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سپاريبرونجاذبۀ ایران در اکتساب منابع جهانی حاصل از 

مرتضی فرجی

، دانشگاه امام حسین (ع)، تهرانریزيمدیریت و برنامهةاستادیار دانشکد
یاسر علیدادي تلخستانی

کارشناسی ارشد مدیریت زنجیرة تأمین (آماد) دانشگاه امام حسین (ع)، تهران
10/03/1390تاریخ پذیرش: 26/10/1389تاریخ دریافت: 

چکیده 
گذر عصر حاضر ناچار به ایجاد ساختاري منعطف و هاي زودمندي از فرصتهاي امروزه براي بهرهسازمان

این امر ضرورتی راهبردي در مندي بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمان هستند.همچنین بهره
فرآیند برون سپاري استفاده از از رقیب براي مشتري است.جهت قاعدة رقابت یعنی ایجاد ارزش بهتر

در این پژوهش سعی کند. مىمؤسسه تشریحکارگیري بهتر از منابع در اختیار یک تفکر و اندیشه براى به
روش پژوهش، توصیفی و عنوان یک منبع ایجاد ارزش، بررسی شود. ، بهسپاريبرونشده وضعیت فرآیند 

هاي نفر از استادان دانشگاه57است. تعداد بنديجام آزمون فریدمن براي رتبهو اناز نوع همبستگی
در سپاريبروندهد وضعیت جذب منابع نتایج نشان میصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. تهران به

ها داراي بیشترین اهمیت و بعد از آن مؤلفۀ جغرافیاي افزایش قیمتکشور نامطلوب است و نیز مؤلفۀ 
و سپاريبروننظیر ساختار زیربنایی، انتقال منابع، فرهنگ، فاصلۀ زمانی، عینیت هامؤلفهو سایر سیاسی

درك تعارضات موجود در کشور، مهارت نیروي کار، امنیت و در نهایت نظارت بر سایت تولیدي در 
هاي مهارت ؤلفهم(بجز سپاريبرونهاي همچنین میان تمامی مؤلفههاي بعدي از نظر اهمیت هستند. رتبه

رابطۀ معناداري وجود دارد. نیروي انسانی و فاصلۀ زمانی)

خارجی سپاريبرون، اقتصاد، جذابیت مالی، سپاريبرونهاي کلیدي: واژه

JEL :G31,F40 ,K20 ,L00 ,P20بندي طبقه

_________________________________________________________
 :مسئول مکاتبات، پست الکترونیکیfarajim39@yahoo.com
کی:یپست الکترونyasseralidadi@gmail.com

110ـ88، صفحات 1387پاییز، 14فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 
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  . مقدمه 1
کند.  هاي بیشتري پیدا میکاربرد روز روزبهعنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادي  به 1سپاري برون

کوشند از راهبرد برون سپاري استفاده کنند اما در عمل  مدیران تجاري و صنعتی درحالی که می
هستند. آنان سعی در شناسایی این مسائل دارند  رو روبههاي مفهومی متنوعی  با مسائل و موضوع

کار برده  بهمعموالً هنگامی  سپاري برون ةواژاستفاده کنند.  سپاريبروناي مؤثرتر از  گونه تا بتوانند به
کنند. این واژه در پایان  می ها یا تجزیه عمودي هایی اقدام به تجزیه فعالیت که شرکت شود می

(پیمانکار) فرعی سیستم اطالعات مدیریت ابداع و بکار گرفته شد.  مقاطعه کارة دربار 1980دهه 
 ،شد میوط به تولید قطعات یا سیستم اطالعات اگرچه در گذشته بسیاري از خدمات پیمانکار مرب

هاي مختلف از قبیل خدمات اداري، ارتباط از  هاي اخیر بسیاري از وظایف دیگر در بخش در سال
در سپاري  برون ةواژ2.شده است برون سپاري ،راه دور، خدمات مشتري، لجستیک و حتی امنیت

. اصطالحاتی رفته است کار هکردن امور ب خارج ةگیري دربار بسیاري از موارد مترادف با تصمیم
امروزه واژه  3.دارند سپاري بروناشاره به  "ها فعالیت ۀادغام یا تجزی"، "ساخت یا خرید"چون
برخی از  این فرعی شده است؛ با وجود مقاطعه کارسپاري جایگزین مفهوم سنتی  برون

      .نویسندگان بین این دو اصطالح تفاوت قائل هستند
 سپاري بروندنبال استفاده از فرصت  اقتصادي کشورهاي بسیاري در جهان بهاز نظر 

هاي شغلی زیاد، عدم فرار مغزها، امکان  هستند. ایجاد فرصت پرهزینهکشورهاي پیشرفته و 
هاي خارجی، افزایش تولید  هاي جدید، جذب سرمایه آوردن فناوري دست افزایش صادرات، به

دنبال  است. کشورهاي زیادي به سپاري برونحد جذب  مزایاي بی ناخالص داخلی و نظایر آنها از
جذب و استفاده از شرایط کشورهایی نظیر امریکا در سیاست کاهش هزینه تولید هستند. در 

مطرح شده و کارهایی در این زمینه صورت گرفته اما این به تازگی  سپاري برونایران نیز 
  ایم.  ارج براي تأمین  به مفهوم واقعی نداشتهها داخلی بوده و ما جذب از خ سپاري برون

سپاري  در این پژوهش ابتدا بر اساس ادبیات موضوع و وضعیت جغرافیایی توزیع برون
شود و بر همین مبنا، با برشماري امتیازات کشورها  خارجی، تحلیلی از این پدیده جدید ارائه می

  ها مطالعه شده است. سپاري، ایران بر اساس آن در جذب منابع حاصل از برون
  
  
  

_________________________________________________________  
1 Outsourcing  
2 Greaveret  et al.  (2004)  
3 Harrigan (1985) 
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   . ادبیات تحقیق2
چنین امري در واقع در حکم تحولی بنیادین در “گوید:  سپاري می ) دربارة برون1994( 1دراکر

هاي  هاي جهان فرداست. این بدان معناست که دیگر الزامی نیست که شرکت ساختار سازمان
التی بدل شوند که تعداد زیادي افراد هاي بزرگ به تشکی و دانشگاه ادارات دولتی بزرگ تجاري،

شوند که  را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل مؤسسات به تشکیالتی تبدیل می
دهند که دقیقاً  آورند، زیرا کارهایی انجام می دست می درآمدهاي عالی و نتایج قابل اعتنایی را به

از عمل عبارت است  سپاري رونب) 1999( 2. از نظر گریور“به اهداف سازمانی آنها مربوط است
کنندة بیرون از  به عرضه گیري هاي داخلی یک سازمان و واگذاري حق تصمیم انتقال بعضی از فعالیت

. بلکه شوند میها منتقل  سپاري نه تنها فعالیت سازمان بر اساس قرارداد. در واقع در عمل در برون
عوامل تولید عبارتند از:  گردد. واگذار میگیري نیز در اغلب موارد  تصمیم عوامل تولید و حق

: گیري نیز عبارت است از ها. حق تصمیم سایر دارایی و فناوري تجهیزات، تسهیالت،، کارکنان
  .هاي منتقل شده گیري بر روي اجزاي اصلی فعالیت مسئولیت براي تصمیم

