دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

فرم درخواست تصویب طرح پایان نامه های
دوره کارشناسی ارشد
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بسمه تعالی
مراحل تصویب پروپوزال که دانشجویان
ملزم به رعایت تمام موارد آن می باشند
 -1به دلیل محدود بودن دفترچه های رروراول ،د دص راوصز لااو ،ل آن
کپی تهیه نمییید.
 -2بعد ،ل تکمیل دفترچه ررورول ،و تیئید ،ستیدص،هنمید دفترچه به روصز
تییپی و شیر،له شده به مدیر گروه تحویل گردد.
 -3دفترچه هی ررورول ،شیمل  6رفحه می بیشدد ررورول ،هی تاییپی
حتمی کیمل به مدیر گروه تحویل گردد،( .ل ررورول ،های تاییپی یا
نسخه کپی دص ناد د،نشجو موجود بیشد).
 -4دص موقع تحویل ررورول ،به مدیر گروه چناین چاه مشختایز ،ساتید
ص،هنمی و مشیوص(رفحه ،و ) و ،مضیء ،ستید ص،هنمای و مشایوص و د،نشاجو
(رفحه رنجم و ششم) دص برگه هی موجود نبیشدد رروراول ،دص شاوص،
آمولشی د،نشکده مطرح نمی گردد
 -5د،نشجویین ملا هستند که رس ،ل تتویب رروراول ،دص گاروه جها
طرح دص شوص ،آمولشی د،نشکده و تتویب نهاییی بای مادیر گاروه دص
،صتبیط بیشد.
 -6بعد ،ص مطرح شدن ررورول ،دص شوص ،آمولشی د،نشکدهد د،نشاجویین
ملا به مر،جعه به آمولش جه ،طالع کیمل ،ل ص ،شاوص ،آمولشای
د،نشکده می بیشند.
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
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فرم درخواست تصویب طرح پایان نامه های دوره دوره کارشناسی ارشد
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء(س)
 -1مشخصات دانشجو:
صشته مدیری فنیوص ،طالعیز –گر،یش سیستم
 -2عنوان پایان نامه:
فیصسی:
،ص،ئه ی

مد ترکیبی تتمیم گیر چند معییصه بر، ،نتخیب ،ص،ئه دهنده برون سپیص مدیری د،نش

،نگلیسی:
A hybrid multi-criteria model for selection of outsourcing provider for knowledge
management

 -3اطالعات مربوط به استاد راهنما و مشاور:

