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 چكيده
سپاري در عصر پیشِ رو بیشتر ناشي از  رشد كاربرد برون

عنوان يك  سپاري به كارگیري برون گسترش فضاي رقابتي و به
راهبرد در اين عرصه است. امروزه اين اصطالح ناظر بر انتقال 

ها از  وظايف يا فرايندهاي غیراصلي به بیرون از سازمان و انجام آن
شوند. از  شركاي تجاري ظاهر ميطريق پیمانكاراني است كه در نقش 

ها تا به وظايف  سپاري فرصتي است براي سازمان رو، برون اين
شك، ارزشیابي چنین راهبردي  اصلي و كلیدي خود بپردازند. بي

تواند در خلق دانش جديد و بهبود فرايند مديريت  نوبه خود مي به
تنها  نهكننده باشد. با چنین نگاهي، در اين پژوهش  سپاري كمك برون

هاي توزيع برق مورد ارزشیابي  سپاري در شركت اثربخشي برون
سپاري نیز  قرار گرفت؛ بلكه میزان تأثیرپذيري آن از مديريت برون

شركت توزيع برق در سطح  47بررسي شد. براي اين منظور از میان 
هاي موردنیاز  عنوان نمونة آماري انتخاب و داده شركت به 81كشور، 

 نامه پژوهشگرساخته گردآوري شد.  به روش پرسش
هاي پژوهش نشانگر آن است كه راهبرد  تحلیل يافته

سپاري در كاهش هزينة توفیق چنداني نداشته، اما از نظر  برون
طور نسبي  هاي محوري به چابكي سازماني و تمركز بر شايستگي

دهد كه از  هاي پژوهش نشان مي موفق بوده است. در ضمن، يافته
سپاري تنها متغیرهاي مديريت دانش و اداره  يت برونابعاد مدير

 اند. تأثیر قرار داده سپاري را تحت كار، اثربخشي برون

 

سپاري،  ارزشيابي اثربخشي، مديريت برون ها: کليدواژه

مديريت مالي، کاهش هزينه، تمرکز بر شايستگي و 

 سازي. چابک

Management & Development Process 
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در حوزة خدمات  يسپار برون ياثربخش يابیارزش
 مشتركان صنعت برق

 

 
 8ساناز رهنورد

 7يرامز صفر

 مقدمه

روزافزون را در ادبيات مديريت به خود  يسپاري خدمات توجه امروزه، برون
 يرا با رهاساز يسپار ها، برون از سازمان يشود كه برخ يديده م ياختصاص داده؛ ول

شود، عالوه بر  سپاري گرفته مي ه تصميم به اجراي راهبرد برونك ياند. وقت اشتباه گرفته
سازي،  اجرا بايد نسبت به فرهنگ ي، برايوجود افراد ماهر و متخصص، اطالعات و فناور

ن كنترل آن در جهت اثربخشي سازماني، اقدامات يچن ساختار سازماني مناسب و هم
سپاري، باعث  وة برونيبا نوع و شاز صورت پذيرد. تغييرات در سازمان، متناسب يموردن

 يط تجاريتواند در مح يشود و سازمان م يافزايش حالت انعطاف و سرعت سازمان م
 ييها اسير، مقيت دانش و تدبيريمدهنگام از خود نشان دهد.  رات واكنش بهيينسبت به تغ

 (.Power et al., 2006)هستند  يسپار ند بلوغ برونيمناسب از نشانگان فرآ
 .است مديريتي هاي مهارت از تركيبي نيازمند سپاري، برون اثربخش و موفق تمديري

 را ابزار اين كه دارد بستگي افرادي مهارت به آن مزاياي است، ابزار يك سپاري برون
 ياتيط عملي، محيسپار ن باور است كه بروني( بر ا5118) 1كوربت. كنند مي مديريت

د در يرا با يديجد يتيريستم مديرو، س نيدهد. ازا يسازمان قرار م يشِ رويرا پ يديجد
، سازمان يسپار ت برونيريا شكست مديت يموفق يابيمنظور ارزش بهط دنبال كرد. ين محيا
 يابيخود داشته باشد. در ارزش يسپار ت برونيريسنجش مد يبرا يروشن يارهايد معيبا

ارشتتد متتديريت دولتتتي،  . كارشناستتي1
 دانشگاه تهران )نويسنده مسئول(

sanaz_raha21@yahoo.com 
وكار، دانشگاه  . دكتري مديريت كسب5

 صنايع و معادن ايران

ramez.safari5@gmail.com 
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شده است.  شمندان ارائه ياند يگوناگون از سو ييها اسيز، مقيآم تيموفق يسپار برون
د يتأك يابيو مناسب در ارزش ينيعملكرد ع يارهاي( بر مع1337) 1راماراپو و همكاران

 يها اثربخش و تسلط بر مهارت ي( بر ارتباطات سازمان5115) 5يكه الموت يدارند؛ درحال
 د دارد. يتأك يسپار برون يابيدر ارزش يسپار برون يمذاكره و انتخاب درست شركا

ك يعنوان  به يسپار ران، برونيا يكالن در بخش دولت يها يمش موجب خط به
 يدولت يها ها و شركت توسط سازمان يگوناگون دولت يها در بخش يديراهبرد كل

ن، يها، صنعت برق كشور است. بنابرا ن بخشياز ا يكيشده است.  كار گرفته  به
طور اثربخش  به يسپار پژوهش آن است كه تا چه حد راهبرد برون يديپرسش كل
 شده است؟ ت يريصنعت برق كشور مد يها در شركت

 يسپار مفهوم برون

رباز )زمان باستان( ياز د يسپار كنند كه برون ين نكته اشاره ميشناسان به ا خيتار
كردند،  يحفاظت از مرزشان اجاره م يرا برا يكه امپراتورها، سربازان و افراد محل يوقت