منظور  شرکت به 1200) در مطالعات خود با بررسی بیش از 2008سپاري ( مؤسسه برون
، بــه این نتیجه کنند میسپاري  هاي خود را برون ها فعالیت درك صحیح از اینکه چرا شرکت

افزایش تمرکز  :وجود دارد که عبارتند از سپاري برونمزیت بالقوه در استفاده از  10رسید که 
شرکت بر یک فعالیت خاص؛ قابلیت دسترس در سطح جهانی؛ در دسترس قرار گرفتن وجوه 

؛ تسریع در کسب مزایاي ناشی از تجدید ساختار؛ تقسیم ریسک؛ آزادکردن منابع براي سرمایه
دیگر اهداف؛ تزریق وجوه نقد به شرکت؛ کاهش و کنترل هزینه عملیات؛ دسترس به منابع 

اي اما برخی از منتقدان نیز دالیل عمده(غیرداخلی)؛ مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر. 
 اند. خوبی درك نشده هاي فعلی به شرح زیر است: هزینه دارند که به پاريسبراي فقدان برون

 دهندگان خدمتی که در مقایسه با واحد داخلی فعلی خیلی برجسته باشند، وجود ندارند. ارائه
ارائه دهندگان . دهندگان خدمتوابستگی به ارائه. کنترل برروي ارائه دهندة خدمت کاهش

سپاري  ممکن است برون. ر مورد نظر توسعه یابند (رقیب باشند)وکا توانند در کسب خدمت می
  3.به وفاداري کارکنان صدمه بزند

گیري، حجم، میزان ادغام، روابط ویژه، سطح کنترل اداري  بر حسب سطح تصمیم سپاري برون
 شود. در این مقاله بر اساس نوع روابط ویژه، بندي می و نیز نوع مالکیت به انواع مختلفی تقسیم

داخلی و خارجی تقسیم شده است. براساس نوع کار و  سپاري برونبه دو نوع  سپاري برون

_________________________________________________________  
1 Dracker 
2  Greaver 
3 Masoumi et al. (2005) 
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بندي چندگانه زیر استفاده کرد.  هاي تقسیم توان، از مقیاس راهبردهاي موجود در هر سازمان می
  :آمده است 1جدول از نظر معیارهاي مختلف در  برون سپاريانواع 

  . انواع برون سپاري1جدول 
  نوع برون سپاري  بندي طبقهمعیار 

  گیري سطح تصمیم
  حجم برون سپاري
  میزان ادغام
  روابط ویژه

  سطح کنترل اداري
  نوع مالکیت

  تاکتیکی یا سنتی  برون سپاريراهبردي؛  سپاري برون
  انتخابی یا بخشی برون سپاريکلی؛  سپاري برون
  برون سپاري؛ نیمه سپاري برون
  غیرگروهی یا خارجی    سپاري برونگروهی یا داخلی؛  سپاري برون
  منابع برون سپاريعملکرد؛  سپاري برون
  بخش دولتی سپاري ؛ برونبخش خصوصی سپاري برون

  ) 2005( 1مأخذ: راس و همکاران
  
داند  دست آوردن اقالم (اعم از محصول، قطعه یا خدمت) می را به کار مقاطعه )1999( 2مگم

داند که  وردن اقالمی میآدست  را به سپاري برونکند و  را تولید تواند آن که خود شرکت نیز می
الست و ) 1997( 3تواند نسبت به تولید آن اقدام نماید. اما افرادي مانند شاو و فر شرکت نمی

دانند  را شکلی از فعالیت پیمانکاري می برون سپاري )1995( 5و روتر و رابرتسون )1993( 4هرشم
 یلیاز نظر گ .اکنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است و شده میکه قبالً در شرکت انجام 

رونی براي انجام یقرارداد با عرضه کننده ب از عقدعبارت است  سپاري برون )2004( 6همکارانو 
در  هایی که کامالً جدید هستند. شد؛ یا انجام فعالیت هایی که قبالً در شرکت انجام می فعالیت

هاي مختلفی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته  از جنبه ن سپاريبرو ۀمطالعات مختلف مسئل
منظر نیروي انسانی و  از سپاري برونبه بررسی دالیل  )2005( 8و لوري )1995( 7است. هارکینز
گیري در این زمینه را بررسی  یند تصمیمآو فر پردازند مییرون بهاي واگذار شده به  میزان فعالیت

را فاکتورهاي  سپاري برون هاي عمده ساختار بخش )2000( 9مکارانه. میرکویسترا و کنند می
هاي مورد نیاز براي حصول  دانسته و فعالیت فرهنگی و تاریخی، (راهبردي) سازمانی، استراتژیک

_________________________________________________________  
1 Ross et al. (2005) 
2 Mieghem 
3 Shaw and Fair  
4 Lacity and Hirschheim 
5 Rothery and Robertson 
6 Gilley et al. 
7 Harkins   
8 Levery  
9 Meer-Kooistra et al. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


یاسر علیدادي تلخستانیو  مرتضی ، فرجی  92

. گابوس نموده اندمشخص ارائه ي ها اطمینان از انجام صحیح و رضایت بخش امور را در قالب گام
از دیدگاه دانش درون سازمان و خارج سازمان  پاريسبرونی مسئله به بررس) 2003( 1همکاران و

ارائه نموده تا عالوه بر حفظ دانش  سپاريبرونمناسب براي  راهبردپرداخته و مدلی براي اتخاذ 
رسیدن به اهداف میسر  جهتو استفاده از دانش خارج سازمان نیز در  ، امکان ارتقایسازمان
) 2005( 5) و ویدن باوم2001و1998( 4، لوري)1995( 3، کمبل)2002( 2بیلی و همکاران شود.

ی یهاي امریکا واکنش سازمان) 2005( ویدن باوم. اند پرداخته پاريسبرونبه بیان مزایا و معایب 
هاي مختلف صنعت و بازار امریکا  در بخش ران آکارگیري و تأثیر  و میزان به پاريسبروندر قبال 
ها  فعالیت برون سپاريبراي  گیري تصمیم ۀبه مسئل) 2001( 6همکارانو  برتراند. است کردهبررسی 
کنند، پرداخته و اذعان  که از روش ساخت طبق سفارش استفاده می هایی سازمانیندها در آو فر
که با توجه به پارامترهاي مختلف سیستم تعیین  اي سادهتوان با پیروي قوانین  می دارند می
را از  پاريسبرون )2005( 7براي سازمان به ارمغان آورد. راس و همکارانشوند، کارایی مطلوبی  می

سرمایه را در این حوزه  بندي بودجهمبحث ) 2001( 8بررسی کرده و تایلز و دراري ها هزینهمنظر 
د و ندان می پاريسبرونهاي مرتبط براي ساخت یا خرید و راهبرد جهتو آن را در ندمطرح نمود

از  هاي کالن سازمان باشد.راهبرد جهتباید در  سپاري بروناذ شده براي اتخ راهبرد ندمعتقد
و تخصیص وظایف به  درون سپاريهایی از قبیل  به روش) 2004( 9تی سنگهوي و  ،طرفی

