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چكيده

ارزشيابي اثربخشي برونسپاري
در حوزة خدمات مشترکان
صنعت برق
ساناز رهنورد
رامز صفري

رشد كاربرد برونسپاري در عصر پیشِ رو بیشتر ناشي از
گسترش فضاي رقابتي و بهكارگیري برونسپاري بهعنوان يك
راهبرد در اين عرصه است .امروزه اين اصطالح ناظر بر انتقال
وظايف يا فرايندهاي غیراصلي به بیرون از سازمان و انجام آنها از
طريق پیمانكاراني است كه در نقش شركاي تجاري ظاهر ميشوند .از
اينرو ،برونسپاري فرصتي است براي سازمانها تا به وظايف
اصلي و كلیدي خود بپردازند .بيشك ،ارزشیابي چنین راهبردي
بهنوبه خود ميتواند در خلق دانش جديد و بهبود فرايند مديريت
برونسپاري كمككننده باشد .با چنین نگاهي ،در اين پژوهش نهتنها
اثربخشي برونسپاري در شركتهاي توزيع برق مورد ارزشیابي
قرار گرفت؛ بلكه میزان تأثیرپذيري آن از مديريت برونسپاري نیز
بررسي شد .براي اين منظور از میان  47شركت توزيع برق در سطح
كشور 81 ،شركت بهعنوان نمونة آماري انتخاب و دادههاي موردنیاز
به روش پرسشنامه پژوهشگرساخته گردآوري شد.
تحلیل يافتههاي پژوهش نشانگر آن است كه راهبرد
برونسپاري در كاهش هزينة توفیق چنداني نداشته ،اما از نظر
چابكي سازماني و تمركز بر شايستگيهاي محوري بهطور نسبي
موفق بوده است .در ضمن ،يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه از
ابعاد مديريت برونسپاري تنها متغیرهاي مديريت دانش و اداره
كار ،اثربخشي برونسپاري را تحتتأثیر قرار دادهاند.

کليدواژهها :ارزشيابي اثربخشي ،مديريت برونسپاري،
مديريت مالي ،کاهش هزينه ،تمرکز بر شايستگي و
چابکسازي.
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ارزشیابي اثربخشي برونسپاري در حوزة خدمات
مشتركان صنعت برق

ساناز رهنورد

8
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رامز صفري

مقدمه

امروزه ،برونسپاري خدمات توجهي روزافزون را در ادبيات مديريت به خود
اختصاص داده؛ ولي ديده ميشود كه برخي از سازمانها ،برونسپاري را با رهاسازي
اشتباه گرفتهاند .وقتيكه تصميم به اجراي راهبرد برونسپاري گرفته ميشود ،عالوه بر
وجود افراد ماهر و متخصص ،اطالعات و فناوري ،براي اجرا بايد نسبت به فرهنگسازي،
ساختار سازماني مناسب و همچنين كنترل آن در جهت اثربخشي سازماني ،اقدامات
موردنياز صورت پذيرد .تغييرات در سازمان ،متناسب با نوع و شيوة برونسپاري ،باعث
افزايش حالت انعطاف و سرعت سازمان ميشود و سازمان ميتواند در محيط تجاري
نسبت به تغييرات واكنش بههنگام از خود نشان دهد .مديريت دانش و تدبير ،مقياسهايي
مناسب از نشانگان فرآيند بلوغ برونسپاري هستند (.)Power et al., 2006
مديريت موفق و اثربخش برونسپاري ،نيازمند تركيبي از مهارتهاي مديريتي است.
برونسپاري يك ابزار است ،مزاياي آن به مهارت افرادي بستگي دارد كه اين ابزار را
مديريت ميكنند .كوربت )5118( 1بر اين باور است كه برونسپاري ،محيط عملياتي
جديدي را پيشِ روي سازمان قرار ميدهد .ازاينرو ،سيستم مديريتي جديدي را بايد در
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بايد معيارهاي روشني براي سنجش مديريت برونسپاري خود داشته باشد .در ارزشيابي

3. Corbett
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برونسپاري موفقيتآميز ،مقياسهايي گوناگون از سوي انديشمندان ارائه شده است.
راماراپو و همكاران )1337( 1بر معيارهاي عملكرد عيني و مناسب در ارزشيابي تأكيد
دارند؛ درحاليكه الموتي )5115( 5بر ارتباطات سازماني اثربخش و تسلط بر مهارتهاي
مذاكره و انتخاب درست شركاي برونسپاري در ارزشيابي برونسپاري تأكيد دارد.
بهموجب خطمشيهاي كالن در بخش دولتي ايران ،برونسپاري بهعنوان يك
راهبرد كليدي در بخشهاي گوناگون دولتي توسط سازمانها و شركتهاي دولتي
بهكار گرفته شده است .يكي از اين بخشها ،صنعت برق كشور است .بنابراين،
پرسش كليدي پژوهش آن است كه تا چه حد راهبرد برونسپاري بهطور اثربخش
در شركتهاي صنعت برق كشور مديريت شده است؟
مفهوم برونسپاري

