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بهره وری در بر ارزیابی اثرات برون سپاری خدمات 

 منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی

 
 

 1عباس حمادپور، 3اسماعیل محمدی،  3سید کرامت حسینی

 
 

 
 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر-3

 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز-3

 وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر قاضی-1

 

 
پس از پایان عصر یکپارچه سازی عمودی که در آن سازمان ها از ابتدا تا انتهای : چکیده

فعالیت های زنجیره تامین )از الیه توزیع و تحویل محصوالت و خدمات مشتری( را تماماً خود 

کنون عصر برون سپاری  فعالیت های سازمانی ظهور کرده  پیاده سازی و اجرا می نمودند، ا

است.  امروزه  یکی از دغدغه های مدیران ارزیابی و کنترل فعالیت های برون سپاری شده می 

باشد که این امر در بسیاری از موارد با توجه به قضاوت ها و استدالل های انسانی و از همه 

ی، دستخوش سالیق و افکار کارشناسان  قرار مهمتر شرایط عدم قطعیت شاخص های ارزیاب

گرفته است که این موضوع ادامه فعایت های برون سپاری را به مخاطره می اندازد. با توجه به 

اهمیت موضوع، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات برون سپاری خدمات بر بهره وری در 

ژوهش، کلیه مدیران و کارکنان منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی می باشد. جامعه آماری این پ

سایت اداری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی هستند که در پروسه  برون سپاری درگیر بوده 

اند، سپس بر اساس نمونه گیری هدفدار )قضاوتی( از میان آنها افرادی که قبل و بعد از اجرای 

دند. در این پژوهش از نفر(، به عنوان نمونه آماری انتخاب ش 331برون سپاری حضور داشتند)

ای به دلیل تنظیم پرسشنامه این تحقیق به صورت مقیاس رتبهپرسشنامه استفاده شده است و 

 های مدرج در این تحقیق از فنون آماری ناپارامتریک استفاده گردیده استلیکرت و با مقیاس

می باشد. قابل ذکر  /.571که نتیجه سنجش پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برابر 

است که برای سنجش بهره وری از ابعاد شش گانه)مدیریت راهبردی، منابع انسانی، هزینه، 

سرعت ارائه خدمات، کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی مشتریان( استفاده شده است. یافته 

یت دهد که بهره وری سازمان پس از برون سپاری خدمات در ابعاد مدیرهای پژوهش نشان می

راهبردی و منابع انسانی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بهره وری سازمان پس از برون 

سپاری خدمات در ابعاد هزینه، سرعت ارائه خدمات، کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی 

 مشتریان از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.

دی، کیفیت ارائه خدمات، برون سپاری خدمات، بهره وری، مدیریت راهبرکلمات کلیدی: 

 رضایتمندی مشتریان.
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 مقدمه

های تکنولوژیک و تخصصی  امروزه، مسایلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواری های کسب و کار، محدودیت منابع، پیچیدگی

خی سازمان ها)به تر شدن کارها، شتاب تحوالت محیطی، عدم اطمینان به آینده، افزایش هزینه ها، بزرگ شدن بیش از اندازه بر

ویژه بخش عمومی( و نیز محدودیت های قانونی سبب شده است تا سازمان ها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده و برای 

دستیابی به مزیت های رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، به استراتژی های جدید روی آورند. یکی از این استراتژی ها، تمرکز بر 

 اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت های منابع خارج سازمان)برون سپاری(است. شایستگی های

ایجاد آمادگی برای ارائه واکنش سریع تر به منظور بهره گیری از فرصت های زود گذر و کم ثبات، یکی از چالش های اساسی 

تفاده از این فرصت ها ناگزیر به ایجاد ساختاری سازمان ها و بنگاه های عصر حاضر است. در واقع سازمان های امروزی برای اس

منعطف و نیز بهره مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون سازمانی هستند. حرکت از جامعه سنتی به سوی جامعه اطالعاتی، از 

ای از وی نظام شبکهاقتصاد ملی به سمت اقتصاد جهانی، از تمرکز گرایی به تمرکز زدایی و باالخره از ساختار سلسله مراتبی به س

ها و راهکارهای جدید های آشکار روند تحوالت اساسی در محیط امروز است که بی شک پاسخگویی به آنها نیازمند راه حل  نشانه

می باشد. ما در عصر برون سپاری اطالعات زندگی می کنیم. به نظر می رسد بنگاه ها با انعقاد قراردادهایی با تامین کنندگان 

ر حال گسترش واگذاری مجموعه ای از فعالیت هایی اعم از طراحی محصول یا مونتاژ، تحقیق و توسعه بازاریابی، توزیع و خارجی د

خدمات پس از فروش می باشند. بسیاری از شرکت ها به سمت و سوی مجازی شدن و واگذاری اکثر فعالیت های غیر اصلی خود 

باشد. تاکید جود امروزه فروپاشی عمودی به ویژه در تجارت بین الملل مشهود میبه تامین کنندگان خارجی می باشند. با این و

معامالت برون سپاری بر صرفه جویی در هزینه می باشد. و اخیراً محققانی پا را فراتر گذاشته و معتقدند که هدف از برون سپاری 

ه اخیرا توسط محققین بیان شده شامل: بهبود سرعت خدمات از کاهش هزینه به ایجاد ارزش منتقل شده است. این ارزش افزوده ک

باشد یا کیفیت خدمات، دستیابی به استعدادهای خارجی سازمان، ابداعات و فناوری های جدید و ایجاد اتحادهای استراتژیک می

امر مطالعات گروه  های اصلی و ایجاد انعطاف بیشتر می باشد. پیرو اینولی با این وجود تاکید اصلی آن بر تمرکز بر ماموریت

رشد خواهند داشت. با توجه  %5/3در حدود  3005تخمین زده است که بازارهای برون سپاری شده سرتاسر جهان در سال  3گارتند

به اهمیت برون سپاری در روند توسعه اقتصادی کشور و نیاز آن به تفکر سیستمی و مدیریت منسجم و صحیح فرایند خصوصی 

منابع انسانی در جهت افزایش بهره وری، برای این موضوع که برون سپاری چه تاثیری بر کارایی و اثر بخشی سازی همراه با توسعه 

 سازمان بر جای می گذارد، اهمیت فراوانی دارد. 

