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چکدبهض
در این مقاله وضعیت مدیریت برونسپاری در شرکت پاالیش نفت تبریز مورد مطالعهه و
بررسی قرار گرفته است .به همین منظهور ،بعهد ا مطالعهان نظهری ،مؤلفههههایی هتهت
ار یابی وضعیت مدیریت برونسپاری شناسایی و فرضیههای تحقیق تدوین شده است.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان شاغل در هو ه برونسپاری شهرکت
پاالیش نفت تبریز است که تعداد کل آنتا  45نفر میباشد .بر اساس جدول مورگان تعداد
 دريافت مقاله88/8/61 :

 پذيرش مقاله09/8/32 :

Scientific-Research
Journal of
Shahed University
Eighteenth Year
No. 50
Dec.Jan 2011-12

 44نفر بعنوان نمونهه انتاهاش شهده اسهت .جتهت آ مهون فرضهیهههای تحقیهق ا ابهزار
پرسشنامه استفاده و پس ا تعیین روایی و پایایی ابزار ساخته شده ،پرسشنامه مهککور
در بین اعضای جامعه آماری تو یع شده است .سپس پرسشنامههها جمهعآوری و داده-
های مربوطه استاراج و تجزیه و تحلیل گردیده است .بر اساس مجموع یافتههای تحقیق
نتیجهگیری شده است که وضعیت مدیریت برونسپاری شرکت با لحاظ نمهودن مؤلفهه-
های نظام برنامهریزی ،ساختار سا مانی ،منابع انسانی و نظام ار یابی ،در هد متوسه
و هول میانگین میباشد .در نتایت پیشهنتادههای عملهی بهرای بتبهود وضهعیت مهدیریت
برونسپاری در هو ه چتار مؤلفه مککور ارائه گردیده است.

دوماهنامه علمي -پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال هجدهم -دوره جديد

عاژههی ض لدب  :برونسپاری ،مهدیریت بهرونسهپاری ،نظهام برنامههریهزی ،سهاختار
سا مانی ،مدیریت منابع انسانی ،نظام ار یابی

شماره 05
دي 0935

اين پژوهش با حمايت مالي شرکت پااليش نفت تبريز انجام گرفته است.

ض

ض

ض

ض

ض

ض
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دانشور

ارزیاای وضعیاامدیضیاابیوییض ااوع -

ارزیابي وضعیت مدیریت برونسپاری...
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سازمانها همواره راهحلها و راهبردهای جدیدی را بررای

اسیفاده از این اسیراتژی باشد .در واقع مدیریت صرحاح و

توسعه و افزایش مزیت رقرابی ورود ججریمو مر کننرد.

کارآمد بر فرایند بررونسرپاری مر توانرد موجرب تحقرق

برونسپاری( )Outsourcingیک از این راهبردها اسرت

اهداف طراح شده برای آن اردد .برونسرپاری کره ایرن

که م تواند از طریق کاهش و کنیرل هزینههرای ممیارات

روزها به منوان یک روش وااذاری بخشر از کارهرا بره

اسیفاده از مهارتهای میخصصان بارون از سازمان تمرکز

وارج سازمان یا داورل سرازمان بره صرورت پامانکراری

سازمان بر توانمندیهای محروری بهبرود کافارت کرا و

مطرح است مانند هر روش دیگری همانطور که م توانرد

ودمات و  ...به رقابتپذیری باشریر سرازمان منمرر شرود

مفاد باشد اار دارای شرایط و اسیانداردهای تعریف شده

[ .]1شرررکت کرایجرریر در سررال  1991توانجررت از طریررق

و شفاف نباشد و مدیریت صحاح و کارآمدی بر فرایند آن

برونسپاری  523مایاون د ر به سود سالاانه وود باافزاید

وجود نداشیه باشد ممکن است ضرر و زیانهای بجااری

و بالغ بر  1/2مایاارد د ر صرفهجوی نمایرد [ .]2دیردااه

را به همراه داشیه باشد .از اینرو این پژوهش برر آن اسرت

اصرری و کیر در مررورد بکررارااری رفاررتهررای بخررش

تا ضمن مشخص نمودن مثلفههای مدیریت برونسرپاری

وصوص این است که یک شرکت وصوصر مر توانرد

چگونگ وضعات آن را در شررکت پرا یش نفرت تبریرز

ودمات مشخص را با اثربخش و کارای مناسب و هزینه

مورد مطالعه و بررس قرار دهد.
واقعات از طریق تحقاق مورد بررس قررار مر ااررد و

کمیر از نهادهای دولی انمام دهد .همچنان محدود برودن
منابع سرمایهای و سطح درآمد و معضل پایان بودن سرطح

پس از انمام تحقاق نیایج در قالب مفراهام و افیرارهرائ

بهرهوری و انگازش ناروی انجان در سازمانهرای دولیر

ارائه م شود .این اصطححاً همان تبران واقعارت و کشرف

به همراه رشد سریع جمعات و ناازهای مرتبط و با رفین

روابط بان پدیدههاست .معمو تباران واقعارت در قالرب

سطح توقعات مردم نااز به سرمایهارذاری برا در حفر

ناریه تبیور م یابد .به همران منارور در ادامره سرع برر

تاساجات دولی و تجریع در پاسخگوی به مشیریان را دو

آنجت ضرمن بررسر مبران نارری و میمر پرژوهش و

چندان م کند [ .]5برای سازمانها تصمام برونسپاری بره

پاشانه آن مبنائ برای تشریح و توجاه سرایر بخرشهرای

دلال الزامات راهبردی آن برا مححارات بجرااری همرراه

تحقاق باشد.

است .چنان تصمام م تواند مامل مهمر در سرودآوری

وع سریر ض

سازمان بشمار رود و لرذا سرهم مهمر در سرحمت مرال

برونسپاری را م توان طراح فعالارتهرا بوسرایه ارکران

شرکت داشیه باشد [ .]4از طرف مدیران تماری و صنعی

ثالث قرارداد بجین کرارا و ساجریماتاک برا سرازمانهرای

در حال که م کوشند از اسیراتژی بررونسرپاری اسریفاده

بارونرر برررای وریررد فعالاررت و یررا درجرره پررایان از

کنند اما در ممل با مجائل و موضوعهای مفهوم مینروم

یکپارچه سازی ممودی در یک زنماره تأمان تعریف نمود

روبرو هجیند .هم مدیران و هم مشاوران آنان سع در

[ .]6به مبارت دیگرر بررونسرپاری سراوتدهر ممردد

شناسای این مجائل دارند تا بیوانند به اونرهای مرثثرتر از

قابیاتهای اصری و روابرط ورارج سرازمان اسرت [.]1

این ساز و کار اسیفاده کنند [ .]5برونسپاری نااز بره یرک

مهمیرین اهداف سازمانها از برونسرپاری مبارتنرد از)1 :

