون سپاری

 یا

 توسعه داخل

 

 برون سپاری

 یا

 توسعه داخل

 

 

 برون سپاری

 ( ماتریس استراتیی های برون سپاری 5شک 

 

 

 

 

 

 

پممس از جمممر آوری نظممرات کارشناسممان از پرسشممنامه همما فرآینممدهای مممذکور بممه صممورت زیممر در 

 قرار می گیرند: ماتریس
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یت پشممتیبانی مممدیر -

 و خرید

فنمممماوری  فرآینممممد  -

 اطالعات

 بازاریابی و فرو  -

 ارزیابی عملکرد-

برنامه ریمزی جمامر توسمعه -

 منابر انسانی

مممممدیریت امممممور فرآینممممد -

 قراردادها و پیمان ها

 تولیدفرآیند -

 

 فرآیند حم  و نق -

 مدیریت تسهیالت-

 

 امور دریافت و پرداخت-

 ربر های ماتریس استراتیی برون سپاری ( قرار گرفتن فرآیندها در6شک  

و فرآینممد  فنمماوری اطالعمماتبمما توجممه بممه ممماتریس، فرآینممد مممدیریت پشممتیبانی و خریممد ، فرآینممد 

بمه دلیم  مزیمت رقمابتی بمودن و ارز  حفمظ آن ضممن اینکمه توانمایی ان مام آن  بازاریابی و فرو 

دها در ربممر دوم ممماتریس   ایممن فرآینمم بممرون سممپاری نمممی شمموند در درون شممرکت فممراهم اسممت 

 قرار گرفته اند.

در زممره فرآینمدهایی قمرار طبمق نظمر کارشناسمان  "اممور دریافمت و پرداخمت  "همچنمین فرآینمد 

می گیرنمد کمه بمرای شمرکت مزیمت رقمابتی یما نقطمه قموت محسموب نممی شمود ضممن اینکمه در 

قممرار  اتریسدر ربممر سمموم مممداخمم  شممرکت نیممز تخصمم  و توانممایی ان ممام آن وجممود نممدارد پممس 

. در اولویت برون سپاری اسمت. پمس ایمن فرآینمد در کوتماه ممدت بمرون سمپاری ممی شمودگرفته و 

نظمر کارشناسمان و خبرگمان  اسمتخراج توجمه بمهفرآینمدهای قمرار گرفتمه در ربمر دوم و چهمارم بما 

امممور دریافممت و فرآینممد پممس از ، بممه منظممور بممرون سممپاری دوم در هممر مرحلممهپرسممش نامممه  از

  در اولویت بعدی قرار می گیرند. پرداخت

همان طور که گفته شمد پرسشمنامه شمام  سمواالت مبتنمی بمر طیم  لیکمرت از خیلمی مموافقم تما 

خیلی مخالفم می باشد کمه در گمام نخسمت از افمراد خبمره خواسمته ممی شمود کمه نظمرات خمود را 

رای همر کمدام از گزینمه در قالظ طی  گزینه ها از کامال مموافقم تما کمامال مخمالفم اراامه دهنمد و بم
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 ها م موعه همای فمازی )کمامال مموافقم تما کمامال مخمالفم( بما توابمر عضمویتی متلتمی تعریم  ممی

 ، فمازی همای کنترلمر کاربردهمای در اغلمظ اعمداد ایمن کمه اسمت آن انتخماب ایمن دلیم  .شمود

 ممایشن . گیرنمد ممی قمرار اسمتفاده ممورد ... و امورممالی و بازرگمانی ، ممدیریتی گیمری تصمیم

 تمابر دارای آنهما همچنمین و باشمد ممی آسمان خیلمی متلتمی اعمداد بما عملیمات و گرافیکمی

 می باشد. (a,b,c)اند که به شک   عضویتی

در پرسشنامه اول دلفمی فمازی از خبرگمان خواسمته شمد کمه نظمرات خمود را دربماره بمرون سمپاری 

مخمال  بیمان نماینمد   سمپس  گویمه همای کمامال موافمق تما کمامالفرآیندهای ذکر شده را در قالمظ 

اعمداد متلتممی  تبمدی  مممی شموند. اعممداد فمازی متلتمیبمه   9ایمن پاسمخ هما بمما اسمتفاده از جمدول 

 آمده است. 9نهایی در جدول 

 
 ( جمر بندی نظرات خبرگان در دور اول دلفی فازی 9جدول

 

س
شنا

کار
 

فرآیند حم  

 ونق 

مدیریت 

 تسهیالت

ارزیابی 

 عملکرد

برنامه ریزی 

توسعه جامر 

 منابر انسانی

امور فرایند 

قراردادها و 

 پیمان ها

 تولیدفرایند 

 75 1 , 5 1 , 95 1 5 1 , 95 1 , 1 75 1 , 5 1 , 95 1 95 3 , 3 , 75 1 5چ1 , 95چ1 , 1 (3 , 75 1 , 5/) 1

