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 يسپار م برونيتصم يابيارزش
 يها دستگاه يف فرعيوظا

 مدل گروال يبر مبنا يياجرا

 
 
 

 يه محمديسم

 روزفرين فيغالمحس

 

 چكيده
ها  سپاريِ وظايف فرعي در سازمان تصمیم عقاليي برون

پذيري،  هاي ظرفیت انعطاف تواند از طريق شاخص مي
سازي، پوشش گسترده  سازي مزاياي مالي، برآورده بیشینه
ها، كاهش مخاطره )ريسك( و بدهي و تمركز بر  فعالیت

هاي محوري منجر به سود و همچنین يك مزيت رقابتي  شايستگي
ها محسوب شود. در اين پژوهش، تصمیم  مانبراي ساز

هاي اجرايي شهرستان بیرجند،  سپاري وظايف فرعي دستگاه برون
اي  نمونه تك tبر مبناي مدل گروال و با استفاده از آزمون آماري 

شناختي، اين پژوهش از نوع  ارزشیابي شد. از لحاظ روش
ردي شناختي، يك پژوهش كارب توصیفي ـ پیمايشي و از نظر هدف

 57است. حجم نمونه اين پژوهش بر اساس جدول مورگان، 
اداره شهرستان بیرجند انتخاب شده  27دستگاه اجرايي از میان 

نامه پژوهشگرساخته  ها از پرسش آوري داده منظور جمع است. به
تايي لیكرت استفاده شد. نتايج اين پژوهش  مبتني بر طیف هفت

سازي  گروال، مانند بیشینه دهد كه پنج معیار ديگر مدل نشان مي
هاي محوري، پوشش گسترده  مزاياي مالي، تمركز بر شايستگي

سازي )توجه و واكنش(  خدمات، كاهش ريسك و بدهي و برآورده
سپاري لحاظ شده و فقط معیار  گیري برون در تصمیم

سپاري خدمات در  پذيري در تصمیم براي برون انعطاف
 د مدنظر قرار نگرفته است.هاي دولتي شهرستان بیرجن سازمان

 

سپاري،  سپاري، تصميم به برون برون :ها کليدواژه

هاي محوري، پوشش  سازي مزاياي مالي، شايستگي بيشينه

 گسترده خدمات، کاهش ريسک.

Management & Development Process 
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 يف فرعيوظا يسپار م برونیتصم يابیارزش
 مدل گروال يبر مبنا يياجرا يها دستگاه

 
 

 8يه محمدیسم

 7روزفرین فیغالمحس

 مقدمه

نه يكاهش هز ير بازار و فشار برايناپذ ينيب شيط پيو مح يرقابت يامروزه فشارها
 را فراهم كرده است  يسپار زه برونيشدن، انگ يزمان همراه با رَوَند جهانو 

(Dawny, Kongre & Doyle, 1995استدالل .) يسپار برون يبرا يار جذابيبس يها 
دار ارائه شده است. عالوه يپا يت رقابتيبه مز يابي دست يبرا يا لهيعنوان وس به
 يسپار ق برونيبا ثبات، از طرنسبت  به يها طيفعال در مح يها ن، شركتيبرا
(. Matthew Gillley & baldorrashid, 2000ابند )يش عملكرد دست يتوانند به افزا يم

درنظر داشته باشد و « ا فروشيد يخر» يرا در راستا يريگ ميند تصميد فرآيت بايريمد
ا خدمت درنظر داشته باشد. يك محصول ي يسپار برون يتر را برا شيب ييرهايمتغ

و  امبلتونوكار وجود دارد.  هر جنبه از كسب يش برايوب كم يسپار امروزه امكان برون
 يندهايفرآ يسپار برون»با نام  ي( در پژوهش5117) 8مز و كرسي( و ج5112) 5تيرا

 يرقابت يها تيرانندگان و اولو يسپار ان برونياثر تجانس م يابين: در ارزيره تأميزنج
در گذشته در درجه نخست، به  يسپار كنند كه برون يه ماشار« در عملكرد ارائه شده

افته يگسترش  يسپار امروزه روند برون يپردازد؛ ول يم يه قطعات و خدمات فرعيته
، يرمحوريو غ يمحور يها تيك شركت، از جمله فعاليت يش هر فعاليوب و كم

ع يتوز يها تيد، فعالياطالعات، تول يآور فن يندهايوكار، فرآ كسب يندهاياجزاء، فرآ

ارشتتد متتديريت دولتتتي،  . كارشتتناس1
عتالي آمتوزش و پتژوهش    مؤسسه 

 ريزي، تهران، ايران مديريت و برنامه

moh.su@chmail.ir 

. دكتتتري اقتصتتاد توستتعه دانشتتگاه   5
 مينستر انگلستان وست

gh.firoz@imps.ac.ir 
3. Embleton & Wright 

4. James Croes 
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 & Winkatterman, 2004; Nizen)شود  يرا شامل م يمشتر يبانيپشت يها تيو فعال

Wheeler, 2006; Helcombe & Heath, 2007; Tennessee, Philips & Chamberlain, 

 يياجرا يها دستگاه يسپار م برونيتصم يابين پژوهش در ادامه، به ارزشيا .(2005
ند يها، پروژه، فرآ از روش ين ارزش برخيي، تعيابياز ارزش رو، هدف نيپردازد. از ا يم
دست  ز اطالعات بهيشده باشند ن يطراح يخوب كه به ييها يابيا محصول است. ارزشي