تفکر ساجریم و مردیریت منجرمم دارد ترا برا مردیریت

کجب مزیت رقابی

صحاح فرایند وصوصر سرازی همرراه برا توسرعه منرابع

 )2کراهش هزینرههرای ممیارات

)5

دسیرس بره منرابع سررمایهای  )4دسیرسر بره فنراوری

انجان در جهت افزایش بهرهوری اامهای مثثری برداشیه

کیادی  )3تمرکز بر اهداف اصی و  )6کاهش مخراطره و

شود [ .]3تحقاقات قبی مثید آنجت که مدیریت صرحاح
بر فرایند برونسپاری و انمام مطالعات امکانسنم قبل از
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بکارااری آن م تواند تضمان کننده موفقات سازمانها در

دکتر هوشنگ تقيزاده و زینالعابدین صادقي باروجي

فنراوری اطحمرات ورود بره یکر از شررکتهرای تابعرره

محدودیتهای که میارغم جذاباتهای همرهاارر بررون-

آیب ام( )IBMبه منوان یک اسریراتژی تمراری بره کرار

سررپاری وجررود دارد اشرراره نمرروده اسررت [ .]15لرروری

رفت اما با این حال قبل از آن هم بجااری از شررکتهرا

( )1998میت شکجت برونسپاری فعالاتهای نرت را در

تمررام فعالاررتهایشرران را وودشرران انمررام نم ر دادنررد و

مورد یک سازمان بررس کرده و راهکارهرای جدیردی را

فعالاتهای با امکان رقابی کمیر را به پامانکراران بارونر

برای رفع مشکحت ارائره نمروده اسرت .در واقرع مشرکل

محول م کردند [ .]9نیایج یک بررس که در سرال 1996

اصی در سازمان مذکور ایرن بروده کره بره بهانره کراهش

ماحدی توسط اسیروبانگ( )Struebingانمام شد نشران

هزینهها و افزایش بهرهوری فعالاتهای محوری ورود را

تمرام یرا

برونسپاری کرده بودند .میت دیگر رورداد مشرکحت از

بخش از حداقل یک و افه تماری وود را بررونسرپاری

دست دادن کارکنان با تمربه و میعهد وود که سالهرا در

به ترتاب امور حقروق برا 39

زمانرره تخصص ر سررازمان دارای مهررارت بودنررد در اثررر

درصررد حمررل و نقررل دریررای  41درصررد ساجرریمهررای

بازنشجیگ و یا تر سازمان برود [ .]14اتر و همکراران

اطحمات کامپاوتری  56درصد تولاد و ساوت  56درصد

( )2116و ت سرنگ ( )2112در پرژوهشهرای میفراوت

و امررور مررال شرررکتهررا بررا  26درصررد فعالاررتهررای

مروامی نااررر رهبررری هوشرمند روابررط مناسررب و در

برونسپاری شده از سوی شرکتها منوان اردیدنرد [.]11

درست و موامل مربوط به ناروی انجان را مثثر بر جنبره-

سای و کاکس( )Locity and Will Cocksنارز طر

های اسیراتژیک برونسپاری فعالاتها م داننرد [13و.]16

انمام مصاحبه با  211نفر از مدیران و مشاوران مربوط بره

در بررس ر دیگررری کرره توسررط ارراویوو و رابانرروییس

 16سرازمان مجریقر در امریکرا اروپرا و اسریرالاا در سرال

( )2115انمام ارفیه بره بررسر مجراله بررونسرپاری از

 2111ماحدی روند برون سپاری در آنها را بررس کردند.

دیرردااه دانررش درون سررازمان و دانررش وررارج سررازمان

زمانه فعالات این شرکتها حروزه هرای مخییفر از قبارل

پرداویه شده و مدل برای اتخاذ اسیراتژی مناسرب بررای

نفیر و حمرل و

برونسپاری ارائه شده است تا محوه بر حف دانش درون

داد که  83درصد از شرکتهرای مرورد بررسر
کرده بودند .در این بررس

بانکداری ناام

مال

صنعی

معدن

سررازمان امکرران ارتقررای آن و اسرریفاده از دانررش وررارج

نقل بوده است [.]11
بایرر و همکرراران ( )2112کمبررل ( )1993یرروآنس

سازمان ناز در راسیای رسرادن سرازمان بره اهرداف ورود

( )2111لوری ( 1998و  )2112و ویدن باوم ( )2113بره

ماجر شود [ .]11مکایور و همکارانش ( )1991نارز نقرش

بارران مزایررا و معایررب برررونسررپاری پرداویررهانررد .بایر و

فناوریهای ساجیمهای مبین بر دانش و تمزیه و تحیارل

همکاران ( )2112در بررس وود که بر روی سازمانها و

چند معاراره را در ارزیراب قابیارتهرای داویر و ترامان

کاروانمات منطقه ادینبرگ و لوتاران در اسرکاتیند انمرام

کننداان بارون مطرح کردند؛ بدون آنکه نااز به جزئارات

داده بودنرد باران مر کننرد کره  11درصرد از سرازمانهرا

کاف در مورد چگونگ تمزیه و تحیال هزینره در فراینرد

فعالاررتهررای نااررر نگهررداری و تعمارررات تمازکرراری و

تصررمامااررری باشررد [ .]18در ادامرره حفررا و همکرراران

مواد را برونسپاری م نمایند و هدف اصری آنهرا

( )2116بررا ارائرره مرردل مبینر بررر  AHPفعالاررتهررای

کاهش هزینهها و ارتقاء کافات است [ .]12در ادامه ویردن

غارمحوری سازمان را برای برونسپاری تعاان م کنند .در

باوم ( )2113واکنش سازمانهای آمریکای در قبال مجاله

این انیخاب موامی ناار رقابرتپرذیری مارزان دانرش و

برونسرپاری و مارزان بکرارااری و تراثار ایرن مجراله در

دارای های دراار در فعالاتها و فرایندهای مرورد نارر و

بخشهای مخییف صنعت و بازار آمریکا را مورد بررسر

قابیاتهای ممروم و منحصرربفرد سرازمان در آن حروزه

تدار
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کرردا ( )Kodakجهررت وااررذاری انمررام فعالاررتهررای

قرار داده است و در این ماان به مشکحت پاچادا هرا و
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تجهام ریجک [ .]8اار چه واژه برونسپاری برای نخجیان

بار در سرال  1989ماحدی برای تشریح ترصمام شررکت

ارزیابي وضعیت مدیریت برونسپاری...