ر موجب يدر چند دهة اخ يسپار ر برونيقدمت دارد. رشد چشمگدر ادارة كشورها 
 يها تيخود تمركز كرده و فعال ياصل يها تيك سازمان فقط بر قابليشده است كه 

؛ Burnes & Anastasiadis, 2003كند ) يم يواگذار يمانكاران خارجيرا به پ يراصليغ
، بر فرايندي اشاره دارند يرسپا ، انديشمندان در تعريف برونيطوركل (. به1531رهنورد، 

ن يتر كند. مهم تكيه مي يسازمان كه سازمان در انجام برخي از وظايف خود بر منابع برون
 شده است.  ( خالصه1در جدول ) يسپار تعاريف برون

 

 تيريشمندان مديدگاه اندياز د يسپار ف بروني: تعار8جدول 

 منبع فيتعر

 Butler (2003) نامد. يمرون از درون يت بيريرا مد يسپار برون

تكرارشونده سازمان و حق  يها تياز فعال يرا عمل انتقال بعض يسپار برون
 نامد. يبر اساس قرارداد م يمانكاران خارجيها به پ در مورد آن يريگ ميتصم

Greaver (1999) 

داند كه در  يم يك سازمان مشتريو  يمانكار خارجيان پيك قرارداد ميرا  يسپار برون
 رد.يگ يت سازمان را به عهده ميا چند فعاليك يمانكار يآن، پ

Baily et al. 

(1998) 

 ييها تيفعال يبرا يكنندة خارج نيگرا با تأم جهيرابطة نت يرا برقرار يسپار برون
 گرفت. يدر داخل سازمان انجام م يطور سنت تر به شيداند كه پ يم

Rebernik & 

Bradac (2006) 

ك گروه كارمند به يفه خاص از يك وظيت انجام يند انتقال مسؤوليرا فرا يسپار برون
 دانند. يركارمند ميك گروه غي

Zhu et al. 

(2001) 

1. Ramarapu et al. 

2. Elmuti 
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 يتيريكرد مديك روي يسپار توان گفت كه برون ي(، م1با توجه به جدول )
ك عامل ين خدمات به يتأما يند يك فرايات يت عمليمسؤول يواگذار ياست برا

 شد. يتر توسط خود سازمان انجام م شيكه پ يخارج

 يسپار ت رابطة برونيريمد

 مديريتي هاي مهارت از تركيبي نيازمند سپاري برون اثربخش و موفق مديريت
 اين كه دارد بستگي افرادي مهارت به آن مزاياي است؛ ابزار يك سپاري برون .است
بر  يبه مفهوم بهبود مبتن يسپار ت رابطة برونيريمد. كنند مي مديريت را ابزار
(. 1531اند )رهنورد،  شده و انتقال پروژه وضع  يانداز است كه در مراحل راه ياصول
 يها، برا تيش مستمر فعالي، پايجاد سامانة اطالعاتيندها، ايفرآ ين، سازماندهيبنابرا

ت يرين باور است كه مدي( بر ا5118است. كوربت ) يت رابطه ضروريريمد
موازات گسترش  است. به 1هم وابسته ت بهيريمد يها ستميازمند سين يسپار برون

ته يهم وابسته، مانند كم ت بهيريد مديجد يها ستميد سي، بايسپار روابط برون
ست كه ين ياتيفقط شامل خدمات عمل يسپار شود. روابط برون يطراح ياريهم
د يگسسته را تول يها مستمر از پروژه ياني، جريا رابطهن يت شود؛ چنيريد مديبا
خدمات توسط  ير و ارتقاياجات متغيها در واكنش به احت ن پروژهيكند. ا يم
 يت قراردادهايري( با تمركز بر مد5111) 5ووديه هستند. يمانكار ضروريپ

نه يبهت يريازمند مديمؤثر ن يسپار سازد كه برون ين بحث را مطرح مي، ايسپار برون
را  يقراردادي است كه منافع دوطرف، يعني پيمانكار و سازمان مشترقراردادهاست. 

د. بنابراين، از نگاه يوجود آ تأمين كند كه احساس بُرد ت بُرد در دوطرف به يا گونه به
طرفه  كيقراردادي را بهينه ارزيابي كنند كه نفع  يفراسوي كالن، نبايد سازمان مشتر

ت اثربخش رابطة يري( عناصر مد5113) 5مان پاور و همكارانبه گداشته باشد. 
   ، عبارتند از:يسپار برون
نان ي، حصول اطميسپار ت برونيريدر مد يف بحرانياز وظا يكي. ادارة كار: 1

ه يموارد، شب ياريشده است. ادارة كار در بس يسپار فه برونيند/ وظياز انجام فرآ
 هنگام انجام شود. واگذارشده، به يد كارهايت پروژه است كه بايريمد

تر  شيب يتيمانكار از اهميو پ يان مشتريت ارتباطات: انتقال اطالعات ميري. مد5
 ارتباطات است. يات در سازوكارهاش نقش اطالعيبرخوردار است. افزا

1. Interdependent Management 

2. Heywood 

3. Power et al. 
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ات يازمند كسب و تجربي، سازمان نيسپار در زمان برونت دانش: يري. مد5
ان كاركنان يل جلسات منظم ميم )تشكيت دانش شامل تسهيريد است. مديجد

و  يان سازمان مشتريندها ميها و بهبود  فرآ يها، نوآور دهين اقدامات، ايمرتبط( بهتر
 مانكار است. يپ

ادارة كاركنان گوناگونِ  يد در مورد چگونگيك سازمان بايت كاركنان: يري. مد8
ها را به  ميت يشفاف داشته باشد. و اعضا ييها ، برنامهيسپار م در برونيسه

م يها، ت تهي، كمياتيم ثابت عملي، تييم اجرايد؛ تييم نمايمتفاوت تقس يها گروه
 مقاصد خاص.  