تاريخشناسان به اين نكته اشاره ميكنند كه برونسپاري از ديرباز (زمان باستان)
وقتيكه امپراتورها ،سربازان و افراد محلي را براي حفاظت از مرزشان اجاره ميكردند،
در ادارة كشورها قدمت دارد .رشد چشمگير برونسپاري در چند دهة اخير موجب
شده است كه يك سازمان فقط بر قابليتهاي اصلي خود تمركز كرده و فعاليتهاي
غيراصلي را به پيمانكاران خارجي واگذاري ميكند (Burnes & Anastasiadis, 2003؛
رهنورد .)1531 ،بهطوركلي ،انديشمندان در تعريف برونسپاري ،بر فرايندي اشاره دارند
كه سازمان در انجام برخي از وظايف خود بر منابع برونسازماني تكيه ميكند .مهمترين
تعاريف برونسپاري در جدول ( )1خالصه شده است.
جدول  :8تعاريف برونسپاري از ديدگاه انديشمندان مديريت
منبع

تعريف

)Butler (2003

برونسپاري را مديريت بيرون از درون مينامد.

)Greaver (1999

1. Ramarapu et al.
2. Elmuti

برونسپاري را عمل انتقال بعضي از فعاليتهاي تكرارشونده سازمان و حق
تصميمگيري در مورد آنها به پيمانكاران خارجي بر اساس قرارداد مينامد.

Baily et al.

برونسپاري را يك قرارداد ميان پيمانكار خارجي و يك سازمان مشتري ميداند كه در

)(1998

آن ،پيمانكار يك يا چند فعاليت سازمان را به عهده ميگيرد.

& Rebernik

برونسپاري را برقراري رابطة نتيجهگرا با تأمينكنندة خارجي براي فعاليتهايي

)Bradac (2006

ميداند كه پيشتر بهطور سنتي در داخل سازمان انجام ميگرفت.

Zhu et al.

برونسپاري را فرايند انتقال مسؤوليت انجام يك وظيفه خاص از يك گروه كارمند به

)(2001

يك گروه غيركارمند ميدانند.
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با توجه به جدول ( ،)1ميتوان گفت كه برونسپاري يك رويكرد مديريتي
است براي واگذاري مسؤوليت عمليات يك فرايند يا تأمين خدمات به يك عامل
خارجي كه پيشتر توسط خود سازمان انجام ميشد.
مديريت رابطة برونسپاري

مديريت موفق و اثربخش برونسپاري نيازمند تركيبي از مهارتهاي مديريتي
است .برونسپاري يك ابزار است؛ مزاياي آن به مهارت افرادي بستگي دارد كه اين
ابزار را مديريت ميكنند .مديريت رابطة برونسپاري به مفهوم بهبود مبتني بر
اصولي است كه در مراحل راهاندازي و انتقال پروژه وضع شدهاند (رهنورد.)1531 ،
بنابراين ،سازماندهي فرآيندها ،ايجاد سامانة اطالعاتي ،پايش مستمر فعاليتها ،براي
مديريت رابطه ضروري است .كوربت ( )5118بر اين باور است كه مديريت
برونسپاري نيازمند سيستمهاي مديريت بههم وابسته 1است .بهموازات گسترش
روابط برونسپاري ،بايد سيستمهاي جديد مديريت بههم وابسته ،مانند كميته
همياري طراحي شود .روابط برونسپاري فقط شامل خدمات عملياتي نيست كه
بايد مديريت شود؛ چنين رابطهاي ،جرياني مستمر از پروژههاي گسسته را توليد
ميكند .اين پروژهها در واكنش به احتياجات متغير و ارتقاي خدمات توسط
پيمانكار ضروري هستند .هيوود )5111( 5با تمركز بر مديريت قراردادهاي
برونسپاري ،اين بحث را مطرح ميسازد كه برونسپاري مؤثر نيازمند مديريت بهينه
قراردادهاست .قراردادي است كه منافع دوطرف ،يعني پيمانكار و سازمان مشتري را
بهگونهاي تأمين كند كه احساس بُرد ت بُرد در دوطرف بهوجود آيد .بنابراين ،از نگاه
فراسوي كالن ،نبايد سازمان مشتري قراردادي را بهينه ارزيابي كنند كه نفع يكطرفه
داشته باشد .به گمان پاور و همكاران )5113( 5عناصر مديريت اثربخش رابطة
برونسپاري ،عبارتند از:
 .1ادارة كار :يكي از وظايف بحراني در مديريت برونسپاري ،حصول اطمينان
از انجام فرآيند /وظيفه برونسپاري شده است .ادارة كار در بسياري موارد ،شبيه
مديريت پروژه است كه بايد كارهاي واگذارشده ،بههنگام انجام شود.
 .5مديريت ارتباطات :انتقال اطالعات ميان مشتري و پيمانكار از اهميتي بيشتر
برخوردار است .افزايش نقش اطالعات در سازوكارهاي ارتباطات است.
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 .5مديريت دانش :در زمان برونسپاري ،سازمان نيازمند كسب و تجربيات
جديد است .مديريت دانش شامل تسهيم (تشكيل جلسات منظم ميان كاركنان
مرتبط) بهترين اقدامات ،ايدهها ،نوآوريها و بهبود فرآيندها ميان سازمان مشتري و
پيمانكار است.
 .8مديريت كاركنان :يك سازمان بايد در مورد چگونگي ادارة كاركنان گوناگونِ
سهيم در برونسپاري ،برنامههايي شفاف داشته باشد .و اعضاي تيمها را به
گروههاي متفاوت تقسيم نماييد؛ تيم اجرايي ،تيم ثابت عملياتي ،كميتهها ،تيم
مقاصد خاص.
 .2مديريت مالي :توافقهاي برونسپاري ،سازوكارهايي را براي پرداختهاي
ادواري به پيمانكار درنظر ميگيرند .ضروري است زمان پرداختها متناسب با تمام
ادوار كارها باشد.
اثربخشي برونسپاري