 5چ1 , 95چ1 , 1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 95چ3 , 3 , 75چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 5چ1 , 95چ1 , 1 2

 95چ1 , 1 , 95چ1* 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 95چ3 , 3 , 75چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 3

 5چ1 , 95چ1 , 1 5چ1 , 95چ1 , 1 3 , 75چ1 , 5چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 9

 5چ1 , 95چ1 , 1 5چ1 , 95چ1 , 1 95چ3 , 3 , 75چ1 95چ3 , 3 , 75چ1 5چ1 , 95چ1 , 1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 5

 5چ1 , 95چ1 , 1 3 , 75چ1 , 5چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 5چ1 , 95چ1 , 1 5چ1 , 95چ1 , 1 6

 5چ1 , 95چ1 , 1 3 , 75چ1 , 5چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 95چ1 , 1 , 95چ1- 7

 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 8

 5چ1 , 95چ1 , 1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 4

 5چ1 , 95چ1 , 1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 11

 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 5چ1 , 95چ1 , 1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 11

 75چ1 , 5چ1 , 1.95 5چ1 , 95چ1 , 1 3 , 75چ1 , 5چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 12

 5چ1 , 95چ1 , 1 5چ1 , 95چ1 , 1 95چ3 , 3 , 75چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 13

 5چ1 , 95چ1 , 1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 75چ1 , 5چ1 , 95چ1 19

              

AVG 155چ1 , 9چ1 , 15چ1 63چ1 , 45چ1 , 33چ1 3 , 75چ1 , 5چ1 19 3 , 77چ1 , 59چ1 73چ1 , 46چ1 , 1.93  79چ1 , 41چ1 , 99چ 
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ایمن مقمادیر  برای ت  تم  افمراد در تممام گویمه هما محاسمبه ممی شمود.  مقدار انحرا  از میانگین

 آمده است. 4در جدول 

 

 )دور اول(( انحرا  از میانگین نظرات کارشناسان و مدیران4جدول

کارشناس

  
 حم  و نق 

مدیریت 

 تسهیالت

ارزیابی 

 عملکرد

برنامه ریزی 

جامر توسعه 

 منابر انسانی

مدیریت 

امور 

قراردادها و 

 پیمان ها

فرایند 

 تولید

 
1 72.0 , 72.0 , 72.0 72.1 , 72.1 , 72.1 72.0,72.0,72.0 72.0 , 72.0 , 72.0 72.,72. , 72. 72. , 72. , 72. 

. 72.0,72.0,72.0 7270,7270,7270 727.,727.,727. 72.0 , 72.0 , 72.0 7270 , 7270 , 7270 7270,7270,7270 

0 727.,727.,727. 7270,7270,7270 72.0,72.0,72.0 7 ,7 , 7 7270 , 7270 , 7270 720 , 720 , 720 

0 727.,727.,727. 72.0,72.0,72.0 727.,727.,727. 7 ,7 , 7 72.,72. , 72. 7270,7270,7270 

0 727.,727.,727. 72.1 , 72.1 , 72.1 72.0,72.0,72.0 72.0 , 72.0 , 72.0 72.,72. , 72. 7270,7270,7270 

6 72.0,72.0,72.0 72.1 , 72.1 , 72.1 727.,727.,727. 7 ,7 , 7 7207,7207,7207 7270,7270,7270 

0 7200 , 7200 , 7200 7270,7270,7270 72.0 , 72.0 , 7..0 7 ,7 , 7 7207,7207,7207 7270,7270,7270 

0 727.,727.,727. 7270,7270,7270 727.,727.,727. 72.0 , 72.0 , 72.0 7270 , 7270 , 7270 72. , 72. , 72. 

0 72.0 , 72.0 , 72.0 7270,7270,7270 72.0 , 72.0 , 72.0 7 ,7 , 7 7270 , 7270 , 7270 7270,7270,7270 

17 727.,727.,727. 7270 , 7270 , 7270 727.,727.,727. 7 ,7 , 7 7270 , 7270 , 7270 7270,7270,7270 

11 727.,727.,727. 72.1 , 72.1 , 72.1 727.,727.,727. 72.0 , 72.0 , 72.0 7270 , 7270 , 7270 72. , 72. , 72. 

1. 727.,727.,727. 7270,7270,7270 727.,727.,727. 7 ,7 , 7 72.,72. , 72. 72. , 72. , 72. 