گیرد و نه تنها با استقبال دولت ها بلکه توجه شرکت های برون سپاری خدمات و فعالیت ها هر روز دامنه وسیع تری به خود می

خصوصی را نیز به خود جلب کرده است، این امر می تواند زمینه ساز رسیدن سازمان به بهره وری باشد. با توجه به این که بهره 

وری خود متشکل از دو جزء یعنی کارایی و اثر بخشی می باشد. محقق بر آن است که اثرات فعالیت های برون سپاری شده سازمان 

 نماید. بنابراین با توجه به اولویت های مهم سازمان در جهت رسیدن به بهره وری ابعاد تمرکز بر را از دو بعد فوق الذکر بررسی

های داخل و خارج سازمان)منابع انسانی(، کاهش هزینه های فعالیت های اصلی )مدیریت راهبردی(، استفاده کارا از تخصص

ای کیفیت ارائه خدمات)کیفیت(، افزایش رضایت عملیاتی سازمان )هزینه( ارتقای سرعت ارائه خدمات)سرعت(، ارتق

مشتریان)رضایت( مورد توجه سازمان می باشد. در واقع سازمان و به طبع آن محقق بر آنست که با استفاده از آمار و اطالعات 

که: آیا بهره وری موجود و استفاده از ابزارهای جمع آوری اطالعات)پرسشنامه( و تجزیه و تحلیل داده ها، به این سوال پاسخ دهد 

 منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی پس از برون سپاری خدمات بهبود یافته است؟

                                                           
1 - 
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 چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری مبنایی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره ی روابط بین عواملی که در ایجاد مسآله مهم تشخیص داده 

: 3154وب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند)خاکی، اند نظریه پردازی می کند. به طور کلی چارچشده

در این پژوهش به عنوان بررسی اثرات برون سپاری خدمات بر بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی، با همکاری سازمان  (.10

وزیع خدمات بر بهره وری سازمان و پیرو و به دنبال نیاز اساسی سازمان به بررسی اثرات برون سپاری در بخش های تولید، ت

مکاتبات انجام شده و لزوم و اهمیت برون سپاری در بخش خدمات، بر آن شده در مقطع کنونی اثرات برون سپاری را از جنبه 

 ارائه شده است . 3خدمات و تاثیرش بر بهره وری سازمان مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس  مدل فوق الذکر در شکل 

 
 : چارچوب نظری تحقیق3شکل 

 

برون سپاری عبارت است از عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیرری بره عرضره کننرده     

بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. در حقیقت و در عمل در برون سپاری نه تنها فعالیت ها منتقل می شوند، بلکره عوامرل تولیرد و    

 (.3151نویدی و ضرغام، صمیم گیری نیز در اغلب موارد واگذار می گردد)حق ت

فعالیت و یا منتفعی نامحسوس و لمس نشدنی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و مالکیت چیزی را نیز بره  خدمات، 

 (.3151 3دنبال دارد. تولید خدمات ممکن است به کاالهای فیزیکی وابسته باشند)کاتلر،

وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسرانی، زمرین، ماشرین،     بهره

پول، تجهیزات، زمان و مکان برای ارتقاء سطح رفراه جامعره، و ایرن حاصرل نمری شرود مگرر در سرایه اعمرال مردیریت عالمانره و            

نیای رقابتی جدید برون سپاری اثر بخش، ابزار قدرتمند شرکت ها و سازمان هرا جهرت   (. در د33: 3175عابدانه)ابطحی و کاظمی، 

دستیابی به ارزش و سودآوری در محیط به شدت رقابتی به حسب می آید. سازمان ها و شرکت ها می تواننرد برا اسرتفاده از بررون     

                                                           
Ketler  -1 

برونسپاری

بهرهوری

رضایتمندی
کیفیت
خدمات

هزینه
منابع
انسانی

سرعت
مدیریت
راهبردی
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(. 3001،  1ای پیمانکار تکیه داشته باشرند)کا  سپاری بر فعالیت های خود متمرکز شده و در زمینه های غیر محوری به شرکت ه

سازمان برون سپار کننده می تواند با استفاده از متخصصان که در خارج سازمان ها مشغول هستند برر تمرکرزات اسرتراتژیک خرود     

خرود از خردمات   مشتریان یا دریافت کنندگان خدمت، کیفیت خدمت را با مقایسه انتظارها و ادرا  های  (.3000،  4بیافزاید)پتری

دریافت شده ارزیابی می کنند. اولین گام اساسی در تدوین برنامه ارتقای کیفیت، شرناخت ادراکرات و انتظرارات دریافرت کننردگان      

 (.3151خدمات)مشتریان( از کیفیت خدمات است)کبریایی، 

ار در فرد ایجاد می شود. امرا رضرایت   احساس عاطفی مثبتی که در نتیجه انجام ک"رضایت شغلی در ساده ترین تعریف عبارتست از:

شغلی یک عامل مجرد و تنها نیست بلکه ارتباط بینابینی پیچیده ای از وظایف شغلی، مسئولیت پرذیری، کرنش هرا و واکرنش هرا،      

برون سپاری، رضایتمندی هر چره بیشرتر مشرتری را در پری     (. 3151انگیزه ها، تشویق ها و دلگرمی هاست)طباطبایی و همکاران، 

 (.3003و همکاران ،  1اهد داشت)فریرخو

 پیشینه پژوهش

 مروری بر پژوهش های انجام شده در جهان

مروری بر ادبیات تحقیق گواه بر این مطلب دارد که محققان بسیاری در ارتباط با برون سپاری تحقیقراتی در کشرور هرای مختلرف     

 انجام داده اند. که در اینجا برخی از این مطالعات می پردازیم:

  انجام شده کره در مجلره    1تحقیقی تحت عنوان برون سپاری خدمات توسط یانگ پین زو و جاستین رن 3030در سال ،

تحقیق در عملیات به چاپ رسیده است. هدف از تحقیق ارائه یک مرور کلی از وضعیت هرای فعلری تحقیرق در عملیرات     

(OM) زمینه: برنامره ریرزی ظرفیرت و همراهنگی ترا مین       بر برون سپاری خدمات می باشد که در ادبیات تحقیق بر سه

کنندگان، برون سپاری خدمات تحت عنوان اطالعات عدم تقارن و نگرانی های در مورد کیفیت آن بحث شده است. عالوه 

بر این یک چاچوب فرضی ارائه کرده است که می تواند در زمینه تجزیه و تحلیل خردمات زنجیرره عرضره بررون سرپاری      

ده قرار گیرد و در نهایت این که انتظار می رود با استفاده از نتایج این تحقیرق، تحقیقراتی در زمینره خردمات     مورد استفا

 شخصی، حقوقی، پزشکی و سایر حرفه ها همراه با افزایش استفاده از برون سپاری فناوری اطالعات به سرعت رشد کند.

 در مجلره علرم    "برون سپاری از طریق خدمات رقرابتی  " ( تحقیقی را تحت عنوان3007) 7سیف بن جعفر و احسان الهی

مدیریت به چاپ رسانیده که نشان می دهد تامین کنندگان خدمات متحمل هزینه هایی مری شروند و برا افرزایش تقاضرا      

هزینه هایشان نیز افزایش می یابد و کیفیت خدمات نیز به طبع آن باال می رود. تجزیه و تحلیل تحقیق نشران مری دهرد    

الف( یک خریدار در واقع می تواند رقابت بین تامین کنندگتن بالقوه را برای ارتقاء خدمات هماهنگ و مروزون کنرد .    که؛

ب( وجود تقاضای مستقل از هزینه خدمات تحت توابع تخصیص یکسان و ایجاد یک مزیت متمایز از نظر کیفیت خدمات 

بستگی به بزرگری هزینره    SAدر برابر  SSشنده. ج( مزیت نسبی از عالی برای خریدار و سود مورد انتظار باالتر برای فرو

های خدمات مستقل از تقاضا در مقابل امور وابسته به تقاضا دارد. و در نهایت این که امروزه در زمینه برون سپاری و نحه 

هتررین عرضره کننرده    برون سپاری خدمات رقابت بین عرضه کننده و تقاضا کننده وجود دارد و سازمان ها بر آننرد کره ب  

 خدمات را شناسایی و خدمات خود را به آنها واگذار نمایند.