 يها پرداخت يرا برا يي، سازوكارهايسپار برون يها : توافقيت ماليري. مد2
ها متناسب با تمام  است زمان پرداخت يرند. ضروريگ يمانكار درنظر ميبه پ يادوار

 ادوار كارها باشد.

 يسپار برون ياثربخش

هايي است  براي انجام فعاليت يسازمان منابع برون يسپاري كاربرد راهبرد برون
گرفت. بنابر نظر  صورت مي يسازمان طور سنتي از طريق افراد و منابع درون كه به
، يزير ند برنامهيكه در فرا يتيعبارت است از هر فعال يابي(، ارزش1331) 1ناستر

ن، يآغاز يها فرض شياد گرفته و در مورد پيسازد تا  ياندركاران را قادر م دست
ن، يابتكارات نوآورانه خود قضاوت كنند. بنابرا يامدهاي، و پيياجرا يندهايفرا

در  يسپار راهبرد برون يابيازمند ارزشي، نيسپار برون يپرسش از اثربخش
اند.  كار گرفته ت بهيريعنوان راهبرد مد است كه در عمل، آن را به ييها سازمان

شود راهبرد  ياست كه در آن مشخص م يندي، فرايسپار برون يابيرو، ارزش نيازا
افته است. ي  شده دست نييدر عمل تا چه حد موفق بوده و به اهداف تع يسپار برون
 يو در بهبود و نوساز يسپار برون ين اثربخشييتع ياست برا يزاراب يابيارزش

 دارد. ييسزا ، سهم بهين راهبرديچن
دانند كه در  ياثربخش م يرا زمان يسپار ( برون5112) 5مونكزا و همكاران

به شرح  ييو درآمدزا يمحور يها يستگيل تمركز بر شايها، تسه نهيكاهش هز
 كننده باشد. ( كمك5جدول )

 

1. Stern 

2. Monckza et al. 
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 (7775)مونكزا و همكاران،  يسپار برون ياثربخش يها : ابعاد و شاخص7جدول 

 ها شاخص يابعاد اثربخش

 نهيكاهش هز

 ياتينه عمليكاهش هز

 يگذار هيكاهش سرما

 ريثابت به متغ يها نهيل هزيتبد

 يساز الزامات كوچك يساز برآورده

 بهبود و توسعه يها نهيكاهش هز

 ينش رقابتيكسب ب

 يستگيتمركز بر شا

 يوكار اصل تمركز بر كسب

 يبه فناور يدسترس

 ازيموردن يها به مهارت يدسترس

 تيساخت قابل يبه راهكار برا يدسترس

 تر شيت بيخلق ظرف

 بانيپشت يها تين قابليتأم

 يمش با فرهنگ/ فلسفه/ خط يتراز هم

 ييدرآمدزا

 و واكنش يريپذ ش انعطافيافزا

 ش سرعت در بازاريافزا

 تيفيبهبود ك

 يكاهش زمان درنگ مشتر

 ش درآمديافزا

 به بازار يدسترس

 
تر  كم يسپار در كاربرد برون يبخش دولت يها د درنظر داشت كه سازمانيالبته با
اند.  كرده يين درآمدزايگزيرا جا يسازمان يار چابكيتوجه دارند و مع ييبه درآمدزا

 يها استيدر س يديكل ياز محورها يكيعنوان  ، بهيدر بخش دولت يسازمان يچابك
، عبارت يسازمان يشده است. چابك د واقع يران، موردتوجه و تأكيا ينظام ادار يكل

و  يط كاريرات در محييتغ ينيب شيو پ ت سازمان در احساس، دركياست از قابل
، سرعت، يستگيابعاد چهارگانة شا يها و بر مبنا نه با آنيع و بهيسر يسازگار

 (. Sharifi & Zhang, 1991شود ) يده مي، سنجيريپذ واكنش و انعطاف

 پژوهش يمدل مفهوم

( 1پژوهش به شرح شكل ) يگفته، مدل مفهوم شيپ ينظر يبا توجه به مبان
( با مدل 5113از مدل پاور و همكاران ) يقين مدل، تلفي. اشود ينشان داده م

 ( است.5112نكزا و همكاران )شدة مو ليتعد
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 پژوهش ي: مدل مفهوم8شكل 

 
ابعاد  يدارا يسپار برون يشود، اثربخش يده ميد يطور كه در مدل مفهوم همان

مدل  ياست كه برمبنا يساز  و چابك يستگينه، تمركز بر شايگانة كاهش هز سه
ز بنابر ين يسپار ت برونيريشده است. مد شدة مونكزا و همكاران انتخاب  ليتعد

 شود. يگانه سنجش م ابعاد پنج ي( و بر مبنا5113مدل پاور و همكاران )

 پژوهش يها پرسش

 ع برق اثربخش است؟يتوز يها در شركت يسپار ا بروني. آ1
 رگذار است؟ينه تأثيبر كاهش هز يسپار ت برونيريا ابعاد مدي. آ5
 رگذار است؟يتأث يستگيبر تمركز بر شا يسپار ت برونيريا ابعاد مدي. آ5

 رگذار است؟يسازمان تأث يساز بر چابك يسپار ت برونيريا ابعاد مدي. آ8

 پژوهش يشناس روش

ن پژوهش از نظر جنبة يا (،5113) 1از پژوهش ساندرز و همكارانيبا توجه به مدل پ
 يواقع يعلمن پژوهش، فرض بر آن است كه اصول يرا در ايگراست؛ ز ، اثباتيفلسف