بررس مارزان آمرادا سرازمان و اینکره چره فراینردها و

موردی ورود بخرش مربروط بره مردیریت فعالارتهرای

نگهررداری و تعمارررات را دارای باشرریرین پیانجررال برررای

دریافیهاند که با تعاران و تباران اهرداف و ماموریرتهرای

برونسپاری منوان کرده است [.]21

سازمان بهیر م توانند برنامههای وود را به ثمرر برسرانند.
سازمان بهیر کار م کند و نجبت به محاط ورود واکرنش-

تصمامااری برای برونسپاری از جمیه مجرائی اسرت
مروارد پراشنارازی و

هرای منراسبتری نرشان م دهد .از ایرن رو اسریرفاده از

که باید کیاره مححارات سرازمان

شرایط آمادا سازمان و مراحل بکرارااری و مردیریت و

برنامهریزی به منوان یک ضرورت در سرازمانهرا مطررح

کنیرل فرآیند در مورد آن کانون توجه قرار ااررد [ .]21در

اریده است .به کمک برنام هریزی مدیریت قادر م شرود

واقع سرازمانهرای امرروز بررای اسریفاده از فرصرتهرای

جهتااریهای وود را در آینده معان ساویه و سازمان را

زوداذر و کم ثبرات در مصرر حاضرر نراازیر بره ایمراد

در مقابل تغاارات و تحو ت فردا ممهز سازد .برنامهریزی

ساویاری منعطرف و نارز بهررهمنردی باشریر از امکانرات

به مدیر کمک مر کنرد ترا تصرویر روشرن از سرازمان و

اجرریرده بارررون از سررازمانهررا هجرریند .برررونسررپاری در

هدفهای آن بدست دهرد و فعالارتهرای سرازمان را در

شرایط که ساجیم کنیرل مناسرب تعباره ارردد و برنامره

لوای اسیراتژی واحدی هماهنگ سازد [ .]26برنامرهریرزی

اسیراتژیک مناسب تردوین ارردد و همچنران برا تمدیرد

ممکن است برای کل سازمان انمام شود یا برای بخش از

ساویار م تواند مفاد و اثربخش واقع شود [ .]5توجره بره

آن؛ برنامهریزی ممکن است بررای کرل تولاردات سرازمان

سرخت افرزاری و نررم افرزاری و

صورت پذیرد یا بررای یرک محصرول معران آن [ .]21در

ساویارهای ساجیم در برونسرپاری فعالارتهرا یکر از

واقع نااز به برنامهریزی از این مجاله ناشر مر شرود کره

ضروریات برونسپاری است [ .]22همچنان بررونسرپاری

همه سازمانها با فعالات در محاط پویا میرصد آننرد کره

به منوان یک روش مناسب با شرط دارا بودن ویژا هرای

منابع محدود وود را برای ناازهای مینوع و رو به افرزایش

زم و مدیریت صحاح م تواند ابزار مفادی برای صررفه-

وود صرف کنند .پویای محاط و وجرود تحطرم در آن و

جوی در وقرت و هزینره و ارتقرای کافارت و آزادسرازی

مدم اطمانان ناش از تغاارات محاط

بر ضرورت انکرار

منابع باشد [.]25

ناپذیر برنامهریزی م افزاید [ .]23بره مقارده صراحبناران

زیرساوتهای انجان

بر اساو موارد ذکر شده م تروان نارام برنامرهریرزی

مراحل ممده برنامهریرزی شرامل  )1شناسرای مقیضراات

مدیریت منابع انجان و ناام ارزیراب را

موجود (فرصتهرا و محردودیتهرا)  )2تعاران اهرداف

بعنوان مثلفههرای مطررح در بررسر وضرعات مردیریت

کوتاهمدت  )5کجب اطحمرات کامرل دربراره فعرررالات-

برونسپاری مورد مطالعره قررار داد .از اینررو در ادامره بره

هرای ضروری  )4طبقهبندی و تحیال اطحمات  )3ارائره

تشریح هریک از این مثلفهها پرداویه م شود.

فرضرراههررای بررر مبنررای پرراشبان ر وضررعات آینررده )6

ساویار سازمان

ججیموی بدیلهرا و برنامرههرای جرایگزین  )1ارزیراب
نظیمض ونییمریز ض

بدیرررلهررای اونررااون  )8انیخرراب برردیل مناسررب )9

برنامه مبارت از تعاان هدف و پاش بان راه رسادن به آن

ترردوینبرنامههررای فرمر و پشرریابان

است؛ در واقع برنامه نوم تعهرد بره انمرام فعالارتهرای

فعالاتها وجداول زمانبندی (به طور تفصرای )  )11باران

 )11تناررام ترروال

معان برای تحقق هدف محجوب م شرود [ .]24برنامره-

کردن برنامهها در قالب ارقام بودجره و برنامره تخصراص

ریزی مبارت از تعاان هدف یافین و سراوین راه وصرول

منابع مال و  )12ارزیاب مارزان پاشررفت کرار مر باشرد

به آن است [ .]23در سنوات اوار با تغاارات شگفتآوری

[ .]28همچنان برنامهها برای مقاصد مینروم تنارام مر -

که سازمانها را احاطه کررده اسرت مردیران بره فراسرت

شوند و فراوورهر وضعات به اونه میناسب برا آن شرکل
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مورد بررس قرار م اارد [ .]19کمبل ( )1993ناز پس از

فعالاتهای مجیعد برای برونسرپاری هجریند در مطالعره

دکتر هوشنگ تقيزاده و زینالعابدین صادقي باروجي

برنامررهریررزی ممیاررات (اجرایرر ) [ .]28برنامررهریررزی

هاست .در ساویار سازمان تصریح م شرود کره و رایف

اسیراتژیک فرایندی است در جریان تمهاز منابع سازمان و

چگونه تخصاص داده شوند؟ چه شخص بره چره کجر

وحدت بخشادن به تحشهای آن برای نال بره اهرداف و

ازارش دهد و ساز و کارهای رسم و همچنان الگوهای

رسالت های بیندمدت با توجه به امکانات و محردودیت-

تعامی سازمان کره بایرد رمایرت شروند کدامنرد؟ رابانرز

های درون و بارون  .در برنامهریزی ممیاات ناز هردف

ساویار را به منوان یک از اجزاء سازمان میشرکل از سره
رسرمات و تمرکرز تعریرف مر نمایرد.

جزئ بره صرورت برنامره ممیارات در مر آیرد و طریرق

منصر :پاچادا

رسادن به هدف جزء به جزء باان م اردد [.]26

پاچارردا ( )Complexityبرره ماررزان تفکاکرر کرره در
سازمان وجود دارد اشاره م کند .پاچادا را مر تروان از

سیزیینبهوضعضسیختیرضسیزیینوض

ممرای سه بعرد مرورد سرنمش قررار داد :تفکارک افقر

تعاان مجئولات-

تفکارررک ممرررودی و تفکارررک جغرافارررای  .رسرررمات

ها اویاارات و تعاان ارتباطات مر باشرد [ .]26در واقرع

( )Formalizationبرره ماررزان یررا حرردی کرره مشرراغل

سازمانده فرایندی سه مرحیه ای است )1 :طراح کارها

سازمان اسیاندارد شدهاند اشاره م کند؛ از ایرن رو وقیر

و فعالاتها  )2دسیهبندی فعالاتها به پجتهای سازمان

رسررمات با سررت شرررح شررغلهررا مشررخص قرروانان و

و  )5برقراری رابطه ماان پجتها به مناور کجرب هردف

مقررات زیراد و دسریورالعملهرای روشرن در وصرو

سازمانده مبارت از تقجام و افه کی

مشیر

[ .]28در ایرن رابطره رابر ( )Robeyسرازمان را

فرآیند کرار در سرازمان وجرود دارنرد و برا مکس [.]51

بعنوان ساجیم نقرشهرا تعریرف مر کنرد و معیقرد اسرت
سازمان میشکل از بخرشهرای اسرت کره بره طریقر برا

تمرکررررز( )Centralizationدر سیجرررریه مراتررررب

یکدیگر مرتبط هجیند .به این طرح که قجمتهای مزبرور

اویاارات به آن سطح از اویاارات افیه م شود که قدرت

را به یکدیگر میصل م سازد ساویار سازمان افیره مر -

تصمامااری دارد .هنگرام کره تصرمام در سرطح برا ی

شود .سنگ زیرین ساویار همران نقرش اسرت و الگروی

سررازمان ارفیرره شررود آن سررازمان را میمرکررز مر نامنررد.

