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Abstract 
The purpose of outsourcing is productivity and it is accomplished through assigning 

tasks to out of the organization. There are different factors including the perspective of 

the managers which would effect the success of the outsourcing. To be aware of the 

perspective of the managers who are related to outsourcing would facilitate the whole 

process.The purpose of this study was to identify managers, view in outsourcing 

organizational activities of organizations in the Ahwaz city by examining the 

mentalities of the participants. The research method is applied in terms of the purpose 

and the method of data collection, which is used in the methodology of Q. The 

participants of the study included 11 managers of public organizations in Ahwaz, who 

had direct relevance to the research. The discourse space of the present study was 

gathered from a variety of sources. After evaluating and summarizing the discourse 

space by the expert, 32 sentences were selected as examples of phrases Q. After 

collecting the data from Q sorting, this information was analyzed by Q factor analysis. 

The results showed that four distinct mental patterns can be identified among 

managers of government organizations regarding the outsourcing of organizational 

activities, which accounts for./72 of the total variance explained. These four mental 

patterns were named with titles “utilitarianism", "organizational agility", 

"empowerment and competitiveness, respectively. 
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 چکیده
شود. عوامل مختلفی ازجمله دیدگاه وری و از طریق واگذاری وظایف به خارج از سازمان انجام میسپاری با هدف بهرهبرون

سپاری اثرگذار است. آگاهی از ذهنیت مدیران پیرامون این موضوع به تسهیل فرایند کمک آمیز برونمدیران بر اجرای موفقیت
های دولتی شهر ی در سازمانهای سازمانفعالیتسپاری مدیران در مورد برون اصلی این پژوهش، تعیین دیدگاه د. هدفکنمی

ها آمیخته کنندگان بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری دادههای مشارکتاهواز با بررسی ذهنیت
دولتی اهواز بودند که با موضوع های از مدیران سازمان نفر 11گان این پژوهش شامل کنندکیو است. مشارکت با استفاده از روش

بندی آوری گردید. پس از ارزیابی و جمعپژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع گفتمان یفضاپژوهش ارتباط مستقیم داشتند. 
سازی آوری اطالعات حاصل از مرتباز جمع عبارات کیو، انتخاب شد. پس عنوانبهعبارت  23توسط خبرگان،  گفتمان یفضا

الگوی ذهنی متمایز را در میان مدیران  4توان کیو، این اطالعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل گردید. نتایج نشان داد که می
دند. کردرصد از واریانس کل را تبیین  23د که حدود کرهای سازمانی شناسایی سپاری فعالیتهای دولتی در مورد برونسازمان
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 مقدمه
گیری توان با بهرهدر این فضایِ پُرتنش و متالطم جهانی، نمی

ها و توانمندهای موجود در سازمان، امید به ماندگاری از راهکار
( تنها راه تداوم 1393ها داشت )کزازی و همکاران، سازمان
شناخت درست و کاربرد صحیح  وکارکسبها در بازار سازمان

یکی (. 2014، اندیل و اوگانسیانتز)قراهبرد موفق و کارا است 
هایی که در عملکرد سازمانی برای بقا و موفقیت سازمان از راه

و )اسدی سپاری است مدیران قرار دارد، برون یشرویپ
یک  عنوانبهدر قرن نوزده آن را  گریور که (1394همکاران، 

آمده در سازمان های پیشرهیافت بیرونی برای مدیریت چالش
سپاری را در برداشتی کلی، برون (.1395 ،ی)عشورکرد قلمداد 

دانند. در غیر اصلی سازمان می هایفعالیتمترداف با واگذاری 
 سازیگیرد، مدیران تصمیمسپاری صورت میسازمانی که برون

سازمان را به دیگران  غیرضروریگیری انجام امور و تصمیم
ند که با اهداف هایی تمرکز کنکنند تا بر فعالیتواگذار می
 (1396، و گروسی تقوی رمضانی)مرتبط است  هاآنسازمانی 

بالطبع در چنین سازمانی تحولی بنیادین و راهبردی در ساختار 
پذیری در ساختار مدیریت و توسعه سازمانی جهت انعطاف

(. در بخش 1395آبادی،  علی)نظریگیرد اقتصادی صورت می
ای از وظایف تصدیتردهشامل حیطه گس سپاریبروندولتی 

شود. عوامل مختلف ها میگری و خدماتی سازمان
گیری مدیران برای بر تصمیم سازمانیبرونو  سازمانیدرون
اثرگذار است، نگرش مدیران پیرامون  هافعالیت سپاریبرون

بر آینده سازمان و همچنین دیدگاه سیاسی و  سپاریبروناثرات 
دارد  تأثیر سپاریبرونحیطه  ایدئولوژیک مدیران بر نوع و

گیری ذهنیت مدیران بر (. شکل2015 ،گریمشو و دیگران)
این فرایند  آمیزموفقیت، استمرار و اجرای سپاریبرونفرایند 

مؤثر است، در همین راستا پژوهش حاضر با تأکید بر میزان 
اهمیت دیدگاه مدیران بر اجرای این فرایند تمرکز نموده و در 

 مهم مورد کاوش قرار گرفته است. ادامه این
تاکنون پژوهشی سپاری، با وجود اهمیت زیاد مسئله برون

سپاری، انجام در حوزه شناخت ذهنیت مدیران نسبت به برون
های های انجام شده نیز طرحنشده است. در باب پژوهش

و  نارا)گوناسکاها هزینه کاهشسپاری با اهداف برون
وری )نعمتیان و همکاران، ن بهرهباال برد(، 2015همکاران،

خرازیان و همکاران، ها )اخوان(، تمرکز بر شایستگی1396

                                                                      
1. Qandil & ugansatz 

2. Greaver 

3. Grimshaw & et al 

4. Gunasekarana & at el 

، پورترابیو )ارسطوزاده به فناوری نوین  یابیدست(، 1396
و  رضاییان( و کاهش مخاطرات و تسهیم ریسک )1396

اجرا شده است،  ( و غالباً به شیوه کمی1393همکاران، 
مدیران هش درباره شناسایی ذهنیت علمی پژو خأل، درنتیجه

سپاری، ضرورت بررسی این پژوهش را نمایان نسبت به برون
توان با شناسایی ذهنیت مدیران نسبت به سازد. همچنین میمی

ها، راهبرد اجرای بهینه فرایند سپاری در سازمانبرون
های را تدوین و مورد استفاده قرار داد. سازمان سپاریبرون

 سپاری با شناخت ذهنیت مدیران نسبت به بروندولتی نیز 
اثربخش را کاهش دهند و  های غیرگذاریتوانند هدفمی

برآوردن نیازهای مشتریان جایگزین نیازهای بوروکراسی کنند 
در مسیر رشد و تعالی شود و خود داری نهادینه تا مفهوم مردم

وند گیری و رقرار گیرند. با توجه به نقش مدیران در تصمیم
های سازمان گونه و بوروکراسی مراتبیسلسلهگیری تصمیم
سپاری، موضوع ( و عصر برون1398)رنجبر و همکاران،  دولتی

شناخت این پژوهش انتخاب شد. هدف اصلی این پژوهش 
های دولتی شهر اهواز در ارتباط مدیران سازمان الگوهای ذهنی

 ایهش با مقدمهسازمانی است. پژو هایفعالیتسپاری با برون
های پیشین، دلیل انتخاب موضوع و اهمیت که شکاف پژوهش

شود و با کند، شروع میپژوهش در حال انجام را بیان می
ها گیری و پیشنهادهای حاصل از گردآوری و تحلیل دادهنتیجه

یابد. در بین این دو بخش، بخش مبانی نظری که پایان می
کند و ختلف تبیین مینظران مموضوع پژوهش را از صاحب

های داخلی و خارجی مرتبط با ای از پژوهشهمچنین خالصه
شناسی پژوهش که گنجانیده و بخش روشموضوع در خود 

شامل نوع و ماهیت روش، از نظر هدف، شیوه گردآوری و 
کند، ساماندهی شده است. را مشخص می نمونه آماریجامعه و 

 سپاریبرونپیرامون  در ادامه پژوهش الگوهای ذهنی میران
 شناسایی و ارائه گردیده است.

