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چکیده 
در سالهای اخیر سازمانهای دولتی ،بهویژه دانشگاهها ،بهواسطه قوانین و بخشنامههای صادرشده از
سوی مراجع ذیربط ،برونسپاری فعالیتهای خود را در دستور کار قرار دادهاند .پژوهش حاضر با هدف
ارائه مدلی برای شناسایی فعالیتهای قابلبرونسپاری در دانشگاهها و بهطور خاص در «دانشگاه شیراز»
و با استفاده از روش پژوهش آمیخته (استفاده از روش کیفی فراترکیب برای استخراج معیارهای مؤثر بر
تصمیم برونسپاری و روش دلفی برای نهاییسازی آنها و سپس استفاده از روشهای کمّی برای تعیین
درجه اهمیت معیارها) انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش همه استادان آشنا با موضوع
برونسپاری و کارشناسان و متصدیان این حوزه در «دانشگاه شیراز» هستند که  17نفر از آنها با استفاده
از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .مدل ارائهشده در این پژوهش دارای  3بُعد 7 ،مؤلفه و 39
معیار است که بر اساس نتایج ،معیارهای اهمیت راهبردی فعالیت در جایگاه کلی سازمان ،اهمیت نسبی
فعالیت ،میزان وابستگی فعالیت با سایر فعالیتها ،فراگیری فعالیت در بخشهای مختلف ،درآمد فعالیت و
هزینه فعالیت بهترتیب مهمترین معیارهای مؤثر در شناسایی فعالیتهای قابلبرونسپاری در «دانشگاه
شیراز» هستند.
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.1مقدمه 

در عصر حاضر ،رشد سریع فناوری ،افزایش سرعت تغییرات در بازار محصوالت ،رقبا و
گسترش مرزهای بازار ،سازمانها را بهسوی بدونمرزشدن سوق میدهد .ویژگی این سازمانها
ساختارهای منعطف و شبکههای تأمین گسترده ،است به گونهای که قادر هستند همواره خود را
همراستا با تغییرات محیطی هماهنگ سازند؛ و این خود مستلزم قابلیت دسترسی آسان و سریع
سازمان به منابع موردنیاز همچون نیروی انسانی متخصص ،دانش فنی و فناوری پیشرفته در
خارج از سازمان است .در این حالت ،سازمانها برای کسب منافع خود نیازمند برنامهریزی
منسجم و پیشرفته هستند .این منافع را نمیتوان فقط توسط یک سازمان بهتنهایی بهدست آورد؛
چرا که سازمانها باید بر فعالیتهایی تمرکز کنند که در انجام آنها مزیت رقابتی دارند و
فعالیتهای جانبی را به سایر سازمانها واگذار کند ( .)Graf & Mudam., 2005در ایران نیز
طی سالهای اخیر ،مدیران شاهد ظهور بیوقفه ابزارهای مدیریتی بودهاند .در دو دهه گذشته
امواجی پیدرپی از ابزارهایی مانند ایزو ،9000نظامهای ارتقای بهرهوری ،مدلهای تعالی
سازمانی ،برنامههای تحول اداری ،نظامهای جبران خدمات ،مهندسی مجدد فرآیندها،
برونسپاری ،1برنامهریزی راهبردی و غیره وارد برنامه کاری سازمانها شدهاند (اکبری و نیکزاد،
 .)1390امروزه سازمانها برونسپاری را یک ضرورت اجرایی در نظر میگیرند و بسیاری از
خدمات را برای برونسپاری برنامهریزی میکنند.
عدم کارایی موجب ضعف در نظام اداری کشور شده است که در این میان ،مدیریت دولتی
نوین و اقتصاد پویا به دنبال جبران اینگونه ضعفها هستند .ازجمله این اقدامات ،کارکردن
شرکتهای دولتی و گرایش به حذف الیههای نظام دولتی و حرکت بهسوی کاهش تصدیگری
و خصوصیسازی برای افزایش بهرهوری دولت است .برونسپاری با هدف ایجاد مزیت رقابتی،
به دلیل اینکه دانشگاهها دارای رقابت شدید نیستند ،چندان حس نمیشود؛ اما میتواند منافعی
نظیر صرفهجویی در هزینهها ،تسریع در امور اداری و کاهش کاغذبازی شدید و خشک ،کیفیت
بهتر خدمات ارائهشده به ذیعالقگان ،دستیابی به دانش فنی پیشرفته در ارائه خدمات ،استفاده از
دانش متخصصان ،تمرکز بر فعالیت اصلی ،کاهش حجم دانشگاه و غیره داشته باشد .دانشگاهها
بهعنوان یکی از سازمانهای مهم با حجم گستردهای از فعالیتها برای جلوگیری از هدررفتن
سرمایهها ،خدمترسانی مؤثرتر ،کاهش بوروکراسیهای اداری و ادامه بقا باید با درنظرگرفتن
عواملی که باعث شکست برونسپاری میشود ،در پی حذف آنها برآیند .یکی از راههایی که
میتواند مخاطرات را حداقل و منافع را حداکثر کند ،مشخصکردن منطقی فعالیتهای قابل
1. Outsourcing
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برونسپاری است که به موفقیت اینگونه پروژهها در آینده منجر میشود؛ بنابراین باید بتوان با
ارائه راهکارهایی ،ریسکهای ناشی از برونسپاری را به حداقل رساند که این مهم از طریق
تصمیمگیری صحیح و درنظرگرفتن کلیه عوامل مؤثر بر آن بهدست میآید.
در ایران ،خصوصیسازی و واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی در دهه گذشته در
دستور کار مسئوالن کشور قرار گرفته است .با توجه به اهداف و سیاستهای کالن دولتی و
تحوالت پیش روی سازمانها (خصوصیسازی و کوچکسازی بخش دولتی ،قانون خدمات
کشوری ،اصل 44قانون اساسی ،چشمانداز  20ساله  1404جمهوری اسالمی ایران ،برنامه پنجم
توسعه و جهانیشدن) ،برونسپاری فرآیندها و فعالیتهای سازمان و تغییر و تحوالت در این
جهت ،منطبق با سیاستهای بلندمدت ،راهبردها و اهداف سازمان است .دولتها برای اعمال
تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند ،خطمشیهایی را وضع کنند که ناظر بر
تغییرات بنیادی یا اصالحی یا هر دوی آنها در سازمانها باشد .این خطمشیها با عناوینی
همچون کوچکسازی ،خصوصیسازی ،بازآفرینی دولت و برونسپاری نامگذاری میشود که هر
یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است.
«دانشگاه شیراز» بهعنوان یک سازمان دولتی ،برونسپاری فعالیتهای خدماتی خود به
بخش خصوصی را در دهه اخیر افزایش داده است .این دانشگاه در راستای تحقق اهداف
برنامههای سوم ،چهارم و پنجم توسعه درخصوص ایجاد دولت کوچک ،کارا ،نتیجهگرا و منعطف
و شایستهساالر و اجرای بخشنامههای صادره از سوی دولت ،بهویژه بخشنامه  1446شورای عالی
اداری ( )1379که سازمانهای دولتی را موظف به واگذاری امور عمومی ،خدماتی و پشتیبانی
خود به بخش غیردولتی میکرد ،بسیاری از فعالیتهای خدماتی خود را از قبیل نگهداری فضای
سبز ،خدمات نقلیه ،خدمات نگهداری موتورخانهها و تأسیسات و خدمات طبخ و توزیع غذا را
برونسپاری کرده و درصدد است تا برخی از فعالیتهای دیگر خود را برونسپاری کند؛ اما بر
اساس نتایج مصاحبه با مدیران این حوزه از دانشگاه ،به نظر میرسد که مسئوالن مربوطه در امر
برونسپاری فعالیتها فقط به تعدادی از معیارها ،همچون هزینه و تعداد نیروی انسانی توجه
کردهاند و از معیارهای دیگر مؤثر بر برونسپاری غافل بودهاند که به اذعان آنها این امر به علت
نبود مدل علمی مناسب و منطقی است که مسئوالن و مدیران مربوطه بتوانند بر اساس آن اقدام
به تصمیمگیری برای برونسپاری فعالیتها کنند .این پژوهش سعی در ارائه این مدل و پرکردن
خأل ذکرشده دارد تا مدیران ارشد دانشگاه با آگاهی از نتایج آن بتوانند تصمیم بهتری را برای
برونسپاری اتخاذ کنند؛ بنابراین سؤالی که پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ،این
است که مدیران و متصدیان دانشگاهها هنگام تصمیمگیری درخصوص برونسپاری فعالیتهای
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سازمان خود باید چه معیارهایی را مدنظر قرار دهند و هر یک از این معیارها تا چه میزان اهمیت
دارند.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