روابط ماان نقشها ناز یک ساجیم سازمان را تدار م -

هنگام که تصمامااریها بره سرطوح پرائانترر سرازمان

باند .بنابراین ساویار را م توان انیاار موجود از هر نقرش

تفویض اردد م اویند کره سرازمان غارر میمرکرز اسرت

و ارتباطات ماان آنها دانجرت [ .]29سراویار هرر سرازمان

[.]55

تعاان کننده مازان توانای آن در پاسخگوی به چالشهای

ض

محاط است .ساویار سازمان تصریح م کند که و رایف

یبیوییضینی عضانسینوض

چگونه تخصاص داده شوند چه شخصر بره چره کجر

سازمانهای پاشرو در دنارای امرروز برر ایرن باورنرد کره

ازارش دهد [ .]51به مبارت دیگر سراویار در براارنرده

دارای ارزشمندی که برای آنها مزیت رقابی ایمراد مر -

طریق است که ط آن و ایف افراد سازمان تقجامبندی

کند کارکنان با کافات است و تنها همان انجانهرا هجریند

و هماهنگ م اردد .ساویار مورد بحث بوسایه م توانند

که سازمان را در صحنه رقابت پاشیاز نگه داشیه و کیاردی

با توجه به آنها سراویار مناسرب و مطیروب را پر ریرزی

طحی در آن مرصه به شمار م رونرد [ .]54هرر یرک از

کننرد .ایرن مکرانازمهرا مبارتنرد از :سرازااری رویرراروی

سازمانها بخش از فعالاتها و و ایف مرتبط برا رشرد و

سرپرسی مجیقام اسیاندارد کردن فراینرد کرار اسریاندارد

توسعه جوامع را انمام م دهند« .تردیدی ناجت کره اداره

کردن بازده کار و مهارتهای شغل .باید توجه داشرت کره

مطیوب سازمانها باش از هر چاز در ارو نحروه ممیکررد
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مبارتند از :برنامهریرزی جرامع()Strategic planningو

ساویار اسکیت سازمان و هجریه میمرایز کننرده سرازمان-

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 21:27 IRDT on Sunday April 5th 2020

م اارند .دو نوع برنامهریرزی کره کراربرد باشریری دارد

یکپارچگ سرازمان بره ایرن مناصرر وابجریه اسرت [.]52

ارزیابي وضعیت مدیریت برونسپاری...

ناروی انجان آنهاست» [ .]53همچنان امرروزه بره مقارده

نظیمضارزیی وضض

مامل اسیراتژیک هر سازمان و هر ساجیم اجیمام

منرابع

ناام ارزیاب را اجینابناپذیر کرده است؛ بره اونرهای کره

انجان آن است .منابع انجان از موامل پاشرفت و توسرعه

فقدان ارزیاب در ابعاد مخییرف سرازمان امرم از ارزیراب

هر جامعره و سرازمانهرای آن اسرت .بر تردیرد رشرد و

اسررریفاده از منرررابع و امکانرررات کارکنررران اهرررداف و

بالندا هر سازمان وابجیه به ناروی انجان آن مر باشرد

اسیراتژیها یک از محئم باماری سازمان قیمداد م شود.

کاف و مورد قبول به نار

هر سازمان به مناور آااه از مارزان مطیوبارت و کافارت

نم رسد؛ بیکه نحوه جذب شراوه بکرارااری کافارت و

فعالات های وود به ویژه در محاطهای پاچاده پویرا ناراز

ول صرف داشین منابع انجان
کررارائ

اسرریفاده بهانرره بهرررهوری نگهداشررت ارزیرراب

مبرم به ناام ارزیاب دارد .از سوی دیگر نبود ناام ارزیاب

ممیکرد و به روز کردن میم و دانش و بازده محصول آنان

و کنیرل در یک ساجیم به معنای مدم برقراری ارتبراط برا

مهم و با ارزش است [ .]56هدف اصری مردیریت منرابع

محاط درون و برونسازمان تیق مر شرود کره پاامرد آن

انجان در هر سازمان کمک به ممیکرد بهیرر در سرازمان

کهولت و در نهایرت مررگ سرازمان اسرت [ .]41ارزیراب

برای نال به اهداف سازمان اسرت [ .]51مردیریت منرابع

سررنمش ارزش یررک برنامرره برررای تعارران ماررزان تررأثار

انجان کارساز و اثربخش بر این شناوت اسیوار است کره

سودمندی آن مر باشرد .از نارر اسریافل برام و همکراران

ناروی کار سازمان برای دسیااب به هردفهرای سرازمان

ارزیرراب مبررارت از فرآینررد آزمررون قضرراوت حرفررهای و

اهمات حاات و بناادی دارد .مدیریت منابع انجران بررای

پژوهش تمرب در مورد یک ساجیم یرا برنامره مر باشرد

اطمانان یافین از اینکه منابع انجان در راه بهرهمندی افراد

[ .]42کنیرل مبان ارزیاب و اندازهااری موفقات ممیارات

سازمان و جامعه به اونهای اثربخش و ماد نه بکار ارفیره

انمام شده در مقایجه با معاار برنامرههرای تعاران شرده و

م شود پنج و افه و فعالارت اصری را برر مهرده دارد؛ از

اصحح انحرافات برای حصول اطمانران از تحقرق اهرداف

جرذب و

برنامههای مورد نار است .بنابراین م تروان افرت کنیررل

آموزش و بهجرازی ارزیراب رفیرار

یک از و ایف اصی مدیران است با این توضاح که هرر

جبران ودمات کارکنان و نگهداری ناروی کرار [58و.]59

چه سطح مدیریت با تر باشد اهمات و تراثار ارزیراب و

از آنما که ارانبهاترین منصر هر سرازمان را انجران و بره

کنیرل بر حاات و توفاق سازمان باشریر اسرت [ .]45نارام

باان دقاقتر ناروی انجان آن تشکال مر دهرد تردیردی

ارزیرراب برررونسررپاری موجررب هوشررمندی ساجرریم و

ناجت که مدیریت منابع انجان با جایگاه وطاری که دارد

برررانگاخین افررراد در جهررت رفیررار مطیرروب م ر شررود و

م تواند منصر انجران را بره اونرهای ترامان بهجرازی و

بازوورد زم را در موارد زیر ارائه م کند:

جمیه :برنامهریزی و پراشبانر منرابع انجران
تامان ناروی انجان

نگهداری کند که هر اونه همگام با ناازها و چالشهرای

 با پاگاری مازان پاشرفت در جهت اهرداف تعاران

کنون و آت را در کیاه واحردهای سرازمان ماجرر سرازد.

شده مشخص م شود که سااستهای تدوین شده

کاربرد درست منابع انجان ناز برنامهریزی ناروی انجران

به صورت موفقاتآمازی اجرا شدهاند یا وار.