                                                           
3 . Koch  

Petrie, D. 3 

Frayer, J.K., J.D. Scannell, and V. Thomas. 1 

6 . Zhou, Yong-Pin and Ren Z. Justin 
7 . Benjaafar, Saif & Elahi, Ehsan 
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     3001طرح تماس مسیر یابی برای تمرکز برون سپاری، تحقیق دیگری است که توسط نوا گانز و یانرگ پرین زو در سرال 

ه است. این تحقیرق بره   انجام شده که توسط مرکز موسسات مالی وارتون مورد حمایت قرار گرفته است و و به چاپ رسید

بررسی چهار طرح برای مسیر یابی تماس های کم ارزش مشتری و برون سپار پرداختره اسرت. ایرن طررح در پیچیردگی      

الگوریتم های مسیر یابی خود متفاوت می باشد و همچنین پیچیدگی زیر ساخت های فناوری تلفرن و اطالعرات آنهرا در    

باشرد و طررح چهررم،    طرح اول عملکرد سیستم به صرورت مسرتقیم مری    1رای عملیات را مورد بررسی قرار داده است. ب

پیچیده ترین طرح می باشد که در آن عملکرد را برای موارد خاص بررسی می کنیم که در آن خدمات مورد نیراز تمراس   

ر یابی را به ما پیرنده باال و کم ارزش یکسان هستند. این نتایج به طور سیستماتیک اجازه عملکرد طرح های مختلف مسی

می دهد. نتایج نشان می دهد که برای مشتریات با الزامات برون سپاری بزرگ، طرح های ساده تر که نیراز بره همراهنگی    

 کمتری دارد را به خوبی می تواند انجام دهد.

 ای کنتررل  ( تحقیقی را تحت عنوان همراهنگی شریوه هر   3033) 5کانگ مینگو. واو، زایبو. هنگ، پاول و پار ، یونگ وون

سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری در مجله تحقیقات تجاری به چاپ رسانده اند. که این مطالعه تحقیقراتی متشرکل   

( می باشد، که دارای تجربه برون سرپاری در چرین   MNC) 3یهای چند ملیتاز پنج مطالعه موردی، با تمرکز بر شرکت 

ی روابط بین کنترل استراتژی های سازمان برون سپار و عملکرد آن سرازمان  می باشند، نتایج این مطالعات در مورد بررس

می باشد. عالوه بر این، این یافته ها توضیح می دهد که چگونگی شناسایی صالحیت اعتماد و دانش سازمان انجام دهنده 

ی که مدیران اجرایی کسرب و  خدمت از وظایف سازمان برون سپار کننده می باشد. در نهایت این مقاله به ارائه بینش عمل

کار در اعمال کنترل سازمانی به منظور دستیابی به نتایج برون سپاری موثر در زمینه های اقتصادی در حین تکامرل مری   

 پردازد.

 

 مروری بر پژوهش های انجام شده در ايران

  ن سپاری تولید بر چابک سازی بررسی تاثیر برو "پایان نامه ای تحت عنوان  3153در مورد موضوع برون سپاری در سال

توسط سارا کهربایی انجام شده است. نتیجه ایرن تحقیرق    "مجموعه سازان قطعات خودروی شرق کشور از منظر نخبگان

بیانگر این است که اوآل برون سپاری تولید تاثیر بسزایی در چابکی مجموعه سازان خودروی شرق کشور دارد. ثانیآ از سره  

، ساخت) تولید انبوه( و مونتاژ مجموعه)مونتاژ نهرایی( برا توجره بره تروان و شررایط صرنعت        (لفاز طراحی)تکوین محصو

خودروی کشور و باالخص استان خراسان توصیه موکد به برون سپاری فاز ساخت)تولید انبوه( مجموعه سازان شرق کشور 

 می گردد.  

 (پایان نامه ای تحت عنوان 3153در دانشگاه سیستان و بلوچستان )"ررسی تاثیر پذیری برون سپاری زنجیرره ارزش برر   ب

توسط محمد مرادی انجام گرفته است که این مقاله برر نترایج    "بهره وری) مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو خراسان( 

حاصل از ادبیات تحقیق و اجرای آزمون های فرضیه دو میانگین وابسته و جستجوی اختالف ها بنرا شرده اسرت. جامعره     

ین پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان هستند که در پروسه برون سپاری درگیر بودنرد،  آماری ا

سپس بر اساس نمونه پیری هدفدار)قضاوتی( از میان آنها افرادی که قبل و بعرد از اجررای راهبررد بررون سرپاری حضرور       

ین پژوهش از پرسشنامه اسرتفاده شرد کره نتیجره سرنجش      ( نفر، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در ا330داشتند)

                                                           
8 . Kang, Mingu . Wu, Xiao, Hong, Paul & Park, Youngwon 

9 - 
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می باشد. قابل ذکر است که برای سنجش بهره وری نیز از مدل  %531پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برابر 

 ( استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منظر یادگیری و رشرد بیشرترین  BSCکارت ارزیابی متوازن )

 تا ثیر را از اجرلی برون سپاری پذیرفته است.
 

 روش تحقیق

ابزار اصلی تحقیق)جمع آوری اطالعات( پرسشنامه می باشد که شامل سواالت مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و سواالتی 

بیات موضوع استخراج می در رابطه با اثرات اجرای راهبرد برون سپاری خدمات بر بهره وری می باشد که از مقاالت مرتبط با اد

شود. همچنین در این رابطه محقق به مطالعه آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با موضوع و انجام مصاحبه با مدیران ارشد و 

 نخبگان سازمان، به منظور شناخت بیشتر عوامل در این رابطه پرداخته است.

ون تعریف مفاهیم کلیدی و عملیاتی، طرح ضرورت ها، بیان جهت جمع آوری اطالعات برای پی ریزی مبانی کلی تحقیق همچ

وری کاربرد ها و تشریح اهمیت آن استفاده شده است. در این راه از ابزارهای اکتشافی کتابخانه ای مرتبط با برون سپاری و بهره

کارکنانی که در هر دو دوره  استفاده شده گردید. عالوه بر آن به منظور تعیین فعالیت های برون سپاری شده و همچنین تعداد

متفاوت)قبل از اجرای راهبرد برون سپاری و بعد از اجرای برون سپاری( حضور داشتند به واحد عقد قرار داد و مدیران و مسئولین 

 مربوطه و همچنین مصاحبه مستقیم با افراد درگیر ، مراجعه شود.

ا که دارای حداقل یک صفت مشتر  می باشند. معموآل در هر پژوهش، جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ه

جامعه مورد بررسی جامعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت)صفت ها ( آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری عبارت 

این تحقیق شامل کلیه مدیران و است از افراد، اشیاء یا حوادثی که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشتر  باشند. جامعه آماری 

 کارکنان رسمی منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی می باشد.

