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چکیده:
یكی از مفاهیمی كه امروزه بسیار در صنعت و خدمات مطرح میباشد مفهوم برونسپاري است .برون
سپاري به عنوان یك ابزار اجرایی و اقتصادي روز به روز كاربردهاي بیشتري در صنعت و خدمات پیدا
میكند .هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم برونسپاري در شركت آبفاي شهر
مشهد است .جامعهي آماري این تحقیق كلیهي سرپرستان و مدیران سطح میانی و ارشد میباشند كه
تعداد آنها  07نفر میباشد .با استفاده از جدول مورگان  55نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شده
است .به منظور جمعآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شده است كه بعد از تعیین روایی و پایایی ،در
بین جامعه ي آماري توزیع گردیده است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهاي كلموگروف –
اسمیرنوف t-test ،و فریدمن استفاده شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد
كه متغیرهاي ملموس بودن فعالیت ،تفكیك پذیري فعالیت ،استانداردپذیري فعالیت ،اطمینان از
تقاضاي فعالیت ،عدم اطمینان تكنولوژي در فعالیت ،پیچیدگی فعالیت ،عدم تماس با مشتري نهایی در
فعالیت ،رقابت شركتها بر روي قیمت در فعالیت ،اصلی بودن فعالیت ،عدم اهمیت فعالیت ،تعداد
تأمینكنندگان بالقوه در فعالیت بر برونسپاري تأثیر دارند .در نهایت انجام آزمون فریدمن جهت رتبه-
بندي این متغیرها نشان میدهد كه متغیرهاي پیچیدگی و رقابت شركتها بر روي قیمت بیشترین
تأثیر و متغیرهاي تعداد تأمینگنندگان بالقوه و عدم تماس با مشتري نهایی كمترین تأثیر را داشتاند.
تعداد واژگان كلیدي حداقل  ،2حداكثر  0و با ویرگول از هم جدا شوند.
واژگان کلیدی :برون سپاري ،پیچیدگی ،عدم تماس با مشتري نهایی ،رقابت شركتها بر روي قیمت،
تعداد تأمینكنندگان بالقوه
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 -1مقدمه

یكی از مفاهیمی كه امروزه بسیار در صنعت و خدمات شنیده میشود مفهومی بهنام
برونسپاري است .برونسپاري بهعنوان یك ابزار اجرایی و اقتصادي روز به روز
كاربردهاي بیشتري پیدا میكند .مدیران تجاري و صنعتی در حالی كه میكوشند از
استراتژي برونسپاري استفاده كنند ،در عمل با مسایل و موضوعهاي مفهومی متنوعی
از قبیل مدیریت ارتباطات برونسپاري ،افزایش كارآیی در كنار كاهش هزینهها و هر
گونه تغییري كه یك شركت باید در ساز و كار خود بدهد ،روبرو هستند(بازیار.)9989 ،
هم مدیران و هم مشاوران آنان سعی در شناسایی این مسائل دارند تا بتوانند بهگونهاي
مؤثرتر از برونسپاري استفاده كنند .در واقع از دیدگاه مدیریت ،برونسپاري بخشی از
فعالیتهاي سازمان میتواند جزو اهداف استراتژیك سازمان محسوب شود و غفلت
مدیران ارشد سازمانها و عدم تصمیمگیري صحیح در این مورد منجر به هزینههاي
هنگفتی خواهد شد(همان منبع.)02 ،
برونسپاري بهعنوان یكی از ابزارهاي توسعهي سازمانها و ارتقاي بهرهوري در قالب
كوچكسازي ،در سالهاي اخیر مورد توجه مدیران و مسئوالن سازمانها قرار گرفته و
به صورت هاي مختلف به اجرا درآمده است ،اما تاكنون موضوع برونسپاري غالب ًا به-
صورت كلی ارائه شده و مورد ارزیابی قرار میگرفته و الگوي مشخص جهت برونسپاري
ارائه نگردیده است(الوانی و افشارزاده.)9989 ،
بنابراین در تحقیق حاضر سعی شده كه عالوه بر شناساندن ابعاد مختلف برونسپاري،
میزان اثرگذاري متغیرهاي مختلف بر تصمیم برونسپاري از نقطه نگاه سرپرستان و
مدیران سطح میانی و عالی شركت آبفاي مشهد مورد بررسی قرار گیرد .مدل مفهومی
این تحقیق كه متغیرهاي بهكار رفته در آن عبارتند از :ملموس بودن فعالیت ،تفكیك-
پذیري فعالیت ،استاندارد كردن فعالیت ،اطمینان از تقاضاي فعالیت ،عدم اطمینان فن-
آوري در فعالیت ،پیچیدگی فعالیت ،عدم تماس با مشتري نهایی در فعالیت ،مزیت
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رقابتی شركتها در فعالیت ،اصلی بودن فعالیت ،غیر مهم بودن فعالیت ،تعداد تأمین-
كنندگان بالقوه در فعالیت ،توسط الوانی و اشرفزاده ( )1383ارائه شده است.
 -2مروری بر ادبیات تحقیق

