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چكيده
مقدمه وهدف پژوهش :امروزه سازمانها و نهادهاي فرهنگي مدرن ميتوانند اغلب کارهاي غيرآموزشي را با عقدد
قرارداد به شرکتهاي پيما نکاري خارج از موسسه واگذار نمايند که اصطالحا اين عمل به بدرونسدااري 1معدرو
است .در اين راستا دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جندوب بعندوان مطاععده مدوردي و تعدت عندوان يد
فرهنگي ،برخي از فعاعيتهاي غير آموزشي و غير استراتژي

خود را برونسااري نموده است .هد

نهداد

اين پدژوه

آن است که ميزان اثر بخشي برونسااري را در اين واحد دانشگاهي مشخص نمايد.
روش پژوهش :اين پژوه

از روش پيمايشي استفاده نموده است .جامعه آماري شامل کليه مسئوعين دسدت انددر

کار فعاعيتهاي واگذار شده به پيمانکاران( ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب) ميباشد که درايدن ارتبدا از
روش سرشماري استفاده شد .دادهها توسط پرسشنامه و انجدا ماداحبه جمدو آوري شدده ،بدراي تجزيده تعليدل
اطالعات نيز از آمار توصيفي(نمودار ،درصد ،ميانگين )… ،و آزمون آماري T-Testاستفاده شده است.
يافتهها :برونسااري باعث سرعت انجا کار ،کنترل بهتر فعاعيت ها ،افزاي
آزاد شدن سرمايه ،کاه

کفيت خدمات ،استفاده از مهارت فني،

نيروي انساني و صرفه جويي در وقت مديران در دانشگاه ميشود.

نتيجهگيري  :سياست برونسااري در دانشگاه تا حدود زيادي به اهدافي که در منابو علمي به عنوان مندافو حاصدل
از برونسااري مطرح شده رسيده است ،و مسئوعين به کارايي اين روش اعتقاد دارند .اعبتده در راسدتاي اثدر بخشدي
بيشتر برونسااري فعاعيتهاي دانشگاه هنوز ضعفهايي در اجرا وجود دارد كه ميتوان با تشكيل بانک اطالعداتي،
مکانيز وشاخصهاي استاندارد براي انتخاب اصدل پيمانکداران ،انتخداب صدعي فعاعيدتهدا بدراي واگدذاري و
ارزيابيهاي مستمر توسط شاخصهاي عيني ،اين موانو را رفو نمود.
واژگان کليدي :برونسااري ،اثربخشي ،نهاد فرهنگي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب
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پيمانكار واگذار شود .زيرا اين پيمانكاران بدا توجده بده

مقدمه
سازمانهاي امروزي را ديگر نمديتدوان بدا داند

و

ذهنيت گذشته اداره نمود .سداختار جديدد سدازمانهاي

نوع تخاص مربوطه به ععاظ اقتاادي ميتوانند آن را
بهتر و با هزينهاي کمتر انجا دهند.

هزاره سو موجبدات ت ييدر درشديوههداي مدديريتي را

چارعزهندي در اين ارتبا ميگويدد« :پيدل پيكدران

فراهم نموده است که مهمترين ويژگيهاي مشترک آنهدا

بايد دريابند كه ي

سازمان نياز ندارد تدا همده چيدز را

برونسااري 2است .بدرونسدااري در عمددترين شدکل

خودش انجدا دهدد ،بده ويدژه هنگدامي كده ديگراندي

خود اشاره به خريد معاول و خدماتي دارد کده قدبال

همچون پشه هاي چاب

هستند كه مي توانندد در سدايه

در شرکت ساخته يا فراهم ميشد( .روثدري و ديگدران

تخاص خود كارها و خددمات مدورد نيداز را بهتدر و

)8991

ارزانتر انجا دهند»( .طلوع )881 ،8312

در عار ت يير ،سازمانها مجبورند خود را با معديط
خوي

و دنياي در حال ت يير بطور مداو ت ييدر دهندد

بيان مسئله

تا بتوانند اثدر بخشدي 3و کدارايي خدود را بداب ببرنندد.

