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Today many organizations have realized that presence in
global markets requires the acquisition and maintenance of a core
competency strategy of specialized skills and knowledge that
creates a competitive advantage for the organization. Outsourcing
as a strategic and sensitive decision, by developing the
organization and improving productivity in the form of
downsizing, has expanded the ability of organizations and
achieving the strategy of core competencies in the global business
environment. Outsourcing, if done right, has numerous benefits
for the organization. In this regard, the present study was
conducted to investigate the factors affecting the decision to adopt
a strategic policy of outsourcing government services in the State
Property and Deeds Registration Organization. The statistical
population includes 100 employees and managers of this
organization. The present research is applied in terms of purpose
and descriptive in terms of survey method. Data collection tools
were performed in two ways, primary and secondary. In the initial
method, the questionnaire with Likert scale has 5 options and 4
hypotheses have been formulated based on the model variables,
i.e. strategy factor, cost factor, activity factor and environmental
factor. The research hypotheses were examined according to
descriptive and inferential statistics. The validity test of the
questionnaire was performed by content method, ie expert opinion
and reliability test by SPSS software and 50 questionnaires were
pre-tested. The result of the analysis was more than 80%
reliability and the overall analysis of the research was performed
by Lisrel software and all 4 hypotheses were confirmed .

Keywords: Strategy, Policy Making, Decision Making,
Outsourcing, Public Services.
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چکیده :

امروزه بسیاری از سازمانها برونسپاری را امری ضروری و حتی نجات دهنده میدانند .برونسپپپاری در صپپتر ی کپپب بپپب
درستی صترت پذیرد منافع بیشماری را برای سازمان بب همراه دارد .حقیق حاضر در خصتص بررسی عتامل متثر بر ا خپپا
صمیم برون سپاری خدمات دولتی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشتر انجام گرفت .در این حقیق  100نفر مپپترد بررسپی
قرار گرفتند .حقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تصیفی پیمایشی می باشد .ابزار جمپپع روری داده هپپا بپپب دو
روش اولیب و ثانتیب انجام گرفت .ابزار روش اولیب پرسشنامب با طیف لیکرت  5گزینب ایی است و  4فرضیب بر مبنای متغیرهای
مدل یعنی عامل استرا ژی ،هزینب ،عامل مربتط بب فعالیت و عامل محیطی دوین شده است .حقیق بپپا تجپپب بپپب رمارهپپای
تصیفی و استنباطی مترد بررسی قرار گرفت و روایی پرسشنامب با روش محتتایی یعنی دیدگاه خبرگان انجام گرفت و سپپت
پایایی نیز تسط نرم افزار  SPSSانجام و  50پرسشنامب پیش رزمتن شد و نتیجب حلیل پایپایی بپیش از  80درصپپد بپپتد و
حلیل کلی حقیق تسط نرم افزار  Lisrelانجام و هر  4فرضیب ایید شدند.

واژگان کلیدی  :استرا ژی ،متغیر ،صمیم گیری ،برون سپاری ،خدمات دولتی
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مقدمه :