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
دهد که سازمان بعضی امور خود را زمانی رخ می سپاریبرون 

، 2013، )کریث و دیگران به خارج از سازمان واگذار نماید
ذکر این نکته ضروری است که اغلب  .(2008، ؛ پاکانی187
که این دو  دانند، در حالیاری را یکی میکسپاری و پیمانبرون

-سپاری و پیمانترین تفاوت بین برونبا هم تفاوت دارند، مهم

 هایفعالیتسپاری واگذاری کاری این است که در برون

                                                                      
5. Caruth & et al  

6. Potkany 



 63          1399، زمستان 1شماره  ،9های دولتی، دوره ی مدیریت سازمانفصلنامه علم

 

تجدید ساختار در  منظوربهنفعانِ بیرون غیرراهبردی به ذی
کاری تجدید ساختار در حالی که در پیمان است هافعالیت
شود سازمان انجام می هایفعالیتگیرد و قسمتی از نمی صورت

 سپاریبرون. به تعبیری دیگر، در (1396، )نرگسیان و همکاران
)لوزیور و شود تمام فعالیت به خارج از سازمان واگذار می

 از بخشی یسپارمانیپکه در  (، در حالی449: 2019هندون، 
نخستین شکل  د.شوفعالیت به بیرون از سازمان واگذار می

آوری مالیات سپاری در قرن نوزده با واگذاری فعالیت جمعبرون
-کاران بوده است. طبق نظر گریور برونانگلستان به پیمان

 نهادکیغیرمحوری سازمان به  هایفعالیتسپاری تفویض 
ثالث، گورانی و غیوری) شودخارجی متخصص تعریف می

 اذ شده سازمان جهتبه تصمیم اتخدر تعریف دیگری،  (.1396
شود که می سپاری گفتهارائه خدمات به سازمان دیگر برون 

حاجی )گردد به مدیریت خدمات می متعهدطرف قرارداد 

 (.1398، حسنی
عبارت است از  سپاریبرونتوان گفت: می نهایت در

 کنندةتأمینداخلی یک سازمان به  هایفعالیتواگذاری برخی 
گیری به و واگذاری حق تصمیم آن در بیرون از سازمان

سپاری در برون ،درواقعبیرونی براساس قرارداد.  کنندةتأمین
، عوامل تولید )کارکنان، تسهیالت، هافعالیتبر واگذاری عالوه

گیری اختیار تصمیم ( وهادارایی تجهیزات، فناوری و سایر
( نیز در اغلب هافعالیتگیری در مورد )مسؤولیت و حق تصمیم

 (.270: 1398)فانی و شیری، شود ارد واگذار میوم

سپاری پژوهش مربوط به موضوع برون ادامه به پیشینهدر 

های داخلی و تعدادی از پژوهش 1شود. در جدول اشاره می
 خارجی آمده است.

 

 سپاریپیشینه برون  .1جدول 

 نتايج روش تحليل نمونه شناسیروش هدف سال نويسنده

سعیدپور و 
 رانهمکا

1398 

بررسی عوامل 
-مؤثر اجرای برون

سپاری در 
بیمارستان از 
 دیدگاه مدیران

 کمی

سرشماری از 
 15مدیران 

بیمارستان 
 تهران

رابطه سنجی، 
 -توصیفی 

 همبستگی

، هابیمارستاندر  سپاریبرونبرای اجرای موفق 
، سپاریبرونباید موارد تشکیل تیم راهبردی 

شده، نظارت  سپاریبرونبررسی کیفیت خدمات 
 سپاریبروندقیق و تسلط مدیران به اصول 

 قرار گیرد. مدنظر

 1399 باتک

طراحی مدل 
جهت ارزیابی 

-کاران برونپیمان

های سپاری پروژه
عمرانی شهرداری 

 تهران

 نفر 22 کمی -کیفی
فازی و 

و  یبندتیاولو
 ،یدهوزن

-کار برونخبرگان شهرداری در انتخاب پیمان

بر اساس  و جامعی داشته باشندسپاری باید دید 
مختلف نسبت به انتخاب پیمانکار  یهاشاخص

 اقدام نمایند. سپاریبرونبرای 

 1398 حسنیحاجی

 هامؤلفهشناسایی 
های و شاخص

گذار بر شبکه تأثیر
تحقیقات دفاعی 

-برون منظوربه

های سپاری پروژه
تحقیق و توسعه 

 آینده

 کمی -کیفی

 35مصاحبه با 
و نفر خبره 
توزیع 

 پرسشنامه

معادالت 
 ساختاری

عامل مورد  9شاخص در قالب  33در این پژوهش 
توسط خرگان  هاآنشناسایی و روایی محتوایی 

مورد تأیید قرار گرفت و با استفاده از معادالت 
 درنهایتساختاری مورد برازش قرار گرفت که 

یید و مشخص گردید معیارهای أت هاشاخص
و منابع سازمان پیمانکار به  کیفیت، مالی، اطمینان

به خود  هایابیارزترتیب بیشترین اهمیت را در 
 .انددادهاختصاص 

خمسه و 
 رجبی

1396 

پژوهش این هدف 
 وشناسایی 

 یبندتیاولو
 راهبردی عوامل

 دفاعی صنایع در
 آینده سال ده طی

 کمی -کیفی 
مصاحبه 
 42هدفمند با 

 نفر

و  یپژوهندهیآ
 ل عاملیتحلی

بر  مؤثرعامل راهبردی  7در این پژوهش 
شاخص شناسایی و  32به همراه  سپاریبرون

دارای اهمیت  هاآنتأیید گردید که توجه به همه 
فرآیند  جینتا. با توجه به نظر خبرگان و است
، عامل استراتژیک در اولویت اول، یاشبکهتحلیل 

مدیریت دانش در اولویت دوم، سپس عامل 
، عامل سیستمی، کنندگاننیتأم، مدیریت انهفنّاور

 رگذاریتأث یاشبکه رساختیزعامل مالی، عامل 
 هستند
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 نتايج روش تحليل نمونه شناسیروش هدف سال نويسنده