 .Saunders et al .1 يكرديتواند بر اساس رو يم يهر پژوهش ط هستند.يبوده و مستقل از زمان، مكان و شرا
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ن يا است. ياسيق يكردين پژوهش، رويكرد موردنظر در ايخاص انجام شود كه رو
 يش رويمايپ ياست؛ زيرا در آن، پژوهشگر نوع يشيمايپژوهش از نظر راهبرد، از نوع پ

ن يا ف كند.يجامعه را توص يريگ ميها و مالحظات تصم تا نگرشكند  يك نمونه اجرا مي
 يها پاسخ به پرسش يرا براياست؛ ز 1يروش تك ي، پژوهشيشناخت پژوهش از نظر روش

 يروش كند. پژوهش تك يها استفاده م ل دادهيو تحل يپژوهش، از روش منفرد در گردآور
ز پژوهش ين يز نظر افق زماناشده است.  مطرح  يو چندروش يقيتلف يها در مقابل روش

ك ي، اطالعات فقط در يمقطع تك يها رود. در پژوهش يشمار م به يمقطع رو، تك شِيپ
، پژوهشگران در يمقطع يها گر، در پژوهشيان ديشود. به ب يم يآور برهه از زمان جمع

ن پژوهش از نوع يشناختي، ا از نظر هدفپردازند.  يم ك نقطه از زمان به مشاهدهي
به انجام  يا كاهش مشكالت سازمانيها با هدف رفع  است؛ زيرا اين نوع پژوهش يكاربرد

شناختي يك پژوهش كاربردي است؛  از نظر هدف ن پژوهشيگر، ايبه سخن د رسد. مي
 . موردمطالعه كاربرد دارد يها زيرا نتايج آن در شركت

اشاره دارد كه پژوهشگر  ييزهايا چيكل گروه افراد، رخدادها  به يجامعة آمار
 ي(. جامعة آمار538، 1531ها بپردازد )سكاران،  خواهد به پژوهش دربارة آن يم

برق صنعت برق كل كشور است كه  يرويع نيتوز يها رو، شركت شِيپژوهش پ
 5يبا توجه به جدول مورگان و كرجس شركت است. 81ها  ش تعداد آنيوب كم

ع در سطح كشور، يشد؛ در هر شركت توز شركت انتخاب 54(، حجم نمونه 1371)
ر يدرگ ييان معاون فروش و خدمات مشتركان و كارشناسان اجراينامه م پنج پرسش

نامه،  پرسش يصور ييسنجش روا ين پژوهش برايع شد. در ايتوز يسپار در برون
 يآن از آلفا ييايسنجش پا ي، از نظر خبرگان و براينظر يعالوه بر استفاده از مبان

 (.5)جدول  شده است باخ استفاده كرون
 

 پژوهش يرهایب كرونباخ ابعاد مختلف متغي: ضر8جدول 

 كرونباخ يآلفا ها تعداد شاخص ابعاد ريمتغ

 يسپار ت برونيريمد

 731/1 3 اداره كار

 788/1 4 يت ماليريمد

 712/1 3 ت ارتباطاتيريمد

 412/1 7 ت دانشيريمد

 Mono Method .1 713/1 7 ت كاركنانيريمد

2. Morgan & Krejcie 
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 پژوهش يرهایب كرونباخ ابعاد مختلف متغي: ضر8ادامه جدول 

 كرونباخ يآلفا ها تعداد شاخص ابعاد ريمتغ

 يسپار برون ياثربخش

 487/1 2 نهيكاهش هز

 448/1 2 يمحور يستگيتمركز بر شا

 433/1 2 يچابك

 

 پژوهش يها افتهي

از مدل پاور  يسپار ت برونيريسنجش مد يتر اشاره شد، برا شيطور كه پ همان
( نشان 5آن در شكل ) يشده است كه مدل تارعنكبوت ( استفاده 5113و همكاران )

 داده شده است. 
 

 
 ع برقيتوز يها در شركت يسپار ت برونيريسة ابعاد مدي: مقا7شكل 

 
 يت ماليري(، مد53/5)شود، ابعاد ادارة كار  يده ميطور كه در شكل د همان

ن يباالتر يرها دارايگر متغيسه با دي( در مقا85/5ت ارتباطات )يري( و مد55/5)
ن يتر نييپا ي( دارا13/5ت كاركنان )يري( و مد15/5ت دانش )يرين و مديانگيم
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با توجه به  يسپار ت برونيريبهبود مد ياست برا ين، ضرورين هستند. بنابرايانگيم
و  يفيتوص يانجام گردد. آمارها يمرتبط، اقدامات اصالح يها مؤلفة آن و شاخص

ن يانگين ميتر شيب يدارا يساز دهد كه چابك يز نشان مين يسپار برون ياثربخش
(، و 55/5ن )يانگين ميتر كم يدارا يمحور يها يستگي( و تمركز بر شا51/5)

 ( در حد وسط قرار دارد.53/5ن )يانگينه با ميكاهش هز
 

 
 ع برقيتوز يها در شركت يسپار برون يسة ابعاد اثربخشي: مقا8شكل 

 
 ين ابعاد اثربخشيانگيشود، با وجود اختالف م يده ميطور كه در شكل د همان

ن، ي( قرار دارند. بنابرا5ن مفروض )يانگيم يگيها در همسا آن ي، همگيسپار برون
دات الزم يتمهگانه، الزم است  ن ابعاد سهيك از ايهر  يها با درنظر گرفتن شاخص

 ده شود. يشيها اند آن يارتقا يبرا
( نشان 8ع برق در جدول )يشركت توز 54در  يسپار ت برونيريسة ابعاد مديمقا