برونسپاری .واژه برونسپاری نخستین بار در سال  1989میالدی ،برای تشریح تصمیم
«شرکت کداک» در واگذاری انجام فعالیتهای فناوری اطالعات خود به یکی از شرکتهای
تابعه«آی بی ام »1بهعنوان یک راهبرد تجاری بهکار رفت ()Tjader et al., 2014؛ اما قبل از
آن هم بسیاری از شرکتها تمام فعالیتهایشان را خود انجام نمیدادند و فعالیتهایی که امکان
رقابتپذیری کمتری داشتند را به پیمانکاران بیرونی محول میکردند؛ درواقع ایده برونسپاری
نخستین بار در کتاب «آدام اسمیت» به نام «ثروت ملل» که در سال  1776انتشار یافت ،نمایان
شد ( .)Meng., 2005آدام اسمیت در جمله معروف خود میگوید« :این اصطالح درستی است
که ارباب دوراندیش یک خانواده هرگز تالش نمیکند چیزی را در خانه بسازد که میتواند برای
وی هزینه بیشتری از خرید آن داشته باشد» (وکیلی)1386 ،؛ از طرف دیگر میتوان گفت که
برونسپاری نوعی از تصمیمهای «ساخت-خرید» بوده است ( )Gray, 2006و قدیمیترین
مطالعات درباره برونسپاری نیز تحت این عنوان است .بعد از آن موضوعهای اقتصادی در این
زمینه با استفاده از نظریه هزینه معامله الگوسازی شد ( )Al-Salim, 2007و مبنای نظری
برونسپاری که اغلب بیش از همه به آن اشاره شده« ،هزینه اقتصادی معامله(مبادله)» «کوز»2
است ( .)Yang & Huang, 2000ماهیت بحث نظریه کوز آن است که استفاده و منفعت از
بازار ،خالی از اتالف هزینه نیست .اگر هزینههای خریدرای خدمات یا محصول خیلی زیاد باشد،
اتکا بر «خودتولیدی» مناسبتر است ( .)Aubert et al., 2004برونسپاری در سازمانهای
امروزی با سرعت زیاد جایگاه اصلی خود را مییابد و بهسرعت از آن استفاده خواهد شد .از
بررسی مبانی نظری مربوط به برونسپاری میتوان به این نتیجه رسید که تعریف واحد و
منحصربهفردی از برونسپاری ارائه نشده است .صاحبنظران ،تعریفهای متفاوتی برای
برونسپاری ذکر کردهاند .برای مثال ،تایئوا ،)2012( 3برونسپای را فرآیند تخصیص عملیات یا
شغلها به شخص ثالثی که بتواند آن را بهتر انجام دهد تعریف کرده است .چادری،)2014( 4
برونسپاری را تهیه محصوالت و خدمات از منابعی که خارج از سازمان هستند میداند .طبق
تعریف خلیلی و همکاران ( ،)2014برونسپاری عبارت است از :تخصیص فعالیتهای تکراری
داخلی و همچنین قدرت تصمیمگیری به پیمانکاران خارجی در قالب یک قرارداد تعریفشده.
1. IBM
2. coase
3. Tayauova
4. Choudhry
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بهطورکلی میتوان برونسپاری فعالیتها از چهار مرحله اصلی تشکیل شده است :مرحله نخست
آمادهسازی است که در آن مزایا و معایب بررسی میشوند؛ در مرحله دوم فعالیت قابلبرونسپاری
و تأمینکننده آن انتخاب میشود؛ در مرحله بعد با شرکت تأمینکننده خدمت وارد مذاکره
میشوند و در مرحله پایانی نیز فعالیت برونسپاری میشود و بحثهای کنترلی آن پیش میآید.
پارنویچ ،)2007( 1تمامی فرآیندهای طرحشده را در قالب پنج مرحله ارزیابی اولیه و تصمیمگیری
برونسپاری ،انتخاب پیمانکار ،انتقال ،مدیریت روابط و تجدیدنظر طبقهبندی کرد که در این
پژوهش ،مرحله نخست ،یعنی ارزیابی اولیه و تصمیمگیری برای برونسپاری ،مدنظر و موردتوجه
است .
با توجه به پژوهشهای گسترده در زمینه تصمیمگیری برای برونسپاری فعالیتها و
جلوگیری از افزایش حجم مقاله ،برخی از مهمترین پژوهشها را میتوان در جدول  ،1مشاهده
کرد.
جدول  .1بخشی از نتایج بررسی پیشینه پژوهش
مؤلف
نامهگشای فرد
()1393
نوری کوهانی و
همکاران ()1393
موسیزاده و
همکاران ()1392
کریمی گوارشکی و
همکاران ()1391
دستجردی و شاهنده
()1391
الفت و همکاران
()1391
مهرگان و همکاران
()1390
رزمی و فقیه روحی
()1389
نهاوندی و همکاران