آساتیانی و 

 1همکاران
2019 

های ویژگی تأثیر
فرآیند حسابداری 

سپاری بر برون
حسابداری مقایسه 
کاربران اطالعات 

 حسابداری

 آمیخته

 16فاز دلفی 
نفر و در بخش 

 797کمی 
شرکت کوچک 

 وسطو مت

تکنیک دلفی و 
رابطه سنجی و 

رگرسیون 
 لجستیک

فرآیندهای حسابداری در  سپاریبرونبا تمرکز بر  

 پنج تأثیر  کوچک و متوسط، یهاشرکتمیان 
 هایویژگی تکرار،) وکارکسب فرآیندهای ویژگی
انسانی، عدم قطعیت، کثرت اطالعات و  دارایی

برون گیریتصمیمنیاز به تماس با مشتری( بر 
که تکرار  دهدمینتایج نشان  ورا بررسی  سپاری

ضعیفی بر تصمیم  منفی تأثیرفرآیندها 
 دارد سپاریبرون

یانگ و 

 2همکاران
2020 

های ویژگی تأثیر
 تیبر موفقمبادله 

سپاری برون
 تدارکات

 کمی
شرکت از  250

صنایع مختلف 
 چین

رگرسیون و با 
 نقش تعدیلگر

یک متغیر  وانعنبهمدیریت ارشد نقش مهمی را 
ای بر های مبادلهمیانجی در اثرگذاری ویژگی

کند. با این لجستیک ایفا می سپاریبرونموفقیت 
حال، چنین ساز و کارهای میانجیگری تنها زمانی 

 یاعتمادقابلمفید است که جایگزین 
در بازار موجود  ثالث شخص کنندگاننیتأم برای 

 250از  هاباشد. برای بررسی مدل پژوهش، داده
 گردید. یآورجمعشرکت تولیدی در چین 

او و کی

 3همکاران
2018 

نامتقارنی شرکت 
سپاری و برون

 استراتژی
 کمی

نفر مسافر  747
 یهاشرکت

 هواپیمایی ژاپن
 رابطه سنجی

کاالهای نهایی ممکن است تولید  دکنندهیتول
خارجی  کنندهنیتأممواد اولیه( را به یک ) یورود

کاالهای  دکنندهیتولحتی اگر  کند سپاریبرون
نهایی دارای یک فناوری پیشرفته تولید در مقایسه 

 سپاریبرونخارجی باشد. چنین  کنندهنیتأمبا 
ممکن است مازاد مصرف و رفاه اجتماعی را 

، نوآوری سپاریبرون باکاهش دهد. همچنین 
 دهدمیرا انجام  سپاریبرونتوسط شرکتی که 

داخلی و کاهش ضریب  برای کاهش هزینه تولید
ورودی در تولید کاالهای نهایی ممکن است 

و  کنندگانمصرفبرای  یتوجهقابلپیامدهای 
 .جامعه داشته باشد

 2017 4آنیکیو یون
ظرفیت جذب و 

سپاری برون
 پژوهش و توسعه

 کمی

شرکت  1343
تولیدی در 

 یهامهروموم
الی  1990
در  1994

 اسپانیا

رگرسیون و 
 گرمداخلهنقش 

و  کنندمیکه با مشتریان خارجی کار  ییهارکتش
خارجی ظرفیت جذب بالقوه را  کنندگاننیتأمبا 

توانایی درک  ،دهند، ظرفیت جذبافزایش می
دانش خارجی جدید و پیچیده که برای 

و  را دارندداخلی  دانش باآن  یسازکپارچهی
هایی که کارکنان ماهر بیشتری دارند و شرکت

 یگذارهیسرماتوسعه داخلی  بیشتر در تحقیق و
کنند و ظرفیت جذب باالتری دارند و توانایی می
برای استفاده و انتقال دانش خارجی بیشتر  هاآن

 بیشتر تحقیق و توسعه سپاریبرون ةنیدرزم، است
 کنندمیگذاری سرمایه

                                                                                                                                                    
. Asatiani 

. Yuang 

. Cao & et al 

. Annique 
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سپاری و بررسی آن در این پژوهش با مرور ادبیات برون
 ف دیدگاه مدیران در مورد های دولتی دنبال کشسازمان

 زیر است. سؤاالتبه دنبال پاسخ به  و سپاری استبرون
های )عبارات کیو( هدیدگادولتی چه  هایمدیران سازمان

 سازمانی دارند؟ هایفعالیتسپاری برای برون
های دولتی شهر اهواز در بندی ذهنیت مدیران سازماندسته

 ی چگونه است؟سازمان هایفعالیتسپاری مورد برون
 

 پژوهش شناسیروش
یی و به گرااثباتچارچوب فلسفی این پژوهش پارادایم تفسیری 

گیرد. ی کاربردی قرار میهاپژوهشگیری در دسته لحاظ جهت
ی انجام پژوهش از نوع ترکیبی است که با گردآوری شیوه

 کنندگان در مصاحبه، نقش کیفی )اکتشافی( ونظرات مشارکت
های کند. دادهملی کیو نقش کمی خود را توجیه میبا تحلیل عا

سپاری و برون ةنیدرزمنظری گردآوری شده از منابع موجود 
-های الزم برای شناسایی ذهنیت، از نظرات مشارکتداده

برداری روش کیو گردآوری شد. براساس الگوی نمونه کنندگان
ط شهر اهواز که ارتبا های دولتیسازماناز مدیران  نفر 11

گیری هدفمند انتخاب خاص با موضوع پژوهش داشتند با نمونه
شدند. روایی روش کیو، جامعیت عبارات گردآوری شده از منابع 

با روایی پژوهش است.  موردنظرموضوع  ةنیدرزممختلف 
. همچنین پایایی آن با تأیید شد نظرانصاحبنظرخواهی از 

 90یب آزمون کنندگان با ضرمشارکت %25آزمون بازآزمایی با 
به معرفی روش کیو و مراحل آن  در انتها گیری شد.اندازه 0/

ای است که ذهنیت افراد مورد شیوه روش کیوپردازیم. می
های متفاوت را با دیدگاه هاآنمطالعه و از نقطه نظرات ذهنی 

است.  سپاریبرونکند. موضوع مورد مطالعه شناسی میگونه

ها است که هر یک م در سازمانسپاری روشی نوین و مهبرون
از مدیران دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند، با توجه به اینکه 
برای طراحی الگو نیاز به واکاوی ذهنیت افراد است، روش کیو 
برای این پژوهش مناسب تشخیص داده شد، به این دلیل که 

سازد تا اوالً روش کیو فنی است که پژوهشگر را قادر می
بندی کند و ثانیاً به عقاید فردی را شناسایی و طبقه ادراکات و

افراد براساس ادراکاتشان بپردازد  یهاگروهبندی دسته
(. در این پژوهش از چهار مرحله 10 :1386)خوشگویان فرد، 

ها؛ مرور ادبیات موضوع تعیین موضوع پژوهش، گردآوری داده
د فضای کنندگان جهت ایجااز منابع مختلف و مصاحبه مشارکت

فضای گفتمان  بندیگفتمان استفاده شد، پس از ارزیابی و جمع
-عبارات برای نمونه کیو انتخاب شد. بعد از این مرحله دسته

کیو  سازیکنندگان برای مرتببندی کیو و انتخاب مشارکت
مرحله تحلیل آماری یا همان تحلیل  درنهایتصورت گرفت و 

 اجرا شد. هاعاملی کیو و مرحله تفسیر یافته
 

 ی پژوهشهایافته

 ( استخراج عبارات کيوبخش اول
 ةنیدرزمفضای گفتمان ترکیبی از مبانی نظری مطالعات پیشین 

کنندگان است. در ادامه های مشارکتسپاری و مصاحبهبرون
 پژوهش مراحل آن را توضیح خواهیم داد:

 

 هاي از ادبيات موضوعمرحله اول( استخراج گزاره

های مشابه موضوع از مطالعه ادبیات پژوهشاین مرحله 
 .آمده است 2 در جدولکه سپاری صورت گرفته برون

  
 های پیشینعبارات برگرفته از پژوهش .2جدول  

 منبع عبارت استخراج شده منبع عبارت استخراج شده

فکری  مدیران بدون دغدغة
 راستاهمتر به مسائل اصلی
 پردازند.می اهداف ساز مانی

 (1395) یشورع
و زمینه  کنترل بر کارها را کاهش

-خالقیت و نوآوری را گسترش می

 دهد.

