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Abstract: 
Today many businesses, including private, public, for-profit, charitable and educational 

institutions and research through existing advantages in outsourcing, outsourcing strategy in 

all aspects of the organization are its major goals. Outsourcing decisions is one of the 

strategic issues of the organization’s managers always try to model take advantage 

outsourcing decisions, but in practice are faced with various conceptual issues and topics. 

Both managers as well as their advisors have tried to identify these issues so that they can 

more effectively take advantage existing outsourcing model and a model for guidance, can be 

very convenient and efficient. Therefore researchers aimed at identifying and categorize the 

criteria affecting the decision to outsource and offer a pattern in of organization and 

specifically in the Isfahan Optics Industries Co, by using exploratory mixed (Using qualitative 

method content analysis qualitative in the first section and quantitative survey method and 

questionnaires distributed 10 experienced experts analyze it using a Fuzzy screening method 

in the second phase) try to achieve this goal. Results of this study show that the decision to 

outsource activities in organizations, the result is a three-stage transition. In the first place 

industry executives have motivations and inhibitors outsourcing in (drivers of outsourcing) 

form sure. In the second phase organization must of capabilities activities for the outsourcing 

ensure and the final stage, Organization must aware of environmental conditions, including 

legal and political conditions, supply conditions and capabilities in outsourcing activities. 
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  هاسپاري فعالیتگیري جهت برونطراحی الگوي عوامل موثر بر تصمیم
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  چکیده
واسطه مزایاي موجود در امـر  وکارها اعم از خصوصی، دولتی، انتفاعی، خیریه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بهامروزه بسیاري از کسب

سـپاري یکـی از   تصـمیمات بـرون  . انـد سپاري را در تمامی ابعاد سازمانی جزو اهداف کالن خود قـرار داده استراتژي برون سپاري،برون
سپاري استفاده کننـد؛ امـا در عمـل بـا     گیري برونهاي تصمیمکوشند تا از مدلمدیران همواره می. هاستموضوعات راهبردي سازمان

هم مدیران و هم مشاوران آنان سعی در شناسایی این مسایل دارند تـا بتوانـد بـه    . رو هستندهمسایل و موضوعات مفهومی متنوعی روب
بـر ایـن اسـاس،    . تواند بسیار مناسب و کارا باشـد سپاري استفاده کنند که وجود الگو و مدلی براي راهنمایی، میاي موثرتر از برونگونه

طـور خـاص در   ها و بهسپاري و ارایه یک الگو در سازمانگیري برونبر تصمیمبندي معیارهاي موثر محققان با هدف شناسایی و دسته
استفاده از روش کیفی تحلیل محتواي کیفی در بخش اول و (تحقیق آمیخته اکتشافی  شرکت صنایع اُپتیک اصفهان، با استفاده از روش

گري فازي و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از روش غربال پرسشنامه بین کارشناسان باتجربه 10استفاده از روش کمی پیمایشی و توزیع 
هـا در  سـپاري فعالیـت  گیـري بـراي بـرون   دهد که تصمیمنتایج این پژوهش نشان می. ، سعی در تحقق این هدف دارند)در بخش دوم

-هـاي بـرون  هـا و بازدارنـده  ي نخست، مـدیران ایـن صـنایع بایـد از انگیزاننـده     در مرحله. ها، حاصلِ گذار از سه مرحله استسازمان
سپاري اطمینان حاصل نمایند و در مطلع شوند، در مرحله دوم، سازمان باید از قابلیت فعالیت براي برون) سپاريهاي برونمحرك(سپاري

سپاري رونکنندگان و توانمندي سازمان در بمرحله آخر، سازمان باید از شرایط محیطی که شامل شرایط سیاسی و قانونی، شرایط تامین
  . ها است، آگاهی پیدا کنندفعالیت

  : واژگان کلیدي
  .سپاري، شرکت صنایع اُپتیک اصفهانهاي برونسپاري، بازدارندههاي برونسپاري، انگیزانندهبرون
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  مقدمه - 1

سازي در  کـوري در قالب کوچها و ارتقاي بهرهاي توسعه سازمانـعنوان یکی از ابزارهسپاري، بهبرون
]. 2[صور مختلفی به اجرا درآمده استها قرار گرفته و بههاي اخیر مورد توجه مدیران و مسئوالن سازمانسال

خوبی عمل کنند، در توانستند بهها نمیگرفت که سازمانسپاري زمانی مورد استفاده قرار میدر گذشته، برون
آوري عقب مانده و د و یا از نظر فنرقابت ضعیف بودند، کاهش ظرفیت داشتند، با مشکل مالی روبرو بودن

هایی که کامالً موفق هستند نیز از این ابزار براي تجدید ساختار امروزه، سازمان. شکست خورده بودند
عنوان یک موضوع حیاتی این مساله را درك ها بهکنند و مدیران این سازمانهاي خود استفاده میسازمان

ي براي برآورده نمودن نیازهاي مشتري ضروري است و باید در این راه هاي کلیداند که ایجاد قابلیتکرده
سال  20یافته در سپاري در کشورهاي توسعههاي برونخصوصیت بارز و مشترك استراتژي. تالش نمایند

عنوان منبعی بالقوه از مزیت سپاري بهکه برونطوريسپاري است، بهگذشته، افزایش سود از طریق برون
وکارها، اعم از خصوصی، دولتی، بسیاري از کسب]. 12[ایجاد ارزش افزوده شناخته شده است رقابتی و 

سپاري، استراتژي ي مزایاي موجود در امر برونواسطهانتفاعی، خیریه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، به
-که انواع برونود اینبا وج]. 18[اند سپاري را در تمامی ابعاد سازمانی جزو اهداف کالن خود قرار دادهبرون

هایی را که در ارتباط با آنها وجود هاست، اما معایب آن و ریسکسپاري داراي مزایاي زیادي براي شرکت
سپاري هاي برونها، در اکثر مواقع منجر به شکست پروژهاین ریسک]. 4[دارند نیز نباید از نظر دور نگهداشت

سپاري آن است که تحلیل هاي برونکی از دالیل شکست طرح، ی]20[و همکاران به گفته نهاوندي. شودمی
این، بدان معناست که باید یک چارچوب و الگوي . سپاري صورت نگرفته استکاملی در زمینه تصمیم برون

گیري نمود که کدام ها وجود داشته باشد که بتوان بر اساس آن تصمیمسپاري فعالیتمشخص در امر برون
سپاري این چارچوب، باید قبل از هرگونه اقدام جدي جهت برون. سپاري شوداید برونهاي سازمان بفعالیت

گري به بخش خصوصی در دهه سازي و واگذاري امور تصديدر ایران، خصوصی. مورد توجه قرار گیرد
هاي کالن دولتی و با توجه به اهداف و سیاست. گذشته در دستور کار مسئولین کشور قرار گرفته است

سازي بخش دولتی، قانون خدمات کشوري، اصل سازي و کوچکخصوصی(ها ت پیش روي سازمانتحوال
هاي سپاري فرآیندها و فعالیت، برون...)جمهوري اسالمی ایران و 1404ساله  20انداز قانون اساسی، چشم 44

هاست داف سازمانهاي بلند مدت، راهبردها و اهسازمان و تغییر و تحوالت در این جهت، منطبق با سیاست
هایی را وضع مشیهاي بخش دولتی ناچار هستند، خطها براي اعمال تغییر مناسب در سازماندولت. است

ها تحت مشیاین خط. ها باشدکنند که ناظر بر تغییرات بنیادي یا اصالحی یا هر دوي آنها در سازمان
شود که هر یک سپاري نامگذاري میبرونسازي، بازآفرینی دولت و سازي، خصوصیعناوینی همچون کوچک

شود که سپاري مشخص میدر بررسی کارهاي انجام شده مرتبط با برون. به نوبه خود معرف نوعی تغییر است
عمدتاً در بخش تولیدي و صنایع مختلف از جمله صنایع خودروسازي، پوشاك، ) سپاريبرون( این موضوع

هاي ورد استفاده قرار گرفته و رو به گسترش است، اما در سازمانم... آوري اطالعات، صنایع غذایی و فن
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پذیري در آنها مدنظر نیست، کمتر که عامل رقابت) صا ایران(حساس کشور مانند صنایع الکترونیک ایران

  .مورد توجه قرار گرفته شده است
هاي الکترونیک خانگی و با هدف تامین بازارکاال ،1351در سال  ،)صا ایران(شرکت صنایع الکترونیک ایران 

ترین شرکت تولید بزرگ با داشتن شش زیر مجموعه، ،این شرکت. مصرفی در ایران و منطقه تاسیس گردید
کار به ،هاي مختلفکادر مجرب را در رشته 4000که در مجموع  استهاي الکترونیکی در ایران کننده دستگاه

عنوان زیر هکه ب ،والت متنوع در زمینه تحقیق و توسعهعالوه بر محص ،شرکت الکترونیک ایران. گرفته است
 . به وضعیت مطلوبی دست یافته است شود،آوري الکترونیک محسوب مییابی به فنبناي دست

صنایع ، )صا شیراز(صنایع الکترونیک شیرازشامل زیر مجموعه  7شرکت صنایع الکترونیک ایران داراي 
، )صقا(شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، شرکت انستیتو ایزایران، شرکت ایز ایران، )صما(مخابرات ایران

شرکت صنایع اُپتیک اصفهان تولیدکننده و . است پژوهشگاه الکترونیک ایرانو )صاپا(صنعت اپتیک اصفهان
هاي اُپتیکی، الکترواپتیکی، ایمنی، حفاظت تصویري، تجهیزات پزشکی، کننده قطعات و سامانهعرضه

المللی و مطرح هاي بینهاي خاص است که امروزه با توجه به تحریمسازها و شیشهآزمایشگاهی، شبیه
هاي مهم و مناسب در تغییر ساختن بحث اقتصاد مقاومتی از سوي مقام معظم رهبري که یکی از  روش

بین صنایع کشور  ها و فشارها است، نقش راهبردي درمسیر حرکت اقتصادي کشور براي غلبه بر این تحریم
تواند داشته باشد سپاري در عصر حاضر و مزایاي متعددي که میکند که با توجه به اهمیت برونبازي می

شود اما متاسفانه تحقیقات اندکی در این گونه لزوم توجه بیشتر به این موضوع بیش از پیش نمایان می
شناسی اقدام به تعریف این ر اساس این آسیببر این اساس، محقق ب. ها در کشور صورت گرفته استسازمان

هاي شود با یک بررسی جامع و با استفاده از ترکیب روشعنوان پژوهش خود نموده است و سعی میمساله به
ها در یکی از سپاري فعالیتگیري براي برونبندي عوامل موثر بر تصمیمکیفی و کمی، به شناسایی و دسته