معیارهایمؤثردرتصمیمگیریبرایبرونسپاریفعالیتها
سهم فرآیند در عملکرد ،اهمیت راهبردی فرآیند ،توانمندی داخلی در انجام فرآیند ،میزان پیچیدگی
فرآیند ،ضرورت تمرکز بر فرآیند ،ظرفیت فرآیند در ایجاد مزیت رقابتی
توان سازمانی ،اهمیت فعالیت ،امنیت ،افزایش بهرهوری ،تداوم فعالیت ،افزایش کیفیت ،کاهش هزینه،
تأثیرپذیری فعالیت از نرخ تغییر فناوری ،تعداد تأمینکنندگان ،کنترل سازمانی
هزینه ،کیفیت ،توان نظارتی ،پاسخگویی ،رضایت ذینفعان ،بار کاری کارکنان ،دسترسی به خدمت،
موازیکاری ،اثربخشی خدمت
اهمیت راهبردی ،امنیت اطالعات ،تحویل بهموقع ،کیفیت ،هزینه تأمین ،تأمین در شرایط بحران،
انعطافپذیری ،ظرفیت
کاهش هزینههای ملموس ،اجتناب از سرمایهگذاری کالن ،تمرکز بر فعالیتهای اصلی ،کسب
فناوری و دانش جدید ،وضعیت بازار تأمین ،مشکالت کارکنان ،کاهش کنترل و نظارت ،دسترسی به
اطالعات راهبردی و ایجاد رقیب
سهم در برند محصول ،الزامات محیطی ،میزان پیشرفت فناوری ،فناوری ،هزینه ،کیفیت ،حضور
جغرافیایی ،تعداد ،توانمندی فنی ،سهولت تعویض یا تغییر
کاهش هزینه و صرفهجویی ،کاهش نیاز به سرمایهگذاری ،برنامهریزی راهبردی برای تمرکز بر نقاط
کلیدی ،افزایش انعطافپذیری ،توسعه  ،ITجهانیشدن ،فشارهای جامعه
افزایش قابلیت اطمینان ،دستیابی به سطح خدمت باالتر ،دستیابی به فناوری جدید ،یادگیری فناوری
جدید مدیریت ،تسهیم ریسک ،تمرکز بر رقابت اصلی ،انعطافپذیری ،حل مشکل کمبود یا مازاد
نیروی کار ،تشویق یا تهدید بخش  ISبرای بهبود عملکرد ،کاهش هزینههای نگهداری و توسعه
سیستمهای اطالعاتی ،امنیت اطالعات ،سطح کنترل
کنترل مدیریت ،یکپارچگی کسبوکار ،توانمندی بازار ،امنیت ،هزینه ،کیفیت خدمات ،سرعت ارائه
1. Perunović
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()1387
طالبی و محمد
کریمی ()1386

کزازی و حدادزاده
نیری ()1385
رمضانی و رستمی
()1385
نوروزی و پالشی
()1384
تیجادر ()2014

جعفرنژاد و همکاران
()2013

اکبری ()2013
کانگ و همکاران
()2012
تایائوا ()2012

لی و والش ()2011

میلکوا و همکاران
()2010

خدمات توسط تأمینکننده ،انعطافپذیری
رسیدن به رقبا ،پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مشتری ،دستیابی به بازارهای جدید ،تغییر در
فناوری روز دنیا ،بهبود عملکرد سازمانی ،تمرکز بر فعالیتهای کلیدی ،کاهش هزینههای سربار،
ارتقاء کیفیت ستانده قابلعرضه به مشتری ،فرهنگسازی در امر ایجاد خالقیت سازمانی ،رسیدن به
رقبا ،کاهش هزینههای درونسازمانی ،افزایش انعطافپذیری سازمان در مقابل تغییرهای محیطی،
افزایش ظرفیت استفاده از منابع داخلی شرکت
مزیت رقابتی داشتن فعالیت ،میزان توانایی سازمان در انجام آن فعالیت ،نرخ تغییر فناوری ،یادگیری
دانش فناوری جدید ،دستیابی به فناوریهای جدید ،دستیابی به عملکرد باالتر ،شایستگی
ارائهدهندگان خدمات فناوری اطالعات ،مطلوبیت ارائهدهندگان خدمات فناوری اطالعات،
صرفهجویی هزینه ،کاهش خطر ،امنیت اطالعات
تماس با مشتری ،پیوستگی و عدمپیوستگی ،تعداد زیاد پیمانکار ،استانداردپذیری خدمت ،قیمت
تمامشده ،فعالیتهای اصلی و پشتیبانی ،نبود دانش فنی
کاهش کنترل ،دسترسی به اطالعات راهبردی ،مشکالت کارکنان ،وضعیت تأمینکنندگان ،افزایش
هزینهها در طول اجرای قرارداد
میزان دسترسی به کاال /خدمت ،پایگاه داده مشتری ،رضایتمندی مشتری ،ثبات قیمت ،صرفهجویی در
هزینهها ،سودآوری ،رهبری صنعت ،جریان نقدی ،کنترل داخلی ،چابکی ،توصیهنامهها ،تمرکز بر فعالیت
اصلی ،کیفیت ،توانایی کارکنان ،رضایتمندی کارکنان ،مدیریت دانش ،فناوری پژوهش و توسعه،
اثربخشی و کارایی سازوکارها برای کنترل و نظارت سازمان ،محرمانهنبودن فعالیتهای
برونسپاریشده ،افزایش تمرکز بر فعالیتهای اصلی ،افزایش هزینههای تعمیرات ،بیثباتی در
تعمیرات خدمات ،کمبود مهارت ،عدمنگهداری و آزمون تجهیزات ،اضافهکاری تعمیرات ،پشتیبانی
مقررات دولتی ،رشد سریع فناوری ،افزایش ریسک نگهداری ،تنوع در انتخاب پیمانکاران ،توانمندی
پیمانکار (تخصص و پیشتیبانی مالی تجهیزات)
صرفهجویی در هزینه ها ،نوسازی هزینه ،بهبود در کیفیت ،دانش و تجربه گسترده ،قرارداد ،تخصص
عملیاتی ،مسائل مربوط به کارکنان ،بهبود در قابلیت مدیریت ،تسهیلکننده برای تغییر ،زمان
کاهشیافته ،کاالییشدن فعالیت ،مدیریت ریسک ،منطقیکردن منطقه زمانی ،کاهش فشار مشتری
عملکرد مالی ،کاهش هزینه ،بهرهوری ،جریان نقدی بهتر ،عملکرد راهبردی ،انعطافپذیری،
شایستگی ،تمرکز بر فعالیت اصلی
تمرکز بر فعالیتهای اصلی ،صرفهجویی در هزینه ،بهدستآوردن تجربه ،بهبود عملکرد،
انعطافپذیری ،کاهش کنترل مدیریت ،تهدیدهای مربوط به امنیت و اعتماد ،مشکالت مربوط به
کیفیت ،هزینههای پنهان ،تخصیص مجدد گروههای که وجود دارند
موفقیت در برنامههای سازمان ،مدیریتکردن هزینههای سازمان ،تمرکز بر کسبوکار اصلی سازمان،
عدمپوشش رسانهها ،ازدستدادن کنترل سازمانی ،فرصتهای محدود برای توسعه کارکنان ،رشد،
روند ملّی ،رقابت ،بحران اقتصادی ،کاهش ارتباط یا کسبوکار محلی
کیفیت تأمینکننده ،قیمت ،انجام کار در زمان تعیینشده ،انعطافپذیری تأمینکننده ،پیچیدگی
خدمات ،حسننیت و خوشنامی ،ثبات تأمینکننده ،ارجاعات ،کیفیت مدیریت ،ظرفیت سازمانی،
ادراکات فرهنگی و مهارتهای کالمی ،حوادث ناگهانی و غیرمنتظره مثل حوادث سیاسی ،اقتصادی و
غیره ،کیفیت ضعیف فرآیند برونسپاری ،خطر شهرت و ازدستدادن مشتریان ،خطاهای انسانی،
خطرهای امنیتی مانند امنیت فناوری اطالعات ،مدیریت ناکافی تأمینکننده ،ازدستدادن کنترل بر
فرآیند ،ازدستدادن دانش و توانایی نوآوری ،افزایش هزینهها
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المین ماکی
()2010