و همکاران  جمشیدیچناری
(1394) 

دسترسی به افراد کارآزموده و 
 کند.متخصص را فراهم می

و ( یکتایی 1399کاتب )
 (1395) رنجبرنوشری

اصالح ساختار تشکیالتی با توجه به 
 وضع جدید سازمان.

 (2014) 1و دیگران تورینگتون
 (1394تازیانی) زاده عوض

 به فناوری جدید و یابیدست
 های الزم.پیدایش تخصص

 (1398همکاران )پور و سعید
 (1393همکاران )و  رضاییان

 راندمان کارسازمان قادر به افزایش 
 وری است.ارتقای بهره و

 (2019) 2کاولینگ و دیگران
 (1393) انمجیبی و روغنیان

                                                                                                                                                    
1. Torrington 

2. Collings & et al 
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 منبع عبارت استخراج شده منبع عبارت استخراج شده

ولیت مدیران و بار مسئ
 دهد.کارکنان را کاهش می

 (1396) همکاران و اننرگسی
 پذیری برای پاسخ بهافزایش انعطاف

 نفعان است.نیازهای متغیر ذی
 (2017و دیگران ) 1دسلر

 (1394همکاران )باقری و 

های نامطمئن مدیریت محیط
و پذیرش تغییرات احتمالی 

 کند.محیطی را فراهم می

 (1395شری )ورنرنجب و یکتایی
به دلیل وجود اعتماد متقابل طرفین، 

ها با کمترین خطر مواجه سازمان
 شوند.می

 (1395) یعشور

فرصتی تجاری برای توسعه 
 بارزگانی در سطح گسترده.

 (1393) یمحمودجمشیدیان و 
های مدیریتی و پایش کاهش کنترل

سپاری وجود بر عملکرد بخش برون
 دارد.

 (2017دسلر و دیگران )

 (1394همکاران )حمیدی و 

هدف سازمان از  نیترمهم
سپاری کسب مزیت برون

 رقابتی است.

همکاران و  یچنار یدیجمش
(1394) 

تزریق وجوه نقد به سازمان برای 
 به ارزش و سود است. یابیدست

و محمدی سبحانیفرد 
 (2016) 2(/رابینسون1393)

یکی از فنونی که برای بهبود 
قابتی و افزایش موقعیت ر

های دیگر نسبت به سازمان
 است.

 (1396همکاران )علیمردانی و 
های مبتنی بر زمان پرداخت هزینه

تر از پرداخت انجام کار با صرفه
 های ثابت است.هزینه

 (1393) شتانکغیباو نشاط 
 (1398همکاران )پور و سعید

پذیر و ایجاد ساختاری انعطاف
پیچیدگی  ةدهندکاهش

 .هاستآن

 (2006) 3دیسوزا بونیفازی پور،
 (1396و همکاران ) علیمردانی

در انجام  سهم شهروندانافزایش 
 امور سازمانی است.

 (1393) یرازیشجاویدی و 
 (1393و همکاران ) رضاییان

-هماهنگی الزم با سازمان

های مشابه، برای استفاده از 
 .هاستآنابزار و امکانات 

 (1396زاده )علیمردانی و رمضان
ا ایجاد فرآیندهای ارتباطی و تسهیم ب

توانند با یکدیگر تعامل برقرار می
 کنند.

 (1395آستانه )فضلی و رشیدی

ناپذیر اجتناب سیاست
ارتقای کیفیت  منظوربه

 هاست.فعالیت
 (1396علیمردانی و همکاران )

-سپاری و ایجاد فرصتتشویق برون

 های شغلی جدید است.
و همکاران صادقیمالامیر 

(1394) 

به کاهش زمان انتظار 
دسترسی به خدمات کمک 

 کند.می

 (1396نعمتیان و همکاران)
 (1395و همکاران ) حمیدی

ایجاد اطمینان از کارآمدی و 
 رسانی است.اثربخشی خدمات

 (1398پور و همکاران )سعید

 توسعه ابزارهای نیترمهم
مزیت  جادکنندهیاسازمان و 

 است. رقابتی
 (1394ن )همکارااسدی و 

باعث کاهش تعداد کارکنان و عرضه 
 شود.خدمات بیشتر می

 (1396رمضانزاده )و علیمردانی 

موجب توانمندی کارکنان 
 شود.می

 همکاران و نادریخورشیدی
 باغیکشتان و نشاط؛ (1393)

(1393 

احساس امنیت شغلی را در کارکنان 
 دهد.کاهش می

 (1393) باغیکشتان و نشاط

 ند تجزیه ودر بهبود فرآی
تحلیل شغل به مدیران یاری 

 رساند.می
 (1396همکاران )نرگسیان و 

نیازهای مشتریان و  سریع تحویل
 مناسب است. ارائه پاسخ

 (1395) و همکاران حمیدی

                                                                                                                                                    
1. Dessler & et al    

2. Robinson  

. Power, Desouza & Bonifazi 
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 هاها از مصاحبهاستخراج گزاره مرحله دوم(
سپاری مسیر برون ةنیدرزمهای با مطالعه ادبیات پژوهش

یافتن اطالعات هموار شد. پس از انجام مصاحبه برای 

عبارت رسیدند  30ها به تعداد ها و بازبینی دقیق گزارهمصاحبه
به  3را به صورت جمالت کوتاه درآورده و در جدول  هاآنکه 

 نمایش گذاشته شد.

 
 هاهای کلیدی برگرفته از مصاحبهگزاره .3جدول 

های با سازمان یشرویپهای . سهیم شدن در چالش1
 مشابه است.

 شود.ترین زمان به مشتری ارائه می. بهترین خدمات در کوتاه2

های دولتی وجود ندارند با . فناوری جدید که در سازمان3
 آید.می به دست سپاریبرون

سازمان اگر شخصی به خود بگیرد مدیریت به  انیو ز. سود 4
 .کنددهی جلوگیری میاز زیان وکند جیب خود نگاه می

های دولتی را کاهش . فساد اداری رایج در سازمان5
 دهد.می

 . فرصتی برای ایجاد مشاغل جدید است.6

ها را داشته باشد با تواند تمام تخصصها نمی. سازمان7
های تواند از تخصص و تجربهسپاری میگیری از برونبهره

 دیگران استفاده کنند.