 يكند، بستگ يتواند باز يم يابيكه ارزش يح دهند. نقشيتوانند توض يج را ميآمده از نتا
د هدف يس خواهد داشت. باخاصِ مطرح شده و منابع دردستر يها به زمان، پرسش

توانند به  يباشد كه م يار قراردادن منابع موجود و اطالعاتي، در اختيابياز ارزش
 (. Blank, 1993در مراحل مختلف در طول راه كمك كند ) يريگ ميتصم

 ينظر يبر مبان يمرور

مسائل مربوط به گردد. در ابتدا فقط شامل  يبازم 71به دهه يسپار قدمت برون
ها  متوجه شدند كه آن يتر شيتر و ب شيج مؤسسات بيتدر به يصادرات بود؛ ول

ها را  ن مسأله آنيداشته باشند. ا يت تخصصيا دو رشته، فعاليك يش از يتوانند در ب ينم
ها را به متخصصان آن حوزه  رها شوند و آن يگوناگون كار يها وادار كرد از حوزه

درصد از  31ش از يانجام داده، ب 11كه مجله فورچون  يساس پژوهشواگذار كنند. بر ا
كنند و فقط در  ياستفاده م يدهندگان خدمات خارج ، امروزه از ارائهيتجار يها ارگان

ارد دالر يليم 57شود كه ارزش خدمات ارائه شده  يبرآورد م 5111بازار اروپا در سال 
 يسپار كند. اصوالً در ابتدا برون يدا ميش پيطور مرتب افزا بوده باشد كه هر سال به

كوچك هم  يها ان بنگاهيامروزه م يشد؛ ول يبزرگ انجام م يتوسط مؤسسات سهام
از باال  ي، ناشيدر بازار صنعت يسپار ش دامنه استفاده از برونيمرسوم شده است. افزا

عنوان يكي از  سپاري به برون .است يساز يو گسترش روند جهان يرقابت يرفتن فشارها
موضوعات نو در مديريت منابع انساني مورد تأكيد قرار گرفته است. داليل اصلي 

هاي مالي، تمركز  جويي توان در موضوعاتي از جمله صرفه يسپاري در سازمان را م برون
هاي  و مهارت ييابي به فناور ، بهبود خدمات، دستيهاي راهبرد روي موضوع

سپاري اثر جدي روي روحيه  نمود. از طرف ديگر، ممكن است برون تخصصي جستجو
كنندگان  كاركنان داشته باشد. همچنين، خطر انتقال دانش و تخصص داخلي به عرضه

 Michael Crowe .1 يور تواند بهره يم يسپار اعتقاد دارد كه برون (5118) 1كل كرويخدمات وجود دارد. ما
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ند كه يگو يها م % شركت31ش از يش دهد. چون بيبرابر افزا 111تا  -11و رقابت را 
ها،  نهيمانند كاهش هز يها شده است. عوامل مهم از راهبرد رشد آن يبخش يسپار برون

است كه  يسپار برون يايتر از مزا شيب يت مشتريت باالتر، رضايفي، كيور بهبود بهره
م يقانون تنظ 44موجب ماده  ن موضوع را مهم كرده است. در ادامه بهيپرداختن به ا

ف اصول يژه تكاليو دولت به يف اجتماعيوظا يدولت در اجرا ياز مقررات مال يبخش
 يدولت يها ران، همه سازمانيا ياسالم يجمهور يام قانون اساس يونهم و س ستيب

از  يبرخ يعبارت است از واگذار يسپار هستند. برون يسپار موظف به برون
حق  يرون از سازمان و واگذارين در بكننده آ نيك سازمان به تأمي يداخل يها تيفعال

ها و  تي، فعاليسپار رون از سازمان بر اساس قرارداد. در واقع، در برونيبه ب يريگ ميتصم
ار يها( و اخت يير دارايها و سا يالت، فناوريزات، تسهي، تجهيانسان يرويد )نيعوامل تول

 .شود يدر اكثر موارد واگذار م يريگ ميتصم

 
 شمندانيدگاه اندياز د يسپار برونف ي: تعار8جدول 

 فيتعر منبع فيرد

1 
Qulin & 

Duhamel 
(2003) 

ك قرارداد كه باعث يق ياز طر يك منبع خارجيبه  يات سازمانيانتقال عمل

 شود. يرو ميكاهش ن

5 
Grossman & 

Helpman 
(2005) 

 ك كه شركت بتواند با او روابط دو جانبهيك شريدا كردن يپ يعني يسپار برون

 از شركت باشد.يا خدمات مورد نيد كاال يك قادر به توليكه شر يطور جاد كند؛ بهيا

5 Coopers  ت كسب وكار به شخص ثالثيك فعاليانتقال 

8 Zhu (2001) 
ك گروه يك گروه كارمند به يفه خاص از يك وظيت انجام يند انتقال مسؤوليفرآ

 ركارمنديغ

2 
Rebrnik & 

Bradac 
(2006 ) 

