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چکیده
هدف :بررسي تأثیر وابستگي و تعهد به رابطه بر برون سپاری فعالیت های لجستیک در شهرداری آبیک بوده است .روش
شناسي پژوهش  :این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفي  -پیمایشي از نوع همبستگي است .جامعه آماری
کارکنان شهرداری شهرستان ابیک که حجم نمونه  67نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روائي و پایایي آن
تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها جمعیتشناختي و استخراج شاخصهای مرکزی از
آمار توصیفي و نرمافزار  SPSS 24و برای تجزیه و تحلیل آمار استنباطي از مدل معادالت ساختاری و از نرمافزار PLS2
Smartاستفاده شده است .یافته ها :فرضیه اصلي ادعایي مبني بر تأثیر انواع وابستگي و تعهد بر کیفیت خدمات به واسطه
انواع برون سپاری تائید شده است .نتیجه  :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که وابستگي جایگزین بر
متغیر تعهد رابطه هنجاری تاثیر معني داری داشته است اما این متغیر بر متغیرهای برون سپاری سفارشي و برون سپاری
پیشرفته تاثیر معني داری نداشت .وابستگي هدف بر دو متغیر تعهد رابطه هنجاری و تعهد رابطه ابزاری تاثیر معني داری داشت
ولي این متغیر بر برون سپاری عمومي تاثیر معني داری نداشت .متغیر تعهد رابطه هنجاری بر هر سه متغیر برون سپاری
سفارشي ،عمومي و پیشرفته تاثیر معني داری داشت .برون سپاری عمومي و پیشرفته بر کیفیت خدمات تاثیر معني داری
داشت ولي برون سپاری سفارشي بر متغیر کیفیت خدمات تاثیر معني داری نداشت.
واژههای كلیدی :برون سپاری فعالیت های لجستیک ،کیفیت خدمات ،تعهد به رابطه
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مقدمه
در حال حاضر رقابت بیش از حد در تأمین کاالها و خدمات ،واقعیت انکارناپذیر دو دهه گذشته میالدی در سطح جهان
بوده است .این واقعیت بر روی سایر فعالیت های معمولي بشر نیز اثری تشدیدکننده داشته است .تأمین کنندگان ،کاالها و
خدمات خود را در شرایطي میبینندکه دو اصل برای بقا در این صحنة رقابت به آنها تحمیل میشود؛ یکي سامان دادن به امور
داخلي و ایجاد پتانسیلهایي که مستلزم توان رقابتي باشند و دیگری ایجاد ارتباطي سازمان یافته ،پویا و توانمند با سایر اعضای
مرتبط با آنها ،که ميتوان به مشتریان و تامین کنندگانشان اشاره کرد .به عبارت دیگر ،برای موفقیت در بازارهای رقابتي و بقا نمي
توان تنها به موفقیتهای دروني یک مؤسسه اکتفا کرد ،بلکه بایستي به موفقیت کل زنجیرهای که این موسسه محصوالت و خدمات
خود را در آن عرمه میکند اطمینان داشت .ماحصل این تفکر که نوعي تفکر سیستمي در بعد تأمین کاالها و خدمات به شمار مي
رود ،مدیریت زنجیره تامین است(کزازی و همکاران.)1393 ،
امروزه سازمانها از نظر برونسپاری فرآیندهای کسب و کار ،به طور فزایندهای به شرکاء بیروني خود متکي میباشند،
حتي در برخي موارد سازمان ها تمامي فرآیندهای درون سازماني کسب و کار خود از جمله منابع انساني ،لجستیک و تولید را در
جهت دستیابي به مزیت رقابتي برونسپاری مينمایند( .)Fugate, Mentzer and Stank,2010برونسپاری فعالیتهای