، «ادارة كار»ر يشود، از نظر متغ يده مي( د8طور كه در جدول ) داده شده است. همان
و شركت  يتيرين عملكرد مديبهتر ي( دارا88/8ن )يانگيع برق زنجان با ميشركت توز

 يت ماليريسة مدين عملكرد است. مقايبدتر ي( دارا45/5ن )يانگيع برق همدان با ميتوز
ن يبهتر يع برق زنجان دارايدهد كه شركت توز يز نشان ميع برق نيتوز يها در شركت
( 35/5ن عملكرد )يبدتر يدارا يع برق خراسان رضوي( و شركت توز35/8عملكرد )

آن است كه  يايگو« ت ارتباطاتيريمد»ع برق از نظر يتوز يها است. عملكرد شركت
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( 88/5ع برق البرز )يگاه و شركت توزين جاي( در بهتر23/8ع برق زاهدان )يشركت توز
ت دانش، يريع برق از نظر مديتوز يها سة شركتيگاه قرار دارد. مقاين جايدر بدتر

ن ي( بهتر8ن )يانگيم ع برق زاهدان و اصفهان بايتوز يها انگر آن است كه شركتيب
ن عملكرد يبدتر ي( دارا84/5ن )يانگيع برق چهارمحال با ميعملكرد و شركت توز

ن يباالتر يدارا يع برق خراسان رضويت كاركنان در شركت توزيرياست. سرانجام، مد
 ( است.18/5ن )يانگين ميتر نييپا يع برق خوزستان داراي( و شركت توز8ن )يانگيم

 
 ع برقيتوز يها در شركت يسپار ت برونيريابعاد مدسة ي: مقا4جدول 

 اداره کار نام شرکت
ت يريمد

 يمال

ت يريمد

 ارتباطات

ت يريمد

 دانش

ت يريمد

 کارکنان

 38/5 17/5 88/5 33/5 5 اهواز

 5/5 31/5 51/5 13/5 52/5 شرق تهران

 27/5 28/5 18/5 18/5 45/5 همدان

 5 18/5 8 52/5 43/5 قم

 27/5 71/5 11/8 15/8 11/8 زدي

 85/5 85/1 43/5 35/5 43/5 نيقزو

 53/5 53/5 55/8 35/8 88/8 زنجان

 43/5 8 23/8 2/8 55/8 زاهدان

 43/5 8 37/5 44/5 55/5 1اصفهان 

 43/5 8 37/5 44/5 55/5 5اصفهان 

 18/5 85/5 5 51/5 42/5 خوزستان

 78/5 71/5 11/5 1/5 13/5 ريتوان

 8 5 23/5 35/5 43/5 يخراسان رضو

 5 5 37/5 72/5 55/5 فارس

 72/5 28/5 74/5 38/5 5 رازيش

 14/5 38/5 51/5 24/5 3/5 اسوجي

 15/5 3/5 31/5 55/5 32/5 سمنان

 48/5 18/5 14/5 82/5 85/5 مازندران

 55/5 44/5 57/5 75/5 2/5 غرب تهران

 81/5 55/5 48/5 18/8 28/5 تهران بزرگ
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 ع برقيتوز يها در شركت يسپار ت برونيريسة ابعاد مدي: مقا4ادامه جدول 

 اداره کار نام شرکت
ت يريمد

 يمال

ت يريمد

 ارتباطات

ت يريمد

 دانش

ت يريمد

 کارکنان

 85/5 27/5 88/5 52/5 23/5 البرز

 53/5 18/5 17/8 28/5 84/5 كرمان شمال

 58/5 3/5 17/8 83/5 84/5 كرمان جنوب

 18/5 13/5 8 44/5 41/5 يخراسان شمال

 5 15/5 2/5 54/5 57/5 يخراسان جنوب

 45/5 72/5 77/5 3/5 35/5 مشهد

 71/5 53/5 7/5 14/5 35/5 گلستان

 3/5 84/5 11/5 42/5 13/5 چهارمحال

 51/5 38/5 5/5 45/5 31/5 هرمزگان

 5/5 44/5 11/5 17/5 54/5 لياردب

 51/5 24/5 4/5 37/5 34/5 النيگ

 85/5 43/5 83/5 85/5 7/5 هياروم

 14/5 3/5 14/5 53/5 54/5 غرب مازندران

 4/5 27/5 35/5 13/5 17/5 زيتبر

 85/5 27/5 43/5 44/5 23/5 يجان شرقيآذربا

 71/5 27/5 43/5 2/5 8 كرمانشاه

 85/5 83/5 74/5 34/5 24/5 بوشهر

 35/5 38/5 88/5 15/5 55/5 كردستان

 
 ياستنباط يپژوهش، از آمارها يها پاسخ به پرسش ين پژوهش، برايدر ا

 شده است. ر استفاده يمتناسب با نوع پرسش پژوهش به شرح ز
 ع برق اثربخش است؟يتوز يها در شركت يسپار ا برونيپرسش نخست: آ

 توان طرح كرد: ير را ميز يآمار يها هين پرسش پژوهش، فرضيپاسخ به ا يبرا
 

 H0:   3ع اثربخش نيست.        يتوز يها در شركت يسپار برون
 Ha:   3     ع اثربخش هست.   يتوز يها در شركت يسپار برون
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رها با استفاده از ينرمال بودن متغ ي، بعد از بررسية آماريآزمون فرض يبرا
ج آن يشده است كه نتا استفاده  يا نمونه tع ي، از توزرنوفيآزمون كلموگروف ت اسم

 داده شده است.( نشان 2در جدول )
 