1

هیتالهتی و کوپاال
()2009

2

برگویست و
جانسون)2007( 3

وانگ و یانگ
()2007
بال ()2003
پاندی و بانسال
()2003
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انعطافپذیری بیشتر ،ایجاد صرفهجوییهای اقتصادی ،اجتناب از هدررفتن سرمایه ،شهرت و اعتبار
پیمانکاران ،ارائه خدمات بهتر ،مدیریت نوسانات و حوادث غیرقابلپیشبینی ،توسعه سریع تسهیالت،
تخصیص ریسک به پیمانکاران ،برونسپاری دیگر شرکتها ،عبور از ریسک و دادن آن به پیمانکاران
کاهش هزینه ،بهبود در کنترل هزینه ،تبدیل هزینههای ثابت به هزینههای متغیر ،تمرکز منابع بر
فعالیتهای اصلی ،بهدستآوردن انعطاف پذیری ،بهبود خدمات و کیفیت ،بهبود زمان ورود به بازار،
دستیابی به استعداد فنی و فناوریهای جدید ،انتشار ریسک ،رهاشدن از مشکالت کارکردی،
تقلیدکردن رقبا ،ازدستدادن فعالیتهای اصلی ،قویترشدن تأمینکننده ،ازدستدادن انعطافپذیری
راهبردی ،وقفهافتادن برای عرضه ،کیفیت ضعیف عرضه ،کاهش روحیه کارکنان ،ازدسترفتن انسجام
داخلی ،افشای اطالعات محرمانه ،ازدستدادن حقوق مالکیت معنوی ،هزینههای غیرمنتظره ،ریسک
برونمرز سپاری ،ریسک ازدستدادن شهرت
صرفهجویی در هزینه ،دسترسی به تخصص فناورانه خارجی ،تمرکز بر فعالیتها یا شایستگیهای
اصلی ،قابلیت پیشبینی هزینههای سیستمهای اطالعاتی ،قرارداد خوب کاری ،ارتباط نزدیک بین
طرفین درگیر در برونسپاری ،روابط قابلاعتماد بین مشتری و تأمینکننده ،اعتبار و شهرت
تأمینکنندگان ،دانش تأمینکنندگان درباره مشتریهای سازمان ،توانایی تأمینکنندگان در تحویل
ظرفیت موردنیاز ،راهبرد برونسپاری بخشی از راهبرد کلی کسبوکار است ،کنترل مشتریان در
سراسر فعالیتهای اصلی کسبوکار
ذخیره هزینه ،تمرکز بر فعالیت اصلی ،انعطافپذیری ،امنیت اطالعات ،ازدستدادن کنترل مدیریت،
اتحادیه کارگری ،مشکل روحی ،کیفیت خدمت فروشنده
وابستگی به خدمات شناختهشده ،تناسب با راهبرد یا راهبردهای سازمان مادر ،سیاست سازمان مادر،
افزایش درآمد ،افزایش هزینه سرمایهای ،وجود بازار /عرضهکننده ،دشواری در تحویل خدمت ،ضعف
یا کاهش در عملکرد ،سهولت برای ارائه خدمتی مشخص
کمکردن ریسک ،افزایش روابط با مشتری بهوسیله بهبود در کیفیت خدمات ،تنوع ،افزایش در تمرکز
بر شایستگیهای اصلی ،دستیابی به فناوری بهتر ،کاهش هزینهها


.3روشپژوهش

پژوهشها را میتوان از جنبههای مختلف مانند مبانی فلسفی ،جهتگیری و نتیجه ،هدف،
افق زمانی ،نوع دادهها و ماهیت طبقهبندی کرد .بهطورکلی این پژوهش از نوع ترکیبی است .در
پژوهش ترکیبی ،پژوهشگر هر دو رویکرد کمّی و کیفی مرسوم را در اجرای طرح پژوهش بهکار
میبرد .پژوهش ترکیبی بر مفروضههای فلسفی تأکید میکند که سمتوسوی گردآوری و
تجزیهوتحلیل دادهها و نیز ترکیب رویکردهای کمّی و کیفی را در بسیاری از مراحل فرآیند
پژوهش راهنمایی میکند .پژوهش ترکیبی در مقام یک روش بر گردآوری ،تجزیهوتحلیل و
ترکیب دو نوع داده کمّی و کیفی در یک پژوهش واحد تأکید دارد (بازرگان هرندی.)1387 ،
فرض اساسی پژوهش حاضر آن است که کاربست ترکیبی رویکردهای کمّی و کیفی در مقایسه
1. Lamminmaki
2. Juha Hietalahti and Suvi Kuoppala
3. Bergkvist Björn Johansson
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با زمانی که هر یک از رویکردها بهتنهایی مورداستفاده قرار گیرد ،فهم بهتری پیرامون سؤالهای
پژوهش حاصل میکند .در پژوهش حاضر رویکرد کیفی مربوط به بررسی نظاممند پیشینه
پژوهش با رویکرد فراترکیب بهمنظور شناسایی و طبقهبندی معیارهای مؤثر بر تصمیمگیری برای
انتخاب فعالیتهای قابلبرونسپاری است .روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی نیز یک رویکرد
کمّی بهشمار میرود؛ باوجوداین در این پژوهش رویکرد کیفی در مقایسه با رویکرد کمی غالب
است ،زیرا یافتههای حاصل از روش کیفی فراترکیب زیربنای سایر روشهای مورداستفاده در این
پژوهش است .این پژوهش از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر روش اجرا جزو
پژوهشهای توصیفی از نوع پیمایشی محسوب میشود؛ همچنین از لحاظ افق زمانی ،مقطعی
است؛ زیرا تنها در یک مقطع زمانی مشخص ،صورت گرفته است و طی دورههای زمانی دیگر،
تکرار نخواهد شد .جامعه آماری در مرحله نخست پژوهش شامل کلیه پژوهشهای منتشرشده در
پایگاههای علمی معتبر داخلی و خارجی مرتبط با معیارهای مؤثر بر تصمیمگیری برای
برونسپاری فعالیتها تا زمان انجام این پژوهش است .در مرحله دوم پژوهش ،جامعه آماری
دربرگیرنده تمامی استادان و مدیران حوزه برونسپاری «دانشگاه شیراز» است که با استفاده از
روش نمونهگیری هدفمند 17 ،نفر از آنها انتخاب شدند که در مرحله نهاییسازی معیارها (روش
دلفی) همه آنها با پژوهشگران همکاری کردند؛ اما در بخش تعیین درجه اهمیت معیارها (روش
فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی) تنها  12نفر از این افراد به همکاری خود ادامه دادند.
ابزار پژوهش برای انجام روش دلفی و تعیین درجه اهمیت معیارها ،پرسشنامه است که
روایی ظاهری آنها توسط استادان گروه پژوهش تأیید شد و روایی محتوایی آن نیز تأیید
میشود؛ چراکه سازههای تشکیلدهنده پرسشنامه شامل معیارهای استخراجشده از مطالعات
پیشین با استفاده از روش فراترکیب است .پایایی پرسشنامه دلفی با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ اندازهگیری شد و عدد  0/896بهدست آمد که نشاندهنده پایایی این پرسشنامه است .از
لحاظ ریاضی برای پرسشنامه مقایسات زوجی (پرسشنامه فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی) محاسبه
پایایی نیاز نیست .علت این امر ،مقایسه زوجی معیارها با یکدیگر بوده که فاقد طیف است و
بنابراین محاسبه پایایی مقدور نیست .برای اطمینان از سازگاربودن دادههای مقایسات زوجی ،نرخ
سازگاری محاسبه میشود؛ درصورتیکه نرخ سازگاری ،کوچکتر یا مساوری  0/1باشد در
مقایسات زوجی سازگاری وجود دارد و میتوان به دادهها اعتماد کرد (اصغرپور .)1390 ،دادههای
این مرحله از پژوهش با استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس 1تحلیل شد و نرخ سازگاری در تمامی
جدولهای مقایسات زوجی ،بین  0/0062تا  0/02بهدست آمد که نشاندهنده پایایی
ماتریسهای مقایسات زوجی است.
1. Expert Choice
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با توجه به اینکه پژوهش حاضر بهدنبال طراحی مدلی برای شناسایی فعالیتهای
قابلبرونسپاری در «دانشگاه شیراز» است؛ بنابراین سؤالهای پژوهش بهشرح زیر هستند :
 .1معیارهای مؤثر برای برونسپاری فعالیتها در «دانشگاه شیراز» کداماند؟
 .2دستهبندی معیارهای مؤثر در شناسایی فعالیتهای دانشگاهها برای برونسپاری چگونه است؟
 .3معیارهای مؤثر برای برونسپاری فعالیتها در «دانشگاه شیراز» چه اهمیتی دارند؟
هاويافتهها 