-در شرایط مشخص بیان می راهبردها د که چارچوبی براي اتخاذ هریک از ایننبیرون، اشاره دار
ها  دن آنها در برخی سازمانکرها و عملی انجام مصاحبه اها ب کند. اعتبارسنجی این چارچوب
اطالعاتی بر  هاي نظام سپاري برونبه بررسی تأثیر ) 2005( 10صورت پذیرفته است. پارك و کیم

منجر به بهبود  لزوماً سپاري برونه و اظهار داشتند که هاي نت پرداخت کیفیت خدمات و فعالیت
 11شود. حفیظ و همکاران ایش کارایی در درازمدت نمیها و افز کیفیت خدمات و کاهش هزینه

تعیین  سپاري برونهاي غیرمحوري سازمان را براي  ، فعالیتAHPبا ارائه مدلی مبتنی بر ) 2006(
هاي درگیر در  میزان دانش و دارایی پذیري، در این انتخاب، عواملی نظیر رقابت .کنند می

_________________________________________________________  
1 Gavious et al. 
2 Bailey et al.    
3 Campbell 
4 Levery 
5 Weiden baum 
6 Bertrand et al. 
7 Ross et al. 
8 Tayles and Drary 
9 Hui and Tsang 
10 Park and Kim  
11 Hafeez et al. 
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فرد سازمان در آن حوزه ه هاي عمومی و منحصر ب یندهاي مورد نظر و قابلیتآها و فر فعالیت
 پاريسبرونبراي اجراي مراحل  راRFP2 در مقالۀ خود فرآیند ) 2004( 1ماینارد .شود بررسی می

، پاريسبروناي سازمان مدیریت صنعتی، براي ارائه خدمات مشاوره .دهد نظر قرار میمورد
 8فاز،  3شامل  IAPسعه داده است. تو IAP شناسی روشخاص خود را با عنوان  شناسی روش

  . گام اجرایی است 57مرحله و 
کند  به کشورها بیان می سپاري برونعامل را براي  11 اي مقاله) طی 2008( 3کریس هریس

کنند که عبارتند از: زیر بنا  نقش مهمی در جذب منابع مالی از خارج را ایفا میکه این عوامل 
(درك سپاري  برون/ کیفیت نیروي کار، واقعیت و عینیت اي)، امنیت، مهارت (ساختار پایه

تعارضات موجود در کشور هدف)، شرایط جغرافیاي سیاسی، فرهنگ، تفاوت فاصله زمانی، 
پذیري دشواري نظارت و بازدید از سایت کشور مورد نظر، دشواري انتقال منابع، روند افزایش

) در زمینۀ عوامل جذب 2008( 4رانکوتالرسکی و همکا .هاي نیروي کار ها، واکنش قیمت
اند. مطالعات آنها نشان  از کشورها، بیشترین تمرکز را بر روي تفاوت فرهنگی گذاشتهسپاري  برون
تواند منجر به  هاي داخلی و خارجی سپاري می که تفاوت فرهنگی میان مشتریان و تیم دهد می

را تحت تأثیر قرار دهد. آنها سپاري  نبروهاي  فقدان ادراك و ارتباط ما بین این دو شود و مزیت
هاي موجود در کشور هدف، میزان  هایی چون تبحر در زبان، هنجارها و نرم فرهنگ را با شاخص

) یک الگوي پویا 2004( 5. ثیرناوکاراسو و همکاراناند دادهسازي و ... مورد بررسی قرار  اجتماعی
شوند؟ ارائه دادند. آنها در سه  می سپاري نبروبراي پاسخگویی به این سؤال که چه عواملی باعث 
: سطح سازمانی با زیرمعیارهاي اند بدین ترتیبسطح به ارائه این الگو پرداختند که این سطوح 

ها، عوامل راهبردي و مالحظات مقیاسی. سطح صنعتی با زیر معیارهاي تغییرات  هزینه
جام عوامل سطح کشوري شامل پدیدار و رقابت و ساختار بازار و سران )اي فناورانهتکنولوژیکی(

شدن بازارهاي چندملیتی، بازسازي مؤسسات، رقابت جهانی، کاهش تورم، جمعیت جهانی، مردم 
هستند.  گذار سرمایهبراي  سپاري برونبازخور از  هاي حلقهو فرهنگ، محیط زیربنایی، و وجود 
 6است. دي هونت و همکاران خارجی ارائه داده سپاري برونعوامل سطح کشوري معیارهایی براي 

بینی  خارجی را شامل میزان پیش سپاري برون) عوامل تأثیرگذار بر موفقیت 2008(
اي، هزینۀ انتقال و مدیریت، پیامدهاي احتمالی و قانونی، پذیرش هاي هزینه جویی صرفه

_________________________________________________________  
1 Maynard  
2 Request for Proposal 
3 Chris Harris 
4 Kotlarsky et al. 
5 Thirunavukkarasu et al. 
6 Dehondt et al. 
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رت مشتریان، دانش سیستمی سازمان، کاهش اعتماد کارمندان، تطابق فرهنگی و در نهایت مها
را شامل دستیابی به  سپاري بروناند. آنها دو کلید اصلی موفقیت پرسنل کشور هدف، دانسته

اند. رمیوس و  ، دانستهسپاري برونپذیري سازمان پذیرندة  هاي مورد نیاز و انعطاف مجموعه مهارت
یت هاي مختلف، در نها در سازمان سپاري برونهاي مرتبط با  ) با بررسی داده2009( 1همکاران

اند. دو بعد  سپاري ارائه نموده چگونگی برون ةگیري دربار ماتریسی چهار بعدي براي تصمیم
اند. این ماتریس در   داخلی و خارجی در مقابل دو بعد ثبات و پویایی در این ماتریس بررسی شده

کرنی نیز عالوه بر مطالعات وسیع پیرامون شرایط شکل تشریح شده است. مؤسسۀاي تی
، به تحلیل فاکتورهاي اثرگذار بر روي مقصد سپاريبرونهاي آماري از  بینی و پیش سازمانی
، سپاري برونپرداخته است. این مؤسسه ضمن معرفی بررسی فاکتورهاي تأثیرگذار بر  سپاري برون

بندي  هاي مرتبط با هر فاکتور را تشریح کرده است. این عوامل اصلی طی طبقه شاخص
  اند. یت نیروي کار و محیط تجاري بررسی شدههاي عمومی، کیف هزینه
عاملی را که به اعتقاد کریس هریس در جذب منابع مالی از خارج نقش کلیدي ایفا  11 
تبدیل نمودیم تا به سنجش توان  ايگانهدههاي  کنند، با ترکیب دو عامل نیروي کار، به مؤلفه می

ضمن برخورداري از جامعیت، در عامل  10از خارج بررسی شود. این  سپاري برونایران در جذب 
آورد که در  وجود می مجموع با شرایط کشورمان نیز بیشترین همخوانی را دارد و نیز الگویی را به

گذاران و تولیدکنندگان  به خارج، یعنی سرمایه سپاري برونسطح جهانی مورد قبول عناصر اصلی 
  اي تنظیم شده است.  درجه 7صورت  است. این الگو به