در سال های اخیر ،شرکت ها برون سپاری را بب عنتان یکی از استرا ژی های مهم بب کار گرفتب اند ،زیرا رشد روزافزون
جهانی سازی و پیشرفت های فناوری اطالعات ،متجب شد کب شرکت ها نب نها فعالیت های تلیدی بلکب فرریندهای
خدما ی ختد را نیز بب أمین کنندگان خارجی برون سپاری کنند ( .)Cronin et al., 2004در واقع ،کاهش راهبردی
هزینب ها ،ار قای سطح کیفیت خدمات یا محصتالت ،افزایش رضایت مشتریان ،بهبتد عملکرد ،افزایش اثربخشی ،بهبتد
پاسخگتیی و افزایش انعطاف پذیری در مقابل نتسانات بازار و قاضاهای متنتع مشتریان ،دستیابی بب مهارتها و فناوری
های خارج از سازمان ،رزادسازی منابع برای مرکز بر قابلیت های کلیدی سازمان و متارد دیگر ،از جملب دالیلی است کب
سازمانها را بب ستی برونسپاری فعالیت های ختد ستق می دهد (.)Mehregan et al., 2011
این راهبرد ،با تجب بب استرا ژیک بتدن صمیمات برون سپاری ،می تاند منشأ غییرات عمیق در سازمان شتد .در عین
حال ،باید تجب داشت کب برونسپاری بب معنای سلب مسئتلیت از سازمان واگذارنده (خریدار) نیست و صرفاً بب معنای
واگذاری فعالیت ها بب افراد یا شرکت های متخصص خارج از سازمان با هدف دست یابی بب کارریی بهتر ،پاسخگتیی مناسب
ر و کاهش هزینب ها و نب واگذاری مسئتلیت مربتط بب رنهاست (رمضانی و همکاران .)1393 ،برونسپاری زمانی رخ می دهد
کب یک سازمان با سازمان دیگری قرارداد می بندد ا محصتلی را تلید یا خدمتی را عرضب نماید .کاری کب قبالً در داخل
شرکت انجام می شد ،بب أمین کننده خارجی منتقل می شتد و کارکنان سازمان مبدأ اغلب بب سازمان أمین کننده منتقل می
شتند (.)Bagheri et al., 2015
برونسپاری بب شرکتها این امکان را میدهد کب بب طتر استرا ژیک از أمینکنندگان خارجی برای کمیل و انجام
فعالیتهای خدما ی ختد استفاده نمایند (دری نتکترانی و سبحانی فرد .)1390 ،این در حالی است کب قبالً همب این فعالیت
ها در داخل شرکت انجام می گرفت و جزء فعالیتهای داخلی شرکت محستب میشد (برومند و کیخاونی متسی.)1389 ،
شرکتها دریافتب اند کب فعالیتهای خدما ی و پشتیبانی نظیر کنتلتژی اطالعات ،منابع انسانی یا فعالیتهای حسابداری ختد
را می تانند از طریق أمین کنندگان خارجی بب انجام برسانند و این متضتع می تاند منجر بب کاهش هزینب ،افزایش کیفیت
خدمات ،رضایت مشتریان ،اثیر کمتر محیطهای خارجی بر عملکرد شرکت ،مرکز فعالیت شرکت بر کارهای محتری ،دست
یافتن بب چشم انداز و مامتریت شرکت از طریق اجرای مناسب استرا ژی ها شتد (.)Bagheri et al., 2016
حقیقات نشان میدهد کب  4عامل استرا ژی ،هزینب ،فعالیت های مربتطب و عامل محیطی در ا خا صمیم برون سپاری
و متفقیت رن نقش بب سزایی دارند و منجر بب کاهش هزینب ،افزایش کیفیت خدمات ،رضایت مشتریان ،اثیر کمتر محیط
های خارجی بر عملکرد شرکت ،مرکز فعالیت شرکت بر کارهای محتری ،دست یافتن بب چشم انداز و مامتریت شرکت از
طریق اجرای مناسب استرا ژیها و ...شتد ( .)Kremic et al., 2006در سالهای اخیر ،شرکتها برون سپاری را بب
عنتان یکی از استرا ژی های مهم بب کار گرفتب اند ،زیرا رشد روزافزون جهانی سازی و پیشرفت های کنتلتژی اطالعات،
متجب شد کب شرکت ها نب نها فعالیت های تلیدی بلکب فررینده ای خدما ی ختد را نیز بب أمین کنندگان خارجی برون
سپاری کنند .بنابراین ،صمیم گیری راجع بب این کب کدام یک از فعالیت خدما ی را برونسپاری کنیم ،در متفقیت شرکت ها
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نقش بسزایی دارد (.)Adeleye et al., 2004
مسألب مهمی کب مدیران سازمان ها با رن متاجب هستند ،این است کب چطتر این سازمان صمیم بگیرد کدام یک از
فعالیت های خدما ی را برون سپاری کند و چب فعالیتی را ختد انجام دهد و در فرریند این صمیم گیری چب متغیرهایی را باید
مدنظر قرار دهد .بنابراین ،ا وقتی کب شرکت ها با افزایش فرصت های برون سپاری متاجب هستند ،نیاز بب تسعب
رهنمتدهایی برای صمیم گیری نیز وجتد ختاهد داشت (شیری و غرابی.)1393 ،
این حقیق در پی رن است کب بب این سؤال پاسخ دهد کب عتامل اثرگذار بر ا خا صمیمات برون سپاری خدمات در
سازمان های دولتی کدامند؟ لذا ،هدف ما در این حقیق پیدا کردن میزان اثیر هر یک از متغیر و شاخص های مدل کرمیک
و همکاران ( )2006در صمیم گیری برون سپاری خدمات از دیدگاه کارشناسان و مدیران است .ا راهکارهای الزم بب
مدیران جهت ا خا صمیم برون سپاری ارایب دهیم ا منجر بب مزایای حاصل از برون سپاری شتد کب در باال اشاره شد .با
تجب عتامل اثرگذار بر برون سپاری و مزایای حاصلب ،این حقیق در پی رن است کب بب این سؤال اساسی و ضروری مدیران
پاسخ دهد کب عتامل اثرگذار بر ا خا صمیمات برون سپاری خدمات کدامند؟ ا بتتانیم با اجرای این حقیق و براساس نتایج
بب دست رمده از رن راهکارهایی را برای مدیران دولتی ارائب دهیم.

سواالت تحقیق
عتامل مؤثر بر ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی کدامند؟
برای پاسخ بب این ستال اصلی ابتدا باید بب ستاالت فرعی زیر پاسخ داده شتد:
 )1ریا عامل استرا ژی در ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی مؤثر است؟
 )2ریا عامل هزینب در ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی مؤثر است؟
 )3ریا عتامل مر بط با فعالیت در ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی مؤثر است؟
 )4ریا عامل محیطی در ا خا صمیم برون سپاری خدمات مؤثر است؟
اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام حقیق ،بررسی عتامل مؤثر بر ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی می باشد .برای رسیدن بب
این هدف اصلی ابتدا باید اهداف فرعی زیر دنبال شتد:
•

بررسی أثیر عامل استرا ژی بر ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی

•

بررسی أثیر عامل هزینب بر ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی

•

بررسی أثیر عتامل مر بط با فعالیت بر ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی

•

بررسی أثیر عامل محیطی بر ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی
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مدل مفهومی پژوهش
چارچتب نظری الگتیی است کب پژوهشگر بر اساس رن درباره روابط بین عتامل ایجاد کننده مسالب مهم شخیص داده
میشتند بب نظریب پردازی اقدام مینماید .چارچتب نظر ی یک شبکب تسعب یافتب و تصیف شده بین متغیرهایی است کب از
طریق مصاحبب ،مشاهده و بررسی ادبیات متضتعی فراهم رمده است .در این میان حقیقات پیمایشی ،رویب ای منطقی برای
ایجاد چارچتب نظری شکل می دهد  .بب عبار ی متغیرهایی را کب ممکن است در یافتب های حقیقات پیشین مهم شخیص
داده شده باشند ،را شناسایی و ار باط مفهتمی بین رنها را در قالب چارچتب نظری پیشنهاد میدهد ( Oshri et al.,
.)2015
چارچتب نظری حقیق حاظر بر مبنای مدل کرمیک و همکاران )2006( 1دوین شده است .همان طتر کب در مدل مفهتمی
(نمتدار  )1رمده است کب در رن چهار عامل استرا ژی ،هزینب  ،عامل مربتط بب فعالیت و عامل محیطی بر ا خا صمیم برون
سپاری نقش دارند.
متغیرهای مستقل
عامل استراتژی
عامل هزینه
عامل فعالیت