،ستید ص،هنمی
،و

نام و نام

تخصص

خانوادگی

اصلی

دکتر آمنه خدیوص

آخرین
مدرک
تحصیلی

مدیری فنیوص
،طالعیز

مرتبه

آدرس محل خدمت و

علمی

تلفن
د،نشگیه ،لاهر،

،ستید ص،هنمی
دو
،ستید
مشیوص ،و

دکتر جلیل حیدص –

د،نشگیه تهر،ن

مدیری سیستم

،ستید
مشیوص دو

 -4نوع تحقیق:
بنیید

کیصبرد

□

توسعه ،
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□

 -5مسئله پژوهش:
تغییرات سریع در کسب و کار ،مدیران ارشد را مجبور کردهاست تا استراتژیهایی را اتخاذ کنند که
هم بر موفقیتهای جاری سازمان تمرکز داشته باشند و هم بر سرمایهگذاری در فعالیتتهتایی کته
باعث ارتقای مزیت رقابتی به منظور موفقیتهای آتی سازمان میشوند .یکی از فنونی که به طتوری
وسیع برای بهبود موقعیت رقابتی پیشنهاد شده ،برونسپاری است .مدیران بسیاری برونسپاری را به
عنوان تنها راه حفظ موقعیت رقابتی کسب و کار در اوایل قرن بیستتم متیدانستتند(باو ز ویلمایلد
.(۹۰۰۲
در ابتدا ،کاهش هزینه ،مانند هزینه نیروی کار ،حمل و نقل و هزینههای دیگر ،یکتی از دالیتل ذکتر
شده برای برون سپاری به ویژه در تولید بوده است .دالیل برجستهتتر استتراتژیک در برونستپاری،
تمرکز بر صالحیتهای اصلی ،دسترسی به منابع منحصر به فرد ،مهارتها و استتعداد و استتفاده از
آخرین فن آوری و زیرساختها به خصوص در شرکتهتای ختدماتی استت( Di Gregorio et al.,
.)2009
از طرفی مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی داخلی که تمرکتز آن بتر روی دانتش در محتدوده
سازمان است شناخته شده است .مفهوم برونسپاری دانش نسبتا جدیتد استت( Wing Lam and
.)Alton Y.K. Chua, 2014
یافتهها نشان داده است که انگیزه برای برونسپاری فرآیندهای دانش اساسا برای بته دستت آوردن
دانش تخصصی و کاهش هزینههااست(.)Ørberg Jensen and Pedersen, 2012
برونسپاری وظایف پیشرفته به عنوان استراتژی سازمانها برای دستیابی به رقابتهای بین المللی از
طریق دسترسی به جریان دانش مرزی و منابع دانش خارجی شتناخته شتده استت (Lacity and
.)Willcocks, 2013
برونسپاری میتواند مزایای رقابتی را در کوتاه مدت فراهم کند .از جمله کتاهش هزینتههتا ،بهبتود
تمرکز صالحیت اصلی ،افزایش انعطاف پذیری ،بهبود بهره وری ،دسترسی به استعداد خارجی،بهبود
کیفیت ،حفظ سرمایه و تحریک نوآوری است()Ozer Uygun et al.2014
اما در کناراین مزایا شرکت باید نسبت به خطرات برو نسپاری نیزآگاه باشد .از اصلی ترین خطرات
شناخته شده که به طور بالقوه بر برونسپاری تأثیر منفی می گذارند ،می توان بته کتاهش امنیتت
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اطالعات ،کاهش کنترل مد یریتت و برختی مستایل اخالقتی و پرستنلی اشتاره کترد( Yang et
.)al.2007
بعد از تصمیم به برونسپاری ،فعالیت بحرانی بعدی انتخاب ارائه دهندگان برونسپاری استت .عوامتل
متعددی در انتخاب ارائه دهندگان برونسپاری موثر است .در انتخاب ارائه دهنتدگان بترون ستپاری
باید این عوامل در نظر گرفته شود(.)Buyukozkan & Cifci, 2012
با توجه به این واقعیت که ارائه دهندگان برونسپاری نمیتوانند تمام معیارهای انتخاب (یتا ویژگتی،
عوامل ،شاخص) را به طور همزمان برآورده سازند ،انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری مناسب یتک
کار دشوار است(.)Chen, Wang,& Wu, 2011
مساله برونسپاری که متاسفانه عمدتاً به صورت شهود ی با آن برخورد میشود ،یک مستاله چنتد
معیاره و پیچیده است (نهاوندی و همکاران.)1331،
در پژوهشهای متعددی روشهای تصمیم گیری چند معیاره برای حل مشکالت انتخاب ارائه دهنتده
برونسپاری فناوری اطالعات مورد استفاده قرار گرفته استت .بتا توجته بته مطترح شتدن مفهتوم
برونسپاری دانش به عنوان استراتژی جایگزین برای مدیریت دانش مستئله انتختاب ارائته دهنتده
برونسپاری در زمینه فرایندهای دانشی مطرح میشود بنابراین در این پژوهش یتک متدل ترکیبتی
تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب ارائه دهنده برونسپاری مدیریت دانش ارائه می گردد.

 -6پرسش های پژوهش:


چه عواملی بر موفقیت در برونسپاری فرآیندهای دانش تاثیر گذار هستند؟



در برونسپاری فرآیندهای دانش برای سازمان چه ریسکهایی وجود دارد؟



در انتخاب ارائه دهنده برونسپاری فرآیندهای دانش چه عواملی تاثیر گذار هستند؟



مناسبترین ارائه دهنده برونسپاری فرآیندهای دانش برای سازمان کدام است؟

 -3اهداف پژوهش و ضرورت آن:
در تحقیقات پیشین برونسپاری دانش مورد بررسی قرار گرفته است ,و بیان شده است که در اغلتب
موارد ،فرآیندهای استاندارد شده ،برونسپاری می شود .با این وجود بسیاری از سازمان ها تصمیم به
برون سپاری فرآیندهایی که در خلق ارزش آنها مهم هستند,میکنند.بنابراین چنتین فراینتدهایی,
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فرآیندهای دانش نامیده می شود و نیاز به دانش رقابتی ،تفکر تحلیلی و قضاوت و مهارتهای بسیار
تخصصی دارد.)(Lam and Chua, 2009
تغییر در زنجیره ارزش ،که در آن بخشهایی از محصوالت و یا خدمات به شرکت های دیگتر منتقتل
میشود ،باعث تغییر فرایندهای مدیریت دانش میشود(.)Edvardsson and Durst,2014
از طرفی بیان شده است که برونسپاری میتواند به عنوان الگویی برای یادگیری سازمانی عمل کنتد.
با این حال ،در تحقیقات بسیاری بیان شدهاست که ,مدیریت باید به دقت کاستیها و مزایای مربتوط
به برونسپاری را در نظر بگیرد و با توجه به فرایندهایی که قصد به برونسپاری آن دارد و معیارهتایی
که در انتخاب مناسبترین ارائه دهنده حائز اهمیت است بتواند بترون ستپاری فراینتدهای ختود را
انجام دهد تا باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمانها شود(.)J.H. Liou, Chuang,2010
برون سپاری فناوری اطالعات در طول سه دهه گذشته به تدریج تکامتل یافتته ,ودر پتژوهش هتای
متعددی توسعه یافته است .و از موضوعات اصلی در برون سپاری فناوری اطالعات به انگیزه ,حتوزه,
کارایی ,ریسک قراردادها و مشارکت اشاره شده است.
با توجه به معیارهای مربوط به قابلیت های ارائه دهنده برونسپاری و اهدف راهبردی سازمان ،شرکت
میتواند مناسبترین ارائه دهنده برون سپاری را انتخاب کند.
نظر به اینکه امروزه موضوعات متنوعی پیرامون امر برونستپاری محوریتت تحقیقتات را تشتکیل
میدهد ،انجام یک تحلیل از منظر شاخصهای متنوع (کیفی و کمی) در قالتب متدلی کته بتوانتد
تحلیلی جامع جهت انتخاب ارائه دهنده مناسب برای برون سپاری لحاظ نماید امری مهم قلمتداد
میشود .
بنابراین با توجه اهمیت فرایندهای دانشی در موفقیت و کسب مزیتت رقتابتی ستازمانهتا و نبتود
پژوهش برای انتخاب مناسبترین ارائه دهنده برونسپاری در زمینته متدیریت دانش,هتدف از ایتن
پژوهش ارائه یک مدل ترکیبی از روش های کمی تصمیم گیری چند معیاره بترای انتختاب مناستب
ترین ارائه دهنده برون سپاری در زمینه مدیریت دانش است.

 -1فرضیات پژوهش:
این پژوهش فاقد فرضیه است.
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 1-1تعاریف متغیرها:
صالحیت شرکت در حوزه مدیریت دانش ،تجربه شرکت ،کیفیت خدمات ارائه شده توست شترکت،
قابلیت اطمینان مالی شرکت ،هزینه وصالحیت سازمانی شرکت به عنوان متغییرهتای اصتلی بترای
انتخاب ارائه دهنده برونسپاری در نظر گرفته شده است.

 1-1-1تعاریف نظری متغیرها:
میزان موفقیت و نسبت تعداد پروژههای انجام شده در حوزه مدیریت دانش به کل پروژههای انجام
شده توس شرکت ،میزان صالحیت شرکت را در زمینه مدیریت دانش مشخص میکند که صالحیت
شرکت در انتخاب ارائه دهنده برونسپاری به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار شناخته شده است از
طرفی تعداد سالهای فعالیت شرکت در حوزه مدیریت دانش و تعداد پروژههای انجام شده در حوزه
مدیریت دانش نشان دهنده میزان تجربه شرکت است که یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در انتخاب
ارائه دهنده برونسپاری است .عواملی مانند قابلیت های مدیریتی ،مناسب بودن تعداد کارمندان،
واجد شرای

بودن ساختار سازمانی ،صالحیت مدیریتی مدیران و پس زمینه مدیران در حوزه

مدیریت دانش میزان صالحیت سازمانی را مشخص میکند.از سویی دیگر مسائل مالی یکی از عوامل
تاثیر گذار در انتخاب ارائه دهنده برونسپاری است که میتوان به صورت دو معیار مجزا آن را در نظر
گرفت ،معیار اول مربوط به قابلیت اطمینان مالی شرکت ارائه دهنده برونسپاری است که توس
میزان اعتبار ،سرمایه کلی شرکت و سود سهام مشخص میشود و معیار دوم مقدار هزینه است که
توس کل هزینه فعالیتهای برونسپاری برای شرکت دریافت کننده برونسپاری و انعطاف پذیری در
صورت حساب و شرای پرداخت ارائه دهنده برونسپاری مشخص میشود .کیفیت خدمات ارائه شده
توس شرکت ارائه برونسپاری با توجه به مهارت دانشی و میزان رضایت مشتریان مشخص میشود
که در انتخاب ارائه دهنده برونسپاری به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار شناخته شده است.