تر  شيكه پ ييها تيفعال يبرا يكننده خارج نيگرا با تأم جهيرابطه نت يبرقرار

 شود. يدر داخل سازمان انجام م يطور سنت به

3 
Silvia & 

Marcela 

(2010) 

ك شركت يا خدمات از يد كاال يم به خريعبارت است از تصم يسپار برون

 (.ييايا دري ي)داخل

7 
Khaki & 

Rashidi 

(2012) 

بستن قرارداد با  يم برايو تصم يتكرار يها تياز فعال يبرخ يسپار برون

ها، بلكه  تيفعال يواگذار ياست كه نه تنها برا ين معنين به اي. ايمانكار خارجيپ

 شود. يم يريگ ميد تصميعوامل تول يبرا

4 Lankford & 
Parsa (1999) 

است كه شامل  يا خدمات از منابع خارجيه محصوالت يعنوان ته به يسپار برون

 شود. يف ميكنندگان تعر نيات به تأميانتقال عمل
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 سپاري برون يهاي تصميم برا مدل

گوناگون ارائه شده است كه هر  يهاي سپاري، مدل در مورد تصميم براي برون
سپاري مطرح ساخته  نسبت متفاوت را در تصميم برون به يها معيارهاي يك از آن

 ( نشان داده شده است:5است كه در جدول )
 

 دگاه پژوهشگرانياز د يسپار م برونیتصم يها مدل :7جدول

 يسپار عوامل موثر بر برون منبع فيرد

1 Pandy & 

Bansal (2003) 
 ( سادگي5( كليدي بودن و 5( ثبات، 1

5 Sislin & Satir 

(2000) 

ند ي( بلوغ فرآ8ند، يت فرآي( قابل5تقاضا،  يريپذ ( انعطاف5، يت رقابتي( مز1

 ي( خطر راهبرد2و 

5 Alder (2003) 

 يها يبه فناور ي( دسترس5، ي( تمركز راهبر5، يمال يها ييجو ( صرفه1

ها و  به تخصص يابي ( دست2شرفته، ي( ارائه  خدمات مهارت پ8شرفته، يپ

 يسازمان يها يمش ( خط3و د يجد يها مهارت

8 Yang (2006) 1 ،ي( فناور2( اقتصاد و 8ت، يري( مد5ت، يفي( ك5( راهبرد 

2 Yang (2006) 

، يديكل يها تي( تمركز بر قابل5، ييش كاراي( افزا5نه، يل به كاهش هزي( تما1

( 3، يت روابط صنعتيري( بهبود مد2كار منعطف،  يروين ي( شناخت و معرف8

 ين حكومتيت از قواني( تابع7رندگان و يگ ميتصم ياهداف شخص يارضا

(1531آرنولد ) 3  
 يريپذ ( انعطاف5و  يديكل يها تي( تمركز بر قابل5نه، يدر هز ييجو ( صرفه1

 يطيرات محييدر برابر تغ

7 Beaumont 

(2004) 
 ( در دسترس نبودن به منبع در داخل5( در دسترس بودن منابع در داخل و 1

4 Power (2006) 1دهايها و تهد ( فرصت5و  يمنابع خارج يستگي( شا5ها،  تيفعال ينه كلي( هز 

3 Krmic & 

Tukel (2003) 
 ي( عوامل وضع8ها و  سكي( ر5ا، ي( مزا5ها،  زانندهي( برانگ1

11 Grewal (2008) 
، ياصل يها يستگي( شا5، يسك و بدهي( كاهش ر5ر، يپذ ت انعطافي( ظرف1

 ( توجه و واكنش3( پوشش گسترده و 2، يمال يايمزا يساز نهيشي( ب8

11 Dikmann & 
Tyson 

 يط فردي( شرا8و  يط وضعي( شرا5ت/ مهارت، يفي( ك5سك، ينه/ ري( هز1

 
ر آن بر يو تأث يسپار با نام برون ي( در پژوهش5118) 1نايز و روبيگويرودر

بر  يمبن ير قناريجزا يها در مورد هتل يو عملكرد: مطالعه مورد ياتياهداف عمل
، يريپذ ت، انعطافيفينه، بهبود كي، كاهش هزيرقابت يها تيبر اولو يسپار ر برونيتأث

دهد كه  يها نشان م افتهياند.  كرده يو زمان ارائه خدمات را بررس يش سوددهيافزا 1. Rodriguez & Robaina 
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را  يو سودده يريپذ ن، انعطافينها موثر است و همچ نهيبر كاهش هز يسپار برون
بخشد.  يان را بهبود ميبه مشتر ييگو دهد و زمان ارائه خدمات و پاسخ يش ميافزا
ار يبس يها ليپتانس يدارا يسپار دهند كه برون يها در پژوهش خود نشان م آن
 نه است.ياعمال نفوذ و كاهش هز يبرا ياديز

 يها از سازمان ياريبس يمهم براك راهبرد يبه  يسپار ر، برونياخ يها در سال
موفق، درنظرگرفتن  يسپار م برونيتصم يل شده است. برايكسب و كار تبد

از به ين يسپار در مورد برون يريگ مين، تصمينه مهم است. بنابرايدر هز ييجو صرفه
 (.Tasya & Lay, 2007) مرتبط است يها نهيق از هزيل دقيه و تحليك تجزي

