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Abstract:
	 Using	 the	 services	 available	 in	 different	 organizations,	 you	 make	 use	 of	 the	
international	organization,	providing	consulting	services.	Internet	activities,	given	
access	 to	 the	 island,	 cannot	 be	 reorganized	 into	 international	 organizations	 and	
can	 present	 you	with	 a	 competitor	 and	 thus	 become	Brazil.	 Paying	 attention	 to	
the	dedicated	task	and	switching	specific	features	as	a	vehicle,	body,	sensitive	and	
gravitational	imposes	a	lot	of	costs	on	the	organization	and	you	can	send	us	many	
problems	as	well.	Use	the	best	of	the	most	important	reasons	This	is	useful,	you	can	
use	actual	services,	use	specialists	on	the	Internet	and	use	specialists	on	the	Internet,	
using	specialized	facilities,	access	to	specialists,	feasibility,	usability	skills,	quality,	
Synchronization	using	modified	methods,	and	a	variety	of	contractors	can	use	these	
applications	and	their	applications,	applications	and	scheduling,	with	good	quality,	
synchronization	using	modified	methods,	and	Be	a	variety	of	contractors.	Imagine.	
This	research	has	come	to	a	conclusion	in	two	phases:	At	the	proposed	level,	the	
metrics	of	outsourcing	and	the	economics	of	resistance	are	published	with	the	study	
of	 scientific	 literature	 and	 the	 free	 consulting	firm	Advertising	Distribution	 and	
we	offer	 its	basics.	Secondly,	with	 the	help	of	 empowerment	 economic	criteria,	
outsourcing	 criteria	 using	 different	 criteria	 accessibility	 techniques	 (TOPSIS	
model)	are	also	prioritized.	By	visiting	your	site,	you	can	display	your	information	
by	visiting	your	site.
Keywords: Outsourcing, Maintenance, Resistance Economics, Free Shipping, 
TOPSIS Method.
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بر  تعمیرات  و  نگهداری  فعالیت های  برون سپاری  تصمیم گیری  توسعه مدل 
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چکیده: 

شود،  می  محسوب  برون سپاری  مهم  های  گزینه  از  ها  سازمان  بیشتر  در  که  هایی  فعالیت  از  ایکی 
اهداف اصلی سازمان ها  اینکه جزء  به  با توجه  فعالیت های نگهداری و تعمیرات است. فعالیت های نت، 
برخوردار است.  باالیی  برون سپاری  قابلیت  از  ندارد،  به دنبال  رقابتی خاصی  محسوب نمی شود و مزیت 
بی توجهی به امر نگهداري و تعمیر تجهیزات به ویژه دستگاه هاي پیچیده، حساس و گران قیمت، هزینه هاي 
زیادي را به سازمان تحمیل مي کند و مشکالت زیادي را براي آن سازمان به وجود مي آورد. عمده ترین 
دالیل این امر افزایش بهره وری کار، کاهش هزینه های نت، تمرکز بیشتر سازمان روی فعالیت-های اصلی، 
به تجهیزات  افزایش دسترسی  نیروهای داخلی،  از مهارت تخصصی در نت، کاهش حجم کاری  استفاده 
تنوع  و  فناوری  تغییر  با  شدن  همگام  کیفیت،  افزایش  اطمینان،  امکان  افزایش  خطر،  کاهش  تخصصی، 
پیمانکاران ذکرشده است؛ هرچند این امر خطراتی مانند مشکالت قبول مسئولیت و برنامه ریزی و طرح 
ریزی نت، دشواری تدارک و نظارت نیروهای کار و سازمان دهی و جایگزینی پیمان کاران در انتهای قرارداد 
نیز متصور است. این پژوهش در دو فاز متفاوت انجام گرفته است: در مرحله نخست، معیارهای برون سپاری 
و اقتصاد مقاومتی بامطالعه متون علمی و کسب نظرات خبرگان شرکت حمل ونقل آزادگان استخراج  شده 
و مبنای تهیه پرسش نامه قرارگرفته است. در مرحله دوم، با کمک معیارهای اقتصاد مقاومتی، معیارهای 
برون سپاری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه )مدل TOPSIS( اولویت بندی 
شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه نت، کیفیت نت و دسترسی به اطالعات محرمانه شرکت رتبه 

اول تا سوم را کسب کردند.

آزادگان،  حمل ونقل  مقاومتی،  اقتصاد  تعمیرات،  و  نگهداری  برون سپاری،  کلیدی:  های  واژه 
روش تاپسیس.
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توسعه مدل تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی /علی اصغر حاتمی پور

1- مقدمه

تعمیرات واژه ای است آشنا که قدمتي به وسعت تاریخ بشریت داشته و همواره موازي با زندگی انسان ها، ماشین آالت و 
صنایع به حیات خویش ادامه داده و خواهد داد و گریز از آن هیچ گاه میسر نبوده است زیرا اصطکاک، گرما، سایش، خوردگي 
ایدئال خارج ساخته و  اولیه و  با گذر زمان، تجهیزات را از حالت  و... عواملي هستند که حضور دائمي درصحنه داشته و 
به سوی فرسودگي و خرابي پیش می برند، کوشش در جهت از بین بردن و یا به حداقل رساندن اثرات منفي و هزینه های 
تعمیرات و کسب زمان بیشتر براي تولید، بشر را به سمت لغت آشناي دیگري به نام نگهداري سوق می دهد، که از زمان 
پیدایش، در کنار واژه تعمیرات زوجي جدانشدني را تشکیل داده و به گونه ای داراي اهمیت و اعتبارشده که عبارت "تعمیر 
تغییر کرده است. پیچیدگي دستگاه ها و  نامیده می شود  به اختصار نت  تعمیرات" که در صنایع  "گهداري و  نگهداري"به  و 
تجهیزات، رقابتي شدن صنایع، مسائل مادي، روابط بین کشورها، استراتژیک شدن صنایع و... باعث شده که در حوزه نت 
تحقیقات و مطالعات بسیاري انجام شود زمانی که"نگهداري"هنوز نمود خارجي پیدا نکرده بود "تعمیرات" به تنهایی در عرصه 
کار و صنعت میدان داری می کرد و سیستم کاري صنایع تعمیرات عکس العملی یا حرکت تا خرابي1  بود. بدین معني که 
دستگاه ها آن قدر کار کنند تا خراب شوند و برنامه ای براي مراقبت و افزایش طول عمر تجهیزات در میان نبود، امروزه سیستم 
کاري تغییر کرده و تعمیرات پیشگیرانه یا برنامه ریزی شده که در صنعت به نام 2PM  شناخته می شود، استقراریافته است. با 
توجه به اینکه PM یک سیستم کلي و قابل بسط بود به سرعت تمامي صنایع را تحت پوشش گرفت و برای مدت ها در صنعت 
یکه تازی کرد. در ایران نیز سیستم تعمیراتي غالب PM است که بر مبناي بازرسی های چشمي و برنامه ریزی دوره ای جهت 
تعمیرات کلي است که تحت عنوان"اورهال"شناخته می شود، این روش از روش قبلي بهتر بوده و درصد توقفات و آسیب ها 
را پایین تر می آورد. ولي ایرادي را که می توان به این سیستم گرفت این است که چون برنامه تعمیرات به صورت کلي و برای 
اکثر تجهیزات طرح می شود، ممکن است دستگاه ها و تجهیزاتي که سالم بوده و در برنامه قرارگرفته اند، در بازرسی ها دچار 
آسیب شده و نیازمند تعمیرات شوند و یا عمر مفید کاري آن ها به واسطه یک آسیب جزئي کم گردد. سیستم جدید نگهداری 
و تعمیرات که سال هاست مراحل آزمایشي را طي کرده و به پختگي رسیده" تعمیرات پیش گویانه یا 3PDM " که در ایران به 
نام 4CM  یا )نت مبنی بر وضعیت( 5CBM  شناخته می شود در این روش همان گونه که از نامش پیداست بر محور پیش بینی 
و پیشگویي وضعیت و طول عمر تجهیزات، به کمک یکسري دستگاه ها، تجهیزات و نرم افزارهای خاص و پیشرفته جهت 
جلوگیري از توقفات بی مورد استوار است. امروزه نگهداري و تعمیرات از پایه های اساسي هر صنعتي می باشد و جامع ترین 
سیستم نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر )6TPM(  معرفی شده که با تکیه بر مشارکت کلیه کارکنان در امور نگهداري و 
تعمیرات، سعي در کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصول و افزایش بهره وری از طریق به صفر رساندن اتفاقات و ضایعات 
محصوالت دارد. مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاست های اصل 44 که اعالم شد، می تواند 
یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهایی انجام گرفته و تالش های بیشتری باید بشود. بخش 
خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاه های دولتی کشور و 
دستگاه هایی که می توانند کمک کنند - مثل قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند ]1[.