 1-1-2تعاریف عملیاتی متغیرها:
متغیرهایی که برای انتخاب ارائه دهنده برونسپاری در زمینه مدیریت دانش در نظر گرفته شده است
به شرح زیر است:
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معیارهای اصلی

زیرمعیارها

صالحیت شرکت در زمینه مدیریت دانش

نسبت پروژهها انجام شده در زمینه
مدیریت دانش نسبت به همه ی پروژهها
میزان موفقیت پروژهها انجام شده در
زمینه مدیریت دانش
تعداد سال فعالیت در حوزه مدیریت دانش

تجربه شرکت

تعدادی پروژه ها در حوزه مدیریت دانش
قابلیت های مدیریتی

صالحیت سازمانی شرکت

مناسب بودن تعداد کارمندان
واجد شرای بودن ساختار سازمانی

صالحیت مدیریتی مدیران

پس زمینه مدیران در حوزه مدیریت دانش
میزان اعتبار

قابلیت اطمینان مالی شرکت

سرمایه کلی شرکت
سود سهام
کیفیت خدمات ارائه شده توس شرکت

مهارت دانشی
میزان رضایت مشتریان
کل هزینه فعالیت های برونسپاری

هزینه

انعطاف پذیری در صورت حساب و شرای
پرداخت

-9زمینه پژوهش:
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 9-1مطالعات پیشین:
اگر چه مقاالت بسیاری در مورد موفقیت های مدیریت دانش وجود دارد ,با این حال نیتاز بته توجته
گسترده تری به مشکالت متعدد در اجرای مدیریت دانش وجود دارد .به طور قابل مالحظه ,بستیاری
از این مشکالت را می توان در فعالیت های داخلی سازمان پیشبینی کرد .این مشکالت میتوانتد بتا
جدا شدن فعالیت های داخلی ناکارآمد سازمان از فرایند مدیریت دانش به نحوی کاهش یابنتد .یتک
راهحل ممکن برونسپاری بخشی از فرایند مدیریت دانش به یتک شتخص ثالتث ختار از ستازمان
است(.)Wing Lam and Alton Y.K. Chua,2009
هدف از برونسپاری ایجاد ارزش از خار  ،به جای داخل ،شرکت می باشتد .بترون ستپاری بته یتک
رویکرد کسب و کار مهم تبدیل شدهاست ،و مزایای رقابتی را اغلب به عنوان محصوالت یتا ختدمات
موثر توس تامینکنندگان خارجی به دست میآورد).(Yang et al.,2007
مطالعات قبلی نشان داده اند که سازمانهایی با پیچیدگی کمتر و عملکرد کسب و کار سازمان یافته
تر  ،در اغلب موارد یک نامزد مناسب برای برونسپاری است .به طور مشابه ،ستازمانهتا بتا دارایتی
کمتر و کارکنان کمتر به عنوان گزینه اول برای برونسپاری در نظر گرفته میشوند( (Kremic et al.,
.2006
بنابراین برونسپاری یک استراتژی خوب برای شرکت هایی است کته نیتاز بته کتاهش هزینته هتای
عملیاتی و بهبود رقابت دارند ،و این که شرکت ها از نظر علمی ارائه دهندگان برون سپاری مناسب را
انتخاب کنند ,بسیار حایز اهمیت است.
مفهوم برونسپاری دانش در زمینه مدیریت دانش نسبتا جدید استت و تتا کنتون توجته انتدکی از
محققان مدیریت دانش را به خود جلب کرد .اما در حال حاضر مطالعات قابل توجهی در برونستپاری
سیستمهایاطالعاتی وجود دارد که می تواند به عنوان نقطه شروع برای درک مفهوم بترون ستپاری
دانش باشد.) (Liou et al, 2011
از طرفی در سالهای اخیر ،جنبههای استراتژی مربوط بته صتالحیت ,تجزیته و تحلیتل ریستک و
انعطاف پذیری سازمانی رشد به خصوصی داشته است .کارایی تصمیم گیری به توانایی تجزیه و تحلیل
معیارهای پیچیده توس تصمیم گیرندگان بستگی دارد .تجزیه و تحلیتل روش هتای متعتدد بترای
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انتخاب ارائهدهنده برونسپاری واجد شرای برای یک شرکت باعث بهبود مزیت رقابتی است (Ozer
).Uygun and Hasan Kacamak,2014
با این حال،انتخاب ارائه دهندگان برونسپاری مناسب یک کار دشوار است به ایتن دلیتل کته ارائته
دهندگان برون سپاری نمی توانند تمام معیارهای انتخاب را به طور همزمان بترآورده کننتد.بنابراین،
انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری به عنوان یک نوع از تصمیم گیری چند معیتاره در نظتر گرفتته
میشود(.)Liou, and Chuang, 2013
در جدول زیر برخی از پژوهشها در زمینه انتخاب ارائه دهنده برونسپاری و برونسپاری دانش آورده
شده است:

ردیف
1

عنوان

یافته و نتایج

ارائتتتته مفهتتتتوم

بر خالف مدیریت دانش سنتی ،بترون

برونسپاری دانش بته

سپاری دانش مبتنی بتر کارشناستان

عنوان یک استتراتژی

خارجی است که دارایتیهتای دانتش

جتتتایگزین بتتترای

محور را تولید میکند و متعاقبا توس

مدیریت دانش

سازمان نهادینته متیشتود .در ایتن

مرجع
)(Lam and Chua,2009

پتتژوهش بتته طتتور کلتتی یتتک درک
مفهومی از برون ستپاری دانتش بته
عنوان یک مدل برای مدیریت دانتش
توسعه داده شده است.
2

بررستتتی تحقیقتتتات

به دلیل عدم درک درست از مستائل

پیشتتتین در بتتترون

مربوط به برون سپاری فراینتد دانتش

ستتپاری فرآینتتدهای

پنج مسئله در این مقاله مورد بررسی

دانتتش و شناستتایی

قتترار گرفتتته استتت :بتترون ستتپاری

شتتکاف هتتا در بتترون

فرآیندهای دانتش ،بترون ستپاری و

ستتپاری فرآینتتدهای

توافقات همکاری بین شرکت مبتنتی

9

)Edvardsson and
(Durst,2014

بر دانش ،عوامل موثر بر موفقیت برون

دانش

سپاری دانش ،مدیریت دانش و بترون
سپاری دانش و دیگتر مستائل بترون
سپاری.
3

ارائه یک مدل تصمیم

در این پژوهش برای تعیین وابستتگی

گیتتری چنتتد معیتتاره

روابت ت میتتتان معیارهتتتای از روش

ترکیبی جدید جهتت

 DEMATELاستفاده شده استت و

انتخاب ارائه دهندگان

روش فرآیند تحلیتل شتبکه ()ANP

برون سپاری

برای تعیتین وزن نستبی هتر معیتار

)(Liou and Chuang,2010

استتتفاده شتتده استتت و در نهایتتت
روش  VIKORبرای بهینه ستازی و
اولویتتت بنتتدی جتتایگزینهتتا متتورد
استفاده است و انتختاب معیارهتا بته
عنوان یکی از اصلیتترین مستائل در
انتخاب ارائهدهندگان بترون ستپاری
مطرح شده است.
4

انتخاب ارائته دهنتده

روش  DEMATELبه منظور بیتان

برون سپاری برای یک

رواب متقابل میان معیارهای اصلی در

شتتترکت مختتتابراتی

این مطالعه برای تعیین روند انتختاب

تکنیتک هتای

برون سپاری استفاده می شود .سپس،

توس

تصتمیم گیتری چنتتد

وزن محلی زیر معیارهتا توست روش

معیاره

فازی  ANPبر اساس روابت علتت و
معلولی که بته دستت آمتده از روش
 DEMATELمحاستتتتبه متتتتی