.4تحلیلداده

مرحله نخست :استخراج و دستهبندی معیارها با استفاده از روش فراترکیب .در این
پژوهش از روش هفت مرحلهای سانلوسکی و باروسو  ،)2007( 1برای انجام روش فراترکیب
استفاده شد که مراحل آن شامل  .1تنظیم سؤال پژوهش؛  .2مطالعه مبانی نظری نظاممند؛ .3
جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب؛  .4استخراج اطالعات مقاله؛  .5تجزیهوتحلیل و ترکیب
یافتههای کیفی؛  .6کنترل کیفیت و  .7ارائه یافتهها است.


گام نخست :تنظیم سؤال پژوهش .برای تنظیم سؤال پژوهش از پارامترهای مختلفی
همچون جامعه موردمطالعه ،محدودیت زمانی و چگونگی روش استفاده میشود .سؤال پژوهش
برای این قسمت عبارت است از :معیارهای مؤثر برای تصمیمگیری برای برونسپاری کداماند؟


گام دوم :مطالعه مبانی نظری نظاممند .در این مرحله پژوهشگر بر جستوجوی نظاممند
مقالهها و کتابهای منتشرشده در پایگاههای اطالعاتی معتبر متمرکز میشود و کلیدواژههای
مرتبط را انتخاب میکند .در پژوهش حاضر ،این کلیدواژهها عبارتاند از :برونسپاری ،واگذاری
فعالیتها ،خصوصیسازی ،تصمیمگیری برونسپاری ،مدلهای برونسپاری ،چارچوبهای
برونسپاری ،مدلهای تصمیمگیری برونسپاری ،چارچوبهای تصمیمگیری برونسپاری،
معیارهای برونسپاری و غیره .درنتیجه جستوجو و بررسی پایگاههای داده ،کتابها ،مجالت و
موتورهای جستوجوگر مختلف و با استفاده از کلیدواژههای موردنظر  957منبع بر اساس
«عنوان ،چکیده و محتوا» یافت شد .جستوجوی مقالهها در منابع فارسی طی بازه زمانی 1380
  1394هجری شمسی و در منابع التین طی بازه  2015 - 2000میالدی انجام پذیرفت.پایگاههای فارسی موردبررسی عبارتاند از :سایتهای «جهاد دانشگاهی» ،2مقاالت علمی
3
کنفرانسهای کشور« ،3پایگاه نشریات کشور»« ،1ایران داک»« ،2پایگاه مجالت تخصصی نور»
1. Sandelowski and Barroso
2. SID
3. LICA
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و «پرتال جامع علوم انسانی» 4و همچنین پایگاههای التین عبارتاند از :سایتهای «ساینس
دایرکت»« ،5امرال اینساید» 6و «اسپرینگر».7

گامسوم:جستوجووانتخابمقالههایمناسب.در این مرحله ،پژوهشگر در هر بازنگری،

تعدادی از مقالهها را رد میکند که این مقالهها در فرآیند فراترکیب بررسی نمیشوند .فرآیند
بازنگری بهصورت خالصه در شکل  ،1نشان داده شده است.

تعداد منابع یافت شده N=957
تعداد منابع رد شده به علت عنوان N=855

کل چکیده غربال شده N=102
تعداد منابع رد شده به علت چکیده N=34
کل محتوای بررسی شده N=68
تعداد منابع رد شده به علت محتوا N=5
تعداد کل مقاالت و کتب نهاییN=63

شکل .1خالصهای از نتایج جستجو و انتخاب منابع مناسب

گامچهارم:استخراجنتايج.در کل فرآیند روش فراترکیب ،پژوهشگر بهطور پیوسته ،منابع
منتخب و نهاییشده را بهمنظور دستیابی به معیارهای مؤثر بر تصمیم برونسپاری ،چندین بار
موردبازنگری قرار داده است .در پژوهش حاضر ،اطالعات منابع به این صورت دستهبندی شدهاند:
مرجع مربوط به هر منبع ثبت میشود (شامل نام خانوادگی نویسنده و سالی که منبع منتشر شده
است) و معیارهای مؤثر بر تصمیم برونسپاری که در هر منبع موجود است ،استخراج و بیان
میشود که قسمتی از آن در جدول  ،1ارائه شد.
يهوتحلیل وتلفیقيافتههایکیفی.هدف از روش فراترکیب ،ایجاد تفسیر
گامپنجم:تجز 
یکپارچه و جدیدی از یافتهها است .این روششناسی برای شفافسازی مفاهیم و الگوها و نتایج
پذیرفته شده است (سهرابی و همکاران .)1390 ،در طول تجزیهوتحلیل ،پژوهشگر موضوعها یا
تمهایی را جستوجو میکند که در میان مطالعات موجود در فراترکیب پدیدار شدهاند .سانلوسکی
1. MAGIRAN
2. IRANDOC
3. NOORMAGS
4. ENSANI.IR
6 SCIENCEDIRECT
7. EMERALDINSIGHT
8.SPRINGER
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و باروسو ( )2007به این موارد بهعنوان «بررسی موضوعی» اشاره میکنند؛ بهطوریکه پژوهشگر
تمها یا موضوعهایی را مشخص میکند .بهمحض اینکه موضوعها شناسایی و مشخص شدند،
بررسیکننده یک طبقهبندی را شکل میدهد و طبقهبندیهای مشابه و مربوطه را در موضوعی
قرار میدهد که آن را به بهترین نحو توصیف میکند .تمها اساس و پایهای برای ایجاد
توضیحات و مدلها ،نظریهها یا فرضیههای کاری ارائه میدهند .در این پژوهش بعد از استخراج
متون از مقالههای منتخب ،با توجه به هممعنابودن واژهها ،همپوشانی الزم صورت گرفت؛
بهطوریکه  396کد شناساییشده درنهایت  66کد یا مفهوم استخراج شد .در ادامه با
درنظرگرفتن مفهوم این کدها ،آنها در یک مفهوم مشابه بهعنوان معیار دستهبندی میشوند که
درنهایت  41معیار شناسایی شد .معیارهای شناساییشده در  7گروه و  3دسته طبقهبندی شدند.


گامششم:حفظکنترلکیفیت.در این پژوهش برای بررسی کنترل کیفیت و یا بهعبارتدیگر
پایایی مدل ،از «شاخص کاپا» استفاده شد .بدین طریق که خبره دیگری بدون اطالع از نحوه
ادغام کدها و مفاهیم ایجادشده توسط پژوهشگر ،اقدام به گروهبندی مفاهیم میکند؛ سپس
گروههای ارائهشده توسط پژوهشگر با گروههای ارائهشده توسط خبره ،مقایسه میشود .با توجه
به جدول  ،2پژوهشگر  10گروه و خبره دیگر  9گروه ایجاد کرده است که از این تعداد 8 ،گروه
مشترک هستند .طبق محاسبات صورتگرفته ،مقدار «شاخص کاپا» برابر با  0/723است؛
درنتیجه پایایی مدل تأیید میشود.