  سپاري کریس هریس) به ایران (با توجه به عوامل برون سپاري برونهاي  . قابلیت1نمودار 

  
   سپاري برون. اقدامات و تجربۀ 3
مدیران ناراضی اجرا شد، اما اکنون فرصتی  وسیلۀ بهعنوان عملی اجباري  ابتدا به سپاري برون

_________________________________________________________  
1 Remus et al. 
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هاي  درصد فعالیت 40ود دهد حد ها نشان می بررسی 1هاي مختلف است. طالیی براي شرکت
شرکت معتبر (مانند مایکروسافت، موتوروال، اوراکل، لیوسنت و نظایر آنها) تحت نفوذ  500
هاي سازمان را  درصد هزینه  70تا  50 تواند می سپاري برونسپاري هستند. الگوي مناسب  برون

 28با  ITوذ را هاي مختلفی از صنایع تحت نفوذ آن هستند اما بیشترین نف کاهش دهد. جنبه
 11، منابع مالی با درصد 15، بازاریابی و فروش با درصد 16و بعد از آن منابع انسانی با  درصد
   2اند. داشته درصد 22درصد و سایر موارد با  9، امور اجرایی با درصد

   هاي مختلف صنایع  در جنبه برون سپاري. درصد نفوذ 2نمودار 

  
  ) 2008( 7سپاري برون مؤسسهمأخذ:                   

هاي جذب سرمایۀ  کشور در سراسر دنیا بر اساس شاخص 50) 2007( 3طبق مطالعات کرنی
کند، اصوالً امتیاز  اند. آنچه در واقع هند و چین را از بقیه کشورها جدا می مالی مقایسه شده

ي بررسی هاي دیگري نیز برا . هر چند شاخصآنهاستوجود نیروي انسانی فراوان و ماهر در 
شاخص است و این  43سپاري به کشورهاي مختلف وجود دارد که مشتمل بر  مطلوبیت برون

 مهیا کنندةکشور  50مطالعات به بررسی آنها پرداخته و براي چهارمین سال متوالی بیش از 
بندي کرده است که بر  و پشتیبانی، مراکز تماس و پشتیبان خدمات دفتري را رتبه ITخدمات 

  جذابیت مالی، نیروي انسانی در دسترس و محیط کاري آنها تعیین شد. اساس آن 
هاي مختلف و  شود موقعیت کشورها از نظر شاخص مشاهده می 2طور که در نمودار  همان

بندي آنها آورده شده است. در ادامه این بررسی صورت گرفت که آیا نیروي انسانی و مهارت  رتبه
  .دارند اي کننده تعییناست؟یا عوامل دیگري نیز نقش  سپاري برون ة برندگان جاذبکنند تعیینآنان، 

جواب به این سؤال بدین ترتیب است که اگر چه این دو عامل بسیار مهم هستند اگر نمودار 
مشاهده شود، کشورهایی که مطلوبیت زیادي در هزینه دارند، فاقد محیط کاري و بازاري  3

_________________________________________________________  
1 RTTS (2008) 
2 Outsourcing Institute (2008) 
3  Kearney  
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است. این بدان   -81/0جذابیت مالی و محیط کاري  مناسب هستند. در واقع، همبستگی میان
  کنند. معناست که محیط کاري و محیط مالی یکدیگر را خنثی می

  صنایع سپاري برون. مزیت کشورها در جذب 3نمودار 

  
  ) 2007( 1کرنی تی مأخذ: سایت اي     

  
  . تحلیل جذابیت مالی و محیط تجاري برون سپاري4نمودار 

  محیط تجاري                                                            
  

     
  
 

  جذابیت مالی       
  
  
  

  
  )2007کرنی ( تی مأخذ: سایت اي       

ها باشد.  رسد مطلوبیت تأمین خارجی فرآیندها و افراد ماهر در تعادل با پرداخت به نظر می 
وجوي  براي شرکتی که در جست طور مشخصی بر فرصت مالی، ریسک محیط کاري نامناسب به

هایی باشد  تواند سدي براي شرکت تأمین خارجی است، اثر دارد. ایدة کاهش رهبري هزینه، می
  شوند (محدودیت تجارت آزاد، اعتبار و اجراي قرارداد و ...). که به سوي دیگر کشورها هدایت می
به منافع حاصل از  میلیارد دالر در جهان500میزان  2بر اساس مطالعات سایت پالنکت

_________________________________________________________  
1 Kearney (2007) 
2 Plunkett's Outsourcing and Offshoring Industry  

 هند

 ویتنام

 اندونزي
  ینچ

  امریکا

  انگلیس
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رشد وسیع این پدیده است، ضمن اینکه سایر نشان دهندة اختصاص دارد و این  سپاري برون
  آمده است. 2تر در جدول  صورت جزئی اطالعات به

  جهانی سپاري برون. نگاهی به 2جدول
  توضیحات  مقدار  واحد پول  سال  منبع
PRE  2007  برون سپاريمنافع جهانی   500  میلیارد دالر  

  برون سپاريقراردادهاي جهانی 
TPI 

میلیون  25کل ارزش قرادادهاي بیش از   4/80 میلیارد دالر  2007
  دالر

TPI  2007 داخل امریکا 9/35 میلیارد دالر  
TPI 2007 به اروپا، خاور میانه و افریقا 4/33 میلیارد دالر 
TPI 2007 آسیاي میانه  5/9 میلیارد دالر 

TPI 
 55/5  سال 2007

 25توسط مدت قراردادهاي بیش از م
 میلیون دالر

 برون سپاريمتوسط کل ارزش قراردادهاي 
  مقاطعه کاري

TPI 2007 قراردادهاي برون سپاري فناوري اطالعات 4/135 میلیون دالر 
TPI 2007 وکار قراردادهاي برون سپاري فرآیند کسب  5/182 میلیون دالر 
TPI 2007 دهایی با حوزه هاي جدید قراردا 7/165 میلیون دالر 
TPI  2007 قراردادهاي ساختار مجدد 8/166 میلیون دالر 
TPI 2007 داخل امریکا 7/139 میلیون دالر  
TPI 2007 به اروپا، خاورمیانه و افریقا 1/186 میلیون دالر 
TPI 2007 آسیاي میانه 7/175 میلیون دالر 

متوسط کل ارزش قراردادهاي برون سپاري 
  کاري در حوزة صنعت مقاطعه

TPI 2007 خدمات بازرگانی/ سایر 5/8 میلیون دالر 
TPI 2007 انرژي  3/6 میلیون دالر 
TPI 2007 خدمات مالی 6/23 میلیون دالر 
TPI 2007 دارو سازي، پزشکی و بهداشتی 6/4 میلیون دالر  
TPI 2007 مونتاژ 5/11 میلیون دالر 
TPI 2007 ت و سرگرمیتفریحا 4/4 میلیون دالر 
TPI 2007 فروش و تعمیر 5/3 میلیون دالر  
TPI 2007 ارتباطات تلفنی 2/13 میلیون دالر 
TPI 2007 سفر ، حمل و نقل و ایمنی 7/4 میلیون دالر 

