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چکيده
این مقاله ،با هدف ارائه الگوي ارزیابی میزان موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی با تأكید بر عوامل كلیدي موفقیت سیستمهاي
اطالعاتی انجام شده است.
4
در این مقاله از هدف كاربردي و روش گردآوري اطالعات توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده
شده است؛ زیرا مقاله پیشرو  ،روابط بین متغیرها در قالب الگوي علّی مورد بررسی قرار می گیرد.
جامعه آماري پژوهش حاضر ،كاركنان معاونت آمادوپشتیبانی سپاه میباشند .كلیه كاركنان این معاونت به صورت مستقیم از سیستمهاي
اطالعاتی برونسپاري شده در حوزه كاري خود استفاده كرده و به عبارتی كاربر نهایی سیستمهاي برونسپاري شده معاونت آمادوپشتیبانی سپاه
در طی  01سال اخیر میباشند .با توجه به فرمول كوكران ،حجم نمونه انتخاب شد .به منظور جمعآوري دادهها و اطالعات براي تجزیه و تحلیل
از پرسشنامه استفاده شده است.
در این مقاله  ،پنج معیار رضایت كاربر ،دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد سیستم ،استفاده كاربر ،تأثیرات فردي و تأثیرات سازمانی به ترتیب
به عنوان معیارها و مؤلفههاي ارزیابی مدل اندازهگیري میزان موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی شناسایی و مورد آزمون قرار گرفته
است .معیارها و مؤلفههاي این الگو داراي بارهاي عاملی معنیداري بر ارزیابی موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی هستند.

واژههاي كليدي :برونسپاري ،نرمافزارهاي لجستیکی ،برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی ،ارزیابی موفقیت برونسپاري
نرمافزارهاي لجستیکی.

 – 1مقدمه 43 2 1

مورد توجه مدیران و مسئوالن سازمانهاي دولتی و نظامی
قرار گرفته و به صورتهاي مختلف به اجرا درآمده است].[1
تحقیقات نشان میدهد كه افزایش برونسپاري میتواند
منجر به كاهش هزینهها شده و نیاز به سرمایهگذاري در
زمینه تسهیالت ،تجهیزات و نیروي انسانی را كم كند .از
سوي دیگر شواهدي نیز حاكی از این است كه افزایش
برونسپاري میتواند نوآوري و كنترل بر كارها را كاهش
دهد] .[2بنابراین ارزیابی كارایی فعالیتهاي برونسپاري شده
باید در كانون توجه سازمانها قرار بگیرد تا كلیه مالحظات
سازمانی و مراحل بهكارگیري و مدیریت كنترل فرآیند در
خصوص آنها مورد بررسی و بازنگري قرار داشته باشد.

در سالهاي اخیر ،برونسپاري به عنوان یکی از ابزارهاي
توسعه سازمانها و ارتقاي بهرهوري در قالب كوچكسازي
 -*0كارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهرهوري،
نویسنده پاسخگو ،پستالکترونیکیJamshidi_ahmad@yahoo.com :
نشانی :تهران ،اتوبان بابایی شرق ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،دانشکده
فنی و مهندسی ،گروه مهندسی صنایع
 -2دانشیار گرروه مهندسری صرنایع دانشرگاه جرامع امرام حسرین (ع)،
پستالکترونیکیMovahed1@yahoo.com :
 -3استادیار گرروه مهندسری صرنایع دانشرگاه جرامع امرام حسرین (ع)،
پستالکترونیکیaliyari358@yahoo.com :
4- Second order Factor Analysis
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معاونت آمادوپشتیبانی سپاه ،برخی از فعالیتهاي خود از
جمله طراحی و تولید تعدادي از نرمافزارهاي مورد نیاز را به
شركتهاي فعال در این خصوص واگذار نموده است و
بیشتر بر جنبههاي نظارتی آن میپردازد .این معاونت نیاز
به الگویی دارد تا میزان موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي
لجستیکی در حوزه خود را با تأكید بر عوامل كلیدي
موفقیت سیستمهاي اطالعاتی ،مورد ارزیابی قرار دهد.
در هر سازمان ،ارزیابی سیستمهاي اطالعاتی و
نرمافزارهاي كاربردي مورد نیاز ،از نظر فعال بودن ،مورد
استفاده قرار گرفتن و بهروز بودن و همچنین در اختیار
گذاشتن اطالعات و گزارشهاي مورد نیاز كاربران و مدیران
از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است .تجربه نشان داده
است كه برخی از نرمافزارهاي كاربردي به خصوص
نرمافزارهاي برونسپاري شده به دالیل مختلفی پس از
استقرار و پیادهسازي با شکست مواجه شده و كنار گذاشته
میشوند و در عمل نیازهاي اطالعاتی مورد انتظار كاربران را
فراهم نمیكنند] .[3در این مقاله ،الگوي ارزیابی میزان
موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی با تأكید بر
عوامل كلیدي موفقیت سیستمهاي اطالعاتی طراحی و ارائه
خواهد شد .نتایج حاصله میتواند به تحلیل ،طراحی و
پیادهسازي نرمافزارهاي كاربردي و تخصصی مورد نیاز
سازمان و همچنین شیوه انجام آن به صورت برونسپاري یا
درونسپاري و یا مشترك كمك نماید.

