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1مقدمه1-1
یکی از ویژگی  های بارز هزاره سوم سرعت رو به تزاید و شتاب 
سریع تحوالت محیطی است. بی تردید این حرکت تند و شتابنده بر 
دنیای کسب وکار امروزی نیز تأثیر خود را خواهد گذاشت و به تعبیری 
به طور ریشه  ای متحول  را  پارادایم  های سنتی تجارت و کسب وکار 
خواهد کرد. این فضای پر جنب وجوش ایجاب می کند که سازمان های 
و  ساختار  در  اساسی  تغییرات  دستخوش  گذشته  به  نسبت  امروزی 
شبکه  به سوی  امروزی  سازمان های  واقع  در  شوند.  خود  راهبردهای 
محور شدن، یا به بیانی رفتار در قالب هسته کوچک - شبکه بزرگ 
برای  را  محدود  فعالیت  های  سازمان ها  ترتیب  بدین  می کنند.  حرکت 
انجام کار خود برمی گزینند و مابقی امور و فعالیت های خود را به شبکه 

تأمین کننده خارج از سازمان برون  سپاری خواهند کرد ]1[.  

برون  سپاری یک تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای 
انتقال کار داخلی به یک تأمین کننده خارجی است و به فراهم آوردن 
برخی کاالها یا خدمات مورد نیاز یک تجارت یا سازمان تحت قراردادی 
با یک عرضه  کننده بیرونی مربوط می شود ]2[. این استراتژی هنگامی 
اتفاق می  افتد که اجراي هدف، وظایف و عملیاتی که تاکنون از طریق 
منابع داخلی تأمین می  شده است، از طریق ارتباط برقرار کردن با یک 
تأمین کننده خارجی، درون محدوده مورد نظر سازمان در درازمدت 
انجام پذیرد ]3[. در واقع برون سپاری عبارت است از واگذاري فعالیت-

هاي تکراري و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم  گیري شرکت به 
پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد با تفاهم  نامه. الزم به ذکر 
است که در برون  سپاری نه تنها خود فعالیت ها واگذار می  گردند، بلکه 
غالباً عوامل تولیدي مانند نیروي کار، تجهیزات، وسایل، تکنولوژي  ها 
و دیگر دارایی  هاي مرتبط و اختیارات تصمیم  گیري و مسئولیت و حق 
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تصمیم  گیري در مورد عناصر مشخصی از فعالیت واگذارشده مرتبط با 
آن نیز واگذار می  گردند ]4[. در این راستا سازمان ها برای انجام موفق 
و اثربخش فرآیندهای برون  سپاری می  بایست به شناخت فرآیندهای 
مشمول برون  سپاری، ارزیابی برون  سپاری خدمات، تنظیم قراردادهای 
برون  سپاری، وضع روی ه ای برای انتقال فعالیت  ها و وضع روی ه ای 

برای مدیریت قراردادها، توجه الزم و کافی را داشته  باشند ]5[. 
از سوی دیگر برای موفقیت هر چه بیشتر در فرآیند برون  سپاری 
واقع شود.  توجه  مورد  نیز  فرآیند  این  به  مناسب  رویکرد  است  الزم 
اصوالً سازمان ها سه رویکرد نسبت به برون  سپاری دارند. رویکرد اول، 
رویکرد استراتژیک است که در آن مدیران ارشد به دخالت مستقیم در 
ایجاد و تقویت مزایاي رقابتی توسط عوامل درون سازمانی عالقه نشان 
می  دهند ]6[. به طورکلی اقدام برون  سپاري زمانی استراتژیک خواهد 
شد، که با استراتژي  هاي بلندمدت سازمان هم راستا باشد. منافع برون-

یا  مثبت  نتایج  و  گردد  پدیدار  سال  چندین  گذشت  از  بعد  سپاري 
منفی آن براي سازمان از اهمیت ویژه اي برخوردار باشد. در رویکرد 
دوم که رویکرد انتقالی نام دارد، موسسه جهت ایجاد فضاي خالقانه 
و نوآورانه، از میان برترین تأمین کنندگان بهترین را انتخاب نموده و 
طی تعامل با آن، نوآوري را جستجو می  کند ]7[. در رویکرد سوم که 
رویکرد تاکتیکی نامیده می  شود سازمان حد اقتصادي و به  صرفه بودن 
واگذاري عملیات و فعالیت  های سازمانی را محک می  زند و با بررسی کلیه 
زوایا و وجوه برون  سپاري، نسبت به انجام آن تصمیم می  گیرد. واگذاري 
عملیات و مأموریت های یک سازمان به شرط به صرفه و اقتصادي بودن، 
اولین منظري است که موردتوجه مدیران قرار می  گیرد ]8[. بنابراین 
می  توان نتیجه گرفت که قبل از اقدام به برون  سپاری می  بایست به 
معیارها و مالک های زیادی توجه شود تا نه  تنها تأمین کننده مناسب 
انتخاب گردد، بلکه فرآیندها و اقدامات مناسب نیز برای برون  سپاری 

انتخاب گردد.  
که  شود  اشاره  نیز  نکته  این  به  باید  شد  مطرح  آنچه  بر  عالوه 
فعالیت ها در  از  اعظمی  برون  سپاری بخش  به  فاضالب  و  شرکت  آب 
)لوله  گذاری  سپاری  برون   بر  مبتنی  توسعه  و  مهندسی  حوزه:  پنج 
و  پمپاژ آب  ایستگاه های  فاضالب، حفر چاه  های آب، ساخت  و  آب 
و  آب  های  خانه   تصفیه   احداث  آب،  ذخیره  منابع  احداث  فاضالب، 
معابر،  آسفالت  عملیات  اجرای  اداری،  ساختمان های  احداث  فاضالب، 
انجام مطالعات طرح ها، نظارت بر اجرای طرح ها(، حوزه بهره  برداری 