برونسپاري كاربرد راهبردي منابع برونسازماني براي انجام فعاليتهايي است
كه بهطور سنتي از طريق افراد و منابع درونسازماني صورت ميگرفت .بنابر نظر
استرن ،)1331( 1ارزشيابي عبارت است از هر فعاليتي كه در فرايند برنامهريزي،
دستاندركاران را قادر ميسازد تا ياد گرفته و در مورد پيشفرضهاي آغازين،
فرايندهاي اجرايي ،و پيامدهاي ابتكارات نوآورانه خود قضاوت كنند .بنابراين،
پرسش از اثربخشي برونسپاري ،نيازمند ارزشيابي راهبرد برونسپاري در
سازمانهايي است كه در عمل ،آن را بهعنوان راهبرد مديريت بهكار گرفتهاند.
ازاينرو ،ارزشيابي برونسپاري ،فرايندي است كه در آن مشخص ميشود راهبرد
برونسپاري در عمل تا چه حد موفق بوده و به اهداف تعيينشده دست يافته است.
ارزشيابي ابزاري است براي تعيين اثربخشي برونسپاري و در بهبود و نوسازي
چنين راهبردي ،سهم بهسزايي دارد.
مونكزا و همكاران )5112( 5برونسپاري را زماني اثربخش ميدانند كه در
1. Stern
2. Monckza et al.

كاهش هزينهها ،تسهيل تمركز بر شايستگيهاي محوري و درآمدزايي به شرح
جدول ( )5كمككننده باشد.
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جدول  :7ابعاد و شاخصهاي اثربخشي برونسپاري (مونكزا و همكاران)7775 ،
شاخصها

ابعاد اثربخشي
كاهش هزينه عملياتي

برآوردهسازي الزامات كوچكسازي

كاهش سرمايهگذاري

كاهش هزينههاي بهبود و توسعه

تبديل هزينههاي ثابت به متغير

كسب بينش رقابتي

كاهش هزينه

تمركز بر كسبوكار اصلي
تمركز بر شايستگي

دسترسي به فناوري
دسترسي به مهارتهاي موردنياز
دسترسي به راهكار براي ساخت قابليت

خلق ظرفيت بيشتر
تأمين قابليتهاي پشتيبان
همترازي با فرهنگ /فلسفه /خطمشي

افزايش انعطافپذيري و واكنش

كاهش زمان درنگ مشتري

افزايش سرعت در بازار

افزايش درآمد

بهبود كيفيت

دسترسي به بازار

درآمدزايي

البته بايد درنظر داشت كه سازمانهاي بخش دولتي در كاربرد برونسپاري كمتر
به درآمدزايي توجه دارند و معيار چابكي سازماني را جايگزين درآمدزايي كردهاند.
چابكي سازماني در بخش دولتي ،بهعنوان يكي از محورهاي كليدي در سياستهاي
كلي نظام اداري ايران ،موردتوجه و تأكيد واقع شده است .چابكي سازماني ،عبارت
است از قابليت سازمان در احساس ،درك و پيشبيني تغييرات در محيط كاري و
سازگاري سريع و بهينه با آنها و بر مبناي ابعاد چهارگانة شايستگي ،سرعت،
واكنش و انعطافپذيري ،سنجيده ميشود (.)Sharifi & Zhang, 1991
مدل مفهومي پژوهش

با توجه به مباني نظري پيشگفته ،مدل مفهومي پژوهش به شرح شكل ()1
نشان داده ميشود .اين مدل ،تلفيقي از مدل پاور و همكاران ( )5113با مدل
تعديلشدة مونكزا و همكاران ( )5112است.
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شكل  :8مدل مفهومي پژوهش

همانطور كه در مدل مفهومي ديده ميشود ،اثربخشي برونسپاري داراي ابعاد
سهگانة كاهش هزينه ،تمركز بر شايستگي و چابكسازي است كه برمبناي مدل
تعديلشدة مونكزا و همكاران انتخاب شده است .مديريت برونسپاري نيز بنابر
مدل پاور و همكاران ( )5113و بر مبناي ابعاد پنجگانه سنجش ميشود.
پرسشهاي پژوهش

 .1آيا برونسپاري در شركتهاي توزيع برق اثربخش است؟
 .5آيا ابعاد مديريت برونسپاري بر كاهش هزينه تأثيرگذار است؟
 .5آيا ابعاد مديريت برونسپاري بر تمركز بر شايستگي تأثيرگذار است؟
 .8آيا ابعاد مديريت برونسپاري بر چابكسازي سازمان تأثيرگذار است؟
روششناسي پژوهش

با توجه به مدل پياز پژوهش ساندرز و همكاران ،)5113( 1اين پژوهش از نظر جنبة
1. Saunders et al.