 - 3برونسپاري فناوري اطالعات

 - 1موفقيت در برونسپاري فناوري اطالعات
اندیشمندان برونسپاري درجه موفقیت برونسپاري را
برحسب میزان تحقق اهداف مرتبط با برونسپاري میدانند.
مهمترین اهداف عمومی سازمانها از برونسپاري عبارتنداز:
 -0كسب مزیت رقابتی؛  -2دسترسی به فناوري كلیدي؛ -3
كاهش هزینههاي عملیاتی؛  -4كاهش مخاطره و تسهیم
ریسك؛  -5دسترسی به منابع سرمایهاي؛ و  -6تمركز بر
اهداف اصلی .چالوس 4معتقد است یك سازمان برونسپاري
فناوري اطالعات را زمانی مورد لحاظ قرار میدهند كه
عملکرد درون سازمانی در یك زمینه خاص پایینتر از
عملکرد عرضهكنندگان برونسازمانی قرار میگیرد .در مقابل
پیترز 5و همکاران تمركز بر قابلیتهاي اصلی را انگیزه اصلی
مدیران در تصمیمات برونسپاري میدانند].[9
موفقیت كلیه نرمافزارهاي لجستیکی ،چه نرمافزارهاي
برونسپاري شده و چه نرمافزارهاي درونسپاري شده به
صورت اختصاصی از طریق معیارهاي زمان ،هزینه و كیفیت

 - 2تعاريف
الف) برونسپاري :فرآیندي كه در خالل آن ،كاري كه
پیشتر توسط شركت یا سازمان انجام میشد ،به یك
شركت یا سازمان بیرونی سپرده میشود].[4
ب) برونسپاري سيستمهاي نرمافزازي :تصمیمگیري
سازمان براي فراهم كردن نیازهاي اطالعاتیاش از یك
تأمینكننده خدمت خارجی ،تا سازمان بتواند به اهداف خود
نائل شود].[5
ج) موفقيت :موفقیت یك متغیر نسبی است و داراي سه
بعد اصلی زمان ،هزینه و عملکرد میباشد .متغیرهاي
كلیدي كه براي اندازهگیري میزان موفقیت هر سازمان به
كار میروند را میتوان از طریق مذاكره با مدیران و افراد
مجرب در زمینهكاري آن سازمان به دست آورد].[6
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0- Smith
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برونسپاري فناوري اطالعات ،تصمیمگیري سازمان براي
فراهم كردن نیازهاي اطالعاتی خود از یك پیمانکار خارجی
است ،تا سازمان بتواند به اهداف خود نائل شود .اسمیت ] 0[7و
همکاران ()0991دالیل برونسپاري فناوري اطالعات را به پنج
دسته شامل كاهش هزینهها ،تمركز روي شایستگی هستهاي،
رفع نیازهاي نقدینگی ،افزایش قابلیت و كیفیت سیستمهاي
اطالعاتی و عوامل محیطی طبقهبندي مینمایند .همچنین
برایسون و نونیاما )0999( 2تأكید مینمایند كه هدف اصلی
مدیران فناوري اطالعات از برونسپاري این است كه هزینه كل
را كاهش داده و ارزش كل شركت را افزایش دهند .از طرف
دیگر ،كالور] 3[8و همکاران ( )2112معتقدند دالیل
برونسپاري سیستمهاي اطالعاتی شامل صرفهجویی در
هزینهها ،افزایش انعطافپذیري بخش سیستمهاي اطالعاتی،
تمركز روي راهبردهاي سیستمهاي اطالعات ،از بین بردن
مشکالت و مسائل روزمره ،صرفهجویی در هزینههاي تکنولوژي،
افزایش كیفیت سیستمهاي اطالعات ،افزایش دسترسی به
تکنولوژيهاي جدید و كاهش ریسكها میباشد].[5
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این دو پژوهشگر ،در مدل ارائه شده نمودار شماره ()0
كیفیت سیستم و كیفیت اطالعات را به تنهایی و با هم بر
استفاده و رضایت استفادهكننده اثرگذار میدانند .افزون بر
این؛ میزان استفاده میتواند بر میزان رضایت استفادهكننده
و عملکرد فردي و سازمانی تأثیر داشته باشد ].[12

اندازهگیري میشود].[10
با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوي ارزیابی
میزان موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی با تأكید بر
عوامل كلیدي موفقیت سیستمهاي اطالعاتی میباشد و
همچنین ارزیابی نرمافزارهاي برونسپاري شده و درونسپاري
شده از نظر قالب ارزیابی یکسان است ،در ادامه به بررسی
عوامل كلیدي موفقیت سیستمهاي نرمافزاري پرداخته میشود.
برخی از محققان عوامل كلیدي تأثیرگذار بر میزان
موفقیت (عوامل ورودي) مانند منابع مالی ،حمایت مدیریت
ارشد سازمان و غیره را مورد ارزیابی و آزمون قرار میدهند
و برخی دیگر معیارها و مؤلفههاي سنجش موفقیت سیستم
(پارامترهاي خروجی) را مورد ارزیابی قرار میدهند .در مدل
پیشنهادي این تحقیق معیارهاي كیفیت سیستمهاي
اطالعاتی شامل رضایت كاربر ،استفاده كاربر ،تأثیرات فردي،
تأثیرات سازمانی ،به كارگیري گسترده سیستم ،دیدگاه
مثبت نسبت به عملکرد سیستم و رسیدن به اهداف سیستم
مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.
به طور كلی اكثر محققان به موارد زیر به عنوان عوامل
مؤثر در موفقیت سیستمهاي اطالعاتی اشاره كردهاند]:[11
 -0مشاركت و تأثیر كاربران در فرآیند پیادهسازي
 -2شکاف موجود بین نیازهاي كاربران و نظرات طراحان سیستم
 -3حمایت و تعهد مدیریت ارشد
 -4سطوح پیچیدگی و ریسكپذیري در پیادهسازي.