با توجه به این که در این پژوهش محقق به منظور دستیابی به نتیجه باید اعضایی از جامعه آماری مورد مطالعه را مورد انتخاب قرار 

سپاری) دوره ای که از راهبرد برون سپاری بهره نمی بردند و دوره  داد که در هر دو دوره متفاوت به لحاظ اجرای راهبرد برونمی

اند( حضور داشتند، در نتیجه کلیه مدیران و کارکنان منطقه ویژه انرژی پارس کردهای که از راهبرد برون سپاری استفاده می

اند. طرح نمونه برداری قضاوتی موقعی  جنوبی، که در پروسه برون سپاری درگیر بودند، به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شده

رود که طبقه محدودی از اعضاء اطالعات مورد نظر را دارند. با توجه به انجام مصاحبه با واحد هایی که در طرح برون به کار می

آماری نفر است که بر طبق فرمولی علمی نمونه  400سپاری بخصوص در بخش خدمات درگیر بوده اند، جامعه آماری این پژوهش 

می باشد و تمامی این افراد به عنوان نمونه مورد بررسی، انتخاب شدند و پرسشنامه بین این افراد توزیع 331این جامعه برابر با 

پرسشنامه جمع آوری و تحلیل گردید. در این تحقیق عمده فعالیت های برون سپاری شده در بخش  315گردید و در نهایت 

 س، حراست و فضای سبز شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته است.های: سلف، سرویخدمات در بخش

برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق، ابتدا داده های بدست آمده از پرسشنامه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی)سن، 

های آماری به کمک ه و سپس فرضسابقه، خدمت، میزان تحصیالت، میزان آشنایی و رده سازمانی( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به دلیل  SPSSآزمون فرضیه دو میانگین وابسته، جستجوی اختالف ها و با استفاده از نرم افزار 

ک های مدرج در این تحقیق از فنون آماری ناپارامتریای لیکرت و با مقیاستنظیم پرسشنامه این تحقیق به صورت مقیاس رتبه

هایی هستند که مدل آماری آن، شرایط خاصی را برای جامعه مورد مطالعه استفاده گردیده است. فنون آماری ناپارامتریک، آزمون

تعیین نکرده است. همچنین در این تحقیق از آمار توصیفی )جداول فراوانی ( برای نمایش اطالعات جمعیت شناختی استفاده شده 

 های بدست آمده، از نمونه استفاده شده است.ای تجزیه و تحلیل دادهاست؛ و از آمار استنباطی بر



 431-441، ص 3131، تیر3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

984 
 

 روايی و پايايی ابزار تحقیق

با توجه به این که مولفه های استخراج شده به منظور طراحی پرسشنامه بر اساس پیشینه تحقیق و نظرات کارشناسان منطقه ویژه 

 شنامه تحقیق مورد تایید است.انرژی پارس جنوبی بوده است. بنابراین روایی محتوای پرس

به منظور تعیین پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. ضرریب آلفرای بره دسرت     

می باشد که مبین پایایی قابل قبول ابزار گردآوری داده هرا مری    571/0و  531/0به ترتیب  3و 3آمده برای پرسشنامه های شماره 

می باشرد. نترایج مربروط بره پایرایی پرسشرنامه در        7/0باشد. هم چنین ضریب آلفای برآورد شده برای ابعاد پرسشنامه نیز بیش از 

 نشان داده شده است.  3جدول

. برآورد آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه 1جدول  

 آلفای کرونباخ ابعاد

 )اهمیت(2پرسشنامه  )بهره وری(1پرسشنامه 

 313/0 531/0 بردیمديريت راه

 353/0 313/0 منابع انسانی

 553/0 511/0 هزينه

 533/0 543/0 سرعت

 530/0 533/0 کیفیت خدمات

 513/0 511/0 رضايتمندی مشتريان

 571/0 531/0 کل پرسشنامه

 

 های توصیفی متغیرهاتدوين شاخص

جنسیت، سن، سابقه خدمت، میزان تحصیالت، وضعیت  در این بخش به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری از قبیل:

 استخدام و سطح مسئولیت افراد در سازمان پرداخته شده است. 

 جنسیت -1

 جدول ذیل درصد زنان و مردانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند را به تفکیک نشان می دهد:

 

 . توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت3جدول 

 درصد  فراوانی فراوانی رده غیرمت

 

 جنسیت

 71.1 337 مرد

 31.3 13 زن

 3.3 3 نامشخص

 300 315 مجموع
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 سن 2

درصد از پاسخ دهندگان را تشکیل می  15.7مشاهده می شود بیش ترین درصد پاسخ دهندگان که  1همان طور که در جدول 

 سال  سن دارند.  41تا  11دهند بین 

 

 راوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن. توزیع ف1جدول 

 درصد  فراوانی فراوانی رده متغیر

 

 سن

 33.1 33 22کمتر از 

52-22 10 11.7 

52-53 11 15.7 

 31.3 33 52بیش از 

 3.3 3 نامشخص

 300 315 مجموع

 

 سابقه خدمت  5

همان طور که مشراهده مری شرود بیشرترین      جدول ذیل توزیع فراوانی پاسخ دهندگان را بر حسب سابقه ی خدمت نشان می دهد.

درصد از کل فراوانی را به خرود   13.7سال می باشد که  31تا  33درصد فراوانی سابقه خدمتی مربوط به افراد دارای سابقه ای بین 

 اختصاص داده است.

 . توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی رده متغیر

 

 

 سابقه

 خدمت

 7.3 33 سال 1کمتر از 

 33.1 15 سال 30-1

 13.7 11 سال 31-33

 31.0 43 سال 30-31

      33.1 33 سال30بیش از 

 3.3 3 نامشخص

 300 315 مجموع

 

 میزان تحصیالت  5

راد دارای تحصیالت جدول ذیل به بررسی میزان تحصیالت نمونه آماری پژوهش پرداخته است. در این نمونه بخش اعظم اف

 درصد از کل فراوانی را به خود تخصیص داده اند. 44.1کارشناسی می باشند که 
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 . توزیع فراوانی پاسخ دهنگان بر حسب تحصیالت1جدول

 درصد فراوانی فراوانی رده متغیر

 

 تحصیالت

 5.1 34 کاردانی

 44.0 74 کارشناسی

 11.1 13 کارشناسی ارشد 

 33.1 33 دکترا

 300 315 مجموع

 

 وضعیت استخدام  -2

 جدول زیر نشان دهنده ی وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان می باشد.

 . توزیع فراوانی پاسخ دهنگان بر حسب وضعیت استخدامی1جدول

 درصد فراوانی فراوانی رده متغیر

 

 وضعیت استخدام

 10.4 13 رسمی

 14.3 33 قراردادی

 34.1 34 شرکتی

 3.3 3 نامشخص

 300 315 مجموع

 

 سطح مسئولیت  -3

به ارائه ی توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح مسئولیت پرداخته است.همان طور که نشان داده شرده   7داده های جدول 

 است رده کارشناسی بخش وسیعی از نمونه را به خود اختصاص داده اند.  