فلسفي ،اثباتگراست؛ زيرا در اين پژوهش ،فرض بر آن است كه اصول علمي واقعي
بوده و مستقل از زمان ،مكان و شرايط هستند .هر پژوهشي ميتواند بر اساس رويكردي
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خاص انجام شود كه رويكرد موردنظر در اين پژوهش ،رويكردي قياسي است .اين
پژوهش از نظر راهبرد ،از نوع پيمايشي است؛ زيرا در آن ،پژوهشگر نوعي پيمايش روي
يك نمونه اجرا ميكند تا نگرشها و مالحظات تصميمگيري جامعه را توصيف كند .اين
پژوهش از نظر روششناختي ،پژوهشي تكروشي 1است؛ زيرا براي پاسخ به پرسشهاي
پژوهش ،از روش منفرد در گردآوري و تحليل دادهها استفاده ميكند .پژوهش تكروشي
در مقابل روشهاي تلفيقي و چندروشي مطرح شده است .از نظر افق زماني نيز پژوهش
پيشِرو ،تكمقطعي بهشمار ميرود .در پژوهشهاي تكمقطعي ،اطالعات فقط در يك
برهه از زمان جمعآوري ميشود .به بيان ديگر ،در پژوهشهاي مقطعي ،پژوهشگران در
يك نقطه از زمان به مشاهده ميپردازند .از نظر هدفشناختي ،اين پژوهش از نوع
كاربردي است؛ زيرا اين نوع پژوهشها با هدف رفع يا كاهش مشكالت سازماني به انجام
ميرسد .به سخن ديگر ،اين پژوهش از نظر هدفشناختي يك پژوهش كاربردي است؛
زيرا نتايج آن در شركتهاي موردمطالعه كاربرد دارد.
جامعة آماري بهكل گروه افراد ،رخدادها يا چيزهايي اشاره دارد كه پژوهشگر
ميخواهد به پژوهش دربارة آنها بپردازد (سكاران .)538 ،1531 ،جامعة آماري
پژوهش پيشِرو ،شركتهاي توزيع نيروي برق صنعت برق كل كشور است كه
كموبيش تعداد آنها  81شركت است .با توجه به جدول مورگان و كرجسي

5

( ،)1371حجم نمونه  54شركت انتخاب شد؛ در هر شركت توزيع در سطح كشور،
پنج پرسشنامه ميان معاون فروش و خدمات مشتركان و كارشناسان اجرايي درگير
در برونسپاري توزيع شد .در اين پژوهش براي سنجش روايي صوري پرسشنامه،
عالوه بر استفاده از مباني نظري ،از نظر خبرگان و براي سنجش پايايي آن از آلفاي
كرونباخ استفاده شده است (جدول .)5
جدول  :8ضريب كرونباخ ابعاد مختلف متغیرهاي پژوهش
متغير

مديريت برونسپاري

ابعاد

تعداد شاخصها

آلفاي كرونباخ

اداره كار

3

1/731

مديريت مالي

4

1/788

مديريت ارتباطات

3

1/712

مديريت دانش

7

1/412

مديريت كاركنان

7

1/713

1. Mono Method
2. Morgan & Krejcie

21
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ادامه جدول  :8ضريب كرونباخ ابعاد مختلف متغیرهاي پژوهش
متغير
اثربخشي برونسپاري

ابعاد

تعداد شاخصها

آلفاي كرونباخ

كاهش هزينه

2

1/487

تمركز بر شايستگي محوري

2

1/448

چابكي

2

1/433

يافتههاي پژوهش

همانطور كه پيشتر اشاره شد ،براي سنجش مديريت برونسپاري از مدل پاور
و همكاران ( )5113استفاده شده است كه مدل تارعنكبوتي آن در شكل ( )5نشان
داده شده است.

شكل  :7مقايسة ابعاد مديريت برونسپاري در شركتهاي توزيع برق

همانطور كه در شكل ديده ميشود ،ابعاد ادارة كار ( ،)5/53مديريت مالي
( )5/55و مديريت ارتباطات ( )5/85در مقايسه با ديگر متغيرها داراي باالترين
ميانگين و مديريت دانش ( )5/15و مديريت كاركنان ( )5/13داراي پايينترين
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ميانگين هستند .بنابراين ،ضروري است براي بهبود مديريت برونسپاري با توجه به
مؤلفة آن و شاخصهاي مرتبط ،اقدامات اصالحي انجام گردد .آمارهاي توصيفي و
اثربخشي برونسپاري نيز نشان ميدهد كه چابكسازي داراي بيشترين ميانگين
( )5/51و تمركز بر شايستگيهاي محوري داراي كمترين ميانگين ( ،)5/55و
كاهش هزينه با ميانگين ( )5/53در حد وسط قرار دارد.