پرداخته شود و در نهایت الگویی ) شرکت صنایع اًپتیک اصفهان(ترونیک ایران هاي صنایع الکزیر مجموعه
طراحی گردد که این صنایع  بتوانند به کمک آن مخاطرات احتمالی که ممکن است پیامد این نوع تصمیمات 

  .راهبردي باشد را کاهش و مزایاي آن را افزایش دهند
  
  مروري بر ادبیات پژوهش - 2

  مبانی نظري  - 1- 2
  سپاريبرون

و یا » کار را به کاردان بسپارید«هایی نظیر المثلوجود ضرب. اي طوالنی استبرون سپاري داراي تاریخچه
سپاري، از دو برون]. 18[است سپاري آیاتی از قرآن مجید مبتنی بر گرفتن دایه بر فرزندان مصداقی از برون

سپاري ابتدا باید معنی و مفهوم تعریف برون از این رو، براي. تشکیل شده است» سپردن«و » بیرون«واژه 
گیري به شخص ها و حقوق تصمیمسپردن به عمل واگذاري کار، مسئولیت. روشن سازیمرا » سپردن«واژه 

  ].11[دیگر اشاره دارد 
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توان به این نتیجه رسید که تعریف واحد و منحصربه فردي از سپاري میاز بررسی ادبیات مربوط به برون   

اند که برخی از این سپاري ذکر کرده، تعاریف متفاوتی براي بروننظرانصاحب. سپاري ارایه نشده استبرون
  :تعاریف بدین شرح است

کننده گیري به عرضههاي داخلی یک سازمان و واگذاري حق تصمیمانتقال بعضی از فعالیتعمل  - 
  ].17[بیرون از سازمان بر اساس قرارداد

هاي بیرونی ه ارکان ثالث، قرارداد بستن کارا و سیستماتیک با سازمانها بوسیلطراحی فعالیت - 
  ].5[سازي عمودي در یک زنجیره تامینبراي خرید فعالیت و یا درجه پایینی از یکپارچه

  ].8[ها به منظور تقبل بخشی از کارهاي سازمانپرداخت مبلغی به سایر سازمان - 
  ].37[ی که بتواند آن را بهتر انجام دهدها به شخص ثالثفرآیند تخصیص عملیات یا شغل - 
گیري به پیمانکاران خارجی در هاي تکراري داخلی و همچنین قدرت تصمیمتخصیص فعالیت - 

  ].33[قالب یک قرارداد تعریف شده
 ].28[تهیه محصوالت و خدمات از منابعی که خارج از سازمان هستند - 

  تاریخچه برون سپاري 
، در زمان )توسط دولت(کارانآوري مالیات به پیمان، واگذاري فعالیت جمع1کاکابادسهعقیده آندریو و نادا به

در قرن هجدهم و نوزدهم میالدي، انگلستان در عملیات         . سپاري بوده استها، اولین شکل برونرومی
هاي واگذارشده ها، فعالیتآوري مالیاتها و جمعراهداري بزرگها، نگهها، مدیریت زندانداري چراغ خیاباننگه

هاي پستی و در فرانسه، تقریباً در همین زمان در آمریکا و استرالیا، تحویل محموله. کاران بوده استبه پیمان
  ].6[اند شدهسپاري ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع مناسب آب، برون

میالدي، براي تشریح تصمیم  1989بار، در سال توان گفت که این واژه براي اولینسپاري میدرباره واژه برون
آي بی «هاي تابعه آوري اطالعات خود به یکی از شرکتهاي فنشرکت کُداك در واگذاري انجام فعالیت

ها با این حال، قبل از آن هم بسیاري از شرکت اما]. 38[است کار رفته عنوان یک راهبرد تجاري، به، به»ام
پذیري کمتري داشتند را به هایی که امکان رقابتدادند و فعالیتودشان انجام نمیهایشان را ختمام فعالیت

سپاري، اولین بار در کتاب ي بروندر واقع، شاید بتوان گفت که ایده. کردندکاران بیرونی محول میپیمان
آدام اسمیت، در  .]35[است انتشار یافته، نمایان شده  1776که در سال » 2ثروت ملل«به نام » آدام اسمیت«

-این اصطالح درستی است که ارباب دوراندیش یک خانواده هرگز تالش نمی«: گویدجمله معروف خود می
 ازطرف]. 23[» تري از خرید آن داشته باشدتواند براي وي هزینه بیشکند چیزي را در خانه بسازد که می

ترین قدیمی و] 31[بوده است » ریدخ -ساخت«تصمیمات از نوعی سپاري برون که، گفت توانمی دیگر،
 با زمینه این در اقتصادي موضوعات آن از بعد. است این عنوان تحت نیز، سپاريبرون يدرباره مطالعات
 همه از اغلب بیش که سپاريبرون نظري يمبنا و] 24[شده  الگوسازي ي معاملههزینه ينظریه از استفاده

 است ي کاوز، آننظریه بحث ماهیت]. 40[است  از کاوز،» )مبادله(معاملههزینه اقتصادي «شده،  اشاره آن به
                                                        

١ Andrew and Nada Kakabadse 
٢ Wealth of Nations 
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 کنیم،خریداري می را محصولی یا خدمات وقتی. نیست هزینه اتالف از خالی بازار، از و منفعت استفاده که

  ].26[استتر مناسب» خود تولیدي«بر  اتکا باشد، زیاد خیلی هاهزینه این اگر که شودمی هاییهزینه  موجب
و  1سپاري، یک بررسی توسط مارکو بیوزي در بریتانیا انجام شد که در آن دو کلید واژه برون2008در سال 

صفحه یافت میلیون  55سپاري در موتور جستجوگر گوگل جستجو شد که براي برون2مدیریت زنجیره تامین
یافته، تنها قرن اخیر به سرعت توسعهشد و براي مدیریت زنجیره تامین که یکی از موضوعاتی است که در 

دهد ي امروزي خبر میهاسپاري در سازماناین بررسی، از اهمیت کاربرد برون. میلیون صفحه، یافت شد 12
  .سرعت از آن استفاده خواهد شدیابد و بهها جایگاه اصلی خود را میي سازمانکه با سرعت زیاد در همه

  سپاريمزایاي برون
 شده ذکر سپاريبرون رویکرد به هاو شرکت هاسازمان آوردن روي براي متعددي دالیل مختلف، کتب در

 هر و بوده یکدیگر متفاوت با مختلف هايسازمان شرایط زیرا نیست؛ تعجب مطلب جاي این البته و است
از  را رویکرد این ضرورت سازمانی هر و دارد ها بستگیسازمان يویژه شرایط به هاعلت این از یک

   .کندمی دیدگاهی متفاوت بررسی
  .بنیادي هايصالحیت به تمرکز افزایش و بهبود - 
  .جهانی کالس در امکانات ها وتوانمندي به یابیدست - 
  .بلندمدت در پذیريانعطاف - 
 مالی منابع فراهم کردن که امکان هنگامی زمان، گذر در تولیدي امکانات و فروش يتوسعه - 

  .نباشد فراهم ايتوسعه چنین جهت
 دسترسی يواسطه به جدید، به بازارهاي دستیابی و بیشتر تجاري هايموقعیت و هافرصت کسب - 

  .کنندگانتامین يشبکه به
 ياستفاده تر،کوتاه پیشبرد زمان وري،افزایش بهره باالتر، کیفیت عملیاتی همچون عملکرد بهبود - 

  .بیشتر سود و هاافزایش خروجی تجهیزات، از بهتر
  .جدید هايمهارت کسب و تجربیات بهترین به مناسب دسترسی - 
  .جدید خدمات به دسترسی - 
  .کنترل و مدیریت بهبود - 
  .ریسک مدیریت بهبود - 
  .نوآورانه هايایده کسب و تحصیل - 
  .کاران پیشروپیمان با همکاري يواسطه به مناسب تجاري يوجهه کسب - 
 عملکرد با کنندهتامین به یابیي دستواسطه به محصوالت يشده تمام قیمت ها وهزینه کاهش - 

  .ترپایین هايهزینه ساختار و بهتر

                                                        
١ Outsourcing 
٢ Supply Chain Management 
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  .کارانپیمان به متعلق انسانی نیروي خبرگی از منديبهره - 
  ].6[محوري هايفعالیت بر افراد تعهد و توان متمرکزکردن - 

سازمان، آزادسازي منابع درون سپاري را اعمال کیفیت مورد نظر ، مزایاي برون)1389(همچنین خداوردي   
هاي اصلی سازمان، بهبود نتایج مالی، کاهش هزینه سربار، افزایش نرخ بازده سرمایه، سازمانی براي هدف

  ].7[داندنوآوري، انعطاف در قوانین و مقررات و تعدیل منابع انسانی می
  سپاريمخاطرات برون

. دارد تريهوشمندانه و ترآگاهانه هايگیريبه تصمیم نیاز سازمان، در کار انجام با مقایسه در سپاري برون
 تصمیمات، در. است در تحلیل شده استفاده فرضیات و دسترس در اطالعات کیفیت از تصمیمات، حاصل

 در ارتباط ریسک و کارآیی ابعاد مالی، ارزیابی سود، و هزینه مسایل راهبردي، مالحظات کنار در سپاريبرون
 تمام کهزمانی. گیرندمی قرار مدنظر نیز و تحویل پیشبرد هايزمان اطمینان قابلیت کننده، تامین کیفیت با

 حساس و بسیار پیچیده تصمیم یک تواندمی سپاري،برون تصمیم شوند،می گرفته هم درنظر با فاکتورها این
-می اشتباه، تصمیم یک .بگذارد تاثیر رقابتی موقعیت کار و يسرمایه گذاري،سرمایه سودآوري بر که باشد
 کل زوال حتی یا سهم بازار و مشتریان ها،فرصت دادن دست از باالتر، هايهزینه به صرف منجر تواند

  ].6[سازمان شود 
تامین،  بازار توان به وضعیتسپاري میسپاري یا همان دالیل انجام ندادن برونطور کلی، از معایب برونبه

 ،  کاهش]9[رقیب ایجاد و استراتژیک اطالعات به نظارت، دسترسی و کنترل پرسنلی، کاهش مشکالت
 طول در هاهزینه کنندگان، افزایشتامین پرسنلی، وضعیت راهبردي، مشکالت اطالعات به دسترسیکنترل، 

کیفیت  به مربوط اعتماد، مشکالت و امنیت به مربوط مدیریت، تهدیدهاي کنترل ، کاهش]21[قرارداد اجراي
  .کرد ، اشاره]37[پنهان  هايو  هزینه

ها، همواره با مزایا و معایبی همراه است هاي سازمانسپاري فعالیتچه که بیان گردید، برونبا توجه به آن   
هایی در ادامه به بررسی برخی از پژوهش. سپاري باید آنها را مدنظر قرار دادگیري جهت برونکه در تصمیم