برون سپاري در سال هاي اخیر یکي از رویکردهاي پراهمیت معرفی شده است. و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اجرای 
سیاست های اصل 44 قانون اساسی در راستای آزادسازی و خصوصی سازی نقش مهمی دارد. بعضي از سازمان ها، به منظور 

1  Run to Failure
2  Preventive Maintenance
3  Predictive Maintenance
4  Condition Monitoring
5  Condition Based Monitoring
6  Total Productive Maintenance
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افزایش  به طورکلی  و  رقابتي  بر مزیت هاي اصلي  تولید، تمرکز  بهبود کیفیت خدمات و محصوالت، کاهش هزینه و زمان 
اثربخشي سازمان، اقدام به برون سپاري برخي فعالیت هاي خودکرده اند؛ چنین به نظر مي رسد که سازمان ها، با برون سپاري 
فعالیت هاي خود به سازمان هاي تخصصي دیگر، بهتر مي توانند بر فعالیت-هایي که ارزش افزوده بیشتري ایجاد می کنند، 
تمرکز کرده و بدین طریق اثربخشي فعالیت هاي خود را بیشینه کنند. از سوي دیگر، شواهدي نیز حاکي از این است که 
افزایش برون سپاري مي تواند نوآوري و کنترل بر فعالیت ها را کاهش دهد. یکی از فعالیت هایی که در بیشتر سازمان ها 
از گزینه های مهم برون سپاری محسوب می شود، فعالیت های نگهداری و تعمیرات است. فعالیت های نت، با توجه به اینکه 
جزء اهداف اصلی سازمان ها محسوب نمی شود و مزیت رقابتی خاصی به دنبال ندارد، از قابلیت برون سپاری باالیی برخوردار 
)پیمان  از سازمان  منابع خارج  از  استفاده  نشان می دهد که  تحقیقاتی در سال 2008 میالدی  مراکز  پژوهش های  است. 
کاران( در فعالیت های نگهداری و تعمیرات رو به گسترش است؛ به طوری که در سازمان های بررسی شده از سرتاسر جهان، 
واگذاری نت به بخش پیمان کاری از حالت قرارداد موقت به یک حالت شریک تجاری و پیمان اخوت تبدیل شده است ]2[. 
تصمیم گیری براي برون سپاری فعالیت ها، ممکن است نیازمند بررسی صدها فاکتور باشد که همین مسئله بر لزوم استفاده از 
روش های سیستماتیک و حتی هوشمند و ارائه مدل در این حوزه تأکید می کند. در این تحقیق برون سپاری فعالیت های نت 
واحد شرکت حمل نقل آزادگان با تعداد زیادی خودرو مسافری و حمل بار، بررسی و تحلیل خواهد شد آنگاه مدلی جهت 

تصمیم گیری برون سپاری این فعالیت ها بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی ارائه خواهد شد.

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- برون سپاری

برون سپاري در مفهوم اولیه خود بدین معناست که کارکنان بخشي از فعالیت هاي شرکت را به بیرون سپرده و در حقیقت، 
خود از فرآیند خارج مي شوند و این کار توسط کارکنان تأمین کننده فعالیت ها انجام می شود. این مفهوم از برون سپاري 
به برون سپاری سنتي معروف است درحالی که در برون سپاري نو مطرح می شود که کارکنان در حقیقت جابجا نمی شوند 
و خدمتي نو، توسط یک شرکت در مجموعه فرآیندهاي کسب وکار همان شرکت مورداستفاده قرار مي گیرد. درهرصورت 
چنانچه بخواهیم تعریفي به صورت جامع تر بیان کنیم، باید تمامي جوانب برون سپاري و دسته بندي هاي گوناگون را شامل 
شود. برون سپاري انتقال و یا نمایندگي دادن به یک تأمین کننده خدمات و یا عملیات همراه با مدیریت روزبه روز فرآیند 
کسب وکار است. بر این اساس، مشتري خدمات مشخص تري را درباره موضوعات فرآیند مرتبط با کسب وکار دریافت می کند 
که مجموعه آن ها فرآیند کسب وکار را تکمیل می کند. به عبارتي، مفهو مي که بر اساس آن بخشي از وظایف یک شرکت از 
داخل به خارج شرکت منتقل شده و توسط دیگران انجام می شود، برون سپاری را تداعي می کند. هدف از برون سپاري کاهش 
هزینه ها، افزایش کیفیت و یا آزادسازي برخي منابع شرکت براي تخصیص آن به اموري که داراي اولویت بیشتري است، 
است. مفاهیم برون سپاری اگرچه بیشتر در حوزه هاي فناوري اطالعات مطرح شده و گسترش یافته است، اما برخي دیگر بر 
این اعتقادند که فرآیند برون سپاری از زماني که تولید انبوه به تولید مشتري گرا تغییر جهت داد، در عرضه تولید انواع کاال 
و خدمات شکل گرفت. از روزگار تولید انبوه یک قرن می گذرد ولیکن امروز براي هیچ سرمایه گذاری مقرون به صرفه نبوده و 
یا حتي می توان گفت غیرممکن است که همه قطعات و مجموعه هاي موردنیاز یک کاال را در یک شرکت تولید نمایند. این 
مفهوم در تولید خودرو بسیار مطرح است، به گونه ای که حتي تعاریف مربوط به یک خودرو ساز نیز دچار تغییر شده است. 
موفقیت برون سپاري در قبال اجراي صحیح آن در قالب فرایندي راهبردي و دقیق است. به این منظور، الگوهاي فرایندي 
فراواني پیشنهاد و ارائه شده است که یکي از این الگوها در شکل )1( مشاهده می شود. گفتني است اصول بیشتر این الگوها 

مشابه است و بدون تناقض در کلیات، فقط در جزئیات و گام هاي آن تفاوت هایي دیده  مي شود ]3[.
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 ارزیابی راهبردي -1

تحلیل نیاز و انجام  -2
 مذاکرات و انعقاد قرارداد -4 ارزیابی تأمین کنندگان -3 فعالیت ها

بازبینی، اصالح و تصمیم  -7
 آغاز پروژه و انتقال -5  مدیریت روابط -6 در خصوص ادامه یا پایان

  
شکل1. فرایند اجرایي برون سپاري ]3[

فرایند برون سپاري استفاده از تفکر و اندیشه را براي استفاده بهتر از منابع در اختیار یک موسسه تشریح می کند. این 
فرایند ابتدا در قطعه سازی هایی که براي کارخانه هاي بزرگ قطعات موردنیاز را تولید می کردند، شکل پیدا کرد و سپس به 
مجموعه سازی ها تسریع پیدا نمود و شرکت هاي کوچک به شکل خوشه براي تأمین خدمات و قطعات و مجموعه ها براي 
شرکت هاي بزرگ تشکیل شدند. زنجیره تأمین )SCM1 ( به صورت یک نظام تأمین و تدارکات یا لجستیک با تکیه بر روابط 
و ارتباطات و استفاده از سیستم هاي اطالعاتي به گونه ای سازمان یافته بر محور بهبود کیفیت شکل گرفتند. امروزه تولید 
اطالعات نیز جزئي از این فرایند است. شرکت هاي نرم افزاري بزرگ و بین المللي، تولید نرم افزارها و یا بخش هایي از آن 
را به شرکت هاي کوچک تر مي سپارند. امروزه برون سپاري در حوزه هاي خدماتي گسترش یافته است. ازجمله این خدمات 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- تأمین نیروي کار

- خدمات ملي

- خدمات نگهداري و تعمیرات

- خدمات پیمان کار

- خدمات نگهداري اماکن و ساختمان ها

- خدمات خرید و تأمین

- خدمات آموزشي

- خدمات ایمني و حفاظت

این خدمات دامنه گسترده اي دارد. هر موسسه بنا به ماهیت و امکاناتي که دارد، اولویت بندي برون سپاري را تعیین مي 
نماید. با توجه به حوزه هایي که برخي از آن ها برشمرده شد، فرایند برون سپاري با توجه به الزاماتي که دارد، شکل مي 

گیرد ]4[.

به علت ماهیت چند رشته اي بودن موضوعات برون سپاري، این مسئله در ابعاد مختلفي از قبیل اقتصاد، خرید، تحقیق در 
عملیات، حسابداري و مدیریت استراتژیک موردتوجه قرارگرفته است. با توجه به مرور ادبیات، دو جریان اصلي در این رابطه 
قابل شناسایی است. جریان اول سعي دارد سؤال برون سپاري را ازنقطه نظر هزینه پاسخ دهد. جریان دوم برون سپاري را از 

بعد استراتژیک با در نظر گرفتن عوامل دیگري عالوه بر هزینه موردتوجه قرار می دهد ]4[.