 

 طح مسئولیت. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب س7جدول 

 درصد فراوانی فراوانی رده متغیر

 

 

 سطح مسئولیت

 5.3 31 مدیر

 31.5 41 سرپرست

 44.0 74 کارشناس

 33.1 33 کارمند

 1.0 30 کارگر
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 3.5 1 نامشخص

 300 315 مجموع

 

 آمار استنباطی

ی ابعاد مردیریت راهبرردی،   پارس جنوبی در همه به منظور بررسی تاثیر اجرای راهبرد برون سپاری بر بهره وری منطقه ویژه انرژی

منابع انسانی، هزینه، کیفیت خدمات، سرعت ارائه خدمات و رضایتمندی به ارائه  نترایج آمراری مررتبط برا هریرک از فرضریه هرای        

 .پژوهش پرداخته شده است

 بررسی نرمال بودن توزيع داده ها -1

ی فرضریات تحقیرق و تشرخیص انتخراب آزمرون هرای آمراری پارامتریرک و یرا          جهت استفاده از آزمون های آماری به منظور بررس

ناپارامتریک الزم است تا ابتدا وضعیت نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد بررسی، مشخص گردد. به منظور بررسی توزیرع متغیرهرا،   

 برای هر متغیر فرضیاتی مشابه زیر طراحی شده و مورد آزمون قرار می گیرد:

 ه ها از توزیع نرمال برخوردارند.: داد0Hفرض 

 : داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.3Hفرض 

نشران داده شرده    5به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها بکار رفته است کره نترایج آن در جردول    Sample K-S-3آزمون 

 است.

 . نتايج مربوط به آزمون نرمال بودن توزيع متغیرها8جدول 

 نتیجه معنی داری K-Sآماره  متغیرها 

 توزیع نرمال است 354. 313. مدیریت راهبردی  بهره وری

 توزیع نرمال است 143. 171. منابع انسانی 

 توزیع نرمال است 313. 311. هزینه 

 توزیع نرمال است 111. 141. سرعت

 توزیع نرمال است 411 . 143. کیفیت خدمات 

 توزیع نرمال است 313. 411. رضایت مشتریان

 توزیع نرمال است 433. 131. بهره وری )کل(

 توزیع نرمال است 334. 337. مدیریت راهبردی  اهمیت

 توزیع نرمال است 133. 101. منابع انسانی 

 توزیع نرمال است 313. 415. هزینه 

 توزیع نرمال است 341. 334. سرعت
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 توزیع نرمال است 135. 333. کیفیت خدمات

 توزیع نرمال است 113. 530. رضایت مشتریان

 توزیع نرمال است 111. 310. اهمیت)کل(

 

می باشد لذا فرض صفر رد نمی شود و این نتیجه حاصل می شود که  sig >0.01در کلیه  متغیرها   5بر اساس نتایج جدول 

 توزیع داده ها در متغیرهای مربوطه نرمال می باشد.
 

 پس از برون سپاری بررسی وضعیت بهره وری منطقه ويژه انرژی پارس جنوبیاز  . يافته های حاصل8

اسرتفاده   One-Sample T-Testاز آزمرون   پرس از بررون سرپاری    بهره وری منطقه ویژه انرژی پرارس جنروبی   به منظور بررسی وضعیت

 ت:گردیده است. به منظور بررسی فرضیه اصلی، فرض های آماری به صورت زیر مطرح شده اس

از وضعیت مطلوبی برخروردار  پس از اجرای راهبرد برون سپاری خدمات  بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبیفرض صفر: 

:22باشد.نمی H 

از وضرعیت مطلروبی برخروردار    پس از اجرای راهبرد برون سپاری خردمات  بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبیفرض یک: 

22:1باشد. می H 

 نشان داده شده است. 3افته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی در جدول ی

 

 بهره وری. نتايج حاصل از آزمون فرضیات بررسی وضعیت 9جدول 

سطح معنی  درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین

 داری

37.35 1.411 -334.33 317 .017 

 

مشخص است فرض صفر رد نمی شود و این بدان معناست که می توان گفرت در سرطح اطمینران     3 گونه که از نتایج جدول همان

 کمتر از حد متوسط بوده و مطلوب نمی باشد. پس از برون سپاری بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی 31%

مربوط به آزمون فرضریات ابعراد در سرطح     گانه نیز فرضیات مشابهی طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های1برای ابعاد 

 نشان داده شده است. 30در جدول  %31اطمینان 

 

 بهره وری. نتايج حاصل از آزمون فرضیات بررسی وضعیت 11جدول

انحراف  میانگین ابعاد

 معیار

درجه  tآماره 

 آزادی

 سطح

 معنیداری

 033. 310 33.133 1.005 25.98 مدیریت راهبردی

522.2 منابع انسانی  3.331 334.171 313 .011 
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 035.        315 53.707 1.173 21.82 هزینه

 011. 314 33.470 3.431 17.78 سرعت

 075. 313 30.053 1.011 21.23 کیفیت خدمات

 013. 313 305.170 3.337 13.51 رضایت مشتریان

 

مات، کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی فرض صفر مشخص است در ابعاد هزینه، سرعت ارائه خد 30همان گونه که از نتایج جدول 

پس از برون  بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی %31رد نمی شود و این بدان معناست که می توان گفت در سطح اطمینان 

ده و مطلوب کمتر از حد متوسط بو هزینه، سرعت ارائه خدمات،کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی کارکنانسپاری خدمات در ابعاد 

و بنابراین مری   .نمی باشد، اما در ابعاد مدیریت راهبردی و منابع انسانی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف آن پذیرفته می شود

مردیریت  پرس از بررون سرپاری خردمات در ابعراد       بهره وری منطقه ویژه انررژی پرارس جنروبی    %31توان گفت در سطح اطمینان 

 وضعیت مطلوبی برخوردار است. راهبردی و منابع انسانی از

 

يافته های حاصل از بررسی وجود اختالف معنی دار بین وضعیت بهره وری منطقه ويژه انررژی پرارس جنروبی پرس از     

 برون سپاری خدمات و میزان اهمیت هر يک از ابعاد

پرس از بررون سرپاری خردمات و     به منظور بررسی وجود اختالف معنی دار بین وضعیت بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی 

 های آماری به اصلی به صورت زیر در نظر گرفته شده است: میزان اهمیت هر یک از ابعاد فرض

: بین میزان بهره وری پس از برون سپاری خدمات و میزان اهمیت شاخص ها در منطقه ویژه انررژی پرارس جنروبی    0Hفرض 

μ3اختالف معنی داری وجود ندارد.  = μ3 

: بین میزان بهره وری پس از برون سپاری خدمات و میزان اهمیت شاخص ها در منطقه ویژه انررژی پرارس جنروبی    3Hرض ف

μ3اختالف معنی داری وجود دارد. ≠ μ3 

 ارائه شده است. 33استفاده می شود که نتایج آن در جدول  Paired-Samples T Testبه منظور بررسی فرضیه فوق از آزمون 

 

 ها . نتايج مربوط به بررسی مقايسه ای بهره وری و اهمیت شاخص11ولجد

 فراوانی انحراف معیار میانگین متغیر

 333 1.103 331.04 بهره وری

 333 7.313 335.30 اهمیت

 