مبتنی بر برون سپاری )نصب و تعمیر انشعابات آب و فاضالب، تعمیرات 
متری  ویدئو  فاضالب،  شبکه  شستشوی  فاضالب،  و  آب  اصلی  لوله 
شبکه فاضالب، بهره  برداری از تصفیه  خانه  ها و ایستگاه  های پمپاژ 
انشعابات، رفع  فاضالب، سم پاشی شبکه  های فاضالب، قطع و وصل 
حوادث(، حوزه مالی و پشتیبانی مبتنی بر برون  سپاری )انواع خرید، 
حفظ و نگهداری فضای سبز، پخت وپز غذای کارکنان، اجرای کارهای 
بر  مبتنی  برنامه  ریزی  و  انسانی  منابع  و خدماتی(، حوزه  تنظیفاتی 
برون  سپاری )انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی، تهیه نرم  افزارهای 
بر  مبتنی  مشترکین  و  خدمات  حوزه  کارکنان(،  آموزش  موردنیاز، 
برون  سپاری )تهیه کروکی، قرائت کنتور، قبول درخواست انشعابات، 
آب  انشعابات  فروش  مشترکین،  امور  پیمایش  آب بها،  قبوض  توزیع 
از گام برداشتن در  بنابراین الزم است پیش  و فاضالب( می  پردازد، 
واگذاری  زمینه  در  اقدام  و  نظر  مورد  فرآیندهای  برون سپاری  مسیر 
مانند:  برون  سپاری  از پیش  نیازهای  تبیین دقیق بسیاری  به  آن ها، 
مباحث حقوقی، قراردادی، درون سازمانی، مدیریتی و مالی، توجه الزم 
را مبذول دارد. شناسایی این دسته از عوامل می  تواند نقش موثری در 
ایجاد چشم  انداز برای آماده سازی دولت و اخذ تدابیر هوشمندانه برای 
دوره بعد از واگذاری ایفا نماید و فرآیند برون  سپاری را با اطمینان 
خاطر بیشتري پیش ببرد. شایان ذکر است که مطالعه حاضر می  تواند 
زمینه و بستر مناسب را برای جذب سرمایه  هاي بخش خصوصي در 
صنعت آب و فاضالب را فراهم آورد. همچنین شتاب بخشیدن به رشد 
عدالت  منظور  به  مردم  عموم  سطح  در  مالکیت  گسترش  اقتصادی، 
بهره  وری  افزایش  و  اقتصادی  های  بنگاه   کارایی  ارتقای  اجتماعی، 
منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت  پذیری در اقتصاد ملی، 
افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار 
مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش تمایل 
به جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح     های توسعه ای صنعت آب 
بر  ارزیابی عوامل مؤثر  از  نتایج حاصل  از جمله مهم ترین  و فاضالب 
افزایش ظرفیت تأمین کنندگان در فرآیند برون  سپاری می  تواند باشد. 
با این حال نه تنها شرکت آب و فاضالب، بلکه سایر سازمان ها نیز در 
حال حاضر به توسعه فرآیند برون  سپاری و افزایش راهکارهایی برای 
جذب مشارکت تأمین کنندگان مقتدر و توانا توجه آنچنانی نداشته-

برافزایش  مؤثر  عوامل  ارزیابی  پژوهش حاضر درصدد  آنجا که  از  اند 
و  آب  شرکت  در  سپاری  برون   فرآیند  در  تأمین کنندگان  ظرفیت 
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از  این مطالعه  باشد، می  توان عنوان نمود که  فاضالب اصفهان، می  
این حیث با مطالعات پیشین متفاوت است و می  تواند به نوبه خود خأل 
انجام آن یکی از ضروریات  مطالعاتی در این زمینه را پوشش دهد و 
درصدد  حاضر  پژوهش  شد  مطرح  آنچه  به  توجه  با  است.  پژوهشی 

پاسخ به سؤاالت زیر می  باشد:
1- چه عواملی برافزایش ظرفیت تأمین کنندگان در فرآیند برون-

سپاری در شرکت آب و فاضالب اصفهان مؤثر هستند؟ 
در  تأمین کنندگان  برافزایش ظرفیت  مؤثر  عوامل  از  یک  هر   -2

فرآیند برون  سپاری از چه درجه اهمیتی برخوردار هستند؟ 
 
پیشینه2پژوهش-2 

اسدی و همکاران ]9[ در پژوهشی با عنوان ارائه مدل انتخاب و 
تحلیل  رویکرد  پایه  بر  سپاری  برون   تأمین کنندگان خدمات  ارزیابی 
سلسله مراتبی در بیمارستان ها، به این نتیجه رسیدند که زیرمعیارهای 
امنیت  مداری،  مشتری   مدیریتی،  سیستم های  خدمات،  کیفیت 
زیر  و  دارند  تأمین کنندگان  انتخاب  بر  را  تأثیر  بیشترین  اطالعات 
توانایی حل مسئله  و  پذیری  انعطاف   معیارهای موقعیت جغرافیایی، 
کمترین اولویت و اهمیت را در انتخاب تأمین کنندگان دارند. عالوه بر 
این سه تأمین کننده )A,B,C( پیشنهادی توسط مسئولین بیمارستان 
این  از  حاکی  ارزیابی  نتیجه  ارزیابی شدند.  مذکور  معیارهای  توسط 
باالتری  اولویت  دارای  ارتباطات  معیار  در   C تأمین کننده  که  بود 
ویژگی  معیار  در   A تأمین کننده  و  دیگر  تأمین کننده  دو  به  نسبت 
تأمین کننده  دو  نسبت  به  تأمین کننده  های  ویژگی   و  خدمت   های 
قیطاسی و شیرویه  زاده ]10[ در  است.  باالتری  اولویت  دارای  دیگر 
انتخاب  در  مؤثر  عوامل  رتبه  بندي  و  شناسایي  عنوان  با  پژوهشی 
تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک هاي فرآیند تحلیل شبکه  اي فازي 
معیارهای سنجش  به شناسایی  ابتدا  در  اخشان،  در شرکت صنعتي 
معیارهای  شامل  شناسایی شده  معیارهای  پرداختند.  تأمین کنندگان 
استراتژیک، ارتباطات، بازارهای رقابتی، سیستم های ارزیابی، مشوق ها، 
تحلیل  فرآیند  از روش  استفاده  با  پژوهشگران  بعد  بودند. در مرحله 
را  تأمین کنندگان  سنجش  معیارهاي  اهمیت  و  وزن  فازي  شبکه ای 
تعیین و در پایان با استفاده از این فرآیند به رتبه  بندي 5 تأمین کننده 
اقدام نمودند. یافته  ها حاکی از این بود که معیارهایي که از نیروي 
مدل  در  هستند  برخوردار  کمتري  وابستگي  و  بیشتر  برندگی  پیش 

براي  لذا  هستند.  برخوردار  بیشتري  وزن  از  شبکه ای  تحلیل  فرآیند 
تمرکز  مدل  متغیرهاي  دیگر  بر  باید  تأمین کنندگان  چابکي  افزایش 
گرفتن  نظر  در  با  فازي  تحلیل شبکه  اي  روش  این،  بر  عالوه  نمود. 
تصمیم   مراحل  تمامي  است  قادر  کیفی  و  کمي  گوناگون  معیارهاي 
پوشش  سپاری  برون   در  را  تأمین کننده  موفق  انتخاب  براي  گیري 
دهد. خراسانی و شریفیان ]11[ در پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی 
عوامل مؤثر بر ارزیابی تأمین کنندگان، به مطالعه تطبیقی پژوهش  های 
تجربی در زمینه عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده و تبیین وجوه 
عواملی  گرفتن  نظر  در  با  و  پرداختند  تحقیقات  این  نتایج  مشترک 
برای  سازمان ها  ساختار  و  رابطه  نوع  سرویس،  کیفیت،  هزینه،  چون 
ارزیابی تأمین کننده و همچنین با استفاده از مدل های فازی می  توان 
به انتخاب بهترین تأمین کننده در زنجیره تأمین و برون  سپاری اقدام 
نمود. لی و همکاران ]12[ در پژوهشی با عنوان چگونه تولیدکنندگان 
در درازمدت بر عملکرد تأمین کنندگان تأثیر می  گذارند، به این نتیجه 
تنظیم  مدیران شرکت ها، شیوه  مدیریت  در  رسیدند که جهت  مندی 
از عواملی است که می  تواند عملکرد  ارتباطات  قراردادها و مدیریت 
تأمین کنندگان را در برون  سپاری بهبود بخشد. یومادوی و همکاران 
از روش  استفاده  با  تأمین کننده  انتخاب  با عنوان  ]13[ در پژوهشی 
AHP، به این نتیجه رسیدند که معیارهای هزینه شامل )قیمت واحد، 