10 72.0 , 72.0 , 72.0 72.0,72.0,72.0 727.,727.,727. 72.0 , 72.0 , 72.0 72.,72. , 72. 7270,7270,7270 

10 727.,727.,727. 7270,7270,7270 727.,727.,727. 7 ,7 , 7 7270 , 7270 , 7270 7270,7270,7270 

 

 

 آمده است. 5این مقادیر در جدول سبه شد. انحرا  معیار نظرات ت  ت  کارشناسان محا

 ( انحرا  معیار نظرات کارشناسان در دور اول5جدول

 کارشناس 1 . 0 0 0 6 0 0 0 17 11 .1 10 10

 انحراف معیار 72.0 7210 7216 7210 7210 7210 72.6 7210 7216 7270 7216 .721 72.1 7270

 

برخمی از کارشناسمان بماال ممی باشمد کمه بمه  همان طور که مشاهده ممی شمود انحمرا  از میمانگین

منظممور همگممرا کممردن نظممرات و کممم کممردن اخممتال  نظرهمما پرسممش نامممه و اخممتال  از میممانگین 
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نظرات کارشناسمان ممذکور بمه اطمال  آنهما رسمید و م مددا پرسشمنامه ی مشمابهی در اختیمار آنهما 

. ایمن کمار تما آن ما پمیش ممی قرار گرفت تا بنما بمه نتی مه دور اول، نظمرات خمود را اصمال  نماینمد

 رود که نظرات کارشناسان تچییر نکند.

قممرار گرفممت تمما م ممددا  39و  7و  6و  5و  3پرسممش نامممه ی دوم در اختیارکارشناسممان شممماره 

 نظرات خود را با توجه به پرسشنامه قبلی و اختال  آن از میانگین بیان کنند.

 

 یر حاص  شد.بعد از جمر آوری پرسشنامه های سری دوم نتایا ز

 ( نتایا مرحله دوم دلفی فازی6جدول

س
شنا

کار
 

فرآیند حمل 

 و نقل

مدیریت 

 تسهیالت

ارزیابی 

 عملکرد

برنامه ریزی 

جامع توسعه 

 منابع انسانی

مدیریت امور 

قراردادها و 

 پیمان ها

 فرایند تولید

1 72.0 , 720 , 7200 720 , 7200 , 1 720 , 7200 , 1 720 , 7.00 , 1 72.0 , 720 , 700 7 , 72.0 , 720 

2 7 , 72.0 , 720 72.0 , 720 , 7200 720 , 7200 , 1 7200 , 1 , 12.0 72.0 , 720 , 7200 7 , 72.0 , 720 

3 72.0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 7200 , 1 , 12.0 720 , 7200 , 1 72.0 , 720 , 7200 -72.0 , 7 , 72.0 

4 72.0 , 7.0 , 7200 720 , 7200 , 1 720 , 7200 , 1 720 , 7200 , 1 7 , 72.0 , 720 7 , 72.0 , 720 

5 -72.0 , 7 , 72.0 720 , 7200 , 1 7200 , 1 , 12.0 7200 , 1 , 12.0 7 , 72.0 , 720 7 , 72.0 , 720 

6 72.0 , 720 , 7200 7 , 72.0 , 720 720 , 7200 , 1 72.0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 7 , 72.0 , 720 

7 *72.0 , 7 , 72.0 720 , 00 , 1 72.0 , 720 , 7200 720 , 7200 , 1 72.0 , 720 , 7200 7 , 72.0 , 720 

8 72.0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 720 , 7200 , 1 72.0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 

9 720 , 7200 , 1 72.0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 720 , 7200 , 1 72.0 , 720 , 7200 7 , 72.0 , 720 

11 72.0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 720 , 7200 , 1 720 , 7200 , 1 72.0 , 720 , 7200 7 , 72.0 , 720 

11 72.0 , 720 , 7200 7 , 72.0 , 720 720 , 7200 , 1 72.0 , 720 , 7200 7..0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 

12 72.0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 720 , 7200 , 1 720 , 7200 , 1 7 , 72.0 , 720 72.0 , 720 , 7200 

13 7 , 72.0 , 7200 7200 , 1 , 12.0 720 , 7200 , 1 72.0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 7 , 72.0 , 720 

14 72.0 , 720 , 7200 72.0 , 720 , 7200 720 , 7200 , 1 720 , 7200 , 1 72.0 , 720 , 7200 7 , 72.0 , 720 

              

AVG 7210 , 720. , 7260  720. , 7200 , 720. 7207 , 7200 , 1 7206 , 7201 , 7206 72. , 7200 , 7207 7270 , 72.0 , 7200 

 

 

 

ات کارشناسمان بمه صمورت زیمر تچییمر کمرد کمه بهبمود یافتمه بنابراین انحرا  از میانگین جدید نظر

 است.
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 ( انحرا  از میانگین نظرات کارشناسان و مدیران) دور دوم(7جدول

  

فرآیند حم  

 و نق 

مدیریت 

 تسهیالت

ارزیابی 

 عملکرد

برنامه ریزی 

جامر توسعه 

 منابر انسانی

مدیریت 

امور 

قراردادها و 

 پیمان ها

 فرایند تولید
کاشن 

 اس
1 727. , 7270 , 72. 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 727. ,727. , 727. 7270 ,7270 ,7270 

. 727. , 7270 , 72. 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 7270 ,7270 , 7270 727. , 727. ,727. 7270 ,7270 ,7270 

0 727. , 7270 , 72. 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 7270 ,7270 , 7270 727. , 727. ,727. 72. , 72. , 72. 

