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امروزه در سازمان ها برای دستیابی به سود بیشتر نیاز به کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها
وجود دارد .در این میان ،سازمان ها به طور روزافزونی سعی دارند تا از روش های نوآورانه برای
افزایش اثربخشی و قابلیت سازمان هایشان استفاده کنند برون سپاری یکی از این روش های
نوآورانه است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمانها و شرکت ها قرار گرفته است

واژگان کلیدی

که در صورت اجرای درست آن بر مبنای مقتضیات موجود می تواند اثر مثبت و مطلوبی بر میزان

برون سپاری

بهره وری شرکت ها بگذارد .بر همین اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه برون سپاری

اثربخشی سازمانی

بر اثربخشی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی می باشد .روش تحقیق توصیفی و از

شرکت گاز استان آذربایجان غربی

لحاظ هدف کاربردی می باشد .داده های پژوهش از طریق اسناد و مدارک واز طریق دوپرسشنامه
برون سپاری و اثربخشی ،که پایایی هریک از آنها به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ  80و 88
درصد تأیید شده و داده ها از طبق روش لیکرت جمعآوری گردیده است .جامعه آماری پژوهش
 02نفر از مدیران اداره کل شرکت گاز شهرستان ارومیه بوده که حجم نمونه  02نفر بوده که
به دلیل کم بودن حجم جامعه به روش کل شمار انتخاب شده اند و مورد آزمون قرار گرفت .از
امار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،آزمون همبستگی) برای تحلیل داده
ها استفاده شد.از طریق داده های به دست آمده از تحلیل فرضیه های پژوهش هر  8فرضیه
مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل واقع شد .نتایج کلی حاصل نشان می دهدکه بین برون سپاری
با اثربخشی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین
بین برون سپاری با نوآوری ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و سالمت سازمانی نیز تفاوت معنی
داری وجود داشت .در پایان پژوهش پیشنهاداتی نیز ارائه شده است
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فیضی