تماس،  )سال های  شامل  روابط  وارانتی(،  های  هزینه   و  حمل  هزینه 
تغییرات  به  پاسخ  در  )توانایی  چابکی  اعتماد(،  میزان  برخورد،  طرز 
کیفیت  و  تحویل  در  تأخیر  از  گریز  طراحی(،  و  حجم  از  اعم  تقاضا 
)محصول و خدمت( معیارهای است که الزم است شرکت ها در فرآیند 
تأمین کننده مناسب در برون  سپاری موردتوجه قرار دهند. آریو لوپز 
و همکاران ]14[ در پژوهشی با عنوان برنامه  هاي توسعه تأمین کننده 
چگونه تأمین کننده ها را تحت تأثیر قرار می دهد؟ به این نتیجه رسیدند 
که برنامه  هاي توسعه تأمین کننده هنگامی که ظرفیت جذب کافي و 
باشد،  داشته  وجود  یادگیري  براي  همکاري  و  ارتباط  مناسب  زمینه 
موجب بهبود عملکرد عملیاتي و مالي تأمین کنندگان مي  شود. یانگ 
و همکاران ]15[ در پژوهشی با عنوان توسعه مدل تصمیم گیری به 
بر تصمیم   مؤثر  فاکتورهای  فرآیند کسب وکار،  برون  سپاری  منظور  
بر  تمرکز  انعطاف پذیری،  ها،  هزینه   در  را صرفه  جویی  برون سپاری  به 
مدیریت،  کنترل  فقدان  اطالعات،  امنیت  محوری،  شایستگی  های 
تأمین کنندگان  خدمات  کیفیت  و  اخالقی  مسائل  کارگران،  اتحادیه 
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شناسایی کردند.
روش2پژوهش-2 

پژوهش حاضر باهدف ارزیابی عوامل مؤثر برافزایش ظرفیت   
فاضالب  و  آب  شرکت  در  برون  سپاری  فرآیند  در  تأمین کنندگان 
اصفهان، در سال 1398 به روش توصیفی از نوع پیمایشی و باهدف 
تصویر  به   )1( در شکل  نیز  پژوهش  انجام  روند  انجام شد.  کاربردی 
کشیده شده است. جامعه آماری پژوهش از سه گروه عوامل کارفرما 
عوامل  و  نظارت(  )دستگاه  مشاور  عوامل  فاضالب(،  و  آب  )شرکت 
گردید،  گزارش  نفر   50  ،1398 سال  در  آن ها  تعداد  که  پیمانکار 
تشکیل شده است که با استفاده از روش نمونه  گیری سرشماری کلیه 
این افراد به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جدول )1( مشخصات 
در  دهد.  می   نشان  را  پژوهش  در  شرکت کنندگان  شناختی  جمعیت 
این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که براساس 
مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه های ساختار یافته، که اطالعات 
10 خبره مصاحبه شونده در جدول )2( ذکرشده است، تدوین شد. 
مطابق با جدول )3(، پرسشنامه ذیل 50 گویه و 4 مؤلفه )حقوقی- 
لیکرت  مقیاس 5 درجه  مبنای  بر  مالی(  و  قرارداد، مدیریت  قانونی، 
به ذکر است که گویه  ها طبق نظر پژوهشگر و  تدوین گردید. الزم 
تائید خبرگان در 4 مؤلفه )حقوقی- قانونی، قرارداد، مدیریت و مالی( 
توزیع شدند. به منظور بررسی این موضوع که 50 گویه  شناسایی شده 
خیر،  یا  شوند  گنجانده  مشخص شده  دسته  بندی های  در  می توانند 

دسته   مورد  در  را  خود  نظر  نمود  درخواست  خبره   10 از  پژوهشگر 
هر  موافقت  فراوانی  و  میزان  سپس  نمایند،  مطرح  انجام شده  بندی 
از  بعد  و  بندی گویه  های پرسشنامه مشخص گردید  با دسته   خبره 
آن روایی محتوایی الوشه، محاسبه شد. روایی به دست آمده با جدول 
)4( که حداقل مقدار و تعداد متخصصان در روایی محتوایی را نشان 
می  دهد، مقایسه گردید. ازآنجاکه نسبت روایی محتوایی کسب شده 
باالتر از حداقل مقدار قابل بود، بنابراین مشخص شد که دسته  بندی 
گویه  های پرسشنامه از روایی محتوایی برخوردار است. مقدار روایی 

محتوایی  روایی  بررسی  شد.  برآورد   )0/87( به دست آمده  محتوایی 
الوشه به صورت زیر انجام شده است. 

که در آن:  
CVR : نسبت روایی محتوایی؛

ne: تعداد متخصصانی که گویه موردنظر را در پرسشنامه مناسب 

دانسته اند؛ و
N: تعداد متخصصان که پرسشنامه را بررسی نموده  اند.  

الوشه  فرمول  با  انجام شده  بندی  دسته   اعتبار  قابلیت   5 جدول 
بررسی  به  پرسشنامه  تکمیل  از  بعد  نهایت  در  دهد.  می   نشان  را 
روایی صوری و سازه و پایایی پرسشنامه پرداخته شد. روایی صوری 

 
(1)  

 
 
 

(1) 
CVR=  

 

)1(

                                                                                           

       

       

         

        

       

       

                                                     )               (              )             (   
                                                                      

                                                                   

                                                                                                               
                                        Smart PLS.

                                             )                      (

                                    SPSS                                .
 

 م پژوهش: روند انجا1شکل
 

Fig. 1. Research process 

شکل2.1روند2انجام2پژوهش

Fig. 1. Research process
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تائید  مورد  پاسخگویان  از  تعدادی  نظرات  از  استفاده  با  پرسشنامه 
از تحلیل  قرارگرفت. همچنین جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه، 
عامل تائیدی در نرم  افزار SmartPLS استفاده شد که در شکل 2 بار 
عاملی مربوط به همه سؤاالت نشان داده  شده است. ازآنجاکه مقدار 
دست  به  بیشتر   )0/4( از  پرسشنامه  سؤاالت  تمامی  عاملی  بارهای 
برخوردار  برازش مناسبی  از  نتیجه رسید مدل  این  به  آمد می  توان 
بعد  در  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  پرسشنامه   پایایی  است. ضریب 
بعد مدیریت  قرارداد )0/889(، در  بعد  حقوقی-قانونی )0/711(، در 
)0/946( در بعد مالی )0/871( و کل پرسشنامه )0/961( برآورد شد. 
تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم  افزار SPSS انجام شده است. 