میزان صادرات خدمات برون سپاري هند سال 
2008  

NASSCOM  2008 صادرات خدمات   18 میلیارد دالرIT هند  

NASSCOM 
کار و  و صادرات برون سپاري فرآیندهاي کسب  4/8 ارد دالرمیلی 2008

  ITخدمات توانمندسازي
  2008، سپاري برونمأخذ: مؤسسه 
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  )2009داخلی و خارجی ( برون سپاري. ماتریس مدل رمیوس از ابعاد تأثیرگذار بر 1شکل 
  پویایی  ثبات  
  
  
  
  

  داخلی

  )IMFی (فاکتورهاي مدیریت داخل  )ISFفاکتورهاي مناسب داخلی (
  تعریف واضح اهداف پروژه  حمایت مدیریت تحمل پذیر

  آماده سازي مشخصات جزئی پروژه  فرآیندهاي مستند و استاندارد شده
  تعریف استانداردهاي پروژه  ساختار سازمانی داخلی اثربخش

  مدیریت تغییر داخلی سریع  دانش فنی سازمانی که مناسب باشد
  انتخاب یک ترکیب نرم افزاري مناسب  پروژه هاي تجربه کامل از برون سپار
  ایجاد حساسیت فرهنگی میان کارکنان  فرهنگ شرکتی بین المللی

  وکار جامع توسعه یک کسب  
  
  
  
  

  خارجی

  )EMFفاکتورهاي مدیریتی خارجی (  )ESFفاکتورهاي مناسب خارجی (
  کنترل مداوم نتایج پروژه  کارکنان با کیفیت باال

  اطمینان از جریان ارتباطی مداوم  نان به زبان انگلیسیتسلط کارک
  ایجاد یک تیم پروژه مناسب  ثبات مالی شرکت پذیرنده

  ایجاد زیربنایی اثربخش  فرایندها در شرکت پذیرنده مستند بودناستاندارد و 
  ایجاد یک ارتباط شراکت گونه  ثبات سیاسی و حقوقی(قانونی) کشور هدف

  کسب اطمینان از جریان دو طرفه دانش  شرکت پذیرندهدانش جامع صنعتی 
  تعریف یک قرارداد دقیق  مناسب بودن اندازه شرکت پذیرنده
  مالقات چهره به چهره با پیمانکار   نزدیکی جغرافیایی شرکت پذیرنده

   برون سپاري . عوامل مؤثر بر جذابیت مقصد3جدول
  ها شاخص  فاکتور (عامل)

  رصدد 40هاي عمومی  هزینه
  متوسط حقوق کارکنان در بخش هاي تولیدي و مراکز تلفن و ...ـ متوسط حقوق درآن کشور   حقوق و دستمزد
  فاصلۀ مراکز مهم با مشتریان ـسیستم هاي الکترونیکی و ارتباطی   ساختار زیربنایی
  فشار مالیاتی مرتبط، فساد و تغییرات در مسیر معامله خارجی  مالیات و قانون

  درصد 30روي کار کیفیت نی
  کیفیت مدیریتی و آموزشی -ITکیفیت -اندازه بازار و فرآیند کسب و کار  دانش کسب شده از کار

  تعداد کارکنان واجدشرایط–تعداد کل نیروي انسانی   حضور نیروي کار
  نتایج تست زبان و امتحان استاندارد از میزان تحصیالت  تحصیالت و دانش زبان

  اط رشد فرآیند کسب و کار و سطح (نرخ) بیکاريارتب  نوسان و تغییر
  درصد 30محیط کسب و کار 

  حمایت دولتی-بروکراسی -ارزیابی سرمایه گذاران و آنالیز محیط اقتصادي و سیاسی   و اقتصاديمحیط سیاسی
  با مطالعه منابع اطالعاتی از جهانی شدن  شباهت فرهنگی (تطابق)

  سرمایه گذاران قبلی در مورد محافظت از سرمایه هاي فکريصورت گرفته از  هاي ارزیابی  فکري دارائی هايحفظ 
   2009مؤسسه اي تی کرنی مأخذ: 
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اند. ایرلند در اروپا،  را جذب کرده سپاري بروندر حال حاضر هند و چین بیشترین منابع 
قابت کشورهاي جنوب شرق آسیا، افریقاي جنوبی، روسیه، اوکراین و کشورهاي حوزة بالتیک، ر

در اینجا ایران در اقتصاد و  اند. را دشوار و رقابتی کرده سپاري برونبر سر جذب منابع مالی 
  با کشورهاي هند، چین، روسیه و اوکراین مقایسه شده است. سپاري برون

  
  در سطح جهانی برون سپاري. جغرافیاي کامل 2شکل 

  

  
  

  ) 2008( 1به روسیه سپاري برونمأخذ: سایت        
  
است. بر اساس  درصد به یک قدرت اقتصادي تبدیل شده  8ند با رشد اقتصادي متوسط ه

آید و درآمد سرانه  شمار می هارمین اقتصاد بزرگ جهان به، اقتصاد هند چبرابري قدرت خرید
هاست که  دالر امریکا است. مشکالت زیربنایی همچنان در هند ادامه دارد. مدت 720
آید و فروش کاالهاي  شمار می هاي عظیم خارجی در این کشور امري عادي به گذاري سرمایه

هاي اقتصادي  کارشناسان سرآغاز پیشرفتاست.  هندي در بازارهاي جهان به شدت افزایش یافته 
لغو شدند،  وپاگیر دستتدریج قوانین مالیاتی  دانند. از آن زمان به بعد به می 1991هند را سال 

گذاري خارجی فراهم آمد و امنیت  قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه
کرده و مسلط به زبان  ل جمعیت تحصیلهاي داخلی تأمین شد. آغاز عصر دیجیتال و خی سرمایه

و پشتیبانی  خدمات به مشتریانها که  انگلیسی، اقتصاد این کشور را براي آن دسته از شرکت
ترین  است. هند از مهم  کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده می سپاري برونفنی خود را 

  افزاري است. هاي خدمات مالی و نرم صادرکنندگان نیروي کار متخصص در زمینه
مطرح  تنگ شیائوپنگهاي اصالحات و درهاي باز را که  سیاست چین 1979از آغاز سال 

_________________________________________________________  
1 Outsourcing to Russia 

اروپاي شرقی؛ 
 درون بازار اروپا

ایرلند؛ قطب 
ها  ؛ زبانماداگاسکار اروپا

 فرانسه و انگلیسی

  روسیه
  افزاري توسعه نرم

؛ قطب چین
 شمال آسیا

  استرالیا
 یندهاي چندگانهآفر

فیلیپین ؛ 
انیمیشن و 

 رونویسی پزشکی

کانادا؛ فرآیندهاي 
هند؛ تمامی  چندگانه

 ها زمینه
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هاي اصالحات و درهاي باز به این طرف، توسعۀ  کرد، به اجرا گذارد. پس از اجراي سیاست
هاي  است. برخی ویژگی هاي چشمگیري نایل آمده  اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستاورد

  اقتصادي چین عبارت است از: 
  ک بخش دولتی وسیع. این بخش قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد.وجود ی •
ها،  تر و چند وجهی است (تعاونی که ضعیف» اي تعاونی و مجموعه«یک بخش •

  )…هاي اقتصادي مختلط و  شرکت
 کند؛ داري که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می یک بخش سرمایه •
  هاست بدهکاري است که در اختیار بانک یک بخش اقتصادي که عمدتاً اقتصاد  •
اند. این نظام  تغییر داده» نظارت اقتصاد کالن«ریزي که نام آن را به  نظام برنامه  •

در بخش کاالیی متکی به ابزارهاي غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر 
  مؤسسات و مصرف، اعتبار و ...)