 يها سوم از شركت كيخود نشان داد كه حدود  ي( در بررس1335) 1بيل
 31ش از ياالت متحده از خدمات تداركات شخص ثالث و بيبزرگ در ا يديتول

اند.  ش از پنج سال استفاده كردهيب ين خدمات را برايها ا ن شركتيدرصد از ا
 يها ستمي، حمل و نقل و انتخاب سيتر شامل انباردار شيب يسپار خدمات برون

 و مهم هستند. ينه تداركات، جهانيت در زميك بودند. هر سه فعاليلجست ياطالعات
، چارچوب يا مرحله كرد ششيك روي( در پژوهش خود و در 1332) 5جان

در مورد  يدين مسائل كلييشنهاد كرده است كه مستلزم تعيمند را پ نظام يسپار برون
شش مرحله به شرح ن يها و مذاكرات است. ا ها، طرح نيگزيها، جا ياهداف، آمادگ

 ر است:يز
 دهد؟ يخود ارائه م ين مناسب برايگزيك جاي يسپار ا بروني. آ1
 د؟يرس يبه اهداف خود م يسپار ق برونيا از طري. آ5
 است؟ يسپار ن سازمان آماده استفاده از برونيا اي. آ5
 توسط تابع. يسپار ن برونيگزي. سنجش جا8
 .يسپار برونشنهاد به منبع يپ ي. درخواست برا2
 . انتخاب فروشنده، مذاكره و توافق.3

 يوه راهبرديخود را به ش يها تيكه فعال ييها بر اساس مطالعات جان، سازمان
خود بوده و در ارائه  يها تيشتر بر فعالياند قادر به تمركز ب كرده يسپار برون

 اند. برخوردار بوده يان از ارزش باالتريخدمات به مشتر
دهنده خدمات  و ارائه يباربر يها شركت ي( با بررس1338) 5انگيرائو و 

ر يرا به شرح ز يسپار ، عوامل مؤثر بر برونيك مدل مفهوميبا ارائه  يسپار برون

1. Lib 

2. John 

3. Rao & Yang 
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 اند. ن نمودهييتع
 ش به مركزيگرا -
 اطالعات يفناور -
 نه و خدماتيهز -
 خطر و كنترل -
 روابط بازار -
« ين جهانيره تأمين عنوان زنجيتأم»با نام  يا در مقاله (1338) 1انگيچارد و ير

ر قرار يرا تحت تأث يسپار م به برونير، تصميز يديپنج عامل كلاند كه  نشان داده
 دهند. يم

 شركت، يت اصليها و صالح تيفعال( 1)
 سك و كنترل،يت ري( مسؤول5)

 نه مبادالت،ي( هز5)
 اطالعات و ارتباطات و يها ستمي( س8)
 ( حاكم بودن روابط بازار است.2)

 يها كاهش مخاطره»با نام  يا ( در مقاله5118) 5ايليگان و آميوانگ، چانسو، ر
 يير شناسايك را به شرح زيلجست يسپار برون يها ، مخاطره«كيلجست يسپار برون
 اند: كرده
مربوط به  يها نهيها هز از شركت ياريبس(: يمخف يها نهي)هز ي. مخاطره مال1

س تداركات ينو شيدهنده تداركات شخص ثالث و مذاكره و پ انتخاب ارائه
 اند.  كم گرفته قرارداد دسترا در  يسپار برون
(: كيدهنده لجست دست دادن كنترل شخص ثالث ارائه)از  يقانون ي. مخاطره ب5

اطالعات نامتقارن،  از يناش يبا اطالعات ناقص و مخاطره اخالقممكن است 
خود  يك شركت نسبت به همتايكه تا چه حد ممكن است  شود يريگ ميتصم

له اطالعات يوس دهنده را به كنترل بر تداركات شخص ثالث ارائه يمؤثر باشد. برخ
ت و يفيكدر  ياطالعات ناقص سبب مشكالتدهند.  يمشخص از دست م يافتيدر

 شود. يم ياعتماد يسوء تفاهم و بمنجر به  نيهمچن
 يجامع رقابت يها يستگيتواند شا يدهنده تداركات شخص ثالث نم ارائه

 ن كند.يك تضميد خدمات لجستيجد يها بلندمدت را به روش
1. Richard & Yang 

2. Wang, Chuanxu, Regan & Amelia 
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به  يوابستگو  نوآورانه يها تياز دست دادن تداركات ظرف. مخاطره بازار )5
ك شركت ممكن است خود را در ي(: كيدهنده لجست شخص ثالث و ارائه

ط ير محييتغ يگو تواند پاسخ يند و نمير ببيپذ بينده آسيطور فزا به ييها تيموقع
 باشد. يمشتر يازهايبازار و ن

، نظارت يابيت، مشكالت ارزيريمؤثر نبودن مد امكانت )يري. مخاطره مد8
ت تداركات يريدهنده در عملكرد( است. مد ارائهشخص ثالث و تعارضات فرهنگ 

تر  يا حرفه يتيرياز به مدياز موارد ن يك شركت دشوار است. در برخي يسپار برون
ده يج تداركات را نادينتا يابيفه ارزيتر وظ شيها ب ده است. شركتيد ار آموزشيو بس