مقدمه

برون سپاری ویژگی اساسی تجدید ساختار سازمانی محسوب میشود که به طور چشمگیری مرزهای سنتی سازمان ها را تغییر داده
است .برون سپاری را میتوان از بزرگترین جابه جایی های ساختاری سازمان و صنعت در قرن نامید .برون سپاری عقد قرارداد با خارج
از سازمان در مورد انجام فعالیت هایی است که بیشتر درون سازمان اجرا میشوند .این اصطالح همچنین برای تشریح سپردن فعالیتهای
یک کشور به کشور دیگر که بعضی مواقع به آن برون سپاری– خارج از کشور می گویند استفاده میشود  .امروزه مقوله برون سپاری
نیز همپای رشد سازمانها دچار پیچیدگی شده است به طوری که نه تنها از دیدگاه صرفه جویی مالی بلکه از دیدگاههای متفاوت از
جمله بازار رقابتی  ،باال رفتن انتظارات مشتریان و مخاطبین مطرح است و برون سپاری به یک نیاز الزام و رساله ی مرجع برای
سازمانها تبدیل شده است.
بر اساس آمار جهانی بیش از  02درصد شرکت ها حداقل یکی از فعالیت های خود را برون سپاری می کنند و بر اساس آخرین
گزارش حدود  02درصد آنها پس از  2سال از برون سپاری خود ابراز نارضایتی کرده اند ( طالبی ،داوود ،محمد کریمی ،یوسف،
 )0080با توجه به اجرای این فرآیند در سازمانهای مختلف  ،علیرغم دستاوردهای مثبت  ،متاسفانه به دالیلی برخی از موارد این امر
باعث بروز مشکالت و مسائلی گردیده است .در تحقیقاتی که با موضوع عارضه یابی برون سپاری صورت گرفته است  ,عوارضی در
مباحث نیروی انسانی ،سود آوری ،تعامل با شرکت کارفرما و پیمانکاری ،نظارت شرکت کارفرما بر نحوه هزینه کردها ،ارزیابی کارفرما
از عملکرد شرکت ها ،قوانین و مقررات ,ارزیابی شرکت پیمانکاری و متن قرارداد شناسایی شده است .
امروزه اکثر شرکت ها باور دارند که به منظور رقابت جهانی ،باید به کارآمدی و محدود کردن هزینه رسیدگی کنند تا اینکه فقط به
افزایش درآمد استناد نمایند .چون شرکت ها به دنبال ارتقاء جایگاه رقابتی خود در بازار جهانی هستند ،پی می برند که با استفاده
بیشتر از ارائه دهندگان خدمات خارجی برای فعالیت هایی که برای تجارت اصلی آنها مکمل در نظر گرفته می شوند ،هزینه ها را کم
کرده و کیفیت را حفظ نمایند .ارائه دهندگان منابع خارجی بطور فزاینده ای در حال گرفتن مسئولیت در حوزه هایی هستند که
بطور سنتی در درون سازمان انجام می شده است ،مثل استراتژی بنگاه ،مدیریت اطالعات ،سرمایه گذاری تجاری و ابتکارات مربوط
به کیفیت داخلی .اگرچه اکثر اقدامات مربوط به برون سپاری که قبال صورت گرفته توسط تجارت های بزرگ بوده است ،این سلطه
شروع به تغییر کرده زیرا شرکت های کوچکتر نیز به منظور تشخیص مزایای برون سپاری در حال حرکت به سوی اجرای این
استراتژی هستند .برخی شرکت ها برون سپاری را به عنوان سیستم فشرده سازی زمان پروژه ای برای نفوذ در محدوده های جدید
می بینند تا گرایشی برای آینده .با این حال بازهم دیگران برون سپاری را راهی برای افزایش تمرکز بر شایستگی های اصلی می
بینند(الموتی وهمکاران)2202 ،
 .2بیان مسئله
توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگی در جوامع انسانی ،سازمان های متنوع و متعددی را به وجود آورده است توسعه نیازمندی های
متعددی که منشا آن تکامل و تغییر شکل زندگی انسان در جوامع مختلف می باشد بر اهمیت سازمان افزوده است .از این رو ،تنوع
و تعدد وظایف محوله باعث می شود که سازمان طبق اصول و موازینی تشکیل گردد( حسین زاده.)0008،سازمان  ،سیستمی از
فعالیت ها با تالش های یک یا چند فرد است که به صورت آگاهانه هماهنگ شده است .به عبارت دیگر ،سازمان  ،یک سیستم
مشارکتی است که افراد در آن گرد هم می آیند و رسما توافق می کنند تالش های خود را برای تحقق یک مقصود مشترک ترکیب
کنند (احمدی.)0008،
طی چند دهه اخیر یکی از روش های بکار رفته درهمه عرصه ها ،استراتژی تأمین منابع از برون سپاری می باشد که مکانیسم
جدیدی از کاهش حضور دولت و افزایش حضور مردم درعرصه های اجتماعی همراه با افزایش رقابت و در نتیجه برنده شدن پشتکار
وخالقیت است(زئو. )2202،سازمان ها به دالیل مختلفی سعی می کنند فعالیت های داخلی سازمان را به بیرون واگذار کرده وتا حد
امکان بدنه خود را کوچک سازند .عمده ترین دالیل برون سپاری فعالیت ها را می توان این گونه نام برد :امکان توجه بیشتربه فعالیت
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های حیاتی کاهش هزینه ،اثر بخشی ضعیف واحدهای داخلی ،حیاتی نبودن فعالیت هایی که به برون سپاری واگذار می شود ،کیفیت
مناسب تر ،هزینه و نیز زمان کمتر برای انجام فعالیت توسط برون سپاری ،تخصص ناکافی در داخل سازمان برای ارائه خدمت یا
تولید یک محصول ،فقدان کنتر ل بالقوه روی انجام فعالیت در داخل سازمان ،وجود خدمات و فعالیت هایی که در بلندمدت به
سازمان مربوط نیستند ،کسب موفقیت های قبلی در واگذاری فعالیت ها به برون سپاری ،ایجاد زمینه مناسب برای تغییرات داخلی،
محدودیت منابع مالی وسرمایه های مورد نیاز جهت سرمایه گذاری فنی جدید(رفیع پور.)0000 ،
اما باید توجه داشت که از طرفی ،اغلب سازمانها و صنایع به منظور بقاء در بازارهای رقابتی خود ،تصمیم به یکپارچه سازی عمودی
با تولید کنندگان مواد اولیه و شرکت های توزیع کننده محصول می گرفتند به طوری که با گسترش مرزهای سازمانی خود به سوی
اینگونه شرکتها ،نوسانات بازار را کنترل نموده و از این طریق بقاء خویش را تضمین نمایند(رانک .)2208 ،این مساله از یک طرف
باعث می شد ،تا صنایع به مرور از نظر انداره رشد کنند و بزرگ شوند ،به تبع آن نیز ،هزینه های سازمانی افزایش پیدا کنند و از
طرف دیگر ،مدیریت چنین سازمانهایی همواره با مسائل و چالشهای مختلفی روبرو بوده ،به طوری که مدیریت از تمرکز بر روی
قابلیتهای اصلی سازمان که ضامن رشد و بقای سازمان هستند تا حد زیادی دور نگه داشته می شد و بیشتر وقت مدیریت صرف
مسائلی می شدکه ارزش افزوده چندانی برای صنایع یاد شده ایجاد نمی کردند (سید جوادین.)0000 ،
امروزه درسازمان ها برای دستیابی به سود بیشتر نیاز به کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها وجود دارد .در این میان ،سازمان ها به
طور روزافزونی سعی دارند تا از روش های نوآورانه برای افزایش اثربخشی و قابلیت سازمان هایشان استفاده کنند(اعتداری،)0002 ،
برون سپاری یکی از این روش های نوآورانه است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها قرار گرفته
است که در صورت اجرای درست آن بر مبنای مقتضیات موجود می تواند اثر مثبت و مطلوبی بر میزان بهره وری شرکت ها بگذارد
(هنری.)2200 ،
گریور در ارتباط با برون سپاری و آثار آن می گوید" :برون سپاری عبارت است از عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک
سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد" .در حقیقت و در عمل ،در برون سپاری نه
تنها فعالیت ها منتقل می شوند  ،بلکه عوامل تولید و حق تصمیم گیری نیز در اغلب موارد واگذار می شود( نایب زاده و همکاران
.)0002،بنابراین با توجه به ویژگی های مثبت و منفی برون سپاری ،برون سپاری می توانند نقش کلیدی در بهبود و اثربخش بودن
سازمان داشته باشند .اثربخشی  ،اندازه ای است که یک سازمان به اهدافش تحقق می بخشد (مالحسینی و همکاران.)0000 ،
در واقع اثربخشی سازمانی یعنی تحقق اهداف سازمان (مالحسینی و همکاران .)0000 ،اثر بخشی سازمانی موضوعی اصلی در نظریه
های سازمانی است و یکی از مالک های ارزیابی سازمانی به شمار می رود .اثربخشی سازمانی ،محور تئوریک همه مدلهای سازمانی
و متغیر وابسته نهایی در بیشتر مطالعات سازمانی به شمار می رود (ایران نژاد .)0002 ،رویکرد های تئوریک متعددی برای سنجش
و اندازه گیری اثربخشی سازمانی توسعه پیدا کرده اند .اما جهت بررسی اثربخشی ،نخستین قدم باید شناسایی همه متغیرها در قلمرو
اثربخشی باشد ( محمودی و همکاران .)0000،در این زمینه پارسونز معتقد است  ،بقای سیستم اجتماعی به اثربخشی چهار کارکرد
حساس بستگی دارد و همه ی سیستم های اجتماعی  ،باید به این چهار کارکرد دست یابند یعنی  -0 :انطباق -2 ،هدف گزینی-0 ،
کسب هدف یگانگی و  -0حفظ الگوها  .انطباق به نیاز سیستم برای کنترل محیط خود مربوط است؛ مثل  :نوآوری و خالقیت کسب
هدف ،به منزله ی پاداش برای سیستم اهداف است( نایب زاده و همکاران. )0002 ،
این سیستم ،مقاصد خود را تعیین می کند و منابع خود را مانند تعهد سازمانی برای کسب اهدافش ،بسیج می نماید یگانگی ،به
انسجام و وحدت اجتماعی در داخل سیستم اشاره می کند(ایران نژاد )0002 ،مثل :رضایت شغلی .حفظ الگوها  :عبارت است از حفظ
سیستم ارزشی مانند الگوهای انگیزشی و فرهنگی سیستم در این راستا پیشنهاد هوی و میسکل آن است که برای انجام کارهای
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پژوهشی در مورد بررسی اثربخشی سازمانی ،می توان از مدل ترکیبی رویکردکارکردهای چهارگانه ی نظام اجتماعی پارسونزمتشکل
از نو آوری  ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و سالمت سازمانی استفاده نمود(زئو .)2202 ،بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی
تاثیر برون سپاری بر اثربخشی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی می باشد که به تفصیل در متن پژوهش مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
 .3اهمیت و ضرورت تحقیق
شرکتها امروزه به دلیل واگذاری بخش قابل توجهی از فعالیتهایشان به طرفهای قرارداد و شرکای استراتژیک خود مرزهایشان منقبض
شده و بدنه کارکنان مرکزی خود را که دارای قابلیت های محوری هستند روی فعالیتهای ارزش آفرین و راهبردی متمرکز کرده اند
و کوچکتر شده اند .شرکت اصلی در این وضعیت به تدریج به یک هماهنگ کننده تبدیل شده و با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی
نوین یک سازمان مجازی شکل می گیرد( .طالبی و کریمی )0080 ،در بازارهای اقتصاد جهانی ،برونسپاری یکی از مهمترین ارکان
برقراری روابط راهبردی میان سازمان هاست و حرکتی غیرقابل اجتناب بوده و صرفه جویی در هزینه ها ،افزایش انعطاف پذیری،
کیفیت برتر و دسترسی آسانتر به فناوری های جدید ،برای سازمان در پی دارد .برونسپاری به ویژه در بخش خدمات توجه روز
افزونی را در ادبیات مدیریت به خود اختصاص داده است که در آن بیشترین توجه معطوف به کاستن از هزینه های عملیاتی است.
شرکت های مشهوری با واگذاری فعالیت های خود به یک شریک خارجی در بسیاری از موارد در هزینه ها صرفه جوئی کرده اند.
برونسپاری فناوری اطالعات در دهه  0002به منزله ابزاری برای بازسازی سازمانها ظهور کرد .شرکت موفقی چون مایکروسافت تقریباً
همه چیز را برونسپاری می کند ،از تولید نرم افزارها تا توزیع محصوالت و خود فقط بر روی سودبخش ترین زمینه تمرکز دارد ،یعنی
نوشتن کد نرم افزار .به اعتقاد بسیاری بازار برونسپاری بیش از  02درصد از سرمایه موجود در بخش فناوری اطالعات را جذب نموده
است .سازمانی که در یک فعالیت مشخص مثالً تکنولوژی با افزایش هزینه های باالتر از سطح رقابت مواجه است ،از برونسپاری
استفاده می کند و یا شرکتی با ساختار بدهی باال ،در حوزه مشخصی چون فناوری اطالعات که پیوسته در حال تغییر است سرمایه