  کند. لت تأمین میبخش خدمات عمومی که بودجۀ اعظم آن را دو •
  یک سیاست اقتصادي اراده گرایانه. مثالً عدم استقالل بانک مرکزي؛  •
برداري خانوارهاست که نیمی تحت بهرهکشاورزي هاي مالکیت عمومی زمین. زمین •

  دهند.  از جمعیت را تشکیل می
کار گرفتن آن، موجب نارضایتی صاحبان  از آن جهت قابل بررسی است که به چینالگوي 

ترین کشورهاي  . در حال حاضر چین از بزرگبرند طرف از این کار سود می شود و هر دو نمیثروت 
  است.  سپاري برونجذب کنندة منابع مالی 

. این دهدمیعالقه فراوانی نشان  سپاري برونروسیه از جمله کشورهایی است که به موضوع  
  : را چنین آورده است ) موقعیت خود2008به روسیه ( سپاريبرونکشور در سایت 

اي  پذیري باال) با تجربهاستعداد؛ روسیه منبعی بیکران از نیروهاي خبره (با نظم •
سال) و ماهر در برخورد با مشکالت و با هزینۀکم دستمزد، در  15تا  5مفید (بین 

  اختیار دارد. 
فرهنگ؛ اخالق کاري و فرهنگ مردمان روسیه، اروپایی و بسیار شبیه به  •

  هاست.  یامریکای
زیر بنا؛ عرضه بدون محدودیت نفت و گاز،  هزینه ارتباطی ارزان و شبکه ثابت و   •

  روز.  هاي مختلف و به قدرتمند مبتنی بر فناوري
جغرافیاي سیاسی؛ حکومت دموکراتیک با ثبات سیاسی و بدون دشمن خارجی.  •

  .می بردمان ساعت ز 10تا  8پرواز مستقیم تا مسکو از بیشتر شهرهاي امریکا، بین 
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هاي بازرگانی؛ معافیت از تمامی عوارض مصرف و مالیات بر درآمد، بدون  مشوق •
و بدون عوارض وارداتی براي  ITمالیات بر ارزش افزوده براي صادرات خدمات 

  . ITتجهیزات 
دهد. مشخصات این  سپاري انجام می اوکراین تبلیغات وسیعی را براي جذب منابع برون 

  است:   زیر شرحکشور به 
 11برابر با  2006-2005در سطح جهانی در سال  ITسپاري رشد بازار برون •

  درصد بوده است.  40معادل  2003درصد بوده اما این براي اکراین، در سال 
 المللی) هستند.  تسهیالت تولیدي و مؤسسات تحقیقاتی آن (مقیاس بین •
نفر دانشجو هستند و  107شبکۀ دانشگاهی در حال توسعه است. از هر هزار نفر  •

درصد  60دارند. حدود  4تا  3دانشگاه اعتباري در سطح  300تحقیقات در بیش از
 بندي شده هستند.  هاي این منطقه درجه از دانشگاه

متخصصان: متخصصان جدید اکراین افرادي هدف محور، فعال، با انگیزه و نزدیک  •
 استانداردهاي غربی کار هستند. 

نیروي کار کمی بیشتر از هند و کمتر از روسیه است و  هزینۀ بازار: هزینۀ  •
محور، تأمین خدمات از اکراین را مفید تشخیص  سپاريبرون هاي بسیاري از شرکت

 1اند. داده
است.  صنایع دستیو  کشاورزيگاز و نفت، تولیدات صنعتی،  صادراتاقتصاد ایران مبنی بر 

در حدود  2برابري قدرت خریدایران از لحاظ  ص داخلیتولید ناخالمیالدي،  2007در سال 
 3میزان تبادلایران از لحاظ  تولید ناخالص داخلی جهانی) و 17میلیارد دالر بوده (رده  6/852

جهان) بود. با وجود آنکه مجلس و دولت امنیت  36میلیارد دالر (ردة  8/194در حدود 
 14ورمیانه از این لحاظ رتبه کشور خا 15، ایران در میان کرده اندگذاري خارجی را تأیید  سرمایه

با وجود نیروي کار متخصص و ارزان فراوان، تورم موجود در پرداخت حقوق  4را در اختیار دارد.
درصد است، حال آنکه تورم  3هاي موجود است. در کشور امریکا تورم کمتر از  آنها نیز از چالش

داخلی در کشور زیاد انجام  پاريس برونهاي اخیر دو رقمی بوده است.  در ایران همواره در سال
هاي ایساکو و ساپکو به مقدار زیاد تأمین قطعات خود را  طور نمونه شرکت شود. به می
سپاري  اند و نیز شرکت بوتان انجام تمامی خدمات پس از فروش خود را برون سپاري کرده برون

هاي  ر میان سازماند سپاري بروننموده است. هنوز مشخص نیست که آیا راهبرد مناسبی براي 
_________________________________________________________  
1 Logicaster 
2  Power Purchasing Parity  
3  Exchange Rate  
4 WTO (2009) 
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طور مشخص آماري وجود  ندارد هر چند  از خارج به سپاري برونداخلی وجود دارد یا خیر؟ در 
با شرکت رنو فرانسه  90ها مانند ایران خودرو و سایپا در زمینه پروژه تندر  برخی شرکت

بار قرارداد بر اند، چگونگی اجرا و اعت قراردادي براي تأمین درصدي از فروش خارجی آنها  داشته
توان در تولید قطعات خودرو، تأمین منابع انسانی و فنی و  ما پوشیده است. در حال حاضر می
کنندگان خارجی همکاري یع مونتاژ و نظایر آنها با تأمینمهندسی، تولید ادوات کشاورزي، صنا

فراهم کرده است ها را  وري در بیشتر زمینه داشت. وجود استعداد در نیروي انسانی، امکان بهره
  مند صورت گیرد.  صورت کامالً نظام اما این امر باید به

  
  روش تحقیق  .4

این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماري شامل استادان دانشگاه امام 
نفر از استادان با  57نفر است. براي انتخاب نمونه  110حسین(ع) و دانشگاه تهران به تعداد 

انتخاب  1/0و در سطح خطاي  25/0و انحراف معیار  =Z 96/1فرمول زیر و بر اساس استفاده از 
  شدند.  