  .شوداست، پرداخته میکه در راستاي اهداف پژوهش 
  پیشینه تجربی - 2- 2

. پژوهش نیز از این امر مستثنی نیست. بشر، در طول تاریخ، همواره از تجربیات گذشتگان بهره برده است
ي خود، به ي مطالعهها، دربارهگر باید با مراجعه به اسناد و مدارك، نسبت به پیشینه تاریخی پژوهشپژوهش

هایی در این بخش، به معرفی و نتایج برخی از پژوهش. کاري پرهیز نمایداز دوباره نتایج تحلیلی دست یابد و
، در پژوهشی با )1386(کریمی گوارشکی . شود که مرتبط با موضوع و هدف پژوهش حاضر استپرداخته می

 سپاري، مدلی براي، ضمن بررسی روند تصمیمات پیمان»)خرید/ساخت(سپاريمدل تصمیمات پیمان«عنوان 
سپاري و اهمیت استراتژیکی در این مدل، دو محور منافع پیمان. خرید ارایه داد/سپاري ساختتصمیمات پیمان

فعالیت، بر اساس / منافع پیمان سپاري محصول. گیردگیري، مورد توجه قرار میمحصول یا فعالیت در تصمیم
-کننده و با استفاده از روشسازمانی تامینهاي هاي تاکتیکی و قابلیتجویی هزینه، قابلیتمعیارهاي صرفه
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هاي محوري فعالیت بر اساس شایستگی/ اهمیت استراتژیکی محصول. شودگیري تعیین میهاي تصمیم

فعالیت نسبت به / گیري و ارزیابی محصولدر این مدل، با استفاده از ماتریس تصمیم. گرددتعیین می
نوروزي و ]. 15[گیرد رید مورد تجزیه و تحلیل قرار میخ/ سپاري ساختمعیارهاي فوق، وضعیت پیمان

کنند که ، بیان می»سپاري انبارگیري جهت برونیک مدل تصمیم«، در پژوهشی با عنوان )1384(پالشی
و حتی متضاد ) کمی و کیفی(سپاري انبار متعدد، نامتجانسمنظور برونگیري، بهعوامل تاثیرگذار بر تصمیم

-هاي مختلف زمانی، به دلیل تاثیر عوامل درون سازمانی و بیرونی میین عوامل در بازهشدت تاثیر ا. هستند
سپاري انبار که شامل کاهش گیري در زمینه بروناین پژوهش عوامل تاثیرگذار براي تصمیم. تواند تغییر کند

اري کالن، وجود گذهاي جدید، اجتناب از سرمایهآوريهاي اصلی، کسب فنها، تمرکز روي فعالیتهزینه
کنندگان و شرایط مازاد، کاهش کنترل، دسترسی به اطالعات استراتژیک، مشکالت پرسنلی، وضعیت تامین

مدلی فراگیر «، با عنوان )1384(زادهدر پژوهش اشرف]. 21[دهد افزایش هزینه در طول قرارداد را ارایه می
زان ناملموسی خدمت، تفکیک ناپذیري، استاندارد اند از می، متغیرهاي مدل عبارت»سپاري خدماتبراي برون
آوري، پیچیدگی، موقعیت رقابتی، تماس با مشتري نهایی، اطمینان تقاضا، عدم اطمینان فنشدن، عدم

این متغیرها، بر تصمیمات برون. کنندگان بالقوههاي اصلی، اهمیت یا حساسیت فعالیت و تعداد تامینفعالیت
و » ترملموس«دهد که هر چه خدمت نتایج پژوهش، نشان می. گذارندمی سپاري خدمات تاثیر

نتیجه مهم دیگر، آن است که هر چه . یابدسپاري آن افزایش میباشد، تمایل به برون» استانداردپذیرتر«
یابد و در سپاري آن افزایش میکمتري برخوردار باشد، تمایل به برون» عدم اطمینان تقاضاي«خدمت از 
که سازوکار کنترلی بر روي فعالیت سپاري کند، در صورتیتواند فعالیت اصلی خود را برونزمان مینهایت سا

چارچوب مناسب «، در پژوهشی تحت عنوان )1385(کزازي و حدادزاده نیري]. 2[اصلی را همچنان حفظ کند
-سپاري فنبرون، هدف خود را ارایه یک چارچوب مناسب »آوري اطالعاتسپاري فنگیري در برونتصمیم

-سپاري فني برونکنندهعوامل تعیین. سپاري شوند، بیان کردندهایی که باید برونآوري اطالعات و فعالیت
آورانه، آوري اطالعات در این پژوهش، شامل مالحظات استراتژیکی، مالحظات مدیریتی، مالحظات فن

طالبی و ]. 16[حظات امنیتی استاي و مالدهی، مالحظات هزینهمالحظات کیفیتی، مالحظات سرویس
گیري برون، ابعاد تصمیم»سپاريعوامل مؤثر بر تصمیم برون«، در پژوهشی با عنوان)1386(محمد کریمی

بندي سازمانی دستهسازمانی و بروندر این پژوهش، ابعاد در دو بخش کلی درون. سپاري را مشخص کردند
-یابی به بازارهاي جدید، رسیدن به رقبا و پاسخري روز دنیا، دستآواند از تغییر در فناین عوامل عبارت. شد

هاي درون سازمانی، عنوان عوامل برون سازمانی و کاهش هزینهگویی به نیازهاي در حال تغییر مشتري به
پذیري سازمان در مقابل تغییرهاي محیطی، تمرکز بر فعالیت هاي بهبود عملکرد سازمانی، افزایش انعطاف

سازي در امر ایجاد هاي سربار، فرهنگافزایش ظرفیت استفاده از منابع داخلی شرکت، کاهش هزینهکلیدي، 
ي قابل عرضه به هاي مورد نیاز در داخل شرکت و ارتقاي کیفیت ستاندهخالقیت سازمانی، نبود مهارت

، )1386(یاريدر پژوهش شهیدي، محمدیان و ]. 13[عنوان عوامل درون سازمانی مشخص گردیدمشتري، به
، »سپاريهاي قابل برونارایه مدلی سیستماتیک جهت شناسایی و تعیین استراتژیک فعالیت«با عنوان 

اند از استاندارد شدن، قابلیت یا شایستگی اصلی، درجه انطباق با کسب و کار اصلی، متغیرهاي مدل عبارت
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وجوه قانونی، مالحظات بازار، قابلیت  پذیري، ارزیابی ریسک،پیچیدگی، آنالیز هزینه و عملکرد، تفکیک

مورد مطالعه این پژوهش، شرکت مخابرات است که در آن، تنها به بررسی وضعیت . دهندگانمدیریت بر ارایه
هاي یافته. هاي مخابراتی پرداخته شده استشرکت» زیرساخت شبکه«ها در حوزه سپاري فعاالیتبرون

تر و استاندارد سپاري، هر چه خدمت ملموسهاي قابل برونالیتدهد که براي تشخیص فعپژوهش، نشان می
هر چه خدمت از عدم اطمینان تقاضاي کمتري . یابدسپاري آن افزایش میپذیرتر باشد تمایل به برون
تواند در واقع، نتیجه مهم این است که سازمان می. یابدسپاري آن افزایش میبرخوردار باشد تمایل به برون

لی خود را برون سپاري کند در صورتی که مدیریت و کنترل آن فعالیت در داخل خود سازمان باقی فعالیت اص
-سپاري سیستمگیري جهت برونتصمیم "، در پژوهش خود با عنوان)1389(رزمی و فقیه روحی]. 12[بماند 

سپاري گیري برونمیم، معیارهاي موثر بر تص"هاي اطالعاتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي
مهرگان، سالمی و خواجه ]. 10[کردند آوري، استراتژي، مدیریت، هزینه و ریسک معرفی را کیفیت، فن

سپاري فرآیندهاي گیري چند شاخصه جهت برونارایه یک مدل تصمیم«، پژوهشی را تحت عنوان )1390(
تنه دادند که مورد مطالعه آنها شرکت آذین، انجام »کسب وکار با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه اي

گذار شاخص تاثیر 19منظور ارایه این مدل، پس از انجام مطالعات مقدماتی و بررسی مستندات علمی، به. است
سپاري استخراج شد و با اعمال نظرات خبرگان صنعت از میان این کننده در فرآیند برونبر انتخاب تامین

دلیل اهمیت باالي آنها، کننده، به، هزینه، کیفیت و شهرت و اعتبار تامینشاخص سازگاري 4ها، شاخص
، در )1391(، براتی و ولدي الفت]. 18[سپاري شرکت آذین تنه گردید مبناي مطالعه و انتخاب استراتژي برون

ین تعیین راهبردهاي تام: مورد مطالعه(سپاري راهبرديچارچوبی براي تصمیم برون«پژوهشی تحت عنوان 
 8سناریو و  30معیار تصمیم،  5، چارچوبی را ارایه دادند که شامل »)هاي تولیدي بدنه خودرو سمندمجموعه

توان در مورد انتخاب راهبرد مناسب تامین عناصر زنجیره ارزش یک شرکت راهبرد است که بر اساس آن می
تبیین و ارزیابی «هشی با عنوان ، در پژو)1391(، مداح و پورحمیديفرزد]. 3[نمود گیري تولیدي تصمیم

بندي عوامل کلیدي ، هدف خود را شناسایی و اولویت»آوري اطالعاتهاي فنسپاري پروژهراهبرد برون
هاي پاالیش و پخش فرآوردهآوري اطالعات براي شرکتهاي فنسپاري پروژهموفقیت و تبیین الگوي برون

آوري اطالعات، استفاده در این پژوهش شامل مخارج فنمعیارهاي مورد . هاي نفتی تهران تبیین کردند
هاي سازمانی، ها و توانمنديها، فرصتهاي سازمانی، چالشهاي فعالیتکنندگان، ویژگیتوانمندي تامین

، در پژوهشی )1392(زاده و همکارانموسی]. 14[آوري و عوامل مربوط به ماهیت معامله است هاي فنویژگی
: هاي مرتبطسپاري بر اساس شاخصبندي واحدهاي بیمارستانی قابل برونشناسایی و اولویت"تحت عنوان 

منظور شناسایی و گیري از نظرات خبرگان سالمت بهگر هدف خود را بهره، پژوهش"یک مطالعه کیفی
استراتژي هاي مدنظر براي اجرایی نمودن این شاخص سپاري وبندي واحدهاي بیمارستانی قابل بروناولویت

گویی و نفعان، پاسخهاي کیفیت، رضایت ذيدهد که شاخصنتایج  این پژوهش نشان می. اندمعرفی کرده
 ].19[است ها سپاري فعالیتگیري براي برونهاي موثر بر تصمیمترین شاخصترتیب مهماثربخشی خدمت به