با توجه به معاني متعدد واژه برون سپاري و معیارهاي مختلف اندازه گیري آن می توان انواع مختلفي را براي آن در نظر 
1Supply Chain Management: SCM
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گرفت. بدین ترتیب پس از مرور ادبیات موجود و با توجه به معیارهایي از قبیل سطح تصمیم گیري، حجم برون سپاری، میزان 
ادغام، روابط ویژه، سطح کنترل اداري و نوع مالکیت، انواع برون سپاري طبق جدول طبقه بندي شد. برون سپاري با تمرکز 
بر دو جهت استراتژیک سعي در توسعه مزایاي رقابتي دارد: اول با تمرکز بر منابع و سرمایه گذاري هاي اصلي سازمان که 
از آن به عنوان فعالیت هاي محوري یاد می شود و دوم با برون سپاري فعالیت هایي که نیاز استراتژیک سازمان داراي قابلیت 
خاصي در آن زمینه نیست ]5[. برون سپاري، بازگشت سرمایه سازمان را افزایش داده و فعالیت هاي مؤثر در کسب مزایاي 

رقابتي را حفظ و توسعه می دهد.
جدول 1. معیارهاي طبقه بندی در برون سپاري ]5[

نوع برون سپاریمعیار طبقه بندی

برون سپاری راهبردی، برون سپاری تاکتیکی یا سنتیسطح تصمیم گیری
برون سپاری کلی، برون سپاری انتخابی یا بخشیحجم برون سپاری

برون سپاری، نیمه سپاریمیزان ادغام

برون سپاری گروهی یا داخلی، برون سپاری غیر گروهی یا خارجیروابط ویژه

برون سپاری عملکرد، برون سپاری منابعسطح کنترل اداری

برون سپاری بخش خصوصی، برون سپاری بخش دولتینوع مالکیت

2-2- برون سپاری نگهداری و تعمیرات

برون سپاري با تمرکز بر دو جهت راهبردي، سعي در توسعه مزایاي رقابتي دارد؛ اول با تمرکز بر منابع سرمایه گذاری های 
اصلي سازمان، که از آن با عناویني چون توانمندي هاي اصلي یا فعالیت هاي محوري یاد می شود، دوم، با برون سپاري 
اقدامات و فعالیت هایي که نه نیاز راهبردي سازمان است و نه سازمان داراي توانمندي خاصي در آن زمینه است. طبق نظر 
کوئین1  و هیلمر2 ، توانمندي اصلي فعالیت هایي هستند که مزیت رقابتي بلندمدت را براي سازمان فراهم مي آورند. این 

فعالیت ها باید به دقت محافظت شوند؛ اما می توان به برون سپاري دیگر فعالیت ها توجه کرد ]6[.

یکی از فعالیت هایی که در بیشتر سازمان ها از گزینه های مهم برون سپاری محسوب می شود، فعالیت های نگهداری و 
تعمیرات است. فعالیت های نت، با توجه به اینکه جزء توانمندی های اصلی سازمان ها محسوب نمی شود و مزیت رقابتی 
خاصی به دنبال ندارد، از قابلیت برون سپاری باالیی برخوردار است. پژوهش های مراکز تحقیقاتی در سال 2008 میالدی 
نشان می دهد که استفاده از منابع خارج از سازمان )پیمان کاران( در فعالیت های نگهداری و تعمیرات رو به گسترش است؛ 
به طوری که در سازمان های بررسی شده از سرتاسر جهان، واگذاری نت به بخش پیمان کاری از حالت قرارداد موقت به یک 

حالت شریک تجاری و پیمان اخوت تبدیل شده است.

عمده ترین دالیل این امر افزایش بهره وری کار، کاهش هزینه های نت، تمرکز بیشتر سازمان روی فعالیت های اصلی، 
استفاده از مهارت تخصصی در نت، کاهش حجم کاری نیروهای داخلی، افزایش دسترسی به تجهیزات تخصصی، کاهش 
خطر، افزایش امکان اطمینان، افزایش کیفیت، همگام شدن با تغییر سریع فناوری و تنوع و تعداد پیمان کاران ذکرشده است؛ 

1Quinn
2 Hilmer
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هرچند این امر خطراتی مانند مشکالت قبول مسئولیت و برنامه ریزی و طرح ریزی نت، دشواری تدارک و نظارت نیروهای 
کار و سازمان دهی و جایگزینی پیمان کاران در انتهای قرارداد نیز متصور است ]7[.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در هر سازمانی به منظور حفظ دارایی های سازمان در حد استاندارد و قابل قبول انجام 
می پذیرد. این برنامه ریزی مواردی از قبیل نگهداری با پیش بینی، تعمیرات اصالحی، تعمیرات اساسی، تعویض برنامه ریزی شده 
قطعات، پیش بینی و تهیه لوازم یدکی، فعالیت کارگاه تعمیرات )در صورت وجود تعمیرگاه(، پیش بینی و در نظر گرفتن 
تعمیرات ناگهانی، ثبت و نگهداری اطالعات مرتبط به ماشین آالت و دستگاه ها و بهبود شرایط محیطی به منظور تسهیل امر 

نگهداری دستگاه ها را شامل می شود.

درصورتی که برنامه ریزی به طور دقیق صورت گیرد، تنها تعمیرات اتفاقی است که واقع خواهد گردید. درگذشته تعمیرات 
حاکی از انجام تعمیر بعد از خرابی )تعمیرات اضطراری( با به عبارتی مدیریت آتش نشانی بود، اما امروزه صنایع به سمتی 
پیش می روند که با خودکار نمودن هر چه بیشتر تولید به دنبال حذف عامل انسانی در خطوط تولید هستند، درصورتی که 

نمی توان عامل انسانی را از بخش نت حذف نمود ]8[.

در مدیریت نت، عامل بازخورد در برنامه ریزی تعمیرات می تواند امور نت را از حالت ایستا به حالت پویا درآورد. بدین ترتیب 
که سیستم مورد بهره برداری همواره با بازخورد نتایج خود، به اصالح ضعف های گذشته می پردازد. از تعریف فوق درمی 
یابیم که ازکارافتادگی هر وسیله یا سیستم، یک متغیر تصادفی است که می توان وقوع آن را به صورت تخمینی پیش بینی و 

برای تعمیر آن خرابی، آمادگی الزم را از قبل احراز نمود ]8[.

به طورکلی، هدف اصلی در فعالیت های مربوط به تعمیر و نگهداری، استفاده مؤثر از ابزارآالت و تجهیزات، فضا و مکان و 
منابع انسانی برای ارائه خدمات است تا به بهترین وجه از خودروهای موجود سازمان، محافظت و مراقبت گردیده و از اختالل 
در سیستم های یادشده با عدم عملکرد آن ها جلوگیری به عمل آید. به همین دلیل، در مؤسسات و سازمان های مختلف 
برحسب نوع کار و حجم عملیاتی آن، سازمان دارای ابعاد وسیع کاری درزمینهٔ نگهداری و تعمیرات است. برقراری یکی 

سیستم و روش صحیح تعمیراتی برای دوام و بقای آن ها جنبه حیاتی دارد ]9[.

نیروی انسانی: امروزه نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل راهبردی در عرصه سازمان ها مطرح شده است، دلیل این امر 
تغییراتی است که در سطح با شتاب در محیط حادث می شوند. در چنین شرایط بسیار مهم، نیروی انسانی به عنوان طراح، 
سازنده و پردازنده نظام های عملیاتی و سایر منابع سازمان بیش ازپیش نمایان می شود. کیفیت آن و نظام مدیریتی حاکم بر 
آن عاملی اساسی در رشد و ارتقای سطح عملکرد سازمان ها به شمار می آید. نیروی انسانی منبعی راهبردی است که اهداف 

راهبردی سازمان را محقق می سازد ]10[.

ابزارآالت و تجهیزات: ابزارآالت و تجهیزات دسته ای از وسایل بادوام هستند که جهت نگه داشتن یا ادامه عملیات، تعمیرات 
و امور تعمیرگاهی مورداستفاده قرار می گیرند.

فضا و مکان: فضا و مکان در نت خودرویی به محل های اطالق می شود که تعدادی از کارکنان با تخصص ها و مهارت های 
گوناگون تعمیراتی، به همراه وسایل و تجهیزات بر اساس رده های تعمیراتی در آن ها مشغول به فعالیت می باشند ]8[.