در دهه اخيدر سدازمانها و نهادهدا دچدار تعدوبت

امددروزه ديگددر ،سددازمانهاي عددريض و طوي دل گذشددته

گوناگوني در ابعاد مختلف شدهاند که اين تعوبت نيدز

چابکي بز را براي انطباق با معيط دارا نيستند .دنياي

موجبات ت ييرات سريو در شيوهاي مديريتي را فدراهم

متعول امروز احتيداج بده سدازمانهايي دارد کده بتواندد

نموده است .بعنوان نمونه ،درگذشدته يد

شدركت يدا

بسرعت نسبت به ت ييرات معيطي عکس اععمل نشدان

موسسه همه كارهاي خود را با استخدا نيروي انسداني

از حدد

و عموما با ساختار وظيفهاي انجا ميداد در حداعي كده

داده و ت يير کند .اگر چه سازمانهاي سنتي بي

بزرگ و تنبل هستند و حتي ممكن است بدراي معديط

امددروزه بخدداطر ت ييددرات شددديد معيطددي و عددزو

تقريبا با ثبات گذشته مناسدب باشدند امدا بدراي دنيداي

عكددساععمددل سددريو سددازمانها و نهادهددا نسددبت بدده

پدذيري زيدادي مديباشدد،

مت ييرهاي معيط ،در اين ارتبا سداختارهاي جديددي

راهكار مناسدبي نخواهدد بدود .بدديهي اسدت در حدال

شكل گرفته است كه بر اين اساس سدازمانها و نهادهدا

حاضر سازمانهاي جديد ،فعاعيتهاي اصلي که بايد خود

فعاعيتهاي غير اسدتراتژي

خدود را بده شدركتهداي

انجا دهند را توسط افراد کليدي به انجا ميرسانند و

پيمانكدداري واگددذار مددينماينددد .بنددابراين بسددياري از

بقيه فعاعيتهاي غير مهم را که افراد خارج از سازمان نيز

سازمانها براي دستيابي به كارايي بيشتر احتياج مبر بده

توانايي انجا آنها را دارند ،به پيمانکاران برون سازماني

برونسااري برخي از فعاعيتهاي غير ضروي در قاعدب

ميساارند .انجا کارهاي غير مهم توسط پيمانکداران را

واگذاري به پيمانكاران دارند .در اين راستا دانشگاه آزاد

اصطالحاً «»Outsourcingيا برون سدااري مدينامندد .از

اسالمي واحد تهران جنوب بعنوان ي

نهاد فرهنگدي-

اينرو كامال معقول و منطقي بنظر ميرسد كه سازمانها و

آموزشددي برخددي از فعاعيددتهدداي غيددر اسددتراتژي

نهادها اعدم از آموزشدي ،فرهنگدي ،اقتادادي و مدوارد

(غيرآموزشي) خود را مانندد نظافدت ،بوفده ،خددمات،

كارايي و اثربخشي بيشتر ،همده

طراحي و اجراي بعضي ازفعاعيتهاي عمراني و مشدابه

کارهاي معموعي و غير اساسي خدود ،يعندي آندسدته از

آن را برونسااري نموده است .اينكه چنين موسسات و

كارهايي كه واحددهاي خاوصدي(حقيقي و حقدوقي)

نهادهاي فرهنگي بطدور كلدي در انجدا بدرون سدااري

ديگر نيز ميتوانند انجا دهند ،از طريق عقد قرار داد به

چقدددر موفددق بددودهانددد ،نتددايح حاصددل از بررسدديهددا

جديد که احتياج به انعطا

مشابه به منظور افزاي
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ميزان اثر بخشي طرحهاي برون سپاري دانشگاه آزاد اسالمي بعنوان يک نهاد فرهنگي

 ،متنداقض اسدت.

متخاااني هستند که کارهايشدان غيدر اساسدي تلقدي

ومطاععات جهاني در ايدن خادو

بطور كلي گزارشات مربوطه ،حكايت از موفقيت برخي

ميگردد ،سازمان ترجي ميدهد اين نوع کارها را افراد

موسسات و در مقابل عد موفقيت برخدي ديگدر دارد.

ديگري خارج از سازمان انجا دهند .زيدرا ايدن کارهدا

حال اين سوال بعنوان مسدئله اصدلي در ايدن پدژوه

دامنهاي گسترده دارند و از کارهاي نظافتي تدا کارهداي

مطددرح اسددت کدده بددرونسددااري برخددي فعاعيددتهدداي

نيازمند تخاص بداب را شدامل مديشدوند( .ايدران زاده

غيرآموزشي(غيراسددتراتژي ) در دانشددگاه آزاد اسددالمي

 )99 ،8318سومين برگ شبدر ،نيروي کار انعطا پذير

واحد تهران جنوب از نظر اثدر بخشدي تدا چده حددي

يا کليه کارگران پاره وقت و موقتي هستند که کارهداي

موفق بوده وچه موانو يا مشکالت در اين راستا وجدود

متفرقه سازمان را در مواقعيکه حجم کار در سازمان در

دارد؟ عددذا ايددن پددژوه

درصدددد اسددت تددا بددا طددرح

اوج خود قرار دارد انجا ميدهند( .منوريان )8331

پرسشددنامه و انجددا مادداحبه بددا مسددئوعين و دسددت

سااازمان دوناااتي :دونددات نددوعي نددان ش ديريني

اندركاران برونسااري فعاعيتهاي مربوطه ،ميزان موفقيت

آمريکايي است که سوراخي در وسط دارد و غيردونات

دانشگاه آزاد را در اين ارتبا مورد بررسي قرار دهد.

انگليسي به جاي سوراخ مربا دارد بنابراين دونات مورد
نظر ما ،دوناتي خياعي است که براي فکرکردن است نده

سازمانهاي هزاره سوم

براي خوردن .استعاره دوندات در واقدو حداعتي خيداعي

با توجه به دگرگوني سازمانها طي دهدههداي اخيدر
روند مديريتي نيز در اين راستا تعديل شده است و بده

براي مرتبط کردن وظيفه بايک مسئوعيت مهمتر در هدر
موسسه ،سازمان يا گروه در جامعه است.

خااياي نظير ابداع و نوآوري ،تاكيدد بدر اطالعدات،

سااازمانهاي سااتارهاي شاا ل يااا خوشااهاي:

و انعطددا پددذيري بيشددتر روي آوردهاند.بددديهي

سازمانهايي که ساختار ستارهاي شکل دارند دائما هسته

است در اين ارتبا سازمانهاي گوناگون شكل گرفتهاند

خود را مهندسي مجدد و منسدجم مديسدازند و بددين

که ميتوان به برخي از مهمترين آنها از قبيل سازمانهاي

وسيله سرمايهها و ظرفيت هداي معندوي مهدم خدود را

شبدري ،سازمان دوناتي و سازمانهاي ستارهاي شکل يا

حفظ ميکنند .ايدن سداختارهدا متناسدب بدا شدرکتها و

خوشهاي اشاره نمود.