   
( ) δαε

δα

22

2

12

22

2

xZ

xZ
n

+−Ν

Ν

=
  

گیري تصادفی ساده بدون جـایگزینی   با توجه به فهرست اعضاي جامعه آماري، روش نمونه  
اسـتفاده شـد. روایـی    سؤال)  45از پرسشنامه (با  ها دادهمورد استفاده قرار گرفت. براي گردآوري 

تأییـد شـد و ضـریب آلفـاي      تهـران  هاي دانشگاهتن از استادان  15پرسشنامه از طریق اظهار نظر 
گـذاري ایـن    دسـت آمـد. نمـره    درصـد بـه   2/92کرونباخ جهت تعیین پایـایی پرسشـنامه برابـر    

ـپاري  ونبرهاي  منظور تحلیل داده صورت گرفت. به 7تا  1اي  ها در مقیاس پنج درجه پرسشنامه  س
) و تأییـد نرمـال بـودن    KSآن، با توجه به انجام آزمـون کولمـوگروف و اسـمیرنوف (    هاي مؤلفهو 

و همچنین براي بیان رابطه میان متغیرهـاي   tاز آزمون آماري  توزیع در پاسخ گویی به سؤاالت،
ون و وضعیت کشورمان در جذب منابع مالی حاصل از آن، از ضریب همبستگی پیرسـ  سپاريبرون

  نیز از آزمون فریدمن استفاده شد. مؤلفه هابندي استفاده شد. براي رتبه
  

  تحقیق  یافته هاي .5
دهد، در نمونۀ آماري تمامی افراد داراي تحصیالت دکتري هسـتند.   نشان می 4جدول  گونه همان
سـال   15نفـر و بیشـتر از    5سال  15تا  5نفر ،  1سال  5خدمت افراد، به تفکیک کمتر از  سابقۀ

  اند.  نفر بود. ضمن اینکه تمام جامعۀ آماري مردان تشکیل داده 46
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  هاي تحقیق بر اساس جنسیت، مدرك تحصیلی و سابقۀ کار . فراوانی نمونه4جدول 
  جنسیت                        مدرك تحصیلی                                   سابقه کار  

  )15باالي   -15تا  5  –  5کارشناسی ارشد و دکتري)        (زیر (مرد  زن)          (کارشناسی،   
           46             5            1     57                     0               0       57  استادان هر دو دانشگاه

  
  دست آمد:  هاي زیر به این پژوهش، دو فرضیۀ اصلی دارد که بر اساس آزمون، یافته 
  جهانی ناموفق بوده است. سپاريبرون: ایران در جذب منابع 1رضیه اصلی ف

  در ایران نامطلوب است. سپاري برونپذیري آن جهت : عامل قیمت و افزایش1 -1فرضیه 
  در ایران نامطلوب است. سپاري برون: وضعیت عوامل نظارتی جهت 2 -1فرضیه 
  در ایران نامطلوب است. سپاري نبرو: وضعیت عوامل انتقال منابع  جهت 3 -1فرضیه 
  نامطلوب است. سپاري برون: تفاوت و فاصله زمانی ایران با غرب جهت 4 -1فرضیه
  در ایران نامطلوب است. سپاري برون: وضعیت عامل جغرافیاي سیاسی جهت 5 -1فرضیه 
  در ایران نامطلوب است. سپاري برون: وضعیت عوامل زیربنایی جهت 6 -1فرضیه
  در ایران نامطلوب است. سپاري برون: وضعیت عوامل فرهنگی جهت 7 -1فرضیه 
  در ایران نامطلوب است. سپاري برون: وضعیت عوامل امنیتی جهت 8 -1فرضیه 
  در ایران نامطلوب است. سپاري برون: وضعیت مهارت نیروي کار جهت 9 -1فرضیه 
  ان نامطلوب است.در ایر سپاري برون: وضعیت عوامل واقعیت و عینیت جهت 10-1فرضیه
  

در   tتحقیق، مقدار آماره هاي فرضیهبراي آزمون شود  مشاهده می 5گونه که از جدول  همان
 دهد میانگین است که نشان می  دست آمده به -386/24تا  -615/15بین  P=000/0سطح معناداري

  استآن مؤلفه  داري کمتر از میانگین فرضی جامعه در اطور معن مؤلفه به سؤاالت پرسشنامه در هر
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  اي سؤاالت پرسشنامه بر مبناي الگوي مفهومی تک نمونه  t. نتایج حاصل از آزمون 5جدول
  سطح  معناداري tآماره   تعداد   میانگین   متغیر

ها قیمتافزایش   378/2  57  418/18-  000/0  
 000/0  -991/22 57  307/3 نظارت

 000/0  -865/17 57  631/2 انتقال منابع
 000/0  -267/18 57  864/2  نفاصلۀ زما

 000/0  -275/17 57  389/2  جغرافیاي سیاسی
 000/0  -615/15 57  715/2 زیربنا
 000/0  -764/22 57  796/2 فرهنگ
 000/0  -179/22 57  092/3 امنیت

 000/0  -386/24 57  210/3 مهارت نیروي کار
سپاري عینیت برون  110/3  57 795/16-  000/0 

 000/0  -516/24 57  849/2  پاري)س برونهمه متغیرها (

دست  به -516/24برابر  P=000/0 در سطح معناداري  tها نیز مقدار آماره و از نظر جمیع مؤلفه
داري کمتر  اطور معن ها به مؤلفهتمامی دهد میانگین سؤاالت پرسشنامه در  است که نشان می آمده

وضعیت مناسبی در جذب منابع  ایراندر نتیجه  استاز میانگین فرضی جامعه در حالت کلی 
  .هاي مورد نظر ندارد در سطح جهان از نظر تأمین مؤلفه سپاري برونحاصل از 

  
  با یکدیگر رابطه دارند.  سپاري برونگانه هاي ده : مؤلفه2اصلیفرضیۀ 

  هاي بخش دوم پژوهش به شکل زیر است:  فرضیۀ آماري مربوط به فرضیه    
   H0رابطه وجود ندارد:  سپاريبرونامل ده گانه) در بین عوامل شناسایی شده (عو 

  H1رابطه وجود دارد :  سپاريبرونبین عوامل شناسایی شده (عوامل ده گانه) در 
  

هاي مهارت  ها (بجز مؤلفه براي تمامی مؤلفه داريااز آنجایی که سطح معن 6 بر اساس جدول
 تمامیشود و همبستگی بین  رد می H0فرض  است، 05/0 نیروي انسانی و فاصلۀ زمانی) کمتر از

 نیز درصد1این همبستگی در سطح خطاي  ها، در بیشتر این رابطه گردد. تأیید می هامتغیر
 کریس هریس سپاري برونعوامل  تمامیمیان رابطۀ  بنابراین در این بخش وجود .استدار امعن

  .شود میمورد تأیید 
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  صورت متقابل با یکدیگر به سپاري نبروهاي  تمامی مؤلفه همبستگی میان. 6جدول 

  ها قیمت نظارت انتقال زمان سیاسی زیربنا فرهنگ امنیت مهارت  عینیت    
 عینیت
 

 ضریب همبستگی

 سطح معناداري

000/1  
. 

520/0 ** 

000/0 

591/0 ** 

000/0 

641/0 ** 

000/0 

395/0 ** 

001/  

491/0 ** 

000/0  

359/0 ** 

003/  

526/0 ** 

000/0  

411/0 ** 

001/0  

508/0 ** 

000/0  

 مهارت
 

 ضریب همبستگی

 سطح معنا داري

 000/1  
. 