 ع برقيتوز يها در شركت يسپار برون ي: آزمون اثربخش5جدول 

ت يريابعاد مد

 يسپار برون
 نيانگيم

انحراف 

 اريمع

 0ارزش آزمون= 

T 
درجه 

 يآزاد

سطح 

 يمعنادار

 %50نان يفاصله اطم

 کرانه باال نييکرانه پا

 142/1 -155/1 757/1 57 554 8455/1 153/5 نه يكاهش هز

 818/1 124/1 111/1 57 714/5 2533/1 551/5 محور  يستگيتمركز بر شا

 875/1 151/1 111/1 57 235/5 2143/1 515/5  يسازمان يچابك ساز

 
 يو سطح معنادار tشود، با توجه به مقدار  يده مي( د2طور كه در جدول ) همان
ست، از نظر ينه اثربخش نيهرچند در كاهش هز يسپار شده، برون مشاهده
متوسط   يتوانسته است در سطح يمحور يها يستگيو تمركز بر شا يساز چابك

 دا كند. يشده دست پ نييبه اهداف تع
 رگذار هستند؟ينه تأثيبر كاهش هز يسپار ت برونيريا ابعاد مديآ پرسش دوم:

 توان مطرح كرد: ير را ميز يآمار يها هين پرسش پژوهش، فرضيپاسخ به ا يبرا
 

  H0:   0ع اثربخش نيست. يتوز يها نه در شركتيبر كاهش هز يسپار ت برونيريمد

  Ha:  ≠ 0ع اثربخش هست. يتوز يها در شركت نهيبر كاهش هز يسپار برونت يريمد
 
 ياستفاده شده است. بعد از بررس يون خطي، از رگرسيه آماريآزمون فرض يبرا

ر وابسته، استقالل ينرمال بودن متغانس ثابت و يون )واريط استفاده از رگرسيشرا
ر وابسته يان متغيبودن رابطة م يمستقل و خط يرهايان متغيم يخط خطاها، نبود هم

رگذار بود كه ينه تأثيت دانش بر كاهش هزيرير مديمستقل(، فقط متغ يرهايو متغ
 ( نشان داده شده است.3ج آن در جدول )ينتا
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 نهيبركاهش هز يسپار ت برونيرير مدیتأث يبررس ون گام به گام دریج رگرسي: نتا6جدول 

 يسطح معنادار tزان يم ب بتايضر Bزان يم کننده ينيب شير پيمتغ ر مالکيمتغ

 111/1 22/5 21/1 87/1 ت دانشيريمد نهيكاهش هز

 يسطح معنادار ن واتسونيدورب نيانگيمربع م يدرجه آزاد جمع مربعات مدل

 111/1 33/15 52/5 1 52/5 ونيرگرس

R 21/1 1 تولرانس 53/1 نييب تعيضر 

 
 يونيب رگرسيت دانش با ضريريشود، مد يده ميطور كه در جدول د همان

 يسپار ت برونيرينه در مديرگذار بر كاهش هزيتأث يديكل يرهاياز متغ يكي 21/1
 ن در صنعت برق كشور است.يخدمات مشترك

 رگذار هستند؟يتأث يستگيبر تمركز بر شا يسپار ت برونيريا ابعاد مديآ پرسش سوم:
 ر مطرح هستند:يز يآمار يها هين پرسش پژوهش، فرضيپاسخ به ا يبرا
 

  H0:   0ع اثربخش نيست. يتوز يها در شركت يستگيبر تمركز بر شا يسپار ت برونيريمد

  Ha:  ≠ 0ع اثربخش هست. يتوز يها در شركت يستگيتمركز بر شابر  يسپار برونت يريمد

 
 ياستفاده شده است. بعد از بررس يون خطي، از رگرسيه آماريآزمون فرض يبرا

بر تمركز بر ت دانش و ادارة كار، يريمد يرهايون، فقط متغيط استفاده از رگرسيشرا
 ( نشان داده شده است.7ج آن در جدول )يرگذار بودند كه نتايتاث يستگيشا

 
بر تمركز بر  يسپار ت برونيرير مدیتأث يبررسون گام به گام در یج رگرسي: نتا2جدول 

 يمحور يها يستگيشا

 يسطح معنادار tزان يم ب بتايضر Bزان يم کننده ينيب شير پيمتغ ر مالکيمتغ

تمركز بر 

 يستگيشا

 111/1 38/5 83/1 87/1 ت دانشيريمد

 118/1 11/5 53/1 83/1 اداره كار

 يسطح معنادار ن واتسونيدورب نيانگيمربع م يدرجه آزاد جمع مربعات مدل

 111/1 33/1 75/5 5 82/2 ونيرگرس

R 75/1 41/1 تولرانس 25/1 نييب تعيضر 

 



 ساناز رهنورد و رامز صفری/  ...سپاری در ارزشیابی اثربخشی برون

 8811پاییز و زمستان /  27/ شماره فرايند مديريت و توسعه

 

15 

ب با يترت ت دانش و ادارة كار، بهيريشود، مد يده ميطور كه در جدول د همان
در  يمحور يها يستگيبر تمركز بر شا 53/1و  83/1 يونيب رگرسيضرا

 رگذار هستند.يع برق كشور تأثيتوز يها شركت
رگذار يتأث يسازمان يبر چابك يسپار ت برونيريا ابعاد مديآ پرسش چهارم:

 هستند؟
 توان طرح كرد: ير را ميز يآمار يها هين پرسش پژوهش، فرضيپاسخ به ا يبرا

  H0:   0ع اثربخش نيست. يتوز يها در شركت يسازمان يبر چابك يسپار ت برونيريمد

  Ha:  ≠ 0ع اثربخش هست. يتوز يها در شركت يسازمان يچابكبر  يسپار نبروت يريمد
 
 ياستفاده شده است. بعد از بررس يون خطي، از رگرسية آماريآزمون فرض يبرا

رگذار بود يتاث يسازمان ير ادارة كار بر چابكيون، فقط متغيط استفاده از رگرسيشرا
 ( نشان داده شده است.4ج آن در جدول )يكه نتا
 