2-3- اقتصاد مقاومتی

2-3-1. الگوهای اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتي را می توان چهار گونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبي از همه آن ها را در کشور به عنوان پروژه 
ملي پیگیري کرد، این چهار الگو عبارت اند از اقتصاد موازي، اقتصاد ترمیمي، اقتصاد دفاعي و اقتصاد الگو که در ادامه به 
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توضیح هریک مي پردازیم ]11[.

2-3-1-1. اقتصاد موازي

باروحیه و  نهادهایي  به  نیاز خود  به  توجه  با  انقالب  یعني همان طور که  اقتصاد موازي" است.  به مثابه"  اقتصاد مقاومتي 
عملکرد انقالبي، اقدام به تأسیس نهادهایي مانند کمیته امداد، جهاد سازندگي، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود. امروز نیز 
بایستي براي اهداف انقالب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کرد. چراکه انقالب اسالمي به اقتصاد مقاومتي و نهادسازي هاي 
مقاومتي در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً ممکن است از عهده نهادهاي رسمي اقتصادي برنیاید. پس باید نهادهایي 

موازي براي این طرح ویژه ایجاد کرد. یعني ما در کشورمان به اقتصاد موازي نیاز داریم ]11[.

2-3-1-2. اقتصاد ترمیمي

اقتصاد مقاومتي عبارت از اقتصادي که در پي "مقاوم سازی"، آسیب زدایی"، "خلل گیری" و "ترمیم" ساختارها و نهادهاي 
فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است. یعني اگر رویکرد قبلي عنوان مي نمود که برخي از نهادهاي اقتصادي کشور قابل به 
برآورده نمودن انتظارات اقتصادي نمي باشند در رویکرد جدید به دنبال این هستیم که با تعریف مجدد سیاست های اقتصادي 

نهاد موجود، واحد اقتصادي را به سمت برآورده نمودن نیازهاي خود هدایت نماییم ]11[.

2-3-1-3. اقتصاد دفاعي

اقتصاد مقاومتي، متوجه"هجمه شناسی"، "آفندشناسي" و "پدافندشناسي" ما در برابر هجمه است. یعني ما باید ابتدا بررسي 
کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایي صورت مي دهند سپس طرح دفاعي را 

برنامه ریزی و اجرا نماییم ]11[.

2-3-1-4. اقتصاد الگو

تعریف آخر را می توان این چنین بیان کرد که اساساً اقتصاد مقاومتي یک رویکرد کوتاه مدت و صرفاً اقدامي پدافندي نیست. 
برخالف سه تعریف قبلي که اقتصاد مقاومتي رایاپدافندی یا کوتاه مدت مي دانستند، این رویکرد چشم اندازي کالن به اقتصاد 
ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می شود. پیغامي بر این باور است که اقتصاد مقاومتي را می توان به چهار صورت 

دیگر نیز تعریف کرد و چهار الگو از آن یا ترکیبي از همه آن ها را در کشور به عنوان پروژه ملي پیگیري کرد:

ایجاد نهادهاي اقتصادي با رویکرد انقالبي و جهادي  -1

2-  شناسایي آفند اقتصادي دشمن و طراحي پدافند داخلي

آسیب زدایی و ترمیم ساختارهاي اقتصادي موجود  -3

4-  نگاهي کالن و بلندمدت به اقتصاد با رویکرد ایجابي براي نیل به اقتصاد اسالمي
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شکل 2. الگوهای اقتصاد مقاومتی ]11[

2-3-2. تفاوت اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی

راه  نیروهاي متخاصم که سد  از سوي  اقتصادي  و ضربه های  فشارها  بر  است که  آن  مقاومتي  اقتصاد  در  درواقع هدف 
پیشرفت جامعه است، غلبه کرد؛ اما در اخبار و محافل خبري وقتي بحث از بحران مالي اروپا می شد بحث سیاست ریاضت 

اقتصادي جزو بحث های غیرقابل گذشت و اجتناب ناپذیر بوده است.

برخي از مردم اقتصاد مقاومتي و ریاضت اقتصادي را یکي می دانند و یا تصور می کنند اقتصاد ریاضتي یکي از شاخه های 
اقتصاد مقاومتي است درحالی که این دو اصطالح کاماًل متفاوت بوده و هیچ ارتباطي به یکدیگر ندارند براي روشن شدن 

موضوع به شرح مفهوم ریاضت اقتصادي می پردازیم.

بنابراین اگرچه اقتصاد ایران شاید ناچار شود در درازمدت به سیاست های ریاضتي روي بیاورد، اما اقتصاد مقاومتي و ریاضت 
اقتصادي دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد. نقل قول های مستقیمي که 
در بخش مؤلفه های »اقتصاد مقاومتي« در جدول )2( آمده است، از بیانات امام خامنه ای در پایگاه مجازي دفتر حفظ و نشر 

آثار امام خامنه ای است.
جدول 2. تفاوت مؤلفه های اقتصاد مقاومتي و مؤلفه های ریاضت اقتصادي ]1[

مولفه های اقتصاد مقاومتیمولفه های ریاضت اقتصادیردیف

کاهش مستقیم حقوق ها1
عدم کاهش درآمدها بلکه افزایش درآمدها: »هدفمند کردن یارانه ها هم در جهت شکل دادن 
به اقتصاد ملی اســت؛ که این ها می تواند هم رونق ایجاد کند - در تولید، در اشــتغال - و هم 

موجب رفاه شود«

کاهش غیرمستقیم حقوق ها از راه 2
عدم افزایش مالیات؛ بلکه کاهش مالیات براي برخي از بنگاه های تولیديافزایش مالیات

کاهــش و حذف برخــي خدمات 3
عدم کاهش خدمات عمومي، بلکه افزایش خدمات عمومي مانند طرح پزشک خانواده و ...عمومي

کم مصرف کردن بــه دلیل فقر و 4
نداري و از سر ناچاري

مسئله مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از 
اسراف و تبذیر. هم دستگاه های دولتی، هم دستگاه های غیردولتی، هم آحاد مردم و خانواده ها 
باید به این مســئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. انسان می تواند ادعا کند که این اجر 

جهاد فی سبیل اهللا را دارد
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مولفه های اقتصاد مقاومتیمولفه های ریاضت اقتصادیردیف

5
روی آوری مــردم بــه کاالهــاي 
خارجــي به ویژه چینــي به دلیل 

قیمت پایین آن

از تولید داخلی استفاده کنیم؛ این را همه دستگاه های دولتی توجه داشته باشند - دستگاه های 
حاکمیتی، مربوط به قوای ســه گانه سعی کنند هیچ تولید غیر ایرانی را مصرف نکنند؛ ... خود 

مردم راه مصرف کاالهای خارجی را ببندند

حذف فرصت های شغلي6
عدم حذف فرصت های شغلي بلکه افزایش آن: »دلیل دوِم ما که امروز کار برایمان مهم است، 
کارآفرینی مهم اســت، این اســت که ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم. دشمنی 
وجــود دارد در دنیا که می خواهد با فشــار اقتصادی و با تحریم و با این کارهایی که شــماها 

میدانید، سلطه ی اهریمنی خودش را برگرداند«

7
افزایــش ناامني اقتصادي، کاهش 
تولیــد و ســرمایه گذاری و فــرار 

سرمایه ها
افزایش امنیت اقتصادي، تولید، جذب سرمایه گذاری حتي رشد سرمایه گذاری خارجي

8

و  عمراني  بودجه هــای  کاهــش 
طوالني  درنتیجه  و  سرمایه گذاری 
شــدن مدت زمــان موردنیاز براي 
بهره برداری و برگشت سرمایه هاي 
هزینه شــده در طرح ها و ناگزیري 
و  مقطعي  تصمیم هــای  در  دولت 

خلق الساعه

اســتفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات. از زمان باید حداکثر استفاده بشود. طرح هایی 
که ســال های متمادی طول می کشید، امروز خوشــبختانه بافاصله ی کمتری انسان می بیند 
که فالن کارخانه در ظرف دو ســال، در ظرف هجده ماه به بهره برداری رســید... تصمیم های 
خلق الســاعه و تغییر مقررات، جزو ضربه هایی اســت که به اقتصاد مقاومتی وارد می شود و به 

مقاومت ملت ضربه میزند

9

شرکت های  سازي  دولتي  حرکت 
از طریق خرید سهام  ورشکســته 
افــراد مانند حرکت عجیبي که در 
جریان بحران اقتصادي آمریکا رخ 

داد.