لجستیک عبارت است از استفاده از سازمانهای دیگر بمنظور انجام کامل خدمات لجستیک که بطور سنتي توسط خود
شرکتهای انجام ميگرفت ( .)Selviaridis and Spring,2007به عبارت بهتر ،در برون سپاری فعالیتهای لجستیک،
سازمانها از شرکتهای ارائه دهنده خدمات لجستیک بمنطور رفع نیازهای لجستیکي خود بهره ميجویند( Huo, Kang, M
1
است که مدیریت ،کنترل
) .and Zhao,2015تأمین کننده خدمات لجستیک طرف سوم(3ppها) یک تأمین کننده خارجي
و اجرای فعالیتهای لجستیکي را از طرف مشتری انجام ميدهد .فعالیتهای انجام شده صرف نظر از اینکه تمام یا بخشي از
فعالیتهای لجستیکي باشد ،دست کم شامل مدیریت و اجرای حمل و نقل و انبارداری است(غالمي و جوکار.)1393 ،
با توسعه رقابت جهاني وافزایش پیچیدگي در بازار ،شرکتهای لجستیک طرف سوم نقش تعیین کنندهای در بهبود
خدمات مشتری و سهم بازار دارند ( .)Fugate, Mentzer and Stank,2010با افزایش تمایل به برون سپاری خدمات
لجستیک ،اس تفاده کنندگان از این خدمات وابستگي بیشتری به شرکتهای ارائه دهنده این خدمات و منابع آنها از قبیل
دارایي های فیزیکي ،اطالعات ،کارکنان متخصص ،فرآیندهای بهینه ،سرمایه اجتماعي و سایر منابع ملموس و غیرملموس،
احساس مي کنند تا بتوانند قدرت و کیفیت فعالیت های لجست یک خود در زنجیره تأمین را افزایش دهند .عالوه بر این ،با
توجه به اینکه برون سپاری فعالیت های لجستیک یک پدیده فرآیند محور است و این فرآیند نسبتأ پیچیده است ،لذا همین
امر باعث مي شود تا سازمان ها وابستگي بیشتری به شرکت های لجستیک طرف سوم پیدا کنند .مسئله وابستگي به شرکت
های لجستیک طرف سوم که بصورت گسترده در مبحث مربوط به روابط لجستیک مورد بحث قرار ميگیرد ،موجب افزایش
قدرت این شرکت ها و در نهایت کاهش تمایل به برون سپاری لجستیک شود .لذا بررسي نحوه مدیریت مسئله وابستگي و
کاهش عدم اطمینان بمنظور افزایش تمایل به برون سپاری فعالیتهای لجستیک ،مسئله مهمي بحساب ميآید( Lai, Tian
.)and Huo,2013
مطابق با تئوری وابستگي منابع( ،)RDTمدیریت روابط یکي از راهکارهای موثر مدیریت تأثیر منفي وابستگي و
افزایش همکاریهای میان سازماني تلقي ميگردد() .)Huo, Kang, M and Zhao,2015روابط مناسب معموال با تعهد باال
شناخته ميشود که موجب توسعه روابط بلندمدت و پایدار ميشود) . (Lai, Tian and Huo,2013بنابراین جنبههای رابطهای
برونسپاری فعالیت های لجستیک نقش مهمي در حل و فصل مسئله وابستگي دارد .به همین دلیل ،تحقیقات بیشتری نیاز
است تا رابطه بین وابستگي و تعهدبه روابط را با دقت بیشتری بررسي کند .تحقیقاتي که در حوزه شرکتهای لجستیک طرف
سوم انجام گرفته است پیشنهاد مي کنند که برای اطمینان از عملکرد مطلوب برون سپاری لجستیک ،مسئله وابستگي باید
1

. third party logistics
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بدقت مدیریت شود ()Zhao et al.2008؛ با این وجود مسئله وایستگي همچنان مبهم باقي مانده است .به طور خاص ،مشخص
نیست که کاربران شرکت های لجستیک طرف سوم چگونه ميتوانند با توسعه تعهد ،مسئله وابستگي را مدیریت نمایند .با توجه
به این خأل تحقیاتي ،این تحقیق با هدف توسعه و بررسي تجربي مدلي شامل وابستگي ،تعهد به روابط ،برونسپاری فعالیت های