متغیر وابسته
تصمیم برون
سپاری

عامل محیطی

نمودار  .1مدل مفهومی عوامل موثر بر اتخاذ تصمیم برون سپاری ()Kremic et al., 2006
فرضیات تحقیق
 )1عامل استرا ژی در ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشتر مؤثر است.
 )2عامل هزینب در ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشتر مؤثر است.
 )3عتامل مربتط بب فعالیت ها در ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشتر مؤثر

). Kremic et al. (2006

1
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است.
 )4عامل محیطی در ا خا صمیم برون سپاری خدمات دولتی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشتر مؤثر است.
پیشینه نظری پژوهش
تعاریف
برون سپاری بب واگذاری انجام فرایندها یا فعالیتهای داخلی یک کسب و کار بب یک أمین کننده خارجی حت قرارداد
مشخص اطالق می شتد .هنگامی کب یک سازمان برخی از فعالیت ها یا فرایندهای کسب و کار ختد را بب عرضبکنندهای در
بیرون از شرکت یا سازمان ختد بسپارد این عمل را برون سپاری مینامند (.)Heywood, 2002
عتامل استرا ژیک رن دستب عتامل هستند کب در ار ب اط با عتاملی همچتن محتری بتدن ،دانش کلیدی و کمبتد منابع
داخلی و کیفیت و انعطاف پذیری فعالیتی کب در مترد برون سپاری رن باید صمیم گیری شتد مطرح میشتد .برای مثال ،ریا
رن فعالیت شامل دانش کلیدی می شتد کب در نهایت بب ایجاد مزیت رقابتی بینجامد یا خیر ،در دستب عتامل استرا ژیک
بررسی میشتد؛ زیرا اگر شرکت فعالیتی کب متجب ایجاد مزیت رقابتی میشتد را برون سپاری کند ،در واقع با هدید بسیار
جدی متاجب میشتد و نباید بب هیچ عنتان دانش کلیدی سازمان بب سازمانی دیگر برون سپاری شتد (.)Arnold, 2000
عتامل هزینب ای شامل متاردی همچتن نسبت هزینب های تلید بب خرید خدمت ،بدیل هزینب های ثابت بب متغیر
هزینب مبادالت می شتد .برای مثال ،شرکت در مترد یک فعالیت (غیر کلیدی و استرا ژیک) برای انجام باید نسبت هزینب
تلید بب خرید را محاسبب نمتده و در صتر ی کب هزینب تلید تسط شرکت بیش از هزینب خرید شتد ،باید برای برون سپاری
رن اقدام نماید (.)Cronin et al., 2004
عتامل مربتط بب ویژگی فعالیت ها شامل متاردی همچتن پیچیدگی ،یکپارچگی ،میزان اختصاصی بتدن دارایی ها،
ساختار و اثرات برون سپاری بر کارکنان ( ،)Heywood, 2002و عتامل محیطی شامل وجتد مهارتهای الزم در خارج
از سازمان ،سیاستهای داخلی ،رجیحات مدیریت ،متارد قانتنی ،فعالیتهای رقبا و عارض عالیق و درجب عدم اطمینان
میشتد (.)Ferreira & Merchant, 1992
مدل های تصمیم گیری برون سپاری
فیل و ویسر )2000( 1چارچتب رکیبی صمیم برون سپاری را ارائب نمتدند (شکل  .)2این چارچتب سب جزء اصلی دارد:
جزء اول ،در جستجتی بهره برداری از عتامل ضمنی مر بط با صمیم است .جزء دوم ،مفاهیم راهبردی را لحاظ میکند و
جزء ستم ،جنببهای سنتی هزینب را بررسی می کند .این چارچتب جهت صمیم برون سپاری بخشی از سهیالت تلیدی یک
سازمان مهندسی بب کار گرفتب شد ( . )Fill & Visser, 2000برای انجام این کار ،پرسش نامب ای کب از طیف لیکرت
1
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استفاده کرده بتد را بین  5مدیر ارشد استفاده شد کب مر بط با صمیم برون سپاری رن قسمت بتد و أکید کردند کب نتایج
حاصل از حقیق ،ابزاری مفید در ا خا صمیم برون سپاری است (.)Franceschini et al., 2003

شکل  .1چارچوب ترکیبی تصمیم برون سپاری ()Fill & Visser, 2000
بر اساس ما ریس سهم فعالیت در کسب و کار و مزیت رقابتی ،صمیم گیری (شکل  )2برای انتخاب متفق فعالیت باید در
دو بعد سهم فعالیت در انجام کارها (کسب و کار) و أثیر رن بر متقعیت رقابتی شرکت ،بب شکل زیر ارزیابی الزم بب عمل رید
(.)Goldsmith, 2003

شکل  .2ماتریس سهم فعالیت در کسب و کار و مزیت رقابتی ()Goldsmith, 2003
برخی محققان عتامل مؤثر بر صمیمات برون سپاری را مطابق (شکل  )3بب سب دستب قسیم نمتدند .رنها سب معیار
انتظارات سازمان از برون سپاری ،ریسک های متجتد در برون سپاری و محیط را بب عنتان معیارهای اصلی و برای هر یک
عدادی زیرمعیار شناسایی نمتدند .انتظارات سازمان می تاند شامل صرفب جتیی در هزینب ها ،مرکز بر شایستگی محتری
سازمان و انعطاف پذیری بیشتر سازمان باشد ( .)Eckersley & Ferry, 2019ریسک هایی نیز کب می تاند بر این
صمیم گیری أثیرگذار باشد ،شامل حفظ امنیت اطالعات سازمان ،کم شدن امکان کنترل فرریند ،فشارهای ا حادیب کارگری
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برای اخراج کارکنان و یک سری مباحث اخالقی میشتد .افزون بر این ،کیفیت خدما ی کب أمینکنندگان فعالیت ارائب
میدهند ،أثیر بسزایی بر صمیم مدیران دارد (.)Yang et al., 2007