گذاری نکرده ،بلکه از استراتژی برونسپاری برای اجاره آن بهره می گیرد.
برون سپاری مفهوم جدیدی در دنیای صنعت و خدمات نیست ،بلکه آنچه جدید است بیشتر شدن اهمیت و سودمندی آن در محیط
امروز کسب و کار است .در گذشته ،برون سپاری زمانی مورد استفاده قرار می گرفت که سازمانها نمی توانستند خوب عمل کنند،
در رقابت ضعیف بودند ،کاهش ظرفیت داشتند ،با مشکل مالی روبه رو بودند و یا از نظر فن آوری عقب مانده و شکست خورده بودند(
مالحسینی و همکاران .)0000 ،امروزه سازمان هایی که کامال موفق هستند نیز از این ابزار استفاده می کنند و مدیران این سازمانها
به عنوان یک موضوع حیاتی درک کرده اند که ایجاد قابلیت های کلیدی برای برآورده کردن نیازهای مشتری ضروری است و باید
در این راه تالش کنند(نایب زاده و همکاران.)0002 ،
از طرفی اغلب شرکت های پیشرو در دنیا ،برون سپاری را نیز به عنوان یکی از راهبرد های بنیادین کسب و کار انتخاب کرده اند
زیرا برون سپاری نه تنها باعث بهبود کیفیت محصوالت می شود بلکه کاهش قیمت ها و همچنین انعطاف پذیری بیشتر در تولید
محصول را در برداشته و در نتیجه بازار مناسبی را برای محصوالت شرکت ها به وجود می آورد  ،در واقع برون سپاری یک مسیر
بالقوه برای کاهش قیمت ها و افزایش انعطاف پذیری است و به شرکت اجازه می دهد بهای ثابت را به هزینه های متغیر تبدیل کند
و صرفه جویی در هزینه ها را افزایش دهد(محمودی و همکاران.)0000 ،
 .4اهداف تحقیق
هدف اصلی
 تعیین رابطه برون سپاری براثر بخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی.
اهداف فرعی
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 تعیین رابطه برون سپاری در نوآوری شرکت گاز استان آذربایجان غربی .
 تعیین رابطه برون سپاری در تعهد سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی .
 تعیین رابطه برون سپاری در رضایت شغلی شرکت گاز استان آذربایجان غربی .
 تعیین رابطه برون سپاری درسالمت سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی.
 .5فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
 برون سپاری با اثربخشی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری دارد.
فرضیه های فرعی
 برون سپاری با نوآوری شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری دارد.
 برون سپاری با تعهد سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری دارد.
 برون سپاری با رضایت شغلی شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری دارد.
 برون سپاری با سالمت سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری دارد.
 .6چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق
بسیاری سازمانها تنها با در نظر گرفتن مالک هزینه  -در تصمیم برونسپاری فعالیتها  -و نادیده گرفتن بسیاری مالکهای کیفی
دیگر زمینه شکست خود را فراهم نمودهاند .هرچند برون سپاری دارای مزایای بسیاری است ،ولی خطرپذیریهای متعددی نیز به
همراه دارد که باید در تصمیم گیری لحاظ شوند .در مدل ارائه شده تاثیر برون سپاری بر اثربخشی سازمان در دو وجه مختلف با
توجه به مدل رهنورد  0080و پارسونز نگریسته میشوند.
برون سپاری (متغیر مستقل)شامل واگذاری اختیار انجام یک مسئولیت یا وظیفه سازمانی به سایر عوامل برون سازمانی است که دوره های زمانی طوالنی را در
بر گرفته و منجر به کاهش نیروی انسانی شرکت و یا ایجاد امکان جابجایی نیرو به بخشها و پروژههای مهمتر میگردد .همچنین
برون سپاری به عنوان استراتژی است که سازمان آن را برای دستیابی به اهداف خود بکار گرفته است.
برون سپاری با توجه به مدل (رهنورد )0080 ،شامل متغیر های زیر است:
-1جنبه مالی
در این وجه به مقایسه هزینه تامین داخلی فعالیت در مقابل هزینه برونسپاری آن پرداخته میشود .هر قدر منافع حاصل از
برونسپاری فعالیت بیشتر باشد ،تمایل به برونسپاری بیشتر است .این وجه بطور کامل در مدل کمّی برونسپاری بیان میشود
-2جنبه مشتری
اطمینان عمومی و ا عتماد مشتریان مهم ترین پیش نیاز برای بقا و حفظ اعتبار و شهرت سازمان است .بنابراین در این وجه ،بر منافع
و خواستههای مشتریان تمرکز شده است.
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-3جنبه فرایندهای داخلی
این وجه بر چگونگی انجام داخلی فعالیت متمرکز است .نوع فنّاوری یا تجهیزات مورد استفاده و میزان وابستگی فعالیت مورد نظر با
سایر فعالیتهای سازمان در این وجه مورد بررسی قرار میگیرند.
-4جنبه یادگیری
منظور تغییر در رفتار است .به سخن دیگر نتایج یادگیری همواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهده پذیر باشد .پس از یادگیری،
یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی توانست آن را انجام دهد
اثربخشی(متغیر وابسته)اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف کنیم ،اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمانها به
هدفهای مورد نظر خود نائل می آیند به عبارتی ساده تر در یک مطالعه اثربخشی ،میزان تحقق اهداف اندازه گیری می شود  .منظور
از اثربخشی در پژوهش حاضر ،تحقق مجموعه اهداف و کسب منافع حاصل از اجرای یک استراتژی مشخص در سازمان است و
سازمان با توجه به این اهداف و منافع به اجرای استراتژی پرداخته است.
اثربخشی با توجه به مدل پارسونز در پژوهش حاضر شامل متغیر های زیر می باشد :
 -1نوآوری
نوآوری ،فرآیندی پیوسته است که طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی « »OECDو کمیسیون اروپا ،عبارت است
از «پیاده سازی یا بهبود یک محصول ،کاال ،ایده و یا روش جدید بازاریابی ،یا یک روش سازمانی جدید در امور تجاری ،محیط
کاری و روابط خارج سازمانی» .این تعریف ،بهخوبی دامنه وسیع نوآوری و موارد تحت پوشش را نشان میدهد.فرآیند نوآوری را
میتوان متشکل از مجموعهای از مفاهیم مختلف ،شامل آموزش ،تحقیق و توسعه ،ساختارهای پشتیبانی ،انتقال فناوری ،مدیریت،
بازاریابی و سرمایهگذاری دانست که عدم دقت به هر یک از حلقههای فوق ،موجب میشود تا نوآوری و ایجاد یک محصول یا
فناوری مبتنی بر ایدهای خالقانه ،با شکست مواجه شود.
 -2تعهد سازمانی
تعهد سازمانی ،تعلق خاطری است هر یک از کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند احساس میکند .تعهد
سازمانی را میتوان با میزان آمادگی افراد یک سازمان به درونی کردن ارزشهای سازمان اندازهگیری کرد .عالوه بر این تعهد
سازمانی را میتوان بر حسب درجهی تکمیل مسئولیتها و وظایف کارکنان مورد ارزیابی قرار داد .اندازهگیری تعهد سازمانی با
مشاهدهی رفتار افراد در محل کار نیز امکانپذیر است
 -3رضایت شغلی
رضایت شغلی به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای سنجش نگرش در سازمانها و از عواملی است که میتوان به وسیله آن
وض عیت یک سازمان را ارزیابی کرد .این اهمیت به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و بهبود سازمان و نیروی کار
دارد .رضایت شغلی با تعاریف و مفهومسازی های متعدد ،محل تالقی بسیاری از حوزههای معرفت بشری همچون جامعهشناسی،
روانشناسی ،آموزش و پرورش ،مدیریت ،اقتصاد و سیاست بوده است و از موضوعاتی است که بیشتر مطالعات و بررسیها را در
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زمینه کار و سازمانها به خود اختصاص داده است و موضوع مورد عالقهای هم برای افرادی که در سازمان کار میکنند و هم
برای مطالعهکنندگان سازمانها به حساب میآید.
 -4سالمت سازمانی
سالمت سازمانی را مایلز در سال  0020تعریف کرد و ضمن پیشنهاد طرحی برای سنجش سالمت سازمانها ،خاطرنشان کرد که
سازمان همیشه سالم نخواهدبود .به نظر او سالمت سازمانی اشاره می کند به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن
و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر.
 .7مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی براساس تلفیق مدل برون سپاری(رهنورد )0080،و اثربخشی(پارسونز)
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی :بررسی رابطه برون سپاری بر اثربخشی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی.
قلمرو زمانی :سال 0008
قلمرو مکانی :شرکت گاز استان آذربایجان غربی
 تعریف واژه ها بصورت مفهومی و عملیاتیتعاریف مفهومی
برون سپاری:
فرایند واگذاری بخشی از امور غیراصلی شرکت به شرکت های متخصص تأمین کننده بیرونی با انعقاد قرارداد بین طرفین(الفت و
براتی)0080 ،
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اثربخشی:
میزان تحقق اهداف یا همان میزان ستانده به نهاده که به آن راندمان نیز می گویند (طاهری .)0082 ،
 تعا ریف عملیاتیبرون سپاری(متغیر مستقل):
منظور از برون سپاری در پژوهش حاضر ،مجموعه ای از فعالیت هایی است که شرکت گاز استان آذربایجان غربی اجرای آنها را به
بخش خصوصی ،یعنی پیمانکاران طرف قرارداد برای مدت معینی واگذار کرده است جهت بررسی برون سپاری  ،از پرسشنامه برون
سپاری (رهنورد ،)0080،استفاده شد.
اثربخشی سازمانی (متغیر وابسته):
جهت بررسی اثربخشی سازمانی ،از پرسشنامه نظام اجتماعی پارسونز ،استفاده خواهد شد.
الگوی فرایند برون سپاری
با اقتباس از الگویی که حسنین والسعادی برای برون سپاری خدمات دارایی طراحی کرده اند ،می توان فرایند برون سپاری را به شرح
زیر نشان داد:
 .0شناخت فرایندهای مشمول برون سپاری
 .2ارزیابی برون سپاری خدمات
 .0تنظیم قراردادهای برون سپاری
 .0وضع رویه ای برای انتقال فعالیت ها
 .8وضع رویه ای برای مدیریت قرارداد.
مرحله اول شامل تحلیل وظایف درون سازمانی و فرایندهای کاری است .محک زنی فعالیت این امکان را فراهم می سازد که فعالیت
های مشمول برون سپاری از فعالیت های خانگی تمیز داده شود.
مرحله دوم شناخت هدف های برون سپاری ،پیش بینی و ارزیابی مخاطرات و مزایای برون سپاری فعالیت هایی است که برای
واگذاری به بیرون از سازمان مناسب تشخیص داده شده اند.
مرحله سوم شامل فراخوانی برای برون سپاری ،ارزیابی درخواست ها و مذاکره برای تنظیم قرارداد است.
مرحله چهارم وضع رویه ای برای برون سپاری فعالیت هاست و شامل طراحی برنامه انتقال ،اجرا و ارزشیابی برنامه انتقال است.
و باالخره ،مرحله پنجم مدیریت قراردادها را در بر می گیرد و شامل پایش اثربخشی ،بهبود کیفیت خدمات و ارزشیابی است (سلیمانی
سه دهی ،داورزنی.)08 :0080 ،
از دیدگاهی دیگر می توان فرآیند برون سپاری را بدین صورت توضیح داد :با توجه به پیچیدگی های موجود در ارزیابی آمادگی برای
برون سپاری در سازمان ،تحلیل و بررسی گزینه ها و حرکت در فرایند برون سپاری ،استفاده از رویکردی سیستماتیک سودمند به
نظر می رسد .یک رویداد عملی و سودمند اغلب مشتمل بر  2گام است .این مسأله مشتمل بر مواردی نظیر دامنه فعالیت ها ،مسائل
مربوط به هزینه و قیمت ،تغییرات و فسخ قرارداد و ساختار تیم مذاکره کنندهاست (سلیمانی سه دهی ،داورزنی 00 :0080 ،و .)08
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جدول  :1-2گام های فرایند برون سپاری(کمپل)24 :1۹۹5 ،
 )0آیا برون سپاری گزینه مناسبی است ؟