یافته22ها2-2 
چه2عواملی2برافزایش2ظرفیت2تأمین2کنندگان2در2فرآیند12-12-2

برون2سپاری2در2شرکت2آب2و2فاضالب2اصفهان2مؤثر2هستند؟2
قرارداد،  حقوقی-قانونی،  مؤلفه های  میانگین   6 جدول  با  مطابق 
ظرفیت سازی  به منظور  برون سپاری  توسعه  در  مالی  و  مدیریت 
و )4/11(  با )4/0(، )4/03(، )3/92(  برابر  ترتیب  به  تأمین کنندگان 
است. ازآنجاکه میزان P-Value کوچک تر از )0/05( است، لذا توسعه 
های  در شاخص    تأمین کنندگان  ظرفیت سازی  به منظور  برون سپاری 
)حقوقی-قانونی، قرارداد، مدیریت و مالی( با مقدار آزمون )یعنی عدد 
3( تفاوت معناداری دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه حدود باال و 
پایین فاصله اطمینان مثبت به دست آمده است، می توان نتیجه گرفت 
وضعیت فرآیند برون سپاری به منظور ظرفیت سازی تأمین کنندگان در 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، در سطح باالتر از متوسط قرار 
دارد و مؤلفه های بکار گرفته شده می  توانند به صورت نسبتاً قوی در 
ظرفیت  سازی تأمین کنندگان در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 

1 

Table 1. Questionnaire participants' specifications 

 جنسیت
 مرد -
 زن -
 بدون پاسخ -

44 
4 
2 

0/88 
0/8 
0/4 

 سن

 سال 13تا  11 -
 سال 40تا  13 -
 سال 43تا  41 -
 سال 30تا  43 -
 سال به باال 31 -
 بدون پاسخ -

3 
9 
12 
13 
7 
1 

0/10 
0/18 
0/24 
0/12 
0/14 
0/2 

 تحصیالت

 دیپلم -
 پلمیدفوق -
 لیسانس -
 سسانیلفوق -

2 
1 
27 
20 

0/4 
0/2 
0/34 
0/40 

 سابقه خدمت
 سال 10 زیر -
 سال 20تا  11بین  -
 سال 21 باالی -

1 
21 
24 

0/3 
0/43 
0/48 

 یرده کار
 کارفرما -
 مشاور -
 پیمانکار -

11 
17 
22 

0/22 
0/14 
0/44 

 حوزه فعالیت

حوزه معاونت  -
 مهندسی و توسعه

حوزه معاونت  -
 برداریبهره

23 
24 

0/32 
0/48 

 نوع مسئولیت

 مدیر -
 کارشناس -
 یا ناظر سر ناظر -
 عوامل اجرایی -

8 
3 
13 
22 

0/13 
0/10 
0/10 
0/44 
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Table 1. Questionnaire participants' specifications
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Table 2. Characteristics of the interviewees 

 

 

 
  

 

  

رده کاری
 کارفرما -
 مشاور -
پیمانکار -

حوزه فعالیت

حوزه معاونت  -
 مهندسی و توسعه

حوزه معاونت  -
برداریرهبه

نوع مسئولیت

 مدیر -
 ناسارشک -
 ناظرا ی سر ناظر -
راییمل اجعوا -

 
Table 3. Details of questionnaire questions

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان کنندگانتأمینسازی ظرفیت منظوربهسپاری توسعه فرآیند برون ردیف

حقوقی 
- 

قانونی
 

 ارفرما و اشخاص ثالث.کنان کو کار تأسیساتوارده به  تأدیه خسارات در مقابلبیرونی  نندهکتأمینیین تعهدات تع
 کنندهتأمینگیری برای سازی مباحث مرتبط با فسخ/خاتمه و آثار و اقدامات پس از هر یک با عنایت به وجود حق تصمیمشفاف

 بیرونی.
 بیرونی. هکنندتأمینبه  ت واگذارییت به حساسیت نوع خدمارفرما با عناظ(، نحوه مداخله کاتعیین لزوم )لحاظ یا عدم لحا

 بررسی لحاظ یا عدم لحاظ تعدیل در مفاد و شرایط قرارداد.
 ای طرفین، در مفاد قرارداد.های بیمهسازی کلیه مسئولیتشفاف

قرارداد در امانی در طول مدت  ورتصبهکونی که های اداری و مسمانسازی نحوه خدمات نگهداری ساختتعیین تکلیف و شفاف
 شود.داده می بیرونی و عوامل او قرار هکنندتأمیناختیار 

 بیرونی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. کنندهتأمینگیری به تهیه و تدوین راهکارهای مقرراتی و قانونی حق تصمیم
 نی.بیرو کنندهتأمینی به نیروی انسان لیت جذب و یا ترخیصواگذاری مسئو

قرارداد
 

 سپاری.ات قراردادهای برونمقتضای ذشناسایی 
 گیری قرارداد.شفافیت نحوه شکل

 مشخص کردن نوع عقد )قرارداد( معلق، منجز، خیاری، جایز و الزم.
 تعریف دقیق عوض و معوض.

 ل محور.ور یا محصوفعالیت مح رتصوبهگیری قرارداد تعیین نحوه شکل

جدول2 .2مشخصات2مشارکت2کنندگان2در2مصاحبه

Table 2. Characteristics of the interviewees
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Table 2. Characteristics of the interviewees 

 

 

 
  

 

  

رده کاری
 کارفرما -
 مشاور -
پیمانکار -

حوزه فعالیت

حوزه معاونت  -
 مهندسی و توسعه

حوزه معاونت  -
برداریرهبه

نوع مسئولیت

 مدیر -
 ناسارشک -
 ناظرا ی سر ناظر -
راییمل اجعوا -

 
Table 3. Details of questionnaire questions

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان کنندگانتأمینسازی ظرفیت منظوربهسپاری توسعه فرآیند برون ردیف
حقوقی 

- 
قانونی

 

 ارفرما و اشخاص ثالث.کنان کو کار تأسیساتوارده به  تأدیه خسارات در مقابلبیرونی  نندهکتأمینیین تعهدات تع
 کنندهتأمینگیری برای سازی مباحث مرتبط با فسخ/خاتمه و آثار و اقدامات پس از هر یک با عنایت به وجود حق تصمیمشفاف

 بیرونی.
 بیرونی. هکنندتأمینبه  ت واگذارییت به حساسیت نوع خدمارفرما با عناظ(، نحوه مداخله کاتعیین لزوم )لحاظ یا عدم لحا

 بررسی لحاظ یا عدم لحاظ تعدیل در مفاد و شرایط قرارداد.
 ای طرفین، در مفاد قرارداد.های بیمهسازی کلیه مسئولیتشفاف

قرارداد در امانی در طول مدت  ورتصبهکونی که های اداری و مسمانسازی نحوه خدمات نگهداری ساختتعیین تکلیف و شفاف
 شود.داده می بیرونی و عوامل او قرار هکنندتأمیناختیار 

 بیرونی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. کنندهتأمینگیری به تهیه و تدوین راهکارهای مقرراتی و قانونی حق تصمیم
 نی.بیرو کنندهتأمینی به نیروی انسان لیت جذب و یا ترخیصواگذاری مسئو

قرارداد
 

 سپاری.ات قراردادهای برونمقتضای ذشناسایی 
 گیری قرارداد.شفافیت نحوه شکل

 مشخص کردن نوع عقد )قرارداد( معلق، منجز، خیاری، جایز و الزم.
 تعریف دقیق عوض و معوض.