 Paired-Samples T Testنتایج آزمون 

 درجه T میانگین زوج متغیرهای مورد بررسی

 آزادی

 سطح

معنی 

 داری
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نطقه ویژه انرژی پارس بهره وری م

 جنوبی

 اهمیت شاخص ها

-1.017 -

1.131 

333 .003 

 

می باشد. لذا فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذیرفتره مری شرود و ایرن بردان       sig<0.01چون  33با توجه به نتایج جدول 

محاسربه شرده بررای    معناست که بین بهره وری و اهمیت شاخص ها اختالف معنی داری وجرود دارد. برا توجره بره میرانگین      

ها و با توجه به این که میانگین اهمیت در مقایسه با بهره وری باالتر است لذا این نتیجه حاصل مری  وری و اهمیت شاخصبهره

شود که وضعیت بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی کمتر از حد مورد انتظاری است کره مردیران و کارشناسران بررای     

 باشند. ها اهمیت قائل میشاخص

گانه نیز فرضیات مشابهی طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های مربوط بره آزمرون فرضریات ابعراد در     1برای ابعاد 

 نشان داده شده است. 33جدول 

 

 و اهمیت ابعاد بهره وری. نتايج مربوط به بررسی مقايسه ای 12جدول 

 فراوانی انحراف معیار میانگین متغیر ابعاد

یت مدیر

 راهبردی

بهره 

 وری

33.35 1.005 313 

 313 3.470 33.31 اهمیت

منابع 

 انسانی

بهره 

 وری

37.31 3.337 313 

 313 3.131 37.31 اهمیت

بهره  هزینه

 وری

33.51 1.114 314 

 314 3.343 31.13 اهمیت

بهره  سرعت

 وری

37.13 3.105 311 

 311 3.031 37.77 اهمیت

کیفیت 

 خدمات

بهره 

 وری

30.43 1.035 317 

 317 3.113 33.13 اهمیت

رضایت 

 مشتری

بهره 

 وری

31.54 3.301 310 
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 310 3.103 31.14 اهمیت

 

 Paired-Samples T Testنتایج آزمون 

 درجه T میانگین زوج متغیرهای مورد بررسی

 آزادی

 سطح

معنی 

 داری

 553. 310 313. 041. اهمیت)مدیریت راهبردی( –بهره وری

 133. 313 151. 031. اهمیت)منابع انسانی( –وری بهره

- اهمیت)هزینه( –بهره وری

1.457 

-

33.31 

311 .003 

- اهمیت)سرعت( –بهره وری

3.043 

-

1.531 

313 .031 

- اهمیت)کیفیت خدمات (–بهره وری

3.031 

-

1.305 
 

311 .031 

- اهمیت)رضایت مندی(–بهره وری

.1000 

 -3.047 310 .043 

 

برای ابعاد سرعت ارائه خدمات، رضایت مشتری، کیفیت ارائه خردمات و رضرایت منردی کارکنران چرون       33نتایج جدول با توجه به

sig<0.01 شود و این بدان معناست که بین بهرره وری و اهمیرت ابعراد    می باشد. لذا فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذیرفته می

مات و رضایتمندی اخرتالف معنری داری وجرود دارد. برا توجره بره میرانگین        سرعت ارائه خدمات، رضایت مشتری، کیفیت ارائه خد

محاسبه شده برای بهره وری و اهمیت ابعاد مذکور و با توجه به این که میانگین اهمیت در مقایسه با بهره وری باالتر است. لذا ایرن  

سرعت ارائه خدمات، رضایت مشتری، کیفیت  نتیجه حاصل می شود که وضعیت بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی در ابعاد

 باشند.ارائه خدمات و رضایتمندی کارکنان کمتر از حد مورد انتظاری است که مدیران و کارشناسان برای این ابعاد اهمیت قائل می

ذا فرض صفر رد می باشد ل 01/0در مورد ابعاد مدیریت راهبردی و منابع انسانی با توجه به این که سطح معنی داری بزرگتر از 

نمی شود و این بدان معناست که که بین بهره وری و اهمیت ابعاد مدیریت راهبردی و منابع انسانی اختالف معنی داری مشاهده 

 نشده است.

 

 نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق به ما کمک می کنرد کره در  صرحیحی از بررون سرپاری داشرته باشریم و محردودیت هرای ناشری از           

یری این استراتژی را به حداقل برسانیم. تحقیق مشتمل بر شش فرضیه بود، که هر شش فرضیه از ابعاد مختلف مورد بررسری  بکارگ

 .قرار گرفت و نتایج هر کدام از فرضیات به صورت مجزا در مطالب ذیل بیان خواهد شد. نتایج حاصل را می توان این گونه برشمرد
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 نتايج مبتنی بر فرضیه اول

بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی پس از اجرای راهبرد بررون سرپاری خردمات در    ول تحقیق عبارت است از: فرضیه ا

پرس از بررون    منظور بررسی وضعیت بهره وری منطقه ویژه انررژی پرارس جنروبی   . که به بهبود یافته است مديريت راهبردیبعد 

مری تروان گفرت در    . با توجه به نتایج حاصل از این آزمون آماری تاستفاده گردیده اس One-Sample T-Testازآزمون  سپاری

بعد مدیریت راهبردی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف آن پذیرفته می شود و بنابراین می توان گفت در سطح اطمینران  

ضرعیت مطلروبی   مردیریت راهبرردی از و  پس از برون سپاری خدمات در ابعاد بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی  31%

 برخوردار است.

دهد. با توجه به ایرن  شاخص های مدیریت راهبردی را به ترتیب اولویت تاثیر گذاری برون سپاری بر آنها، نشان می 31جدول 

توجه به طراحی و مهندسی زیرر بنرایی داشرته    را بر شاخص جدول در می یابیم که اجرای راهبرد برون سپاری بیشترین تآثیر 

 در این منظر کمترین تآثیر را بر شاخص زمینه و شرایط جذب سرمایه گذاری داشته است.  است. همچنین

 . رتبه بندی شاخص های مدیریت راهبردی بر اساس تاثیر بر برون سپاری31جدول 

 اختالف میانگین شاخص های مديريت راهبردی رديف 

 4.473 توجه به طراحی و مهندسی زیر بنایی 3

 4.470 های اصلیتمرکز بر کارکرد 3

 4.331 توجه به اولویت های راهبردی 1

 4.350 تمرکز بر فعالیت های اصلی 4

 4.331 زمینه و شرایط جذب سرمایه گذاری 1

 

 نتايج مبتنی بر فرضیه دوم 11-2

در بعرد   بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی پس از اجرای راهبرد برون سپاری خدماتفرضیه دوم تحقیق عبارت است: 

ازآزمرون   پس از برون سپاری منظور بررسی وضعیت بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبیکه به  منابع انسانی بهبود یافته است.