واژهي برونسپاري 1معموالً هنگامی بهكار برده میشود كه شركتها اقدام به تجزیه
فعالیتها یا تجزیهي عمودي میكنند .این واژه در پایان دههي  9187درباره مقاطعه
كاري (پیمانكاري) فرعی 2و سیستم اطالعات مدیریت 3ابداع و به كار گرفته شد .اگر
چه در گذشته بسیاري از خدمات پیمانكاري مربوط به تولید قطعات یا سیستم
اطالعات میشد ،اما در سالهاي اخیر بسیاري از وظایف دیگر در بخشهاي مختلف از
قبیل خدمات اداري ،فعالیتهاي نیروي انسانی ،ارتباط از راه دور ،خدمات مشتري،
لجستیك و حتی امنیت ،برونسپاري شده است(گریور .)9111 ،2محققان و نویسندگان
تعاریف مختلفی براي برونسپاري ارائه دادهاند .آرنولد 5برونسپاري را بهكارگیري منابع
خارج از سازمان تعریف نموده است (آرنولد .)2777 ،هاكنی و هانككس )2777(6برون-
سپاري را طراحی فعالیت ها به وسیله شخص سوم معرفی نموده است .در مجالت تجاري
عموماً برونسپاري انتقال دارائیها (دانش فنی ،تكنولوژي و نیروي انسانی) از خارج
سازمان به داخل آن تعریف شده است .بر اساس این تعریف خرید دانش فنی ،انتقال
تكنولوژي و بهرهبرداري از نیروي انسانی از طریق بنگاههاي كاریابی ،همگی اشكالی از
برونسپاري هستند.
ویلكاكس )9182( 0برونسپاري را مفهومی در برابر انجام فعالیت داخل سازمان معرفی
كرده است .مطابق این تعریف برونسپاري منجر به شكلگیري و انعقاد قراردادهایی می-
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شود كه با بهكارگیري منابع تحت مدیریت و كنترل خریدار به ارائه خدمت به بازار می-
پردازند .در واقع انجام فعالیت در داخل سازمان ،ارائه فعالیت آماده شده در داخل
سازمان ،به بازار است .در حالیكه برونسپاري ارائه فعالیت آماده شده توسط منابع بازار
به بازار است .كاكابادس )2772(9برون سپاري را قرارداد بستن سیستماتیك و كارا با
بیرون سازمان تعریف میكند .آرتور )9115( 2برونسپاري را مزیت رقابتی برمیشمرد
كه هنگامی ایجاد میشود كه محصوالت یا خدمات به شكل كاراتر و اثربخشتر به وسیله
تأمینكنندگان بیرونی تولید شوند.
واژه برونسپاري در بسیاري از موارد مترادف با تصمیمگیري درباره خارجی كردن امور،
بهكار رفته است .اصطالحاتی چون «ساخت یا خرید»« ،ادغام یا تجزیه فعالیتها» اشاره
به برونسپاري دارند و برخی از نویسندگان نیز از برونسپاري در اشاره به تصمیمات
مربوط به یكپارچهسازي عمودي 3استفاده كردهاند .امروزه ،واژه برونسپاري جایگزین
مفهوم سنتی مقاطعهكاري فرعی شده است ،با این وجود برخی از نویسندگان بین این
دو اصطالح تفاوت قایلاند .فورتن )9112(2مقاطعهكاري را بهدست آوردن اقالمی (اعم از
محصول ،قطعه یا خدمت) میداند كه خود شركت نیز میتواند آن را تولید كند و برون-
سپاري را بهدست آوردن اقالمی میداند كه شركت نمیتواند نسبت به تولید آن اقدام
كند .اما افرادي مثل كلین ،)9117(5السیتی و هیرشیم )9115(6و روتري و
ال در
رابرتسون )9115(0برونسپاري را شكلی از فعالیت پیمانكاري میدانند كه قب ً
شركت انجام میشده است و اكنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است .بهعبارت
دیگر ،برونسپاري جايگزین خدماتی شده است كه قبالً توسط شركت انجام میشد .از
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نظر گیلی و رشید  )2777(9برونسپاري عبارت است از عقد قرارداد با عرضهكنندهي
بیرونی براي انجام فعالیتهایی كه قبالً در شركت انجام میشد (رشید ،گریر و گیلی،
.)2772
براساس آمار جهانی ،بیش از  %17شركتها حدأقل یكی از فعالیتهاي خود را برون-
سپاري میكنند و بر اساس آخرین گزارشات حدود  %97آنها پس از  2سال ،از برون-
سپاري خود ابراز نارضایتی كردهاند .واگذاري توانهاي بالقوه معیار اصلی اندازهگیري
است كه این امر نشاندهندهي آن است كه چگونه شركتها تلفیقی منطقی از برنامه-
ریزي و اجرا را ارائه مینمایند .اندازهگیري و شیوههاي بهكارگیري برونسپاري در
شركتهاي مشهور مانند « جنرال الكتریك ،جنرال موتورز ،آي بی ام ،دیسنی ،فایزر و
مایكروسافت» مؤید این امر است .بر اساس آمارهاي منتشر شده در گزارش سال 2775