 يبر چابك يسپار ت برونيرير مدیتأث يون گام به گام در بررسیج رگرسينتا: 1جدول 
 يسازمان

 يسطح معنادار tزان يم ب بتايضر Bزان يم کننده ينيب شير پيمتغ ر مالکيمتغ

 111/1 38/5 22/1 34/1 اداره كار يسازمان يچابك

 يسطح معنادار ن واتسونيدورب نيانگيمربع م يدرجه آزاد جمع مربعات مدل

 111/1 58/5 11/5 1 11/5 ونيرگرس

R 22/1 1 تولرانس 51/1 نييب تعيضر 

 
، بر 22/1 يونيب رگرسيشود، ادارة كار با ضر يده ميطور كه در جدول د همان

 رگذار است.يع برق تأثيتوز يها در شركت يسازمان يچابك

 يريگ جهينت

نه، يگانه )كاهش هز ابعاد سه يبر مبنا يسپار برون ين پژوهش، اثربخشيدر ا
شدة مونكزا و  لي( مدل تعديسازمان يو چابك يمحور يها يستگيتمركز بر شا

پژوهش نشان داد كه راهبرد  يها افتهي( مورد سنجش قرار گرفت. 5112همكاران )
نه دست يع برق نتوانسته است به هدف كاهش هزيتوز يها در شركت يسپار برون
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 يطور نسب ، بهيمحور يها يستگيو تمركز بر شا يزمانسا يابد و از نظر چابكي
برق بر  يرويع نيتوز يها شركت يسپار ت برونيريمد يموفق بوده است. بررس

ت يريز نشان داد كه مدي( ن5113گانة مدل پاور همكاران ) ابعاد پنج يمبنا
ن پژوهش يا يها افتهيشود. در ضمن،  يم يابيدر سطح متوسط ارز يسپار برون

نه و يت دانش بر كاهش هزيري، مديسپار ت برونيرينشانگر آن است كه از ابعاد مد
و  يمحور يها يستگيو ادارة كار بر تمركز بر شا يمحور يها يستگيتمركز بر شا

، يسپار برون ينسب يگر، اثربخشيرگذار هستند. به سخن ديتأث يسازمان يساز چابك
ن پژوهش يا يها افتهيگر، يبه سخن دت دانش هستند. يرياز ادارة كار و مد يناش

مانكاران، يت رابطه با پيري، بر ابعاد مديسپار ت برونيريدهد كه در مد ينشان م
(. 8توجه نشده است )شكل  يرفتنيپذ يت كاركنان در سطحيريو مد يت ماليريمد

ت جامع يريمد يجا ع برق، بهيتوز يها توان گفت در شركت ين، ميبنابرا
 در تضاد است. يسپار اتفاق افتاده كه با منطق برون يرهاساز ي، نوعيسپار برون
 

 
 آن يبر اثربخش يسپار ت برونيرير مدیتأث يي: مدل نها4شكل 

 
خدمات مشتركان را در  يسپار ت در برونيريزنگ خطر سوء مد يا افتهين يچن

شود در انتخاب ابتكارات  يشنهاد مين، پيصنعت برق به صدا درآورده است؛ بنابرا
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 يبرا يسپار ت برونيريمد يشود و چگونگ يتلق يران جدي، آموزش مديتيريمد
ز مطرح است كه چرا ين مسأله ني، ايا افتهين يآنان آموزش داده شود. با توجه به چن

شنهاد يرو، پ نيت نشده است. از ايريطور كارآمد و اثربخش مد به يسپار برون
ت يريبه مد يتوجه ا كمي يتوجه يل بيدربارة دال يليتكم يها شود پژوهش يم

 يرهاين احتمال وجود دارد كه متغين، ايرد. افزون بر ايصورت گ يسپار برون
 يو اثربخش يسپار ت برونيريان مديدر كار هستند كه روابط م يا كننده ليتعد

 يا كننده ليتعد يرهاين متغيچن ييدهند. شناسا ير قرار ميرا تحت تأث يسپار برون
 است. يليتكم يها ژوهشازمند پيز نين

 يدارا يعلوم انسان يها گر پژوهشيز همانند دين پژوهش نيكه، ا نيسخن آخر ا
 يت ذاتيتوان به محدود يخاص خود است كه از آن جمله م يها تيمحدود
 ع اشاره كرد.يگر صنايها به د افتهي يريپذ ميت تعمينامه و محدود پرسش
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 پژوهش يرهايمتغ يها سنجهوست: يپ

 يسپار برون ياثربخش يسپار ت برونيريابعاد مد

 نهيكاهش هز (Work Administration)اداره كار 

طور مرتب  شده به يسپار برون يانجام درست كارها
 شود. يم يريگيپ

خدمات ات يدر  عمل يانسان يروين يها نهيهز
 افته است.ين كاهش يمشترك

مانكاران يپ يدر خصوص انجام به موقع كارها از سو
 وجود دارد. ينظارت كاف

ات خدمات يدر عمل يفرع يگذار هيسرما
 افته است.ين شركت كاهش يمشترك

مانكاران، يف، دانش الزم به پيانجام كارآمد وظا يبرا
 شود. يمنتقل م

ن يخدمات مشتركات يدر عمل يجار يها نهيهز
 افته است.يشركت كاهش 

مانكاران در شركت يارتباط با پ يبرا يمسئول مشخص
 وجود دارد.

ات خدمات يتعدادكاركنان شركت در عمل
 افته است.ين كاهش يمشترك

ف شده يتعر يبه خوب يسپار ت برونيريم مدينقش ت
 است.