 -2-1-0مدل تجديد نظر شده دلون و مكلين

مدل اصلی موفقیت سیستمهاي اطالعاتی نیاز به
اعتبارسنجی بیشتري داشت ،دلون و مكلین در سال 2113
نمودار شماره ( )2را برمبناي ادبیات موضوع یك مدل ارتقاء
یافته ارائه نمودند .مدت كوتاهی پس از انتشار مدل دلون و
مكلین] [13در سال  ،0992پژوهشگران فعال در زمینه
سیستمهاي اطالعاتی ،اصالحاتی را در این مدل پیشنهاد
دادند .براي مثال پژوهشگران پیشنهاد دادند" ،كیفیت
خدمات" به مدل اضافه شود كه این امر مورد پذیرش دلون و
مكلین نیز قرار گرفت .با توجه به مطالعههایی كه روي مدل
انجام شد و پیشنهادهایی كه در راستاي بهبود آن ارائه شد،
دلون و مكلین در سال  2113اقدام به اصالح مدل كردند
كه این امر در نمودار زیر نشان داده شده است].[14
 -3-1-0مدل دلون و مكلين و پيتر

در سال  ،2111دلون ،مكلین و پیتر] 2[15مطالعه خود را با
عنوان اندازهگیري موفقیت سیستمهاي اطالعاتی شامل مدلها،
ابعاد ،اقدامات و روابط متقابل انجام دادند .در این مطالعه ،بین
سالهاي  0992تا  2112مقالههاي به چاپ رسیده با موضوع
موفقیت سیستمهاي اطالعاي بررسی شده است .آنها حدود نود
مقاله را با استفاده از ابعاد مدل موفقیت سیستمهاي اطالعاتی،
مدل اصالح شده دلون و مكلین بررسی كردند و میزان
پشتیبانی هر یك از ابعاد مدل بررسی شده است و اثر فردي و اثر
سازمانی و روابط موجود در مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 -0مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
 -1–0موفقيت در سيستمهاي اطالعاتي :مدلها و سنجهها
 -1-1-0مدل دلون و مكلين

یکی از مهمترین مطالعههاي بررسی عوامل اثرگذار بر
موفقیت سیستمهاي اطالعاتی ،مطالعه دلون و مكلین 0در سال
 0992است .روش تحقیق این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی
است و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است .این دو
پژوهشگر براي سازماندهی پژوهشهاي متعدد و ارائه دیدگاهی
جامعتر از مفهوم موفقیت سیستمهاي اطالعاتی ،طبقهبندي
جامعی را ارائه دادهاند .این طبقهبندي ،شش بعد كیفیت
سیستم ،كیفیت اطالعات ،استفاده ،رضایت استفادهكننده،
اثرفردي و اثرسازمانی را در موفقیت سیستمهاي اطالعاتی دخیل
میداند .هدف این مدل ایجاد چارچوبی براي ارزیابی متغیرهاي
وابسته و متفاوت در مطالعات سیستمهاي اطالعاتی است.

 -1-1-0مدلهاي ارائه شده در مورد موفقيت سيستمهاي
اطالعاتي بر مبناي مدل دلون و مكلين

اگرچه مدل دلون و مكلین یکی از اساسیترین مدلها
در زمینه سنجش میزان موفقیت سیستمهاي اطالعاتی
میباشد ،با این وجود تحقیقات متعدد دیگري در این رابطه و
بر اساس روابط بین مؤلفههاي مدل مذكور انجام شده كه در
ادامه به برخی از آنها در جدول شماره ( )0اشاره شده است.
2- DeLone W.H., McLean E.R, Petter S.

0- DeLone W.H & McLean E.R
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نمودار ( :)1مدل موفقيت سيستمهاي اطالعاتي (مدل دلون و مكلين)

جدول ( :)1خالصهاي از تحقيقات و مطالعات انجام شده برمبناي مدل دلون و مكلين][16
تحقيقات انجام شده روي مدل دلون و مكلين

روابط
كیفیت سیستم و
استفاده كاربر

Goodhue and Thompson 0995, Almutairi 2110, Livari 2115, Roldan and Leal 2113,
Taylor and Todd 0995, Weill and Vitale 0999, Rai and Lang and Welker 2112

كیفیت سیستم و رضایت
كاربر

Seddon and Kiew 0994, Rai and Lang and Welker 2112, Almutairi 2110, Roldan and
Leal 2113, Livari 2115

كیفیت اطالعات و
استفاده كاربر

Teng and Calhoun 0996, Rai 2112, Almutairi 2110, Roldan and Leal 2113, Livari 2115

كیفیت اطالعات و
رضایت كاربر

Seddon and Kiew 0994, Rai and Lang and Welker 2112, Almutairi 2110, McGill ,
Hobbs and Klobas 2113, Roldan and Leal 2113, Livari 2115

رضایت كاربر و استفاده
سیستم

Torkzadeh and Doll 0999, Rai and Lang and Welker 2112, , Almutairi 2110, McGill ,
Hobbs and Klobas 2113, Roldan and Leal 2113, Livari 2115