عدم دولتي سازي بلکه خصوصی سازی اقتصاد: »اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد. مردمی کردن 
اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی اســت. این سیاست های اصل 44 که اعالم شد، می تواند 

یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد«

و 10 اجتماعــي  ناامنــي  افزایــش 
جنبش های اعتراضي

اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد. هدفمند کردن یارانه ها هم در جهت شکل دادن 
به اقتصاد ملی اســت؛ که این ها می تواند هم رونق ایجاد کند - در تولید، در اشــتغال - و هم 
موجب رفاه شــود؛ این ها مایه رشد تولید کشــور، رشد اقتصادی کشور، مایه اقتدار یک کشور 

است. با رشد تولید یک کشور در دنیا اقتدار حقیقی و آبروی بین المللی پیدا می کند

وابســتگي به استقراض و وام های 11
ربوي از بانک های خارجي

کاهش وابســتگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی اســت. این وابستگی، میراث 
شوم صدساله ماست

بی ثباتی سیاسي و مخدوش شدن 12
استقالل و اقتدار کشور

یک واقعیت دیگر هم این اســت که اگر کشور در مقابل فشارهای دشمن – ازجمله در مقابل 
همین تحریم ها و از این چیزها – مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه ُکند خواهد شد، بلکه 

در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهایی دیگر وجود نخواهد داشت

13
عالئمي که تاکنون از اجراي طرح 
اقتصاد ریاضتــي در یونان گزارش 
می شود، موفقیت چنداني را نشان 

نمی دهد.

به نظر ما طرح های »اقتصاد مقاومتی« جواب می دهد. همین مســئله سهمیه بندی بنزین که 
اشاره کردند، جواب داد. اگر بنزین سهمیه بندی نمی شد، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون 

لیتر در روز باالتر می رفت... اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد

3- پیشینه پژوهش

در تحقیقي با عنوان "بررسي راه کارهاي اقتصاد مقاومتي با استفاده از تجزیه وتحلیل SWOT اقتصاد ایران" بیان شد که با 
توجه به شرایط و منابع موجود کشور لزوم به کارگیری روشي که بیش ازپیش هماهنگ با اهداف و استراتژی هاي اقتصادي 
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توسعه مدل تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی /علی اصغر حاتمی پور

و  کاراترین روش جهت حرکت  و  بهترین  به عنوان  مقاومتي  اقتصاد  تمامي جوانب،  بررسي  با  باشد حس می شد که  نظام 
اقتصاد  گردید.  انتخاب  انقالب  رهبر  از سوي  اقتصادي،  استقالل  و  به سوی خودکفایي  موجود  موقعیت  از  کشور  بالندگي 
مقاومتي برنامه اي جامع است که به طورکلی سعي در بهره گیري از نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف براي استفاده از 

فرصت ها و کاهش تهدیدات پیشرو دارد ]12[.

تکنیک های  از  استفاده  با  کاشی  در صنایع  برون سپاری  استراتژی  بهترین  انتخاب  به  پایان نامه ای  در   )1393( مقدسی 
تصمیم گیری فازی پرداختند. در مرحله اول برای رتبه بندی گزینه ها از تکنیک تاپسیس فازی FTOPSIS استفاده شده که 
نتیجه به دست آمده از آن به گام بعدی انتقال یافته و در این مرحله از تکنیک ویکور فازی FVIKOR جهت رتبه بندی گزینه ها 
بهره برداری های الزم شده است. برای گام سوم این تحقیق که انتخاب تکنیک مناسب برای راهبرد برون سپاری فعالیت های 
نگهداری و تعمیرات می باشد، از روش تحلیل سلسله مراتبی FAHP برای انتخاب وزن معیارهای تصمیم گیری و از تکنیک 
برون سپاری  مناسب  راهبرد  گزینش  تحقیق،  این  گام  آخرین  است.  استفاده شده  برتر  گزینه  تعیین  برای  فازی  تاپسیس 
فعالیت های نگهداری و تعمیرات بوده که در این گام از پژوهش برای مشخص نمودن وزن معیارها از روش تحلیل شبکه ای 
FANP و برای رتبه بندی گزینه ها از متد تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج هریک از مراحل چهارگانه برای رسیدن به 
جواب بهینه حاکی از آن بوده که در مرحله اول استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، مرحله دوم: سیاست نت پیش 
نگر، مرحله سوم: تاکتیک بازطراحی فعالیت های نگهداری و تعمیرات و مرحله چهارم، راهبرد برون سپاری فعالیت های نت، 

از بین گزینه های برون سپاری و خرید ، ساخت و مشارکت، گزینه برون سپاری انتخاب شده است ]13[.

برون سپاری  برای  فعالیت هایی مستعد  و  فرایندها  اینکه چه  و  آمادگی سازمان  میزان  بررسی  از  کمبل1 )1995( پس 
هستند، در نمونه پژوهی خود، بخش مربوط به مدیریت فعالیت های نگهداری و تعمیرات را دارای بیشترین ظرفیت برای 
برون سپاری ذکر کرده است ]5[. لوری2 )2002( نیز برون سپاری فعالیت های نت را راه کاری مفید برای نیل به موفقیت 

بیشتر می داند و علت توجه به نت را برای برون سپاری رسیدن به هزینه کمتر و تولید ناب در سازمان ها می داند ]14[.

بیلی و همکارانش )2002( در بررسی خود که روی سازمان ها و کارخانه های منطقه ادینبرگ3 و لوتیان4 در اسکاتلند 
انجام داده بودند، بیان می کند که هفتاد درصد از سازمان ها فعالیت هایی نظیر نگهداری و تعمیرات، تمیزکاری و تدارک مواد 

را برون سپاری می کنند و هدف اصلی آن ها کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت است ]15[.

برتولینی و همکارانش )2004( در مقاله ای ضمن برشمردن سیاست های نت و مزایای برون سپاری نت، به الگویی سلسله 
مانند تخصص،  بدین منظور، معیارهایی  آنان،  اند.  پرداخته  برون سپاری نت  فرایند  تأمین کننده در  انتخاب  برای  مراتبی 

خطرپذیری، هزینه، سابقه و... را برای انتخاب تأمین کننده در نظر گرفته اند ]16[.

شوهانگ و هانگفو )2010( نیز چارچوبی برای برون سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات در خطوط هوایی معرفی کرده اند 
و با ارائه سیستم پشتیبان، مدیران را در تصمیم گیری در مراحل گوناگون برون سپاری یاری می دهند ]17[.

تولیدی  واحد  یک  در  نگهداری  راهبرد  انتخاب  به  پایداری  رویکرد  اساس  بر  مقاله ای  در   )2013( همکاران  و  کرمیک 
می پردازند. در قدم اول با استفاده از مفهوم تحلیل عاملی عوامل اصلی در هرکدام از ارکان پایداری مشخص می شود و در 

قدم دوم از تکنیک ویکور فازی برای انتخاب مناسب ترین راهبرد نگهداری استفاده می شود ]18[.

1 Campbell
2 Levery
3 Edinburg
4 Lothians
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4- جامعه آماری و ابزار گردآوری داده ها

جامعه  از  کوچکی  مجموعه  آماری  نمونه  می باشد.  کارشناسان شرکت های حمل ونقل  شامل خبرگان،  ما  آماري  جامعه 
آماری، مشتمل بر برخی اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده و محقق بامطالعه آن قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری 
تعمیم دهد. نمونه آماری این پژوهش، تعداد ده نفر از کارشناسان مدیران شرکت های حمل ونقل و همچنین متخصصین 
درزمینه نت خودرویی می باشند. شرکت حمل ونقل آزادگان که در ترانزیت بار، حمل ونقل مسافر و همکاری با شرکت های 
تجاری سابقه همکاری دارد به عنوان نمونه موردبررسی انتخاب شد و در تحقیق از آن به عنوان یک شرکت حمل ونقل یاد 

می شود.

5- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها

روا و پایا بودن ابزار جمع آوری اطالعات، یکی از ویژگی های یک تحقیق علمی است. نتایج یک تحقیق زمانی اطمینان بخش 
است که ابزار جمع آوری اطالعات از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار باشد. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری 
بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی ازآن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند 
هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. منظور از ثبات و پایایی این است که نتایج حاصل از کاربرد آن آزمون در ارزشیابی 
با تحقیق یکنواخت. بدین ترتیب باید از این امر اطمینان حاصل شود که آیا مطلب فوق در مورد ابزارهایی که در این تحقیق 
مورداستفاده قرارگرفته، صادق می باشد؟ همان طور که مشاهده شده در این تحقیق از کاربرگ هایی ازجمله کاربرگ تعیین 
برای جمع آوری  کاربرگ هایی  از چنین  استفاده  به ذکر است که  است. الزم  استفاده شده  تاپسیس  به روش  معیارها  وزن 
اطالعات مربوط به روش های فوق الذکر کاماًل رایج بوده و تاکنون مقاالت و تحقیقات بسیاری از نمونه آن ها استفاده شده است. 
همچنین این فرم ها به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده است. در این تحقیق ازنظر خبرگان و کارشناسان استفاده شده 
و این نظرات در کاربرگ های مربوطه استفاده شده که این دلیل بر روایی پژوهش دارد به منظور اطمینان از نتایج حاصله از 
تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه، اقدام به بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه می نماییم. مقصود از قابلیت اعتماد یک وسیله 
اندازه-گیری آن است که اگر خصیصه موردسنجش را با همان ابزار اندازه گیری تحت شرایط مشابه، به طور مکرر اندازه گیری 
کنیم، نتایج به دست آمده تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد می باشند. به عبارت دیگر می توان گفت که مقصود از قابلیت 

اعتماد این است که ابزار اندازه-گیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج مشابهی را به دست می دهد.