سازمانهايي هسدتند کده شايسدتکيهدا و قابليدتهداي

داند

سازمانهاي شبدري :اين سازمان سه وجهي را براي

معددوري بسدديار گرانبهددا و پيچيددده دارنددد و داراي

اوعين بدار چدارعز هنددي در سدال 8919معرفدي کدرد.

معاوبت متندوع وبازارهداي مسدتقل هسدتند .درايدن

سازمانهاي شبدري شبيه ساقههاي شبدر هستند کده بده

سازمانها ،موسسه مرکزي با مراکز کوچک پايين دسدتي

سه برگ چسبيده است که هريدک

پيمانهايي ميبندد تا بدين وسيله از مراکدز کوچدک بدا

نشان دهنده نوعي فعاعيت جداگانده مديباشدند .ضدمن

دان  ،مهارتها و منابو معوري خود حمايت کرده تدا

اينکه به ساقه اصلي يعني هسته مرکزي نيز چسبيدهاند.

هر يک از اين مرکز کوچک نيز بده نوبده خدود ضدمن

(نفيسي  )8331در سازمانهاي شدبدري بده جداي يدک

دستيابي به شايسدتکي معدوري پدارهاي از امدور را بده

نيروي کار سه نيروي کار وجدود دارد .نخسدتين بدرگ

ديگران واگذار کنند( .دوعايي )92 ،8319

هريک ازساقههاي

شددبدر نمايشددگر کارکنددان اصددلي اسددت کدده هسددته

همانطوري که اشاره گرديدد مهمتدرين ويژگيهداي

متخاص 4سازمان را تشکيل ميدهد برگ دو شبدر را

مشترک ساختارهاي فوق برونسااري است .پيتر دراكدر

پيمانکدداران و مقدداطو کدداران تشددکيل مدديدهنددد .اينهددا

در ارتبا با برونسااري و آثدار آن مديگويدد« :چندين
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امري در واقدو در حكدم تعدوعي بنيدادين در سداختار

تاميمگيري به عرضه كننده بيرون از سازمان بر اساس

سازمانهاي جهان فردا است .اين بدان معناست كه ديگر

قرارداد .در حقيقت و در عمل در برونسااري نده تنهدا

اعدددددزامي نيسدت كده شدركت هداي بدزرگ تجداري،

فعاعيتها منتقل مديشدوند ،بلكده عوامدل توعيدد و حدق

ادارات دوعتي ،بيمارسدتانها و دانشدگاههاي بدزرگ بده

تاميمگيري نيز در اغلب موارد واگذار ميگردد.

تشكيالتي بددل شدوند كده تعدداد زيدادي افدراد را در
استخدا خود داشته باشند .بلکه اين قبيل موسسات بده
تشكيالتي تبديل ميشوند كه درآمدهاي عداعي و نتدايح
قابددل اعتنددايي را بدسددت مدديآورنددد ،زيددرا تنهددا بددر
فعاعيتهايي تمركز ميكنند كه به خاطر آنهدا ماموريدت
يافتهاند ،كارهايي را انجا ميدهند كه دقيقاً بده اهددا
سازماني آنها مربو است .كارهدايي را كده بده خدوبي
ميشناسند و به ريزه كاريهاي آن آشنايند و بده نسدبت
ارزش و اعتباري كده دارندد ،بده انجدا دهنددگان آنهدا
دسددتمزد و كاراندده پرداخددت مدديكننددد ،بقيدده كارهدداي
خدماتي اينگونه سازمانها به نهادهداي بيروندي واگدذار
ميشود».

منافع حاصل ازبرونسپاري
پژوه ها نشان ميدهد که استفاده از برونسدااري
هزينه ها و افدزاي

سبب کاه

تمرکدز شدرکت روي

فعاعيت اصلي خود ميشود( .مجلده بدزينس )81،8999
عالوه برآن استفاده از فرصت برونسااري منافو ديگري
نيز به دنبال دارد .بطورکلي منافو و مزايايي که تادميم
موسسات و شرکتها رابراي استفاده ازبرونسااري تعت
تاثير قرارمي دهد عبارتند از:

برونسپاري چيست
برون سااري درعمدترين شکل خود اشاره به خريد
معاددول و خدددماتي دارد کدده پيشدداپي

در شددرکت

سدداخته يددا فددراهم مدديشدددBrarin & Rothery,( .

 )obertson.1995اما اين تفکر در شرکت هاي گوناگون
مشاهده ميشود که بدرونسدااري بده خريدد هدر ندوع
خدمت صر

نظر از اينکه قبال توسدط شدرکت انجدا

ميشده يا خير اشاره دارد .تعاريف ديگر بدرونسدااري
چنين است :دادن حقاعزحمه براي تدارک خددمات بده
سازمان ديگر ،به جاي آنکه اعضداي خدود سدازمان بده

 oبهبود خدمات مشتري؛
 oکاه

کارکنان شرکت؛

 oدسترسي بهتر به تخااي که در شرکت موجود
نيست؛
 oصرفه جويي در وقت براي انجا فرآيندهاي داخلي
سازمان؛
 oکاه

ريسک ازطريق شريک شدن با يک واحد

ديگر در معيط تجاري نامطمئن؛
 oايجاد حس رقابت خاوصا درقسمتهاي مختلف
شرکت که ناکارآمدي معسوس وجود دارد.