استفاده سیستم و
تأثیرات فردي

Goodhue and Thompson 0995, Torkzadeh and Doll 0999, Teng and Calhoun 0996,
Weill and Vitale 0999, Almutairi 2110, McGill , Hobbs and Klobas 2113, Roldan and
Leal 2113, Livari 2115
Torkzadeh and Doll 0999, Seddon and Kiew 0994, Almutairi
and Klobas 2113, Roldan and Leal 2113, Livari 2115

رضایت كاربر و تأثیرات
فردي

2110, McGill , Hobbs

تأثیرات فردي و تأثیرات
سازمانی

Jurison 0996, Teo and Wong 0991, Almutairi 2110, McGill , Hobbs and Klobas 2113,
Roldan and Leal 2113

 -2-0مؤلفههاي سنجش موفقيت سيستمهاي اطالعاتي از

 -3-0پيشينه تحقيق

ديدگاه محققان

در سال  ،0312مطالعه آقایان مجتبی شکري و همکاران
تحت عنوان "چارچوبی براي برونسپاري پروژههاي توسعه
استانداردهاي فناوري اطالعات در سازمانهاي بزرگ" انجام
گرفته است .در این مطالعه عالوه بر تهیه استانداردهاي

در جدول شماره ( )2مؤلفههاي اندازهگیري موفقیت
(عوامل خروجی) سیستمهاي اطالعاتی از دیدگاه محققان
مختلف ،جمعبندي شده است.
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نمودار ( :)2مدل اصالح شده موفقيت سيستمهاي اطالعات (مدل اصالح شده دلون و مكلين)

ارائه الگوي ارزيابي ميزان موفقيت برونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي

فاواي سازمان به مدیریت استانداردها و برنامه اعمال و
استقرار استانداردها در سازمان نیز پرداخته شده است .این
مقاله حاصل یك پروژه تحقیقاتی و اجرایی است كه به
صورت گروهی انجام شده و در دو سازمان بزرگ مورد
استفاده قرار گرفته است].[17
در سال  ،2116مطالعهاي توسط تومی و ماري] 0[18با
عنوان "ابزاري جدید براي اندازهگیري موفقیت برونسپاري
فناوري اطالعات" انجام شده است .این مطالعه یك ابزار
منسجم و معنیدار براي اندازهگیري میزان موفقیت فناوري
اطالعات برونسپاري شده را در اختیار قرار میدهد .این
ابزار تركیبی از عوامل موفقیت راهبردي ،اقتصادي ،فنی و
اجتماعی است .در این مطالعه هدف از پیشبینی این عوامل
مطابق جدول شماره ( )3در نظر گرفته است.
در این مدل براي معتبرسازي آن از نتایج پژوهشهاي
گذشته و الزامات خدمات فناوري جدید استفاده شده است.
با استفاده از این مدل هر سازمان قادر است اهمیت و دلیل
برونسپاري هر مورد از فعالیتهاي برونسپاري خود را
نشان دهد و سپس نقاط ضعف و قوت سازمان در
برون سپاري را مورد ارزیابی قرار داده و اقدامات اصالحی
ال زم را شناسایی و به انجام برساند .همچنین با توجه به
اینکه هر سازمان دلیل و اهمیت خاصی براي هر مورد از
برونسپاري خود قائل است ،این مدل قادر به نشان دادن
تفاوت بین اهداف برونسپاري در سازمانهاي مختلف است.

 -7مدل مفهومي اندازهگيري ميزان موفقيت
برونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي
در تحقیقات مختلف انجام شده توسط محققان در مورد
موفقیت سیستمهاي اطالعاتی ،مهمترین مؤلفهها و
معیارهاي سنجش میزان موفقیت سیستمهاي اطالعاتی
شامل رضایت كاربر ،استفاده كاربر ،تأثیرات فردي ،تأثیرات
سازمانی ،به كارگیري گسترده سیستم ،دیدگاه مثبت نسبت
به عملکرد سیستم ،دستیابی به اهداف سیستم و سوددهی
است .در نمودار ( )3مدل مفهومی اندازهگیري میزان
موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی ارائه شده
است.
بررسی ادبیات و مطالعات انجام شده موضوع ،نشان
میدهد كه مؤلفهها و معیارهاي اندازهگیري موفقیت
سیستمهاي اطالعاتی از دیدگاه محققان مختلف ،متفاوت
میباشد .در طراحی مدل پیشنهادي براي ارزیابی موفقیت
برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی ،تركیبی از مؤلفهها و
معیارهاي دلونومکلین و عربمازاریزدي مطابق نمودار
شماره ( )4مورد استفاده قرار گرفته است .علت این امر این
است كه همه ابعاد مطالعاتی ارزیابی موفقیت نرمافزارهاي
لجستیکی سایر محققان را مورد پوشش قرار میدهند.