 ل محور.ور یا محصوفعالیت مح رتصوبهگیری قرارداد تعیین نحوه شکل

جدول .2سؤاالت2پرسشنامه2پژوهش

Table 3. Details of questionnaire questions
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 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان کنندگانتأمینسازی ظرفیت منظوربهسپاری توسعه فرآیند برون ردیف

 ب به قرارداد.های مترتشناسایی ریسک
 سازی مرجع حل اختالف قراردادی.شفاف

 مشخص نمودن موارد مترتب به موضوع هاردشیپ )حسب مورد(.
با میزان کارایی و ع مناقصه را ابت کند خدمات موضوبیرونی باید ث کنندهتأمینسپاری، در فرآیند ارجاع کار برون ازآنجاکه

 ازنظرسپاری، رساند، الزم است مناقصه مرتبط با واگذاری خدمات برونشرایط موجود به انجام میتری نسبت به ببخشی مطلواثر
 برگزار شود. یادومرحلهمناقصه  صورتبهمراحل بررسی 
 ت موضوعه کشور.ن و مقرراانتظار و همچنین قوانیخدمات مورد  سپاری با توجه بهندهندگان خدمات بروهای ارائهتدوین ویژگی
 .کنندگانتأمیندر قراردادهای  مشخصات فنی عمومی و مشخصات فنی خصوصیتدوین دقیق 
 در قراردادها. واحد انجام کار یبهافهرستتعریف دقیق 

مدیریت
 

 سپاری.ها در برونی پروژهارائه و تعریف دقیقی از محدوده کار
 سپاری.ها در برونفعالیتدی های عملکرها و شاخصمشخص نمودن استاندارد

 سپاری.شناخت و دقت در قوانین و مقررات باالدستی مترتب به موضوع قرارداد در فرآیند برون
 اری.سپد از بروننی قبل، هنگام و بعسپاری در مقاطع زماهای قابل برونشناسایی و بررسی مشکالت فعالیت

فعالیت محور یا  صورتبهگیری قرارداد ه به نوع شکلنتظار باید مشخص بوده و بستمحصول و خدمات مورد اری سپادر برون
 ها یا محصول نهایی از منظر جنس، وصف و مقدار معین شوند.محصول محور، همه فعالیت

 بیرونی. نندهکتأمینکارفرما و  ها بینمدیریت تسهیم ریسک
 .شدهییشناساهای ر کار و مدیریت تسهیم ریسکمترتب به نوع ه هاارزیابی ریسک

 ازجملهپیمان با نهادهای عمومی دولتی  زمانمدتبیرونی( در طول  کنندهتأمینسازی نحوه تعامل بخش خصوصی )شفاف
 ربط.های ذیازمانشهرداری، فرمانداری، استانداری و سایر س

 موضوع قرارداد. بر انجام خدمات ه نظارت کارفرمازی نحوساشفاف
بیرونی شامل انواع گزارشات درخواستی و  کنندهتأمینکارفرما توسط  موردنیازسازی در خصوص نحوه ارائه گزارشات شفاف
 های ارائه.زمان

 ها.راتژیها، مدیریت و استگیری در زمینه عوامل تولید، فرآیندشخص نمودن حق تصمیمم
 سپاری.برای ورود به مبحث برون موردنظر کارفرماهزینه و عملکرد بر اساس موارد نالیز تهیه آ

به تکالیف مندرج در قوانین برنامه  سپاری با توجهبه روش برون یواگذارقابلهای تعیین تکلیف نیروی انسانی موجود در طرح
 خصوصی و دولتی. مؤسساتو  هاشرکتها به توسعه دولت مرتبط با واگذاری فعالیت

 ها.و تعیین کلیدی بودن فعالیت یواگذارقابلمشخص نمودن فرآیندهای 
 المللی.دقت نظر در استفاده از استانداردهای این حوزه در سطح بین

 ها.و انجام فعالیت قراردادهاالحظات بازار در پذیرش و عقد بررسی م
 ارجاع کار مصوب در شرکت آب و فاضالب. سند فرآیندتدوین تهیه و 

 سپاری.های برونکننده در پروژهراهنمایی پرسنل مشارکت منظوربهوجود مشاوران علمی و متخصص 
 سپاری.های برونکننده در پروژهرکتهای الزم جهت پرسنل مشابرگزاری آموزش

 سپاری.های مربوط به بروننی جهت انجام پروژهمنابع انسانتخاب در جذب و ا ییتخصص گراتوجه به 
 سپاری.های برونپروژه مدتکوتاهو  بلندمدتشناسایی اهداف 
 سپاری.های برونهای مناسب جهت پروژهتدوین استراتژی

 ها.فعالیت یسپاربرونهای واضح و شفاف در رویهوجود 

مالی
 

 نی متعلقه به قراردادها.سورات قانومودن کبررسی و مشخص ن
 ای از منظر کارفرما و پیمانکار.برآورد دقیق مبلغ معامله و مبانی آن با توجه به رویکردهای برآورد حرفه

 بیرونی. کنندهتأمینکارفرما از سوی  تأسیساتلی وارده به وجود روش مناسب جهت محاسبه خسارات احتما
 پرداخت به قراردادها.پرداخت یا عدم پرداخت پیشسازی در فو شفا وحدت رویه

 بیرونی. کنندهتأمین یهاتیوضعصورتشرایط و نحوه تنظیم و پرداخت 
های توسعه دولت در ادوار های مرتبط با قوانین و الزامات برنامههگذاری با توجه به تکالیف مندرج در تبصرتدوین مدل قیمت

 مختلف.
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به تکالیف مندرج در قوانین برنامه  سپاری با توجهبه روش برون یواگذارقابلهای تعیین تکلیف نیروی انسانی موجود در طرح
 خصوصی و دولتی. مؤسساتو  هاشرکتها به توسعه دولت مرتبط با واگذاری فعالیت

 ها.و تعیین کلیدی بودن فعالیت یواگذارقابلمشخص نمودن فرآیندهای 
 المللی.دقت نظر در استفاده از استانداردهای این حوزه در سطح بین

 ها.و انجام فعالیت قراردادهاالحظات بازار در پذیرش و عقد بررسی م
 ارجاع کار مصوب در شرکت آب و فاضالب. سند فرآیندتدوین تهیه و 

 سپاری.های برونکننده در پروژهراهنمایی پرسنل مشارکت منظوربهوجود مشاوران علمی و متخصص 
 سپاری.های برونکننده در پروژهرکتهای الزم جهت پرسنل مشابرگزاری آموزش

 سپاری.های مربوط به بروننی جهت انجام پروژهمنابع انسانتخاب در جذب و ا ییتخصص گراتوجه به 
 سپاری.های برونپروژه مدتکوتاهو  بلندمدتشناسایی اهداف 
 سپاری.های برونهای مناسب جهت پروژهتدوین استراتژی

 ها.فعالیت یسپاربرونهای واضح و شفاف در رویهوجود 

مالی
 

 نی متعلقه به قراردادها.سورات قانومودن کبررسی و مشخص ن
 ای از منظر کارفرما و پیمانکار.برآورد دقیق مبلغ معامله و مبانی آن با توجه به رویکردهای برآورد حرفه

 بیرونی. کنندهتأمینکارفرما از سوی  تأسیساتلی وارده به وجود روش مناسب جهت محاسبه خسارات احتما
 پرداخت به قراردادها.پرداخت یا عدم پرداخت پیشسازی در فو شفا وحدت رویه

 بیرونی. کنندهتأمین یهاتیوضعصورتشرایط و نحوه تنظیم و پرداخت 
های توسعه دولت در ادوار های مرتبط با قوانین و الزامات برنامههگذاری با توجه به تکالیف مندرج در تبصرتدوین مدل قیمت
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 ها.راتژیها، مدیریت و استگیری در زمینه عوامل تولید، فرآیندشخص نمودن حق تصمیمم
 سپاری.برای ورود به مبحث برون موردنظر کارفرماهزینه و عملکرد بر اساس موارد نالیز تهیه آ

به تکالیف مندرج در قوانین برنامه  سپاری با توجهبه روش برون یواگذارقابلهای تعیین تکلیف نیروی انسانی موجود در طرح
 خصوصی و دولتی. مؤسساتو  هاشرکتها به توسعه دولت مرتبط با واگذاری فعالیت