در درون  يت و درجه دموكراسيريمد، سبك ن قراردادياهداف طرفرند. يگ يم
 .ها متفاوت هستند شركت
 يور ات بهرهيها و عمل خدمات شركت يش اثربخشيافزا يبراسك: ي. كاهش ر2

به حداقل رساندن عدم  يدهندگان خدمات تداركات شخص ثالث و برا ارائه يبرا
 د انجام شود.ي، كاهش مخاطره  بايسپار ت در ارتباط با تداركات برونيقطع

 يسپار خود نشان داد كه عالقه به استفاده از برون ي( در بررس1333) 1نگيون
كه   گسترده يع وجود دارد. مشكالتياز صنا يا ف گستردهيها در ط ان شركتيدر م

مرتبط و نوع  يق راهبردهايتوان از طر يوجود دارد را م يسپار در ارتباط با برون
 قراردادها كاهش داد.

مربوط به صنعت هتل در  يارسپ ، راهبرد بروني( در پژوهش5112) 5لم و هن
دند كه در صورت استفاده از يجه رسين نتيكردند و به ا ين را بررسيچ يها شانگ
وكار  رود خطر شكست كسب ي، انتظار ميكنندگان خارج نيو تأم يسپار برون

گذاران در  هيحفاظت از منابع سرما ين براين، كامل نبودن قوانيابد. همچنيكاهش 
ران ير سلطه مديز يها ان هتليفرهنگ شراكت م يازگارو ناس يدار صنعت هتل

 يسپار ك راهبرد برونيمانع از اتخاذ  يكنندگان خارج نيو تأم يسپار و برون ينيچ
 ده است.يموفق گرد

االت ي: ايسپار روند برون»با نام  يا ( در مقاله5115) 5كاكابادس، كاكابادس
االت يا يها اند كه شركت دهيجه رسين نتيسه آن با اروپا به ايكا و مقايآمرمتحده 

 يياروپا يها كه شركت يمتحده به دنبال راهبرد ارزش افزوده منابع است؛ درحال
اند. با وجود  متمركز شده يسپار ق برونيتر در به دست آوردن اقتصاد از طر شيب

1. Vining 

2. Lam & Han 

3. Kakabadse 
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ك يعنوان  االت متحده بهيا يها ا و شركتكاال در اروپ يسپار كه استفاده از برون نيا
 يياروپا يها االت متحده و شركتيا يشناخته شده است، برا يراهبرد مهم سازمان

، انتظار يطوركل تر دارد و به شيح بيدار و ارائه دهنده خدمات ترجيان خريرابطه م
االت متحده و يا يدر كشورها يسپار ت استفاده از برونيرود سطح رضا يم

 تر باشد. شيب يياروپا يها شركت

 يل برجسته برايگر دو دليد ي( در پژوهش5112كاكاباداس، كاكاباداس )
 يها كنند. پژوهش يم يمعرف ياصل يها تينه و تمركز بر صالحيرا هز يسپار برون

 يك اهرم برجسته راهبرديعنوان  به يسپار ن است كه روند برونيدهنده ا ها نشان آن
ها  ش است. سازمانيمتحده، انگلستان و قاره اروپا در حال افزا التايا يها در شركت

ار متنوع هستند و يبس يمحور يها تياز فعال يا ف گستردهيط يدارا يطور سنت به
ها را  ، سازمانيد رقابت جهانيو تشد ييزدا ش مقرراتير بازار، افزايياكنون تغ هم

ش ين امر منجر به افزايكند. ا يخود م يسازمان يها تيفعال ياساس يابيمجبور به ارز
موارد، موجب كاهش  يها و در برخ تيو فعال يات اصلينده برگشت به عمليفزا

 شود. يره ارزش در سازمان ميزنج

( از 5114) 1مدل گروالگفته و با توجه به مباني نظري،  شيپ يها ان مدلياز م
ن پژوهش، يكه در ابرخوردار است  ييعقال يريگ ميتصم يبرا يتر شيت بيجامع

در  يسپار م برونيتصم ياثربخش يابيارزش ين مدل برايموردنظر در ا يارهايمع
 درنظر گرفته شده است. يياجرا يها دستگاه

 

1. Grewal Model 
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 (7771)مدل گروال در  يسپار برون يبرا يریگ میتصم يارهای: مع8شكل 

 
 يمال يايدن مزاي: به حداكثر رسانيمال يايمزا يساز نهيشي. ب1
شود؛  ير: نوسان در تقاضا باعث فشار بر سازمان ميپذ ت انعطافي. ظرف5
 يسازمان برا يريپذ ت انعطافيش ظرفيتواند در افزا يم يسپار ن، برونيبنابرا

 ان مؤثر باشد.يانتظارات مشتر يساز برآورده
 يف فرعيوظا يسپار و برون يف اصلي: تمركز بر وظاياصل يها يستگي. شا5

ف از يمرتبط با وظا يها ي: كاهش خطرات و بدهي. كاهش مخاطره و بده8
 يسپار ق برونيطر

 يها تيظرف يريكارگ ش گستره خدمات سازمان، با بهي. پوشش گسترده: افزا2
 يسازمان برون

 يان و واكنش مناسب برايمشتر يازهايهنگام به ن . توجه و واكنش: توجه به3
 (.5114)گروال،  يرقابت يها طيها در مح آن يساز برآورده