 گرفتنبا در نظر فیزیکی بدکال ،یبر منابع انسان قینظارت دق. 8
 .خواهد داشت یاستاندار امور سازمان هایکنترل

های دولتی کالن شهرها رقابت نامحسوس در سازمان. 9
 شود.تر میسپاری محسوساست ولی با برون

بهبود مدیریت برای اثربخشی و کارایی سازمان، باعث آرامش . 10
 .شودروانی کارکنان می

در کارکنان برای تعهد نسبت به افزایش انگیزه  .11
 سازمان است.

و متخصص اشغال  کار بلدافراد  لهیوسبههای سازمان . پست12
 شوند.می

 هایفعالیتریزی . فرصتی برای تمرکز در برنامه13
 فرعی است. هایفعالیتاصلی و رهایی از 

های دیگر، نوعی پذیرفتن مدیریت فعالیت سازمانی، سازمان. 14
 آید.ازرگانی و تجاری به شمار میمبادله ب

. کاهش حجم وظایف محوله باعث بهبودی نحوه 15
 شوند.پذیر میمدیریت مسئولیت

-ی سازمان. منبع درآمدزا و تجاری برای افزایش سود و بهره16

 هاست.

 نقشافزودن ارزش به خدمات،  و دیجد. خلق ارزش 17
 کند.پیشگام یا پیشتاز ایفا می

اری گامی سریع و با شتاب برای مهندسی مجدد سپ. برون18
 است.

 ینوعبه یقراردادنیروی توانمند به صورت  تأمین. 19
 است. یشغل تیامنکاهش 

رجوع را کار ارباب ترعیسرتوان . با کاهش بار مسئولیت می20
 انجام داد.

به مزیت رقابت که در  یابیدستای برای . گزینه21
 رقابت وجود ندارد. قتوچیههای دولتی سازمان

سپاری پردازیم در درونسپاری فقط بهای خدمت می. در برون22
 پردازیم.قیمت تمام شده می

بهتر  یو راهکاریده برای محصول برتر، پیشنهاد ا. 23
 برای تولید محصول برتر است.

 روند.ها با آهنگ تغییرات جهانی و محیطی پیش می. سازمان24

کاهش و کوچک کردن بدنه برای  یندیفرآ .25
 های دولتی است.سازمان

کند و در مقابل آن پویایی و . حاکمیت و امور اجرایی را کم می26
 کند.چابکی سازمان را نمایان می

گیرند و رضایت تر و بهتر صورت می. کارها سریع27
 شود.مشتریان فراهم می

سیستم  . افزایش مشارکت مردمی و ایجاد اطمینان از کارآمدی28
 سازند.را فراهم می

های دولتی ی رقابتی بازار در بین سازمان. فلسفه29
 شود.سپاری پررنگ میچنان جایگاه مطلوبی ندارد با برون

های مشابه گیری از امکانات و تجهیزات الزم سازمان. بهره30
 برای ارائه خدمات با کیفیت است.

 

 سازيرتبتشکيل دسته کيو و مراحل م مرحله سوم(

های این مرحله حاصل انتخاب عباراتی از دو مرحله فوقانی گزاره
توسط خبرگان امر است. پس از اصالح و ویرایش عبارات تدوین 

های عبارت که بیانگر ذهنیت 32شده، عبارات نمونه کیو به تعداد 
 کنندگان است، انتخاب شدند.متفاوت مشارکت
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 عبارات نهایی کیو .4جدول   

 منبع نمونه کيو منبع ونه کيونم

 گراییموریتأم
اکثر  (1393) یرازیشجاویدی و 

 هامصاحبه
 آفرینیکارآفرینی و ارزش

 (1391همکاران )چناری و جمشیدی
 (8،11،5،3مصاحبه )

افراد  به یابیدست
 متخصص

 رنجبرنوشری و ( یکتایی1399کاتب )
(1395)  

 (46)مصاحبه، 
 گونه مهندسی تقسیم

 (2014ینگتون و دیگران )تور
 (1393) انمجیبیو  روغنیان

 (2،10،5) ( مصاحبه1394تازیانی) عوضزاده

به  یابیدست
 فناوری نوین

و  رضاییان، ( 1398همکاران )پور و سعید
 (1،2،5، مصاحبه )(1393همکاران)

 وریافزایش بهره
 (1395پور )زاده و ترابیارسطو

 (1به )، مصاح(1398پور و همکاران )سعید

 مسئولیت کاهش بار
 (1396همکاران )نرگسیان و 
 (2،5،3،9،10،1مصاحبه )

 سودآوری
 (7، 4،2،3مصاحبه )، )2016) رابینسون

 

 سازیتجاری
 (1393) یمحمود وجمشیدیان 

 (10،7،3مصاحبه )
کاهش مخاطرات و ریسک 

 بازار
 (5مصاحبه ) (،1395) عشوری

 

 کسب مزیت رقابتی
 (1394مکاران )هچناری و جمشیدی

 (3،7،9مصاحبه )
 افزایش نظارت و پویایی

 ، (1394همکاران )حمیدی و 
 (2،10،8مصاحبه )

 افزایش توان رقابت
 (1396همکاران )علمیردانی و 

 (10مصاحبه )
 

کننده نیازهای برطرف
مشتریان و ایجاد حس 

 خوشایند

 (1393) مجیبیانو روغنیان 
 (1،3،4،6،8مصاحبه )

 

-افانعط افزایش

 پذیری و چابکی

 (2006پور، دیسوزا بونیفازی )
دسلر و  (1396همکاران )علمیردانی و 
 (7، 10مصاحبه )( 2017دیگران )

 هاکاهش هزینه
 (1393کشتان )نشاط و باغی

 هااکثر مصاحبه
 

از  گیریبهره
 تجهیزات امکانات و

 (1396زاده )علیمردانی و رمضان
 (6،3،7مصاحبه )

 مشارکت مردم
مصاحبه  (1393همکاران )و  ییانرضا

(1،11،9) 

 ارتقای کیفیت
 (1396همکاران علیمردانی و ) 

 ها/اکثر مصاحبه
با  همکاری روابط توسعه

 های مشابهسازمان
 (1395) فضلی و رشیدی آستانه

 جویی در زمانصرفه
 (1396همکاران )نعمتیان و 
 (1395همکاران )حمیدی و 

 هااکثر مصاحبه
 ییزااشتغال

 (1394) همکاران امیری ومالصادق
 (10،1،8مصاحبه )

 

 توسعه سازمان 
 کاهش حجم  (4،7) مصاحبه ،(1394) اسدی و همکاران

 گریتصدی
 (1396زاده )علیمردانی و رمضان

 (2،3،4،7مصاحبه )

سازی توانمند
 کارکنان

 (1393) یدیخورشنادری
 (،1393ن )باغیکشتا و نشاط

 کاهش امنیت شغلی
 (،1393ن )باغیکشتا و طنشا

 (9،6،3،1مصاحبه )

تناسب شغل و 
 شاغل

 (1396نرگسیان و همکاران )
 (5،3مصاحبه )
 

گویی افزایش قدرت پاسخ
 به مشتریان

 (2017دسلر و دیگران )
 (1395همکاران )حمیدی و 

 (7،10،9،2،5،3مصاحبه )