هاي سپاري فعالیتتاثیرگذار بر برون تحلیل عوامل"، در پژوهشی با عنوان )1393(نوري کوهانی و همکاران
سپاري معرفی گیري در مورد برون، هدف از پژوهش خود را بررسی پارامترهاي موثر بر روي تصمیم"سازمانی
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توان سازمانی، اهمیت فعالیت، : اند ازها در این پژوهش عبارتسپاري فعالیتمعیارهاي موثر بر برون. کردند

-داوم فعالیت، افزایش کیفیت، کاهش هزینه، تاثیرپذیري فعالیت از نرخ تغییر فنوري، تامنیت، افزایش بهره
گیري براي ، یک مدل تصمیم)2003(1پاندي و بانسال].  22[کنندگان و کنترل سازمانیآوري، تعداد تامین
هاي معیار. آوري اطالعات با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارایه کردندبرون سپاري فن

، در )2004(2بنویت، ریوارد و پاتري]. 36[اند از حساسیت، ثبات و سادگی گیري در این مدل عبارتتصمیم
هاي تعاملی و ي هزینهآوري اطالعات را ارایه دادند که این مدل از نظریهسپاري فنپژوهشی، مدل برون

-سپاري فني سطوح برونکننده عامل، تعیین 4بر اساس این پژوهش، . هاي ناقص گرفته شده استپیمان
وکار و هاي کسباند از خصوصیت دارایی، عدم قطعیت، مهارتاین چهارعامل عبارت. آوري اطالعات هستند

، در پژوهش خود مدلی براي )2007(3وانگ و یانگ]. 27[هاهاي فنی مورد نیاز براي انجام فعالیتمهارت
اند از شرایط معیارهاي مدل ارایه شده عبارت. ارایه کردندهاي اطالعاتی سپاري سیستمگیري برونتصمیم

سپاري باید در نظر گیري براي بروناقتصادي، منابع، راهبرد، خطر، مدیریت و کیفیت هستند که در تصمیم
گیري در خصوص هاي تصمیم، پژوهشی را در رابطه با جنبه)2009(4دیاس فریرا و لوریندو]. 39[گرفته شوند 

هاي مهمی که در تصمیم جنبه. هاي برزیلی ارایه کردندآوري اطالعات در شرکتهاي فنفعالیت سپاريبرون
هاي جدید مدیریت، ها، مباحث راهبردي، شکلاند از هزینهسپاري باید به آنها توجه کرد عبارتبرون

عوامل موثر بر «، پژوهشی را تحت عنوان)2011(آسف و همکاران]. 29[مخاطرات، قراردادها و الگوبرداري
گران هدف از پژوهش. انجام دادند» هاي عربستانسپاري خدمات نگهداري در دانشگاهتصمیمات برون

داري در گیري در خصوص برون سپاري خدمات نگهپژوهش خود را شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم
رمبناي نظرات کارکنان واحد هاي دولتی عربستان صعودي و بررسی اهمیت نسبی هریک از عوامل بدانشگاه

ها بعد موردبررسی قرار گرفتند که یافته 6معیار در قالب  38در این پژوهش . نظافتی در دانشگاه معرفی کردند
ترین ابعاد و معیارهاي افزایش سرعت دهد که ابعاد کیفیت، مدیریت و بعد استراتژیک به ترتیب مهمنشان می

سپاري ترین معیارهاي موثر در برونو تسهیم ریسک نیز به ترتیب مهمدر اجرا، بهبود در الزامات کیفی 
  ].25[هاي بخش دولتی عربستان سعودي استداري در دانشگاهخدمات نگه
گیري ، یک مدل برون سپاري بازاریابی ورزشی را ارایه کردند که هدف از آن، تصمیم)2011(5لی و والش
سپاري توسط مدل تلفیقی ر این پژوهش، عوامل موثر بر بروند. سپاري بازاریابی ورزشی بودبراي برون

دهد که توجه به نتایج این پژوهش نشان می. تحلیل سوات و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مشخص شدند
در این بین، برگشت مالی . ها و تهدیدها استنقاط قوت داراي اهمیت بیشتر نسبت به نقاط ضعف، فرصت

، در )2014(تجادر و همکاران ]. 34[ي نقاط قوت داراست اهمیت را در دستهعاملی است که بیشترین 
اي تحت یک مدل فرآیند تحلیل شبکه: سپاري سطح شرکتگیري براي برونتصمیم«پژوهشی با عنوان 

                                                        
١ Pandey and Bansal 
٢ Benoit, Rivard and  Party  
٣ Wang and Yang 
٤ Dias Ferreira and Barbin Laurindo 
٥ Lee and Walsh 
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اي را براي ساختن یک مدل ، کارت امتیازي متوازن و روش فرآیند تحلیل شبکه»کارت امتیازي متوازن

آوري اطالعات سطح شرکت را با یکدیگر ترکیب سپاري فنگیري در خصوص استراتژي برونمنسجم تصمیم
-گیري برونهاي موثر بر تصمیمبندي شاخصاي براي اولویتدر این پژوهش از فرآیند تحلیل شبکه. کندمی

داده خدمت، پایگاه / هاي موثر در این مدل، میزان دسترسی به کاالشاخص. سپاري استفاده شده است
ها، روابط صنعت، سودآوري، جویی در هزینهمندي مشتري، ثبات قیمت، جریان نقدي، صرفهمشتري، رضایت

ها، تمرکز اصلی، کنترل داخلی، کیفیت، توانایی کارکنان، رضایت کارکنان، مدیریت دانش نامهچابکی، توصیه
آوري اطالعات باید در نظر ي فنسپارگیري براي برونآوري تحقیق و توسعه هستند که در تصمیمو فن

زاده و ، قاضی)1391(، دستجردي و شاهنده)1393(فردگشاي، نامه)1392(همچنین امینی]. 38[گرفته شوند 
، کارنگ و )2013(، اکبري)2013(، جعفرنژاد و همکاران)1390(، اکرمی و کریمی)1390(همکاران
، پیرانژاد و )2010(، المین ماکی)2011(، مارسی کیک و رادوانا)2012(، تایائوا)2012(همکاران
گیري براي هاي خود عوامل موثر بر تصمیمگران دیگر نیز در پژوهشو برخی پژوهش) 2010(همکاران

ها اند که در این مقاله، براي جلوگیري از اطناب کالم، از بیان تفصیلی آنها را ارایه دادهسپاري فعالیتبرون
  . شوددر متن خودداري می

  
  روش تحقیق - 3

که در این پژوهش، در با توجه به این. اکتشافی است روش تحقیق در این پژوهش، روش تحقیق آمیخته
بندي بندي و دستههاي کیفی با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی گردآوري ، کدگذاري، گروه ابتدا، داده

نفر از کارشناسان  10ظرخواهی توسط هاي کمی بر اساس راهبرد پژوهش پیمایشی  و ن شدند و سپس، داده
گري فازي عوامل با تجربه در شرکت صنایع اُپتیک اصفهان جمع آوري و سپس با استفاده از روش غربال

  . بر این اساس، روش تحقیق این مقاله، آمیخته اکتشافی است. شود سپاري نهایی میموثر بر تصمیم برون
  جامعه آماري پژوهش - 3- 1

ها در شرکت صنایع اُپتیک اصفهان سپاري فعالیتپژوهش مدیران و کارشناسان حوزه برون جامعه آماري این
اي بر اساس مدل گیري هدفمند انتخاب و پرسشنامهها بر اساس روش نمونهنفر از آن 10است که  تعداد 

 . آوري و تجزیه و تحلیل گردیدتحقیق در بین این افراد توزیع، جمع

  کیفی محتوايتحلیل  - 3- 2
که تحلیل محتواي کیفی، روش تحقیقی براي تفسیر ذهنی محتواي  کنند ، بیان می]32[شانون هسیه و 

بر اساس نظر . ها و الگوهاي آنها است مند کدگذاري و شناخت موضوع بندي نظام هاي متن از طریق دسته داده
هاي  ایجاد ارتباط با متن، گام از تعیین واحد تحلیل در تحلیل محتواي کیفی و ، پس]30[ 1الو و کینگاس

  :صورت زیر استصورت استقرایی اجراشده و فاقد فرضیه باشد بهتحلیل محتواي کیفی در زمانی که به
                                                        

1 Elo and Kyngas 
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ها در متن به هنگام خواندن آنها،  ها و سرفصل کدگذاري باز به این معنی است که یادداشت: کدگذاري باز -1

ضروري و حیاتی در حاشیه یادداشت شود تا همه ابعاد محتوا نوشته و سپس، مطالعه مجدد شود و عناوین 
  .را تشریح کند

یابد  شده در حاشیه متون به صفحه مجزایی انتقال می در این گام، عناوین یادداشت: فهرست کردن کدها -2
 .ها بر روي آنها تحلیل صورت پذیرد تا پس از آن، جهت استخراج دسته

تر  اول و دوم، در این مرحله، کدهاي باز با یکدیگر تحت عناوین کلی پس از مرحله: بندي کردن گروه -3
بندي، کاهش تعداد کدها با ادغام کدهاي مشابه در کدهاي  هدف از مرحله گروه. شود بندي می گروه
 .تر است کلی

. آید ها به وجود می شود و دسته هاي مشابه با یکدیگر ادغام می در این مرحله، گروه: بندي کردن دسته -4
هاي ذیل هر دسته باید به آن تعلق داشته باشد و هدف از این مرحله، فراهم  نکته مهم این است که گروه

 .ساختن ابزاري براي توصیف پدیده براي افزایش فهم و همچنین تولید دانش است
. است ها انتزاع به معناي فرموله کردن توصیفی کلی از موضوع تحقیق از طریق تولید دسته: انتزاع -5

ها به منظور تشکیل دسته  ها و دسته هاي با رویدادهاي مشابه با یکدیگر جهت تشکیل دسته زیردسته
  ].30[شود میاصلی، ادغام 

  گري فازيغربال - 3- 3
هاي مورد ها و پدیدهگیري چند شاخصه مستلزم ارزیابی و تعیین ارزش عملکردي موضوعمسایل تصمیم

مسایل . هاي کلیدي و مهم ارزیابی هستندسازي، شناسایی و انتخاب شاخصغربالمطالعه هستند، که نیازمند 
فرآیند انتخاب . شوندهاي ممکن شروع میاز مجموعه گزینه) X(هاي بزرگی سازي با زیر مجموعهغربال

نیاز  هر گزینه اساساً با حداقل اطالعات مودر. شودسازي نامیده می، فرآیند غربال xاز  aیک زیر مجموعه 
هاي بعدي از آن براي شود و در بررسیعنوان بهترین گزینه است، توصیف میکه مبین مناسب بودن آن به

سازي ضمن داشتن مشخصه همچنین مسایل غربال. شوداستفاده می  Xاز Aانتخاب یک زیر مجموعه 
البته واقعیت وجود . تندگیري هسحداقل اطالعات عموماً در برگیرنده مشارکت چندین نفر در فرآیند تصمیم