مؤسسهي سایبر فیوچریستس 2بیشترین درصد از فعالیتهاي برونسپاري شده ()%28
مربوط به فنآوري اطالعات ،بعد از آن بهترتیب مربوط به منابع انسانی ( ، )%95بازاریابی
و فروش ( ، )%92خدمات مالی ( )%99و  %92باقیمانده مربوط به فرآیندهاي مختلف
درون سازمانی همچون خدمات اداري می باشد.
حجم برونسپاري جهانی به میزان  957میلیارد دالر با بیش از  2میلیارد قرارداد در
سال  2772برآورد شده كه حدود  %67استفاده كنندگان از آن رضایت داشتهاند.
همچنین این گزارش نشان میدهد شركتهایی كه براي دستیابی به بهرهوري و
كارآیی از برونسپاري استفاده كردهاند ،برخی موفق و برخی ناموفق بودهاند .محققان
حدس میزنند كه بیش از  9میلیون شغلهاي مدیریتی تا سال  2795در آمریكا از بین
خواهد رفت و به كشورهاي هندوستان ،چین ،روسیه و فیلیپین منتقل خواهد شد
(پاكدامان .)9115 ،9در ذیل خالصهاي از آمارهاي برونسپاري منتشر شده توسط
شركتهاي مختلف به شرح ذیلاند:
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شركت بینالمللی دادهها9پیشبینی كرده كه تا سال  2776بازار تأمین خدمات جهانی
 ITبالغ بر  9/2تریلیون دالر درآمد خواهد داشت.
گروه تحقیقاتی متا 2تخمین زدهاند میزان برونسپاري فعالیتها در هر سال در حدود
 %27افزایش مییابد .افزایش  0میلیون دالري آن در سال  2779به بازار  97میلیون
دالري در سال  2775مؤید این مطلب است.
مطابق با تحقیقات انجام شده توسط شركت تحقیقاتی دیلویت 2 ،9میلیون شغلی كه از
آمریكا و اروپا به كشورهاي دیگر برونسپاري شدهاند تنها مربوط به خدمات مالی می-
باشد .همچنین شركت پیشبینی میكند كه تا  5سال دیگر نهادهاي مالی و بانكهاي
سرمایهگذاري ،فعالیتهایشان را به كشورهاي با هزینهي نیروي كار كمتر برونسپاري
میكنند كه در این میان كشور هند در صدر لیست تأمینكنندگان این نوع خدمات می-
باشد.
بررسیهاي منتشر شده از سوي مؤسسات كاریابی خارج از كشور ،نشان میدهد كه اكثر
آمریكاییها اعتقاد دارند كه كارفرمایان آمریكایی ،باید مشاغل را در این كشور حفظ
كنند و همچنین دولت فدرال باید سریعاً بیكاران را آموزش دهد تا از برونسپاري
مشاغل به خارج از كشور جلوگیري شود .مشاغل تولیدي سالهاست كه توسط
كارفرمایان آمریكایی به خارج از این كشور انتقال یافته است .اما اخیراً متخصصان اظهار
می دارند كه انتقال مشاغل مدیریتی به خارج از كشور شتاب گرفته است .مشاغلی كه
سالیانه در آمریكا  57/777دالر هزینه دربر دارد ،توسط متخصصان هندي با 27/777
دالر انجام میپذیرد .در مجموع مشاغلی مانند حسابدار ،كارشناس (تحلیلهاي وام و
مالی) در میان مشاغلی هستند كه به خارج از كشور انتقال مییابد.
در صورتی كه فرآیند برونسپاري به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد مزایاي
فراوانی براي سازمان در برخواهد داشت .مؤسسه برونسپاري در یك سري از مطالعات
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خود با بررسی بیش از  9277شركت به منظور درك صحیح از اینكه چرا شركتها
فعالیتهاي خود را برونسپاري میكنند به این نتیجه رسید كه  1مزیت بالقوه در نتیجه
استفاده از برونسپاري وجود دارد كه عبارتند از:
 افزایش تمركز شركت بر یك فعالیت خاص. قابلیت دسترسی در سطح جهانی. در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمایه. تسریع در كسب مزایاي ناشی از تجدید ساختار. تقسیم ریسك. آزاد كردن منابع براي دیگر اهداف. كاهش و كنترل هزینه عملیات. دسترسی به منابع (غیرداخلی). مدیریت وظایف مشكل یا كنترل ناپذیر(سازمانمللمتحد.)9902 ،اجراي فرآیند برونسپاري در قالب ارزیابی ،طراحی ،اجرا و بهبود ارائه میشود.
با توجه به معانی متعدد واژهي برونسپاري و معیارهاي مختلف اندازهگیري آن میتوان
انواع مختلفی را براي آن در نظر گرفت .بدین منظور با توجه به معیارهایی از قبیل سطح
تصمیمگیري ،حجم برونسپاري ،میزان ادغام ،روابط ویژه ،سطح كنترل اداري و نوع
مالكیت ،انواع برونسپاري طبق جدول ( )9طبقهبندي شده است (بري.)9187 ،9