شکل  .3ساختار برون سپاری ()Yang et al., 2007
مدل دیگری برای برون سپاری فعالیت های حقیق و تسعب و صمیم گیری در مترد اینکب کدامیک از فعالیتهای
حقیق و تسعب قابل برون سپاری هستند ،با نام «مدل مکعب» تسعب یافت .این مدل بیان میکند کب همب فعالیتهای
حقیق و تسعب و پروژه های تلید محصتل جدید بب سب بعد ،قابل بررسی هستند (:)Sasse et al., 2020
 .1نتروری (کم یا زیاد)
 .2فن روری (رشنا یا غیر رشنا)
 .3بازار (متجتد یا جدید)
همان گتنب کب در شکل ( )4نیز مشاهده میشتد ،اگر فعالیت های حقیق و تسعب مربتط بب تسعب یک محصتل جدید
برای بازار متجتد باشد ،با یک فن روری کب برای شرکت رشنا میباشد و با کمی نتروری ،قابل برون سپاری است .از طرف
دیگر ،فعالیتهایی کب مربتط بب یک محصتل جدید در بازاری جدید هستند و بب سطح باالیی از نتروری نیاز دارند .از طرف
دیگر ،چتن فنروری رن نیز جزء فن روری های شناختب شده نیست ،بهتر است در داخل سازمان اجرا گردند ( Lommerud
.)et al., 2009
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شکل  .4چارچوبی برای برون سپاری ()Gainey et al., 2002
التانی و اشرف زاده ( )1387مدلی جهت صمیم گیری برای واگذاری فعالیت های خدما ی بب پیمانکاران در شرکت ملی
نفت ایران ارائب نمتد (شکل  .)5او در این مدل یک سری عتامل را اصلی و چهار عامل دیگر را نیز عدیلگر میداند .رنها برای
پیدا نمتدن اولتیت ها ،از پرسش نامب هایی با طیف لیکرت کب بب صادف بین  30کارشناس تزیع شده بتد ،استفاده کرد .او با
استفاده از عتامل شناسایی شده ،نتایجی را استخراج کرده است کب در ادامب بب رنها اشاره شده است ( & Alvani
.)Ashrafzadeh, 2008