علت محدود کردن عملیات الزم براي ترکیب نظرات چندین معیارها، به/ ها حداقل اطالعات در باره گزینه
گري فازي براي مدیریت این فرآیند یاگر، تکنیکی به نام سیستم غربال. کندتر مینفر مساله را پیچیده

اجماع ) کمبود اطالعات جزئی در ارتباط با معیارها(اطالعاتتواند با مالحظه حداقل کند که میپیشنهاد می
  ].1[الزم را فراهم آورد

این مشخصه به . اجراي این تکنیک فقط نیازمند ارایه اطالعات ارجحیتی زبانی با مقیاس ترتیبی است
روي شان بر دهد تا دانش و اطالعات خود را درباره میزان رضایتگیرنده امکان میاعضاي تیم تصمیم

 اهمیت،  نهایت با اهمیت، بسیار با اهمیت، باهاي تصمیم در شکل متغیرهاي زبانی مانند بیمعیارها و با گزینه
نسبتاً با اهمیت، کم اهمیت، بسیار کم اهمیت و بی اهمیت فراهم آورند و توانایی انجام عملیات بر روي 
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بع با حداقل اطالعات مرتبط با موضوع مورد بررسی دهد تا از مناهاي زبانی نادقیق به آنها امکان میارجحیت

گیرنده نظر و عقیده خود را درباره درجات اهمیت هر معیار و نیز عبارت دیگر، هر فرد تصمیمبه .استفاده نمایند
این ارزیابی در قالب عناصر مقیاس کیفی تعریف شده در جدول . داردتامین معیارها توسط معیارها بیان می

به طوري . آوردها را فراهم می Skاستفاده از چنین مقیاسی یک تعریف طبیعی از . پذیردنجام می، ا1شماره 
  :شودو ماکزیمم و مینیمم به صورت زیر تعریف میSh>Sk داریم   h>k که براي هر 

min (Sh , Sk ) =  Sk ,  If   Sh>Sk  
max (Sh , Sk )    =   Sh     ,   If      Sh>Sk                                                    

-ارزش براي معیارها و شاخص nاي از گیرنده، مجموعهدر نتیجه، بر اساس چنین مقیاسی، هر فرد تصمیم
هاي با درجه تامین معیارها توسط گزینه/ ها، درجات اهمیت معیارها این ارزش. دهندهاي ارزیابی ارایه می

  . دهندتصمیم نشان می
  : اي استسازي فازي، یک فرآیند دو مرحلهفرآیند غربال

گیرنده در این مرحله از اعضاي تیم تصمیم: گیرندهکسب اطالعات و دانش از اعضاي تیم تصمیم -الف
و یا درجه تامین هر معیار توسط / شود قضاوت خود را درباره میزان درجات اهمیت هر معیار خواسته می

کنند،که مبتنی بر یک مقیاس بیان می) 1(هاي زبانی تعریف شده در جدول تصمیم در شکل واژههاي گزینه
  .ترتیبی خطی است

هاي فازي ها و ارجحیتدر این مرحله، قضاوت. گیرندهتلفیق و تجمیع قضاوت زبانی اعضاي تیم تصمیم -ب
هاي تامین هر معیار توسط گزینه و یا درجه/ گیرنده درباره درجات اهمیت هر معیارهر عضو تیم تصمیم

اولین گام در این . دست آیدشوند تا یک ارزش واحد براي هر عامل بهتصمیم با همدیگر تلفیق و تجمیع می
این تابع مبین توافق تعداد مشخصی از اعضاي . گیري استبراي بدنه تصمیم) Q(مرحله، یک تابع تجمیع 

هاي تصمیم و یا درجه تامین هر معیار توسط گزینه/ میت هر معیار گیرنده بر روي درجه درجات اهتیم تصمیم
ترین گزینه عنوان مناسبو یا انتخاب آن گزینه به/ و غربال شدن آن عامل به عنوان یک شاخص کلیدي

- بیان می Q(k) . کندفراهم می Q(k)گیري یک ارزش ، بدنه تصمیمiبر این اساس، براي هر عامل . است
عنوان عنوان یک شاخص کلیدي، و سپس انتخاب آن گزینه را بهرا به iام، نخست عاملk ضو دارد که اگر ع

  .مناسب ترین گزینه تشخیص داده باشد، آنگاه چگونه آن عامل برگزیده خواهد شد
  هازبانی براي ارزیابی معیارها و تعیین درجات اهمیت آن –فضاي کیفی :  1جدول 

  مقدار زبانی  نماد تعریف شده  واژه زبانی
 S7  OU  بی نهایت مهم

 S6  VH  بسیار مهم
 S5  H  مهم

 S4  M  متوسط
 S3  L  کم اهمیت

 S2  VL  بسیار کم اهمیت
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  مقدار زبانی  نماد تعریف شده  واژه زبانی
 S1  N  بی اهمیت

هاي ذیل براي منطقی بودن باید داراي ویژگی  (Q)گیرندهیک تابع تجمیع نظر اعضاي تیم تصمیم
  ]:1[باشد
  :گیرنده بیشتر خواهد بودتوافق داشته باشند، درجه اقناع تصمیماگر تعداد بیشتري از افراد خبره  -الف

Q(K)  Q(K )          K K 
  :اگر تمامی افراد خبره راضی باشند، میزان رضایت باید در باالترین سطح ممکن باشد -ب

 Q(l)= S7 
  :داریم گاهگیرنده نیازمند به حمایت همه حمایت همه اعضاي تیم باشد،آناگر تیم تصمیم -ج

Q(k)= S1     k<l 
Q(l)= S7     k=l 

گیري براي با ارزش دانستن یک گزینه کافی باشد، آنگاه اگر حمایت فقط یک نفر از اعضاي تیم تصمیم -د
  :داریم

Q(k)= S7     k=1،2،3,….,l 
  :گاه داریمگیرنده براي مالحظه کردن گزینه کافی باشد، آنعضو تیم تصیم mاگر حمایت حداقل -ه

Q(k)= S1     k<m 
Q(k)= S7     k m 

  . تابع اجماع به صورت زیر تعریف شده است
푄 (푘) = 푆 ( ) 

푏(푘) = 퐼푁푇 1 + (푘
푞 −
푟

گر تعداد افراد خبره مشارکت کننده در فرآیند بیان rتعداد نقاط در مقیاس انتخاب شده است   qکه در آن 
  . به معنی مقدار عدد صحیح است INTگیري است تصمیم

k تعداد افراد حمایت کننده از گزینه است .  
براي تجمیع نظرات اعضاي تیم  OWAبعد از یک تابع اجماع نظر مناسب، حال می توان از اپراتور    

یک روش موثر براي تجمیع  (OWA)گیري موزون مرتب شده اپراتور متوسط. گیرنده استفاده نمودتصمیم
این اپراتور به عنوان یک تکنیک جمع . هاي زبانی افراد در یک ارجحیت زبانی جمعی و گروهی استارجحیت

  .  جدید توسط یاگر معرفی شده است
  .گرددها، ارزیابی واحد افراد خبره به صورت نزولی مرتب میبراي هر یک از گزینه

Bij  بیانگرj  امین باالترین نمره شاخصi ارها عبارت خواهند بود ازکارزیابی کلی راه. است:  
푢 = max 푄(푗) ∩ 퐵   

  که در آن 
Ui گر امتیاز کلی بیان  
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Bij گر ارزش بیانj  امین نمره خوب شاخص  

Q(j) کند که حمایت حداقل گیرنده چقدر احساس میگر آن است که تصمیمبیانj  فرد خبره الزم است  
 Q(j) ∩ B دهی به وزنرا می توانj امین نمره خوب گزینهi )Bij(گیرنده ، بر اساس خواست تصمیم

  .در نظر گرفت) Q(j)داندفرد خبره را الزم می  jکه حمایت(
را  می توان تعمیم یافته میانگین موزون معمولی در فضاي فازي محسوب  Uiبا توجه به توضیحات فوق 

  . شودواقع می   "And"و   "OR"کند که همیشه بین جمع این اپراتور، نوعی جمع فراهم می. کرد
  
  هاي تحقیقیافته - 4

  هاي بخش کیفی پژوهشیافته - 1- 4
 64از میان . شودهاي پژوهش پرداخته میهاي موردنیاز، در ادامه به یافتهپس از گردآوري و بررسی داده

مفهوم  83و دوم به ترتیب،  اي که همراستا با هدف این پژوهش است، در گام اولپژوهش بررسی شده
بندي گردید که نتایج این مراحل در گروه دسته 41استخراج و فهرست گردید و در گام سوم، این مفاهیم به 

  :شودمشاهده می 2جدول 
  بندي مفاهیم مستخرج از ادبیات پژوهشگروه: 2جدول 

  ردیف مفاهیم  گروه
  1  بهبود زمان انجام کار  ..)هزینه و زمان، کیفیت، عملکرد و (وري سازمانبهبود بهره
  2  وري بهبود بهره  ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره

ها براي  سپاري فعالیت قدرت مالی ایجادشده از طریق برون  ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره
  3  سازمان

/ کننده گذاري خطر بین سازمان و تامین به اشتراك  تامین کنندهتسهیم ریسک بین سازمان و 
  4  سپارپذیر  برون

  5  امکان انتقال دانش به سازمان در  فرایند برون سپاري  امکان انتقال دانش به سازمان در فرآیند برون سپاري

هاي ارایه  هایی نظیر هزینه هزینه(سازمانهاي  کاهش هزینه  ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره
  6  )خدمت و هزینه سربار

  7  بهبود عملکرد سازمان ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره
  8  پذیري سازمان در مقابل تغییرهاي محیطی افزایش انعطاف  پذیري سازمان در مقابل تغییرهاي محیطی افزایش انعطاف

  9  هاي اصلی سازمان تمرکز بیشتر بر فعالیت  هاي اصلی سازمان بیشتر بر فعالیتتمرکز 
  10  ارتقاي کیفیت خدمات به ذینفعان سازمان  ارتقاي کیفیت خدمات به ذینفعان سازمان

  11  تسلط و گسترش زیرساخت سازمان  هاي اصلی سازمان تمرکز بیشتر بر فعالیت

... برخورداري منافعی مانند کاهش قیمت، افزایش کیفیت و   ..)عملکرد و هزینه و زمان، کیفیت، (وري سازمانبهبود بهره
  12  حاصله از رقابت بین شرکت هاي خصوصی

  13  افزایش ظرفیت استفاده از منابع داخلی سازمان ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره
  14  سازي در امر ایجاد خالقیت در سازمان فرهنگ ..)و هزینه و  زمان، کیفیت، عملکرد(وري سازمانبهبود بهره

  15  میزان ملموس بودن فعالیت  میزان ملموس یا ناملموس بودن فعالیت
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  ردیف مفاهیم  گروه