جدول ( :)2مؤلفهها و معيارهاي اصلي موفقيت سيستمهاي اطالعاتي (تدوين محقق)
رديف

منبع

0

عارفنژاد و همکاران ()0390

2

عربمازاریزدي و همکاران()0391

3

مانیان()0312

4

العدیله)2119( 0

5

واتسون 2و همکاران()0992

6

دلون 3و مكلین (0992و)2113

مؤلفهها و معيارهاي موفقيت
 )0رضایت كاربر از سیستم  )2استفاده كاربر از سیستم
 )0به كارگیري گسترده سیستم  )2رضایت كاربران از سیستم  )3دیدگاه مثبت
نسبت به عملکرد سیستم  )4رسیدن به اهداف سیستم  )5سوددهی
 )0مفید بودن  )2سهولت استفاده از سیستمهاي اطالعاتی
 )0سودمندي سیستم
 )0تاثیر بر كار اجرایی  )2سهولت و راحتی استفاده از سیستم
 )0استفاده كاربر از سیستم  )2رضایت استفادهكننده  )3تأثیر فردي  )4تأثیر سازمانی

4

0- Al-adaileh
2- Watson
3- DeLone W.H., McLean E.R
4- Tomi & Mari
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جدول ( :)3اهداف پيشبينيعوامل سنجشموفقيت برونسپاري خدمات فناورياطالعاتتوميوماري
عامل

هدف از پيشبيني

راهبردي

 )0افزایش تمركز در كسب و كار اصلی  )2بهبود قابلیتهاي  ITبراي پشتیبانی فرآیندهاي كسب و كار  )3بهبود
مدیریت فناوري اطالعات و منابع انسانی  )4افزایش نوآوري مبتنی بر  )5 ITكاهش كاركنان .IT

اقتصادي

 )0كاهش هزینههاي  )2 ITبهبود وضعیت مالی و انعطافپذیري (انعطافپذیري در بودجهبندي و سرمایهگذاري
و سرمایه آزاد)  )3كنترل هزینههاي .IT

فنی

 )0اطمینان از در دسترس بودن فناوري جدید  )2اطمینان از در دسترس بودن مهارتها  )3ایجاد یك محیط
استاندارد ( ITسختافزار ،نرمافزار و فرآیندها)  )4عملکرد خوب .IT

اجتماعی

 ) 0بهبود كیفت خدمات (امن ،قابل اعتماد ،قابل انطباق با نیازهاي فردي)  )2بهبود خدمات در دسترس بودن
( 24ساعته)  )3بهبود رضایت كاربر.

استفاده كاربر

موفقیت برونسپاري نرم افزارهاي لجستیکی

تأثیرات فردي

دیدگاه مثبت
نسبت به عملکرد
سیستم

تأثیرات سازمانی

رسیدن به اهداف
سیستم

سوددهی

نمودار ( :)3مدل مفهومي اندازهگيري ميزان موفقيت برونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي

موفقیت برونسپاري نرم افزارهاي لجستیکی

رضایت كاربر

دیدگاه مثبت نسبت
به عملکرد سیستم

استفاده كاربر

تأثیرات فردي

تأثیرات سازمانی

نمودار ( :)1مدل پيشنهادي اندازهگيري ميزان موفقيت برونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي

در این مقاله ،رضایت كاربر ،استفاده كاربر ،دیدگاه مثبت
نسبت به عملکرد سیستم ،تأثیرات فردي و تأثیرات
سازمانی ،مؤلفههاي تأثیرگذار و مهم ارزیابی میزان موفقیت
نرمافزارهاي لجستیکی ارزیابی شده و ابعاد اصلی مدل
پیشنهادي را تشکیل دادهاند .در این پژوهش ابتدا
شاخصهاي مربوط به معیارها با استفاده از تحلیل عامل
اكتشافی شناسایی شده و سپس شاخصهاي كشف شده با
تحلیل عاملی تأییدي مورد آزمون قرار گرفتهاند و در نهایت
جهت شناسایی تأثیر معیارهاي تأیید شده بر میزان
موفقیت برونسپاري سیستمهاي اطالعاتی از آزمون
معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده
سال هفدهم – شماره  -94پاییز 4949

شده است و الگوي ارزیابی میزان موفقیت نرمافزارهاي
لجستیکی برونسپاري شده در معاونت آمادوپشتیبانی سپاه
ارائه گردیده است.
 -8روش و طرح تحقيق
این مقاله از نظر هدف كاربردي و روش گردآوري
اطالعات توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع تحلیل
عاملی مرتبه دوم 0است؛ زیرا در این پژوهش ،روابط بین
متغیرها در قالب الگوي علّی مورد بررسی قرار میگیرد.
0- Second order factor analysis
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رضایت كاربر

بکارگیري گسترده
سیستم

شاخصهاي مربوط به هر یك از آنها نیز تدوین گردیده
است .پس از این مرحله شاخصهاي تدوین شده در اختیار
خبرگان قرار گرفت و پس از اعمال نظرات آنان تغییرات
الزم صورت گرفته است .پس از انجام اصالحات مدنظر
خبرگان ،معیارها و شاخصهاي نهایی به شرح جدول
شماره ( )5درآمد.
در مجموع پس از پاالیش مدنظر خبرگان تعداد پنج
معیار رضایت كاربر ،استفاده كاربر ،تأثیرات فردي ،تأثیرات
سازمانی و دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد سیستم به
عنوان معیارهاي اصلی در موفقیت برونسپاري
نرمافزارهاي لجستیکی شناسایی شده است (جدول شماره
 .)5در مرحله بعدي جهت تأیید این شاخصها از آزمون
میانگین یك جامعه یا آزمون  t-studentاستفاده شده
است .براي بررسی روایی ابزار اندازهگیري عالوه بر تحلیل
محتوایی ابزار از آزمون تحلیل عاملی تأییدي استفاده
گردید.