شکل  .5مدل برون سپاری خدمات ()Tadbir et al., 2009
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پیشینه عملی پژوهش
غالمی و همکاران ( )1401بب شناسایی و التیت بندی معیارهای برون سپاری خدمات در ادراه کل راه و شهرسازی
مازندران پرداختب اند .نتایج حاکی از رن بتد کب معیارهای برون سپاری خدمات شامل :ارزیابی و مدیریت ،صمیم گیری و
برنامب ریزی می باشد و همچنین معیار ارزیابی و مدیریت دارای نب زیرمعیار و صمیم گیری و مدیریت هرکدام دارای هشت
زیرمعیار بتدند کب وزن و درجب اهمیت معیارهای برون سپاری خدمات در این اداره کل دولتی بب ر یب شامل ارزیابی و
مدیریت ،صمیم گیری و برنامب ریزی می باشد.
ابراهیمی و همکاران ( )1400الگتیی مفهتمی ارائب می دهند کب بتتاند در سازمانهای بخش عمتمی بب کار گرفتب شتد ا
شکاف بین دوین و اجرای استرا ژی پر شتد .جامعب مترد نظر پژوهش کلیب مدیران ،سرپستان و مجریان و کارمندان درگیر
در طرح های اجرایی سازمان قته قضاییب می باشد .بدین منظتر با  24نفر از مدیران ارشد ،مدیران اجرایی و معاونین و افراد
کلیدی اجرای طرح برون سپاری خدمات قضایی کب در اجرای راهبرد مترد نظر پژوهش مشارکت داشتباند .در نهایت10 ،
مؤلفب مؤثر در قالب چهار مقتلب اصلی شامل عتامل محتتایی ،فرایندی ،زمینبای و انطباقی ،مفهتم سازی و طبقب بندی شده
است.
رجب پتر و همکاران ( )1400بب شناسایی و اولتیتبندی معیارهای مؤثر در برونسپاری فرایند رمتزش منابع انسانی
پرداختب اند .یافتبهای پژوهش نشان میدهد کب از بین ابعاد بررسی شده ،بُعد «مزایا» بیشترین وزن و از بین مؤسسبهای
رمتزشی ،مؤسسب » «A2باال رین امتیاز را ببدست رورده است .افزون بر این ،استفاده از کنیک صمیمگیری چندمعیاره
مارکتس در حتزه مدیریت منابع انسانی ،یکی از دستاوردهای بسیار مهم این پژوهش است.
بیح سرامامی و همکاران ( )1400فرصت ها و چالش های مدیریتی برونسپاری بب بخش خصتصی در سازمانهای
ورزشی دولتی را بررسی می کنند .یافتب های پژوهش نشان داد کب مدیران ورزشی می تانند با بررسی دقیق فرصت ها و
چالش های برون سپاری و اجرای صحیح این راهبرد متجب بهبتد عملکرد و همچنین افزایش بهرهوری سازمانهای ورزشی
و در نتیجب رشد ورزش کشترمان گردند
سرابی رسیابر و همکاران ( )1400مروری نظام یافتب درباره پیامدهای اقتصادی برونسپاری در بیمارستانهای دولتی در
ایران انجام داده اند .نتایج نشان داد کب برونسپاری در بسیاری از بخشها و خدمات بیمارستانهای دولتی متفقیتهایی
بسیاری از نظر اقتصادی داشتب است .اما در برخی از متارد برونسپاریها سبب افزایش هزینبها شده است .بنابراین ،بررسی
وسیع ر جهت شناسایی عتامل أثیرگذار و پیامدهای منفی برونسپاری و راهکارهای مقابلب با رن باید مترد تجب مدیران
بیمارستان و سیاستگذاران سالمت قرار گیرد.
باقری و همکاران ( )1399بب شناسایی الزامات و دستاوردهای راهبرد برونسپاری جذب و رمتزش و أثیر رن بر
تانمندسازی کارکنان وزارت ورزش و جتانان پرداختب اند .یافتب حاکی است کب برونسپاری جذب و رمتزش کارکنان می تاند
بب کاهش هزینبها ،سهیل فرایند استخدام و ایجاد زمینبهای کاررفرینی یاری رساند و با ار قای اثربخشی این کارکردها
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تانمندسازی کارکنان را سهیل کند.
قنبری و همکاران ( )1399بب شناسایی ،ارزیابی و ر بببندی عتامل مؤثر برونسپاری نگهداری و عمیرات در رماد و
پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان همدان با رویکرد حلیل سلسبمرا بی می پردازند .پنج عامل اصلی ،شامل مدیریتی با
 28/7درصد ،فرریندی با  24/4درصد ،محیطی با 13/1درصد ،ارزیابی و نظارت با  22/4درصد و درنهایت ار باطات و
قراردادها با  11/4درصد شناسایی شدند کب در این میان عامل مدیریتی بیشترین اهمیت و ار باطات و قراردادها کم رین
اهمیت را بب ختد اختصاص دادند.
رهایی و همکاران ( )1399با مطالعب ادبیات حقیقات مختلف 6 ،عامل اصلی و  39عامل فرعی برای عتامل کلیدی
متفقیت فعالیتهای برونسپاری خدمات نت دانشگاه سمنان شناسایی نمتدند .نتایج پژوهش نشان داد مهم رین عتامل
کلیدی متفقیت بب ر یب عبار ند از؛ مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد ،وجتد برنامب ار باطات مؤثر ،واضح و شفاف،
وجتد یک یم ویژه و رمتزش دیده برای اجرای برونسپاری ،قابلیت مدیریت غییر ،وجتد نیروی کار متخصص ،مهندسی
مجدد فرریندها ،پایداری جت سیاسی ،در دسترس بتدن برای اشتراکگذاری دانش ،شایستگیها و نتروریها.
فرهنگی و همکاران ( )1398بب بررسی میزان حقق اهداف برونسپاری و بهبتد وضعیت برونسپاری در بخش خدمات
مشترکان شرکت رب و فاضالب استان هرمزگان پرداختب اند .افتبها نشان میدهد کب برونسپاری متجب کاهش عداد
کارکنان شرکت ،کاهش مدت زمان ارائب خدمات و کاهش هزینبها در بخش خدمات مشترکان شرکت مترد بررسی شده
است.
حاجی حسینی ( )1398شاخص های أثیرگذار بر شبکب حقیقات دفاعی را با روش معادالت ساختاری شناسایی کرده اند.
در این پژوهش 33شاخص در قالب  9عامل مترد شناسایی و روایی محتتایی رنها تسط خبرگان مترد أیید قرار گرفت کب در
نهایت م شخص گردید معیارهای کیفیت ،مالی ،عهد ،اطمینان و منابع سازمان پیمانکار بب ر یب بیشترین اهمیت را در
ارزیابیها بب ختد اختصاص میدهند.
دهقانی پتده و همکاران ( )1396با مرور ادبیات متضتع و مصاحبب های اکتشافی ،با نظرسنجی از  35نفر از خبرگان
سازمان مترد مطالعب (صنایع هتایی) در قالب پرسشنامب دلفی فازی 21 ،شاخص مر بط و مؤثر در زمینب برونسپاری این پروژه
ها شناسایی شدند .نتایج ر بب بندی نشان میدهند کب "کاهش هزینب" " ،تانایی سازمان در حفاظت از نتایج و مالکیت
معنتی پروژه" و "ساختار منعطف سازمان برای برونسپاری" بب ر یب حائز بیشترین أثیر در صمیم برای برونسپاری یا
تسعب داخلی این محصتالت است.
رراگائت و فتنتانا )2022( 1استرا ژیهای برونسپاری در خدمات عمتمی و روابط رنها با داوم و انعطافپذیری کسبوکار
در طتل محدودیتهای بتدجب در سازمان های دولتی برزیل را بررسی کرده اند .یافتبها نشان داد کب در دورههای کاهش
ال خدمات برونسپاری شده ابتدا دچار کاهش یا وقفب میشتند کب
بتدجب ،در کت اهمدت ،بب دلیل فتریت صمیمگیری ،معمت ً