  16  میزان پیچیدگی فعالیت  میزان پیچیدگی یا سادگی فعالیت
  17  هزینه  فعالیت  هزینه فعالیت
  18  درآمد فعالیت  درآمد فعالیت

اهمیت راهبردي فعالیت در جایگاه کلی سازمان در عرصه   فعالیت در جایگاه کلی سازماناهمیت راهبردي 
  19  رقابت

  20  فراگیري فعالیت در بخش هاي مختلف  هاي مختلففراگیري فعالیت در بخش
  21  میزان پیوندي که فعالیت با مشتري دارد  میزان پیوندي که فعالیت با مشتري دارد

 سازمانهاي  میزان وابستگی این فعالیت با سایر فعالیت  هابا سایر فعالیتمیزان وابستگی فعالیت 
  22  چقدر است

  23  وجود دانش فنی در ارتباط با فعالیت در سازمان  سازمان در انجام فعالیت با ارتباط در فنی دانش وجود
  24  فعالیت در سازمانوجود مهارت مورد نیاز انجام   سازمان در فعالیت انجام نیاز مورد مهارت وجود

یک رویه باثبات و استاندارد براي انجام فعالیت موردنظر   وجود یک رویه باثبات و استاندارد براي انجام فعالیت
  25  .وجود داشته باشد

  26  کنندهاستفاده از ظرفیت و امکانات شرکت تامین  کننده تامین شرکت امکانات و ظرفیت از استفاده
  27  یابی به موقعیت رقابتی نسبت به سازمان هاي دیگر دست  دیگر هاي سازمان به نسبت رقابتی موقعیت به یابی دست

  دیگر هاي سازمان به نسبت رقابتی موقعیت به یابی دست
باعث ایجاد ) سپارشده برون(فعالیت واگذارشده 

شود که براي سازمان فرصت ایجاد  وکارهایی می کسب
  .دهد اف خود یاري میکند و سازمان را در نیل به اهد می

28  

سرعت و (تغییر ذینفعان  گویی به نیازهاي درحالپاسخ
  )چابکی

سرعت و (نفعان تغییر ذي گویی به نیازهاي درحالپاسخ
  29  )چابکی

  30  هاي مشابه توسعه همکاري در دیگر سازمان  مشابه هاي سازمان دیگر در همکاري توسعه
  31  ها یابی به افراد برخوردار از دانش آخرین فناوريدست  روزانجام فعالیت بر اساس دانش و تخصص 

  35  حل مساله کمبود کارکنان در سازمان سازمان در کارکنان کمبود مساله حل
 نظارت براي متخصص و کارآمد انسانی نیروي وجود

 واگذارشده هاي برفعالیت
وجود نیروي انسانی کارآمد و متخصص براي نظارت 

  36  واگذارشدههاي  برفعالیت

 و منابع مدیریت بهینگی میزان درخصوص سازمان توانایی
  آن هاي آوريفن و تجهیزات نوع

توانایی سازمان درخصوص میزان بهینگی مدیریت منابع و 
  39  هاي آن آورينوع تجهیزات و فن

سپاري  برونآزادسازي وقت و پیچیدگی کاري کارکنان بابت   هاي اصلی سازمان تمرکز بیشتر بر فعالیت
  40  تر منابع انسانی ها و کنترل و مدیریت بهتر و دقیق فعالیت

  41  اهمیت نسبی فعالیت  )حساسیت فعالیت(اهمیت نسبی فعالیت
  42  اصلی یا پشتیبانی فعالیت اصلی یا پشتیبانی فعالیت

  43  کننده تعداد تامین کننده موجود تعداد تامین
  44  کننده قیمت تامینهزینه و  کننده هزینه و قیمت تامین

 سازمان در کارکنان کمبود مسأله حل
خطر کاهش احساس امنیت شغلی و میزان وفاداري 

  45  کارکنان

  46  کننده کیفیت خدمات تامین کننده کیفیت خدمات تامین
  47  کننده گستردگی دامنه خدمات تامین کننده کیفیت خدمات تامین
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  ردیف مفاهیم  گروه

 کنندهتوسط تامیندسترسی به اطالعات محرمانه سازمان 
 استفاده سوء احتمال و کنندگان تامین به خطر وابستگی

  48  آنان

  49  حل مشکل کمبود یا مازاد نیروي کار سازمان در کارکنان کمبود مساله حل
  50  اطالعات امنیت کنندهدسترسی به اطالعات محرمانه سازمان توسط تامین

  51  جریان نقدي بهتر ..)و هزینه و زمان، کیفیت، عملکرد (وري سازمانبهبود بهره
  52  سرمایه بازگشت نرخ افزایش ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره
  53  کاهش زمان فعالیت در سازمان تامین کننده ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره
  54  وري هزینهبهره ..)عملکرد و هزینه و زمان، کیفیت، (وري سازمانبهبود بهره
  55  وري سیستمبهره ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره

  56  عبور از ریسک و دادن آن به پیمانکاران تسهیم ریسک بین سازمان و تامین کننده
  57  اجتناب از هدر رفتن سرمایه گذاري کالناجتناب از سرمایه

  58  سپاريکیفیت ضعیف فرآیند برون کنندگانسپاري و نظارت بر تامینهاي برونهزینه
  59  یابی کیفیت باالي خدمات براي مزیت رقابتیدست ارتقاي کیفیت خدمات به ذینفعان سازمان

  60  تزریق پول نقد ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره
  61  عرضه کننده/ وجود بازار  کننده موجود تعداد تامین

  62  خطر شهرت و از دست دادن مشتریان  خطر شهرت و از دست دادن مشتریان

افشاي اطالعات محرمانه و ازدست دادن حقوق مالکیت   کنندهدسترسی به اطالعات محرمانه سازمان توسط تامین
  63  فکري

  64  انتقال دانش از سازمان در  فرایند خدمت به بیرونامکان  سپاريامکان انتقال دانش از سازمان در  فرایند برون
  65  از دست دادن دانش و توانایی نوآوري سازمان از دست دادن دانش و توانایی نوآوري سازمان

  66  ازدست دادن کنترل بر فرآیند کاري  ازدست دادن کنترل بر فرآیند کاري
- خطرات ناشی از عدم ارایه مطلوب خدمات توسط تامین

  کننده
- خطرات ناشی از عدم ارایه مطلوب خدمات توسط تامین

  67  کننده

  68  کننده دسترسی به اطالعات راهبردي سازمان توسط تامین  کنندهدسترسی به اطالعات محرمانه سازمان توسط تامین
  69 قوانین و مقررات دولتی در خصوص برون سپاري  سپاريقوانین و مقررات دولتی در خصوص برون

  70  قوانین و مقررات و رویه هاي جاري سازمان  سپاريقوانین و مقررات سازمان در خصوص برون

قوانین و مقررات کشوري که ممکن است فرایند   سپاريقوانین و مقررات دولتی در خصوص برون
  71  رو کند سپاري را با مشکل روبه برون

  72  مربوط به اتحادیه هاي کارگريقوانین   سپاريقوانین و مقررات دولتی در خصوص برون
  73  کنندگان هاي توجه به ارزیابی و انتخاب تامین هزینه  کنندگانسپاري و نظارت بر تامینهاي برونهزینه
  74  هاي نظارت بر تامین کنندگان هزینه  کنندگانسپاري و نظارت بر تامینهاي برونهزینه

کننده از تامین(هاي مربوط به تغییر تامین کنندگان هزینه  هاي مربوط به تغییر تامین کنندگان هزینه
  75  )اولیه به ثانویه

تورم، هزینه هاي ( ها درطول اجراي قرارداد افزایش هزینه
  ...)پیش بینی نشده و 

ناشی از تورم یا ( ها درطول اجراي قرارداد افزایش هزینه
  76  )هزینه هاي پیش بینی نشده در قرارداد

  77  هزینه کنترل کیفیت کاري  کنندگانسپاري و نظارت بر تامینهاي برونهزینه
  78  کنندگان در تحویل ظرفیت مورد نیازتوانایی تامین  کننده کیفیت خدمات تامین
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  ردیف مفاهیم  گروه

  79  تنوع در ارایه خدمات  ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره
  80  سرمایه گذاري کالناجتناب از   اجتناب از سرمایه گذاري کالن

  81  فشارهاي جامعه  سپاريقوانین و مقررات دولتی در خصوص برون
  82  اهمیت راهبردي فعالیت  اهمیت راهبردي فعالیت در جایگاه کلی سازمان

  83  عملکرد مالی  ..)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره
  

ها در دوسته فرعی و بین مفاهیم، در گام چهارم، هریک از گروه هاي مختلف موجود درپس از شناخت گروه
  .شودمشاهده می 3بندي شده که نتایج آن در جدول اصلی، دسته

  
  سپاريگیري براي برونبندي عوامل موثر بر تصمیمدسته -3جدول

  دسته اصلی فرعی دسته  گروه  ردیف
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  ..)هزینه و زمان، کیفیت، عملکرد و (وري سازمانبهبود بهره  1
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  تسهیم ریسک بین سازمان و تامین کننده  2
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  امکان انتقال دانش به سازمان در فرآیند برون سپاري  3
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  محیطیپذیري سازمان در مقابل تغییرهاي  افزایش انعطاف  4
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  هاي اصلی سازمان تمرکز بیشتر بر فعالیت  5
 ماهیت فعالیت نوع فعالیت  میزان ملموس یا ناملموس بودن فعالیت  6
 ماهیت فعالیت نوع فعالیت  میزان پیچیدگی یا سادگی فعالیت  7
 ماهیت فعالیت فعالیتنوع   هزینه فعالیت  8
 ماهیت فعالیت نوع فعالیت  درآمد فعالیت  9

 ماهیت فعالیت نوع فعالیت  اهمیت راهبردي فعالیت در جایگاه کلی سازمان  10
 ماهیت فعالیت نوع فعالیت  هاي مختلففراگیري فعالیت در بخش  11

ارتباطات   میزان پیوندي که فعالیت با مشتري دارد  12
 فعالیت

 فعالیتماهیت 

ارتباطات   هامیزان وابستگی فعالیت با سایر فعالیت  13
 فعالیت

 ماهیت فعالیت

توانمندي   سازمان در انجام فعالیت با ارتباط در فنی دانش وجود  14
 سازمان

 شرایط محیطی

توانمندي   سازمان در فعالیت انجام نیاز مورد مهارت وجود  15
 سازمان

 شرایط محیطی

 ماهیت فعالیت نوع فعالیت  باثبات و استاندارد براي انجام فعالیتوجود یک رویه   16
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  کننده تامین شرکت امکانات و ظرفیت از استفاده  17
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  دیگر هاي سازمان به نسبت رقابتی موقعیت به یابی دست  18
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  مشابه هاي سازمان دیگر در همکاري توسعه  19
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 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  انجام فعالیت بر اساس دانش و تخصص روز  20
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده سازمان در کارکنان کمبود مساله حل  21