ساویار سرازمان کارآمرد و همخروان شرغل و شراغل را

 با اندازهااری نیایج مورد نار سازمان و همچنران

طیب م کند تا سرازمان دسریخوش کنردکاری کژکراری

اندازهااری رضایت کارکنان و مشریریان مر تروان

اشیغال ناقص ب انگازار و ناشایجریگ کارکنران نشرود

دریافت سااست ها به طور صحاح تدوین شدهانرد

[.]41

یا وار [.]44
در تمام ناامهای ارزیاب به طور مام چهار جرزء دیرده
م شود که مبارتند از )1:جمع آوری اطحمات  )2ارزیاب
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صاحبناران حوزههای مخییف دانش مدیریت ممدهتررین

در مصر کنون

تحو ت شگرف دانرش مردیریت وجرود

دکتر هوشنگ تقيزاده و زینالعابدین صادقي باروجي

همچنان اهداف ناام ارزیاب شامل کنیررل مرداوم جریران

است.

امرور در سررازمان و اسرریقرار چرورره مرردیریت بهرررهوری
در جهررت شررکوفای و افررزایش قابیاررتهررا و اصررحح

تحقاق حاضر از لحرا ماهارت مجرأله و هردف تحقارق

فعالاتها بهبرود تصرماماارری در مرورد حروزه و ممرق

کاربردی و از نار روش یک تحقارق توصراف -پامایشر

فعالاررتهررا برنامررههررا و اهررداف آینررده سررازمان بهبررود

محجوب م شود .در این تحقاق برای اردآوری دادهها از

تخصاص منابع و اسیفاده بهیر از امکانات و منرابع انجران

ابزار پرسشنامه اسیفاده شده است بنرابراین از نارر روش

در جهت اجرای برنامههای مصروب ارتقرای پاسرخگوی

اردآوری دادهها تحقاق حاضرر یرک تحقارق ماردان بره

در مورد ممیکرد برنامهها ارتقرای توانمنردی سرازمان در

شمار م رود.

ارائه کم و کاف ودمات و رقابتپذیری در فضای میر
چگ نگوضانتخیبضعض ورسوضعیامدیضهویااضازض

و بانالمیی م باشد [.]43

یؤلفمهیض

در هر یک از معاارهای فوق فرض بر این است که اار
اویهای دارای ماانگان با تر از  31درصد باشد به منوان

انیخاب هر یک از مثلفهها بعد از بررس مطالعات نارری

نقطه قوت و اویه های دارای ماانگان  31درصد و کمیرر

و تئوریهرای موجرود در زمانره موضروع مرورد بررسر

از آن به منوان نقاط ضعف تیق شوند.

صورت ارفیه است .به مناور بررس وضعات مثلفههرای
ناام برنامهریزی ساویار سازمان

مدیریت منابع انجران

فویدمهی ضتحقدقض

و ناام ارزیاب نااز به شناسای اویههرای مربوطره اسرت.

فرضیه اصلي تحقیق به شرح زير است:

بررای انمرام ایرن کرار از روش تحیارل مرامی ( Factor

وضعات مدیریت برونسپاری در شرکت پا یش نفت در

 )Analysisاسیفاده شده است .این روش برای اولان بار

حد میوسط است.

توسررط چررارلز اسررپارمن( )Charles Spearmanبکررار

فرضیههای جزئي تحقیق نیز به شرح زير ميباشد:

ارفیه شد .روش تحیال مامی که برای مقایجه بکار مر -

 .1وضعات ناام برنامهریزی برونسپاری در حد میوسط

رود میغارها و یا شراوصهرای مقایجرهای مرورد نارر را

است.

برای هر یک از امضای مورد مقایجه جمعآوری م کنرد و

 .2وضعات ساویار سازمان برونسپاری در حد میوسط

ماتریج به نرام مراتریس دادههرای اولاره را تشرکال داده

است.

سپس ماتریس همبجیگ بان امضا را محاسبه م نماید که

 .5وضعات منابع انجان بررونسرپاری در حرد میوسرط

حاصل آن ماتریس با مثیث یا پایان مثیث است .در ایرن

است.

ماتریس برو میغارهرا از همبجریگ برا ی برا یکردیگر

 .4وضعات ناام ارزیاب بررونسرپاری در حرد میوسرط

برووردار بوده و تشکال یک اروه م دهنرد .لرذا حرداقل

است.

یک اروه و حداکثر به تعداد میغارها اروه م تواند شرکل
بگارد .میغارهای موجود در هر اروه با میغارهرای ارروه-

جییممضعضنم نمضآییر ض

های دیگر از همبجیگ پرایان بروروردار هجریند .در هرر

جامعه آماری تحقاق کیاه مدیران و کارکنان حوزه بررون-

کدام از این اروهها اار میغارها یا شاوصهای مقایجرهای
به درسی شناویه شده و بکار رفیه باشند دارای ویژار -

سپاری شرکت را شامل م شود که تعداد کل آنها  43نفرر

های مشیرک هجیند که در تحیال مامی به مامل مشیر

م باشد .از بان  43نفر مذکور با اسیفاده از جدول موراان
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و سنمش  )5اقدام اصرحح و  )4شربکه ارتبراط [.]41

[ 42 ]46نفر بعنوان نمونه آمراری تحقارق انیخراب شرده

ارزیابي وضعیت مدیریت برونسپاری...

حذف م کنام [ .]41در این مقاله ناز برا اسریفاده از روش

ارائه شده است.

جدول  .1مؤلفههای ارزيابي وضعیت مديريت برونسپاری
ردیف

مثلفه مورد ارزیاب

امیااز

اویههای مربوطه
شناسای و تعاان اهداف بیندمدت برونسپاری تدوین اسیراتژیهای برون-
سپاری شناسای و لحا نمودن اهداف کوتراهمردت بررونسرپاری وجرود

1

ناام برنامهریزی

2

ساویار سازمان

5

منابع انجان

4

ناام ارزیاب

سااستهای روشن برونسرپاری تعاران و انیخراب روشهرای مناسرب در

()1-53

برونسپاری فعالاتها شناسای و تعاان شایجیگ هرای کیاردی و محروری
سازمان وجود رویههای واضح و شفاف در برونسپاری
طراح چارت سازمان میناسب با بررونسرپاری تشرکال کمایره راهبرردی
برونسپاری وجود یک واحد مجیقل میول امور برونسپاری وجود قوانان
و دسیورالعملهای مصوب در وصو

برونسرپاری اسریفاده از ناروهرای

میخصص و مشاوران در امر تصمامااری وجود تقجام کار زم در حروزه

()8-41

برونسپاری تعاران حاطره نارارت افرراد در فراینرد بررونسرپاری وجرود
هماهنگ های زم بان واحدهای فعال در حوزه برونسپاری
تعریف حداقلهای زم جهت تصدی پجتهای مربروط بره بررونسرپاری
تدوین شرح و ایف روشن برای پجتهرای مربوطره جرذب و نگهرداری
ناروهای مجیعد و توانمند در حوزه برونسپاری توجه به کارکنان به منروان
یک از مشخصههای کیادی مکاناجم برونسپاری وجرود مشراوران میمر

()1-53

جهت راهنمائ پرسنل برازاری آموزشهای زم جهت پرسرنل مربوطره
تخصصارای در انیخاب و جذب ناروهای انجان
تعریف معاارهای مصوب برای ارزیاب
واحد و یا اروههای مجئول جهت ارزیاب

طراح ابزارهرای ارزیراب

تعاران

وجود ناام دادههرا و اطحمرات

(پا یش و تحیال) شناسای و اصحح نقاط قروت و ضرعف بررونسرپاری
ارائرره اررزارشهررای مررنام برره مراجررع ذیررربط از نیررایج ارزیرراب
دسیورالعملهای مکیوب برای انمرام ارزیراب

وجررود

()8-41

وجرود رویرههرای ارزیراب

(دورهای محصو ت تامانکننده و )...