شكل  :8مقايسة ابعاد اثربخشي برونسپاري در شركتهاي توزيع برق

همانطور كه در شكل ديده ميشود ،با وجود اختالف ميانگين ابعاد اثربخشي
برونسپاري ،همگي آنها در همسايگي ميانگين مفروض ( )5قرار دارند .بنابراين،
با درنظر گرفتن شاخصهاي هر يك از اين ابعاد سهگانه ،الزم است تمهيدات الزم
براي ارتقاي آنها انديشيده شود.
مقايسة ابعاد مديريت برونسپاري در  54شركت توزيع برق در جدول ( )8نشان
داده شده است .همانطور كه در جدول ( )8ديده ميشود ،از نظر متغير «ادارة كار»،
شركت توزيع برق زنجان با ميانگين ( )8/88داراي بهترين عملكرد مديريتي و شركت
توزيع برق همدان با ميانگين ( )5/45داراي بدترين عملكرد است .مقايسة مديريت مالي
در شركتهاي توزيع برق نيز نشان ميدهد كه شركت توزيع برق زنجان داراي بهترين
عملكرد ( )8/35و شركت توزيع برق خراسان رضوي داراي بدترين عملكرد ()5/35
است .عملكرد شركتهاي توزيع برق از نظر «مديريت ارتباطات» گوياي آن است كه

11
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شركت توزيع برق زاهدان ( )8/23در بهترين جايگاه و شركت توزيع برق البرز ()5/88
در بدترين جايگاه قرار دارد .مقايسة شركتهاي توزيع برق از نظر مديريت دانش،
بيانگر آن است كه شركتهاي توزيع برق زاهدان و اصفهان با ميانگين ( )8بهترين
عملكرد و شركت توزيع برق چهارمحال با ميانگين ( )5/84داراي بدترين عملكرد
است .سرانجام ،مديريت كاركنان در شركت توزيع برق خراسان رضوي داراي باالترين
ميانگين ( )8و شركت توزيع برق خوزستان داراي پايينترين ميانگين ( )5/18است.
جدول  :4مقايسة ابعاد مديريت برونسپاري در شركتهاي توزيع برق
مديريت

مديريت

مديريت

مديريت

مالي

ارتباطات

دانش

کارکنان

5/88

5/17

5/38

5/31

5/5
5/27

نام شرکت

اداره کار

اهواز

5

5/33

شرق تهران

5/52

5/13

5/51

همدان

5/45

5/18

5/18

5/28

قم

5/43

5/52

8

5/18

5

يزد

8/11

8/15

8/11

5/71

5/27

قزوين

5/43

5/35

5/43

1/85

5/85

زنجان

8/88

8/35

8/55

5/53

5/53

زاهدان

8/55

8/2

8/23

8

5/43

اصفهان 1

5/55

5/44

5/37

8

5/43

اصفهان 5

5/55

5/44

5/37

8

5/43

خوزستان

5/42

5/51

5

5/85

5/18

توانير

5/13

5/1

5/11

5/71

5/78

خراسان رضوي

5/43

5/35

5/23

5

8

فارس

5/55

5/72

5/37

5

5

شيراز

5

5/38

5/74

5/28

5/72

ياسوج

5/3

5/24

5/51

5/38

5/14

سمنان

5/32

5/55

5/31

5/3

5/15

مازندران

5/85

5/82

5/14

5/18

5/48

غرب تهران

5/2

5/75

5/57

5/44

5/55

تهران بزرگ

5/28

8/18

5/48

5/55

5/81
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ادامه جدول  :4مقايسة ابعاد مديريت برونسپاري در شركتهاي توزيع برق
مديريت

مديريت

مديريت

مديريت

مالي

ارتباطات

دانش

کارکنان

5/88

5/27

5/85

5/18

5/53
5/58

نام شرکت

اداره کار

البرز

5/23

5/52

كرمان شمال

5/84

5/28

8/17

كرمان جنوب

5/84

5/83

8/17

5/3

خراسان شمالي

5/41

5/44

8

5/13

5/18

خراسان جنوبي

5/57

5/54

5/2

5/15

5

مشهد

5/35

5/3

5/77

5/72

5/45

گلستان

5/35

5/14

5/7

5/53

5/71

چهارمحال

5/13

5/42

5/11

5/84

5/3

هرمزگان

5/31

5/45

5/5

5/38

5/51

اردبيل

5/54

5/17

5/11

5/44

5/5

گيالن

5/34

5/37

5/4

5/24

5/51

اروميه

5/7

5/85

5/83

5/43

5/85

غرب مازندران

5/54

5/53

5/14

5/3

5/14

تبريز

5/17

5/13

5/35

5/27

5/4

آذربايجان شرقي

5/23

5/44

5/43

5/27

5/85

كرمانشاه

8

5/2

5/43

5/27

5/71

بوشهر

5/24

5/34

5/74

5/83

5/85

كردستان

5/55

5/15

5/88

5/38

5/35

در اين پژوهش ،براي پاسخ به پرسشهاي پژوهش ،از آمارهاي استنباطي
متناسب با نوع پرسش پژوهش به شرح زير استفاده شده است.
پرسش نخست :آيا برونسپاري در شركتهاي توزيع برق اثربخش است؟
براي پاسخ به اين پرسش پژوهش ،فرضيههاي آماري زير را ميتوان طرح كرد:

17

برونسپاري در شركتهاي توزيع اثربخش نيست.

H0:   3

برونسپاري در شركتهاي توزيع اثربخش هست.