. Berry
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جدول  -1انواع برونسپاری (تقی زاده ،پورعبادالهان کویچ و ابوطالبی1311 ،؛ بری)1814 ،

نوع برونسپاري

معیار طبقه بندي
سطح تصمیم گیري
حجم برون سپاري
میزان ادغام
روابط ویژه
كنترل اداري
مالكیت

برونسپاري راهبردي یا استراتژیك ،1برون سپاري سنتی

2

برونسپاري كلی ،برونسپاري انتخابی یا بخشی
برونسپاري كامل ،نیمه برونسپاري
برونسپاري گروهی یا داخلی ،برونسپاري غیرگروهی یا خارجی
برونسپاري عملكرد ،برونسپاري منابع

3

برونسپاري خصوصی ،0برونسپاري بخش دولتی

5

شكل ( )9سیكل فرآیند برونسپاري را نشان میدهد.
فاز (: )1

فاز (: )2

«ارزیابی»

«طراحی و توسعه»

ارزیابی فرآیند جاری و فرایندد

طراحی و توسدعه پدروژه بدرون

های آینده ،تواناییبرای اجرای

سددپاری ،فاکرورهددای کلیدددی

تغییرات و ایجاد ارزش افزوده

موفقیت و خروجی هدای مدورد
انرظار

فاز (: )3

فاز (: )0
«بهبود»

«اجرا»

بهبددود ممددرمر و بکددارگیری

اجرا ،اندازه گیدری و ارزیدابی

فنون تضمین کیفیت

نقاط بحرانی

شكل  - 9سیكل فرآیند برونسپاري (روتري)9115 ،9
1

- Strategic Outsourcing
- Tactical or Traditional Outsourcing
3
- Outsourcing of Resources
4
- Private Outsourcing
5
- Public Outsourcing
2
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برخی از بهترین نتایج حاصل از برونسپاري در حیطههاي مختلف شغلی عبارتند از
(جنینگ:)9110 ،2
 تمركز روي مباحث استراتژیك نه عملیاتهاي اصلی شركت. انعطافپذیري براي برنامهریزي نیروي كار آینده. توانایی براي كاهش اندازه در طول دوره سازماندهی مجدد كسب و كار. افزایش تمركز روي فعالیتهاي مدیریتی. مشتريگرایی افزایش مییابد. نیاز براي مالكیت سیستمهاي تجاري قدرتمندتر را افزایش میدهد. انعطافپذیري بیشتر در پاسخگویی به نیازهاي متغیر. بهبود عملیات اصلی. مدیریت شبكه در عرصهي وسیعتر. چهارچوب نگهداري عملیات با هزینهي باال اما با كیفیت عالی. كنترل بهتر خدمات. پیشبینی هزینهها. كنترل هزینهها ،به صورت مؤثر. كاهش مخارج كلی.بدترین نتایج برونسپاري در حیطههاي مختلف شغلی نیز عبارتند از (همان منبع):
 گذراندن زمان زیاد مدیریت براي ارزیابی قابل بحث هزینهها. از دست دادن كنترل. فقدان وجود استانداردهاي درون سازمانی. فقدان یكپارچگی با زیرساختهاي شركت. تحت كنترل نبودن منابع.. Rothery
. Jenning

1
2
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 فقدان دانش و مهارتهاي تجاري. بال تكلیفی كاركنان. از دست دادن انعطافپذیري. كاهش كنترل خدمات. كنترل ضعیف توسط هر دو طرف. نیاز به زمان زیاد براي ایجاد رابطه با مشتري. هزینههاي بیشتر.در مورد برونسپاري تحقیقات مختلفی صورت گرفته است؛ در ادامه به برخی از آنها
اشاره شده است.
امیري ،آذر و شهبازي ( ،)9911رویكردي مبتنی بر برنامهریزي تصادفی و زنجیره
ماركوف به منظور بهینه سازي بازتولید و برونسپاري در زنجیره تامین را مورد مطالعه
قرار دادند .به منظور حل مساله از سه الگوریتم فراابتگاري ژنتیك ،گرگ خاكستري و
شیرمورچه استفاده شده كه پس از بررسی نمودهاي عددي ،الگوریتم گرگ خاكستري
باالترین سطح عملكرد را دارا بوده است .اصغري زاده ،بیطرف و اجلی ( )9917به ارائه
یك مدل تركیبی با استفاده از روش پرومته 9فازي و برنامه ریزي خطی چندهدفه براي
برون سپاري خدمات گارانتی پرداخته اند .هدف اصلی در این مدل ،كمینه كردن هزینه
هاي تحمیل شده به شركتها و بیشینه كردن رضایت مشتریان است كه این امر با
استفاده از برنامه ریزي خطی صفر و یك دوهدفه و با تكیه بر اولویتهاي تعیین شده در
گام اول مدل محقق میشود .میكائیلی و صداقتی ( ،)9985به سنجش مخاطرات برون
سپاري پروژه هاي فناوري اطالعات در شركت توسعه منابع آب و نیروي ایران پرداخته
اند .نتایج تحقیق مشخص نمود كه سیستم هایی كه با فعالیت هاي اصلی شركت آب
نیرو سرو كار دارند داراي میزان ریسك باالي برون سپاري و سیستم هایی كه كمتر به

- PROMETHEE

1

بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم برونسپاري در شركت آبفاي مشهد 21......................................
هسته مركزي فعالیت هاي سازمانی مربوط می شوند داراي میزان ریسك پایینی به
منظور برون سپاري می باشند.