منظور از پایایی آزمون آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد 
بدهیم، نتایج حاصله نزدیک به هم است. هر چه درصد به دست آمده به یک نزدیک تر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر به 
پرسشنامه است. گفته می شود اگر آلفای کرونباخ بیش از 70% باشد آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است ]19[. در این 
پژوهش به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی 
درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می-کند به کار می رود. با استفاده از داده های به دست آمده 
از پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. محاسبات 

مربوطه در جدول )3( و جدول )4( آورده شده است.
جدول )3(: تعداد پاسخ دهندگان به پرسشنامه

Case Processing Summary
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جدول )4(: محاسبه آلفای کرونباخ

Reliability Statistics
N of ItemsCronbach's Alpha

150734.

ازآنجایی که آلفای کرونباخ 73% به دست آمده است، می توان گفت که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

6- معیارهای تصمیم ساز در اولویت بندی برون سپاری فعالیت های نت و اقتصاد مقاومتی

برای شناسایی معیارهای تصمیم ساز در تعیین اولویت  شیوه های برون سپاری نت شرکت حمل ونقل آزادگان، پس از 
مصاحبه با خبرگان و کارشناسان عالی سازمان، مطالعه کتب، مقاالت و مستندات مرتبط و جست وجوی اینترنتی، تعداد ده 

شاخص مؤثر شناسایی شد با توجه به این نکته که خاصیت جمع پذیري براي شاخص ها، مفروض است.

1. هزینه نت: با نگاهی کلی و کیفی به هزینه هر یک از شیوه های مختلف برون سپاری با توجه به دید کارشناسی برآورد 
هزینه ای مربوط به آن به دست می آید. همچنین مدیریت مجدد هزینه ها تنها با برون سپاري محقق مي گردد.

2. استفاده از مهارت های تخصصی: پیمانکاری که دارای کادر انسانی مجرب و ماهر درزمینهٔ تعمیرات خودرو باشد جزء 
مزایای برون سپاری محسوب می شود.

3. امکان اطمینان به سیستم نت: قابلیت اطمینان به تعمیر و تحویل به موقع و توجه به سیستم موردنظر از ورودی تا 
خروجی آن.

4. دسترسی به تجهیزات تخصصی: استفاده از تجهیزات و ابزارآالت همگام با فناوری روز باعث بهینه شدن تعمیرات خودرو 
خواهد بود.

5. دسترسی به اطالعات محرمانه سازمان: برای سازمان های نظامی عدم دسترسی به اطالعات جزء موارد ضروری در عقد 
قرارداد با پیمانکاران خواهد بود.

به  دستیابي  به منظور  نظامي  سازمان هاي  ازجمله  سازمان ها  از  بسیاري  اصلی:  فعالیت  روی  سازمان  بیشتر  تمرکز   .6
توانمندي هاي الزم براي عملکرد کارا و اثربخش در عصر اطالعات و به ویژه در عرصه جنگ هاي نوین باید به سازمان هاي 
چابک تبدیل شوند. ازاین رو باید به قابلیت هاي اصلي و یا شایستگي هاي بنیادي خود تکیه کرده و باهدف دستیابي به مزایاي 

رقابتي، فعالیت هاي غیر اصلی خود را به سازمان هاي دیگر واگذار نمایند.

7. تصدی گری سازمان: کاهش بار تصدی گری سازمان سبب کاهش هزینه و تزریق منابع به دیگر وظایف مربوطه خواهد 
شد. همچنین افزایش بار تصدی گری سبب اتالف زمان در تصمیم گیری و اجرا وظایف گوناگون خواهد بود. برون سپاری 

راهی است برای کوچک سازي حجم شرکت ها و سازمان ها.

8 . وابستگی به پیمانکار و سوءاستفاده آن: عدم انتخاب پیمانکار مناسب و همین طور عدم دقت در تنظیم قرارداد فی مابین، 
خطر و ریسک باالی وابستگی به پیمانکار و درنتیجه سوءاستفاده آن را در پی خواهد داشت.

9. انعطاف پذیری: پاسخ آنی و لحظه ای به انواع سفارش ها تعمیراتی خودرو با توجه به نیازهای یک سازمان نظامی در 
انجام مأموریت های محوله و ایجاد قدرت مانور بیشتر در خلق تغییرات سریع در موارد بحران.
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10. کیفیت نت: نگاه کلی به تأثیر برون سپاری بر کیفیت تعمیرات انجام شده با توجه به دید کارشناسی.

مؤلفه ها و متغیرهاي اصلي اقتصاد مقاومتي با توجه به متن ابالغیه سیاست های کلي اقتصاد مقاومتي و مؤلفه های اقتصاد 
مقاومتي برگرفته از بیانات رهبري به شرح جدول )5( می باشند:

جدول 5. مؤلفه های اقتصاد مقاومتی

مولفه های اقتصاد مقاومتیردیف

به حداکثر رساندن مشارکت آحاد مردم، کار جهاد گونه )سیاست های کلي اقتصاد مقاومتي)=(1

تعامل و برون گرایي2

مدیریت منابع ارزشي: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و کاهش خام فروشي3

تأمین امنیت اقالم راهبردي. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي4

توسعه کارآفریني (سیاست های کلي اقتصاد مقاومتي(5

حماسه آفریني در اقتصاد. ثبات در اقتصاد و اصالح و تقویت نظام مالي، ایجاد تنوع در روش هاي فروش، حذف دستگاه هاي موازي 6
و غیرضروری و هزینه هاي زائد، اصالح نظام درآمدي )مقام معظم رهبری، 1392(

کاهش وابستگي به نفت و مدیریت تغییر. شناسایي و به کارگیری ظرفیت هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توانمندي 7
و اقدامات مناسب، رصد برنامه هاي تحریم، مدیریت مخاطرات اقتصادي، روزآمدسازي شیوه هاي نظارت بر بازار

اصالح الگوي مصرف با تأکید بر مصرف کاالهاي داخلي8

صرفه جویي هزینه ها و کاهش مصرف انرژي )سیاست های کلي اقتصاد مقاومتي(9

توانمندســازي نیروي کار. ارتقاء آموزش، مهارت و خالقیت، تقویت فرهنگ جهادي تبدیل تجربه به دانش. اســتفاده از تجربه 10
نیروي انساني به وسیله تبدیل دانش ضمني به دانش صریح

تاب آوري و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیري اقتصاد11

عدالت اجتماعي و فساد ستیزي12

افزایش کمي و کیفي تولید )سیاست های کلي اقتصاد مقاومتي(13

رشد بهره وري )سیاست های کلي اقتصاد مقاومتي(14

حمایت از تولید ملي )سیاست های کلي اقتصاد مقاومتي(15

در ادامه تالش مي شود با ارائه مدل توسعه یافته ی برون سپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد 
مقاومتی به راهکاري جهت درک، توسعه و اجراي سیاست های اقتصاد مقاومتي دست یافت.

مدل مفهومي که بر اساس ادبیات تحقیق به دست آمده در شکل )3( نشان داده شده است:
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اقتصادمقاومتی

تولید کیفی و کمی افزایش

هاي سپاري فعالیتبرون
نگهداري و تعمیرات 

وري بهره رشد

ملی تولید از حمایت

مردم حداکثري مشارکت

گرایی برون و تعامل

ارزشی منابع مدیریت

راهبردي اقالم تأمین

کارآفرینی توسعه

اقتصاد در ثبات

مصرف الگوي اصالح

تاب آوري و کاهش آسیب

ها هزینه جویی صرفه

مهارت و آموزش سطح ارتقاء

خالقیت و انگیزه ارتقاء

اجتماعی عدالت

انعطاف پذیري

هاي تخصصیاستفاده از مهارت

وابستگی به پیمانکار و سوءاستفاده آن

دسترسی به اطالعات محرمانه شرکت

امکان اطمینان به سیستم نت

تمرکز بیشتر شرکت روي فعالیت اصلی

گري سازمانتصدي

دسترسی به تجهیزات تخصصی

کیفیت نت

هزینه نت

شکل 3. مدل مفهومی تحقیق

7-روش های بررسی و تحلیل داده ها

آزادگان  مقاومتی شرکت حمل ونقل  اقتصاد  اساس  بر  تعمیرات  و  نگهداری  فعالیت های  برون سپاری  عوامل  ازآنجایی که 
توسط تکنیک تاپسیس رتبه بندی می شوند، نیاز است تا مؤلفه ها را وزن دهی و سپس اولویت بندی کنیم. شرح این روش ها 

در ادامه این فصل آمده است.