 )0ارزیابی گزینه های برون سپاری برحسب فعالیت ها و عملیات



جمع آوری داده های مرتبط با فعالیت موردنظر



ترسیم سازمان برحسب فعالیت ها



جمع آوری داده های مرتبط با برون سپاری فعالیت



تحلیل و بررسی فعالیت ها و گزینه ها

موردنظر



تعیین گام های موقتی برای برون سپاری فعالیت ها



مصاحبه با مدیریت



طرح اولیه



ارزیابی اولیه



پیشنهادات نهایی



گزارش نهایی



 )2آیا اهداف از طریق برون سپاری قابل دستیابی هستند؟

| )8درخواست اطالعات از تأمین کنندگان



بررسی تأثیر بر استراتژی جاری سازمان



تعیین فاکتورها



بررسی اهداف هزینه ای



تعیین سوابق و مشخصات تأمین کنندگان



بررسی اهداف سازمانی



تعیین نیازمندیهای اطالعاتی



بررسی اهداف وضعیت گذار و تحول



تعیین معیارهای کارایی



بررسی اهداف توسعه اقتصادی .



درخواست اطالعات



بررسی اهداف دستیابی ،کنترل و ریسک .



ارزیابی اطالعات



ارزیابی اولیه .



درخواست ارائه طرح پیشنهادی ارزیابی



گزارش نهایی



درخواست طرح پیشنهادی

 )0آیا سازمان آمادگی برون سپاری دارد؟

 )2انتخاب تأمین کنندگان و مذاکرات توافقی



بررسی نمودار عملیاتی سازمان



انتخاب تأمین کنندگان



نیاز سنجی برای یکپارچگی عملیات



معامالت و مذاکرات



بررسی کارکنان در برابر سبک مدیریت فعالیت ها



شروع



گزارش اولیه



مدیریت تأمین کننده



گزارش نهایی



فسخ قرارداد



بررسی قابلیت اطمینان کیفیت وضعیت گذار و تحول



سازمان برنامه ریزی و کنترل )