 ها.و تعیین کلیدی بودن فعالیت یواگذارقابلمشخص نمودن فرآیندهای 
 المللی.دقت نظر در استفاده از استانداردهای این حوزه در سطح بین

 ها.و انجام فعالیت قراردادهاالحظات بازار در پذیرش و عقد بررسی م
 ارجاع کار مصوب در شرکت آب و فاضالب. سند فرآیندتدوین تهیه و 

 سپاری.های برونکننده در پروژهراهنمایی پرسنل مشارکت منظوربهوجود مشاوران علمی و متخصص 
 سپاری.های برونکننده در پروژهرکتهای الزم جهت پرسنل مشابرگزاری آموزش

 سپاری.های مربوط به بروننی جهت انجام پروژهمنابع انسانتخاب در جذب و ا ییتخصص گراتوجه به 
 سپاری.های برونپروژه مدتکوتاهو  بلندمدتشناسایی اهداف 
 سپاری.های برونهای مناسب جهت پروژهتدوین استراتژی

 ها.فعالیت یسپاربرونهای واضح و شفاف در رویهوجود 

مالی
 

 نی متعلقه به قراردادها.سورات قانومودن کبررسی و مشخص ن
 ای از منظر کارفرما و پیمانکار.برآورد دقیق مبلغ معامله و مبانی آن با توجه به رویکردهای برآورد حرفه

 بیرونی. کنندهتأمینکارفرما از سوی  تأسیساتلی وارده به وجود روش مناسب جهت محاسبه خسارات احتما
 پرداخت به قراردادها.پرداخت یا عدم پرداخت پیشسازی در فو شفا وحدت رویه

 بیرونی. کنندهتأمین یهاتیوضعصورتشرایط و نحوه تنظیم و پرداخت 
های توسعه دولت در ادوار های مرتبط با قوانین و الزامات برنامههگذاری با توجه به تکالیف مندرج در تبصرتدوین مدل قیمت

 مختلف.

 پژوهش سؤاالتمدل بارهای عاملی  :2شکل 
Fig. 2. Modeling Factor Loads of Research Questions 
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Table 5. The validity of classifying the items of the questionnaire with the Lauche formula

بندی نامه در دستههای پرسششما هر یک از گویه ازنظر ردیف
 گیرد یا خیرمیقرار   شدهمشخص

تعداد نظرات 
 موافق

تعداد نظرات 
 مخالف

بدون 
 نظر

نسبت روایی 
 محتوایی الوشه

حقوقی 
- 

قانونی
 

 80/0 1 0 9 1گویه 
 80/0 0 1 9 2گویه 

 80/0 0 1 9 1ویه گ
 80/0 0 1 9 4گویه 
 80/0 0 1 9 3گویه 
 80/0 0 1 9 3گویه 
 00/1 0 0 10 7گویه 
 80/0 1 0 9 8گویه 

قرارداد
 

 00/1 0 0 10 9گویه 
 00/1 0 0 10 10گویه 
 80/0 1 0 9 11گویه 
 80/0 0 1 9 12گویه 
 80/0 1 0 9 11گویه 
 80/0 0 1 9 14گویه 
 80/0 0 1 9 13گویه 
 80/0 0 1 9 13گویه 
 80/0 0 1 9 17گویه 
 80/0 0 1 9 18گویه 
 80/0 0 1 9 19گویه 
 00/1 0 0 10 20گویه 

مدیریت
 

 80/0 1 0 9 21گویه 
 80/0 0 1 9 22گویه 
 80/0 0 1 9 21گویه 
 00/1 0 0 10 24گویه 
 80/0 0 1 9 23گویه 
 80/0 0 1 9 23گویه 
 80/0 0 1 9 27گویه 
 80/0 0 1 9 28گویه 
 80/0 0 1 9 29گویه 
 00/1 0 0 10 10گویه 
 00/1 0 0 10 11گویه 
 80/0 0 1 9 12گویه 
 80/0 0 1 9 11گویه 
 00/1 0 0 10 14گویه 
 00/1 0 0 10 13گویه 
 80/0 0 1 9 13گویه 
 80/0 0 1 9 17گویه 
 80/0 0 1 9 18گویه 

جدول2.52بررسی2قابلیت2اعتبار2دسته2بندی2گویه2های2پرسشنامه2با2فرمول2الوشه

Table 5. The validity of classifying the items of the questionnaire with the Lauche formula
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 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان کنندگانتأمینسازی ظرفیت منظوربهسپاری توسعه فرآیند برون ردیف

های توسعه دولت در ادوار های قوانین برنامهه مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن با توجه به تکالیف مندرج در تبصرهدقت در تهی
 مختلف.

 
Table 4. Minimum quantity and number of experts in content validity 

 12 11 10 9 8 7 3 3 تعداد خبرگان
 33/0 39/0 32/0 78/0 83/0 99/0 99/0 99/0 داقل مقدارح

 40 13 10 23 20 13 14 11 د خبرگانتعدا
 29/0 11/0 11/0 17/0 42/0 49/0 31/0 34/0 حداقل مقدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول .2حداقل2مقدار2و2تعداد2متخصصان2در2روایی2محتوایی

 Table 4. Minimum quantity and number of experts in content validity
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تأثیر داشته  باشند. 
هر2یک2از2عوامل2مؤثر2برافزایش2ظرفیت2تأمین2کنندگان2-2 -12

در2فرآیند2برون2سپاری2از2چه2درجه2اهمیتی2برخوردار2هستند؟
نتایج جدول 7 نشان می  دهد که سطح معناداری کمتر از آستانه 
تفاوت  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین   ،)P<0,05( است   0/05
معناداری بین مؤلفه های حقوقی- قانونی، قرارداد، مدیریت و مالی در 
توسعه برون سپاری به منظور ظرفیت سازی تأمین کنندگان در شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان وجود دارد.  
با  مالی  مؤلفه  رتبه  بندي آزمون فریدمن،   8 اساس نتایج جدول  بر 
میانگین رتبه  ای )2/78( رتبه اول، مؤلفه حقوقی-قانونی با میانگین 
رتبه  ای )2/49( رتبه دوم، مؤلفه قرارداد با میانگین رتبه  ای )2/43( 
را در  با میانگین رتبه  ای )2/30( رتبه چهارم  رتبه سوم و مدیریت 
توسعه برون سپاری به منظور ظرفیت سازی تأمین کنندگان در شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان به خود اختصاص داده  اند.