 (3،8،11،5،مصاحبه ) کاهش فساد اداری (11،4،3،7) مصاحبه افزایش تعهد فردی

 
هر کدام از عبارات جداول فوق، با کد مربوط بر روی یک کارت به 

کیو که از نظر ظاهری یکسان بودند، نوشته شدند. سپس  نام کارت
تا براساس دستورالعمل  قرار گرفتندکنندگان در اختیار مشارکت

ها بر روی نمودار کیو اقدام کنند. سازی کیو به قرار دادن کارتمرتب
ها از فرم مخصوصی که برای سازی کارتپس از مرحله مرتب

بر روی  وینمونه ککنندگان به عبارات امتیازدهی هر کدام از مشارکت
آوری و در جمع موردنظرهای ، طراحی گردیده بود، دادهوینمودار ک

حاصل از  هایداده یآمار لیتحل وارد گردید تا 21SPSSافزار نرم
 .سازی محاسبه شودمرتب
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 ليتحل سازيهاي حاصل از مرتبخش دوم( تحليل آماري دادهب

 ويک یعامل

-شناسایی ذهنیت منظوربههای کیو برای تحلیل ماتریس داده

کنندگان پژوهش از روش تحلیل های مشابه بین مشارکت
عاملی کیو که همان تحلیل عاملی اکتشافی با این تفاوت که 

شوند، ها سنجیده میهمبستگی میان افراد به جای متغیر
های (. عامل56: 1392فرد و همکاران،)دانایی استفاده شده است

و مقدار واریانس یافته  استخراجی با چرخش واریماکس دوران
 نمایان است. 5در جدول  کل تبیین شده

 واریانس کل تبیین شده .5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
تعداد الگوهای ذهنی با مقادیر ویژه باالی  ةدهندنشان 5جدول 

کنندگان است. الگوی ذهنی ذهنیت مشارکت یک و تغییرپذیری
گرایی با ، الگوی ذهنی منفعت286/22/0سازمانی با چابکی

و الگوی  647/15/0افزایی با ، الگوی ذهنی توان044/21/0

واریانس کل را  4286/72/0از  306/11/0 مندی باذهنی رقابت
اند. ترسیم نمودار سنگریزه اسنادی برای جدول و تشکیل داده

 مطب فوق است.

 
 نمودار سنگریزه .1شکل 

 
 سپاری در سازمان دارند.ذهنیت مشابه به فرآیند برون        مدیرانی که  ةدهندها نشانعامل افتهیچرخش ماتریس  6جدول 

  

  

 مجموع محذورات دوران يافته الگوهاي ذهنی
 جمعیکل                 درصد واریانس           درصد ت 

  

 286/22 286/22 452/2  چابکی سازمانی

 332/43 044/21 315/2 گراییمنفعت

 980/58 647/15 721/1 افزاییتوان

 286/72 306/13 464/1 مندیرقابت

 هاملیافته عاماتریس چرخش. 6جدول 

 هاکنندهمشارکت
 الگوهای ذهنی

 رقابتمندی افزایی توان راییگمنفعت سازمانی  چابکی

 .ـ190 .360 .025 598. 10کننده مشارکت

 .131 .ـ108- .023 .701 5کننده مشارکت

 .ـ133 .134 .051 .848 11کننده مشارکت

 .097 .163 .297 .863 4کننده مشارکت

 .007 .335 .812 .097 1کننده مشارکت

 180.- -.026 .859 .175 2کننده مشارکت

 .274 -.126 .736 .314 9کننده مشارکت

 -.067 .870 -.060 -.062 7کننده مشارکت

 .027 .843 .134 -.035 8کننده مشارکت

 .848 .030 .122 .ـ223 3 کنندهمشارکت

 .724 .ـ136 .ـ128 .255 6 کنندهمشارکت
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مشترک ذهنیت  طوربه 4، 5، 10، 11شماره  گانکنندمشارکت
 یمشترکا 1و  2 ،9کنندگان شماره چابکی سازمانی، مشارکت

ذهنیت  ،8، 7کنندگان شماره گرایی، مشارکتذهنیت منفعت
 مندیذهنیت رقابت 6و  3کنندگان افزایی و مشارکتتوان

 ستند.ه

 

 هاي عاملی در قالب نمودار کيونمايش آرايه
سپاری مدیران نسبت به انجام فرآیند برون هایهگادیدتمام 

 شده و در قالب نمودار کیو با بیشترین و کمترین امتیازاستخراج
 هدیدگا ترینرنگترین و کمدهند مهمکه به خود اختصاص می

 نسبت به الگوی ذهنی شناسایی شده، هستند.

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

7 4 12 3 8 1 23 5 9 

 

10 21 15 14 2 29 8 

11 22 16 17 20 30 31 
 

 23 13 18 24 32  

 19 25 26 

 27  

 ذهنی چابکی سازمانی در قالب نمودار کیو آرایه الگوی .2نمودار 

 

که ذهنیت چابکی سازمانی  4، 5، 10، 11مدیران سازمان 
با بیشترین امتیاز و  7و  10 ،11، 4هایمشترک دارند، شاخص

ترین و کم ترین امتیاز به ترتیب مهمبا کم 5، 8، 9 هایشاخص
 اند.شناسایی شده هدیدگا اهمیت

 

 قالب نمودار کیو گرایی درآرایه الگوی ذهنی منفعت .3نمودار 
 

منفعت که در شناسایی الگوی ذهنی 9 و 2، 1مدیران سازمان 
-مهم 21 و 14، 12، 17 یهامشترک هستند، شاخص گرایی

ها شاخص ترینرنگکماز  20 ها و شاخصترین شاخص
 اند.شناسایی کرده

 

 افزایی در قالب نمودار کیوآرایه الگوی ذهنی توان .4نمودار 

 
 ارند، بیشترین امتیاز را به د افزاییتوانکه ذهنیت  7،8،10 مدیران سازمان

 
 اند.ترین امتیاز اختصاص دادهکم 32و  31ای هو به شاخص 30 شاخص

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

17 12 13 5 2 1 4 20 6 

 

14 15 7 3 8 9 24 

21 17 29 11 16 10 32  

  25 26 18 23 22   

   31 19 28 

    30   

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

30 2 12 6 1 8 13 18 28 

 

4 15 7 3 19 16 31 

11 22 14 5 23 20 32  

  29 17 9 25 21   

   24 10 26 

    27   
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 مندی در قالب نمودار کیوآرایه الگوی ذهنی رقابت .5نمودار 
 

ــازمان  ــدیران س ــه 6و  3م ــت  ک ــتذهنی ــدیرقاب ــد،  من دارن
هـا و  تـرین شـاخص  ممهـ  عنـوان بـه  را 22و  26هـای  شاخص

 انــد.شناســایی نمـوده تــرین شـاخص  نـگ راز کــم 23 شـاخص 

هـا )همـان جایگـاه    امتیازهـای شـاخص   ةدهنـد نشان 7جدول 
ــت آن در الگوهــای  هــاآن ــب اهمی ــه ترتی ــو(، ب  در نمــودار کی

 ذهنی چهارگانه است.
 