ارائه آن باردازند( .اعواني )83 ،8313
بنا به تعريف ديگر ،بدرونسدااري يعندي تددارک و

موسسدده Outsourcingدر يدک سددري از مطاععددات

تهيده معاددوبت و خدددمات از منددابعي کدده خددارج از

خود با بررسي بدي

از 8022شدرکت بده منظدور درک

سازمان هستند( .ملنک فورد )38،8999

صعي اينکده چدرا شدرکت هدا فعاعيدت هداي خدود را

برونسااري عبارت است از عمل انتقدال بعضدي از

برون سااري ميکنند ،به اين نتيجه رسيد کده ده مزيدت

سددازمان و واگددذاري حددق

باعقوه در نتيجه استفاده از برون سااري وجدود دارد کده

فعاعيتهدداي داخلددي يدد

عبارتند از:
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 )8تقسيم ريسک؛

باعقوه ماعي و ديگر اهددا

 )0تزريق وجوه نقد به شرکت؛

ميباشد .تجربه شرکتهايي که فعاعيتهاي خدماتي خود

 )3دسترسي به منابو (داخلي)؛

را برون سااري کردهاند نيز قابل توجه و حائز اهميت و

 )9کاه

و کنترل هزينه عمليات؛

 )1آزاد کردن منابو براي اهدا

بررسي است.

ديگر؛

 )1قابليت دسترسي در سطوح جهاني؛

تجربه برونسپاري در سازمانهاي بزرگ

 )3در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمايه؛
 )1افزاي

اسدتراتژيک رو بده افدزي

تمرکز شرکت بر فعاعيت خا

يکي ازسياست هاي بسيار موفق و سرنوشتساز در
؛

توسعه اقتاادي و صدنعتي در کشدورهاي پيشدرو و در

 )9مديريت کردن وظايف مشکل يا کنترل ناپذير؛

حددال توسددعه توجدده خددا

 )82تسريو در بهرهگيري از مزايداي ناشدي از تجديدد

پيمانکاري فرعي صنايو کوچدک و متوسدط بدا صدنايو

ساختار.

بدده ايجدداد و گسددترش

بزرگ داخلدي و خدارجي اسدت .واحددهداي کوچدک
صنعتي واحدهايي هستند کده عمومداً داراي سدرمايهي

برخي از اين موارد ممکدن اسدت همزمدان مطدرح

معدددود و پراکنددده در جامعدده هسددتند کدده بددا حددداقل

شود .به طور کلي اين موارد ميتوانند سود برونسااري

وابستگي ارزي و بهره گيري از ابراز و ماشدين آبت ،و

را نشان دهند .موارد نامبرده نه تنها سود برونسااري را

اکثراً با اشت الهاي کمتر از 12نفر در مناطق مختلف در

هزينهها نشان ميدهند بلکه در برخي مدوارد

کشورهاي صنعتي و در حال توسعه ايجداد شدده و يدا

هزينده

ايجاد ميشوند .گسترش اين واحدها تا بدانجا پيشدرفته

در کاه

حتي ممکن است اهميت آنها مهمتدر از کداه
باشد.

که در کشورهاي کره جنوبي ،ژاپن ،هندوستان ،تدايوان،
سددنگاپور ،بدده ترتيددب بددي

داليل عمده برونسپاري
برخي از مهمترين دبيل برونسااري عبارتند از:

از 12 ،99 ،13 ، 13و31

درصد ،از واحدهاي کوچک و متوسط آن کشدورها در
زنجيره توعيد با صنايو بزرگ در زمينه ساخت قطعدات

 )8بدست آوردن ايدههاي جديد و نوآور؛

خودرو و تجيهزات و عواز بخ

 )0ت يير هزينههاي ثابت به هزينههاي مت ير؛

فعاعيت اشت ال دارندد ومسدئوعيت سداخت بدي

 )3كاه

سرمايه گذاري روي دارائيها و استفاده بهتر

براي ساير اهدا ؛

از12

درصد قطعات و کابهداي صدنعتي مدورد نيداز صدنايو
بزرگ نيز بر دوش ايدن واحددها قدرار دارد .حدال بده

 )9بدست آوردن سهم بازار و فرصتهاي كسب و كار
از طريق شبكه ارائه دهندگان؛
 )1افزاي

برق و اعکترونيک به

اثربخشي از طريق تمركز روي آنچه

سازمان در انجا دادن آن بهترين است؛
 )1بدست آوردن تخاصها ،مهارتها و تكنوعوژيد
هايي كه قبالً قابل دستيابي نبوده است.

منظدور ارايده مثدداعي درخاددو

اسددتفاده ازاسددتراتژي

 ،Outsoarcingميتوان شرکت «بوئينگ» رانا بدرد کده
با استفاده از منابو برون سازماني توانسته است فقدط بدا
استفاده از  11درصدد کدارگر کارخاندهاي ،دونمونده از
هواپيماي جنگده به نا جي.اس.ا  .توعيد کند.
همچنين بوئينگ طدي قدراردادي بدا چندد شدركت،

تمايدل شددرکتها بددراي اسدتفاده از بددرونسددااري در

تامين ابدزار و تجهيدزات فندي مدورد نيداز خدود را بده

فعاعيت هاي خدماتي براي استفاده از انواع ظرفيتهداي

پيمانكار واگذار نموده و بددين ترتيدب توانسدته اسدت
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تعدادي از انبارهاي خود را تعطيل كند .که بدين ترتيب
بخ

اعظم کار بوسيله ديگران انجا شدد .بوئيندگ بدا

حدود  022نفر كاه
برابر افزاي

داد وعي ميزان فروش آن چندين

يافت .حدود  802پيمانكار و بي

از هزار

استفاده ازمدل سازيهاي رايانهاي ،فعاعيت صدها سازنده

سرويسگر خدماتي و به همين تعداد نمايندة فروش در

اجراي اين دوهواپيما را هماهنگ مديکدرد و بدا خيدال

شبكه اين شركت كدار توعيدد و فدروش معادوبت و

آسددوده بدده کددار اصددلي خددود يعن دي کددم و زي دادکردن

همچنين ارائه خدمات را بعهده دارند .شركتهاي ساپكو

طراحيها و تجديد نظر در وقت و هزينه ميپرداخت.