بطررور کیرر

ضررریب برررای سرروالهررای مربرروط برره پرسشررنامه برابررر

برررای جمررعآوری دادههررا از پرسشررنامه

   1/9611بدست آمده است .بنابراین م تروان نیامره

مدیریت برونسپاری اسیفاده شده است .پرسشنامه مرذکور
از نوع محقق ساویه و شامل 51سروال بجریه پاسرو برود.

ارفت پرسشنامه حاضر دارای پایای

روای پرسشنامه با اسیفاده از مبان نارری بررای انیخراب

یحیسبمضیدینگدنض ا ههیض وحسبض رصبض

معاارهای مناسرب سرنمش و اورذ ناررات اصرحح در

باان ماانگان به درصد وضرعات هرر یرک از مثلفرههرای

مرحیه مقدمات مورد بررسر قررار ارفیره اسرت .پایرائ

چهاراانه و همچنان مدیریت برونسرپاری را بره صرورت

پرسشنامه برا اسریفاده از نررم افرزار  SPSSو برر اسراو

شفاف نشان م دهد .بنابراین ماانگان بدسرت آمرده بررای

ضریب پایرای آلفرای کرونبرات تعاران شرده اسرت .ایرن
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معروف است و آن ماملهای مشیر را شناسای کررده و

تحیال مامی اویهها شناسای شده و نیایج درجردول ()1

دکتر هوشنگ تقيزاده و زینالعابدین صادقي باروجي

سپاری بر اساو فرمول زیر به درصد تبدیل شده است.

در این تحقاق برای آااه از نرمال بودن دادهها از آزمرون

حداقل  -نمره(امتیاز)
 111

دامنه

کولمواروف -اسمارنوف یک بعدی برای آزمون فرضاه-



های تحقاق از آزمون ماانگان یرک جامعره(  )  xو بررای

()1

رتبهبندی و مقایجه مثلفههای چهاراانره مردیریت بررون-

بعنوان مثال مثلفه برنامهریزی که دارای  1اویه است و
ضعاف(نمره  )1بدهند حداقل نمررهای کره بررای مثلفره

ض

مذکور بدست م آید مدد  1م باشد .اما اار همه افراد بره

آزی

هر  1اویه مربوطه امیااز مال (نمرره  )3بدهنرد حرداکثر

جهت بررس نرمال بودن دادهها از آزمون کولمواروف -

نمرهای که برای مثلفه مذکور بدست م آید مدد  53مر -

اسمارنوف اسیفاده شرده اسرت .نیرایج ایرن آزمرون بررای

باشد .حال اار نمره بدست آمده از  1اویره بررای مثلفره

منرابع

ضنوییلض

شاوصهای ناام برنامرهریرزی سراویار سرازمان

مذکور مدد ( 1حداقل امیااز) باشد آنگاه ماانگان برابرر 1

انجان

( .) 7 - 7  111  %1

درصد است

ض ا ههیض

ناام ارزیاب و همچنان مدیریت بررونسرپاری در

جدول ( )2آورده شده است.

82

همچنان اار نمره بدست آمده از  1اویره بررای مثلفره
مذکور مدد ( 53حداکثر امیااز) باشد آنگاه ماانگان برابرر
( .) 81 - 7  111  %111

 111درصد است

82

ض

جدول  . 2آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای فرض نرمال بودن توزيع دادهها
آزمون کولمواروف -اسمارنوف یک بعدی
ناام برنامهریزی

مدیریت برونسپاری

ناام ارزیاب

منابع انجان

ساویار سازمان

42

42

42

42

42

تعداد

44/12

46/23

43/51

33/86

41/61

ماانگان

22/11

25/21

21/11

11/41

18/31

انحراف معاار

1/196

1/841

1/911

1/891

1/921

مقدارZ

1/331

1/481

1/519

1/413

1/563

سطح معن داری

بر اساو اطحمات جردول ( )2مححاره مر شرود کره

در این تحقاق جهت آزمرون هرر یرک از فرضراههرا و در

سطح معن داری برای آزمون توزیع پراکندا نمرهها برای

نهایررت فرضرراه اصرری تحقاررق از آزمررون ماررانگان یررک

نارام

جامعه( )T-testاسیفاده شده است .ماانگان مرورد انیارار

ارزیاب و همچنان مردیریت بررونسرپاری برا تر از 1/13

در این آزمون برابر  31درصد م باشد؛ زیرا بعنروان مثرال

است .بنرابراین توزیرع نمررات بررای نارام برنامرهریرزی

در مثلفه برنامهریزی که از  1اویه تشکال شده بر اسراو

نارام ارزیراب و مردیریت

طاف لاکرت مدد  5حد میوسط بحجاب م آید .بنرابراین

ناام برنامهریزی سراویار سرازمان

ساویار سازمان

منابع انجان

منرابع انجران

برونسپاری نرمال است.
آزی

با تبدیل آن به درصد طبرق فرمرول ( )1مردد  31حاصرل

م شود ( .) 5 - 1  111  %31نیایج ایرن آزمرون

ضفویدمهی ضتحقدقضض

در جدول ( )5ارائه شده است.
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هریک از مثلفههای چهاراانه و همچنان مردیریت بررون-

رعشضتجزیمضعضتحلدلضاطالعیتض

ارزیابي وضعیت مدیریت برونسپاری...

جدول  . 3خالصه نتايج آزمون فرضیههای تحقیق

وضعات ناام برنامهریزی برونسپاری

H 0 :  x  50

در حد میوسط است.
وضعات ساویار سازمان برونسپاری
در حد میوسط است.
وضعات منابع انجان برونسپاری در
حد میوسط است.
وضعات ناام ارزیاب برونسپاری در
حد میوسط است.
وضعات مدیریت برونسپاری در

2.176

.035

-1.399

.169

-1.045

.302

-1.725

.092

-.810

.423

 H 0رد م شود

H 0 :  x  50
H 1 :  x  50

 H 0پذیرفیه م شود

H 0 :  x  50
H 1 :  x  50

 H 0پذیرفیه م شود

H 0 :  x  50
H 1 :  x  50

H 1 :  x  50

است.