 سپاریالگوهای ذهنی در خصوص فرآیند برون .7جدول 

 ها در الگوهاي ذهنیامتيازبندي گزاره 

 رقابتمندي افزايیتوان گرايیمنفعت یسازمان یچابک به دست آمده يهاگزاره

 ـ 2 0 ـ1 ـ 1 گریحجم تصدی کاهش 01

 2 3 0 ـ 1 افزایش نظارت و پویایی 02

 1 0 0 1 گراییتیمورأم 03

 0 3 ـ 2 3 تعهد فردی شیافزا 04

 ـ 1 0 1 ـ 3 پذیری و چابکیعطافان شیافزا 05

 0 1 ـ 4 ـ 1 بار مسئولیت کاهش 06

 0 1 1 4 فساد اداری کاهش 07

 ـ 4 ـ 1 ـ 1 0 و شاغل. تناسب شغل 8

 ـ 2 0 ـ 2 ـ 4 امنیت شغلی کاهش 09

 -1 0 ـ 2 3 گونه یمهندسکار میتقس .10

 ـ 1 3 0 3 مشارکت مردمی ا .11

 3 2 3 2 هاهزینه کاهش .12

 1 ـ 2 2 1 سازی. تجاری13

 3 1 3 0 وریبهره شیافزا .14

 ـ 1 2 2 1 کیفیت یارتقا .15

 2 ـ 2 ـ 1 1 عملکرد بهبود .16

 1 1 4 0 زاییاشتغال .17

 ـ 3 ـ 3 0 0 نیازهای مشتریان تأمین .18

 1 ـ 1 0 1 قدرت پاسخگویی شیافزا .19

 -2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 در زمان یجوئصرفه .20

 1 ـ 2 -3 2 سودآوری. 21

 3 2 ـ 2 2 به فناوری نوین یابیدست .22

  و امکانات از گیریبهره .23
 های دیگرسازمان تجهیزات

 -3 ـ 1 ـ 1 -2

 0 1 ـ 3 ـ 1 و ریسک بازار مخاطرات کاهش .24

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

26 10 2 3 4 5 1 12 8 

 

14 16 13 6 11 9 18 

22 29 17 7 15 20 23  

  31 19 24 21 28   

   30 27 25 

    32   
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 ها در الگوهاي ذهنیامتيازبندي گزاره 

 رقابتمندي افزايیتوان گرايیمنفعت یسازمان یچابک به دست آمده يهاگزاره

 ـ 2 3 2 0 سازی کارکنانتوانمند .25

 4 2 1 -1 به افراد متخصص یابیدست. 26

 0 0 1 0 مزیت رقابتی جادیا .27

 ـ 2 ـ 4 ـ 1 2 توان رقابتی شیافزا .28

 2 2 1 ـ 2 آفرینی و کارآفرینیارزش شیافزا .29

 1 4 0 ـ 2 پویای و سازگاری با محیط شیافزا .30

 2 ـ 3 1 ـ 3 های مشابهروابط و همکاری با سازمان توسعه .31

 0 ـ 3 ـ 3 ـ 2 . کسب مزیت رقابتی32

 

 گیرییجهبحث و نت
های حاضر براساس نتایج حاصله و نیز استنتاج و هریک از پرسش

-پاسخ داده خواهد شد. روش کیو یک روش هاآنتفسیر پژوهشگر به 

شناسی آمیخته که با ایجاد فضای گفتمان حاصل از مرور ادبیات 
 32 درنهایت یبندجمعها که پس از ارزیابی و موضوع و مصاحبه

 11شناسایی شده در اختیار سپاری به برون نسبت مدیراندیدگاه 
قرار گرفت که پس از تحلیل اطالعات کسب شده مشخص شد  ریمد

-، چابکی سازمانی، رقابتگرایی: منفعتذهنیمدیران چهار الگوی

 سپاری دارند.در مورد برون افزاییمندی و توان
  ذهنی کنندگان الگویهای مشارکتبراساس ذهنیت

ر سازمان عالوه بر توجه به منابع انسانی و ساختار ، هگرايیمنفعت

کند. در راستای منافع خود حرکت میو تشکیالت سازمانی خود هم
بر و طوالنی هستند و موجب نارضایتی سپاری، فرآیندها زماندرون

بخشند، میسپاری به فرآیندها سرعت مشتریان است. در مقابل، برون
شوند و می خدمات با کیفیت ارائه کوتاه زمانمدتطوری که در به

تواند اثر مثبت بر سطوح رضایت مشتریان داشته باشد. همچنین می
تحقق این  های دولتی رضایت مشتریان استرسالت اصلی سازمان

وری است. با واگذاری از بهبود عملکرد و افزایش بهره رسالت نشان
امله تجاری سازمانی به سازمان مربوط در حقیقت یک مع هایفعالیت

شود و از طرفی زمینه و بدون هزینه منعقد می با درآمدهای عالی
 شود.اشتغال فراهم می
سازمان  کیعملکرد  یهایژگیواز  یسازمان یمفهوم چابک

 یریپذانعطاف و یسازمان یدر دو مفهوم سازگار شهیر چابک است و
 گویکنندگان المشارکت(. 6: 2020، ی دارد )مایلز و کرماسازمان

های دولتی با ین باورند که سازمان، بر اسازمانی چابکی ذهنی

جذب  کار یروینسپاری متناسب با شغل و نیاز واقعی خود انجام برون
سپاری دهند. برونای مردم را مشارکت میکنند و به نحو شایستهمی

                                                                      
1. Mills & Keremah 

تحولی بنیادین در ساختار و تشکیالت سازمان است که موجب 
، فساد اداری و امنیت شغلی و افزایش قدرت کاهش بار مسئولیت
-شود. برونو چابکی سازمان می یریپذانعطافنظارت و پویایی و 

 دهد.گرا پرورش میموریتأسپاری با کاهش بار مسئولیت، فرد را م
، تغییرات سریع یسازیجهانها با در حال حاضر سازمان

هستند، این  و نیازهای پیچیده مشتریان مواجه محیطی، رقابت شدید
ها را به تمایل به تغییر مداوم و رقابت در بازار در حال تغییر سازمان

براساس (. 196: 2019و دیگران،  کوالزوز -)زانیگا داردیمرقابت وا 

، داشتن منديرقابت ذهنی کنندگان الگویهای مشارکتذهنیت

به کند. برای غلدیگر متمایز میها را از هممزیت رقابتی سازمان
 منابعبر اوضاع پیچیده و پویا و بقا در میدان رقابت داشتن 

است.  ازیموردنتوانمند و آموزنده و متخصص با دانش و مهارت 
ترین بزرگ عنوانبهسازمان عالوه بر اهمیت سرمایه انسانی 
نوین نیاز دارد تا از  دارایی سازمان، به دارایی فیزیکی و فناوری

و فیزیکی، توانایی پذیرش ریسک های انسانی طریق دارایی
 بازار را باال ببرند.