و سازهگستر نيز از جمله نمونههاي توعيددكننددة بددون

بده هرحددال در دهدده اخيدر  Outsourcingبددا ابعدداد

كارخانه در ايران ميباشند.
در حال حاضدر برنددهداي توعيددي در كشدورهاي

وسيعي توسط سازمانهاي بزرگ بکار گرفته شده است.
شرکتهايي نظير«تي اندد تدي»« ،آي تدي تدي»« ،دان اندد

صنعتي ،غاعبا شركتهاي مونتاژ هستند .مطاععدات انجدا

برادستريت»« ،سه ا »« ،گرپس اند کافاي» ،بده کوچدک

شده توسط بعضي سازمانها در ابتدداي دهده  92نشدان

عمومي دوعتهاي

مي دهد كه  12درصد ارزش افدزوده معادوبت و يدا

کردن خود پرداختند .حتي در بخ

مختلف در سرتاسدر دنيدا از ايدابت متعدده و بريتانيدا

خدمات ارائه شده آنها ،توسدط بيدرون سدازمان انجدا

گرفته تا فيلياين همه مش ول تجديدد نظدر در سداختار

ميشود.

خود و کوچک کردن خوي  ،خاوصي سازي بنگاهها
و خدددمات بددزرگ شدددهانددد ،شددکي نيسددت کدده اي دن

فايده و هدف پژوهش

دگرگونيها ادامه داشته و حتدي پرشدتابتر خواهندد شدد.

در راستاي انجا برون سااري ،دانشگاه آزاد اسالمي

درهمين راستا مطابق آخرين آمار از حدود 802ميليدارد

به طور کلي و واحد تهران جنوب بطور اخص بخشدي

دبر صادرات صنعتي کره جنوبي در سال  ،8999بدي

از فعاعيتهاي غير استراتژيگ خود مانند نظافت ،بوفده،

از  91ميليارد دبر آن متعلق به توعيدات صنايو کوچک

خدددمات ،طراح دي و اجددراي بعض دي از فعاعي دتهدداي

ومتوسط است( .گلداسميت )8999

عمراني و غيره را برونسااري نمدوده اسدت .عديکن بدا

«نايک» بزرگترين فروشنده کفشدهاي ورزشدي در

توجه به روند افزايشي بودجه هاي اختاا

يافتده بده

جهان ،ماعک هيچ کارخانه ،دستگاه ،ابزار ،يا مسدت الت

امور پيمانکاري و قدراردادي تدا کندون هيچگداه نتدايح

عمدددددهاي نيسددددت.آنچه دارد ،نظددددا اطالعددددات

حاصل از اين برونسااريها بررسي نشدده اسدت .ايدن

گستردهاياست که به هم ميآميزد و از آنها بهرهبرداري

درحاعي است که اين مهم از اهميت و ضرورت خاصي

ميکند.

برخوردار بوده و ميتواندد فوايدد زيدادي را از جهدت

«کاماک» رايانه ها را خود طراحي ميکند وعي توعيد
آنددرا بدده شددرکتي در کاعيفرنيدا سددارده اسددت .در نظددا

كاه

هزينه و اثربخشي و ارتقاي كارايي فعاعيتهداي

دانشگاه داشته باشد .همچنين بررسي و آگاهي مديريت

اطالعدداتي ايجدداد رابطدده بددا توعي دد کننددده و همچن دين

از ميزان اثر بخشي اين طرح ها نق

بازاري دابي ني دز بعهددده کاماددک مدديباشددد کدده اعبت ده از

گيريها ايفا ميکند و به آنها در اتخاذ خط مشي صدعي

کارگزاراني بهتر از خود در اين زمينهها استفاده ميکند.

مهمي در تادميم

سازماني کمک ميرساند .در اين پژوه

در نظر است

در داخل کشور نيز ميتوان نمونده هداي مدوفقي از

وضعيت موجود با وضعيت مطلوب که در مباني نظري

برونسااري را ذکر نمود از جمله آنده شدرکت صدنعتي

آمده است موردمقايسه قرار گيرد .تا ميزان اثدر بخشدي

بوتان است که تعدداد پرسدنل خدود را از  922نفدر بده

آن معلو گردد.
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در همين ارتبا  ،کيدا مهدر در پايداننامدهاي تعدت

پيشينه پژوهش
كدارتعقيقي را شدروع مديكندد

عنوان «بهره گيري از مندابو بدرون سدازمان در شدرکت

احتمال ضعيفي وجود دارد كه همدان كدار را بده طدور

سدهامي تدوعي پدرس» موضدوع بدرونسدااري را بددراي

جزئي يا غير مستقيم ،معقق ديگري انجا نداده باشدد.

طرح ها و پروژه هاي قابل واگذاري در ايدن شدرکت را

هر كارتعقيقي در پيوستاري قرار ميگيدرد .بددين معندا

مطاععه نموده است( .کيامهر )8313

وقتي معقدق يد

كه از كارهاي تعقيقي قبلي تاثير پذيرفتده و دركارهداي

شايان ذكر است كه شركت توعي پدرس در جهدت

بعدي نيز تاثير گذار ميباشد .بنابراين طبيعي اسدت كده

اجراي استراتژي برون سااري ،فعاعيت هداي خددماتي و

معقددق بددا كارهدداي تعقيقدداتي قبلددي كدده دربدداره

توعيدي خود از قبيل توعيد صابون آرايشدي وبهداشدتي،

موضوعات مشابه صورت گرفتده اسدت ،آشدنايي پيددا

خمير دندان شاماو و پودر 812گرمي و 922گرمي را به

ميكند و نسبت به وجوه مشابهت يا مفارقت كار خدود

پيمانگار واگذار نموده است در نتيجه اين عمدل باعدث

با اين جريانات فكري آگداهي پيداكندد( .هودكدامان و

کاه

هزينه ،بهبود نظارت و کنترل ،پرداختن بده کدار

همكاران )808 ،8312

اصلي سازمان گرديده است.