سریر (آزی

H 1 :  x  50

H 0 :  x  50

شرکت پا یش نفت در حد میوسط

یقییسمضع ایلضیو ا

t

ض امضیابیوییض اوع ض-

 H 0پذیرفیه م شود
 H 0پذیرفیه م شود

.2تعیین مقدار آماره آزمون:
k
12
R J2  3nk  1 = 28/611

nk k  1 j 1

ضفویبین)ض

در این تحقاق به مناور نشان دادن چگونگ وضعات هرر

2 

 .3تعیین مقدار بحراني :مقردار بحرانر برا    1/13و

یک از شاوصهای چهاراانه تحقارق از آزمرون فریردمن

  df 5برابر است با:

اسیفاده شده است؛ مراحل انمام کار به شرح زیر است:

  1/8141
2

 .4تصمیمگیری :چون مقدار آماره آزمون باشریر از مقردار

 .1تعیین نمودن فرضها:
 : H 0وضعات ناام برنامهریزی سراویار سرازمان

بحران م باشد لذا فررض  H 0رد و فررض  H1برا 93

منرابع

درصد اطمانان پذیرفیه م شود .بنرابراین مر تروان افرت

انجان و ناام ارزیاب برونسپاری یکجان است.
 : H1وضعات ناام برنامهریزی سراویار سرازمان

وضعات موامل چهاراانره بررونسرپاری یکجران ناجرت.

منرابع

ماانگان رتبه مثلفههای مدیریت برونسپاری مطابق جدول

انجان و ناام ارزیاب برونسپاری یکجان ناجت.

( )4م باشد.

جدول  .2میانگین رتبه مؤلفههای مديريت برونسپاری
ردیف

مثلفه

میوسط رتبه

1

ناام برنامهریزی

5/51

2

ساویار سازمان

2/26

5

منابع انجان

2/42

4

ناام ارزیاب

1/93

ض

یحیسبمضیدینگدنضگ یمهیض
( )1ماانگان مورد انیاار  31درصد است .

جردول ( )3مراانگان مرربوط به هرر یرک از ارویرههرای

5 -1
).
( 111  %31
4

پرسشنامه را نشان م دهد .در این جدول براساو فرمولض
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فرضاه

نماد

Sig. (2)tailed

نیامه آزمون

دکتر هوشنگ تقيزاده و زینالعابدین صادقي باروجي

محاسبه شده است .بعنوان نمونه شاوه محاسبه ماانگان(به

ضمنا بر اساو پاش فرض ذکر شده اویههای کره دارای

درصد) اویه اول برابر است با:

ماانگان با تر از 31درصد م باشند به منوان نقاط قروت

 111  %32/3

5/1 - 1
4

و اویههای دارای ماانگان  31درصد و پایانترر از آن بره
منوان نقاط ضعف تیق م شوند.

اویه

مربوط به
مثلفه

ماانگانمورد
انیاار
(درصد)

ماانگان
(درصد)

نیامه

او

مربوط

یه

به مثلفه

ماانگانمورد
انیاار
(درصد)

ماانگان

نیامه

(درصد)

1

31

32/3

نقطه قوت

16

31

43/3

نقطه ضعف

2

31

34

نقطه قوت

11

31

41

نقطه ضعف

31

65

نقطه قوت

18

منابع

31

43/3

نقطه ضعف

31

31

نقطه ضعف

19

انجان

31

33

نقطه قوت

31

61/3

نقطه قوت

21

31

31

نقطه ضعف

6

31

61

نقطه قوت

21

31

42/3

نقطه ضعف

1

31

31

نقطه ضعف

22

31

43

نقطه ضعف

8

31

53

نقطه ضعف

25

31

58

نقطه ضعف

9

31

51/3

نقطه ضعف

24

31

41/3

نقطه ضعف

31

42/3

نقطه ضعف

23

31

46

نقطه ضعف

31

31/3

نقطه قوت

26

31

53

نقطه ضعف

31

41/3

نقطه ضعف

21

31

43

نقطه ضعف

15

31

43

نقطه ضعف

28

31

31/3

نقطه قوت

14

31

32/3

نقطه قوت

29

31

35/3

نقطه قوت

13

31

43

نقطه ضعف

51

31

51/3

نقطه ضعف

5
4
3

11
11
12

برنامه-
ریزی

ساویار
سازمان

ناام
ارزیاب

نتدجمگدو ضعضپدشنهی اتض

م باشد؛ یعن وضعات مدیریت برونسپاری بره لحرا

الف) نیامهااری

ساویار سازمان در حد میوسط و حول ماانگان است.

 بر اساو یافیههای حاصل از تمزیه و تحیال دادههرا و

 بر اساو یافیههای مربوط به فرضاه سوم تحقاق نیامه-

اطحمات اویههای مربوط به فرضاه اول تحقاق نیامه-

مقردار

ااری م شود ماانگان مردیریت منرابع انجران

داده اسرت؛ یعنر

ااری م شود ماانگان ناام برنامهریزی  33/86درصرد

 46/23درصد را به وود اویصرا

م باشد؛ یعن به لحا برنامهریرزی مردیریت بررون-

وضعات مدیریت برونسپاری به لحا منابع انجان در

سپاری تقریبا در حد قابل قبول است.

حد میوسط و حول ماانگان است.

 بر اساو یافیههای مربوط به فرضاه دوم تحقاق نیامه-

 بر اساو یافیههای حاصل از تمزیه و تحیال دادههرا و

ااری م شود ماانگان ساویار سرازمان  43/51درصرد

اطحمات اویههای مربوط بره فرضراه چهرارم تحقارق
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همچنان ماانگان هر اویه ناز با اسریفاده از فرمرول ()1

بهمان ترتاب ماانگان سایر اویهها محاسربه شرده اسرت.

ارزیابي وضعیت مدیریت برونسپاری...

درصد م باشد .یعن وضعات مدیریت برونسپاری بره

ماانگان را کجب کرده است و معاارهای ناام ارزیراب

لحا ناام ارزیراب در حرد میوسرط و حرول مارانگان

ساویار سازمان و مردیریت منرابع انجران بره ترتارب

است.

اولویت حائز کمیرین نمره ماانگان از دید ارزیابان م -

 بر اسراو اطحمرات و یافیرههرای تحقارق در مممروع

باشند.
 نمررودار( )5نمررودار راداری مربرروط برره مثلفررههررای

نیامهااری مر شرود کره مارانگان وضرعات مردیریت
برونسپاری مقردار  41/61را بره ورود اویصرا

چهاراانرره مرردیریت برررونسررپاری را بهمررراه ماررانگان

داده

مربوطه نشان م دهد.

است که طبق آزمون ماانگان یک جامعه در حد میوسط
م باشد .یعن در کل وضعات مدیریت برونسرپاری از
دید کارشناسران و میخصصران امرر در حرد میوسرط و
حول ماانگان است.
 نیررایج بدسررت آمررده از بررسرر و تحیاررل دادههررا و
اطحمات مربوط به سوا ت پرسشنامه مثید آنجت کره
از بان معاارهای مدیریت بررونسپاری طبق یافریههرای
نظام برنامه ریزی
100

55.9
50

ساختار سازمانی

45.3

0

44.1

نظام ارزیابی Serie
s1

46.3

منابع انسانی

نمودار  . 3نمودار راداری مؤلفههای مديريت برونسپاری

همانطور که در نمودار ( )5نشران داده شرده اسرت در

است .لذا بایجی سااستهای واضرح و روشرن در حروزه

بان مثلفههای مذکور فقط ناام برنامهریزی ماانگان برا تر

برونسپاری به توسط مردیریت ارشرد و کمایره راهبرردی

از  31درصد را کجب نموده است.