0 72.0 , 7200 , 7200 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 7210 , 7210 ,7210 727. , 727. , 727. 7270 ,7270 , 7270 

0 727. , 7270 , 72. 7270 , 7270 , 7270 7270 ,7270 , 7.70 7270, 7270 , 7270 727. , 727. , 727. 7270 , 7270 , 7270 

6 72.0 , 7216 , 7270 72.1 , 72.1 , 72.1 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 72.0 , 72.0 , 72.0 7270 , 7270 , 7270 

0 727. ,7201 , 720 7270 , 7270 , 7270 72.1 , 72.1 , 72.1 7270 , 7270 , 7270 72.0 , 72.0 , 72.0 7270 , 7270 , 7270 

0 727. , 7270 , 72. 7270 , 7270 , 7270 72.1 , 72.1 , 72.1 7210 , 7210 , 7210 727. , 727. , 727. 7270 , 7270 , 7270 

0 727. , 7270 , 72. 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 727. , 727. , 727. 7270 , 7.70 , 7270 

17 727. , 7270 , 72. 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 727. , 727. , 727. 7270 , 7270 , 7270 

11 727. , 7270 , 72. 72.1 , 72.1 , 72.1 7270 , 7270 , 7270 7210 , 7210 , 7210 72.0 , 72.0 , 72.0 72. , 72. , 72. 

1. 727. , 7201 , 720 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 72.0 , 72.0 , 72.0 72. , 72. , 72. 

10 72.0 , 7200 , 7200 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 7210 , 7210 , 7210 72.0 , 72.0 , 72.0 7270 , 7270 , 7270 

10 727. , 7201 , 720 7270 , 7270 , 7.70 7270 , 7270 , 7270 7270 , 7270 , 7270 727. , 727. , 727. 7270 , 7270 ,7270 

 

گین انحمرا  معیمار کماهش پیمدا کمرد . بمه دلیم  جلموگیری از پراکنمدگی  میان 1با توجه به جدول 

بنما بمر  و تحت تماثیر گمرفتن پاسمخ دهنمدگان بمه نظمرات دیگمران و نیمز انحمرا  معیمار مطلموب ،

و نظممرات بمما انحممرا  معیممار زیمماد از  لفممی در ایممن تکممرار متوقمم  مممی شممود   دنظممر محقممق رو

 تحلی  حذ  می شوند. 

 دوم( انحرا  معیار نظرات کارشناسان در دور 1جدول

 کارشناس 1 . 0 0 0 6 0 0 0 17 11 .1 10 10

7... 7.10 7..0 7210 7270 7.70 7210 72.0 7.16 7.70 7216 7.1 7.76 7276 
انحراف 

 معیار

 

ام از تحلیمم  حممذ  مممی شمموند و اولویممت بنممدی بمما 34ام و 39ام ،  7در ایممن تکممرار نظممرات نفممرات 

 (3توجه به افراد باقیمانده صورت می گیرد )جدول
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 ( انحرا  معیار اصالحی نظرات کارشناسان در دور دوم3جدول

 کارشناس 1 . 0 0 0 6 - 0 0 17 11 - 10 -

- 7.10 - 7210 7270 7.70 7210 - 7.16 7.70 7216 7.1 7.76 7276 
انحرا  

 معیار

 

تصمممیم گیممری  قممرار مممی ،بنممابراین داده هممای متلتممی تکممرار دوم مبنممای محاسممبات و در نهایممت 

 گیرد.  

، فمازی زدایمی ان مام و یم  عمدد قطعمی مبنمای اولویمت بنمدی  3در نهایت با بکار گیمر ی رابطمه 

 ت.نمایش داده شده اس  3 جدولقرار می گیرد . نتی ه محاسبات این مرحله در 

 (  عدد نهایی، مبنای تصمیم گیری31جدول

 

 فرآیند

  حم  و نق 

مدیریت 

 تسهیالت

 

ارزیابی 

 عملکرد

برنامه ریزی 

جامر 

توسعه 

منابر 

 انسانی

مدیریت 

امور 

قراردادها و 

 پیمان ها

 

 فرآیند 

 تولید

X 7400 7400 7400 7407 7400 74.0 

 6 0 . 1 0 0 اولویت

 

)با توجممه بممه بمماالتر نشممان دهنممده ی موافقممت بیشممتر Xمقممدار  ا بممر مقممدار عممددی طیمم  همما ، بنمم

بمماالتر در  Xکارشناسممان بمما بممرون سممپاری فرآینممد مربوطممه مممی باشممد. پممس فرآینممد بمما  (9جممدول

ممدیران بما توجمه بمه اسمتراتیی شمرکت و برناممه همای زممانی  اولویت برون سپاری قرار ممی گیمرد.