10

)(Uygun et al,2014

شود.معیارهای اصلی در نظتر گرفتته
شده در این پژوهش شامل :صتالحیت
شرکت در حوزه پروژه ,تجربه شرکت,
شایستگی سازمانی شترکت ,قابلیتت
اطمینتان متالی شترکت ,شایستتگی
زیرساخت های شرکت است.
5

تصمیمات راهبردی با

بستتیاری از ستتازمان هتتا بتته منظتتور

استتتتتتتتتتفاده از

افزایش رقابت خود ،کاهش هزینه ها،

PROMETHEE

افزایش تمرکز خود بر منابع داخلتی و

فتتازی بتترای بتترون
سپاری

()Chen et al,2011

فعالیتهای هستهای ،و حفتظ مزیتت
رقتابتی بتته بتترون ستپاری فنتتاوری
اطالعات و سیستم های اطالعتاتی رو
آورده اند .انتختاب شترکای مناستب
برون سپاری یک هتدف بستیار مهتم
برای سازمان است .مطالعته حاضتر از
روش فازی  PROMETHEEبترای
ارزیابی تتامین کننتدگان بتا در نظتر
گرفتن هفتت معیتار استتفاده کترده
است .تئوری مجموعه های فازی برای
استخرا نتایج اولیه از اطالعات بیان
شده در شرای متبهم و غیتر دقیتق
توسعه داده شد.

6

ارائتتته یتتتک روش

راه حل های متعتددی بترای انتختاب
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)(Lin et al,2010

ترکیبی جدیدی برای

تامین کننده در دسترس است ،اما این

مقابلتته بتتا مشتتکل

روش پیشتتتنهادی هیبریتتتدی درک

وابستگی متقابل ابعاد

بهتری از رواب متقابتل میتان ابعتاد

مختلتتف در مستتئله

ارزیابی و انتختاب ارائته متی دهتد و

انتخاب برون ستپاری

امکان تصمیم گیری با کیفیت باالتر را

فروشنده

به وجود می آورد .با بررستی مقتاالت
متعدد,در این تحقیق مدل ارزیابی بتا
چهار بعتد و چهتارده معیتار در نظتر
گرفته شده است.در این پژوهش از از
روند تحلیلی شبکه ( )ANPبرای وزن
دهی مناسب بته هتر یتک از ابعتاد و
معیار در مدل ارزیابی استتفاده شتده
است.

3

ارائتته یتتک رویکتترد

نتایج حاصل از این مطالعه شرکت هتا

کارآمتتد تتتر بتترای

و حتی تصمیم گیرندگان را قتادر بته

ستتنجش و ارزیتتابی

افزایش توانایی های خود بته وستیله

تتتامین کننتتدگان و

توجه بیشتر و عمیتق تتر بته عوامتل

فروشندگان

درونی میکند و این امکتان را فتراهم
میکند,تا با موفقیت یک شریک بالقوه
موثر برای مدیریت فعالیت های بترون
سپاری خود را شناسایی میکننتد .در
ایتتن مقالتته بتتا استتتفاده از روش
 VIKORفازی ،یک فرایند منطقی و
سیستماتیک بترای توستعه بهتترین
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))Chen and Wang,2009

جایگزین و توافق بر راه حل هتا تحتت
هر یک از معیارهتای انتختاب فتراهم
شده است.
1

کمتتک بتته تصتتمیم

دو موضوع در پژوهش بترون ستپاری

گیرنتتتدگان بتتترای

فناوری اطالعتات در میتان محققتان

ارزیابی و تعیین تامین

مورد توجه است:

کنندگان محتمل برون

( )1دالیل ,مزایا و خطترات ناشتی از

ستتتپاری فنتتتاوری

تصمیم برون سپاری ()2انتخاب یتک

اطالعات

شریک برای برون سپاری.

)(Büyüközkan and Ersoy,2009

ایتتن مطالعتته بتتر روی موضتتوع دوم
متمرکتتز استتت .قابلیتتتهتتای فتتن
آوری,ستتتودآوری عرضتتته کننتتتده
کاال,نزدیکی رابطه ,هزینه کل ,کیفیت
ختتدمات و اعتبتتار منبتتع بتته عنتتوان
معیارها در نظر گرفته شده است.برای
خالصهسازی و رتبته بنتدی نتتایج از
روش  TOPSISفازی استفاده شتده
است.