گفته و با درنظرگرفتن جامعيت مدل گروال در  با توجه به مباني نظري پيش
( انتخاب شده 5، مدل مفهومي پژوهش به شرح شكل )يبرون سپار يريگ ميتصم

 است.
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 يسپار م به برونیتصم يابیپژوهش: ارزش ي: مدل مفهوم7شكل 

 
گانه كاهش مخاطره،  شش يارهايشود، مع يده مي( د5گونه كه در شكل ) همان

 يها يستگي، تمركز بر شايريپذ ت انعطافيش ظرفي، افزايمال يايمزا يساز نهيشيب
 ييارهاين معيتر ان، مهميانتظارات مشتر يساز ، پوشش گسترده و برآوردهيمحور

ف يوظا يسپار برون يم خوب برايتصم يابيارزش ين مدل برايهستند كه در ا
 درنظر گرفته شده است. يياجرا يها هدستگا يفرع

 پژوهش يها پرسش

 پرسش اصلي

هاي اجرايي در شهر بيرجند، چه  دستگاه يف فرعيسپاريِ وظا تصميم برون
 مقدار عقاليي صورت گرفته است؟
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 فرعي يها پرسش

 1سازي كرد برآوردهي، چه مقدار با رويف فرعيسپاري وظا . تصميم برون1
 كنندگان صورت گرفته است؟ انتظارات مراجعه

 5يمال يايكرد مزاي، چه مقدار با رويف فرعيسپاري وظا . تصميم برون5
 صورت گرفته است؟

، چه مقدار با رويكرد تمركز بر يف فرعيسپاري وظا . تصميم برون5
 صورت گرفته است؟ 5هاي محوري شايستگي

با رويكرد كاهش خطرات و  ، چه مقداريف فرعيسپاري وظا . تصميم برون8
 صورت گرفته است؟ 8مرتبط يها يبده

 يازهايكرد تأمين ني، چه مقدار با رويف فرعيسپاري وظا . تصميم برون2
 ان صورت گرفته است؟ يمشتر

 يريكارگ كرد بهي، چه مقدار با رويف فرعيوظا يسپار م بروني. تصم3
 صورت گرفته است؟ يسازمان برون 2يها تيظرف

 پژوهشروش 

به اهداف آن از  يابي دست يبوده و برا ين پژوهش از نظر هدف، كاربرديا
به كل گروه افراد،  ياستفاده شده است. جامعه آمار يشيمايت پ يفيروش توص

ها به پژوهش  خواهد درباره آن ياشاره دارد كه پژوهشگر م ييزهايا چيدادها يرو
شهر  يدولت يها ن پژوهش، دستگاهيا ي(. جامعه آمارSekaran, 1390, 294بپردازد )

 برآورده شده است. ييدستگاه اجرا 71ها  رجند است كه تعداد آنيب

و حجم ن حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده ييتع ين پژوهش برايدر ا
رجند انتخاب شده است. ياداره شهرستان ب 71ان ياز م ييدستگاه اجرا 23نمونه، 

نامه  ل پرسشيبه تكم ييدستگاه اجرا 55ح است كه در عمل، فقط يالزم به توض
ن ياست كه در ا يدرصد است. گفتن 23اقدام كردند كه نشانگر نرخ بازگشت 

نامه پژوهشگرساخته  از پرسشموردنظر،  يها داده يآور منظور جمع پژوهش، به
نامه بر  پرسش يصور ييكرت استفاده شده است. روايل ييتا ف هفتيبر ط يمبتن
 د شده است.ييو تأ يكرونباخ بررس ينظر خبرگان و اعتبار آن به روش آلفا يمبنا

 

1. Responsiveness 

2. Financial Benefit 

3. Core Competencies 

4. Reduce Risk and Liability 

5. Capacity 
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 نامه ابعاد گوناگون پرسش يياي: پا8جدول 

 هيثانو يآلفا هياول يآلفا پژوهش يرهايمتغ فيرد

 477/1 734/1 يريپذ انعطاف 1

 441/1 428/1 يمال يايمزا يساز نهيشيب 5

 441/1 453/1 يمحور يها يستگيتمركز بر شا 5

 473/1 438/1 يكاهش مخاطره و بده 8

 472/1 415/1 پوشش گسترده 2

 473/1 357/1 توجه و واكنش 3

 

 يشناخت تيجمع يآمارها

( نشان داده شده است. همان گونه كه در 8در جدول ) يشناخت تيجمع يآمارها
ن يتر شيدرصد، ب 41ارز با  ، هم153 يشود، مردها با فراوان يده مين جدول ديا

ارز با  ، هم58 ياند و زنان با فراوان دهندگان را به خود اختصاص داده تعداد پاسخ
 45انسال و ين، مدهندگا ترِ پاسخ شياند. ب ن پژوهش حضور داشتهيدرصد، در ا 7/13

 درصد آنان متأهل هستند.
 