در قالظ دوره زممانی کوتماه ممدت ، میمان ممدت و بلنمد ممدت بما توجمه بمه را اال خود اولویت های ب

 شراین و نیازها تنظیم می کنند.

کممه در کوتمماه مممدت بممرون سممپاری مممی  "امممور دریافممت و پرداخممت  "در نتی ممه پممس از فرآینممد 

ممی  بنما بمر نظمر کارشناسمان در اولویمت بمرون سمپاری قمرار  "ارزیمابی عملکمرد  "، فرآینمد  شوند

سمال( واگمذار ممی شمود و 9این فرآیند بنا بمر نظمر ممدیران شمرکت در میمان ممدت )حمداکتر گیرد.

در اولویمت سموم قمرار ممی گیمرد و در بلنمد  "برناممه ریمزی جمامر  توسمعه منمابر انسمانی "فرآیند

 سال( برون سپاری می شود.5مدت)حداکتر
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 فصل پنجم
 

 نتیجه گیری و پیشنهادها
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 مقدمه 

نتایا و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود ، تا با مح  یافته ها 

و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید . پیشنهاد های بر آمده از تحقیق نیز ما 

 ی خواند .را به تچییر و نو شدن )) تچییر نا پذیر ترین اص  حیات مادی (( ، فرا م

تحقیق حاضممر بی شمم  مصممداق آن تحقیقات همیشممگی خیلی مخال  تا خیلی موافق نیسممت تا اگر  

تمامی سمط  بندی ها و الیه بندی های معنا دار در نمونه نیز جاب ا شوند، شک  قاب  پذیر  تحقیق 

 حفظ شود .

 اتی در خصمو  سیستماین تحقیق دسمته ی از گویه های بر آمده از کنکا  در مبانی ارزیابی تحقیق

های اتوماسیون اداری را به نظر کارکنان گذارده است . این فص  شام  سرفص  های نتی ه تحقیق و 

 پیشنهاد های تحقیقاتی و کاربردی می باشد.

 

 نتی ه تحقیق-5-3
در این تحقیق به منظور تدوین اسممتراتیی برون سممپاری فرآیندهای شممرکت در بازه های زمانی کوتاه 

  با توجه به عوامیان مدت و بلند مدت از رو  تحلی  سلسله مراتبی دلفی فازی استفاده شد.مدت، م

و نظرات کارشممناسممان و مدیران در جهت بهینه کردن زن یره ارز   موثر بر برون سممپاری فرآیندها

شمرکت، اسمتراتیی برون سپاری شرکت در سه دوره زمانی کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت تدوین 

 را برون "امور دریافت و پرداخت"شممرکت باید در کوتاه مدت و حداکتر تا یکسممال آینده فرآیند شممد. 

صر  فرآیندهایی شود که علی رغم محوری بودن آن، توانایی کمتری سمپاری کند تا منابر آزاد شده 

اسممت برای ان ام آن در داخ  وجود دارد. مانند فرآیند تولید که جزو فرآیندهای هسممته ای)محوری( 

ولی توانایی الزم برای ان ام آن در داخ  وجود ندارد. برنامه ی میان مدت شرکت برون سپاری فرآیند 

داکتر حشرکت باید برنامه ریزی الزم برای برون سپاری این فرآیند را می باشمد که  "ارزیابی عملکرد"

و  بنا بر نظر کارشناسان "انیتوسعه منابر انس برنامه ریزی جامر "ان ام دهد. فرآیند تا سه سال آینده 

مدیران باید در بلند مدت و حداکتر طی پنا سال آینده برون سپاری شود. منابر آزاد شده از هر دوره 

 صر  توسعه توانایی ان ام فرآیندهایی می شود که شرکت توانایی الزم در ان ام آن ها را ندارد.