لجستیک و کفیت خدمات بمنظور شناسایي نقش تعهد به روابط در مدیریت مناسب مسئله وابستگي انجام ميگیرد .برای
پرداختن به این نیاز تحقیقاتي ،پژوهش حاضر تالش دارد تا به سواالت زیر پاسخ دهد-1:استفاده کنندگان از خدمات شرکت-
های لجستیک طرف سوم چگونه مي توانند تعهد به روابط را بمنظور مدیریت مناسب وابستگیشان به این شرکتها را تقویت
کنند؟ -2وابستگي و تعهد به روابط برونسپاری فعالیتهای لجستیک را به چه نحو تحت تأثیر قرار ميدهد؟ -3برونسپاری
فعالیتهای لجستیک چگونه ميتواند کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار دهد؟
.،اهمیت وضروت تحقیق
در سالهای اخیر برونسپاری مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است و بازار جهاني برونسپاری از  161.9میلیارد دالر در
سال  2002به بیش از 235.6میلیارد دالر در سال  2010با نرخ رشد مرکب ساالنه 7.8درصد رسیده است ؛ پس به رغم تحقیق
ما که در روزگار و عصر برونسپاری زندگي میکنیم ،همین امر به وموح این مطلب را میرساند که برونسپاری هم اکنون یک
استراتژی کسب و کاری پذیرفته شده میباشد .در این راستا برونسپاری فرآیندهای کسب و کار یکي از متداول ترین اشکال
برونسپاری است(کزازی و همکاران .)1393 ،برونسپاری همه یا بخشي از فعالیتهای لجستیک سازمان به عرضهکنندگان
خارجي بصورت یک امر طبیعي در بین صنایع تبدیل شده است و به همین دلیل مدیریت موثر آن از اهمیت بسیار باالیي
2
مشخص شد که از بین  500شرکت برتر
برخوردار است ( .)Stefansson,2010طي تحقیقي که سوه در سال  2010انجام داد
مجله فرچون ،بیش از  60درضد آنها حدال یک قرارداد برونسپاری فعالیتهای لجستیک داشتهاند.در مقاالت گوناگون برخي از
تأثیرات مثبت برون سپاری فعالیت های لجستیک از قبیل کاهش هزینه ها ،افزایش کارایي ،افزایش انعطاف پذیری سازمان در
انطباق با تغییرات بازا ر ،کاهش زمان ارسال سفارشات ،افزایش قابلیت اطینان تحویل کاال و تمرکز بر روی فعالیتهای اصلي
سازمان بیان شده است ).)Stefansson,2010
رقابت جهاني کنوني سبب شده است تا بنگاههای اقتصادی برای رسیدن به بیشترین رقابتپذیری ضمن متمرکز
ساختن منابع خود بر فعالیتهای کلیدی ،به برونسپاری کارکردهای فرعي نظیر فعالیتهای لجستیک روی آورند(غالمي و
جوکار .)1393 ،در حالت کلي برون سپاری لجستیک یعني اینکه استفادهکنندگان از خدمات شرکت های لجستیک طرف
سوم ،از منابع خارجي برای بهبود عملکرد لجستیک خود استفاده ميکنند .هرچه خدمات لجستیک بیشتری برون سپاری شود،
مزایای چندگانه بیشتری ميتواند از منایع خارجي حاصل شود .برونسپاری بیشتر ارائه دهنذگان خدمات لجستیک را قادر مي-
سازد تا کاربران خود را در بهبود فعالیت های لجستیک خود یاری نموده که این امر موجب بهبود خدمات و مزایای بیشتر مي-
شود (.)Bustinza, Arias-Aranda and Gutierrez-Gutierrez,2010
از نظر بسیاری از این بنگاهها ،لجستیک دیگر نه تنها فعالیتي هزینهبر نیست بلکه یک مزیتي رقابتي به حساب مي-
آید .از این رو برای بهره برداری بهینه از این مزیت رقابتي ،فعالیتهای لجستیکي را به متخصصیني خارج از سازمان ميسپارند.