جو ،تریجورجیس و زاهنك )2729( 9انعطاف پذیري برون سپاري تحت محدودیت هاي
مالی را بررسی نموده اند .یافته ها نشان میدهد كه برون سپاري وسیله اي براي
دستیابی به انعطاف پذیري است و محدودیت هاي مالی نقش برجسته اي دارند .پراوش،
چاري و آقراول )2729( 2هنجارهاي صنعت را به عنوان پیش بینی كننده رفتارهاي
برون سپاري فناوري اطالعات مورد مطالعه قرار داده اند .نتایج نشان می دهد كه عوامل
خاص شركت بر تصمیمات برون سپاري فناوري اطالعات تأثیر می گذارد و انحراف از
هنجارهاي صنعت غیر مالی می تواند نشان دهد كه شركتها چگونه تصمیمات
استراتژیك فناوري اطالعات را اتخاذ می كنند .انسلین و همكاران )2727( 9یك مدل
پشتیبانی مدیریت براي برون سپاري فناوري اطالعات ارائه داده اند .در این مطالعه با
ارائه مساله مدیریت برون سپاري ،به ارائه ساختاري براي حمایت از تصمیم گیري در
زمینه برون سپاري موثر فناوري اطالعات و برجسته كردن مزایا و معایبی كه باید
برطرف شوند پرداخته شده است.
 -3روش پژوهش

این تحقیق از نظر هدف ،كاربردي بوده و از نظر روش انجام تحقیق ،توصیفی میباشد .از
آنجایی كه هدف این تحقیق به عنوان گام اول در شناخت صحیح ابعاد و ابزارهاي اجراي
درست برونسپاري از ناحیه مدیران ،سنجش نوع نگاه مدیران شركت آبفاي مشهد به
مسئله برونسپاري میباشد ،بنابراین در راستاي اهداف فوق ،مدل زیر تحت عنوان مدل
مفهومی تحقیق ،طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است(:شكل ())2

1

. Ju, Trigeorgis & Zhan
. Prawesh, Chari, & Agrawal
3
. Ensslin et al
2
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تعداد تأمین-

غیر مهم

کنندگان بالقوه

بودن

در فعالیت

فعالیت

اصلی بودن
فعالیت

تفکیکپذیری
فعالیت
مزیت رقابری
شرکتها در
فعالیت
اسرانداردپذیری

برونسپاری

فعالیت

فعالیت
عدم تماس با
مشرری نهایی

ملموس
بودن
فعالیت

پیچیدگی
اطمینان از
تقاضای فعالیت
فعالیت

عدم اطمینان

فعالیت

فنآوری در
فعالیتها

شكل  -2مدل مفهومی برونسپاري

در انجام این تحقیق ،با توجه به اینكه تنها سرپرستان بخش ها و مدیران میانی و ارشد
با مفهوم برونسپاري آشنا بودند بنابراین اعضاي جامعهي آماري این تحقیق را كلیه
مدیران (ارشد و میانی) و سرپرستان بخش هاي شركت آبفا تشكیل میدادند كه تعداد
آنها برابر  55نفر بود .به دلیل محدود بودن جامعهي آماري ،نمونه گیري انجام نشد .به
منظور گردآوري دادهها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است .روایی پرسش-
نامه بهصورت روایی صوري و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ محاسبه شده
است .پایایی بهدست آمده براي پرسشنامه 7/092محاسبه شده است كه نشاندهندهي
پایایی باالي پرسشنامهي طراحی شده میباشد (جدول (.))2
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جدول  -2روایی پرسشنامه

تعداد سؤاالت

آلفاي كرونباخ

92

7/092

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،نیز از آزمونهاي زیر استفاده شده است:
 )9از آزمون كلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نوع توزیع دادهها استفاده شده
است.
 )2از آزمون  t-testجهت تأثیر متغیرهاي مذكور بر برونسپاري استفاده شده است.
 )9از آزمون فریدمن جهت رتبهبندي عوامل مؤثر استفاده شده است.
 -0یافرهها

ابتدا دادهها جمعآوري ،طبقهبندي و سپس تلخیص گردیدهاند .ابتدا به منظور تعیین
نوع توزیع دادهها از آزمون كلموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .نتایج آزمون در
جدول ( )9نشان داده شده است.
جدول  -9آزمون كلموگروف -اسمیرنوف به منظور تعیین نوع توزیع دادهها

تعداد تأمینكنندگان بالقوه

عدم اهمیت

اصلی بودن

مزیت رقابتی شركتها

نهایی

عدم تماس با مشتري

پیچیدگی

عدم اطمینان فنآوري

اطمینان از تقاضا

استانداردپذیري

تفكیكپذیري

ملموس بودن

9/99

9/22

9/55

9/22

9/99

9/62

9/56

9/57

9/52

9/95

9/69

میانگین

7/00

7/89

7/05

7/69

7/07

7/51

7/56

7/52

7/61

7/66

7/80

انحراف معیار

7/12

9/92

7/10

7/15

9/79

9/99

9/92

9/70

7/86

7/85

9/20

كولموگروف-
اسمیرنوف

7/95

7/92

7/21

7/99

7/29

7/95

7/76

7/2

7/22

7/26

7/70

سطح معنی-
داري
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با توجه به سطح معنیداري محاسبه شده براي متغیرهاي تحقیق كه بیشتر از 7/75
میباشد میتوان نتیجه گرفت كه توزیع دادهها نرمال است.
حال بهراحتی میتوان از آزمونهاي پارامتریك و آزمون  tاستفاده كرد .فرضیهي آماري
براي آزمون  tبراي متغیر ملموس بودن بهشكل زیر است (با توجه به  5گزینهاي بودن
هر یك از گویهها 9 ،یا بیش تر از آن بیانگر تأثیرگذاري متغبر مستقل بر متغیر وابسته
میباشد)(:جدول ())2
جدول  -2آزمون  t-testیك نمونهاي
ارزش آزمون = 7
تفاوت در سطح اطمینان %15
باالتر