 اری می توان بمه هزینه های عملیاتی ،از مهمترین معیمارهما در تصممممیم گیری پیرامون برون سمممپم

با   .، ریس  ، مدیریت فرآیندها اشاره کرد )مزیت رقابتی(، قابلیت های اصملی سمازمانکیفیتفناوری،

را مشخ  و  )غیرمحوری(و غیر هسته ای )محوری(توجه به این معیارها می توان فرآیندهای هسته ای

 یندها با توجه به معیارها اتخاذ کرد.تفکی  کرد و تصمیمی مناسظ برای برون سپاری فرآ
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در جواب سممموال دوم تحقیق مبنی بر چگونگی کاربرد مدل در تفکی  فرآیندهای هسمممته ای و غیر 

در  هبا استفاده از نظرات مدیران و کارشناسان خبر الگو و اولویت بندی برون سمپاری ، این  ای هسمته

تفکی  فرآیندها  می پردازد و سمممپس با توجه به با توجه به معیارها به قمالمظ فمازی و رویکرد دلفی 

نظرات کارشمناسمان در قالظ گویه های کامال موافق تا کامال مخال  به اولویت بندی برون سپاری می 

 پردازد.

ویا و پ این تحقیق  هر سازمانی ، نتایا با توجه به متفاوت بودن معیارها و عوام  موثر  بر فرآیندها در 

 متچیر است.

 

 آوری تحقیقنو 5-9
در امر بمرون سمپاری آن چمه کمه در ابتمدا اهمیمت پیمدا ممی کنمد، شناسمایی فرآینمد)فعالیت(های 

کاندیممدای بممرون سممپاری اسممت. بممدین منظممور بایممد فعالیممت هممای هسممته ای)محمموری( را از 

غیرهسممته ای)غیرمحمموری( تفکیمم  نمممود و بممه تصمممیم گیممری در حمموزه فرآینممدهای شایسممته 

 یدایمکاند ینمدهایفرآ ییشناسما جهمت یممدل هیمارا"در تحقیمق مشمابه ) برون سمپاری پرداخمت.

 بمرون یهمای اسمتراتی سیمماتر و متموازن ازیمامت کمارت کمردیرو یسازمان برمبنما در یسپار برون

، سممیدجلی  الجمموردی، علیرضمما بمموالهری( بممه امممر تصمممیم گیممری بمما اسممتفاده از رو   "یسممپار

ا طبقمه بنمدی فعالیمت همای مربموط بمه همر بخمش ، ایمن کارت امتیازی متوازن پرداخته است که ب

فعالیت ها را درون هر دسته اولویت بندی می کنمد کمه چمون ایمن اولویمت بنمدی بمدون توجمه بمه 

 "الم "دسته همای دیگمر صمورت ممی گیمرد کمارا نیسمت. ممکمن اسمت اولویمت دوم در دسمته ی 

سمپاری داشمته باشمد. ایمن بمرای بمرون  "ب"شایستگی بیشمتری نسمبت بمه اولویمت اول در دسمته 

تحقیممق بمما اسممتفاده از رو  دلفممی فممازی همممه فرآینممدها را کنممار هممم قممرار داده و از میممان آن همما 

شایسته ترین هما را انتخماب ممی کنمد. ضممن اینکمه اولویمت بنمدی ایمن فرآینمد هما بما اسمتفاده از 

 رو  دلفی فازی، تصمیم گیری گروهی، نوآوری این تحقق می باشد.

 

 هادهای اجرایی پیوهشپیشن 5-9
  شرکت باید از برون سپاری فرآیند)فعالیت(های هسته ای)محوری( که توانایی ان ام آن ها در

داخ  را دارد اجتناب کند و به برون سپاری فرآیندهایی بپردازد که محوری نیستند و شرکت 

 نیز قادر به ان ام آن ها در داخ  نیست.
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  و اینکه جزو  "مدیریت امور قراردادها و پیمان ها"و  "دتولی"بما توجمه بمه اولویت فرآیندهای

فرآیندهای محوری شمرکت هسمتند، شمرکت بهتر است به توسعه توانایی خود به منظور عدم 

 برون سپاری این فرآیندها  بپردازد.

  ، شرکت امور دریافت و پرداخت را برون سپاری نماید و تمرکز خود را بر فرآیندهای بازاریابی

عات، و مدیریت خرید بهبود ببخشممد و برای برون سممپاری فرآیند ارزیابی عملکرد طالفناوری ا

 در گام دوم برنامه ریزی کند.

  پیشمنهاد می شمود شرکت برنامه مدونی به منظور برون سپاری فرآیندها به ترتیظ اولویت در

ه ی دیگر داشتقالظ برنامه های زمانی ارااه دهد تا تمرکز بیشتر و به موقر تری روی فرآیندها

 باشد.

  مدیریت امور قراردادها و پیمان ها"،  "فرآیند تولید"با توجه به اهمیت فرآیندهای محوری" ،

شرکت می تواند با برنامه ریزی در جهت توسعه توانایی ان ام آنها زن یره ارز  خود را بهبود 

 ببخشد.