  ذهنی کنندگان الگویهای مشارکتبراساس ذهنیت
تأثیر ها را تحتها سازمانتغییر و تحوالت و رقابت ،افزايیتوان

به دلیل عدم پویایی و سازگاری با محیط  منفعل دهد، سازمانقرار می
شود. سازمان ز گردونه خارج میتواند به حیات خود ادامه دهد و انمی

باید برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط پویا و متغیر تالش کند. 
میدان رقابت یک نوع رابطه و همکاری سازمان در دهکده جهان 

ها سعی در کسب مزیت رقابت و است که با ایجاد رقابت سازمان
ها دیو کارآفرین هستند. گستره دسترسی به این توانمن نیآفرارزش
 سپاری است.برون

سپاری در از دیدگاه نویسندگان و اندیشمندان مختلف، برون
اند، ها بررسی شده که هر کدام به مزایایی خاص آن اشاره کردهسازمان

                                                                      
2. Zuniga-Collazos 
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-یم اند..ذهنیت مدیران در این زمینه نپرداخته یبررسبه  کدامچیهاما 
 دن هدفمند شتوان گفت که بررسی در راستای این موضوع در 

 یابیدستسپاری جهت استفاده بهینه از راهبرد اجرایی و برون
 باشد.های استراتژی سازمان گام مؤثری به برتری

مدیران  بندی دیدگاهپژوهش حاضر دنبال شناسایی و دسته
های دولتی شهر اهواز بوده است که با سپاری در سازمانپیرامون برون

ن آشنا با موضوع پژوهش و شاغل از مدیرا نفر 11استفاده از روش کیو 
مورد بررسی قرار گرفت.  هاآنهای دولتی انتخاب و ذهنیت در سازمان

شناسایی شده در سپاری نسبت به برون مدیراندیدگاه  32 درنهایت
قرار گرفت که پس از تحلیل اطالعات کسب شده  ریمد 11اختیار 

ی ، چابکگرایی: منفعتیذهن یالگومشخص شد مدیران چهار 
 سپاری دارند.در مورد برون افزاییمندی و توانسازمانی، رقابت

از بین الگوهای به دست آمده الگوی ذهنی اول و چهارم به  
ترین درصد واریانس کل تبیین شده را تشکیل ترین و بیشترتیب کم

وری و های افزایش بهرهدهند. در میان این دو الگو شاخصمی
 نیچننیاتوان است. در این باره میبه افراد متخصص  یابیدست

ها به سبب نیروی کار با شهرت و عظمت سازمان استدالل کرد که
 وری را باال دانش و مهارت است که با همت مضاعف میزان بهره

-( همچنین به اثر مثبت برون1397، برند )سید نقوی و همکارانمی

و تایی یک وری سازمان با پژوهشسپاری در میزان باالی بهره
 راستا است.هم( 1395) رنجبرنوشری

ای که در دسته اول نمایان است، شاخص کاهش شاخص برجسته
ها آن را مهمترین عامل فساد اداری هست. به طوری که اکثر مصاحبه

های دولتی بسیار رایج کنند که فساد اداری در بخشدانند و بیان میمی
دانند زمان را سرمایه خود میاست به دلیل اینکه مدیران منابع مالی سا
مهمتر این است در کنند. نکته و جهت منافع شخصی خود استفاده می

 های پیشین این شاخص نادیده گرفته شده است.پژوهش
درصد واریانس کل تبیین  44الگوهای ذهنی دوم و سوم بیش از 

های دهند. در میان الگوی ذهنی اول و دوم شاخصشده را تشکیل می
. همان طور که است هاکارمهندس گونه و کاهش هزینهتقسیم

سپاری حکم تحولی بنیادین در در بیان مسئله اشاره شده برون
توانند به جای تحمل ها میها است و سازمانساختار سازمان

سپاری بزنند. این یافته ها با های سازمان دست به برونهزینه
راستا ( هم1393ثالث )های پژوهش محمدی و غیورییافته

 هستند. 
های افزایش در میان الگوی ذهنی اول و سوم شاخص 

، های مشابهمشارکت مردم و توسعه روابط و همکاری با سازمان

یک سیستم باز و پویا است که به برقراری  عنوانبهها سازمان
، های دیگر نیاز دارند )فضلی و رشیدی آستانهارتباط با سازمان

سپاری در افزایش سهم شهروندان در ش برونهمچنین به نق( 1395

جاویدی و  وری سازمان با پژوهشانجام امور سازمانی باالی بهره
 راستا شد.هم 1393شیرازی 

توان اذعان داشت که مدیران می های پژوهشبا توجه به یافته
سپاری را با ذهنیت چابکی سازمانی و تا های دولتی برونسازمان
-های پیشین با ذهنیت توانولی پژوهش یگرایمنفعت حدودی

های دولتی دهند. مدیران سازمانانجام می مندیافزایی و رقابت
-منفعت بر ذهنیت چابکی سازمانی وسپاری را عالوهبایستی برون

در بین نبود رقابت افزایی هم انجام دهند. با ذهنیت توان گرایی
کند و سازمان می های پیشرفت را کورانگیزههای دولتی، سازمان

ها گرایش به در صورتی که سازمان کند.به وضع موجود بسنده می
بناب، آزمایانعطاف با تغییرات محیطی دارند )روشنی و بخت

1398.) 
 

 پیشنهادها
کنیم. این ها، پیشنهادهایی ارائه میدر پایان ضمن بیان محدودیت
یند اجرا با های علوم اجتماعی در فراپژوهش همانند سایر پژوهش

های این هایی مواجه بوده است، از عمده محدودیتمحدودیت
 به موارد ذیل اشاره کرد: توانیمپژوهش 

و  نظرصاحبپژوهش؛ پیدا کردن افراد  ترین محدودیتمهم -
مسلط به موضوع که ضمن تمایل به مصاحبه، وقت کافی را در 

 گر قرار دهند.اختیار مصاحبه
ذاتی و ترس از آینده  محدودیت بعدی اضطراب -

برای بیان دیدگاه واقعی خود پیرامون موضوع  شوندگانمصاحبه
بود که این محدودیت با مذاکره و اطمینان از محرمانه بودن 

 تا حدودی رفع شد. شوندگانمصاحبهاسامی 
در  کنندگانمشارکتمحدودیت بعدی، عدم آشنای بعضی از  -

عبارات کیو  یسازمرتبخصوص در مرحله  هفرایند پژوهش، ب
 بود که این مورد نیز با آموزش محققین مرتفع گردید.

تبیین بیشتر موضوع و واکاوی نقش مدیران در  منظوربه
و ضرورت آگاهی از نقش مؤثر مدیران در فرایند  سپاریبرون
 :شودمیپیشنهاد  سپاریبرون

ای هدر دستورالعمل ویژ یسپارمانیپو  سپاریبرونمفاهیم مرتبط با  -
های دولتی تدوین و فرایندها، مزایا، معایب، پیامدها و خاص سازمان

به مدیران آموزش داده شود. همچنین  سپاریبرونهای آسیب
های میدانی و مطالعات موردی بستری فراهم شود، نتایج پژوهش

 هاسازمانهای دولتی در اختیار سایر سازمان هایفعالیت سپاریبرون
 شود:ن پیشنهاد میامحقققرار گیرد و به 

سپاری در سازمانبرون ةنیدرزمپژوهش  مختلف کیفی هایبا روش -
که با همین روش این موضوع را های دولتی نگارش شود و یا این

 های دولتی مورد کاوش قرار دهند.در سازمان
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مورد  هاشرکتها و سازمان هایفعالیت سپاریبرون یشناسبیآس -
 شود. کاوش و تجزیه و تحلیل

های سازمان یهاتیفعال سپاریبرونبه اهداف  یابیدستمیزان  -

های دولتی و بخش خصوصی بررسی و مقایسه دولتی و شرکت
 شود.
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