پایینتر

تفاوت میانگین

(دو
طرفه)Sig

درجهي
آزادي

مقدار تی

9/01

9/22

9/69

7

52

91/60

متغیر اول

9/59

9/90

9/95

7

52

90/55

متغیردوم

9/0

9/99

9/52

7

52

90/89

متغیر سوم

9/62

9/96

9/5

7

52

21/11

متغیر چهارم

9/09

9/2

9/56

7

52

26/98

متغیر پنجم

9/8

9/28

9/62

7

52

25/98

متغیر ششم

9/52

9/92

9/99

7

52

95/90

متغیر هفتم

9/69

9/28

9/22

7

52

29/59

متغیر هشتم

9/05

9/92

9/55

7

52

92/12

متغیر نهم

9/60

9/22

9/22

7

52

97/26

متغیر دهم

9/52

9/9

9/99

7

52

99/08

متغیر یازدهم
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از آنجایی كه  7/75 >7=Significationاست و مقادیر باال و پایین مثبت می باشد
فرض  H0رد شده و این نشان می دهد كه ملموس بودن فعالیت در برون سپاري آن
تاثیرگذار است .بقیهي متغیرها نیز بههمین شكل است.
به منظور رتبه بندي متغیرها ازآزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج در جدول ()5
نشان داده شده است.
جدول  - 2آزمون فریدمن جهت رتبهبندي متغیرها

مرغیرها

تعداد تأمینكنندگان بالقوه

عدم اهمیت

اصلی بودن

مزیت رقابتی شركتها

عدم تماس با مشتري نهایی

پیچیدگی

عدم اطمینان فنآوري

اطمینان از تقاضا

استانداردپذیري

تفكیكپذیري

ملموس بودن

رتبهي
میانگین

5/92

5/06

6/92

6/89

5/76

6/80

6/56

6/92

6/29

5/2

6/59

در نتیجه رتبهبندي متغیرها بر اساس میزان تأثیرگذاري بر برونسپاري به ترتیب،
عبارتند از:
پیچیدگی ،مزیت رقابتی شركتها بر روي قیمت ،عدم اطمینان فنآوري ،ملموس بودن،
اصلی بودن ،استانداردپذیري ،اطمینان تقاضا ،غیر مهم بودن ،تفكیكپذیري ،تعداد
تأمینكنندگان بالقوه ،عدم تماس با مشتري نهایی.
 -5نرایج و بحث