جدول  .2نحوه محاسبه وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم توسط پژوهشگر و فرد خبره
نظرپژوهشگر 
مجموع کدگذار اول
9
2
N=11



خیر

بله

B=1

A=8

D=0

C=2

1

10

بله
خیر
مجموع کدگذار دوم

= 0/727
= 0/0123

1
11

×

2
11

×

10
11

×

9
11

=

𝑫𝑩+
𝑵

×

8
11

𝑫𝑪+
𝑵

=

×

𝐷𝐴+

𝑪𝑨+
𝑵

𝑁

 ×

نظر خبره

= توافقات مشاهده شده

𝑩𝑨+
𝑵

= توافقات شانسی


= 0/723

0/727− 0/0123
1 −0/0123

=

توافقات شانسی−توافقات مشاهده شده

توافقات شانسی1 −

=مقدار شاخص کاپا
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گامهفتم:ارائهيافتهها:در این مرحله از روش فراترکیب ،یافتههای حاصل از مراحل گذشته
ارائه میشود که در جدول  ،3قابلمشاهده است.

بُعد 

مؤلفه 

ماهیت فعالیت

جدول  .3نتایج نهایی روش فراترکیب

نوع فعالیت

ارتباطات فعالیت

محرکهای برونسپاری

انگیزانندهها

بازدارندهها

معیار 
وجود یک رویه باثبات و استاندارد برای انجام فعالیت
هزینه فعالیت
اهمیت نسبی فعالیت (حساسیت فعالیت)
تفکیکناپذیری فعالیت
درآمد فعالیت
اهمیت راهبردی فعالیت در جایگاه کلی سازمان
فراگیری فعالیت در بخشهای مختلف
میزان پیچیدگی فعالیت
میزان ملموسبودن فعالیت
میزان پیوندی که فعالیت با مشتری دارد
میزان وابستگی فعالیت با سایر فعالیتها
استفاده از ظرفیت و امکانات شرکت تأمینکننده
دستیابی به موقعیت رقابتی نسبت به دانشگاههای دیگر
پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر ذینفعان (سرعت و چابکی)
توسعه همکاری با دیگر سازمانهای مشابه
انجام فعالیت بر اساس دانش و تخصص روز
حل مسئله کمبود کارکنان در دانشگاه
تمرکز بیشتر بر فعالیتهای اصلی
اجتناب از سرمایهگذاری کالن
بهبود بهرهوری دانشگاه (زمان ،کیفیت ،عملکرد و هزینه)
تسهیم ریسک بین دانشگاه و تأمینکننده
امکان انتقال دانش به دانشگاه در فرآیند برونسپاری
افزایش انعطافپذیری دانشگاه در مقابل تغییرات محیطی
ارتقای کیفیت خدمات به ذینفعان دانشگاه
خطر شهرت و ازدستدادن مشتریان
ازدستدادن کنترل بر فرآیندکاری
ازدستدادن دانش و توانایی نوآوری دانشگاه
خطرات ناشی از عدمارائه مطلوب خدمات توسط تأمینکننده
دسترسی به اطالعات محرمانه دانشگاه توسط تأمینکننده
هزینههای برونسپاری و نظارت بر تأمینکنندگان
افزایش هزینهها در طول اجرای قرارداد (تورم و هزینههای پیشبینینشده)
هزینههای مربوط به تغییر تأمینکنندگان
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شرایط محیطی

توانمندی
دانشگاه
شرایط سیاسی و
قانونی
شرایط تأمین
کنندگان
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توانایی دانشگاه درخصوص میزان بهینگی مدیریت منابع و نوع تجهیزات
وجود دانش فنی در ارتباط با انجام فعالیت دانشگاه
وجود نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای نظارت بر فعالیتهای واگذارشده
وجود مهارت موردنیاز انجام فعالیت در دانشگاه
قوانین و مقررات دولتی درخصوص برونسپاری
قوانین و مقررات وزارت علوم و دانشگاه
تعداد تأمینکنندگان موجود
کیفیت خدمات تأمینکنندگان
هزینه و قیمت تأمینکننده



مرحلهدوم:نهايیسازیمعیارهایاستخراجشدهدردانشگاهشیراز.در پژوهش حاضر
برای نهاییسازی معیارها ،از روش دلفی استفاده شده است .هدف از اجرای روش دلفی این است
که بر سر میزان اهمیت و اولویت عوامل یا پرسشهای مطرحشده ،توافق 1بهدست آید .در روش
دلفی تکرار مراحل تا زمانی ادامه مییابد که یا به سطح ازپیشتعیینشدهای از توافق دست یافته
شود یا دیگر اطالعات جدیدی بهدست نیاید ( .)Grobbelaar, 2007اگر در مرحله نخست درباره
عاملی توافقی بهدست نیامد ،آن عامل در پرسشنامه مرحله دوم نیز وارد میشود زیرا ممکن است
خبره بخواهد نظر خود را تغییر دهد؛ بنابراین در مرحله نخست دلفی ،بر اساس نتایج روش
فراترکیب و  41معیار استخراجشده ،پرسشنامهای طراحی (بر اساس طیف 7تایی لیکرت از 1
کامالً بیاهمیت تا  7کامالً بااهمیت) ،و در اختیار خبرگان که تعداد آنها  17نفر بود ،قرار گرفت
و از آنها خواسته شد تا عالوه بر اعالم نظر ،معیارهای پیشنهادی خود را نیز ارائه دهند که در
نتیجه آن 9 ،معیار از سوی آنها ارائه شد .برخی از این معیارها از لحاظ مفهوم با یکدیگر
همپوشانی داشتند و برخی دیگر با معیارهای استخراجشده در این پژوهش هممعنا بودند و تنها دو
معیار پیشنهادی ،قابلیت ورود به مدل پژوهش را داشتند .پس از گردآوری نتایج مرحله نخست
دلفی ،معیارهایی موردتأیید قرار گرفتند و بر روی آنها توافق حاصل شد (جدول  .)4در این
پژوهش ،در صورتی که حداقل  70درصد از خبرگان ( 12نفر) به معیاری ،درجه اهمیت  6 ،5و 7
نسبت دهند ،به این معنا است که درباره آن معیار میان خبرگان توافق وجود داشته است.
همانطور که مشاهده میشود ،معیارهای  25 ،19 ،17 ،15 ،9 ،4 ،1و  27موردتوافق قرار
نگرفتند؛ بنابراین مرحله دوم دلفی با هدف توافق بر سر این معیارها و همچنین  2معیار
پیشنهادی از سوی خبرگان صورت گرفت که عبارتاند از« :میزان اعتبارات و بودجه دانشگاه»،
«توانایی و قدرت مدیران دانشگاه در تصمیمگیری برای برونسپاری» .پس از جمعآوری دادهها
در مرحله دوم 4 ،معیار ( 15 ،9 ،1و  )19از  8معیار ،موردتوافق قرار گرفت و  2معیار پیشنهادشده
1. Consensus
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از سوی خبرگان ( 42و  )43نیز تأیید شد 4 .معیار ردشده در مرحله دوم ( 25 ،17 ،4و  )27نسبت
به مرحله اول دلفی ،تفاوت زیادی نداشتند و به نظر میرسد ادامهدادن روش دلفی تغییری در نظر
خبرگان ایجاد نمیکند؛ بنابراین روش دلفی در مرحله دوم متوقف میشود و مدل نهایی این
پژوهش شکل میگیرد.