يد

نتيجه مجموعه پژوهشهاي انجا شده مذكور ايدن

با توجه به مطاععده و بررسدي بعمدل آمدده توسدط
نگارندگان اين مقاعه ،به برخي از پدژوه هداي انجدا

اسددت کدده  Outsourcingيددا اسددتفاده از منددابو بددرون

شده در اين زمينه در ايران بشرح زير اشاره ميشود:

سددازماني اگددر بددا مطاععدده انجددا شددود باعددث كدداه

مهدي اعواني و فرزاد اشر

زاده ،با نوشتن کتدابي

هزينههاي توعيدد ،افدزاي

تعت عنوان« :برون سدااري ،راهنمدايي بدراي تادميمد

افزاي

گيري مديران در برونسااري خدمت» در اين خاو

منابو آن ميگردد.

موضوع برون سااري را مدورد بررسدي و مطاععده قدرار
دادهاند( .اعواني  )8313اين دو پژوهشدگر همچندين در
جديدترين مطاععات خود ،با انجا پژوهشدي در زمينده
بددرونسددااري درشددرکت ملددي نفددت ايددران ،مسددئله
برونسااري برخي از طرحها وپروژههاي اين شرکت را
مورد بررسي قرار داده اند( .اعواني )8319
رفيعي ،يکي ديگر از پژوهشگران با انجا مطاععهاي
تعت عنوان« :ارائه چدارچوب مفهدومي بهدرهگيدري از
منابو برون سازماني در صدنعت کدامايوتر» در دانشدگاه
تربيت مدرس ،برون سااري را مدورد تجزيده و تعليدل
قرار داده است( .رفيعي )8313
نجفآباديفراهاني در پژوهشي با عنوان« :بررسدي
سيستم پيمانکاري مديريت» موضوع برونسدااري را در
قاعب سيستم پيمانکاري در کشدور مدورد مطاععده قدرار
داده است( .نجفآباديفراهاني )8310

كيفيدت ،رضدايت كاركندان،

اشت ال و در نهايت باعث بهره وري سدازمان و

روش پژوهش
پرس

آغازين در رابطه با انجا اين پدژوه

ايدن

اسددت كدده ،طددرحهدداي بددرونسددااري در دانشددگاه آزاد
اسالمي واحد تهران جنوب تا چه حدي اثربخ

بدوده

است؟ در جواب مدوقتي بده ايدن سدوال يدک فرضديه
اصلي ،و چندين فرضيه فرعدي ديگدر مطدرح گرديدده
است.
روش پژوه

حاضر توصيفي و ميداني مديباشدد

براي جمو آوري اطالعات از پرسشدنامه و ماداحبه و
براي تجزيه تعليل اطالعات از آمار توصيفي (نمدودار،
در صد ،ميانگين )…،و آزمون آماري ( T-Testدرقاعب
نر افزار )spssاستفاده شده است .آنچده کده در مبداني
نظري برون سااري آمده است (کاه

هزينهها ،افزاي

تمرکز شرکت روي فعاعيت اصلي خود ،صرفهجويي در
وقت مديران ،بهبود خدمات مشتري ،دسترسي بهتر بده
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تخااي که در شرکت موجود نيست ،کاه
شرکت ،ايجاد حس رقابت) مورد پرس
جامعه آماري در ايدن پدژوه

 )0آزمون و تجزيه و تعليل کليه سوابت به تفكي .

کارکنان

قرار گرفدت.

شدامل کليده مسدئوعين

خالصه يافتههاي پژوهش

دست اندرکار فعاعيتهاي واگذار شدده بده پيمانکداران

با توجه به يافته هاي حاصدل از پدژوه  ،فرضديه

(حدود  92نفر) است که بخاطر تعداد کم آنها از روش

اصلي پدژوه

يعندي «بدرون سدااري در دانشدگاه آزاد

سرشددماري اسددتفاده شددده اسددت .همچنددين در ايددن

اسالمي تهران جنوب اثر بخ

سرشماري تعدادي از پرسشنامهها برگشدت داده نشدد.

( 3/9از  )1با انجا آزمون آماري  T-Testمدورد تائيدد

نظددر مسددئوعين و آزمددون فرضدديههدداي

قرار گرفت و فرضيه مخاعف آن رد شد .همدانطور کده

پژوه  ،اقدا بده تهيده پرسشدنامه بدي ندا بده روش

اشاره شد ،فرضيه اثربخشي طرحهاي برونسااري مورد

عيكرت گرديد .پرسشنامه مدورد نظدر شدامل  89سدوال

تاييد قرار گرفت اما اثر همه آيتم ها يکسان نبود .برخي

درطيف پنح گزينهاي با پاسخهاي (هيچ ،کدم ،متوسدط،

نق

مدوثري تدري

زياد وخيلي زيداد) مديباشدد .همچندين دو سدوال سده

داشتهاند .براساس جواب پاسخ دهندگان ،برون سدااري

سوال باز مطرح شده است .براي اعتبار

در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب آثار مثبدت

و روايي پرسشنامه نيز به ترتيب مراحل زير انجا شده

زير را بدنبال داشته است و ايدن آثدار در قاعدب هفدت

بددراي سددنج

گزينه اي و ي
است.