. Aragão & Fontana
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مستقیماً بر داوم خدمات عمتمی أثیر میگذارد
تماس ( )2021أثیر برون سپاری بر عدالت اداری در خدمات عمتمی بریتانیا را بررسی کرده اند .کیفیت عدالت اداری
ارائب شده از طریق دولت برون سپاری حت أثیر عتامل مختلفی است :مقیاس و پیچیدگی سازمانی خدمات عمتمی .دانش
حرفب ای مترد نیاز برای اداره رنها؛ مکانیسم هایی کب تسط رن دولت بب پیمانکاران پاداش می دهد .تانایی دولت برای
نظارت بر پیمانکاران؛ مرکز بر نیازها و دیدگاه های کاربران؛ و تازن بین ارزش هایی مانند کارایی هزینب و هنجارهای
عدالت اداری.
واو 1و همکاران ( )2021بب بررسی اثربخشی قتانین اطالعات فعلی و شیته های اجرایی برای پاسخگتیی خدمات عمتمی
برون سپاری شده می پردازند .این مقالب یافتبهای مربتط بب عدم انطباق را از یک رزمایش میدانی جامع با استفاده از
درختاستهای رزادی اطالعات در مدل برونسپاری طرح مالی خصتصی ارائب میکند و محدودیتهای رزادی اطالعات را
ببعنتان ابزاری برای پاسخگتیی نشان میدهد .نتایج حاکی است کب اصالحات قانتنی و نظار ی برای فعال کردن نظارت
عمتمی مناسب از خدمات عمتمی برونسپاری مترد نیاز است.
اندرستن و همکاران ( ) 2019شرایط امکان عقد قرارداد سازمان های دولتی با بخش خصتصی ،هزینب و کیفیت برون
سپاری خدمات دولتی را واکاوی کرده اند .بب باور رنها ،ما در مترد میزان برون سپاری خدمات عمتمی اطالعات کافی نداریم.
نتایج جربی نشان می دهد کب شرکت های بزرگ برون سپاری مشکالت مالی جدی را جربب می کنند و سازمانهای دولتی
باید صتیر دقیق ری از روابط قراردادی ختد ایجاد کنند ا سیاستگذاریهای رینده را رگاه کنند.
روش و ابزار تحقیق
طبقب بندی های گتناگتنی از انتاع روش حقیق از دیدگاه صاحب نظران انجام گرفتب است .یکی از این طبقب بندی ها،
طبقب بندی بر مبنای هدف و طبقب بندی بر اساس روش است .پژوهش حاضر از نظر هدف از نتع حقیقات کاربردی است،
بب این دلیل کب پس از انجام رزمتن های رماری و بحث و نتیجب گیری می تان عتامل متثر بر صمیم برون سپاری تسط
مدیران را مترد بررسی قرار داد و با ارایب راهکار صمیم گیری مدیران را بهبتد بخشید .مطالعب حاضر از نظر روش جمع روری
اطالعات جزء حقیقات تصیفی -پیمایشی میباشد.
متغیر مستقل متغیری است کب بر متغیر وابستب اثر می گذارد .بنابراین ،در این حقیق با تجب بب مدل حقیق و عاریف
ارائب شده متغیر مستقل این حقیق عبار ند از :استرا ژی ،محیط ،هزینب و ویژگی فعالیت .متغیر وابستب میانجی متغیری است
کب هم حت اثیر متغیر مستقل قرار میگیرد و هم بر متغیر دیگری (وابستب) اثر می گذارد .با تجب بب مدل حقیق ،متغیر
وابستب میانجی وجتد ندارد .متغیر وابستب نهائی متغیری است کب فقط حت اثیر سایر متغیرها قرار میگیرد .طبق مدل
1

. Waugh
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حقیق متغیر صمیم گیری برون سپاری متغیر وابستب نهایی حقیق میباشد (.)Sinha et al., 2011
بخشی از جامعب کب معرف رن جامعب است ،نمتنب نامیده میشتد .هرچب نسبت نمتنب بب کل بیشتر باشد ،رن نمتنب بهتر
می تاند ویژگی های جمعیت مترد نطر را تصیف کند و در نتیجب اعتبار علمی باالیی دارد ( .)Sinha et al., 2011جامعب
رماری حقیق شامل کلیب کارشناسان و صمیم گیرندگان برون سپاری در سازمان ثبت اسناد و امالک کشتر میباشند .در این
حقیق از روش نمتنب گیری صادفی ساده بب منظتر مطالعب مباحث نظری مر بط با متضتع حقیق و نیز بررسی ادبیات
متضتعی و پیشینب حقیق از اطالعات و مکتتب در این اثیر شامل کتاب های خصصی بازاریابی ،اینترنت ،مجالت و مقالب
های بازاریابی ،پایان نامب های مشابب و سایر کتاب ها و بروشترها و کا التگ های مربتط استفاده شده است .در این پژوهش
برای جمع روری اطالعات اولیب از پرسشنامب استفاده شده است کب پرسشنامب بین کارشناسان تزیع گردید .ستاالت
پرسشنامب استاندارد بتد ه و قبالً در حقیقات مترد استفاده قرار گرفتب اند .بنابراین ،ابتدا ستاالت پرسشنامب بب زبان فارسی
رجمب و بتمی سازی شدند و مجدد از طریق  5نفر از مدیران ارشد صمیم گیرندگان برون سپاری سازمان دولتی مربتطب
روایی رن مجدد مترد بررسی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل داده ها
پرسشنامب حقیق حاضر شامل دو بخش اصلی می باشد:
الف) سئتاالت عمتمی یا دمتگرافیک کب اطالعات کلی و جمعیت شناختی پاسخ دهنده را در نظر میگیرد .این بخش
شامل  4سئتال است.
ب) سئتاالت خصصی کب شامل عداد  23ستال مربتط بب شاخص های مدل کرمیک و همکاران ( )2006میباشد.
جدول  .2سواالت اختصاصی به هر متغییر در پرسشنامه طبق شاخص های مدل کرمیک و همکاران
()2006
متغیرهای مورد بررسی شماره سئواالت در پرسشنامه

منبع شاخص های پرسشنامه

استرا ژی

1-5

شاخص های مدل کرمیک و همکاران ()2006

هزینب

6-8

شاخص های مدل کرمیک و همکاران ()2006

فعالیت

9-13

شاخص های مدل کرمیک و همکاران ()2006

محیط

14-20

شاخص های مدل کرمیک و همکاران ()2006

صمیم برون سپاری

21-23

شاخص های مدل کرمیک و همکاران ()2006

سئتاالت جدول فتق برای سنجش ابعاد برون سپاری طراحی شده است و هر یک از سئتاالت در یک پیتستار 5
گزینبای از خیلی مخالفم ا خیلی متافقم قرار دارد.
روایی پرسشنامب نشان دهنده رن است کب ریا پرسش هایی کب ما برای سنجش سازمان بکار بردیم معرف خصیصب های
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است کب قصد اندازه گیری رنها را داریم .بب طتر معمتل روایی محتتا را بر اساس داوری های متخصصین و افراد مجرب مترد
سنجش قرار میدهند .لذا روش عیین روایی پرسشنامب در این حقیق روایی محتتایی میباشد .ستاالت پرسشنامب بر اساس
شاخص های حقیق و مطالعب حقیقات پیشین عیین شده و بب ایید  3نفر از اسا ید دانشگاه رسیده است .لذا از روایی الزم
برختردار است .همچنین پرسشنامب در اختیار  5نفر از مدیران سازمان دولتی مربتطب قرار داده شد و نظر رنها نیز لحاظ گردید.
پایایی پرسشنامب عبارت است از کسب نتایج یکسان از پرسشنامب در شرایط مختلف .در این حقیق با استفاده از نرم افزار
اس پی اس اس ضریب رلفای کرونباخ اندازه گیری شد و بین  50نفر از اعضای جامعب رماری دو هفتب قبل از تزیع نهایی
قرار گرفت .مقدار رلفای کرونباخ در این حقیق برابر  0.89محاسبب گردید کب این عدد نشان دهنده پایایی باالی پرسشنامب
طراحی شده است .جدول یل نتایج رلفای کرونباخ متغیرهای حقیق را نشان میدهد:
جدول  .2ضرایب اعتبار پرسشنامه تحقیق بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
متغیرهای مورد بررسی شماره سئواالت در