جدول  .4نتایج اجرای روش دلفی
مرحله

مرحله

اول 

دوم 

وجود یک رویه باثبات و استاندارد برای انجام فعالیت

10

13



هزینه فعالیت
اهمیت نسبی فعالیت (حساسیت فعالیت)

14
15

-




تفکیکناپذیری فعالیت

7

7

╳

درآمد فعالیت

13

-



اهمیت راهبردی فعالیت در جایگاه کلی سازمان

17

-



فراگیری فعالیت در بخشهای مختلف

13

-



میزان پیچیدگی فعالیت

14

-



میزان ملموسبودن فعالیت

11

15



میزان پیوندی که فعالیت با مشتری دارد

15

-



میزان وابستگی فعالیت با سایر فعالیتها

14

-



استفاده از ظرفیت و امکانات شرکت تأمینکننده

14

-



دستیابی به موقعیت رقابتی نسبت به دانشگاههای دیگر

13

-



پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر ذینفعان (سرعت و چابکی)

14

-



توسعه همکاری با دیگر سازمانهای مشابه

11

14



انجام فعالیت بر اساس دانش و تخصص روز

14

-



حل مسأله کمبود کارکنان در دانشگاه

6

6

╳

تمرکز بیشتر بر فعالیتهای اصلی

15

-



اجتناب از سرمایهگذاری کالن

11

14



بهبود بهرهوری دانشگاه (زمان ،کیفیت ،عملکرد و هزینه)

14

-



تسهیم ریسک بین دانشگاه و تأمینکننده

15

-



امکان انتقال دانش به دانشگاه در فرآیند برونسپاری

13

-



افزایش انعطافپذیری دانشگاه در مقابل تغییرات محیطی

12

-



ارتقای کیفیت خدمات به ذینفعان دانشگاه

13

-



خطر شهرت و ازدستدادن مشتریان

5

4

╳

معیار

تايید 
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ازدستدادن کنترل بر فرآیند کاری

17

-



ازدستدادن دانش و توانایی نوآوری دانشگاه

6

6

╳

خطرات ناشی از عدمارائه مطلوب خدمات توسط تأمینکننده

12

-



دسترسی به اطالعات محرمانه دانشگاه توسط تأمینکننده

14

-



هزینههای برونسپاری و نظارت بر تأمینکنندگان

15

-



افزایش هزینهها در طول اجرای قرارداد (تورم و هزینههای
پیشبینینشده)

14

-



هزینههای مربوط به تغییر تأمینکنندگان

13

-



توانایی دانشگاه درخصوص میزان بهینگی مدیریت منابع و نوع تجهیزات

12

-



وجود دانش فنی در ارتباط با انجام فعالیت دانشگاه

14

-



وجود نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای نظارت بر فعالیتهای
واگذارشده

13

-



وجود مهارت موردنیاز انجام فعالیت در دانشگاه

15

-



قوانین و مقررات دولتی درخصوص برونسپاری

17

-



قوانین و مقررات وزارت علوم و دانشگاه

15

-



تعداد تأمینکنندگان موجود

12

-



کیفیت خدمات تأمینکنندگان

16

-



هزینه و قیمت تأمینکننده

15

-



میزان اعتبارات و بودجه دانشگاه

-

14



توانایی و قدرت مدیران دانشگاه در تصمیمگیری برای برونسپاری

-

14




مرحله سوم :تعیین درجه اهمیت معیارها با استفاده از روش فرآيند تحلیل

سلسلهمراتبی.در گام سوم پژوهش برای وزندهی به هر یک از معیارها با توجه به اهمیت

مشارکت مدیران و کارشناسان حوزه برونسپاری در تعیین معیارها ،پرسشنامه مقایسات زوجی
تهیه و در میان  12نفر از مدیران حوزه برونسپاری «دانشگاه شیراز» توزیع شد؛ سپس با استفاده
از روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی موردتجزیهوتحلیل قرار گرفت و وزن هر یک از معیارها
بهدست آمد .یکی از نقاط قوت روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی استفاده از نرخ سازگاری برای
بررسی درجه پایایی ماتریسهای مقایسات زوجی است .سنجش نرخ سازگاری با استفاده از
منطق ریاضی بردارهای ویژه صورت میگیرد .بدیهی است چون تصمیمگیرنده به مقایسه زوجی
عوامل میپردازد ،امکان دارد مقایسات او در کل با هم سازگار نباشد؛ بنابراین وجود سازگاری یا
نبود سازگاری در مقایسات با محاسبه نرخ سازگاری تعیین میشود .در تحلیل معیار سازگاری
چنانچه این مقدار کمتر از  0/1باشد ،جدول مقایسات از سازگاری قابلقبولی برخوردار است؛ در
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غیر این صورت باید در مقایسات تجدید نظر بهعمل آید .محاسبه نرخ سازگاری تصمیمگیری
گروهی طی مراحلی صورت میگیرد (محاسبه بردار مجموع وزنی محاسبه بردار سازگاری،
محاسبه مقدار ویژه و محاسبه شاخص سازگاری) .نتایج روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی در
جدول  ،5مشاهده میشود.

ماهیت فعالیت
محرک های برونسپاری

بازدارنده
ها

0/205

ابعاد 

انگیزاننده
ها

0/795

0/184

ارتباطات
فعالیت

0/194

0/622

نوع
فعالیت

0/806

وزن 

مؤلفهها 

وزن 

جدول  .5میزان اهمیت ابعاد ،مؤلفهها و معیارهای مدل تحقیق
معیار 

وزن

وزن

نسبی  نهايی 

وجود یک رویه باثبات و استاندارد برای انجام فعالیت
هزینه فعالیت
اهمیت نسبی فعالیت (حساسیت فعالیت)
درآمد فعالیت
اهمیت راهبردی فعالیت در جایگاه کلی سازمان
فراگیری فعالیت در بخشهای مختلف
میزان پیچیدگی فعالیت
میزان ملموسبودن فعالیت
میزان پیوندی که فعالیت با مشتری دارد

0/072
0/105
0/153
0/131
0/295
0/133
0/051
0/061
0/432

0/036
0/053
0/077
0/065
0/148
0/067
0/025
0/031
0/052

میزان وابستگی فعالیت با سایر فعالیتها

0/568

0/068

استفاده از ظرفیت و امکانات شرکت تأمینکننده
دستیابی به موقعیت رقابتی نسبت به دانشگاههای دیگر
پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر ذینفعان
توسعه همکاری با دیگر سازمانهای مشابه
انجام فعالیت بر اساس دانش و تخصص روز
تمرکز بیشتر بر فعالیتهای اصلی
اجتناب از سرمایهگذاری کالن
بهبود بهرهوری دانشگاه
تسهیم ریسک بین دانشگاه و تأمینکننده