کم رنگتدر و بعضدي ديگدر نقد

عامل اثر بخ

 )8طراحي سئوابت براساس مطاععات تئوريكي؛
 )0سنج

بوده است» بدا ميدانگين

بده ترتيدب داراي بداب تدرين ميدانگين

بودهاند:

اوعيه پيرامون كيفييت سئوابت پرسشنامه؛

 )8سرعت انجا کار؛

 )3نظر خواهي ازاساتيدوكارشناسان خبدره راجدو بده

 )0کنترل بهتر فعاعيتها؛

سئوابت پرسشنامه؛

 )3افزاي

 )9معاسبه مقدارضدريب اعفداي كرنبداخ بده منظدور

کفيت خدمات؛

 )9استفاده از مهارت فني؛

بررسي پايايي پرسشنامه؛

 )1آزاد شدن سرمايههاي دانشگاه؛

همچنين آزمون آماري در دو سط انجا پدذيرفت.

 )1کاه

که عبارتند از:

نيروي انساني در دانشگاه؛

 )3صرفه جويي در وقت مديران دانشگاه.

 )8آزمون و تجزيه و تعليل فرضيه؛
جدول :8خالصه نظرات جامعه آماري به ترتيب اعويت ميانگين
سئوال
83
89
0

شرح سئوابت
ساردن کارها به پيمانکار ( )OUTSOURCINGباعث
سرعت انجا کارها ميشود؟
ساردن کارها به پيمانکار باعث كنترل بهتر فعاعيتها
ميشود؟
واگذاري امور به پيمانکار ،باعث افزاي
خدمات ميگردد؟
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کيفيت

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

هيچ

ميانگين

(برحسب درصد)

انعرا
معيار

2

2

92/9

9/8

2

3/98

2/1

9/8

19/1

31/9

2

2

3/33

2/88

9/8

13/1

81/0

9/8

2

3/3

2/83
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81
80
9

ساردن کارها به پيمانکار باعث استفاده از مهارت
فني و بهره برداري از همياريهاي فني ميشود؟
واگذاري امور به پيمانکار ،موجب آزاد شدن سرمايه
وامکانات دانشگاه براي اهدا

مهمتر ميگردد ؟

واگذاري امور به پيمانکار ،موجب کاه

نيروي

انساني شاغل در دانشگاه ميگردد؟

2

13/1

31/9

2

2

3/19

2/29

2

2

02

02

12

3/1

2/81

9/8

91/1

03/3

81/0

2

3/1

2/81

واگذاري امور به پيمانکار ،موجب صرفه جويي در
1

وقت مديران و آزاد شدن ذهن مديران بر انجا امور

03/3

81/0

31/9

81/0

2

2/89

3/1

اساسي تر ميگردد؟
83
3
82
9
88
8
81

تا چه حدي ميتوان به استمرار کار پيمان کاران براي
انجا خدمات در دانشگاه اعتماد نمود؟
تا چه حدي ميزان اطالعات پيمان کاران در زمينه
کاري ،بي

از نيروي دانشگاه است؟

تا چه حدي پيمانکار در انتخاب وسايل کار به
کيفيت نظر دارد؟
تا چه حدي پيمانکار در انتخاب افراد تا چه حدي
دقت کافي مينمايدوگزين

صعي بعمل ميآورد.؟

تا چه حدي تعهد وحساسيت نسبت به اهدا
دانشگاه در نيروهاي پيمانکار وجود دارد؟
واگذاري امور به پيمانکار تا چه حدي(در مقايسه با
انجا آ ن در دانشگاه) هزينه کمتري دارد ؟
ساردن کارها به پيمانکار ،تاچه حدي نيازمند وقت و
تالش بيشتر است؟

2

31/9

19/1

9/8

2

3/3

2/82

9/8

81/0

13/1

9/8

2

3/3

2/83

2

31/9

19/1

9/8

2

3/03

2/82

2

03/3

13/1

9/8

2

3/81

2/82

2

03/3

13/1

9/8

2

3/81

2/82

2

03/3

13/1

9/8

2

3/8

2/89

2

03/3

31/9

31/9

2

0/9

2/89

تا چه حدي شر کتهاي پيما نکاري واجد شرايط و
89

متخاص در جامعه براي انتخاب اصل از ميان آنها

2

32

92

32

2

2/81

0/9

وجود دارد ؟
واگذاري امور به پيمانکار ،تا چه حدي موجب
1

معدويت اختيارات مدير و قدرت مانور در استفاده

2

32

02

32

02

2/02

0/3

از نيروها خواهد شد ؟
3
1

براي نظارت مديريت برنيروهاي پيمانکار ،تا چه
حدي احتياج به نيروي جديداست؟
واگذاري امور به پيمانکار ،تا چه حدي به
استانداردکاري عطمه ميزند؟

2

81/0

03/3

81/0 31/9

0/1

2/83

2

9/8

9/8

03/3 19/1

0

2/81

ماخذ :يافتههاي پژوه .8311 ،
برونسااري باعث سرعت انجا کار ،کنترل بهتر

نتيجه گيري
مطاععات بعمل آمده نشان ميدهد كه ،نتايح اين
پژوه

با مباني نظري برونسااري ،مبني بر اين که

فعاعيتها ،افزاي

کفيت خدمات ،استفاده از مهارت

فني ،آزاد شدن سرمايه ،کاه
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جويي در وقت مديران ميشود ،منطبق است .به عبارت
ديگر طرحهاي برونسااري در دانشگاه اثربخ

بوده و

نهايت پيمانکاراني که حداکثر امتياز را کسب نمودهاند
انتخاب گردند.