نتایج تحلیلی حاصل از آزمون  tنشان میدهد كه كلیهي متغیرهاي فوق بر برونسپاري
تأثیرگذارند.
در ذیل به تحلیل هر یك پرداخته شده است:
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ملموس بودن فعالیتها :هیچ خدمتی بهطور كامل ناملموس نیست همانطور كه
هیچ كاالیی به طور كامل قابل لمس نیست .هر چه میزان ملموسی خدمات افزایش پیدا
كند نظارت بر عملكرد (و كیفیت) خدمات تحویل داده شده به مشتري آسانتر میشود.
در حقیقت در این فرآیند (واحد تصفیهخانهي آب) كه خدمات آن ملموس(قابل دیدن و
لمس كردن) هستاند مثل واحد لجنگیري ،كلرزنی و تصفیهي شن؛ اینگونه خدمات
ملموس ،مؤثر در تصمیم جهت برونسپاري این فرآیند میباشند.
تفکیکپذیری فعالیتها :نزدیكی خریدار و فروشنده از مشخصات همزمان تولید و
مصرف انواع خدمات میباشد .در حالی كه در این فرآیند ،فعالیت موردنظر در ابتدا تولید
و سپس مصرف می شود .محقق در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است كه فرآیند
تصفیهخانهي آب داراي سلسهمراتبی مجزا و مستقل از هم در خدمات خود است .به-
عبارت دیگر تحویل كاالي ورودي (آب خام) از سدها و تبدیل آن به كاالي خروجی (آب
شرب) نیاز به یك پروسهي زمانی نسبتا طوالنی دارد ،بنابراین تفكیكپذیري خدمات
براي این فرآیند مؤثر در جهت تصمیم برونسپاري است.
اسرانداردپذیری فعالیتها :خدماتی كه استانداردپذیر باشند بهراحتی تكرارپذیر
بوده و كیفیت خدمت تحویل داده شده در تعداد زیاد همچنان حفظ میشود .از طرف
دیگر خدماتی كه مطابق سلیقه و نظر مشتري ارائه میشوند از مشكالت بیشتري
برخوردار است و در نتیجه تغییرات بیشتري در كیفیت دارند .آب شرب بایستی همیشه
از یك سطح استاندارد كیفیتی و بهداشتی قابل قبول برخوردار باشد .عالوه بر این
خدماتی مانند كلرزنی و لجنگیري و  ...نیاز به استانداردپذیري باالیی دارند؛ بنابراین
استانداردپذیري براي این فرآیند باعث شده كه این فرآیند در جهت برونسپاري موفق و
مؤثر حركت كند.
اطمینان از تقاضای فعالیتها :در پیشبینی تحلیل هزینهي معامالت (،)TCA
اطمینان تقاضا ،منجر به تكرار مناسب ،منظم و بههنجار بین عرضه و تقاضا براي
خدمات برونسپاري شده میگردد ،كه در نهایت منجر به هزینه معامالت پایینتر می-
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شود  .در واقع هر چه آب از سدها وارد واحد تصفیهخانه میشود مستقیما به مصرف
مشتركین خانگی و صنعتی میرسد و این دقیقا بهخاطر حساسیت آب شرب در زمینهي
كیفی و بهداشتی است .بنابراین اطمینان تقاضاي خدمات براي فرآیند موردنظر مؤثر در
جهت برونسپاري است.
عدم اطمینان از فنآوری در فعالیتها :فعالیتهاي درونی كه در ارتباط با عمر
كوتاه ناشی از نرخ باالي تغییرات فنآوري هستند هر انگیزهاي را براي انجام فعالیتهاي
درونی شركت از طریق كاهش هزینههاي معامالت كاهش میشود .زیرا شركت باید فن-
آوري خودش را جايگزین نماید كه این مسئله هزینهي زیادي را در بر میگیرد .واحد
تصفیهخانه داراي تجهیزات گسترده ،پیچیده و هزینهبر است بنابراین دسترسی به
تجهیزات پیشرفته و جدید بهراحتی امكانپذیر نیست؛ نتیجت ًا عدم اطمینان تكنولوژي
در این فرآیند ،أثرگذار در جهت برونسپاري است.
پیچیدگی فعالیتها  :پیچیدگی یك خدمت از تعداد مراحل و توالی كه در بهوجود
آمدن آن خدمت بهخصوص نقش دارند تعریف میشود .با افزایش پیچیدگی در تجارت
نیاز است كه از مهارتهاي خارج از شركت بهجاي داخل شركت استفاده شود.
پیچیدگی مربوط به طراحی خدمات است .این واحد (فرآیند) داراي سیستمهاي طراحی
شدهي پیچیده و حساس ،مخصوصا در بخش آزمایشگاه كنترل كیفیت آب است؛
بنابراین این متغیر مؤثر در جهت تصمیم براي برونسپاري است.
عدم تماس با مشرری نهایی در فعالیتها :پنج عامل بسیار مهم جنبههاي كیفیت
خدمات كه مستقیما به تماس خدماتی ارتباط دارند عبارتاند از :قابلیت اعتماد ،پاسخ
دهی ،تضمین ،همدلی و ملموسی .فعالیتهاي خدماتی كه در تعامل مستقیم با مشتري
هستند ،ساختار فلسفهي وجودي آن شركت را تشكیل میدهند .نقطهي تعامل با
مشتري مكانی است كه خدمات بهوسیلهي كاركنان شركت خدماتی ارائه و مستقیما به
مشتري تحویل داده میشود .وقتی یك خدمت یا فرآیند در تماس مستقیم با مشتري
نیست ،شركتها تمایل به برونسپاري آن دارند ،زیرا شركت تأمینكننده خدمت به
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عنوان یك واسطـهي مستقیم بین شركت سپارندهي خدمت و خدمت موردنظر قرار
میگیرد .در اكثر سازمانهاي خدماتی موجود در ایران ،فقط واحدهاي اداري در تماس
مستقیم با مشتري و ارباب رجوع هستاند و واحدهاي عملیاتی مثل این واحد ،به سبب
كارهاي اجرایی و تولید كاال و خدمات در تماس مستقیم با مشتري نیستاند؛ بنابراین
عدم تماس با مشتري نهایی براي این واحد ،مؤثر در جهت برون سپاري است.
مزیت رقابری شرکتها در فعالیتها :برونسپاري میتواند بهعنوان متغیري ،توسط