0/057
0/059
0/091
0/036
0/067
0/130
0/062
0/180
0/058

0/008
0/009
0/013
0/005
0/010
0/019
0/009
0/026
0/008

امکان انتقال دانش به دانشگاه در فرآیند برونسپاری

0/049

0/007

افزایش انعطافپذیری دانشگاه در مقابل تغییرات محیطی
ارتقای کیفیت خدمات به ذینفعان دانشگاه
ازدستدادن کنترل بر فرآیندکاری
خطرات ناشی از عدمارائه مطلوب خدمات توسط تأمینکننده
دسترسی به اطالعات محرمانه دانشگاه توسط تأمینکننده
هزینههای برونسپاری و نظارت بر تأمینکنندگان

0/078
0/133
0/102
0/263
0/149
0/192

0/011
0/019
0/004
0/010
0/006
0/007

افزایش هزینهها در طول اجرای قرارداد

0/148

0/006

هزینههای مربوط به تغییر تأمینکنندگان

0/147

0/006

0/285

شرایط
تأمین
کنندگان

0/285

شرایط محیطی

شرایط
سیاسی و
قانونی

0/195

توانمندی
دانشگاه

0/430
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توانایی دانشگاه درخصوص میزان بهینگی مدیریت منابع و نوع
تجهیزات و فناوری آن
میزان اعتبارات و بودجه دانشگاه
توانایی و قدرت مدیران دانشگاه در تصمیمگیری برای
برونسپاری
وجود نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای نظارت بر
فعالیتهای واگذارشده
وجود دانش فنی در ارتباط با انجام فعالیت دانشگاه
وجود مهارت موردنیاز انجام فعالیت در دانشگاه

0/123

0/010

0/219

0/018

0/217

0/018

0/167

0/014

0/129
0/145

0/011
0/012

قوانین و مقررات دولتی درخصوص برونسپاری

0/448

0/025

قوانین و مقررات دانشگاه درخصوص برونسپاری

0/552

0/031

تعداد تأمینکنندگان موجود
کیفیت خدمات تأمینکنندگان
هزینه و قیمت تأمینکننده

0/111
0/465
0/425

0/006
0/026
0/024

بر اساس نتایج در این مرحله از پژوهش از میان ابعاد ،بُعد ماهیت فعالیت مهمترین بُعد است.
از میان مؤلفهها ،مؤلفه نوع فعالیت ،انگیزانندهها و توانمندی دانشگاه بهترتیب مهمترین مؤلفهها
هستند و در نهایت از میان  39معیار موجود ،معیار اهمیت راهبردی فعالیت در جایگاه کلی
سازمان ( ،)0/148اهمیت نسبی فعالیت (حساسیت فعالیت) ( ،)0/077میزان وابستگی فعالیت با
سایر فعالیتها ( ،)0/068فراگیری فعالیت در بخشهای مختلف ( ،)0/067درآمد فعالیت ()0/065
و هزینه فعالیت ( )0/053بهترتیب مهمترین معیارهای مؤثر در تصمیمگیری برای برونسپاری
فعالیتها در «دانشگاه شیراز» هستند.
.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

در پژوهش حاضر ابتدا از روش فراترکیب ،مطالعات و مقالههای مرتبط با موضوع موردبررسی
قرار گرفت و با نظر اعضای گروه پژوهش ،چارچوب برونسپاری فعالیتها بر اساس مبانی نظری
نظری تدوین شد؛ سپس با استفاده از پرسشنامه نظرسنجی از خبرگان و روش دلفی (در دو
مرحله) ،مدل نهایی طراحی شد که این مدل مبتنی بر  3بُعد 7 ،مؤلفه و  39معیار است .درنهایت
با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،درجه اهمیت هر یک از ابعاد ،مؤلفهها و معیارها
مشخص شد .از بررسی مدلهای موجود در حوزه تصمیمگیری برای برونسپاری میتوان به این
نتیجه رسید که برخی از پژوهشها صرفاً به بررسی مزایا و معایب برونسپاری پرداختهاند و
مبنای تصمیمگیری خود را بر این عوامل پایهگذاری کردهاند که در این پژوهش ،از این عوامل با
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عنوان «محرکهای برونسپاری» یاد میشود؛ همچنین مدلهای دیگری وجود دارند که به
ماهیت وجودی فعالیت اشاره دارند و به دنبال آن هستند که به این سؤال پاسخ دهند که آیا
فعالیت از نظر ماهیت ،قابلیت یا ظرفیت برونسپاری دارد یا خیر؟ و مبنای تصمیمگیری خود را بر
عواملی قرار میدهند که نشاندهنده ظرفیت فعالیت برای برونسپاری است .در پژوهش حاضر،
این عوامل در «بُعد ماهیت فعالیت» مشاهده میشود که بر اساس نتایج روش فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی ،اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد دارد؛ در نهایت برخی از مدلها با ارائه عواملی
سعی در تحلیل محیط سازمان دارند که این عوامل میتواند عوامل درونسازمانی و یا
برونسازمانی باشد .در این پژوهش از آنها باعنوان«بُعد شرایط محیطی» یاد میشود و به دنبال
پاسخ به این سؤال میباشند که آیا سازمان با درنظرگرفتن شرایط محیط درونی و بیرونی خود،
توانایی برونسپاری فعالیتهای خود را دارد یا خیر؟ بنابراین پژوهش حاضر با یک نگاه راهبردی
(درنظرگرفتن کلیه عوامل) به موضوع تصمیمگیری برای برونسپاری فعالیتها صورت گرفت.
با توجه به اینکه ،پژوهش حاضر مدلی جامع برای تصمیمگیری درخصوص برونسپاری
فعالیتها ارائه داده است؛ بنابراین به مسئوالن امر برونسپاری فعالیتها در دانشگاهها و
بهخصوص «دانشگاه شیراز» پیشنهاد میشود از این چارچوب برای تصمیمگیری استفاده کنند تا
بتوانند از مزایای برونسپاری فعالیتهای خود بهره بیشتری ببرند .استفاده از دستوالعملهای
مشخص و فهرست عوامل مؤثر در هنگام تصمیمگیری برای برونسپاری فعالیتها میتواند کار
تصمیمگیری را آسانتر و قدرت اجرای تصمیمگیری را بیشتر کند؛ بنابراین پیشنهاد میشود بر
اساس معیارها و درجه اهمیت این معیارها که در این پژوهش شناسایی شدند ،دستورالعملها و
فهرستهایی تهیه شود و در اختیار مسئوالن امر برونسپاری در دانشگاهها قرار گیرد؛ همچنین
با توجه به نتایج این پژوهش ،معیار اهمیت راهبردی فعالیت در جایگاه کلی سازمان از مهمترین
معیارهای مؤثر در تصمیمگیری برای برونسپاری فعالیتها است؛ بنابراین به مسئوالن و
متصدیان حوزه برونسپاری در دانشگاهها پیشنهاد میشود که توجه ویژهای به این معیار داشته
باشند .به پژوهشگران آتی نیز پیشنهاد میشود پژوهشی در این زمینه در دانشگاههای دیگر انجام
دهند تا نتایج بهتر و مناسبتری استخراج شود و درنهایت بتوان مدل جامع تصمیمگیری برای
برونسپاری فعالیتهای خدمات دانشگاهی را طراحی کرد؛همچنین پیشنهاد میشود ،نامگذاری و
دستهبندی معیارها با استفاده از روشهای پیمایشی و کمّی مانند روش تحلیل خوشهای انجام
پذیرد .دستهبندی پژوهش حاضر نیز میتواند با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
ارزیابی شود؛ در نهایت پژوهشگران آتی میتوانند از روشهای فازی برای تعیین درجه اهمیت
معیارها و مقایسه آن با نتایج این پژوهش استفاده کنند.
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