 نظارت براي متخصص و کارآمد انسانی نیروي وجود  22
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  واگذارشده هاي برفعالیت

 نوع و منابع مدیریت بهینگی میزان درخصوص سازمان توانایی  23
  آن هاي آوريفن و تجهیزات

توانمندي 
 سازمان

 شرایط محیطی

 کننده موجود تعداد تامین  24
شرایط 

 کنندگانتامین
  شرایط محیطی

 کننده هزینه و قیمت تامین  25
شرایط 

 کنندگانتامین
  شرایط محیطی

 ماهیت فعالیت نوع فعالیت  اصلی یا پشتیبانی بودن فعالیت  26

شرایط   کننده کیفیت خدمات تامین  27
 کنندگانتامین

  شرایط محیطی

 سپاريهاي برونمحرك هابازدارنده  دسترسی به اطالعات محرمانه سازمان توسط تامین کننده  28
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  کالن گذارياجتناب از سرمایه  29
 سپاريهاي برونمحرك هابازدارنده خطر شهرت و از دست دادن مشتریان  30
 سپاريهاي برونمحرك هابازدارنده  کنندگانسپاري و نظارت بر تامینهاي برونهزینه  31

  سپاريقوانین و مقررات دولتی در خصوص برون  32
شرایط 

سیاسی و 
 قانونی

  شرایط محیطی

  سپاريقوانین و مقررات سازمان در خصوص برون  33
شرایط 

سیاسی و 
 قانونی

  شرایط محیطی

 سپاريهاي برونمحرك هابازدارنده  ازدست دادن کنترل بر فرآیند کاري  34
 سپاريهاي برونمحرك هابازدارنده  کنندهخطرات ناشی از عدم ارایه مطلوب خدمات توسط تامین  35
 سپاريهاي برونمحرك هابازدارنده  هاي مربوط به تغییر تامین کنندگان هزینه  36

تورم، هزینه هاي پیش ( ها درطول اجراي قرارداد افزایش هزینه  37
 سپاريهاي برونمحرك هابازدارنده  ...)بینی نشده و 

 ماهیت فعالیت نوع فعالیت  )فعالیت حساسیت(فعالیت نسبی اهمیت  38
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  )سرعت و چابکی(تغییر ذینفعان  گویی به نیازهاي درحالپاسخ  39
 سپاريهاي برونمحرك هاانگیزاننده  ارتقاي کیفیت خدمات به ذینفعان سازمان  40
 سپاريهاي برونمحرك هابازدارنده  از دست دادن دانش و توانایی نوآوري سازمان  41
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ذکر است الزم به. آمده است 4پایانی این پژوهش، نتایج حاصل از این پژوهش در جدول در گام پنجم و 
نفر از کارشناسان با  10سپاري، از نظرات بندي عوامل موثر بر تصمیم برونبندي و دستهبراي تایید گروه

  . ها نیز قرار گرفته شدتجربه سازمان و همچنین اساتید دانشگاهی استفاده گردید که مورد تایید آن
 سپاريگیري براي برونالگوي اصلی عوامل موثر بر تصمیم -4جدول

دسته 
کد   گروه  دسته فرعی  اصلی

  عامل

یت
فعال

ت 
اهی

م
  

  نوع فعالیت

  1  وجود یک رویه با ثبات و استاندارد براي انجام فعالیت
  2  هزینه فعالیت

  3  )حساسیت فعالیت(اهمیت نسبی فعالیت
  4  یا پشتیبانی فعالیت اصلی

  5  درآمد فعالیت
  6  اهمیت راهبردي فعالیت در جایگاه کلی سازمان

  7  فراگیري فعالیت در بخش هاي مختلف
  8  میزان پیچیدگی یا سادگی فعالیت

  9  میزان ملموس یا ناملموس بودن فعالیت

  10  میزان پیوندي که فعالیت با مشتري دارد  ارتباطات فعالیت
  11  میزان وابستگی فعالیت با سایر فعالیت ها

رك
مح

ري
سپا

ون 
ي بر

ها
  

  هاانگیزاننده

  12  کنندهاستفاده از ظرفیت و امکانات شرکت تامین
  13  دستیابی به موقعیت رقابتی نسبت به سازمان هاي دیگر

  14  )سرعت و چابکی(پاسخگویی به نیازهاي در حال تغییر ذینفعان
  15  هاي مشابههمکاري با دیگر سازمانتوسعه 

  16  انجام فعالیت بر اساس دانش و تخصص روز
  17  حل مسأله کمبود کارکنان در سازمان

وجود نیروي انسانی کارآمد و متخصص براي نظارت بر فعالیت هاي واگذار 
  18  شده

  19  تمرکز بیشتر بر فعالیت هاي اصلی
  20  کالنگذاري اجتناب از سرمایه

  21  ...)زمان، کیفیت، عملکرد و هزینه و (وري سازمانبهبود بهره
  22  کنندهتسهیم ریسک بین سازمان و تامین

  23  سپاريامکان انتقال دانش به سازمان در فرآیند برون
  24  پذیري سازمان در مقابل تغییرات محیطیافزایش انعطاف

  25  سازمان ارتقاء کیفیت خدمات به ذینفعان

  26  خطر شهرت و ازدست دادن مشتریان  هابازدارنده
  27  از دست دادن کنترل بر فرآیندکاري
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دسته 
کد   گروه  دسته فرعی  اصلی

  عامل
  28  از دست دادن دانش و توانایی نوآوري سازمان

  29  کنندهخطرات ناشی از عدم ارایه مطلوب خدمات توسط تامین
  30  کنندهدسترسی به اطالعات محرمانه سازمان توسط تامین

  31  کنندگانسپاري و نظارت بر تامینهاي برونهزینه
  32  )بینی نشدهتورم و هزینه هاي پیش(ها در طول اجراي قراردادافزایش هزینه

  33  کنندگانهاي مربوط به تغییر تامینهزینه

طی
محی

یط 
شرا

  

  توانمندي سازمان

نوع تجهیزات و توانایی سازمان در خصوص میزان بهینگی مدیریت منابع و 
  34  فناوري آن

  35  وجود یا عدم وجود دانش فنی در ارتباط با انجام فعالیت سازمان
  36  وجود یا عدم وجود مهارت مورد نیاز انجام فعالیت در سازمان

شرایط سیاسی و 
  قانونی

  37  قوانین و مقررات دولتی در خصوص برون سپاري
  38  قوانین و مقررات سازمان

شرایط تامین 
  کنندگان

  39  کنندگان موجودتعداد تامین
  40  کنندگانکیفیت خدمات تامین
  41  کنندههزینه و قیمت تامین

  
  هاي بخش کمی پژوهشیافته - 5

پرداخته خواهد  ajبه تعیین سطر ) که در گذشته بیان گردید(گري فازيابتدا بر اساس مراحل روش غربال
  شود؛ صورت زیر محاسبه می را به 푎1عنوان نمونه  به. شد

 7شده است که در اینجا به دلیل طیف  انتخاب مقیاس در نقاط تعداد qطور اشاره شد، در رابطه زیر،  همان
 خبره افراد تعداد بیانگر rشود،  می 7برابر با  )نهایت مهم اهمیت تا بی بی(امتیازي پرسشنامه غربالگري فازي 

 .نیز شماره خبره موردنظر است Kاست و  10است که برابر با  گیري تصمیم فرآیند در کننده مشارکت

푏(푘) = 퐼푛푡 1 + (푘
푞 − 1
푟

q= 7 
r= 10 
k= 1 

푏(1) = 퐼푛푡 1 + (1 7 − 1
10 )

푄 (푘) = 푆 ( )                푄 (1) = 푆1 
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را به همین ترتیب محاسبه کرده و در  ajدیگر .  دهیم قرار می)  اهمیت بی( Nرا  a1،   1با توجه به جدول 

در پرسشنامه هر خبره یکی از واژگان زبانی . شودقرارداده می) 6جدول(سطري در جدول نظرخبرگان 
  .شودتشکیل می 5،  جدول 1نهایت مهم را برگزید که مطابق با جدول  اهمیت تا بی بی

  سازي فازينظرات خبرگان در مرحله غربال: 5جدول 
  خبرگاننظرات   
مع
 یار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 V
H 

O
U 

O
U L V

H H H O
U 

O
U L 

2 V
H 

O
U M V

H 
O
U 

O
U H O

U 
O
U 

O
U 

3 O
U 

O
U H L V

H 
V
H H V

H 
V
H 

O
U 

4 V
H 

V
H H H H H H H V

H 
V
H 

5 O
U 

V
H H V

H 
O
U H O

U 
O
U 

V
H 

O
U 

6 O
U 

O
U H V

H 
O
U 

O
U 

O
U 

V
H 

O
U 

V
H 

7 V
H H H H H M V

H 
V
H 

O
U 

O
U 

8 V
H 

O
U H M V

H H H V
H 

O
U 

V
H 

9 V
H 

V
H H L O

U H H V
H 

V
H H 

10 O
U 

O
U H L V

H M V
H 

V
H 

V
H 

V
H 

11 O
U 

O
U 

V
H H O

U H O
U H V

H 
O
U 

12 O
U 

V
H H M O

U M V
H 

O
U 

O
U H 

13 O
U 

O
U 

O
U 

V
H 

V
H 

V
H 

O
U 

O
U 

O
U 

V
H 

14 O
U 

O
U M O

U 
O
U 

V
H 

O
U 

V
H 

O
U 

O
U 

15 O
U 

O
U M V

H H M O
U 

V
H 

O
U H 

16 O
U 

O
U 

V
H M O

U 
V
H 

O
U 

O
U 

O
U 

O
U 

17 O
U 

O
U L M H H O

U 
V
H 

V
H 

V
H 

18 V
H M H H H H O

U 
O
U 

O
U H 
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  خبرگاننظرات   
مع
 یار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 O
U 

O
U H O

U H O
U H V

H 
O
U 

V
H 

20 O
U 

O
U 

V
L H H V

H M H V
H 

O
U 

21 O
U 

O
U H H O

U 
V
H 

V
H 

O
U 

O
U 

O
U 

22 O
U 

O
U 

V
H M H H O

U 
V
H 

V
H H 

23 O
U 

O
U 

V
H L O

U H O
U 

V
H 

O
U H 

24 O
U 

O
U 

V
H H V

H 
V
H 

O
U H V

H H 

25 O
U 

O
U 

V
H H H V

H 
O
U H O

U 
O
U 

26 V
H 

O
U 

V
H M H O

U 
V
H H V

H H 

27 O
U 

O
U 

V
H H O

U 
V
H M V

H 
V
H H 

28 O
U 

O
U L H O

U H M H O
U M 

29 O
U 

O
U M M O

U 
V
H 

V
H H V

H H 

30 O
U 

O
U M V

H H H O
U 

O
U 

O
U M 

31 O
U 

O
U H H O

U 
V
H 

V
H 

V
H H H 

32 V
H 

V
H H H O

U H L H V
H H 

33 O
U 

O
U 

V
H L V

H H O
U M H H 

34 O
U 

O
U M V

H 
V
H H O

U H H O
U 

35 O
U M V

H H O
U H V

H 
V
H 

V
H 

O
U 

36 O
U M H H V

H M V
H 

V
H 

V
H 

O
U 

37 O
U 

O
U 

V
H H O

U M N O
U 

V
H 

O
U 

38 O
U 

O
U 

V
H H O

U M H V
H H O

U 

39 O
U 

O
U 

V
H M O

U 
V
H 

V
H H V

H 
O
U 

40 O O V H O V O V O O
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  خبرگاننظرات   
مع
 یار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U U H U H U H U U 