ات خدمات يعمل يتوسعه در اجرا يها نهيهز
 افته است.ين كاهش يمشترك

 يطور ادوار ت بهيفيمانكاران از نظر كيعملكرد پ
 شود. يم يابيارزش

 يمحور يها يستگيتمركز بر شا

 يمانكاران روزانه گردآوريمرتبط با عملكرد پ يها داده
 شود. يو گزارش م

افته يش يشركت افزا ياصل يها تيتمركز بر فعال
 است.

كنترل مانكاران از نظر كاهش خدمات يعملكرد پ
 شود. يم

از شركت يمورد ن يها يبه فناور يدسترس
 ل شده است.يتسه

مانكاران ين كارفرما و پيجاد اعتماد متقابل بيا يبرا
 شود. يتالش م

ت شده يبان در شركت تقويپشت يها تيقابل
 است.

 Financial Management)) يت ماليريمد
ن يشتر در حوزه خدمات مشتركيت بيظرف

 ت.شركت خلق شده اس

طور  مانكاران بهيبه پ يا و دوره يجار يها پرداخت
 شود. يمرتب انجام م

در شركت  يديكل يها تيفرصت بهبود قابل
 فراهم شده است.

كارفرما  يانجام كار از سو يبند مانكاران از زمانيپ
 ت دارند.يرضا

 يساز چابك

 شود. يطور مرتب كنترل م مانكاران بهيپ يعملكرد مال
 يطيرات محييع به تغيسر توجه و واكنش
 افته است.يش يافزا

توسط  يهيل توجيبا دال يسپار بودجه ساالنه برون
 شود. يم ميكارفرما تنظ

ش يان افزايسرعت در ارائه  خدمات به مشتر
 افته است.ي

مانكاران يف واگذارشده به پياز وظا يگزارش مال
 شود. يه ميطور مرتب ته به

 افته است.يان  بهبود يت ارائه شده به مشتريفيك

ان يدر ارائه خدمات به مشتر يريپذ انعطافق مطابقت و كنترل يطور دق به يسپار برون يها نهيهز



 ساناز رهنورد و رامز صفری/  ...سپاری در ارزشیابی اثربخشی برون

8811پاییز و زمستان /  27/ شماره فرايند مديريت و توسعه  

 

91 

 يسپار برون ياثربخش يسپار ت برونيريابعاد مد

 شتر شده است.يب گردد. يم

عملكرد آنان  يمانكاران برمبنايبه پ يپرداخت نقد
 رد.يگ يصورت م

 افته است.ينفعان بهبود يبه ذ ييپاسخگو

مانكاران مطلع يبه پ يسپار از نحوه برون يمال يها ميت
 هستند.

در ارائه خدمات كاهش  يانسان يروين يخطاها
 افته است.ي

 افته است.يش ياعتماد ارباب رجوع به شركت افزا (Communication Management)ت ارتباطات يريمد

طور مرتب انتقال  مانكاران بهين كارفرما و پياطالعات ب
 ابد.ي يم

 

مانكاران ين كارفرما و پيب يمناسب يارتباط يها شبكه
 شده است. يانداز راه

مانكاران ارتباط و يدائما با پ يسپار ت برونيريم مديت
 تعامل دارند.

مانكاران وجود ين كارفرما و پيب يكيارتباطات الكترون
 دارد.

 يستم اطالعاتيبر س يمانكاران مبتنيگزارش عملكرد پ
 رد.يگ يه و ارائه ميته

ها متناسب با  ستميه شده از سيگزارشات ته
 است. يسپار برون يقراردادها

ت يكرد حفظ امنيمانكار به اطالعات با رويپ يدسترس
 رد.يگ يها صورت م داده

بان يپشت يها ستميتوسط س يا ت اطالعات مبادلهيامن
 شود. يكنترل م

 شود. يممانكاران ارسال يق شبكه به پيروز از طر اطالعات به

 Management) (Knowledgeانش ت ديريمد

ف يوظا يسپار ات ارزنده با برونيخلق دانش و تجرب
 افته است.يش يافزا يفرع

ت اثربخش يريمد يرا برا يديجد يها دهيافراد ا
 كنند. يمطرح م يسپار برون

م دانش يمانكاران تسهين كارفرما و پيدر تعامل ب
 رد.يگ يصورت م

شگام در يپ يها جذب دانش از شركت يبرا كارفرما
 كند. يتالش م يسپار برون

ران ارشد يتوسط مد يسپار دانش برون يمستندساز
 شود. يم يريگيپ
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 يسپار برون ياثربخش يسپار ت برونيريابعاد مد

افراد در خصوص  يدانش ضمن يآور جمع
 ش است.يرو به افزا يسپار برون

د يكرد خلق دانش جديبا رو يسپار ند برونيفرا
 شود. يم يابيارزش

 Personnel Management)) يپرسنلت يريمد

ند يخاص موجب بهبود فرآ يها ميها و ت ل گروهيتشك
 شده است. يبرون سپار

در  يانسان يرويل نيات تعديعمل يسپار با برون
 شركت انجام گرفته است.

در  يسپار ز برونيآم تيموفق ياجرا يم راهبريت
 شركت وجود دارد.

كاركرد روزانه ، نظارت بر ياتيعمل يها ميت
 دار هستند. را عهده يسپار برون

در  يسپار نظارت بر عملكرد برون يبرا يته راهبريكم
 شود. يل ميشركت تشك

از يمانكاران با تخصص مورد نيانتخاب پرسنل پ
 رد.يگ يكارفرما صورت م

در شركت  يسپار كارشناس مسئول جهت كنترل برون
 انتخاب شده است.
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