H a:   3
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براي آزمون فرضية آماري ،بعد از بررسي نرمال بودن متغيرها با استفاده از
آزمون كلموگروف ت اسميرنوف ،از توزيع  tنمونهاي استفاده شده است كه نتايج آن
در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول  :5آزمون اثربخشي برونسپاري در شركتهاي توزيع برق
ابعاد مديريت
برونسپاري
كاهش هزينه

ميانگين

ارزش آزمون= 0

انحراف
معيار

T

درجه

سطح

فاصله اطمينان %50

آزادي معناداري کرانه پايين کرانه باال

5/153

1/8455

554

57

1/757

-1/155

1/142

تمركز بر شايستگي محور 5/551

1/2533

5/714

57

1/111

1/124

1/818

چابك سازي سازماني 5/515

1/2143

5/235

57

1/111

1/151

1/875

همانطور كه در جدول ( )2ديده ميشود ،با توجه به مقدار  tو سطح معناداري
مشاهدهشده ،برونسپاري هرچند در كاهش هزينه اثربخش نيست ،از نظر
چابكسازي و تمركز بر شايستگيهاي محوري توانسته است در سطحي متوسط
به اهداف تعيينشده دست پيدا كند.
پرسش دوم :آيا ابعاد مديريت برونسپاري بر كاهش هزينه تأثيرگذار هستند؟
براي پاسخ به اين پرسش پژوهش ،فرضيههاي آماري زير را ميتوان مطرح كرد:
مديريت برونسپاري بر كاهش هزينه در شركتهاي توزيع اثربخش نيستH0:   0 .
مديريت برونسپاري بر كاهش هزينه در شركتهاي توزيع اثربخش هستHa:  ≠ 0 .

براي آزمون فرضيه آماري ،از رگرسيون خطي استفاده شده است .بعد از بررسي
شرايط استفاده از رگرسيون (واريانس ثابت و نرمال بودن متغير وابسته ،استقالل
خطاها ،نبود همخطي ميان متغيرهاي مستقل و خطي بودن رابطة ميان متغير وابسته
و متغيرهاي مستقل) ،فقط متغير مديريت دانش بر كاهش هزينه تأثيرگذار بود كه
نتايج آن در جدول ( )3نشان داده شده است.
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جدول  :6نتايج رگرسیون گام به گام در بررسي تأثیر مديريت برونسپاري بركاهش هزينه
متغير مالک متغير پيشبينيکننده

ميزان

B

كاهش هزينه

مديريت دانش

1/87

مدل

جمع مربعات

درجه آزادي

ضريب بتا

ميزان

1/21

5/22

t

سطح معناداري
1/111

مربع ميانگين دوربين واتسون سطح معناداري

رگرسيون

5/52

1

5/52

15/33

1/111

R

1/21

ضريب تعيين

1/53

تولرانس

1

همانطور كه در جدول ديده ميشود ،مديريت دانش با ضريب رگرسيوني
 1/21يكي از متغيرهاي كليدي تأثيرگذار بر كاهش هزينه در مديريت برونسپاري
خدمات مشتركين در صنعت برق كشور است.
پرسش سوم :آيا ابعاد مديريت برونسپاري بر تمركز بر شايستگي تأثيرگذار هستند؟
براي پاسخ به اين پرسش پژوهش ،فرضيههاي آماري زير مطرح هستند:
مديريت برونسپاري بر تمركز بر شايستگي در شركتهاي توزيع اثربخش نيستH0:   0 .
مديريت برونسپاري بر تمركز بر شايستگي در شركتهاي توزيع اثربخش هستHa:  ≠ 0 .

براي آزمون فرضيه آماري ،از رگرسيون خطي استفاده شده است .بعد از بررسي
شرايط استفاده از رگرسيون ،فقط متغيرهاي مديريت دانش و ادارة كار ،بر تمركز بر
شايستگي تاثيرگذار بودند كه نتايج آن در جدول ( )7نشان داده شده است.
جدول  :2نتايج رگرسیون گام به گام در بررسي تأثیر مديريت برونسپاري بر تمركز بر
شايستگيهاي محوري
ضريب بتا

ميزان

متغير مالک متغير پيشبينيکننده

ميزان

تمركز بر

مديريت دانش

1/87

1/83

5/38

1/111

شايستگي

اداره كار

1/83

1/53

5/11

1/118

مدل

جمع مربعات

درجه آزادي

B

t

سطح معناداري

مربع ميانگين دوربين واتسون سطح معناداري

رگرسيون

2/82

5

5/75

1/33

1/111

R

1/75

ضريب تعيين

1/25

تولرانس

1/41

14
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همانطور كه در جدول ديده ميشود ،مديريت دانش و ادارة كار ،بهترتيب با
ضرايب رگرسيوني  1/83و  1/53بر تمركز بر شايستگيهاي محوري در
شركتهاي توزيع برق كشور تأثيرگذار هستند.
پرسش چهارم :آيا ابعاد مديريت برونسپاري بر چابكي سازماني تأثيرگذار
هستند؟
براي پاسخ به اين پرسش پژوهش ،فرضيههاي آماري زير را ميتوان طرح كرد:
مديريت برونسپاري بر چابكي سازماني در شركتهاي توزيع اثربخش نيستH0:   0 .
مديريت برونسپاري بر چابكي سازماني در شركتهاي توزيع اثربخش هستHa:  ≠ 0 .