41 O
U 

O
U M H O

U 
V
H 

O
U 

O
U 

V
H 

O
U 

شود و دیگر شرح داده می 1شیوه انتخاب براي معیار . شونددر این مرحله معیارهاي نهایی انتخاب می
شود، نظرات خبرگان در مشاهده می 6همانطور که در جدول . شوندمعیارها به همین ترتیب انتخاب یا رد می

در سطر بعدي که سطر . شودبه صورت نزولی از چپ به راست مرتب می 1سطر مربوط به معیار شماره 
MIN شود، مینیمم سطر گذاري مینامaj  گیرد و سطر قرار می) نظرات خبرگان( 1و سطرMIN  را تشکیل

معیاري،   MIN فرض تعیین شده از سوي اساتید و کارشناسان مربوطه، چنانچه در سطربنابه پیش. دهدمی
شود و این کار براي انتخاب می 1، بنابراین، معیار داشته باشد، معیار مورد نظر انتخاب خواهد شد OUیک 

  .شودمشاهده می 6شود که در جدول معیار دیگر تکرار می 40
 سازي معیارهاي مدل پژوهشنهایی: 6جدول

   تابع اجماع  
 نتیجه 퐚퐣 N VL VL L L M H H VH OU Ui/معیار
1 L L H H VH VH OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
2 M H VH VH OU OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
3 L H H VH VH VH VH OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
4 H H H H H H VH VH VH VH OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
5 H H VH VH VH OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
6 H VH VH VH OU OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
7 M H H H H VH VH VH OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
8 M H H H VH VH VH VH OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
9 L H H H H VH VH VH VH OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
10 L M H VH VH VH VH VH OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
11 H H H VH VH OU OU OU OU OU OU  
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   تابع اجماع  
 نتیجه 퐚퐣 N VL VL L L M H H VH OU Ui/معیار

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
12 M M H H VH VH OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
13 VH VH VH VH OU OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
14 M VH VH OU OU OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
15 M M H H VH VH OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
16 M VH VH OU OU OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
17 L M H H VH VH VH OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
18 M H H H H H VH OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
19 H H H VH VH OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
20 VL M H H H VH VH OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
21 H H VH VH OU OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
22 M H H H VH VH VH OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
23 L H H VH VH OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
24 H H H VH VH VH VH OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
25 H H H VH VH OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
26 M H H H VH VH VH VH OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
27 M H H VH VH VH VH OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
28 L M M H H H OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
29 M M H H VH VH VH OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
30 M M H H VH OU OU OU OU OU OU  

MIN N VL VL L L M H H VH OU 
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   تابع اجماع  
 نتیجه 퐚퐣 N VL VL L L M H H VH OU Ui/معیار

31 H H H H VH VH VH OU OU OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

32 L H H H H H VH VH VH OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

33 L M H H H VH VH OU OU OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

34 M H H H VH VH OU OU OU OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

35 M H H VH VH VH VH OU OU OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

36 M M H H VH VH VH VH OU OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

37 N M H VH VH OU OU OU OU OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

38 M H H H VH VH OU OU OU OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

39 M H VH VH VH VH OU OU OU OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

40 H VH VH VH OU OU OU OU OU OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

41 M H VH VH OU OU OU OU OU OU OU  
MIN N VL VL L L M H H VH OU 

ها در سپاري فعالیتگیري براي برونشود، تمامی معیارهاي موثر بر تصمیمطور که مشاهده میهمان   
، مشاهده 1شرکت صنایع اُپتیک اصفهان مورد تایید قرار گرفتند و مدل پژوهش تایید گردید که در شکل 

  .شودمی
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  مدل پژوهش: 1شکل
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  گیريجمع بندي و نتیجه - 6

ي هرچه حوزه. اجراي هر تصمیمی نیاز به ساز و کار، رویه و نظام دارد، تا بتوان آن را به درستی پیش برد
سپاري از این امر تصمیمات برون. رودتر باشد، اهمیت این موضوع نیز باالتر میتاثیر گذاري تصمیمات بزرگ

سازمان بزرگ مانند شرکت صنایع اُپتیک سپاري در یک در نتیجه، اجراي تصمیمات برون. مستثنی نیستند
پرسش اساسی این . و کار دارد هاي متعددي است، نیاز به فرآیند و سازاصفهان که داراي واحدها و فعالیت

که این. آیندسپاري چگونه به مرحله اجرا در میسپاري نمود و تصمیمات برونتوان بروناست که چگونه می
در . بایست با توجه به معیارها و عواملی تعیین کننده صورت بگیردپاري شوند، میسها باید برونکدام فعالیت

گیري این پژوهش با استفاده از روش هاي کیفی و کمی، الگویی طراحی گردید که بتوان به وسیله آن تصمیم
- این الگوي تصمیم. صحیح و هوشمندانه گرفت و مخاطرات این تصمیم استراتژیک کاهش یا حذف گردد

سپاري حاصل گیري براي بروندر الگوي پیشنهادي، تصمیم. معیار است 41مولفه و  7بعد،  3گیري داراي 
  . مرحله است 3گذار از 

 به یابیکننده، دستتامین شرکت امکانات و ظرفیت از استفاده(ابتدا در مرحله نخست از طریق شناسایی مزایا 
، )چابکی و سرعت(نفعانذي تغییر حال در نیازهاي به گوییسخدیگر، پا هاي سازمان به نسبت رقابتی موقعیت
 کمبود مساله روز، حل تخصص و دانش اساس بر فعالیت مشابه، انجام هايسازمان دیگر با همکاري توسعه

 شده، تمرکز واگذار هايفعالیت بر نظارت براي متخصص و کارآمد انسانی نیروي سازمان، وجود در کارکنان
 و عملکرد کیفیت، زمان،(سازمان وريبهره کالن، بهبود گذاريسرمایه از اصلی، اجتناب هايفعالیت بر بیشتر
سپاري، برون فرآیند در سازمان به دانش انتقال کننده، امکانتامین و سازمان بین ریسک ، تسهیم...) و هزینه

و معایب ) سازمان ذینفعان به دماتخ کیفیت محیطی، ارتقاي تغییرات مقابل در سازمان پذیريانعطاف افزایش
 دانش دادن دست فرآیندکاري، از بر کنترل دادن دست مشتریان، از دادن ازدست و شهرت خطر(سپاري برون

 به کننده، دسترسیتامین توسط خدمات مطلوب ارایه از عدم ناشی سازمان، خطرات نوآوري توانایی و
 کنندگان، افزایشتامین بر نظارت و سپاريبرون هايهزینهکننده، تامین توسط سازمان محرمانه اطالعات

- تامین تغییر به مربوط هاي، هزینه)نشده بینیپیش هايهزینه و تورم(قرارداد اجراي طول در هاهزینه
  . گذاردسر میسپاري اشراف پیدا کرده و اولین مرحله از تصمیم را پشت، به لزوم و اهمیت برون)کنندگان

ها وجود دارد یا به عبارت سپاري آنهایی است که ماهیتاً امکان برونبعد، نوبت به تعیین فعالیتدر مرحله 
منظور تشخیص میزان پتانسیل به. سپاري کننددیگر، به این پرسش پاسخ گوید که چه فعالیتی را باید برون

این . گردد، توجه شودالیت برمیسپاري باید به برخی معیارهایی که به ماهیت فعها براي بروندرونی فعالیت
نسبی  فعالیت، اهمیت فعالیت، هزینه انجام براي استاندارد و ثبات با رویه یک وجود: اند ازمعیارها عبارت

 کلی جایگاه در فعالیت راهبردي فعالیت، اهمیت فعالیت، درآمد پشتیبانی یا ، اصلی)فعالیت حساسیت(فعالیت
 یا ملموس فعالیت، میزان سادگی یا پیچیدگی مختلف، میزان هاي بخش در فعالیت سازمان، فراگیري

  .هافعالیت سایر با فعالیت وابستگی دارد و میزان مشتري با فعالیت که پیوندي فعالیت، میزان بودن ناملموس
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بایست مالحظات بیرونی یا شرایط محیطی که از سه بخش توانمندي در گام پایانی، سازمان می

سازمان در خصوص میزان بهینگی مدیریت منابع و نوع تجهیزات و فناوري آن، وجود یا عدم توانایی (سازمان
وجود دانش فنی در ارتباط با انجام فعالیت سازمان، وجود یا عدم وجود مهارت مورد نیاز انجام فعالیت در 

و مقررات وزارت  سپاري و قوانینقوانین و مقررات دولتی در خصوص برون(، شرایط سیاسی و قانونی)سازمان
کنندگان تعداد، کیفیت خدمات و هزینه و قیمت تامین(کنندگانو در نهایت شرایط تامین) علوم و سازمان

سپاري اتخاذ نماید و از مزایاي آگاهی پیدا کند تا در نهایت بتواند تصمیمی صحیح در خصوص برون) موجود
  . مند گردندبهرهتواند به همراه داشته باشد می متعددي که این تصمیم

سپاري در شرکت صنایع اُپتیک اصفهان با اندرکاران حوزه برونشود مسئوالن و دستدر نتیجه پیشنهاد می   
هاي ها و چارچوبگذارد، از روشتوجه به اینکه این نوع تصمیمات تأثیر زیادي بر عملکرد کلی سازمان می

ده نمایند و نتایج تصمیمات خود را ارزیابی و در صورت علمی همانند الگوي پیشنهادي در این پژوهش استفا
لزوم، اقدام به اصالح معیارهاي پیشنهادي نمایند تا در نهایت بتوانند الگویی بومی براي سازمان خود طراحی 

  . نمایند
گیري چند گیري و تصمیمهاي وزنشود که پژوهش هاي آتی، با استفاده از روشهمچنین، پیشنهاد می

سپاري را هاي قابل بروناقدام به شناسایی درجه اهمیت این معیارها کنند تا به وسیله آن بتوان فعالیتمعیاره 
ها گونه سازمانها در اینسپاري فعالیتبندي نمود و در نهایت مدلی جامع براي برونشناسایی و اولویت

  .طراحی نمود
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