انجام بازدیدهای دوره ای

برون سپاری در بخش دولتی
اگرچه دعوت به کاربرد نیروهای بازار در بخش دولتی در اواخر دهه  0082شروع شد ،برون سپاری فعالیت های سازمان های بخش
دولتی زمانی بطور جدی آغاز شد که ایده باز آفرینی دولت مطرح شد ،که بر ارائه خدمات مؤثر و کارآمد به شهروندان تأکید دارد.
کشورهایی مانند استرالیا ،نیوزلند ،آمریکا و انگلستان از طریق وضع قوانین افزودن بر خصوصی سازی سعی کردند فعالیت های
متنوعی را در شکل برون سپاری اداره کنند که بطورسنتی در انحصار دولت بودند .برای دستیابی به بهترین عملکرد در سازمان های
بخش دولتی سازمان ها را وادار می ساخت تا از طریق مزایده به عقد قراردادهایی روی بیاورند تا امکان خرید خدمات از بخش
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غیردولتی و تأمین مشارکت با مدیریت واحدهای سازمانی عرضه کنندگان غیر دولتی را فراهم آورند (سلیمانی سه دهی ،داورزنی،
.)20 :0080
هر چند برون سپاری فعالیت های غیر راهبردی ،مزایای زیادی را از قبیل صرفه جویی در هزینه های رقابتی کردن انجام امور و
کاهش نیروی انسانی بخش دولتی در پی داشت ،نگرانی هایی را نیز موجب شد .به رغم تأکید بر استانداردهای کیفیت در قراردادهای
منعقده ،نبود مهارت های کافی برای بازرسی ،پایش و مدیریت قراردادها باعث شد نارسایی های زیادی از نظر کیفیت در ارائه خدمات
مبتنی بر بخش غیردولتی بروز کند(سلیمانی سه دهی ،داورزنی.)20 :0080 ،
 برون سپاری واندازه سازی دولتبه موازات هدایت قابلیت ها و مهارت های داخلی با ارزش به فعالیت های ارزش افزوده ،بحث های مربوط به برون سپاری از چرایی
برون سپاری به چگونگی و زمینه های برون سپاری معطوف شده است .پژوهشگران و مجریانی که دیدگاه راهبردی را برگزیده اند،
بر این نظرند که فعالیت های اصلی باید در داخل سازمان باقی بماند ،در حالیکه فعالیت های غیر اصلی را می توان به بیرون از
سازمان منتقل کرد .بعضی از اندیشمندان مدعی اند که تصمیم های برون سپاری باید بر مبنای ماهیت قراردادها اتخاذ شود .در هر
حال محصول برون سپاری ،نیازمند سازماندهی مجدد سازمان دولت است که در مفهوم ساختار شبکه ای تجلی می یابد ( سلیمانی
سه دهی ،داورزنی.)0080 ،
ساختار شبکه ای معرف گونه ای جدید از سازماندهی است که فعالیت های اصلی در درون مرزهای آن و فعالیت های غیر راهبردی
در بیرون از مرزهای آن به صورت خوشه ای به هم مرتبط دیده می شوند .دولت ها از طریق برون سپاری می توانند اندازه خود را
کاهش دهند و به مدیریت بیرون از درون روی بیاورند .در این صورت مدیریت شبکه ای جایگزین مدیریت سنتی سلسله مراتبی می
شود .در مدیریت شبکه ای روابط سلسله مراتبی جای خود را به روابط همکاری در درون شبکه می دهد .دولت می تواند بخش
خصوصی و بخش سوم را در ایفای وظایف امور عمومی بکار گیرد و در عین حال هسته کوچک ولی کارآمد داشته باشد ( سلیمانی
سه دهی ،داورزنی.)20 :0080 ،
دالیل برون سپاری و منافع موردانتظار
درباره استفاده از رویکرد برون سپاری در شرکت ها ،دالیل و علل مختلفی بیان شده است .این تعجب آور نیست که شرکت های
مختلف به علل متفاوت به این رویکرد روی آورده اند ،چراکه شرایط شرکت های مختلف باهم متفاوت بوده و هر یک از این علت
های عمده  ،به شرایط ویژه هر شرکت وابسته است .علل استفاده شرکت ها از این رویکرد را می توان در دسته بندی زیر مورد استفاده
قرارداد (چشم براه ،مرتضوی.)0082 ،
 دالیل برون سپاری
 بهبود و افزایش تمرکز بر صالحیت های بنیادی :سازمان ها امروزه به برون سپاری به دید یک استراتژی تجاری می نگرند .اینموضوع در مورد شرکت های صاحب تکنولوژی پیشرفته نظیر میکروسافت و هیولت پاکارد ملموس تر است .آنها تمرکزشان را بر روی
تکنولوژی های کلیدی معطوف کرده و سایر امور را به شرکت هایی که به خوبی آنها را پشتیبانی می کنند ،سپرده اند.
 دستیابی به توانمندی ها و امکانات در کالس جهانی :امروزه شرکت ها تمرکز خود را به تکنولوژی ها و توانمندی های مطرح درکالس جهانی ،معطوف نموده اند .هدف آنها دسترسی به توانمندی های جهانی بدون پذیرش ریسک توسعه ،در همه زمینه های
مرتبط است.
 انعطاف پذیری در بلندمدت :افزایش انعطاف پذیری برای مواجه شدن و پاسخگویی بهتر به تغییر شرایط بازار ،تقاضای محصوالتو خدمات و تکنولوژی ،از مالحظات کلیدی اغلب شرکت ها بشمار می آید.
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 گام برداشتن سریع وشتاب گرفتن مزایای مهندسی مجدد :شرکت هایی که اقدام به مهندسی مجدد می کنند ،غالبا در می یابندکه برون سپاری ،مزایا و اهدافی را که آنها در پی آن هستند حاصل خواهد کرد .ضمن اینکه برون سپاری ابزاری جهت تسهیل در
اجرای مهندسی مجدد به شمار می آید.
 افزایش بخش ها و وظایف (دگرگونی و تحول در سازمان) :در زمانیکه شرکت اقدام به تغییر حوزه کسب و کار خود می نماید ،برونسپاری شرکت را قادر می سازد تا با کمترین تأثیرات بر منابع داخلی ،بخش ها و فعالیت های جدیدی را به حوزه کسب و کار خود
اضافه کند.
 توسعه فروش و امکانات تولیدی در گذر زمان :هنگامی که امکان فراهم کردن منابع مالی جهت چنین توسعه ای فراهم نباشد :دربرخی موقع تقاضا برای محصوالت شرکت افزایش می یابد ،اما توان تولیدی موجود شرکت ،اجازه پاسخگویی به حجم باالی تقاضا را
نمی دهد .در نتیجه ممکن است شرکت ترجیح دهد تا برای حفظ بازار رو به رشد خود در کوتاه مدت از برون سپاری استفاده نموده
و با تقویت تدریجی ظرفیت های تولیدی خود ،توانایی پاسخگویی بهتر به تقاضای آینده را افزایش دهد.
 کسب فرصت ها و موقعیت های تجاری بیشتر و دستیابی به بازارهای جدید ،بواسطه دسترسی به شبکه تأمین کنندگان (گسترهمناسبی از قابلیت های گوناگون و متنوع).
 بهبود اثربخشی عملیاتی (همچون کیفیت باالتر ،افزایش بهره وری ،زمان پیشبرد کوتاه تر ،استفاده بهتر از تجهیزات ،افزایشخروجی ها و سود بیشتر).
 دسترسی مناسب به بهترین تجربیات و کسب مهارت های جدید :انتخاب تأمین کنندگانی که دارای توانمندی های فنی برجستههستند ،اهرم و عاملی است که با افزایش مهارت و دانش در هر دو شرکت سبب افزایش مزیت رقابتی و برتری های فنی آنها می
گردد.
 افزایش و شتاب بخشیدن به توسعه از طریق بهره برداری و نفوذ در سیستم ها ،فرایندها و توانمندی های توسعه یافته می تأمینکننده (نگاه به برون سپاری به عنوان یک رویکرد یادگیری و الگو گیری) - .دسترسی به خدمات جدید :دستیابی به خبرگی ،مهارت
ها و تکنولوژی هایی که دستیابی به آنها از طریق دیگر غیر ممکن یا دشوار است .
 بهبود مدیریت و کنترل بهبود مدیریت ریسک تحصیل و کسب ایده های نوآورانه :برون سپاری اجازه می دهد تا سازمان ،نوآوری ها و ایده های سازمان های دیگر را در تبادل باآنها فرا گرفته و از آنها در ارزش افزایی محصوالت جدید و رضایت مندی مشتری نهایی بهره گیرد - .کسب وجهه تجاری مناسب
بواسطه همکاری با پیمانکاران پیشرو (چشم براه ،مرتضوی.)0082 ،
 دالیل مرتبط با امور مالی و هزینه ها کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده ی محصوالت بواسطه دست یابی به تأمین کننده با اثربخشی بهتر و ساختار هزینه های پائینتر :برون سپاری کاالها و خدمات به سازمان اجازه می دهد تا از مزایایی همچون تجربه خبرگی تأمین کننده و مزیت اقتصادی مقیاس
استفاده کرده و در زمان کوتاه تر و هزینه کمتر اقدام به تأمین آنها نماید .
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 ایجاد نقدینگی :ایجاد نقدینگی با واگذاری دارایی ها به تأمین کننده یا کاهش سرمایه گذاری در دارایی ها و آزادسازی منابع برایاهداف دیگر.
 تغییر هزینه های ثابت به متغیر (در مورد برخی فعالیت ها و وظایف) (چشم براه ،مرتضوی.)0082 ، دالیل مرتبط با نیروی انسانی بهره مندی از خبرگی نیروی انسانی متعلق به پیمانکاران متمرکز کردن توان و تعهد افراد بر فعالیت های محوری حل یک مشکل (مثال مشکل پرسنلی و()...چشم براه ،مرتضوی 02 :0082 ،تا .)08 مخاطرات برون سپاریهمانطور که گفتیم برون سپاری برخی فعالیت ها ،فرصت های بزرگی را در اختیار سازمان قرار می دهد؛ در عین حال سازمان را با
مخاطراتی مواجه می سازد .دغدغه های اصلی مدیریت را می توان در سه مورد ذیل خالصه کرد ( :سلیمانی سه دهی ،داورزنی،
)0080
 فقدان مهارت های کلیدی و اساسی در سازمان :برای مثال سازمانی که برخی از فعالیت های خود را برون سپاری کرده ،پس ازمدتی متوجه می شود که تأمین کننده قادر به برآوردن انتظارات وی نیست
 از این پس سازمان فاقد مهارت و دانش الزم برای انجام امور ضروری مرتبط با فعالیت برون سپاری شده خواهد بود .بنابراین شناختقابلیت ها و نیازمندی های اساسی برای انجام فعالیت های مدنظر ضروری است.
 فقدان ارتباطات و یکپارچگی بین فعالیت ها ،فرایندها و عملیات سازمان :امکان دارد ارتباط بین افراد متخصص و با مهارت دربخش ها و قسمت های مختلف سازمان در اثر برون سپاری برخی فعالیت ها دچار خدشه و مشکل شود .عالوه بر این ممکن است
ظرفیت های انتقال مهارت در داخل سازمان و همچنین انعطاف پذیری سازمان کاهش یابد - .فقدان کنترل بر تأمین کنندگان:
ممکن است تأمین کننده ای پس از باال بردن توان تخصصی خود (با استفاده از پشتیبانی های سازمان ،اقدام به ارائه دانش خود به
رقبا کند .واضح است که سازمان باید نسبت به تعهد و اعتبار تأمین کنندگان اطمینان حاصل کند و در عین حال باید رضایت تأمین
کننده را نیز جلب نماید( سلیمانی سه دهی ،داورزنی 22 :0080 ،تا .)22
تصمیم گیری در مورد بکار گیری برون سپاری در شرکت ها
برخی از شرکت ها که فکر می کنند برون سپاری رفتار بخردانه ای نشان خواهد داد ،جوانب مثبت و منفی را تجزیه و تحلیل می
کنند و سپس تصمیم می گیرند که بهتر است این روند را اجرا کنند یاخیر که در صورت بررسی دقیق و تصمیم گیری درست ،برون
سپاری منجر به بهبود اثربخشی سازمانی آنها می شود .اما ،برخی شرکت ها با چشمانی بسته از این استراتژی استفاده می کنند ،در
این حالت ممکن است در اثربخشی سازمانی آنها بهبودی مشاهده نشود .دلیل اینکه چرا برخی شرکت ها با چشمانی بسته این
استراتژی را بکار می گیرند این است که این شرکت ها به منظور اینکه موفق به نظر برسند ،شرکت های مشابه دیگر را به عنوان
مدل در بخش خود بکار می گیرند که در این روش فعالیت های این شرکت ها مطابق با الگوی رفتاری گروهی که به آن تعلق دارند
شکل می گیرد ،نه الگوی متناسب با خود شرکت .چنین رفتارهایی از شرکت ها می تواند وابسته به چندین دلیل باشد )0 :برخی از
شرکت های بزرگ می توانند روی عرضه کنندگانشان فشار وارد کنند و روش ها ،سیاست ها و رهنمودهای آنها را تحت تأثیر قرار
دهند .در نتیجه چنین فشاری شرکت ها تصمیم می گیرند از برون سپاری استفاده کنند .مثال شرکت ها با فشارهایی از طرف سازمان
های دولتی یا نظارتی که با آنها ارتباط دارند ،مواجه می شوند و بنابراین سعی می کنند روش ها و رفتارهای سازمانی خود را مطابق
با شرکت های دیگری که در آن گروه هستند ،اتخاذ کنند( بوالت و دیگران.)2220 ،