 9-2چهارچوب نظری پژوهش:
برونسپاری به عنوان انتقال کامل بخشی از فرایندهای کسب و کاری کته بته طتور ستنتی انجتام و
مدیریت میشود به ارائه دهنده خدمات خارجی است).(Handley, 2008
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برونسپاری طیف گستردهای از موارد را از جمله تحقیق و توسعه،طراحی ،ساخت ،بازاریابی ،و غیتره
را پوشش میدهد(.)Baile et al., 2002
در برونسپاری دانش  ،کارشناسان خارجی به تولید داراییهای دانش محور میپردازند که پس از آن
توس سازمان درونی میشود .از این رو ،برونسپاری دانش از منابع خارجی برای ایجتاد دانتش بته
جای تکیه بر قابلیت های داخلی بهره برداری میکند).(Lam and Chua, 2009
در مدل عملیاتی برونسپاری ،انتخاب ارائه دهنده برونسپاری یکی از عوامل مهم و موثر بر موفقیتت
نهایی است .بنابراین ،انتخاب ارائه دهنده برونسپاری به طور گستردهای مورد مطالعته قترار گرفتته
است و به عنوان یک مسئله تصمیمگیری چند معیاره در نظر گرفته شده است.به منظور اطمینان از
عملکرد ارائه دهنده برونسپاری  ،خریدار نیاز به ایجاد یک چارچوب مناسب برای ارزیابی و انتختاب
دارد .چارچوب مناسب باید معیارهای کمی و کیفی و رضایت مشتری را شامل شتود( Ya-Ti Lin et
.)al., 2010
در مقاله لیو و همکارانش ( )2114سازگاری ،ریسک ،هزینه و کیفیت به عنوان ابعاد سیستم ارزیتابی
ارائه دهنده برونسپاری مطرح شده است و هر کدام از این ابعاد معیارهای متعتددی را در بتر گرفتته
است.
 Feenyو همکارانش ( )2115دوازده قابلیت اصلی را برای غربتالگری فروشتندگان بترون ستپاری
شناسایی کردهاند .این قابلیتهای اصلی در سته گتروه شایستتگی تحویتل ،شایستتگی ارتبتاط و
شایستگی انتقال قرار می گیرند .شایستگی تحویل مربوط بته توانتایی فروشتنده بترای پاست بته
نیازهای عملیاتی مشتری است .شایستگی ارتباطی مربوط به تمایتل فروشتنده بته همراستتایی بتا
اهداف مشتری در طول زمان است و شایستگی تحول توانایی فروشنده برای دیتدن نیتاز مشتتری
است.منابع ،بهرهوری فناوری ،حوزه تخصص ،طراحی سازمان ،رهبری و حاکمیتت از جملته قابلیتت
هایی هستند ،که در این مقاله به آن اشاره شده است.
در حالیکه مدیریت ،اقتصاد ،تکنولوژی ،استراتژی و کیفیت به عنتوان متغییرهتای تتاثیر گتذار در
فرایند انتخاب ارائه دهنده برونسپاری در مقاله لی و همکارانش ( )2114مطرح شده است.
در زمینه انتخاب ارائه دهنده برونسپاری سیستمهای اطالعات ،قهرمان و همکاران ( )2119قیمتت،
هزینه ،کیفیت انطباق محصول ،زمان تحویل ،امکانات و قابلیتهای فن آوری ،کیفیت رابطه بتا ارائته
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دهنده  ،تخصص فروشندگان ،و پاسخگویی به نیازهای مشتری را به عنوان معیارهای انتختاب بترون
سپاری مطرح کردهاند.
عالوه بر این ،چن و وانگ ( )2119معیارهای تصمیم گیری قابلیتهای فنی ،عملکترد متالی ،ستابقه
عملکرد ،کیفیت ،قیمت ،انعطاف پذیری ،شهرت ،زمان تحویتل ،تجربته ،و ستهم بتازار را پیشتنهاد
دادهاند.
بنابراین با توجه به مطالعات پیشین این پژوهش در نظر دارد صالحیت شترکت در حتوزه متدیریت
دانش ،تجربه شرکت ،کیفیت خدمات ارائه شده توس شرکت ،قابلیت اطمینان مالی شرکت ،هزینته
وصالحیت سازمانی شرکت را به عنوان معیارهای اصلی برای انتخاب ارائه دهنده برونسپاری در نظتر
بگیرد.