One-Sample T-Test توان گفت در بعد منرابع انسرانی   می. با توجه به نتایج حاصل از این آزمون آماری استفاده گردیده است

بهرره وری منطقره    %31توان گفت در سطح اطمینران  شود و بنابراین میرض مخالف آن پذیرفته میشود و ففرض صفر رد می

 منابع انسانی از وضعیت مطلوبی برخوردار است.پس از برون سپاری خدمات در بعد ویژه انرژی پارس جنوبی 

نها، نشان می دهرد. برا توجره بره ایرن      ، شاخص های منابع انسانی را به ترتیب اولویت تاثیر گذاری برون سپاری بر آ34جدول 

دستیابی به مهارت ها و اسرتعداد هرای جدیرد    را بر شاخص جدول در می یابیم که اجرای راهبرد برون سپاری بیشترین تآثیر 

داشته است. همچنین در این منظر کمترین تآثیر را بر شاخص شفافیت وظایف و مسئولیت های کارکنان داشته است. در ایرن  

توان دالیلی همچون تالش و همت سازمان به تخصص های خارج سازمان، استفاده از نیروی انسانی مراهر برا تجربره     رابطه می

کاری باال در فرایند های کاری خود و اسرتفاده از تکنولروژی هرای بره روز و نروین کره پرورانرده ذهرن انسران هرای خرالق و            

 دانشمندان می باشد را ذکر نمود.
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 شاخص های منابع انسانی بر اساس تاثیر بر برون سپاری. رتبه بندی 34جدول 

 اختالف میانگین شاخص های منابع انسانی رديف 

 1.455 دستیابی به مهارت ها و استعداد های جدید 3

 1.110 زمینه استفاده از تخصص های خارج سازمان 3

 1.441 تعهد کاریی کارکنان و وابستگی شغلی کارکنان 1

 1.440 توانمندی های کاری کارکنان سطح مهارت ها و 4

 1.137 شفافیت وظایف و مسئولیت های کارکنان 1

 

 نتايج مبتنی بر فرضیه سوم 11-5

بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی پس از اجرای راهبرد برون سپاری خردمات در بعرد   فرضیه سوم تحقیق عبارت است: 

-Oneاز آزمرون  پس از برون سرپاری  وضعیت بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی منظور بررسیکه به  هزینه بهبود یافته است.

Sample T-Test می توان گفرت در بعرد هزینره فررض صرفر      . با توجه به نتایج حاصل از این آزمون آماری استفاده گردیده است

پرس از بررون   ه انررژی پرارس جنروبی    بهره وری منطقره ویرژ   %31پذیرفته می شود و بنابراین می توان گفت در سطح اطمینان 

 هزینه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.سپاری خدمات در بعد 

دهد. با توجه بره ایرن جردول در    شاخص های هزینه را به ترتیب اولویت تاثیر گذاری برون سپاری بر آنها، نشان می 31جدول 

کاهش هزینه استهال  دارائی ثابت داشته است. همچنین شاخص را بر یابیم که اجرای راهبرد برون سپاری بیشترین تآثیر می

در این منظر کمترین تآثیر را بر شاخص کاهش هزینه حقوق و دستمزد داشته است. در این رابطه می تروان دالیلری همچرون    

کاری برای هر چه عزم و همت و تالش کارکنان برای انجام دادن سریع و به موقع کارها و کاهش در میزان تاخیر در رویه های 

 موفق تر بودن فرایند برون سپاری در سازمان را بر شمرد.

 . رتبه بندی شاخص های هزینه بر اساس تاثیر بر برون سپاری 31جدول 

 اختالف میانگین شاخص های هزينه رديف 

 4.143 کاهش هزینه استهال  دارائی ثابت 3

 4.433 کاهش هزینه اداری 3

 4.433 بع مالیشفافیت و دقت در منا 1

 4.141 کاهش قیمت تمام شده خدمات 4

 4.073 کاهش هزینه حقوق و دستمزد 1
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 نتايج مبتنی بر فرضیه چهارم 11-5

بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی پس از اجرای راهبرد برون سپاری خدمات در بعرد  فرضیه چهارم تحقیق عبارت است: 

از پس از بررون سرپاری   منظور بررسی وضعیت بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبیکه به  ت.سرعت ارائه خدمات بهبود یافته اس

می تروان گفرت در بعرد منرابع     . با توجه به نتایج حاصل از این آزمون آماری استفاده گردیده است One-Sample T-Testآزمون 

پرس از  بهره وری منطقه ویژه انرژی پرارس جنروبی    %31شود و بنابراین می توان گفت در سطح اطمینان انسانی فرض صفر می

 سرعت ارائه خدمات از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.برون سپاری خدمات در بعد 

شاخص های سرعت ارائه خدمات را به ترتیب اولویت تاثیر گذاری برون سپاری بر آنها، نشان می دهد. با توجره بره    31جدول 

سرهولت در انجرام کارهرا داشرته اسرت.      را برر شراخص   ای راهبرد برون سپاری بیشترین تآثیر این جدول در می یابیم که اجر

 همچنین در این منظر کمترین تآثیر را بر شاخص میزان تاخیر در رویه های کاری و اداری داشته است.

 . رتبه بندی شاخص های سرعت ارائه خدمات بر اساس تاثیر بر برون سپاری31جدول 

 اختالف میانگین سرعت ارائه خدمات شاخص های رديف 

 1.440 سهولت در انجام کارها 3

 1.113 سرعت ارائه خدمات 3

 1.313 اتوماسیون اداری 1

 1.317 مراحل زائد اداری 4

 1.317 میزان تاخیر در رویه های کاری واداری 1

 

 نتايج مبتنی بر فرضیه پنجم 11-2

نطقه ویژه انرژی پارس جنوبی پس از اجرای راهبرد برون سپاری خدمات در بعرد  بهره وری مفرضیه پنجم تحقیق عبارت است: 

از پس از برون سرپاری   منظور بررسی وضعیت بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبیکه به  کیفیت ارائه خدمات بهبود یافته است.

می توان گفت در بعرد کیفیرت   ین آزمون آماری . با توجه به نتایج حاصل از ااستفاده گردیده است One-Sample T-Testآزمون 

بهره وری منطقه ویژه انررژی پرارس    %31ارائه خدمات فرض صفر پذیرفته می شود و بنابراین می توان گفت در سطح اطمینان 

 کیفیت ارائه خدمات از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.پس از برون سپاری خدمات در بعد جنوبی 

دهد. برا توجره بره    فیت ارائه خدمات را به ترتیب اولویت تاثیر گذاری برون سپاری بر آنها، نشان میشاخص های کی 37جدول 

بهبرود کیفیرت خردمات داشرته اسرت.      را برر شراخص   این جدول در می یابیم که اجرای راهبرد برون سپاری بیشترین تراثیر  

 در فرایند های کاری داشته است.همچنین در این منظر کمترین تآثیر را بر شاخص بهبود مداوم و مستمر 

 . رتبه بندی شاخص های کیفیت ارائه خدمات بر اساس تاثیر بر برون سپاری37جدول 
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 اختالف میانگین شاخص های کیفیت ارائه خدمات رديف 

 4.744 بهبود کیفیت خدمات 3

 4.341 کیفیت انجام امور و وظایف 3

 4.301 کاهش خطا و نقائص در انجام کارها 1

 4.335 استفاده از روش های نو آور در انجام کارها 4

 4.313 بهبود مداوم و مستمر در فرایند های کاری 1

 