برونسپاری تعاان و تدوین شوند .اهداف بیندمدت برون-

ب) پاشنهادات اجرائ

سررپاری شناسررائ و تعارران اردنررد .محورهررا اهررداف و

بر اساو یافیههای پژوهش و مبران نارری پاشرنهادهای

مأموریتهای اصول سازمان تباان شوند .هر چارزی غارر

زیر م تواند در حوزههای ذیل مفاد باشد.

از موارد اصول سازمان را م توان برونسپاری کررد؛ لرذا
م باید مدیران ارشد سازمان برونسپاری همه فعالاتهرا

)1ض رضح زهض ونییمریز ض

بغار از فعالاتهای اصی و محوری سازمان را در دسریور

یک از اقدامات اولاه و اساس جهت بجیرسرازی اجررای

کار قرار دهند و تمزیره و تحیارلهرای ورود را برر روی

برونسپاری تعاران سااسرتهرای روشرن در ایرن حروزه

برونسپاری اینگونه فعالاتها میمرکز کنند.
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نیامهااری م شود کره مارانگان نارام ارزیراب 44/12

بدست آمده فقط معاار ناام برنامهریزی نمرره برا تر از

دکتر هوشنگ تقيزاده و زینالعابدین صادقي باروجي

مناسب اجررای بررون سرپاری اثرربخش انیخراب «کمایره

ارائه شود .انیخاب افراد آااه و صاحبنار در زمانه مربوطره

راهبردی برون سپاری» است .پس بایجی کمایرهای شرامل

به مفهوم تخصص ارای است .لرذا در انیخراب و جرذب

معاونان سازمان و مجئو ن بخرشهرا و وبراران سرازمان

ناروهای انجان به بحث تخصص ارای دقت نارر کراف

ایمرراد شررود .ایررن امررر مجررییزم آن اسررت کرره در نمررودار

وجود داشیه باشد .همچنان جهت کارائ و اثربخش هرر

سازمان شرکت واحد یا قجمت واص کره بیوانرد امرور

چه باشیر پروژه برون سپاری از وجود ناروهای مجریعد و

مربوط به برونسپاری را انمام دهد طراح و تعباه اردد.

توانمند در زمانه ارتباط با تامان کننده آنالاز قامت امرور

همچنان پاشبرد موفقات آماز مقوله برونسرپاری مجرییزم

مهندس و ساوت امور قرارداد و  ...اسیفاده بعمل آید.ضض

وجود یک تام اجرائ قوی و مجیقل اسرت .لرذا بایجری

ض

واحررد مجرریقی کرره امضررای آن توسررط کمایرره راهبررردی

)4ض رضح زهضنظیمضارزیی وض
انمام ممل ارزیاب بدون رویه¬هرای مشرخص و معران

انیخاب م شود جهت رسادا به امور مربوط بره بررون-

چندان موفقات¬آماز نخواهد بود .لذا بایجی رویه¬هرای

سپاری شرکت ایماد شود .از وجرود مشراوران در پرروژه

مشخص و مجیمری جهت انمام ارزیاب تردوین شرود .از

برررونسررپاری جهررت تحیاررل همراسرریای اسرریراتژیهررای

طرف در جریان ارزیاب باید شراوص¬هرا و معاارهرای

سازمان و اهداف بررونسرپاری تحیارل ریجرک تحیارل
ارزش فرایندهای کجب و کار تحیال قابیاتهای کیاردی

وجود داشیه باشد تا بوسایه آنها بیوان مازان نال بره نیرایج

تحیال هزینه و ممیکرد ارزیاب ارائره دهنرداان وردمت

مورد نار را مورد سنمش قرار داد .همچنان بایجی نارام

بررس وجوه قانون و  ...اسیفاده به ممرل آیرد .همچنران

داده¬ها و اطحمات منجمم شامل اطحمات مشخصرات

جهت هماهنگ باشیر بان قجمتهای مخییف و مشخص

تامان کننداان بالقوه و بالفعل فعالات های بررون سرپاری

حاطه ناارت هر یرک از افرراد در

شده و قابل برون سپاری نحوه تعامحت با تامان کننداان

شدن الگوهای تعامی

فرایند برونسپاری بدرسی تعاان و مشخص شود.ضض

اطحمات ورید و تامان اطحمات مرال ترامان کننرداان

ض

نیایج حاصل از ارزیاب های انمام ارفیه در موارد مخییف

)3ض رضح زهضینی عضانسینوض

و  ...در حوزه برون سپاری ایمراد شرود .در نهایرت تهاره

اار منابع انجان سازمانها به نحو مطیوب آموزش دیده و

ازارش های دقاق بموقع و مثثر از نیایج ارزیراب جهرت

تکنولوژیک و فن جدید در حوزه

ارائه به مجئو ن ذیرربط مر توانرد مردیران و مجرئو ن

مربوطه آشنا شوند با اتکا به مهارتهرای حرفرهای ورود

مربوطه را در تصمام ااری های بعدی و انمرام اقردامات

و ایف محوله را با شایجیگ انمام وواهند داد .در همان

اصحح احیمال یاری نماید.

با پاشرفتهای میم
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یک از مهمترین اقدامات زم در زمانه فراهم آمدن بجریر

در حوزه برون سپاری آموزش های زم به افرراد مرذکور
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دفتر ایزیابی عملکرد مدیریت ،صقحه.3
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موید " ،اهرا  ،دنمی ینقرانس ملی لجعتی

مطالعرره

.33دفت ،ییچاید ال )6333(.ائوی ن ررایی سازما  ،جلد انل

ارزیابي وضعیت مدیریت برونسپاری...

42. Stufflebeam, D. L. (1972), The relevance of the

accountability. SRIS Quarterly, Vol.5, No.1, pp:
27-41.

.13چمرررا  ،محمررد هرراد ( )6333اصررول مرردیریت ،اهرررا ،
انتشایات علمی دانشگاه صنعتی رریو.
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educational

for

model

evaluation

CIPP

.11الهی ،ررعبا ( )6333مثلر عملکررد سرازمانی ،مجموعره
مقاله هرا همرایا “ایزیرابی عملکررد دی دسرتگاه هرا
اجرایی یشوی” ،یمیعریو ایزیرابی عملکررد ،صرقحات25
الی.23
.12سررازما مرردیریت ن برنامررهییر

یشرروی( )6331یاهنمررا

ایزیابی عملکرد مروثر ،دفترر ایزیرابی عملکررد ،صرقحات5
الی.3
.11اقیزاده ،هورنگ ن اای  ،غقرای ( )6331الگرو ررافیکری
ینس احقیق دی علوم انعانی ،انتشایات یقیظ ،صقحه.13
.13هورمند ،محمرود ن همکرایا ( )6333یابرهبنرد صرنای
فهرست رده دی بویس انیاق بهادای اهرا بر اساس می ا
برتویدای از راتصها مطلون ،مجله دانا ن اوسرعه،
سال یان دهم ،رمایه  ،51صقحه.613
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