7-1. روش آنتروپی

در این روش قدم های زیر برداشته می شوند:

الف( با استفاده از رابطه زیر ماتریس تصمیم گیری را نرمالیزه نمایید. الزم به ذکر است که استفاده از این روش مستلزم 
تبدیل معیارهای کیفی به کمی می باشد.
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ب( برای معیار j ام، آنتروپی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمایید.
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ج( برای هر معیار j ام، dj را حساب کنید.
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د( وزن معیار j ام را تعیین کنید.

∑
=
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j
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j
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d

d
W

1  

TOPSIS 7-2. روش

در این روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصله گزینه ها از نقطه ایدئال، فاصله آن ها از نقطه ایدئال منفی هم در نظر گرفته 
می شود. بدین معنی که گزینه برگزیده، باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایدئال و دورترین فاصله از راه حل ایدئال منفی 

باشد.

واقعیت های زیربنایی در این روش عبارت اند از:

مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی باشد که بهترین ارزش موجود از یک شاخص، ایدئال آن و 
بدترین ارزش ایدئال منفی برای آن شاخص باشد.

فاصله یک گزینه از ایدئال مثبت یا ایدئال منفی ممکن است به صورت فاصله اقلیدسی )از توان دوم( یا به صورت مجموع 
قدر مطلق از فواصل خطی  )معروف به فواصل بلوکی( محاسبه گردد که این امر بستگی به نرخ تبادل و جایگزینی در بین 

شاخص ها دارد.

الگوریتم روش فوق به صورت زیر است:

1. تشکیل ماتریس داده ها بر اساس m گزینه و n شاخص:

 

2. استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر

 

3. تعیین وزن هر یک از شاخص ها   بر اساس 

مقادیر  حاصل ضرب   )v( ماتریس  درواقع  برخوردارند.  باالتری  وزن  از  بیشتر  اهمیت  دارای  شاخص های  راستا  این  در   
استاندارد هر شاخص در اوزان مربوط به خود می باشد
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4. تعیین معیار فاصله ای برای آلترناتیو  ایدئال و آلترناتیو حداقل  :

  

بافاصله ی آلترناتیو حداقل، تقسیم بر مجموع فاصله ی آلترناتیو حداقل  و فاصله ی  5. تعیین ضریبی که برابر است 
آلترناتیو ایدئال   که آن را با   نشان داده و از رابطه ی زیر محاسبه می شود.

 

. 6. رتبه بندی آلترناتیوها بر اساس میزان 

8. تجزیه وتحلیل داده ها

پس از تعیین مؤلفه های کلیدی، طبق مدل پیشنهادی میبایست با وزن دهی به هر یک از این مؤلفه ها، آن ها را با استفاده 
از تکنیک تاپسیس رتبهبندی نمود؛ به این ترتیب که 10 مؤلفه عمده نسبت به هدف مقایسه و وزن میگیرند.

* ابتدا باید ماتریس تصمیمگیری را که شامل ارجحیتهای کیفی که تصمیمگیرندگان به معیارها دادهاند، با استفاده از 
متغیرهای زبانی به ماتریس تصمیمگیری کمی تبدیل نمود.

جدول6. ماتریس تصمیمگیری و اوزان مؤلفه ها با استفاده از روش آنتروپی

C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

221423144424323A1

313323214343211A2

242412344144114A3

242212421212123A4

443432342141423A5

321124241323121A6

133111112231411A7

114333114334312A8
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C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

332212331231433A9

423431333242333A10

0,0610,0670,0530,0660,0660,0540,070,0840,0890,0540,0430,0840,080,0590,068Wi

*بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم به روش نرم
جدول7. ماتریس تصمیمگیری نرمال شده

C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

0,230,220,120,410,300,380,120,420,430,510,20,450,330,320,36A1

0,350,110,360,310,300,380,250,100,430,380,40,340,220,160,12A2

0,230,440,240,410,150,250,370,420,430,120,40,450,110,160,48A3

0,230,440,240,200,150,250,500,210,100,250,10,220,110,320,36A4

0,460,440,360,410,450,250,370,420,210,120,40,110,440,320,36A5

0,350,220,120,100,300,510,250,420,100,380,20,340,110,320,12A6

0,110,330,360,100,150,120,120,100,210,250,30,110,440,160,12A7

0,110,110,490,310,450,380,120,100,430,380,30,450,330,160,24A8

0,350,330,240,200,150,250,370,310,100,250,30,110,440,480,36A9

0,460,220,360,470,450,120,370,310,320,250,40,220,330,480,36A10

*ماتریس تصمیمگیري نرمال موزون را ایجاد میکنیم. در این مرحله کلیه اوزان مربوط به هر عامل که از تأثیرگذاری بر 
استقرار گزینه ها حاصل میشود، در وزن هر عامل ضرب میگردد.

جدول8. ماتریس نرمالیزه وزین

C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

0,0140,0150,0070,0280,020,0210,0090,0360,0390,0280,0090,0380,0260,0190,025A1

0,0210,0080,020,0210,020,0210,0180,0090,0390,0210,0170,0290,0180,010,008A2

0,0140,030,0130,0280,010,0140,0260,0360,0390,0070,0170,0380,0090,010,033A3
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C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

0,0140,030,0130,0140,010,0140,0350,0180,010,0140,0040,0190,0090,0190,025A4

0,0290,030,020,0280,030,0140,0260,0360,0190,0070,0170,010,0350,0190,025A5

0,0210,0150,0070,0070,020,0280,0180,0360,010,0210,0090,0290,0090,0190,008A6

0,0070,0220,020,0070,010,0070,0090,0090,0190,0140,0130,010,0350,010,008A7

0,0070,0080,0260,0210,030,0210,0090,0090,0390,0210,0130,0380,0260,010,017A8

0,0210,0220,0130,0140,010,0140,0260,0270,010,0140,0130,010,0350,0290,025A9

0,0290,0150,020,0280,030,0070,0260,0270,0290,0140,0170,0190,0260,0290,025A10

*حال میبایست مجموعه نقاط ایدئال مثبت و منفی و فاصله هر عامل از آن ها را محاسبه کرد.
جدول9. ایدئال مثبت و منفی

معیارهاایدئال مثبتایدئال منفی

0,0070,029C1

0,0080,03C2

0,0070,026C3

0,0070,028C4

0,010,03C5
0,0070,028C6

0,0090,035C7

0,0090,036C8

0,010,039C9

0,0070,028C10

0,0040,017C11

0,010,038C12

0,0090,035C13

0,010,029C14

0,0080,033C15

*نهایتاً با محاسبه ضریب نزدیکی، گزینهها )عوامل( رتبه بندی شدند؛ به این ترتیب که گزینهای که ضریب نزدیکی آن به 
1 نزدیک تر باشد، دارای رتبه بهتری خواهد بود.
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جدول10. فاصله گزینه ها تا ایدئال های مثبت و منفی

گزینــه  تــا  نزدیکــی 
ایدئال

گزینه هافاصله تا ایدئال مثبتفاصله تا ایدئال منفی

0,60,0660,044A1

0,4720,0510,057A2

0,5730,0670,05A3

0,4110,0440,063A4

0,5890,0660,046A5

0,4320,0480,063A6

0,3180,0350,075A7

0,5090,0590,057A8

0,4770,0510,056A9

0,5980,0610,041A10

A7 >...>A3>A5 > A10 > A1

همان طور که از جدول )10( قابل مشاهده است، معیار هزینه نت )A1( با مقدار 0,6 از دیگر عوامل مهم تر است. در مرحله 
 )A5( با مقدار 0,598 قرار میگیرد، در مرحله سوم عامل دسترسی به اطالعات محرمانه شرکت )A10( دوم عامل کیفیت نت
با مقدار 0,589 و درنهایت عامل تمرکز بیشتر شرکت روی فعالیت اصلی )A7( با مقدار 0,318 در آخرین رتبه قرار میگیرد.