منبع شاخص های پرسشنامه

پرسشنامه
استرا ژی

1-5

هزینب

6-8

فعالیت

9-13

محیط

14-20

صمیم گیری برون سپاری

21-23

شاخص های مدل کرمیک و همکاران
()2006
شاخص های مدل کرمیک و همکاران
()2006
شاخص های مدل کرمیک و همکاران
()2006
شاخص های مدل کرمیک و همکاران
()2006
شاخص های مدل کرمیک و همکاران
()2006

همان طتر کب در جدول ( )2مشاهده میشتد ،مقدار رلفای کرونباخ برای متلفب ها کب از مقدار الزم رن کب  0/70است
باال ر است یا نزدیک بب  0/70می باشد کب می تان گفت کب اجزای درونی (یعنی مام گتیب های) مقیاس دارای همبستگی
قابل قبتلی با همدیگر هستند .بب منظتر این کب دادهها باید نرمال باشند با استفاده از رزمتن کتلمتگروف اسمیرنف مترد
حلیل قرار گرفتب است کب نتایج رن بب شرح جدول زیر رمده است:
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جدول  .3آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف
ویژگی

آماره

تصمیم

آزمون

گیری

z

4.785

5.854

0.182

0.161

سطح معنی
داری

های
فعالیت

عامل

عامل

عامل

هزینه

محیطی

استراتژی

5.623

4.925

2.862

0.122

0.241

0.230

یافتب های پژوهش
جهت برازش مدل ساختاری فرضیب اصلی حقیق نیز از عدادی از شاخصهای نیکتئی برازش استفاده شده است .جدول
زیر نشان می دهند کب الگتی مفهتمی پژوهش جهت بیین و برازش از وضعیت مناسبی برختردار است .نتایج نشان داد
میزان  NFIبرابر با  CFI ،0/92برابر با  ،0/88مقدار  IFIبرابر با  0/79میباشد .همچنین میزان  RMRبرابر با  0/013و
 GFIبرابر با  0/93گزارش گردید کب این نتایج بیانگر مناسب بتدن برروزش است .مدل نهایی حقیق بر اساس متغیرهای
اصلی حقیق و معیارهای هر کدام در نمتدار مشخص شده است .این مدل با اقتباس از برونداد نرم افزار لیزرل رسیم شده
است .بر اساس مدل نهایی حقیق ،بب وضتح دیده می شتد کب رابطب بین مامی متلفب ها کب در مدل ابتدایی حقیق رمده
بتد مثبت و معنادار است .لذا ،مدل نهایی حقیق ایید میگردد.
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شکل  .7آماره t-value
نتایج ائید مدل نهائی حقیق در جدول زیر خالصب نتایج فرضیبهای حقیق رمده است:
جدول  .4خالصه نتایج فرضیه ها
فرضیه ها

t

نتیجه ضریب  βاستاندارد شده

 -1عامل استرا ژی در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد.

8.86

ایید

**0/823

 -2عامل محیط در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد.

7.67

ایید

**0/86

 -3عامل هزینب در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد.

9.73

ایید

**0/691

 -4عامل ویژگی فعالیت در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد8.68 .

ایید

**0/759

** در سطح آلفای  1درصد معنادار * ،در سطح آلفای  5درصد معنادار
نتایج حاصل از رزمتن فرضیب های پژوهش بب شرح زیر است:
فرضیب اول :عامل استرا ژی در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد.
با تجب بب نتایج بدست رمده از حلیل داده ها عامل عامل استرا ژی در ا خا صمیم برون سپاری اثیر داشتب است.
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نتایج این حقیق با یافتب های (Sinha et ( ، )Franceschini et al., 2003( ،)Adeleye et al., 2004
 )al., 2011نیز همست میباشد .بب طتری کب این پژوهشگران نشان دادند ،عامل استرا ژی در ا خا صمیم برون سپاری
اثیر داشتب است.
جدول (  . )5نتایج محاسبه تاثیر شاخص های عامل استراتژی بر اتخاذ تصمیم برون سپاری
متغیر مستقل جهت اثیر

متغیر وابستب

ضریب β

(یا واسطب)

(یا واسطب)

استاندارد شده

ا خا صمیم برون سپاری

0/823

عامل هزینب

----

t
8.99

نتیجب
ائید

فرضیب دوم :عامل هزینب در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد.
با تجب بب نتایج بدست رمده از حلیل داده ها عامل هزینب در ا خا صمیم برون سپاری اثیر داشتب است .نتایج این
حقیق با یافتب های ( )Ferreira et al., 1992و ( )Gainey et al., 2002همست است .این پژوهشگران نشان داده
اند کب عامل هزینب در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد.
جدول (  . )6نتایج مح اسبه تاثیر شاخص های عامل هزینه در اتخاذ تصمیم برون سپاری
متغیر مستقل

جهت تاثیر

(یا واسطه)
عامل هزینب

----

متغیر وابسته

ضریب β

(یا واسطه)