-11اطالعات مربوط به روش شناسی پژوهش:
روش پژوهش حاضر از نقطه نظر هدف ،توسعه ای کاربردی میباشد و از نظتر داده هتا تحلیلتی -
توصیفی می باشد .همچنین استراتژی مورد استفاده در طراحی تحقیق مطالعه چند موردی است .
روشهای گردآوری داده های اولیه برای ارائه مدل برای انتخاب ارائته دهنتده بترون ستپاری،روش
مطالعات کتابخانه ای خواهد بود برای انجام پژوهش ،ضمن انجام مطالعتات کتابخانتهای ،از انجتام
مصاحبه با خبرگان استفاده خواهد شد.در مرحله دوم از روش های کمی – توصیفی استفاده خواهد
شد.

 11-1تعریف جامعه آماری و ویژگی آن:
جامعه آماری مد نظر در این پژوهش شامل تمتام استتادان و افتراد خبتره در فنتاوری اطالعتات و
ارتباطات،دانشگاهها،مراکز علمی تحقیقی و پارکهای علموفناوری میباشد.

 11-2روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه:
به علت محدود بودن جامعه آماری ،کمبود خبرگان آشنا به موضوع از نمونته گیتری در دستتر س

استفاده خواهد شد.
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 11-3ابزار سنجش ،مقیاس های سنجش (روایی -پایایی):
این تحقیق در نظر دارد تا برای اطمینان از مناسب و معقول بودن سنجهها از دو معیار روایی و پایایی
استفاده کند.در روایی میزان اطمینان به یافته های تحقیق بررسی می شود و در پایتایی بته میتزان
تعمیم یافته های تحقیق به جوامع و شرای گوناگون پاس داده میشود.در این پژوهش برای تعیتین
روایی از نظرسنجی خبرگان و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده نماید.

 11-4روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای تصمیم گیری چندگانته استتفاده خواهتد
شد.ابتدا روش  DEMATELبرای برای استخرا رابطه متقابل علت و معلولی بین معیارهای اصلی
انتخاب ارائه دهنده برونسپاری استفاده خواهد شد .سپس ،بر اساس اطالعات به دست آمده از روش
 ،DEMATELروش  FANPبرای انتخاب ارائه دهنده برون سپاری واجد شرای بترای مقابلته بتا
قضاوت متناقض و مبهم تصمیم گیرندگان ،مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 -11نوآوری تحقیق:
نظر به اینکه امروزه موضوعات متنوعی پیرامون امر برونسپاری محوریت تحقیقات را تشکیل متی
دهد ،انجام یک تحلیل از منظر شاخصهای متنوع (کیفی و کمی) در قالب مدلی که بتواند تحلیلی
جامع جهت انتخاب تأمین کننده مناسب برای برون سپاری لحاظ نماید امری مهم قلمداد می شود .
از آنجا که در مورد انتخاب تامین کننده و برون
سپاری محققین نظرات و مطالب عمدهای را تا کنون مورد مطالعه قرار داده اند ،اما تحقیقات اندکی
در زمینه برون سپاری برای فرایندهای مدیریت دانش موجود است و با توجه بته اینکته در ستالهای
اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است  .جوامع علمی و تجاری هر دو بر
این باورند که سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند متدت ختود را در عرصته هتای
رقابتی حفظ کنند و دانشمندان در تحقیقات خود یافتهاند که مدیریت دانش برخالف متدیریتهتای
دیگر زودگذر نیست بلکه اثرات ماندگاری دارد .شرای و فضای رقابتی ستازمان هتا بتیش از پتیش
16

پیچیده و به سرعت در حال تغییر است .به گونهای که سرعت تغییر در بیشتر سازمانها بته مراتتب
بیشتر از سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آن هاست .تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل
جدیدی را برای سازمانها بوجود آورده است  .در این میان تنها سازمانهایی میتواننتد بته حیتات
خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند به نظر اندیشمندان این عرصته حفتظ
مزیت رقابتی و بقاء سازمان به کمک مدیریت دانش امکان پذیر است.با توجه به موارد ذکتر شتده و
نبود تحقیق در زمینه انتخاب ارائه دهنده در زمینه مدیریت دانش ،این تحقیق سعی در ارائه مدلی با
استفاده از روشهای کمی تصمیم گیری برای انتخاب ارائه دهنده برون ستپاری در زمینته متدیریت
دانش دارد.
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