شركتها براي بهدست آوردن امتیازات موقعیتی در نظر گرفته شود .شركتها در ابتدا
بر روي قیمتها جهت كارایی بیشتر رقابت می كنند به این ترتیب تمایل دارند كه از
برونسپاري بهعنوان یك سازوكار كاهش قیمت استفاده كنند .هر سازمان خدماتی
داراي تعدادي واحد هستاند كه براي آنان قیمت تمام شده بهسبب حساسیت و اهمیت،
از ارزش اقتصادي باالیی برخوردار است و در صورت برونسپاري ،براي آن واحد یا
خدمت خاص حالتی رقابتی در بازار وجود دارد .واحد تصفیه خانه نیز بهسبب كاهش
قیمت تمام شده در هر متر مكعب آب ،بدین شكل است.
اصلی بودن فعالیتها :اگر یك فعالیت خدماتی بهخصوص بهعنوان منبع امتیاز رقابتی
قابل دوام تلقی گردد بهعنوان فعالیت اصلی شناخته میشود .در واقع اگر نتیجهي
خدمتی قابل نظارت باشد بهراحتی میتوان فعالیتهاي اصلی را برونسپاري كرد به
شرطی كه نظارت دقیق بر فعالیت در دست شركت باقی بماند .فعالیتهاي اصلی در
صورتی كه قابل نظارت دقیق باشند ،قابل واگذارياند .هر چند بتوان گفت واحد تصفیه-
خانه جزء فعالیت هاي اصلی شركت آبفا است ولی در صورتی كه نظارت دقیق بر آن
صورت گیرد بهراحتی قابل واگذاري است.
غیرمهم بودن(عدم اهمیت) فعالیتها :در حالت كلی شركتهاي خدماتی جهت باال
بردن و پایدار ماندن اعتبار خود مایل هستاند از قطع خدمات مطمئن و بدون ریسك به
مشتري جلوگیري كنند ،اما الزم است میان عامل حساسیت و دیگر مشخصههاي
فعالیت خدماتی در تمایل به برونسپاري آن ،دقت وجود داشته باشد ،زیرا باال بودن
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اهمیت (حساسیت) فعالیتهاي خدماتی ،میزان ریسك اعتبـاري شركت را افزایـش
میدهد .در صورت برونسپاري واحدهاي مهم سازمانی ،اگر شركت تأمینكنندهي
خدمت در آن موفق نباشد ،ریسكی براي اعتبار شركت سپارنده خواهد بود .بر اساس
تحقیقات شركت آبفا ،پیمانكاران مجرب ،متخصص و كارامدي براي واحد تصفیهخانه
در بازار رقابتی وجود دارد؛ بنابراین در صورت نظارت علمی و عملی دقیق براي واحد
تصفیهخانه این فرآیند بهراحتی قابل واگذاري است.
تعداد تأمینکنندگان بالقوه فعالیتها :اگر فقط یك تأمینكننده وجود داشته باشد
شركت باید كمتر بهسمت برونسپاري فعالیتی خدماتی گرایش یابد زیرا كه خطر
وابستگی كامل به تأمینكننده را دارد .بر اساس نظریهي تعداد كم چنین انتظار میرود
كه یك تعاملی میان حضور تعداد بسیاري از تأمینكننده بالقوه و دیگر متغیرهاي وابسته
باید وجود داشته باشد .همانطور كه براي متغیر باالیی نیز گفته شد ،چون این فرآیند
جز اهداف ویژهي شركت آبفاست ،بنابراین تأمینكنندگان زیادي براي آن وجود دارد كه
نشان میدهد این فرآیند قابل برونسپاري است.
با استفاده از آزمون فریـدمن جهـت رتبـهبنـدي متغیرهـا بـر اسـاس میـزان أثرگـذاري
بر برونسپاري ،نتایج بهترتیب عبارت است از:
متغیر پیچیدگی ،متغیر رقابت شركتها بر روي قیمت ،متغیر عدم اطمینان فنآوري،
متغیر ملموس بودن ،متغیر اصلی بودن ،متغیر استانداردپذیري ،متغیر اطمینان تقاضا،
متغیر غیر مهم بودن ،متغیر تفكیكپذیري ،متغیر تعداد تأمینكنندگان بالقوه ،متغیر
عدم تماس با مشتري نهایی میباشد.
در حقیقت هر چـه تعامـل بـین فروشـنده و تـأمینكننـدهي خـدمت مـوردنظر كـمتـر
و تعــداد تــأمینكننــدگان موجــود در بــازار جهــت تــأمین خــدمت مــوردنظر بــیشتــر
باشــد ،كــمتــرین تــأثیر را در تصــمیم بــه بــرونســپاري خواهــد داشــت .در عــوض
پیچیــدگی و گســتردگی طراحـــی خــدمات و رقابــت شـــركتهــا بــراي خـــدمت
موردنظر ،بیشترین تأثیر را در تصمیم به برونسپاري خواهد داشت.
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با توجه به بررسی مبانی نظري و تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده در مطالعات
میدانی و نتایج حاصل از پرسشنامه ها موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
نتایج بهدست آمده نشان میدهد كه درشركت آبفاي شهر مشهد ،باید به همهي عوامل
و متغیرهاي موردنظر جهت برونسپاري ،بهخصوص  2عامل :پیچیدگی و رقابت شركت-
ها بر روي قیمت (با توجه به آزمون فریدمن) كه بیشترین تأثیر را در برونسپاري این
شركت دارند ،دقت الزم و متبهرانه و متخصصانه شود .البته با كمی دقت در نتایج
حاصل از آزمون فریدمن میتوان دریافت كه میزان كاهش یا نزول اعداد از أثرگذارترین
متغیر (پیچیدگی) تا كمتأثیرترین متغیر (عدم تماس با مشتري نهایی) بسیار ناچیز و
نزدیك بههم است و این یعنی اینكه باید به تمام این متغیرها در تصمیم براي برون-
سپاري توجه شود 8 .متغیر دیگر؛ عدم اطمینان فنآوري ،ملموس بودن ،اصلی بودن،
استانداردپذیري ،اطمینان از تقاضا ،غیر مهم بودن ،تفكیكپذیري ،تعداد تأمینكنندگان
بالقوه ،به ترتیب در رتبهي دوم تأثیرگذاري و متغیر عدم تماس با مشتري نهایی كمترین
تأثیر را بر تصمیم براي برونسپاري دارند.
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