در اين راستا تا حدود زيادي به اهدافي که در منابو

در نهايت اينکه پيشنهاد ميشود به منظور انتخاب

منافو حاصل از برونسااري مطرح

صعي فعاعيتها براي واگذاري به پيمانکاران ،يک کار

شده ،دست يافنه است .عذا مديران و مسئوعين به

مطاععاتي دقيقي انجا گيرد .زيرا معيارهاي زيادي در

کارايي اين روش اعتقاد دارند اما روش اجرايي آن بايد

اين زمينه وجود دارد ،که بز است معيارهاي مناسبي

علمي در خاو

ارتقا يابد .در اين پژوه

اگر چه فرضيه اثربخ

بخاطر فعاعيتهاي خا

دانشگاه تعيين گردد ،تا بتوان

بودن برونسااري مورد تائيد قرار گرفت ،عيکن هنوز

با استفاده از آن مدل ،فعاعيتهاي قابل واگذاري را

نقا ضعف زيادي در مکانيز اجرايي آن وجود دارد.

مشخص نمود و در طي فعاعيت پيمان کاران (دورههاي

برخي از مشکالت عمده مطرح شده در اين ارتبا

قرارداد) ارزيابيهاي مستمر توسط شاخصهاي عيني،

عبارتند از)8 :کمبود شر کتهاي پيما نکاري واجد

براي تاميمگيري در پايان دوره جهت ادامه يا خاتمه

شرايط و متخاص در جامعه به منظور انتخاب اصل

همکاري با پيمانکاران صورت گيرد.

از ميان آنها؛ )0انتخاب پيمان کاران بدون اعمال نظر
بوده؛ )3ضعف نظارت کافي برعملکرد پيمانکاران؛

موضوعات پيشنهادي براي انجام پژوهشهاي آتي

)9انتخاب ناصعي فعاعيتهاي قابل واگذاري .حال به

 )8ارائددده چدددارچوب کلدددي بدددراي اسدددتفاده از

ضعف به ترتيب

برون سااري در كليه واحددهاي دانشدگاه آزاد

منظور مرتفو نمودن اين نقا
پيشنهادهاي زير توصيه ميگردد:

اسالمي در سراسر کشور؛

اول اينكه کشور ما در زمينه برونسااري تازه کار

 )0تعيين معيارهاي تاميمگيري بدراي واگدذاري

است از اينرو شرکتهاي پيمانکاري توانمند زيادي در

فعاعيددتهددا غيددر اساسددي در كليدده واحدددهاي

جامعه ندارد ،عذا براي استفاده بهينه از امکانات موجود،

دانشگاه آزاد اسالمي.

توصيه ميگردد كه بانک اطالعاتي در اين زمينه ايجاد
شود تا شرکتهاي پيمانکاري قوي و موفق شناسايي
شوند و امکان استفاده بهتر از آنها فراهم گردد.

سپاسگزاري
اين مقاعه نتيجه يكي از طرحهاي مادوب دانشدگاه

دو اينکه از نظر جامعه آماري مورد مطاععه،

آزاد اسالمي واحد تهران جندوب اسدت كده باحمايدت

شرکتهاي پيمانکاري متخاص و واجد شرايط در

ماعي معاونت پژوهشي ايدن دانشدگاه در دانشدگاه آزاد

جامعه به منظور انتخاب اصل از ميان آنها وجود ندارد.

اسالمي واحد تهران جندوب بده اجدرا درآمدد .مدوعفين

همين امر ميتواند طرحهاي برونسااري را با مشکل

بدين وسيله مراتب قدرداني خود را از معاونت معتدر

مواجه سازد ،بنابر اين توصيه ميشود براي انتخاب

پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب ابراز

صعي پيمانکارن از تعليل شايستگي استفاده گردد .در

ميدارند.

اين زمينه بز است فر ارزيابي پيمانکاران تهيه و
براساس شاخصهاي عيني امتياز داده شود و آنگاه
پيمانکاران براساس امتياز در عيست قرار گيرند در
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 )88هندددي ،چددارعز .)8319( .پيددل و پشدده .ترجمدده

مانااباااع و ماخذ
)8

اعددواني ،سدديد مهدددي .)8319( .بددرونسددااري
درشرکت ملي نفت ايران .تهران :وزارت نفت.

)0

عبداعرضا رضايي نژاد .چاپ اول.تهران :نشر افرا.

اعوني ،سيد مهدي و فدرزاد شدر

 )80هندي چارعز .)8312( .اينجا جاي ما نيست،عار
تضاد وتنداقض .ترجمده معمدود طلدوع .تهدران:

زاده.)8313( .

انتشارات موسسه فرهنگي رسا.

برونسااري ،راهنمايي براي تاميم گيري مديران
در برونسااري خدمت .تهران :نشر قايده سرا.
)3

در علو اجتماعي .ترجمه عبداععسين نيک گهر.

ايددران زاده .سددليمان .)8312( .جهدداني شدددن
وتعوبت استراتژيک درمديريت وسازمان .تبريز:
انتشارات مرکز آموزش مديرت دوعتي.

)9
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اقتاددادي واجتمدداعي .تهددران :دانشددگاه تربيددت
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يک اقدام يا فعاليت به هدف پيش بيني شده نايل مي شود

مديريت دوعتي.
)3

OUTSOURCING
Outsourcing = Outside + Resource + Using
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