براي آزمون فرضية آماري ،از رگرسيون خطي استفاده شده است .بعد از بررسي
شرايط استفاده از رگرسيون ،فقط متغير ادارة كار بر چابكي سازماني تاثيرگذار بود
كه نتايج آن در جدول ( )4نشان داده شده است.
جدول  :1نتايج رگرسیون گام به گام در بررسي تأثیر مديريت برونسپاري بر چابكي
سازماني
متغير مالک

متغير پيشبينيکننده

چابكي سازماني

اداره كار

مدل

جمع مربعات

ميزان

B

1/34

ضريب بتا

ميزان

1/22

5/38

t

سطح معناداري
1/111

درجه آزادي مربع ميانگين دوربين واتسون سطح معناداري

رگرسيون

5/11

1

5/11

5/58

1/111

R

1/22

ضريب تعيين

1/51

تولرانس

1

همانطور كه در جدول ديده ميشود ،ادارة كار با ضريب رگرسيوني  ،1/22بر
چابكي سازماني در شركتهاي توزيع برق تأثيرگذار است.
نتيجهگيري

در اين پژوهش ،اثربخشي برونسپاري بر مبناي ابعاد سهگانه (كاهش هزينه،
تمركز بر شايستگيهاي محوري و چابكي سازماني) مدل تعديلشدة مونكزا و
همكاران ( )5112مورد سنجش قرار گرفت .يافتههاي پژوهش نشان داد كه راهبرد
برونسپاري در شركتهاي توزيع برق نتوانسته است به هدف كاهش هزينه دست
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يابد و از نظر چابكي سازماني و تمركز بر شايستگيهاي محوري ،بهطور نسبي
موفق بوده است .بررسي مديريت برونسپاري شركتهاي توزيع نيروي برق بر
مبناي ابعاد پنجگانة مدل پاور همكاران ( )5113نيز نشان داد كه مديريت
برونسپاري در سطح متوسط ارزيابي ميشود .در ضمن ،يافتههاي اين پژوهش
نشانگر آن است كه از ابعاد مديريت برونسپاري ،مديريت دانش بر كاهش هزينه و
تمركز بر شايستگي هاي محوري و ادارة كار بر تمركز بر شايستگيهاي محوري و
چابكسازي سازماني تأثيرگذار هستند .به سخن ديگر ،اثربخشي نسبي برونسپاري،
ناشي از ادارة كار و مديريت دانش هستند .به سخن ديگر ،يافتههاي اين پژوهش
نشان ميدهد كه در مديريت برونسپاري ،بر ابعاد مديريت رابطه با پيمانكاران،
مديريت مالي و مديريت كاركنان در سطحي پذيرفتني توجه نشده است (شكل .)8
بنابراين ،ميتوان گفت در شركتهاي توزيع برق ،بهجاي مديريت جامع
برونسپاري ،نوعي رهاسازي اتفاق افتاده كه با منطق برونسپاري در تضاد است.

شكل  :4مدل نهايي تأثیر مديريت برونسپاري بر اثربخشي آن

چنين يافتهاي زنگ خطر سوء مديريت در برونسپاري خدمات مشتركان را در
صنعت برق به صدا درآورده است؛ بنابراين ،پيشنهاد ميشود در انتخاب ابتكارات

16
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مديريتي ،آموزش مديران جدي تلقي شود و چگونگي مديريت برونسپاري براي
آنان آموزش داده شود .با توجه به چنين يافتهاي ،اين مسأله نيز مطرح است كه چرا
برونسپاري بهطور كارآمد و اثربخش مديريت نشده است .از اينرو ،پيشنهاد
ميشود پژوهشهاي تكميلي دربارة داليل بيتوجهي يا كمتوجهي به مديريت
برونسپاري صورت گيرد .افزون بر اين ،اين احتمال وجود دارد كه متغيرهاي
تعديلكنندهاي در كار هستند كه روابط ميان مديريت برونسپاري و اثربخشي
برونسپاري را تحت تأثير قرار ميدهند .شناسايي چنين متغيرهاي تعديلكنندهاي
نيز نيازمند پژوهشهاي تكميلي است.
سخن آخر اينكه ،اين پژوهش نيز همانند ديگر پژوهشهاي علوم انساني داراي
محدوديتهاي خاص خود است كه از آن جمله ميتوان به محدوديت ذاتي
پرسشنامه و محدوديت تعميمپذيري يافتهها به ديگر صنايع اشاره كرد.
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پيوست :سنجههاي متغيرهاي پژوهش
ابعاد مديريت برونسپاري

اثربخشي برونسپاري

اداره كار ()Work Administration

كاهش هزينه

انجام درست كارهاي برونسپاري شده بهطور مرتب

هزينههاي نيروي انساني در عمليات خدمات

پيگيري ميشود.

مشتركين كاهش يافته است.

در خصوص انجام به موقع كارها از سوي پيمانكاران

سرمايهگذاري فرعي در عمليات خدمات

نظارت كافي وجود دارد.

مشتركين شركت كاهش يافته است.

براي انجام كارآمد وظايف ،دانش الزم به پيمانكاران ،هزينههاي جاري در عمليات خدمات مشتركين
منتقل ميشود.

شركت كاهش يافته است.