تفسیر2نتایج-2 -12
نتایج حاصل از این بخش پژوهش با نتایج پژوهش های که در ادامه 
ذکر می گردد نسبتاً هماهنگ و همسو می  باشد. اسدی و همکاران ]9[ 

به این نتیجه رسیدند که زیرمعیارهای کیفیت خدمات، سیستم های 
مدیریتی، مشتری  مداری، امنیت اطالعات بیشترین تأثیر را بر انتخاب 
نتیجه  این  به   ]10[ شیرویه  زاده  و  قیطاسی  دارند.  تأمین کنندگان 
بازارهای  ارتباطات،  ها،  مشوق   استراتژیک،  معیارهای  که  رسیدند 
انتخاب تأمین کنندگان  ارزیابی عوامل مؤثر در  رقابتی، سیستم  های 
که  رسیدند  نتیجه  این  به   ]11[ شریفیان  و  خراسانی  باشند.  می  
عواملی چون: هزینه، کیفیت، سرویس، نوع رابطه و ساختار سازمان ها 
در ارزیابی تأمین کننده از اهمیت باالیی برخوردار است. لی و همکاران 
مدیران  مدیریت  در  مندی  جهت   که  رسیدند  نتیجه  این  به   ]12[
شرکت ها، شیوه تنظیم قراردادها و مدیریت ارتباطات از عواملی است 
که می  تواند عملکرد تأمین کنندگان را در برون  سپاری بهبود بخشد. 
یومادوی و همکاران ]13[ به این نتیجه رسیدند که معیارهای هزینه 
شامل )قیمت واحد، هزینه حمل و هزینه  های وارانتی(، روابط شامل 
)سال های تماس، طرز برخورد، میزان اعتماد(، چابکی )توانایی در پاسخ 
به تغییرات تقاضا اعم از حجم و طراحی(، گریز از تأخیر در تحویل 
و کیفیت )محصول و خدمت( معیارهای است که الزم است شرکت ها 
در فرآیند تأمین کننده مناسب در برون  سپاری مورد توجه قرار دهند. 
آریو لوپز و همکاران ]14[ به این نتیجه رسیدند که برنامه  هاي توسعه 
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بندی نامه در دستههای پرسششما هر یک از گویه ازنظر ردیف
 گیرد یا خیرمیقرار   شدهمشخص

تعداد نظرات 
 موافق

تعداد نظرات 
 مخالف

بدون 
 نظر

نسبت روایی 
 محتوایی الوشه

 00/1 0 0 10 19 گویه
 00/1 0 0 10 40گویه 
 00/1 0 0 10 41گویه 
 80/0 0 1 9 42گویه 
 80/0 0 1 9 41گویه 

مالی
 

 80/0 0 1 9 44گویه 
 00/1 0 0 10 43ویه گ

 00/1 0 0 10 43گویه 
 80/0 0 1 9 47گویه 

 00/1 0 0 10 48یه گو
 00/1 0 0 10 49گویه 
 00/1 0 0 10 30گویه 

 

  کنندگانتأمین سازیظرفیت منظوربهسپاری سعه برونر توب مؤثرای برای عوامل تک نمونه tآزمون نتایج : 6جدول
Table 6. Single-sample t-test results for factors influencing outsourcing development to capacity providers 

 انحراف معیار میانگین تعداد ؤلفهم
Test Value = 3  حد 

 پایین

 حد
 t df P-Value باال 

 141/1 833/0 000/0 49 01/14 304/0 0/4 30 نیقانو-حقوقی
 284/1 778/0 000/0 49 19/8 889/0 01/4 30 قرارداد
 102/1 749/0 000/0 49 34/10 321/0 92/1 30 مدیریت

 103/1 911/0 000/0 49 00/12 339/0 11/4 30 مالی
 
 

 نتایج آزمون فریدمن )نتیجه معناداری( : 7 ولجد
Table 7. Friedman test results )significant result) 

 ه آزموننتیج سطح معناداری درجه آزادی کای دو 
778/1 1 000/0 H0 رد 

 

 (کنندگانتأمینسازی ظرفیت منظوربه سپاریتوسعه برون یاهمؤلفه نتایج آزمون فریدمن )میانگین رتبه: 8 جدول
Table 8. Friedman Test Results )Average Outsourcing Development Components Rating to Provide Capacity Providers) 

 رتبه ایتبهمیانگین ر مؤلفه ردیف
 2 49/2 قانونی-حقوقی 1
 1 41/2 قرارداد 2
 4 10/2 مدیریت 1
 1 78/2 مالی 4

 

جدول2.6نتایج2آزمون2t2تک2نمونه2ای2برای2عوامل2مؤثر2بر2توسعه2برون2سپاری2به2منظور2ظرفیت2سازی2تأمین2کنندگان2
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تأمین کننده هنگامی که ظرفیت جذب کافي و زمینه مناسب ارتباط 
بهبود عملکرد  باشد، موجب  یادگیري وجود داشته  براي  و همکاري 
عملیاتي و مالي تأمین کنندگان مي  شود. یانگ و همکاران ]15[ به 
این نتیجه رسیدندکه فاکتورهای مؤثر بر تصمیم  برون سپاری فرآیند 
تمرکز  پذیری،  انعطاف   ها،  کسب وکار: شامل صرفه  جویی در هزینه  
بر شایستگی  های محوری، امنیت اطالعات، فقدان کنترل مدیریت، 
تأمین کنندگان  خدمات  کیفیت  و  اخالقی  مسائل  کارگران،  اتحادیه 

است.
در  آمده  به  دست  نتایج  و  قبلی  پژوهش های  نتایج  به  عنایت  با 
برون   موضوع  که  یافت  دست  مهم  این  به  می  توان  حاضر  پژوهش 
سپاري، به عنوان یکی از ابزارهاي توسعه سازمان ها و ارتقاي بهره  
سال هاي اخیر موردتوجه مدیران و  وري در قالب کوچک  سازي در 
مسئوالن بسیاری از سازمان ها از جمله شرکت آب و فاضالب قرارگرفته 
آب  شرکت  در  درگذشته  صور مختلفی به اجرا درآمده است.  و به 
و فاضالب، برون  سپاري زمانی مورداستفاده قرار می  گرفت که این 
شرکت نمی  توانست به خوبی عمل کند، در رقابت ضعیف بود، کاهش 
در  نظر فناوري  رو بود و یا از  ظرفیت داشت، با مشکل مالی روبه  
فاضالب از  و  آب  امروزه، شرکت  برعکس  داشت.  قرار  پایینی  سطح 
این ابزار براي تجدید ساختار شرکت استفاده می  کنند و مدیران این 
شرکت به عنوان یک موضوع حیاتی این مسئله را درک کرده اند که 
ایجاد قابلیت هاي کلیدي براي برآورده نمودن نیازهاي مشتري ضروري 
بر  تمرکز  و  توجه  دراین بین  تالش نمایند.  راه  است و باید در این 
عواملی حقوقی- قانونی، قرارداد، مدیریت و مالی می  تواند در افزایش 