 نتايج مبتنی بر فرضیه ششم 11-3

بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی پس از اجرای راهبررد بررون سرپاری خردمات در بعرد      فرضیه پنجم تحقیق عبارت است: 

از پرس از بررون سرپاری    منظور بررسی وضعیت بهره وری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبیکه به  بود یافته است.رضایتمندی مشتریان به

مری تروان گفرت در بعرد     . برا توجره بره نترایج حاصرل از ایرن آزمرون آمراری         استفاده گردیده اسرت  One-Sample T-Testآزمون 

بهره وری منطقره ویرژه انررژی     %31ان گفت در سطح اطمینان رضایتمندی مشتریان فرض صفر پذیرفته می شود و بنابراین می تو

 رضایتمندی مشتریان از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.پس از برون سپاری خدمات در بعد پارس جنوبی 

شاخص های رضایتمندی مشتریان را به ترتیب اولویت تاثیر گذاری برون سپاری بر آنها، نشان می دهد. با توجه بره   35جدول 

سطح کیفری ارائره خردمات بره مشرتریان       را بر شاخصاین جدول در می یابیم که اجرای راهبرد برون سپاری بیشترین تآثیر 

 داشته است. همچنین در این منظر کمترین تاثیر را بر شاخص سطح کمی ارائه خدمات به مشتریان داشته است. 

 تاثیر بر برون سپاری. رتبه بندی شاخص های رضایتمندی مشتریان بر اساس 35جدول 

 اختالف میانگین شاخص های رضايتمندی رديف 

 1.101 سطح کیفی ارائه خدمات به مشتریان 3

 1.371 میزان پاسخ گویی 3

 1.315 رضایت مشتریان 1

 1.315 ارتقای رفتار حسنه کارکنان با ارباب رجوع 4

 1.333 سطح کمی ارائه خدمات به مشتریان 1
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 ژوهشگران آتی. پیشنهاد به پ11

        ،تحقیق در زمینه بررسی میزان اثر پذیری فرایند ها و فاکتورهای مختلرف سرازمان همچرون فراینردهای تولیرد، فرروش

بازاریابی و ... به صورت تحقیقات پس رویدادی در یک دوره زمانی حد اقل دو ساله قبرل و بعرد از بررسری فراینرد بررون      

 سازمانی تاثیر پذیر. سپاری به تفکیک فرایند ها و عوامل مهم

 .بررسی و متدولوژی های اجرای برون سپاری در صنایع مختلف به صورت تحقیقات کاربردی 

  .تحقیقات در رابطه با مدل های کاربردی کارآمد و اثر بخش برای شناسایی ارزشیابی و انتخاب پیمانکاران 

 سپاری به منظور دستیابی به اثر بخشی سازمانی. تحقیقات در رابطه با سیستم ها و مکانیزم های کنترل فرایند برون 

 

 فهرست منابع و مآخذ

 ، تهران، موَسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.بهره وری(، 3175ابطحی، حسین و کاظمی، بابک)

کنفررانس   اولین، "الگوهای کنترل فرایند برون سپاری در یک زنجیره ترامین   "(، 3151اکبری، محمد رضا و پریسا امینی، مریم)

 .ملی لجستیک و زنجیره تامین

ارائه مدلی برای بررون سرپاری پرروژه     "(، 3157ثقفی، فاطمه، نیلی احمد آبادی، مجید، محامد پور، مریم و عباسی شاهکوه، کلثوم)

، هشتمین کنفرانس بین المللی مديريت پرروژه اسرتراتژيک  ، "های تحقیقاتی)مطالعه موردی:مرکز تحقیقات مخابرات ایران(

 دانشگاه صنعتی شریف.

، "بررسی مخاطرات برون سپاری فعالیت های صنعتی و شیوه های مقابله برا آنهرا    "(، 3151چشم براه، محسن و مرتضوی، محسن)

 .اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

 ، تهران: مهربان نشر.مديريت برون سپاری اثر بخش(، 3151چشم براه، محسن و مرتضوی، محسن )

 ، تهران: بازتاب.روش تحقیق با رويکردی به پايان نامه نويسی(، 3154خاکی، غالمرضا)

، تهرران:  روش شناسی پژوهش کمری در مرديريت :رويکرردی جرامع     (،3157دانایی فرد، حسن، الوانی، مهدی و آذر، عادل)

 انتشارات صفار.

(، اثرات بررون سرپاری بخرش اتفاقرات و عملیرات در رضرایت منردی        3151لی اصغر)دانشی، فرهاد، اسفندیاری، مجید و دالوری، ع

 .31و  31، شماره ماهنامه اقتصاد و توسعه، "مشترکین 

(، اثرات برون سپاری بخش اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی بررق  3157دانشی، فرهاد،  دالوری، مجید و اسفندیاری، علی اصغر)

 . سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزيع نیروی برق، "اهواز در کاهش هزینه ها 
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بررسی اثرات برون سپاری خدمات بر عملکرد شرکت هرای تابعره   " (،3153محمد.) صبور نوتانی،ساالر زهی حبیب اهلل، امیری، یاسر و 

 "وزات نیرو در استان سیستان و بلوچستان 

 ، تهران: نگاه دانش نوین.فرايند برون سپاری (،3130وز)سید جوادین، سید رضا، حسنقلی پور، طهمورث و پور ولی، بهر

 ، تهران: نشر هوای تازه.وری و تجزيه و تحلیل آن در سازمان ها بهره (،3150طاهری، شهنام)

بررسی میزان رضایت شغلی و سازه های وابسرته بره آن در دندانپزشرکی    "(،3151طباطبایی، محمود، مخبر، نغمه و لطیفیان، بهزاد)

 ، سال ششم، شماره بیست و سوم و بیست و چهارم.فصلنامه اصول بهداشت روانی ،"مشهد 

 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنايع.، "عوامل موثر بر تصمیم برون سپاری"(،3157طالبی، داوود وکریمی، یوسف)

مجله علوم پزشکی رستان کاشران،  (، شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده در مراکز بهداشتی شه3151کبریایی، علی)

 .تهران

بررسی تاثیربرون سپاری زنجیره ارزش بر بهرره وری)مطالعره مروردی: شررکت ايرران خرودرو        (،3153مرادی، محمرد) 

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان. خراسان(،

ولوژی فازی جهرت ارزیرابی عملکررد ترامین کننردگان در      ارائه یک متد"(،3151موسی خانی، مرتضی، نایبی، امین و بخشی، جواد)

 . 77، شماره 30، سال نشريه دانش مديريت، "فرایند برون سپاری

، شرماره  نشريه دانرش مرديريت  ، "اهمیت برون سپاری در استراتژی های مردیریت "(،3154)نوربخش، سیدکامرانوزمانی، مسعود

 .304و  301

اولین کنفرانس برین المللری مرديريت و    ، "(Bpoبرون سپاری فرایندهای کسب وکار) "(،3153نویدی، امیر و ضرغام، نوشین)

 .  نوآوری

( برررای مررديريت برررون سررپاری Dssتم پشررتیبان تصررمیم گیررری)طراحرری سیسرر"(،3151هاشررمی قربررانلو، مهرردی .)

(outsourcing).پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، 
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