8- بحث و نتیجه گیری

با توجه به اهمیت نقش برون سپاری نگهداری و تعمیرات خودرویی و تغییر شرایط حاکم بر سازمان های حمل ونقل که لزوم 
خوداتکایی و چابکی این سازمان ها می باشد، تصمیم گیري در رابطه با برون سپاري فعالیت هاي نت به صورت امري کلیدي 
و تعیین کننده در سازمان جلوه می کند و پشتیبانی مدیران براي تصمیم گیري درباره این مهم، امري ضروري محسوب 
می شود. تصمیمات مربوط به برون سپاری فعالیت ها نیازمند مالحظات فراوان و توجه به معیارهای گوناگونی است. این امر 
لزوم بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره را در مراحل گوناگون فرایند برون سپاری نت خودرویی مشخص می 
سازد؛ الگوهایی که با توجه به اهداف، عوامل و گزینه های تصمیم هر مرحله ایجادشده باشد. در این پژوهش، ابتدا شاخص 
ها و معیارهای برون سپاری نت خودرویی با استفاده از تحقیقات مختلف و استفاده ازنظر خبرگان و کارشناسان، بر اساس 
اقتصاد مقاومتی شناسایی شد و با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری با معیار های چندگانه اولویت بندی این معیارها 
صورت گرفت. با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی شانون به هر شاخص وزنی تخصیص یافت که از آن ها در اولویت بندی 
مؤلفه های برون سپاری نت خودرویی، به وسیله روش TOPSIS استفاده گردید؛ اما هدف اصلی به دست آوردن مقایسه های 
کلی از مقایسه های محلی است که این منظور با انجام کاربرگ های تصمیم گیری وزن و نرمال شده، برآورد گردیده است و 
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برای پاسخ به سؤاالت تحقیق استفاده می کنیم.

درنهایت معیارهای تصمیم ساز در تعیین اولویت  معیارهای برون سپاری نت شرکت حمل ونقل آزادگان، پس از مصاحبه 
با خبرگان و کارشناسان عالی سازمان، مطالعه کتب، مقاالت و مستندات مرتبط و جست وجوی اینترنتی، تعداد ده شاخص 
مؤثر شناسایی شد که به ترتیب معیار هزینه نت، عامل کیفیت نت و عامل دسترسی به اطالعات محرمانه شرکت رتبه اول 
تا سوم را کسب کردند. در انتخاب این معیارها به عنوان اولویت اول تا سوم برون سپاری نت خودرویی توجه به نکات زیر 

قابل مالحظه است:

1- شرکت حمل ونقل آزادگان به عنوان کارفرمای پروژه برون سپاری نت خودرویی، دارای حق نظارت و تصمیم گیری در 
امور مربوطه خواهد بود بدین صورت که در تدوین و تنظیم قرارداد فی مابین کارفرما و پیمان کار این حق گنجانده شود.

ثابت به هزینه های متغیر، هزینه کلی نت خودرویی  به پیمانکار و تغییر هزینه های  با برون سپاری نت خودرویی   -2
به مراتب کاهش پیدا می-کند. با توجه به مطالعه میداني صورت گرفته در سازمان مشابه و توجه به نتایج آن و مطالعه نتایج 
برون سپاري در زمینه هاي تغذیه و پوشاک نتیجه مي توان گرفت که برون سپاري در کاهش هزینه هاي نت مؤثر خواهد 

بود و این نتایج چرایي امر برون سپاري را پاسخ خواهد داد.

3- برون سپاری نت خودرویی به پیمانکار مجرب، متخصص و متعهد به قرارداد، افزایش کیفیت خدمات رسانی را درزمینه 
نت خودرویی در پی خواهد داشت که این امر باعث افزایش بهره وری درزمینه نت خودرو و همین طور افزایش رضایت مندی 

در کارکنان شرکت را در پی دارد.

4- انجام و به کارگیری اصول حفاظت اطالعات در گزینش پیمانکار جهت کاهش خطر افشاء اطالعات و اسرار سازمانی، 
امری بدیهی در برون سپاری خواهد بود.

9- پیشنهاد ها

9-1. پیشنهاد های اجرایی

1- معرفی روش 1BSC و استفاده از آن در ارزیابی عملکرد پیمانکاران: کارت امتیاز متوازن یک الگو و یا به عبارتي یک 
چارچوب مفهومي جهت تدوین مجموعه اي از شاخص هاي عملکرد در راستاي اهداف استراتژیک مي باشد. ابزاري است 
در جهت تنظیم و دستیابي به اهداف استراتژیک شرکت. به اختصار مي توان گفت  که کارت امتیازي متوازن یک سیستم 
نماید.  به اهداف کلیدي استراتژیک خود حمایت مي  مدیریتي است  که شرکت ها را در جهت تنظیم مسیر و دست یابي 
خلق کنندگان کارت امتیازي متوازن چهار منظر یا وجه اساسي را مطرح نمودند. این چهار منظر، سازمان را از کسب موفقیت 

یا شکست، آگاه  مي نماید.

- کارت امتیازي مالي: به منظور شناخت نیازمندي ها و عملکرد  مالي سازمان مورداستفاده قرار مي گیرد. معیارهاي مالي 
از مهم ترین اجزاي نظام ارزیابي متوازن هستند. تمام تالشی که  براي  بهبود  رضایتمندي  مشتریان، ارتقاي  کیفیت  و کاهش  
زمان   تحویل  محصوالت و خدمات خود انجام مي دهیم؛ اگر به نتایج مالي ملموس ختم نشوند، هیچ ارزشي نخواهند داشت.

- کارت امتیازي مشتري: به منظور آگاهي از سطح رضایت مشتریان )از طریق سنجش هاي کمي و کیفي در مورد کاال و 
یا خدمات ارائه شده( مورداستفاده قرار مي گیرد.

این منظر  ارزیابی فرایندهای موردنیاز در سازمان به کاررفته مي شود. در  امتیازي فرایندهای داخلی: در جهت  - کارت 
1 Balanced Scorecard
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شرکت ها  باید فرایندهایي را مشخص نمایند که با برتري یافتن در آن ها، بتوانند به ارزش آفریني براي مشتریان خود ادامه  
دهند. تحقق هریک از اهدافي که در منظر مشتري تعیین مي شود، نیازمند انجام یکسري از فرایندهاي عملیاتي به صورت کارا 
و اثربخش است. این فرایندها باید در منظر فرایندهاي داخلي تعیین گشته و معیارهاي مناسبي نیز براي کنترل پیشرفت 

آن ها توسعه داد.

- کارت امتیازي دانش، رشد و یادگیري: این وجه بر نحوه ي آموزش کارکنان، کسب دانش و چگونگي استفاده از آن، 
به منظور و بقاء در بازار رقابتي موجود، تمرکز مي نماید. وقتي اهداف و معیارهاي مربوط به منظر مشتري و فرایندهاي داخلي 
را تعیین مي نمایید، بالفاصله متوجه شکاف موجود بین مهارت ها و قابلیت هاي موردنیاز کارکنان و سطح فعلي مهارت ها و 
قابلیت ها مي شوید. بنابراین اهداف و معیارهاي این منظر باید در جهت پُر کردن این شکاف ها و فاصله ها تعیین گردند و 

در ادامه معیارهاي مناسبي براي کنترل پیشرفت آن ها نیز تعیین شود.

با این نگاه که اقدامات پیشگیرانه و فعالیت های نگهداری، باعث  2-  تمرکز و انجام پژوهش بر جنبه نگهداری خودرو 
بهبودهای زیر خواهد شد:

کاهش ریسک خرابی ها در فرآیند.  -

استفاده اقتصادی تر از فرصت ها.  -

کاهش هزینه هاي تعمیرات.  -

9-2. پیشنهاد های آتی

1. بر اساس متدولوژی ارائه شده در این تحقیق این معیارها را در سایر سازمان ها شناسایی کرده و بر اساس اولویت های 
حاصله و ارائه راهکارهای مناسب مسیر دستیابی به رضایتمندی در حوزه های مذکور را تسهیل نمایند.

2. پیشنهاد می شود که به منظور بین رفتن عدم قطعیت تحقیقات آتی انتخاب معیار برون سپاری فعالیت های نگهداری و 
تعمیرات از متدهای فازی تصمیم گیری چند شاخصه استفاده نموده و با نتایج این تحقیق مقایسه کنند.

10- محدودیت های تحقیق

همکاری محدود برخی از کارکنان سازمان در تکمیل پرسشنامه ها.  -1

شرایط روانی، میزان انگیزش، تمایل و دقت آزمودنی ها در پاسخ به سؤاالت.  -2
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