ارائه الگوي ارزيابي ميزان موفقيت برونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي

 -1جامعه و نمونه آماري تحقيق
جامعه آماري این پژوهش كاركنان معاونت آمادوپشتیبانی
سپاه در تهران است .كلیه كاركنان این معاونت بهطور مستقیم
با سیستمهاي اطالعاتی برونسپاري شده در حوزه كاري خود
در ارتباط بوده و به عبارتی كاربر نهایی سیستمهاي برونسپاري
شده در طی  01سال اخیر هستند.
با توجه به فرمول كوكران حجم نمونه تعیین گردید.
براي دقت انجام كار به تعداد مورد نیاز از كاركنان بهطور
طبقهاي به عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند.
ضریب برگشت پرسشنامههاي تکمیل شده  %90/12بود كه
از این درصد  %15/42درصد پرسشنامهها وارد تحلیل
شدند.
 -12ابزار جمعآوري اطالعات
به منظور جمعآوري دادهها و اطالعات براي تجزیه و تحلیل
از پرسشنامه استفاده گردیده است .سؤالهاي (گویهها)
پرسشنامه از دو بخش سؤاالت عمومی و سؤاالت تخصصی
تشکیل شده است.

 -2-11بررسي پايايي ابزار

در این مقاله ،به منظور تعیین پایایی آزمون از روش
آلفاي كرونباخ استفاده گردیده است .همچنین در جدول
شماره ( )6از آلفاي باالي  ،1/2میزان مناسبی براي پایایی
ابزار در نظر گرفته شده است .بنابراین اندازهگیري قابلیت
اعتماد ،با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و نرمافزار 01
 SPSSصورت گرفت.

الف) سؤاالت عمومی :در سؤاالت عمومی اطالعات كلی و
جمعیت شناختی در رابطه با پاسخدهندگان مانند سن ،جنس،
تحصیالت و سابقه خدمت جمعآوري شده است.
ب) سؤاالت تخصصی :این بخش شامل  21سؤال است.
نحوه نمرهگذاري این ابزارها بر اساس طیف پنج درجهاي لیکرت
از خیلی كم ( )0تا خیلی زیاد ( )5انجام گرفت كه یکی از
رایجترین مقیاسهاي اندازهگیري به شمار میرود.

 -3-11روشهاي تجزيه و تحليل دادهها

پس از محاسبه شاخصهاي توصیفی متغیرهاي تحقیق،
به منظور بررسی روابط بین متغیرها از روش مدل معادالت
ساختاري استفاده میشود .در روش تحلیل دادهها از آزمون
تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم با بهكارگیري نرم افزار
لیزرل استفاده شده است.

 -11شناسايي و تأييد شاخصها
 -1-11بررسي روايي ابزار

در این مقاله ،در خصوص روایی ابزار مورد استفاده براي
شروع كار از روش اعتبار محتوا 0استفاده خواهد شد .با این
تفاصیل شاخصهاي استخراج شده جدول شماره ( )4جهت
تأیید روایی آنها در اختیار  25تن از خبرگان و
صاحبنظران مربوطه قرار گرفته و نظرات آنان در جهت
تحصیل هرچه بهتر روایی اخذ و اصالحات مورد نظر صورت
گرفت.
همانطور كه در جدول شماره ( )4مشاهده میشود
تعداد شش معیار اصلی از ادبیات پژوهش استخراج شده و

 -12بررسي ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه آماري
در شکلهاي ( )2( ، )0و ( )3به ترتیب نمودار میلهاي
فراوانی متغیرهاي سن ،سابقه خدمت و تحصیالت نشان
داده شده است.

0- Content validity
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جدول ( :)1معيارها و شاخصهاي استخراج شده براي موفقيت برونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي

0

رضایت كاربر

2

استفاده كاربر

3

به كارگیري گسترده سیستم در سازمان

4

تأثیرات فردي

5

تأثیرات سازمانی

6

دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد سیستم

جدول ( :)0معيارهاوشاخصهاي نهاييشده توسطخبرگانبراي ارزيابيموفقيتبرونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي
رديف

معيار

0

رضایت كاربر

2

استفاده كاربر

3

تأثیرات فردي

4

تأثیرات سازمانی
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شاخص
پاسخگویی بهتر به نیازهاي اطالعاتی كاربر
سهولت استفاده (كاربري آسان)
مقبولیت گزارشها (جداول ،نمودار و )...
بهبود در سرعت اجراي سیستم و گزارشگیري
ظاهر برنامه ،قلم ،رنگ و چیدمان مطالب
گروهبندي مناسب منوهاي سیستم
هوشمندي سیستم (كنترل خطاها ،راهنماي برخط ،زبان)
به كارگیري گسترده سیستم در سازمان
بهبود در فعالیتهاي اجرایی
اثربخشی و كارایی گزارشهاي مورد نیاز
كاهش زمان انجام كار
افزایش یادگیري
افزایش عملکرد
قابلیت بهبود در تصمیمگیري
باالبردن مهارت مدیریتی كاركنان
كاهش كاركنان
كاهش هزینه
افزایش حجم كار مفید سازمان
افزایش اثربخشی سازمان

56

ارائه الگوي ارزيابي ميزان موفقيت برونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي

رديف

معيار

شاخص
پاسخگویی بهتر به نیازهاي اطالعاتی كاربر
سهولت استفاده (كاربري آسان)
مقبولیت گزارشها (جداول ،نمودار و )...
بهبود در سرعت اجراي سیستم و گزارشگیري
ظاهر برنامه ،قلم ،رنگ و چیدمان مطالب
گروهبندي مناسب منوهاي سیستم
هوشمندي سیستم (كنترل خطاها ،راهنماي برخط ،زبان)
بهبود در فعالیتهاي اجرایی
اثربخشی و كارایی گزارشهاي مورد نیاز
كاهش زمان انجام كار
استفاده بهتر از مستندات سیستم
قابلیت بهكارگیري در سطح مدیریت /اداره
قابلیت بهكارگیري در سطح معاونت
قابلیت بهكارگیري در سطح استان
افزایش یادگیري
افزایش عملکرد
قابلیت بهبود در تصمیمگیري
باالبردن مهارت مدیریتی كاركنان
كاهش كاركنان
كاهش هزینه
افزایش حجم كار مفید سازمان
افزایش اثربخشی سازمان
مفید بودن و سودمندي سیستم
عدم وابستگی به محیط و نرم افزار (قابلیت حمل)
قابلیت نصب آسان
قابلیت امکان اتصال با سایر سیستمهاي اطالعاتی

جدول ( :)0معيارهاوشاخصهاي نهاييشده توسطخبرگانبراي ارزيابيموفقيتبرونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي
شاخص

رديف

معيار

5

دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد سیستم

میزان وابستگی سازمان به سیستم
مفید بودن و سودمندي سیستم
عدم وابستگی به محیط و نرمافزار (قابلیت حمل)
قابلیت نصب آسان
قابلیت امکان اتصال با سایر سیستمهاي اطالعاتی
انجام خدمات پشتیبانی مناسب سیستم
انجام حیطهبندي اطالعات و تعیین سطح دسترسی مجاز
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جدول ( :)6آلفاهاي محاسبه شده براي پرسشنامههاي پژوهش
ميزان آلفاي كرونباخ

رديف

پرسشنامه

0

رضایت كاربر

1/21

2

استفاده كاربر

1/21

3

تأثیرات فردي

1/29

4

تأثیرات سازمانی

1/22

5

دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد سیستم

1/20

6

كل پرسشنامه

1/23

شکل ( :)1نمودار درصد فراواني پاسخگويان به تفکيك سن

شکل ( :)2نمودار درصد فراواني پاسخگويان به تفکيك سابقه خدمت

شکل ( :)3نمودار درصد فراواني پاسخگويان به تفکيك سطح تحصيالت
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نقش دارد ،كه بارهاي عاملی مؤلفهها در جدول شماره ()2
گزارش شده است.

 -13تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم
یکی از قابلیتهاي نرمافزار  LISRELتحلیل مدلهایی
است كه داراي عاملهاي مرتبه دوم هستند .مدل عاملی مرتبه
دوم را به عنوان نوعی از مدلهاي عاملی تعریف میكنند كه
در آن عاملهاي مکنون كه با استفاده از متغیرهاي مشاهده
شده اندازهگیري میشوند خود تحت تأثیر یك متغیر
زیربناییتر و به عبارتی متغیر مکنون ،اما در یك سطح باالتر
قرار دارند] [19و چون در این مقاله ،عاملهاي میزان موفقیت
برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی داراي پنج مؤلفه میباشد
كه میتوانند به عنوان نشانگر این سازه عمل كنند ،لذا تحلیل
عاملی مرتبه دوم در راستاي آزمون مدل اندازهگیري و نیز
روائی مؤلفههاي سازه میزان موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي
لجستیکی مطابق شکل شماره ( )4بررسی شده است.
نتایج شکلهاي باال مناسب بودن بارهاي عاملی
نشانگرهاي (سؤاالت) مربوط به هر مؤلفه در پیشبینی میزان
موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی و نیز مناسب
بودن بار عاملی هر مؤلفه به عنوان نشانگر میزان موفقیت
برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی در پیشبینی این متغیر

 -11رتبهبندي عوامل مؤثر بر موفقيت برونسپاري
نرمافزارهاي لجستيکي

شکل ( :)1خروجي ضرايب استاندارد شده تحليل عاملي مرتبه دوم براي سازه ميزان موفقيت برونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي (مدل نهايي)
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براي اولویتبندي مؤلفههاي مؤثر بر موفقیت
برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی از آزمون فریدمن
استفاده شده است (جدول (.))9
با توجه به نتایج آزمون فریدمن در جدول شماره ()9
نشان میدهد كه حداقل یکی از میانگین رتبههاي عوامل
تأثیرگذار بر دیگر میانگین رتبهها ارحجیت دارد .نتایج
تحلیل در این جدول نشان میدهد كه مهمترین عامل
تأثیرگذار رضایت كاربر با میانگین  4/91است .پس از آن
دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد سیستم با میانگین 3/91
در رتبه دوم قرار دارد .استفاده كاربر نیز با میانگین 2/91
در رتبه سوم قرار دارد .پس از آن تأثیرات فردي و تأثیرات
سازمانی با میانگینهاي  0/69و  0/44در رتبه چهارم و
پنجم قرار دارند.