393/0 ** 

001/ 

419/0 ** 
001/  

367/0 ** 

003/  

389/0 ** 

001/ 

121/0 ** 

001/ 

233/0 * 

041/0  

366/0 ** 

003/  

409/0 ** 
001/  

 امنیت
 

  ضریب همبستگی
  سطح معنا داري

  000/1  
. 

765/0 ** 

000/0 

700/0 ** 

000/0 

755/0 ** 

000/0 

539/0 ** 

000/0 

604/0 ** 

000/0 

683/0 ** 

000/0 

606/0 ** 
000/0  

 فرهنگ
 

 ضریب همبستگی

 سطح معناداري

   000/1  
. 

674/0 ** 
000/0 

878/0 ** 

000/0 

500/0 ** 

000/0 

680/0 ** 

000/0 

716/0 ** 

000/0 

791/0 ** 
000/0  

 زیربنا
 

 ضریب همبستگی

 سطح معناداري

    000/1  
. 

742/0 ** 

000/0 

524/0 ** 

000/0 

578/0 ** 

000/0 

835/0 ** 

000/0 

678/0 ** 

000/0 

 سیاسی
 

  ضریب همبستگی
  سطح معناداري

     000/1  
. 

704/0 ** 

000/0 

794/0 ** 

000/0 

773/0 ** 

000/0 

924/0 ** 

000/0 

 زمان
 

  ضریب همبستگی
  سطح معنا داري

      000/1  
. 

852/0 ** 

000/0 

546/0 ** 

000/0 

767/0 ** 

000/0 

 انتقال
 

 ضریب همبستگی

 داري سطح معنا

       000/1  
. 

673/0 ** 

000/0 

883/0 ** 

000/0 

 نظارت
 

 ضریب همبستگی
 سطح معناداري

        000/1  
. 

697/0 ** 

000/0  

 ضریب همبستگی ها قیمت

 سطح معناداري

         000/1  
. 

  معنادار است. 01/0معنادار است  ** ضریب همبستگی در سطح  05/0*ضریب همبستگی در سطح 
  
ها و اهمیت آنها، در جدول زیر به بررسی اولویت آنها براي  درك بهتر مؤلفهمنظور  به
  ایم که نتایج بدین شرح است: گذاران و مدیران کشورمان پرداخته سیاست

  H0یکسان است:  برون سپارياولویت عوامل شناسایی شده (عوامل ده گانه) در 
  H1متفاوتند :  ريبرون سپااولویت عوامل شناسایی شده (عوامل ده گانه) در 

درصد  5کمتر از شود، با توجه به اینکه سطح معناداري  مشاهده می 7طور که از جدول  همان
شود و بنابراین، بیشترین اهمیت را  ها رد می و ادعاي یکسان بودن رتبه شود رد می H0فرض  است

ها در  و سایر مؤلفۀ ها و بعد از آن مؤلفه جغرافیاي سیاسی دارند ها افزایش قیمت در میان مؤلفه
  هاي بعدي از نظر اهمیت هستند.  رتبه
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  سپاري و توانایی جذب منابع حاصل از آن در کشورهاي برون اولویت مؤلفه. 7جدول

  ها میانگین رتبه  ها مؤلفه
ها افزایش قیمت  87/3  

  97/3 جغرافیاي سیاسی
  55/4 ساختار زیربنایی
  08/5  انتقال منابع
  26/5  فرهنگ
ۀ زمانیفاصل  71/5  

برون سپاريعینیت   05/6  
  39/6 مهارت نیروي کار

  47/6  امنیت
  63/7  نظارت بر سایت تولیدي

  000/0  سطح معناداري
  χ  101/86 2آماره کاي دو 

  
  . نتایج و پیشنهادها 6

ها (استادان دانشگاه) داراي تحصیالت دانشگاهی  با توجه به اینکه در این پژوهش تمامی نمونه
سال سابقۀ فعالیت در این زمینه را  5درصد از کل جامعه آماري، بیش از  98اند و بیش از بوده
دلیل  به در کشور قابل اتکاست. سپاري بروناند بنابراین نتایج پژوهش در مورد وضعیت  داشته

هاي بسیار مدیریتی و اقتصادي در این پژوهش بطبع از این استادان براي تکمیل  بررسی مؤلفه
عنوان مجري یا  هاي اقتصادي به ها استفاده شد. بسیاري از این استادان در بخش نامهپرسش

  مشاور حضور دارند و بدین سبب ترکیب مناسبی براي آزمون فرضیات فراهم آوردند.
سپاري در کشور  بر مبناي الگوي پژوهش نتایج نشان داد که وضعیت جذب منابع برون

ها داراي بیشترین اهمیت و بعد از آن مؤلفۀ جغرافیاي  افزایش قیمتنامطلوب است. مؤلفۀ 
ها نظیر ساختار زیربنایی، انتقال منابع، فرهنگ، فاصلۀ زمانی، عینیت  سیاسی و سایر مؤلفه

و درك تعارضات موجود در کشور، مهارت نیروي کار، امنیت و در نهایت نظارت بر  سپاري برون
 سپاري برونهمچنین میان تمامی عوامل یت هستند. هاي بعدي از نظر اهم سایت تولیدي در رتبه

  رابطۀ معناداري وجود دارد. 
نشان داده شده که نمایانگر وجود ضعف در  5دست آمده از تحقیق بر روي نمودار  نتایج به
  است).  7تا  1هاست (مقیاس از  تمامی مؤلفه

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


107 جاذبه ایران در اکتساب منابع جهانی حاصل از ...

   داخل کشور سپاري بههاي جذب برون . وضعیت فعلی ایران از نظر قابلیت5نمودار

  
 

سرعت بخشید به عضویت کامل ایران در  شود: پیشنهادهاي زیر در این جهت ارائه می
گذاري خارجی در  مطمئن در زمینۀ امنیت سرمایه هاي سیاستسازمان تجارت جهانی، اجراي 

هاي مؤثر اقتصادي در زمینۀ کاهش تورم، معرفی شرایط واقعی ایران در  ایران، اجراي سیاست
اي کشور با  دنیا با راهبردهاي تبلیغاتی مناسب، سرعت بخشی به حل مسئلۀ هسته سراسر

استفاده از تفکرات و نظرهاي خالقانه، آموزش نیروهاي کار در کشور به لحاظ یادگیري زبان 
هاي تخصصی الزم، تسهیل مبادالت بانکی با حرکت به سوي بانکداري  دوم و آموزش
   صورت واقعی). الکترونیکی (به

شناسی  موارد زیر را بررسی نمایند: آسیب شود میدر پایان نیز به پژوهشگران آینده پیشنهاد 
هاي از  گذاري خارجی در ایران، بررسی آسیب شناسی تورم در کشور و هزینۀ فرصت سرمایه

دست رفته آن، سنجش کیفیت مهارتی نیروي کار در مقایسه با نیروي کار سایر کشورها براي 
ساله کشور و تطابق آن با کشش در  20انداز  شدن به داخل، بررسی سند چشم سپاريبرون

  سپاري خارجی به کشور. جذب برون
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