مسئول مشخصي براي ارتباط با پيمانكاران در شركت

تعدادكاركنان شركت در عمليات خدمات

وجود دارد.

مشتركين كاهش يافته است.

نقش تيم مديريت برونسپاري به خوبي تعريف شده

هزينههاي توسعه در اجراي عمليات خدمات

است.

مشتركين كاهش يافته است.

عملكرد پيمانكاران از نظر كيفيت بهطور ادواري
ارزشيابي ميشود.

تمركز بر شايستگيهاي محوري

دادههاي مرتبط با عملكرد پيمانكاران روزانه گردآوري تمركز بر فعاليتهاي اصلي شركت افزايش يافته
و گزارش ميشود.

است.

عملكرد پيمانكاران از نظر كاهش خدمات كنترل

دسترسي به فناوريهاي مورد نياز شركت

ميشود.

تسهيل شده است.

براي ايجاد اعتماد متقابل بين كارفرما و پيمانكاران

قابليتهاي پشتيبان در شركت تقويت شده

تالش ميشود.

است.

مديريت مالي

((Financial Management

ظرفيت بي شتر در حوزه خدمات مشتركين
شركت خلق شده است.

پرداختهاي جاري و دورهاي به پيمانكاران بهطور

فرصت بهبود قابليتهاي كليدي در شركت

مرتب انجام ميشود.

فراهم شده است.

پيمانكاران از زمانبندي انجام كار از سوي كارفرما

چابكسازي

رضايت دارند.
عملكرد مالي پيمانكاران بهطور مرتب كنترل ميشود.

توجه و واكنش سريع به تغييرات محيطي
افزايش يافته است.

بودجه ساالنه برونسپاري با داليل توجيهي توسط

سرعت در ارائه خدمات به مشتريان افزايش

كارفرما تنظيم ميشود.

يافته است.

گزارش مالي از وظايف واگذارشده به پيمانكاران
بهطور مرتب تهيه ميشود.
هزينههاي برونسپاري بهطور دقيق مطابقت و كنترل

كيفيت ارائه شده به مشتريان بهبود يافته است.
انعطافپذيري در ارائه خدمات به مشتريان
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ابعاد مديريت برونسپاري

اثربخشي برونسپاري

ميگردد.

بيشتر شده است.

پرداخت نقدي به پيمانكاران برمبناي عملكرد آنان
صورت ميگيرد.

پاسخگويي به ذينفعان بهبود يافته است.

تيمهاي مالي از نحوه برونسپاري به پيمانكاران مطلع خطاهاي نيروي انساني در ارائه خدمات كاهش
يافته است.

هستند.

مديريت ارتباطات ( )Communication Managementاعتماد ارباب رجوع به شركت افزايش يافته است.
اطالعات بين كارفرما و پيمانكاران بهطور مرتب انتقال
مييابد.
شبكههاي ارتباطي مناسبي بين كارفرما و پيمانكاران
راهاندازي شده است.
تيم مديريت برونسپاري دائما با پيمانكاران ارتباط و
تعامل دارند.
ارتباطات الكترونيكي بين كارفرما و پيمانكاران وجود
دارد.
گزارش عملكرد پيمانكاران مبتني بر سيستم اطالعاتي
تهيه و ارائه ميگيرد.
گزارشات تهيه شده از سيستمها متناسب با
قراردادهاي برونسپاري است.
دسترسي پيمانكار به اطالعات با رويكرد حفظ امنيت
دادهها صورت ميگيرد.
امنيت اطالعات مبادلهاي توسط سيستمهاي پشتيبان
كنترل ميشود.
اطالعات بهروز از طريق شبكه به پيمانكاران ارسال ميشود.
مديريت دانش

)(Knowledge Management

خلق دانش و تجربيات ارزنده با برونسپاري وظايف
فرعي افزايش يافته است.
افراد ايدههاي جديدي را براي مديريت اثربخش
برونسپاري مطرح ميكنند.
در تعامل بين كارفرما و پيمانكاران تسهيم دانش
صورت ميگيرد.
كارفرما براي جذب دانش از شركتهاي پيشگام در
برونسپاري تالش ميكند.
مستندسازي دانش برونسپاري توسط مديران ارشد
پيگيري ميشود.
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ابعاد مديريت برونسپاري

اثربخشي برونسپاري

جمعآوري دانش ضمني افراد در خصوص
برونسپاري رو به افزايش است.
فرايند برونسپاري با رويكرد خلق دانش جديد
ارزشيابي ميشود.
مديريت

پرسنلي ((Personnel Management

تشكيل گروهها و تيمهاي خاص موجب بهبود فرآيند
برون سپاري شده است.
با برونسپاري عمليات تعديل نيروي انساني در
شركت انجام گرفته است.
تيم راهبري اجراي موفقيتآميز برونسپاري در
شركت وجود دارد.
تيمهاي عملياتي ،نظارت بر كاركرد روزانه
برونسپاري را عهدهدار هستند.
كميته راهبري براي نظارت بر عملكرد برونسپاري در
شركت تشكيل ميشود.
انتخاب پرسنل پيمانكاران با تخصص مورد نياز
كارفرما صورت ميگيرد.
كارشناس مسئول جهت كنترل برونسپاري در شركت
انتخاب شده است.
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