در این راستا زمینه شکل گیری بنگاه های لجستي طرف سوم فرآهم آمد و هرساله شاهد گسترش فعالیتها ،دامنه خدمات و
سودآوری این شرکتها در دنیا هستیم(غالمي و جوکار.)1393 ،باوجود سودآور بودن صنعت فوق و وجود پتانسیل باالی صنایع
ایران برای ارائه خدمات لجستیکي توسط بنگاههای لجستي طرف سوم ،هنوز شاهد فعالیت بنگاههای حمل و نقل و انبارداری
به شکل سنتي هستیم و برونسپاری فعالیت های لجستیکي بیشتر به شکل اجرای عملیات حمل و انبارداری کاال نمود پیدا

2

. Soh
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ميکند .به همین دلیل این تحقیق برآن است تا به بررسي وابستگي ،تعهد به روابط ،برونسپاری لجستیک و کفیت خدمات
بمنظور روشن نمودن نقش عوامل رابطهای در برونسپاری فعالتهای لجستیک و نتایج حاصل از آن ،بپردازد .لذا این تحقیق با
مشارکت تئوریک و ارائه راهنمایيهای مفید برای مدیریت مناسب وابستگي به شرکت های ارائه دهنده خدمات لجستیک از
طریق تقویت تعهد به روابط ،ميتواند حائز اهمیت باشد.
ادبیات و بیشینه
اگر به دنبال حرکت های توسعه ای طي سالهای گذشته نگاهي داشته باشیم در مي بابیم که ما در زمینه ارائه
خدمات کیفي و با صرفه به دنبال تکنیک ها و روش هایي بوده ایم که رویکرد برونسپاری در سالهای اخیر خود را به عنوان
یکي از این ابزار معرفي کرده است.)Stefansson,2010) .بعضي از شرکت ها در سالهای اخیر بخ منظور بهبود کیفیت خدمات
و محصوالت ،کاهش هزینه ها و زمان تولید و ارائه خدمات ،تمرکز بر روی مزیت های اصلي رقابتي و بطور کلي افزایش اثر
بخشي سازمان ،اقدام به برونسپاری فعالیت های خود به سازمان های تخصصي دیگر ،بهتر مي توانند بر روی فعالیت هایي که
ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند ،تمرکز کرده و بدین طریق اثر بخشي فعالیت های خود را به حداکثر برسانند .درواقع سازمان
هایي که با آهنگ رشد رقابت جهاني و محیط تجاری امروزی پیش نروند ،مورد انتقاد قرار مي گیرند .بسیاری از شرکت های
امروزی تالش مي کنند تا فقط فعالیت های عملیاتي محدودی را در داخل سازمان انجام دهند؛ و فعالیت هایي را که از اهمیت
کمتری برخوردارند ،از طریق قرارداد ها وموافقتنامه ها ،به سازمان های دیگر واگذار کنند .این واگذاری فعالیت ها باعث ایجاد
مشکالت جدیدی در نحوه مدیریت مسئولیت پذیری و اخالقیات مي شود؛ که تعهد به روابط ،مي تواند نقش مهم و فزاینده ای

در حل این مشکالت بین سازماني ایفا کند (.راسخ نیا)1391،
بنابراین در ارزیابي روابط برون سپاری ،در نظر گرفتن هزینه و سود به عنوان تنها عامل تأثیر گذار ،کافي نیست ،بلکه
بایستي حوزه های رفتاری موجود در روابط تجاری را نیز مد نظر قرار داد .از این دیدگاه ،درك مفهوم وابستگي و تعهد ،در روابط
برون سپاری جهت رسیدن به روابط بلند مدت و بادوام تر ،امری ضروری است  .مدیران شهرداری شهر آبیک با بدست آوردن
درك درستي از چگونگي ایجاد روابط بلند مدت با تأمین کنندگان مناسب ،مي توانند کنترل کیفیت و کمیت فعالیت های