 دهندگان هاي پاسخ : ويژگي4جدول

ويژگي
 

هاي 

پاسخ
 

دهندگان
 ت تاهليوضع جنسيت سن 

03
-

12
 

سال
 

03
-

02
 

سال
 

03
-

02
 

سال
 

02
 

به باال
 

زن
مرد 
متاهل 

مجرد 
 

 53 188 153 58 7 82 37 58 فراواني

 4/13 5/45 5/41 7/13 8 53 1/23 3/15 درصد

 

 يياجرا يها ان سازمانيدر م يسپار برون يريگ ميسه تصميمقا

در جدول  يسپار برون يريگ ميتصم ياز نظر مبان يياجرا يها سه دستگاهيمقا
غات يشود، سازمان تبل يده ميگونه كه در جدول د ( نشان داده شده است. همان2)
 يساز نهيشيان و بي، واكنش به مشتريريپذ ت انعطافين توجه را بر ظرفيتر شيب
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 يمحور يها يستگين توجه را بر تمركز بر شايتر شيرجند بي، دانشگاه بيمال يايمزا
ار پوشش ين توجه را بر معيتر شيب ياتي، و سازمان امور ماليسك و بدهيو كاهش ر

 اند. خدمات خود داشته يسپار گسترده در برون
 

 گوناگون يها در سازمان يریگ میتصم يارهایسه معي: مقا5جدول 

 اريمع

 يريگ ميتصم

 نام سازمان

ت يظرف

 يريپذ انعطاف

 يساز نهيشيب

 يمال يايمزا

تمرکز بر 

 يها يستگيشا

 يمحور

کاهش 

سک و ير

 يبده

پوشش 

 گسترده

توجه و 

 واکنش

 81185 88543 53337 81111 54373 81111 نيانگيم يجهادكشاورز

 87415 83337 85443 85721 84535 82111 نيانگيم شركت گاز

 82111 85337 53223 81211 81185 85811 نيانگيم احوالثبت 

 85721 25555 81543 81427 83853 85111 نيانگيم يبانك كشاورز

 25721 23337 27425 21521 21131 88337 نيانگيم يفرهنگ و ارشاد اسالم

 81521 85555 57335 57317 54133 81555 نيانگيم يفرماندار

 88275 88543 81271 87211 88427 53111 نيانگيم يا آب منطقه

 87211 83337 53317 85211 25427 53111 نيانگيم يآب و فاضالب شهر

 85111 85337 87555 87111 85427 85311 نيانگيم ييآب و فاضالب روستا

 21211 25555 57543 55211 53185 55511 نيانگيم يراث فرهنگيم

 81137 23337 81774 53111 53427 31311 نيانگيم ياتيامور مال

 87137 85555 82111 21111 83271 88811 نيانگيم ييتعاون روستا

 83558 54111 88841 82817 85132 82111 نيانگيم ستيط زيمح

 52111 85111 81774 83521 82718 54111 نيانگيم ثبت اسناد

تعاون كار و رفاه 

 ياجتماع
 81111 54337 85555 83111 83271 53311 نيانگيم

 53211 84111 82111 83111 85427 54811 نيانگيم يراه و شهرساز

 85111 85111 54888 52111 81111 85111 نيانگيم يياقتصاد و دارا

 53472 21111 88455 82111 81111 82111 نيانگيم گمرك

 88337 83888 81335 81111 85743 85511 نيانگيم يهواشناس

 88248 85555 55817 54558 57185 55555 نيانگيم ين اجتماعيتام

 28145 84337 81235 85145 84413 82337 نيانگيم مدارس ينوساز

 21427 28111 87755 83572 84518 52111 نيانگيم بانك ملت
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 گوناگون يها در سازمان يریگ میتصم يارهایسه معي: مقا5ادامه جدول 

 اريمع

 يريگ ميتصم

 نام سازمان

ت يظرف

 يريپذ انعطاف

 يساز نهيشيب

 يمال يايمزا

تمرکز بر 

 يها يستگيشا

 يمحور

کاهش 

سک و ير

 يبده

پوشش 

 گسترده

توجه و 

 واکنش

 81211 82555 81111 54721 81171 52211 نيانگيم ها انهيونقل و پا حمل

 87145 81111 87555 87317 21853 82555 نيانگيم شركت برق

 25211 82555 21555 21111 83185 83811 نيانگيم اوقاف

 85817 57774 25412 87111 21271 85511 نيانگيم يا وحرفه يفن

 27111 25555 82774 85211 53271 55511 نيانگيم يستيبهز

 21455 25443 83111 81817 81325 52111 نيانگيم يعيمنابع طب

 23527 31455 85555 87211 25427 83111 نيانگيم غاتيسازمان تبل

 27211 25111 83555 83111 88543 81511 نيانگيم مايصداو س

 83111 83111 85443 58111 53111 54111 نيانگيم ته امداديكم

 21111 22455 85311 54324 88543 54337 نيانگيم صنعت و معدن

 31111 23111 25555 25211 21718 85111 نيانگيم رجنديدانشگاه ب

 83311 87714 85514 85745 88543 81851 نيانگيم جمع

 

 پژوهش يها افتهي

( Mean=4ن مفروض )يانگيپژوهش، با درنظرگرفتن م يها آزمون پرسش يبرا
 شوند. ير مطرح ميز يآمار يها هيفرض