12

فصلنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز

Journal of Approach at Oil and Gas Management

دوره  ،2شماره ( 8پیاپی ،)22 :زمستان  ،0022ص20-0 .

Vol. 2, No.8 (Con: 20), win 2021, P. 1-21

https://science-journals.ir
http://rmng.science-journals.ir

دلیل بعدی ،تقلید از شرکت هایی که در گروه مشابه موفق هستند ،می تواند باشد .این کاربرد در موارد خاصی ممکن است باعث
اتخاذ عقیده یا اجرایی شود که موفقیت آمیز به نظر می رسد و یا بدون بررسی یا تحقیق مناسب به طور بالقوه موفقیت آمیز گمان
شود (بوالت و دیگران.)2220 ،
اخیر ،جامعه تخصصی (سازمان های تخصصی ،مؤسسات مشاوره ،دانشگاه ها) احتمال دارد برون سپاری را به برنامه ای استاندارد
برای سازمان ها تبدیل کنند .این سازمان ها ادعا می کنند که برون سپاری از برنامه های دیگر سازمانی که استاندارد شده اند ،بهتر
است .مشکل اینجاست که با استاندارد شدن این استراتژی ممکن است تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن رابطه بین اثربخشی
سازمانی و برون سپاری صورت گیرد ،در نتیجه در حالیکه پیشرفت های مثبت خاصی می تواند در اثربخشی سازمانی برخی شرکت
ها بدست آید ،گاهی چنین برنامه هایی می توانند به شکست کلی برخی سازمان های دیگر منجر شوند .این شکست به دلیل این
است که استراتژی های مدیریتی مشابه بدون تحقیقات کافی بکار گرفته شوند (بوالت و دیگران.)08 :2220 ،
 برون سپاری و اثربخشی سازمانیبرون سپاری به دلیل اینکه برخی از ابعاد اثربخشی سازمانی را بهبود می بخشد ،برای مدیران ارشد جذاب است (لیلی و همکاران،
 .)80 :2228طی تحقیقات انجام شده توسط واحد هوشمند اقتصاددان ،دو سوم پاسخگویان موافق این موضوع بودند که شرکت ها
در صورتی که بدانند چطور استراتژی برون سپاری را مدیریت کنند می توانند اثربخشی سازمان خود را ارتقا بخشند و به سطح باالیی
از رضایت دست یابند(السی و بلومبرگ)00 :2228 ،
جیلی و رشید( )2222پیشنهاد کردند که اثربخشی سازمانی به سه دلیل بهبود می بخشد:
ابتدا؛ تمرکز زیاد روی شایستگی های اصلی شرکت بهبود می یابد (دس وهمکاران.)02 :0008 ،
رونالد کاس ( )0000در مقاله ای کالسیک مطرح کرد که اگر شریک بیرونی می تواند کار را موثرتر و ارزانتر از خود شرکت انجام
دهد ،پس شریک بیرونی باید آنرا انجام دهد .اگر کارمندان شرکت می توانند کار را بهتر انجام دهند؛ کار باید در شرکت باقی
بماند(بهلی وهمکاران .)2 :2222 ،برون سپاری فعالیت های غیر اصلی به شرکت اجازه می دهد که توجه مدیران و تخصیص منابع را
در کارهایی که به بهترین وجه انجام می دهند ،افزایش دهد و برای سر پرستی کارهایی که شرکت در شرایط نامساعد نسبی است،
به تیم های مدیریتی شرکت های دیگر استناد کند .این تمرکز می تواند با اجازه دادن به شرکت برای اینکه در آن فعالیت ها موثرتر،
خالق تر و ماهرتر باشد ،نتایج را بهبود بخشد.
دوماً؛ افزایش برون سپاری فعالیت های غیر اصلی می تواند کیفیت خدمات را بهبود بخشد(دس و همکاران.)00 :0008 ،
شرکتی که خدمات به آن برون سپاری شده بهتر می تواند این کار را انجام دهد زیرا فعالیت مورد نظر در محدوده کسب و کار اصلی
اوست (جیلی ورشید.)028 :2222 ،
خیلی وقت ها بهبود قابلیت های عرضه کننده ،نتیجه سرمایه گذاری وسیع در تکنولوژی ،روش شناسی و منابع انسانی است که در
طول زمان صورت گرفته است .در بسیاری از موارد قابلیت های عرضه کننده شامل دانش تخصصی در صنعت است که با کار کردن
با مشتریان زیاد بدست آمده است (اسپینو و همکاران .)02 :2228 ،
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دانش عرضه کننده می تواند به شرکت برون سپار منتقل شود و ملزومات مشتری را با مهارت ها ،فرایندها یا تکنولوژی خودشان ارضا
کند .به همه دالیل باال کیفیت خدمات برون سپاری شده بهتر از زمانی است که در شرکت اصلی انجام شود(اسپینو و همکاران،
.)02 :2228
عالوه بر این ،در نتیجه فعالیت های واگذار شده به عرضه کننده ،چون سازمان زمان بیشتری را صرف دیگر فعالیت های باقیمانده
می کند ،افزایش چشمگیری در کیفیت فعالیت های انجام شده می توان مشاهده کرد (اسپینو و همکاران.)2228 ،
نهایتاً؛ برون سپاری فعالیت هایی با ارزش استراتژیک پایین می تواند منجر به کاهش هزینه ها و بهبود نتایج سازمانی شود (اسپینو
و همکاران.)2228 ،
شرکت ها بطور فزاینده ای استراتژی برون سپاری را روشی برای کاهش و کنترل هزینه می بینند(اسمیت و همکاران.)20 :0008 ،
احتماالً عرضه کنندگان از صرفه جویی های تولید انبوه ،کنترل شدیدتر کمک های جانبی و دسترسی به منابع کاری کم هزینه تر و
کارشناسی متمرکز تر بر مدیریت خدمات بهره می گیرند(دانی وهمکاران.)02 :0008 ،
عالوه بر این ،اقدامات برون سپاری نیاز به دارایی های سرمایه ای را کاهش می دهد و این کاهش سرمایه گذاری هزینه های ثابت را
کم می کند و منجر به نقطه سر به سری پایین تر می شود(جیلی ورشید.)028 :2222 ،
برون سپاری نه تنها منجر به افزایش سوددهی می شود ،بلکه اختالف بهره وری بین شرکت های برون سپار وعرضه کننده ها را
شدیدتر می کند (جیانگ وکورشی.)00 :2222 ،
همچنین تحقیقاتی در زمینه رابطه بین رشد بهره وری و برون سپاری وجود دارد .آبراهام و تیلور ( )0002دریافتند که شرکت ها با
هدف هموارسازی چرخه های تولید و سود بردن از تخصص ،خودرا از خدمات رها می کنند .راا و ولف ( )2220دریافتند که رابطه
مثبتی بین نرخ برون سپاری و رشد بهره وری وجود دارد(جیانگ وکورشی.)00 :2222 ،
بطور خالصه ،هدف شرکت هایی که هر نوع فعالیتی را برون سپاری می کنند ،این است که برون سپاری منجر به افزایش اثربخشی
خواهد شد(لیلی و همکاران.)80 :2228 ،
تصمیم گیری در مورد بکار گیری برون سپاری در شرکت ها
برخی از شرکت ها که فکر می کنند برون سپاری رفتار بخردانه ای نشان خواهد داد ،جوانب مثبت و منفی را تجزیه و تحلیل می
کنند و سپس تصمیم می گیرند که بهتر است این روند را اجرا کنند یاخیر که در صورت بررسی دقیق و تصمیم گیری درست ،برون
سپاری منجر به بهبود اثربخشی سازمانی آنها می شود .اما ،برخی شرکت ها با چشمانی بسته از این استراتژی استفاده می کنند ،در
این حالت ممکن است در اثربخشی سازمانی آنها بهبودی مشاهده نشود .دلیل اینکه چرا برخی شرکت ها با چشمانی بسته این
استراتژی را بکار می گیرند این است که این شرکت ها به منظور اینکه موفق به نظر برسند ،شرکت های مشابه دیگر را به عنوان
مدل در بخش خود بکار می گیرند که در این روش فعالیت های این شرکت ها مطابق با الگوی رفتاری گروهی که به آن تعلق دارند
شکل می گیرد ،نه الگوی متناسب با خود شرکت .چنین رفتارهایی از شرکت ها می تواند وابسته به چندین دلیل باشد )0 :برخی از
شرکت های بزرگ می توانند روی عرضه کنندگانشان فشار وارد کنند و روش ها ،سیاست ها و رهنمودهای آنها را تحت تأثیر قرار
دهند .در نتیجه چنین فشاری شرکت ها تصمیم می گیرند از برون سپاری استفاده کنند .مثال شرکت ها با فشارهایی از طرف سازمان
های دولتی یا نظارتی که با آنها ارتباط دارند ،مواجه می شوند و بنابراین سعی می کنند روش ها و رفتارهای سازمانی خود را مطابق
با شرکت های دیگری که در آن گروه هستند ،اتخاذ کنند بوالت و دیگران.)2220 ،
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دلیل بعدی ،تقلید از شرکت هایی که در گروه مشابه موفق هستند ،می تواند باشد .این کاربرد در موارد خاصی ممکن است باعث
اتخاذ عقیده یا اجرایی شود که موفقیت آمیز به نظر می رسد و یا بدون بررسی یا تحقیق مناسب به طور بالقوه موفقیت آمیز گمان
شود بوالت و دیگران.)2220 ،
اخیر ،جامعه تخصصی (سازمان های تخصصی ،مؤسسات مشاوره ،دانشگاه ها) احتمال دارد برون سپاری را به برنامه ای استاندارد
برای سازمان ها تبدیل کنند .این سازمان ها ادعا می کنند که برون سپاری از برنامه های دیگر سازمانی که استاندارد شده اند ،بهتر
است .مشکل اینجاست که با استاندارد شدن این استراتژی ممکن است تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن رابطه بین اثربخشی
سازمانی و برون سپاری صورت گیرد ،در نتیجه در حالیکه پیشرفت های مثبت خاصی می تواند در اثربخشی سازمانی برخی شرکت
ها بدست آید ،گاهی چنین برنامه هایی می توانند به شکست کلی برخی سازمان های دیگر منجر شوند .این شکست به دلیل این
است که استراتژی های مدیریتی مشابه بدون تحقیقات کافی بکار گرفته شوند (بوالت و دیگران.)08 :2220 ،
 .7روش تحقیق
با توجه به اینکه نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده شرکت های گاز و دیگر شرکت های رسمی و غیر رسمی قرار گیرد این
موضوع کاربردی بودن پژوهش را می رساند .بنابراین این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی – پیمایشی خواهد
بود بطوریکه در این پژوهش محقق سعی دارد تا آنچه هست یا وضعیت موجود را بدون هیچ دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش داده و
نتایج عینی از موقعیت را بیان نماید .بنابراین با توجه به ماهیت پژوهش  ،روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی از نوع زمینه
یابی (پیمایشی) خواهد بوددر مهمترین قسمت از این پژوهش و پس از تحلیلهای آماری ،نتایج بدست آمده ،بر اساس مبانی نظری
و با عنایت به ویژگی های جامعۀ مورد بررسی ،تبیین و تفسیر شدند .در پایان نیز پیشنهادات کاربردی حاصل از این پژوهش ارائه می
شود.
اعتبار و پایایی
روایی و پایایی متغیرهای تحقیق نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد .نتایج آن به قرار زیر بوده است.
جدول  :3-3ضرایب آلفای کرونباخ درتعیین همسانی درونی ابعاد پرسشنامه ها برون سپاری و اثربخشی
متغیر ها