 حم  و "ای غیر محوری شممرکت می تواند با صممر  امکانات و توانایی های خود در فرآیند ه

 ،آنها را صر  فرآیندهای با اهمیت بیشتر کند. "مدیریت تسهیالت"و  "نق 

 

 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 5-4
  در این تحقیق نظرات کارشمناسمان و مدیران در هر سمطحی ارز  یکسانی داشت ، می توان

باالتر سهم بیشتری  برای هر نفر ضمریبی از اهمیت نظر مشمخ  کرد تا فرد با دانش و سط 

 در تصمیم گیری داشته باشد.

 بررسی ریس  ناشی از انتخاب سایر فرآیندها به منظور برون سپاری 

  ،فاصمله ی بین گویه های پرسمشنامه از کامال موافق تا کامال مخال  یکسان فرض شده است

 رار داد.می توان فاصله ی بین گویه ها و اثر آن بر تصمیم گیری نهایی را مورد بررسی ق

 بررسی هزینه فرصت ناشی از انتخاب سایر فرآیندها 
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 پیوست 

 

 ال ( پرسشنامه اول

 

 به نام خدا

 کارشناس محترم

 با سالم

پرسشممنامه پیوسممت شممده ذیمم  جهممت شناسممایی فرآینممدهای هسممته ای)محمموری( و غیممر هسممته 

ای)غیرمحوری(  به منظمور بمرون سمپاری طراحمی شمده اسمت . لمذا حسمن دقمت و همکماری شمما 

موجممظ تصمممیم گیممری بهتممر مممدیران شممرکت خواهممد شممد . یممادآور مممی شممود کممه اطالعممات وارد 

 به منظور ت زیه و تحلی  استفاده خواهد شد.شده کامال محرمانه خواهد بود و صرفا 

 پیشاپیش از حسن همکاری شما تشکر و قدردانی به عم  می آید .

 با تشکر

 آیا فرآیند ارزیابی عملکرد جزو فرآیندهای هسته ای)محوری( شرکت است؟    .3

 بله               خیر  

 اخ  وجود دارد؟    آیا تخص  کافی برای ان ام فرآیند ارزیابی عملکرد در د .9

 بله               خیر  

 آیا فرآیند تولید جزو فرآیندهای هسته ای)محوری( شرکت است؟  .9

 بله               خیر  

 آیا تخص  کافی برای ان ام فرآیند تولید در داخ  وجود دارد؟       .4

 بله               خیر  

سانی جزو فرآیندهای هسته ای)محوری( شرکت آیا فرآیند برنامه ریزی جامر توسعه منابر ان .5

 است؟

 بله               خیر  

آیا تخص  کافی برای ان ام فرآیند برنامه ریزی جامر توسعه منابر انسانی در داخ  وجود  .6

 دارد؟ 

 بله               خیر  
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شرکت آیا فرآیند مدیریت  امور قراردادها و پیمان ها جزو فرآیندهای هسته ای)محوری(  .7

 است؟

 بله               خیر  

 آیا تخص  کافی برای ان ام فرآیند مدیریت امور قراردادها و پیمان ها در داخ  وجود دارد؟  .1

 بله               خیر  

 آیا فرآیند امور دریافت و پرداخت جزو فرآیندهای هسته ای)محوری( شرکت است؟ .3

 بله               خیر  

 ی برای ان ام فرآیند امور دریافت و پرداخت در داخ  وجود دارد؟ آیا تخص  کاف .31

 بله               خیر  

 آیا فرآیند مدیریت پشتیبانی و خرید جزو فرآیندهای هسته ای)محوری( شرکت است؟ .33

 بله               خیر  

 ارد؟ آیا تخص  کافی برای ان ام فرآیند مدیریت پشتیبانی و خرید در داخ  وجود د .39

 بله               خیر  

 آیا فرآیند فناوری اطالعات جزو فرآیندهای هسته ای)محوری( شرکت است؟ .39

 بله               خیر  

 آیا تخص  کافی برای ان ام فرآیند فناوری اطالعات در داخ  وجود دارد؟  .34

 بله               خیر  

 

 ی هسته ای)محوری( شرکت است؟آیا فرآیند بازاریابی و فرو  جزو فرآیندها .35

 بله               خیر  

 آیا تخص  کافی برای ان ام فرآیند بازاریابی و فرو  در داخ  وجود دارد؟  .36

 بله               خیر  

 آیا فرآیند حم  و نق  جزو فرآیندهای هسته ای)محوری( شرکت است؟ .37

 بله               خیر  

 ان ام فرآیند حم  و نق  در داخ  وجود دارد؟  آیا تخص  کافی برای .31

 بله               خیر  

 آیا فرآیند مدیریت تسهیالت جزو فرآیندهای هسته ای)محوری( شرکت است؟ .33

 بله               خیر  

 آیا تخص  کافی برای ان ام فرآیند مدیریت تسهیالت در داخ  وجود دارد؟  .91

 بله               خیر  
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 سشنامه دومب( پر

 به نام خدا

 کارشناس محترم

 با سالم

پرسشنامه پیوست شده ذیم  جهمت اولویمت بنمدی بمرون سمپاری فرآینمدها  طراحمی شمده اسمت . 