استاندارد شده

صمیم برون سپاری

0/691

t

8.22

نتیجه
ائید

فرضیب ستم :عامل ویژگی فعالیت در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد .با تجب بب نتایج بدست رمده از حلیل داده ها
عامل فعالیت در ا خا صمیم برون سپاری اثیر داشتب است.
نتایج این حقیق با یافتبهای ( )Heywood, 2002همست است ،بب طتری کب این پژوهشگران نشان داده اند کب
عامل فعالیت در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد (.)Hancox & Hackney, 2000
جدول (  . )7نتایج محاسبه تاثیر شاخص های عامل فعالیت بر اتخاذ تصمیم برون سپاری
متغیر مستقل

جهت اثیر

(یا واسطب)
عامل فعالیت

----

متغیرروابستب

ضریب β

(یا واسطب)

استاندارد شده

صمیم برون سپاری

0/759

t
6.52

نتیجب
ائید

فرضیب چهارم :عامل محیط در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد.
با تجب بب نتایج بدست رمده از حلیل داده ها عامل عامل محیط در ا خا صمیم برون سپاری اثیر داشتب است.
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نتایج این حقیق با یافتبهای های (Sinha et ( ،)Sasse et al., 2020( ،)Eckersley & Ferry, 2020
 )Adeleye et al., 2004( ،)al., 2011و ( )Franceschini et al., 2003نیز همست است ،بب طتری کب این
پژوهشگران نشان دادهاند کب عامل محیط در ا خا صمیم برون سپاری اثیر دارد.
جدول (  .)8نتایج محاسبه تاثیر شاخص های عامل محیط بر اتخاذ تصمیم برونسپاری
متغیر مستقل

جهت اثیر

(یا واسطب)
عامل فعالیت

----

متغیر وابستب

ضریب β

(یا واسطب)

استاندارد شده

صمیم برون سپاری

0/862

t
7.66

نتیجب
ائید

نتیجه گیری و پیشنهادها
نتایج حاصل از شاخص ها و سئتاالت استاندارد عتامل استرا ژیک کرمیک و همکاران ( )2006نشان میدهد کب مدیران
همگی ا عان داشتند کب عتامل استرا ژیک در صمیمگیری برون سپاری رنها مهمترین نقش را داشتب است و این متغیر
نسبت بب سایر متغیرهای برون سپاری یعنی عتامل هزینب ایی ،ویژگی فعالیت و عتامل محیطی ر بب اول را بب دست رورد.
بنابراین ،جهت ا خا صمیم برون سپاری در خصتص عتامل متغیر استرا ژیک پیشنهاد میشتد کب مدیران بب متارد ارایب
شده در زیر تجب نمایند کب با تجب بب شاخص ها و سئتاالت استاندارد عتامل استرا ژیک کرمیک و همکاران ( )2006ارایب
شده و رنها نیز در پاسخ بب سئتاالت ایید کردند .پیشنهاد میشتد مدیران بب  .1کمبتد منابع داخل سازمان مانند امکانات فنی
و انسانی در صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند .2 .بب محرمانب بتدن اطالعات ،در صمیم برون سپاری خدمات تجب
نمایند .3 .بب محتری بتدن خدمات جهت کسب شایستگی محتری یا ایجاد مزیت رقابتی در صمیم برون سپاری خدمات
تجب نمایند .4 .بب کیفیت انجام خدمات در خارج از سازمان تسط أمین کنندگان در صمیم برون سپاری خدمات تجب
نمایند .5 .بب أثیرات ناشی از برون سپاری خدمات مانند امکان پاسخگتیی بب متقع بب مراجعب کنندگان در صمیم برون
سپاری خدمات تجب نمایند.
در رابطب با متغیر عتامل هزینب ای پیشنهاد میشتد کب مدیران  .1بب نسبت هزینبهای تلید خدمات در داخل سازمان بب
خرید رن از أمین کننده ،در صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند کب گرانتر از تلید در داخل نشتد .2 .بب هزینب مبادالت
(هزینب مربتط بب الش سازمان برای پیدا نمتدن أمین کننده ،بستن قرارداد و بب کارگیری برون سپاری) در صمیم برون
سپاری خدمات تجب نمایند .3 .بب امکان بدیل هزینبهای ثابت سازمان (کب در صترت تلید خدمات در داخل سازمان ،هر
ماه برای سازمان ایجاد میشتد) بب هزینبهای متغیر (کب در صترت برون سپاری ،بب نسبت میزان خدمات دریافتی از أمین
کننده ،ایجاد می شتد) در صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند.
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در رابطب با متغیر عتامل مربتط بب ویژگی فعالیت ها ،پیشنهاد میشتد کب مدیران  .1بب پیچیدگی فعالیتهای متجتد در
خدمات ،هنگام صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند .2 .بب یکپارچب بتدن خدمات با یکدیگر و فکیک رن جهت برون
سپاری ،در صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند .3 .بب عدم استفاده مجدد از دارایی هایی کب پیش از برون سپاری مترد
استفاده قرار می گرفتند و حال کنار گذاشتب میشتند ،در صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند .4 .بب امکان فکیک پذیر
بتدن فعالیت ها در صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند .5 .بب أثیر برون سپاری بر کارکنان سازمان مانند امکان
جابجایی یا بیکار شدن رنان در صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند.
در رابطب با متغیر عتامل محیطی ،پیشنهاد میشتد مدیران  .1بب وجتد أمینکنندگان ماهر و واجد شرایط در صمیم برون
سپاری خدمات تجب نمایند .2 .بب سیاست های دولت مانند سیاست های شتیقی یا محدود کننده دولت در برون سپاری ،در
صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند .3 .بب سیاست های داخلی سازمان ،در صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند.4 .
بب رجیحات مدیریت برای نگهداری فعالیت ها در سازمان یا برون سپاری رنها بب هر دلیلی مانند قدرت طلبی ،عدم مایل بب
غییر در صمیم برون سپاری خدمات تجب نمایند .5 .بب عدم اطمینان محیطی مانند عدم امکان خمین صحیح هزینب ها،
منابع و جهیزات مترد نیاز برای انجام خدمات جهت عیین شرایط و مفاد قرارداد در صمیم برون سپاری خدمات تجب
نمایند.
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