ابعاد

آلفای کرونباخ

نتیجه

برون سپاری

جنبه مالی

2/802

پایا

جنبه مشتری

2/000

پایا

جنبه فرآیندهای داخلی

2/280

پایا

جنبه یادگیری

2/082

پایا

نوآوری

2/020

پایا

تعهد سازمانی

2/820

پایا

رضایت شغلی

2/802

پایا

سالمت سازمانی

2/008

پایا

اثربخشی سازمان

(منبع :یافتههای پژوهش)
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 .۹آزمون فرضیه های پژوهش
آزمون همبستگی
برای اطمینان از وجود همبستگی معنیدار بین متغیرهای پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده میشود .جدول زیر ،نتیجهی آزمون
همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد:
شرح

اثربخشی سازمانی

ضریب
همبستگی
سطح
معنی داری

2/220
2/228

نوآوری
2/020
2/222

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

2/000
2/220

2/208
2/222

سالمت سازمانی
2/222
2/222

 -0همبستگی فرضیه اصلی :
فرضیه اصلی چنین بیان میکند که برون سپاری با اثربخشی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری
دارد.
جهت بررسی فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است ،نتایج تحلیل این فرض در جدول زیر ارایه
گردیده است:
جدول  : 7-4آزمون همبستگی فرضیه اصلی
شرح

اثربخشی سازمانی

ضریب همبستگی

0/62۹

سطح معنی داری

0/005

همان گونه که از جدول فوق پیداست ضریب همبستگی بین برون سپاری و اثربخشی سازمانی برابر با  2,220محاسبه گردیده؛
از آن جایی که سطح معنی داری آن کمتر از  %8است( ،)2/228می توان چنین بیان نمود که بین این متغیرها یک رابطهی
مثبت معنی داری وجود دارد .بنابراین فرض اصلی مورد تایید قرار میگیرد.
-2همبستگی فرضیه فرعی اول :
فرضیه فرعی اول چنین بیان میکند که برون سپاری با نوآوری شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری دارد.
جهت بررسی فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است ،نتایج تحلیل این فرض در جدول زیر ارایه
گردیده است:

جدول  : 8-4آزمون همبستگی فرضیه اول
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ضریب همبستگی

0/361
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سطح معنی داری

0/002

همان گونه که از جدول فوق پیداست ضریب همبستگی بین برون سپاری و نوآوری سازمانی برابر با  2,020میباشد؛ از آن
جایی که سطح معنی داری آن کمتر از  %8است( ،)2/222میتوان چنین بیان نمود که بین این متغیرها یک رابطه ی مثبت
معنی داری وجود دارد .بنابراین فرض فرعی اول مورد تایید قرار میگیرد.
 -0همبستگی فرضیه فرعی دوم :
فرضیه فرعی دوم چنین بیان میکند که برون سپاری با تعهد سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری
دارد.
جهت بررسی فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است ،نتایج تحلیل این فرض در جدول زیر ارایه
گردیده است:
جدول  : ۹-4آزمون همبستگی فرضیه دوم
شرح

تعهد سازمانی

ضریب همبستگی

0/615

سطح معنی داری

0/000

همان گونه که از جدول فوق پیداست ضریب همبستگی بین برون سپاری و تعهد سازمانی برابر با  2,208میباشد؛ از آن جایی
که سطح معنیداری آن کمتر از  %8است( ،)2/222میتوان چنین بیان نمود که بین این متغیرها یک رابطهی مثبت معنی
داری وجود دارد  .بنابراین فرض فرعی دوم مورد تایید قرار میگیرد.
 -0همبستگی فرضیه فرعی سوم :
فرضیه فرعی سوم چنین بیان میکند که برون سپاری با رضایت شغلی شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنیداری
دارد.
جهت بررسی فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است ،نتایج تحلیل این فرض در جدول زیر ارایه
گردیده است:

جدول  :10-4آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم
شرح
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ضریب همبستگی

0/471

سطح معنی داری

0/00۹

همان گونه که از جدول فوق پیداست ضریب همبستگی بین برون سپاری و رضایت شغلی برابر با  2,000می باشد ؛ از آن جایی که سطح
معنی داری آن کمتر از  %8است ( ،)2/220میتوان چنین بیان نمود که بین این متغیرها یک رابطهی مثبت معنی داری وجود دارد  .بنابراین
فرضیه فرعی سوم مورد تایید قرار می گیرد.
 -8همبستگی فرضیه فرعی چهارم :
فرضیه فرعی چهارم چنین بیان میکند که برون سپاری با سالمت سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری
دارد.
جهت بررسی فرضیه از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است نتایج تحلیل این فرضیه در جدول زیر ارایه گردیده
است:
جدول  : 11-4آزمون همبستگی فرضیه فرعی چهارم
شرح

سالمت سازمانی

ضریب همبستگی

0/260

سطح معنی داری

0/030

همان گونه که از جدول فوق پیداست ضریب همبستگی بین برون سپاری و سالمت سازمانی برابر با  2,222میباشد؛ از آن
جایی که سطح معنی داری آن کمتر از  %8است ( ،)2/202میتوان چنین بیان نمود که بین این متغیرها یک رابطهی مثبت
معنیداری وجود دارد .بنابراین فرضیه فرعی چهارم مورد تایید قرار میگیرد.
جدول  :12-4خالصهای از بررسی فرضیههای تحقیق
ردیف

فرضیه

نتیجه

فرضیه اصلی

برون سپاری با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری
دارد.

تاًیید

فرضیه فرعی اول

برون سپاری با نوآوری شرکت گاز استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری دارد.

تاًیید

فرضیه فرعی دوم

برون سپاری با تعهد سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری دارد.

تاًیید

فرضیه فرعی سوم

برون سپاری با رضایت شغلی شرکت گاز استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری دارد.

تاًیید

برون سپاری با سالمت سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری دارد.

تاًیید

فرضیه فرعی
چهارم
خالصه تحقیق

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه برون سپاری بر اثربخشی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی می باشد .پژوهش حاضر
از نظر هدف کاربردی است و شامل تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به صورت میدانی انجام شده است .داده های
این تحقیق به وسیله پرسشنامه در پاییز  0008برای مدیران شرکت گاز ارومیه  ،جمع آوری شده است.حجم نمونه جامعه آماری
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تحقیق شامل  02نفر می باشد ،که پرسشنامه از طریق حضوری در میان آنها توزیع شد  ،سپس داده ها جمع آوری شده  ،ویژگی
های جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و فرضیات تحقیق از طریق آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است ،که نتایج آن
در ادامه بیان می شود.
نتایج به دست آمده از داده های توصیفی نشان می دهد که بیشترین پاسخ دهندگان  00درصد( 82نفر) ،مرد و بقیه زن هستند.
داده های مربوط به گروه سنی نشان می دهد که بیشترین پاسخگویان  00درصد( 20نفر) ،در گروه سنی  82-02سال قرار دارند.
وگروه زیر  02سال با 00درصد ( 8نفر) در اقلیت می باشد .داده های مربوط به تحصیالت نشان می دهد که بیشترین
پاسخگویان 80درصد(  08نفر) ،در گروه تحصیالت کارشناسی قرار دارند داده های مربوط به سابقه کاری نشان می دهد که
بیشترین پاسخگویان  02درصد(  28نفر) ،که سابقه کاری باالتر از  02سال دارند .همچنین تحقیق حاضر شامل  0فرضیه اصلی
و  0فرضیه فرعی ،می باشد.
 .10بحث و نتیجه گیری
امروزه درسازمان ها برای دستیابی به سود بیشتر نیاز به کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها وجود دارد .در این میان ،سازمان ها به
طور روزافزونی سعی دارند تا از روش های نوآورانه برای افزایش اثربخشی و قابلیت سازمان هایشان استفاده کنند ،برون سپاری یکی
از این روش های نوآورانه است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها قرار گرفته است که در صورت
اجرای درست آن بر مبنای مقتضیات موجود می تواند اثر مثبت و مطلوبی بر میزان بهره وری شرکت ها بگذارد از این رو ،اغلب
شرکت های پیشرو در دنیا ،برونسپاری را به عنوان یکی از راهبرد های بنیادین کسب و کار انتخاب کرده اند؛ زیرا برون سپاری نه
تنها باعث بهبود کیفیت محصوالت می شود بلکه کاهش قیمت ها و همچنین انعطاف پذیری بیشتر در تولید محصول را در برداشته
و در نتیجه بازار مناسبی را برای محصوالت شرکت ها به وجود می آورددر واقع برون سپاری یک مسیر بالقوه برای کاهش قیمت ها
و افزایش انعطاف پذیری است و به شرکت اجازه می دهد بهای ثابت را به هزینه های متغیر تبدیل کند و صرفه جویی در هزینه ها
را افزایش دهد.
به صورت کلی منظور از این تحقیق ارائه راهکارهائی است که در صورت رعایت آن درموضوع برونسپاری فعالیت های غیر استراتژیک،
عملکرد سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی از اثربخشی و بهره وری باالتری برخوردار خواهد شد به نحوی که در موضوع
رقابت پذیری بین المللی و کاهش قیمت تمام شده محصول دارای مزیت نسبی می شود .بدین ترتیب بین استراتژیهای برون سپاری
و اثربخشی سازمان از یک طرف و از طرف دیگر بین اثربخشی سازمان با نوآوری ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی  ،سالمت سازمانی
نوعی رابطه همبستگی قابل تصور است.
ارائه پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق
پیشنهادات این تحقیق با توجه به نتایج و اهداف در نظر گرفته شده  ،به قرار زیر است :
-

با توجه به فرضیه اول پژوهش و تاثیر برون سپاری بر اثربخشی سازمان ،پیشنهاد می گردد مدیران شرکت های دولتی
از جمله شرکت گاز ارومیه زمینه الزم را جهت مشارکت گروه های سازمانی ( برون سپاری ) در تصمیم گیری های
سازمانی و همکاری آنها با سازمان را فراهم نمایند

-

با توجه به فرضیه دوم تحقیق مبنی بر رابطه برون سپاری با نوآوری سازمان ،پیشنهاد می شود مدیران و کارکنان
سازمانها نحوه استفاده و همکاری با گروه های سازمانی خارج از سازمان ( برون سپاری ) جهت پیشبرد اهداف خود و
دستیابی به نوآوری ها و کار آفرینی در سازمان را آموزش ببینند.
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-

فیضی

با توجه به فرضیه سوم تحقیق مبنی بر رابطه برون سپاری با تعهد سازمانی سازمان ،پیشنهاد می شود به مدیران و
سازمان با انجام تبلیغات مناسب و انتشار اخبار و انتقال اطالعات در زمینه اهمیت برون سپاری ،ضرورت مشارکت آنها با
سازمان رسمی زمینه را جهت همسو شدن اهداف مدیران با اهداف سازمان و ارتقای کیفی عملکردها و فعالیت ها را
فراهم سازد.

-

با توجه به فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر رابطه برون سپاری با رضایت شغلی سازمان ،پیشنهاد می شود مدیران با
بهره گیری از برون سپاری در سازمان میزان رضایت شغلی کارکنان و زیر دستان خود رو افزایش داده و از طرفی باعث
ارتقاء کیفی و کمی عملکرد سازمان گردند.

-

با توجه به فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر رابطه برون سپاری با سالمت سازمان ،پیشنهاد می شود مدیران برون سپاری را
گزینه ای جهت باالبردن سطح سالمت سازمان در نظر گیرند بطوریکه برونسپاری با ایجاد روابط دوستانه و نزدیک با
کارکنان می تواند سبب افزایش همکاری های تیمی  ،افزایش روحیه کاری و تعهد به شغل و سالمت سازمان گردد که بر
عملکرد و پیشرفت سازمان نیز به طور محسوسی اثرگذار است.
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