H1: µ≤4 
Ha: µ4 

ج ياستفاده شده است كه نتا يا تك نمونه tع ي، از توزيه آماريآزمون فرض يبرا
 ( نشان داده شده است.3آن در جدول )
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 خدمات يسپار برون يبرا يریگ میتصم يارهایت معيسنجش رعا: 6جدول 

 يبرا يريگ ميتصم يارهايمع

 خدمات يسپار برون

 0 = ارزش آزمون

 Tمقدار 
درجه 

 يآزاد

سطح 

 يمعنادار
 نيانگيم

 %50نان يفاصله اطم

 کرانه باال نييکرانه پا

191/1 يمال يايمزا يساز نهيشيب  74 666/6  14/1  411/6  696/6  

946/1 يمحور يها يستگيتمركز بر شا  74 666/6  71/1  919/6  161/6  

911/1 پوشش گسترده خدمات  74 666/6  11/1  114/6  111/6  

697/1 يكاهش مخاطره و بده  74 666/6  77/1  964/6  111/6  

911/6 واكنش و توجه  74 666/6  61/1  164/6  191/6  

14/6 74 716/6 يريپذ ت انعطافيظرف  1 911/6-  417/6  

 
تر  ه، كميار اوليپنج مع يمشاهده شده برا ي(، سطح معنادار3با توجه به جدول )

شود. به سخن  ية صفر رد مي% فرض32نان ين، در فاصلة اطمياست. بنابرا 12/1از 
به نسبت مطلوب،  يخدمات، در سطح يسپار در برون يياجرا يها گر، دستگاهيد

، پوشش يمال يايمزا يساز هنيشي، بيمحور يها يستگيتمركز بر شا يارهايمع
را  يان، كاهش مخاطره و بدهيگستردة خدمات، توجه و واكنش به انتظارات مشتر

 يسپار برون يم برايرا در تصم يسازمان يريپذ ار انعطافيرند؛ اما معيگ ينظر م در
 رند.يگ يخدمات در نظر نم

 يريگ جهيبحث و نت

پيش تعيين شده است؛ براي ارائه سپاري شكلي از تدارك خارجيِ از  برون
سپاري خدمات  شد. برون تر توسط خود سازمان تأمين مي شيكاالها يا خدماتي كه پ

شود  يديده م يروزافزون را در ادبيات مديريت به خود اختصاص داده؛ ول يتوجه
هاي عمليات معطوف شده است.  ترين توجه به كاهش هزينه ند، بيشين فرآيكه در ا

مرتبط هستند « ساخت يا خريد»هاي  تر با تصميم سپاري، بيش نادبيات برو
(Carlson, 1998; Hart, 1995)توان به دو گزينه  . منابع مورد استفاده سازمان را مي

سپاري  برون»و « ها در درون سازمان و تحت حاكميت سلسله مراتب انجام فعاليت»
 كرد.   تقسيم« ها تحت حاكميت بازار و قرار دادن آن

( 5114از مدل گروال ) يسپار برون يريگ مير اين پژوهش، براي تبيين تصمد
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ار يشش مع يخدمات، بر مبنا يسپار برون يبرا يريگ مياستفاده شد كه در آن، تصم
 يريپذ ار انعطافيهاي پژوهشي نشانگر آن است كه فقط مع مطرح شده است. يافته

مدنظر قرار  يياجرا يها دستگاه يخدمات از سو يسپار برون يريگ ميدر تصم
اند؛  ن مفروض مدنظر قرار گرفتهيانگيم يارها، در سطح بااليگر معينگرفته است. د
 ست.يبخش ن تين توجه در سطح رضايرها، اين متغيانگياما با توجه به م

رجند انجام شده است؛ از ين پژوهش، در شهرستان بيد درنظر داشت كه ايبا
ها، با  و ديگر شهرستان يبخش دولت يها گر سازمانيبه د ج آنيم نتايرو تعم نيا

ت يد است. با توجه به محدوديها، محل ترد ان آنياد ميز يها وجود شباهت
ها  گر پژوهشگران، مدل گروال را در ديگر شهرستانيشود د يشنهاد ميگفته، پ شيپ

 يريگ ميتصم يبرا يجامع يآزمون كنند تا در صورت اثبات آن بتوان به مدل بوم
 افت. يران دست يا يدر بخش دولت يسپار برون

 ر قابل ارائه است:يبه شرح ز ييشنهادهاين پژوهش، پيا يها افتهيبا توجه به 
 يسازمان يها تيپوشش فعال يخارج از سازمان برا يها تيظرف يريكارگ . به1
 يسپار بر برون يمبتن يف سازمانياز حجم گسترده وظا ي. كاهش  فشار ناش5
 خدمات يسپار ان، با برونيهنگام به انتظارات مشتر واكنش به. 5

 خدمات يسپار ر در برونيثابت و متغ يها نهينه هزيت بهيري. مد8

 خدمات يسپار . كاهش اندازه سازمان با استفاده از برون2

 يها تيفعال يسپار و برون يو محور ياصل يها تيران بر فعالي. تمركز مد3
 يفرع

ت، با استفاده يري، نبود كنترل كاركنان و سوء مديكار كم ياه . كاهش مخاطره7
 .يخدمات فرع يسپار از برون
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