جدول ( :)7بارهاي عاملي مؤلفههاي ميزان موفقيت برونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي
رديف

مؤلفهها

بار عاملي

R2

1

رضايت كاربر

2/81

%71

2

استفاده كاربر

2/18

%16

3

تأثيرات فردي

2/87

%76

1

تأثيرات سازماني

2/16

%12

0

ديدگاه مثبت نسبت به عملکرد سيستم

2/11

%88
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در ادامه در جدول شماره ( )1شاخصهاي برازش مدل اندازهگیري مربوط به شکل ( )4گزارش شده است.
جدول ( :)8شاخصهاي برازش كلي مدل آزمون شده پژوهش حاضر
برآورد

مشخصه
نسبت مجذور خی به درجه آزادي()2/df

0/55

جذر براورد واریانس خطاي تقریب()RMSEA

1/153

شاخص نکویی برازش()GFI

1/95

شاخص تعدیل شده ي نکویی برازش()AGFI

1/90
1/99

شاخص برازندگی تطبیقی()CFI

1/92

شاخص نرم شده برازندگی()NFI

با توجه به نتایج جدول شماره ( ،)1شاخصهاي برازش مدل اندازهگیري نشان میدهد كه مدل داراي برازش بسیار خوبی است.
جدول ( :)1ميزان تأثيرگذاري هر كدام از متغيرهاي تحقيق با استفاده از آزمون فريدمن
عوامل مؤثر بر موفقيت برونسپاري نرمافزارهاي لجستيکي

نتيجة آزمون

رتبه

رضایت كاربر

4/91

0

دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد سیستم

3/91

2

استفاده كاربر

2/91

3

تأثیرات فردي

0/69

4

تأثیرات سازمانی

0/44

5

آماره آزمون (آزمون فريدمن)
خي دو
200/292

درجه آزادي

سطح معني داري

4

1/110

موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی است .این الگو
برحسب شاخصهاي برازش مورد تأیید بوده و از برازش
مناسبی برخوردار است.

 -10نتيجهگيري
یافتههاي این تحقیق نشان میدهد كه مهمترین عامل
تأثیرگذار "رضایت كاربر" با میانگین  4/91است .پس از آن
"دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد سیستم" با میانگین 3/91
در رتبه دوم قرار دارد" .استفاده كاربر" نیز با میانگین 2/91
در رتبه سوم قرار دارد .پس از آن "تأثیرات فردي" و
"تأثیرات سازمانی" با میانگینهاي  0/69و  0/44در رتبه
چهارم و پنجم قرار دارند.
عاملهاي فوق داراي بارهاي عاملی معنیداري بر الگوي

 -16پيشنهادات كاربردي
در این بخش با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهادات
كاربردي زیر به مسئوالن و مدیران سازمان مربوطه ارائه
شده است.
 -0با توجه به اینکه معیار "رضایت كاربر" با میانگین 4/91
55
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] [4عیسائی ،حسین ،بیطرف ،احمد ،مردانی كرمانی ،ابراهیم،
برونسپاري؛ "راهبردي مؤثر براي اصالح الگوي مصرف در آماد و
پشتيباني نيروهاي مسلح" ،فصلنامه راهبرد دفاعی :سال هشتم؛ شماره
.0319 ،29
] [5الهی ،شعبان ،كالنتري ،نادیا" ،بررسي راهکارهاي توسعه برون-
سپاري سيستمهاي اطالعاتي" ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.0319 ،
] [6قاضیزاده فرد ،سیدضیاءالدین؛ "فناوري اطالعات و ارتباطات و
مباني سيستمهاي اطالعاتي" ،تهران :دانشگاه امام حسین(ع).0312 ،

مهمترین عامل تأثیرگذار ارزیابی موفقیت برونسپاري
نرمافزارهاي لجستیکی معرفی شده است ،مشاركت كاركنان در
مراحل مختلف شناخت ،تحلیل و طراحی و پیادهسازي
سیستمهاي نرمافزاري با تیم مجري بسیار مهم و حیاتی بوده و
تضمین كننده موفقیت پیادهسازي سیستمهاي نرمافزاري
است.
 -2ارزیابی و آزمون نرمافزارهاي لجستیکی برونسپاري شده
با استفاده از الگوي موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي لجستیکی
كه داراي آزمون تأییدي و از اعتبار الزم برخوردار است.
 -17پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي
پیشنهادهاي پژوهشی زیر براي تحقیقهاي آتی به
محققان این حوزه ارائه گردیده است تا با بر داشتن گامهاي
پژوهشی جدیدتر راه گشاي غنیسازي ادبیات پژوهشی و
نظري این حوزه باشند.
 -0با توجه به اینکه در مدل پیشنهادي این تحقیق
صرفاً شناسایی عوامل موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي
لجستیکی انجام شده و تأثیرات عوامل بر یکدیگر مورد
ارزیابی قرار نگرفته است ،پیشنهاد میگردد در تحقیق
دیگري تأثیرات عوامل موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي
لجستیکی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 -2همانطور كه عنوان شد پژوهش حاضر یك سازمان
نظامی انجام گرفته است .پیشنهاد میشود مدل ارائه شده
در این تحقیق در مراكز نظامی دیگر نیز به اجرا در آمده و
نتایج مربوط به آن با نتایج این پژوهش مقایسه شود.
 -3رویکرد پژوهش حاضر رویکرد كمی بوده است.
پیشنهاد میشود در پژوهشهاي آینده رویکرد پژوهش
كیفی و یا تلفیقی از رویکرد كیفی و كمی (روش آمیخته)
در ارائه الگویی براي موفقیت برونسپاري نرمافزارهاي
لجستیکی استفاده شود.
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