که  همان گونه  باشد.  داشته  سزایی  به   تأثیر  تأمین کنندگان  ظرفیت 
نتایج پژوهش حاضر نشان داد در مؤلفه حقوقی- قانونی، شفاف  سازی 
مباحث مرتبط با فسخ/ خاتمه و آثار و اقدامات پس از هر یک با عنایت 
شفاف سازی  بیرونی،  تأمین کننده  برای  تصمیم گیری  حق  وجود  به 
تدوین  و  تهیه  قرارداد،  مفاد  در  بیمه ای طرفین  مسئولیت های  کلیه 
راهکارهای مقرراتی و قانونی حق تصمیم گیری به تأمین کننده بیرونی 
با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر موارد ازاین دست 
و یا در مؤلفه قرارداد توجه شرکت آب و فاضالب به عواملی همچون 
نحوه  شفافیت  برون سپاری،  قراردادهای  ذات  مقتضای  شناسایی 
)قرارداد( معلق، منجز،  نوع عقد  قرارداد، مشخص کردن  شکل گیری 
خیاری، جایز و الزم، شفاف سازی مرجع حل اختالف قراردادی، تدوین 
خدمات  به  توجه  با  برون سپاری  خدمات  دهندگان  ارائه   ویژگی های 
مورد انتظار و همچنین قوانین و مقررات موضوعه کشور و یا در مؤلفه 
شناسایی  همچون  عواملی  بر  فاضالب  و  آب  تمرکز شرکت  مدیریت 
زمانی  مقاطع  در  برون  سپاری  قابل  فعالیت های  مشکالت  بررسی  و 
بین  ریسک  ها  تسهیم  مدیریت  برون سپاری،  از  بعد  و  هنگام  قبل، 
هر  نوع  به  مترتب  ریسک ها  ارزیابی  بیرونی،  تأمین کننده  و  کارفرما 
مؤلفه  در  نهایتاً  و  شناسایی شده  ریسک های  تسهیم  مدیریت  و  کار 
مالی توجه به عواملی همچون برآورد دقیق مبلغ معامله و مبانی آن با 
توجه به رویکردهای برآورد حرفه ای از منظر کارفرما و پیمانکار، وجود 
تأسیسات  به  وارده  احتمالی  خسارات  محاسبه  جهت  مناسب  روش 
کارفرما از سوی تأمین کننده بیرونی، وحدت رویه و شفاف سازی در 
نحوه  و  قراردادها، شرایط  به  پرداخت پیش پرداخت  یا عدم  پرداخت 
تنظیم و پرداخت صورت وضعیت های تأمین کننده بیرونی، تدوین مدل 
قیمت گذاری با توجه به تکالیف مندرج در تبصره های مرتبط با قوانین 
و الزامات برنامه  های توسعه دولت در ادوار مختلف از جمله عواملی 
داشته  نقش  تأمین کنندگان  ظرفیت   افزایش  در  تواند  می   که  است 

 

3 

بندی نامه در دستههای پرسششما هر یک از گویه ازنظر ردیف
 گیرد یا خیرمیقرار   شدهمشخص

تعداد نظرات 
 موافق

تعداد نظرات 
 مخالف

بدون 
 نظر

نسبت روایی 
 محتوایی الوشه

 00/1 0 0 10 19 گویه
 00/1 0 0 10 40گویه 
 00/1 0 0 10 41گویه 
 80/0 0 1 9 42گویه 
 80/0 0 1 9 41گویه 

مالی
 

 80/0 0 1 9 44گویه 
 00/1 0 0 10 43ویه گ

 00/1 0 0 10 43گویه 
 80/0 0 1 9 47گویه 

 00/1 0 0 10 48یه گو
 00/1 0 0 10 49گویه 
 00/1 0 0 10 30گویه 

 

  کنندگانتأمین سازیظرفیت منظوربهسپاری سعه برونر توب مؤثرای برای عوامل تک نمونه tآزمون نتایج : 6جدول
Table 6. Single-sample t-test results for factors influencing outsourcing development to capacity providers 

 انحراف معیار میانگین تعداد ؤلفهم
Test Value = 3  حد 

 پایین

 حد
 t df P-Value باال 

 141/1 833/0 000/0 49 01/14 304/0 0/4 30 نیقانو-حقوقی
 284/1 778/0 000/0 49 19/8 889/0 01/4 30 قرارداد
 102/1 749/0 000/0 49 34/10 321/0 92/1 30 مدیریت

 103/1 911/0 000/0 49 00/12 339/0 11/4 30 مالی
 
 

 نتایج آزمون فریدمن )نتیجه معناداری( : 7 ولجد
Table 7. Friedman test results )significant result) 

 ه آزموننتیج سطح معناداری درجه آزادی کای دو 
778/1 1 000/0 H0 رد 

 

 (کنندگانتأمینسازی ظرفیت منظوربه سپاریتوسعه برون یاهمؤلفه نتایج آزمون فریدمن )میانگین رتبه: 8 جدول
Table 8. Friedman Test Results )Average Outsourcing Development Components Rating to Provide Capacity Providers) 

 رتبه ایتبهمیانگین ر مؤلفه ردیف
 2 49/2 قانونی-حقوقی 1
 1 41/2 قرارداد 2
 4 10/2 مدیریت 1
 1 78/2 مالی 4
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باشد. ازاین رو الزم است مدیران شرکت آب و فاضالب با مدد از یک 
تفکر سیستمی و مدیریت منسجم فرآیند برون  سپاری را در جهت 
افزایش بهره  وری شرکت انجام دهند و موجبات تحقق اهداف از پیش 

تعریف شده را در شرکت مذکور فراهم آورند.

2نتیجه22گیری2-5
ظرفیت  برافزایش  مؤثر  عوامل  ارزیابی  باهدف  حاضر  پژوهش 
جهت  شد.  انجام  اصفهان  فاضالب  و  آب  شرکت  در  تأمین کنندگان 
دستیابی به هدف بیان شده، نظرات خبرگان در مورد سواالت برگرفته 
شده از ادبیات تحقیق به صورت مصاحبه ساختار یافته اخذ گردید. 
سپش نتایج مورد تحلیل آماری قرار گرفت یافته های پژوهش حاکی 
ظرفیت سازی  به منظور  برون سپاری  فرآیند  وضعیت  که  است  آن  از 
تأمین کنندگان، در سطح باالتر از متوسط قرار دارد. عالوه بر این در 
فرآیند  در  تأمین کنندگان  برافزایش ظرفیت  مؤثر  عوامل  بندی  رتبه  
برون  سپاری، مؤلفه مالی با میانگین رتبه ای )2/78( رتبه اول، مؤلفه 
حقوقی- قانونی با میانگین رتبه  ای )2/49( رتبه دوم، مؤلفه قرارداد 
با میانگین رتبه ای )2/43( رتبه سوم و مدیریت با میانگین رتبه  ای 
)2/30( رتبه چهارم را به خود اختصاص دادند. با توجه به وجود چالش  
افزایش روزافزون هزینه   های جدی در صنعت آب و فاضالب، نظیر 
تعرفه  ماندن  ثابت  زیرساخت،  ای هزینه  های  و سرمایه   های جاری 
 های قانونی آب  بها، جمع  آوری و دفع بهداشتی فاضالب در سال های 
اخیر، افزایش افسارگسیخته زیان انباشته، افزایش سه برابری نسبت 
قیمت تمام شده به متوسط بهای فروش آب شرب و بهداشتی، وجود 
بیش از 1400 کیلومتر شبکه و تأسیسات عمدتاً فرسوده و هدر رفت 
و  بازسازی  به  مبرم  نیاز  و  توزیع  شبکه  در  آب  درصدی   30 حدود 
نوسازی آن، لزوم روزافزون توسعه شبکه و تأسیسات آب و فاضالب با 
توجه به رشد جمعیت، انتظارات رو به رشد مشتریان به منظور ارتقا، 
بیش ازپیش  فاضالب  و  آب  فعالیت  های  برون سپاری  بر  تمرکز  لزوم 
نمایان شده است ازاین جهت الزم است به منظور توسعه فرآیند برون  
سپاری و موفقیت هرچه بیشتر در این امر، شرکت آب و فاضالب در 
ابتدا در زمینه انتخاب فعالیت هایی که الزم است برون  سپاری شوند و 
در مرحله دوم انتخاب تأمین کنندگان برای انجام برون  سپاری دقت الزم 
را داشته باشد و با تکیه بر شایستگی  های محوری سازمان و برنامه  ریزی های 
مقدماتی الزم تالش نمایند تا تأمین کنندگانی را انتخاب نماید که قادر باشند 
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