لذا حسن دقت و همکاری شما موجمظ تصممیم گیمری بهتمر ممدیران شمرکت خواهمد شمد . یمادآور 

منظمور ت زیمه و تحلیم   می شود که اطالعمات وارد شمده کمامال محرمانمه خواهمد بمود و صمرفا بمه

 استفاده خواهد شد. 

 پیشاپیش از حسن همکاری شما تشکر و قدردانی به عم  می آید .

 با تشکر

 

 ال (هر کدام از فرآیندهای گزاره های زیر جزو فعالیت های اصلی، محوری و مزیتی سازمان است.

 مدیریت امور قراردادها و پیمان ها (3

 مخالفم      کامال مخالفم  نه موافق،نه مخال            موافقم      کامال موافقم  

 مدیریت تسهیالت (9

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم  

 

 رسیدگی و تنظیم حساب ها (9

 امال مخالفمکامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      ک  

 فرآیند امور پرداخت و دریافت (4

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   

 ارزیابی عملکرد (5

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   
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 ی و خریدمدیریت پشتیبان (6

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   

 برنامه ریزی جامر توسعه منابر انسانی (7

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   

 فرآیند ال  (1

 موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   کامال موافقم       

 فرآیند ب (3

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   

 فرآیند ج (31

 مکامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالف   

 

 

 فرآین بازاریابی و فرو  (33

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   

 

 

 ب( شرکت تخص  و توانایی الزم برای ارااه و ان ام فرآیندهای زیر را داراست:

 مدیریت امور قراردادها و پیمان ها (3

 م       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفمکامال موافقم       موافق   

 مدیریت تسهیالت (9

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   

 رسیدگی و تنظیم حساب ها (9

 امال مخالفمکامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      ک   
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 فرآیند امور پرداخت و دریافت (4

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   

 ارزیابی عملکرد (5

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخال    

 مدیریت پشتیبانی و خرید (6

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   

 برنامه ریزی جامر توسعه منابر انسانی (7

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   

 فرآیند ال  (1

 نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   کامال موافقم       موافقم      

 فرآیند ب (3

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم  

 فرآیند ج (31

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم  

 بی و فرو فرآین بازاریا (33

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   

 

 بخش دوم

 نظر خود را در مورد هر کدام از گزاره های زیر بیان کنید.

 "مدیریت امور قراردادها و پیمان ها "برون سپاری فرآیند  (3

 ه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفمکامال موافقم       موافقم       ن  

 "مدیریت تسهیالت "برون سپاری فرآیند  (9
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 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم  

 "ارزیابی عمکرد"برون سپاری فرآیند  (9

 خال       مخالفم      کامال مخالفمکامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه م  

 "برنامه ریزی جامر توسعه منابر انسانی "فرآیند   برون سپاری (4

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم  

 "ج "برون سپاری فرآیند  (5

 ال       مخالفم      کامال مخالفمکامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخ  

 "ب "برون سپاری فرآیند  (6

 کامال موافقم       موافقم       نه موافق،نه مخال       مخالفم      کامال مخالفم   
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Abstract 

In today's business world, outsourcing is widely used, especially in large 
companies and this trend continues to grow. Therefore, knowledge of the 
presence or absence of outsourcing, how it is transferred and the nature of 
activities and the nature of the outsourcing of small and medium-sized 
businesses, is very important. Research is to approach the process of 

selecting suitable outsourcing and outsourcing deals. Select the appropriate 
process outsourcing (in home appliances manufacturing company of the 
East) is very important for various factors such as cost, technology, risk, 
quality, management and competitive advantage on the impact. the 

approach that is used in this paper is decision for select the best process to 
outsourcing with use group decision and outsourcing strategy matrix that 
optimized cost,risk and etc. The overall factor in the decision to outsource 
the "nature of the process" and "the ability to participate in the process" 
was identified as dependent on variables such as cost, technology, risk and 
etc. this paper with use delphi fuzzy method that based on group decision 
to proceed to identifying the factors that impressiveness on outsourcing 
and identifying the candidate process for outsourcing and select the best 
process to outsourcing. consequences of this paper is determinig core 
process and non core process , priority processing to outsourcing that the 
company take a plan to outsourcing the process in short time, middle time 
and long time identic strategy's company. Based on the opinions of experts 
and the various factors influencing their view, the "State Payments" in the 
short term and up to one year in the future should be outsourced. the 
middle plan of company is outsorcing the "operation assessment" that the 
company should take a plan for this to next 9 years and outsorce the 'HR 

developing general planning' process in long time about next 5 years based 

devoting of managers. 
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