تجاری خویش را بدست گیرند .برون سپاری همانند دیگر موضوعات علمي با تعاریف مختلف از دیدگاههای متفاوتي
برخورداراست (Brown, Luschand Nicholson,2007) .برون سپاری در مفهوم اولیه خود بدین معناست که سازمان بخشي
از فعالیتهای خود را به بیرون سپرده و در حقیقت،خود از فرایند خارج مي شوند و این کار توسط شرکت های تامین کننده
فعالیتها انجام مي شود.این مفهوم از برون سپاری به برون سپاری سنتي معروف است و در برون سپاری نومطرح مي شود که
کارکنان در حقیقت جابجا نمي شوند و خدمتي نو،توسط یک شرکت در مجموعه فرآیندهای کسب و کار همان شرکت مورد
استفاده قرار مي گیرد.در هر صورت چنانچه بخواهیم تعریفي بصورت جامع تر بیان کنیم،باید تمامي جوانب برون سپاری و دسته
بندیهای گوناگون را شامل شود .برون سپاری انتقال و یا نمایندگي دادن به یک تأمین کننده خدمات و یا عملیات همراه
بامدیریت روز به روز فرآیند کسب وکار مي باشد .براین اساس،مشتری خدمات مشخص تری را درباره موضوعات فرآیند مرتبط با
کسب وکار دریافت مي کند که مجموعه آنها فرآیند کسب وکار را تکمیل مي کند.بعبارتي مفهومي که براساس آن بخشي از
وظایف یک شرکت از داخل به خارج شرکت منتقل شده و توسط دیگران انجام میشود،برون سپاری راتداعي مي کند .هدف از
برون سپاری کاهش هزینه ها،افزایش کیفیت و یا آزادسازی برخي منابع شرکت برای تخصیص آن به اموری که دارای اولویت
بیشتری است ،مي باشد(Chu and Wang,2012).
لجستیک فرایند برنامه ریزی،اجرا و کنترل موثر وکارایي جریان وانبارش کاالها وخدمات واطالعات وابسته به آنها از
نقطه ی شروع تا نقطه ی مصرف به منظور برآوردن احتیاجات مشتری مي باشد.گستره لجستیک وابسته به  2مفهوم نقطه
مصرف ونقطه شروع مي باشد .لجستیک مدیریتي جامع است که بر کلیه سیستم های تولیدی احاطه داشته وکلیه ی فعالیت
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های یک شرکت را تحت تاثیر قرار مي دهد به عبارت بهتر لجستیک بر تمام فعالیت های عملیاتي یک شرکت یا مجموعه ای از
شرکت ها که هدف مشتر کي را دنبال مي کنند تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارد .این هدف مشترك برای شبکه شرکت ها
مي تواند همان برآورده کردن نیازهای مشتری باشد( .میجاني و جلیلیان)1396،
کیفیت خدمات یک رشته علمي نسبتا جواني 3است که در حدود دو دهه از تحقیقات در این زمینه مي گذرد .این
واژ ه برای افراد مختلف معنای متفاوت دارد .بهبود تعریف کیفیت نه تنها از جهت معنایي مهم است بلکه مهم تر از آ ن هدایت
کننده تالش های کارکنان در جهت رسیدن به خدمات با کیفیت تر خواهد بود .تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمي
در صنایع خدماتي نطیر خدمات بیمه ای ،بانکي و ...ایفا مي نماید چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری
حیاتي به شمار مي رود .در واقع امروزه رضایت مشتری وکیفیت خدمات به عنوان مسائل حیاتي در اغلب صنایع خدماتي به
شمار مي روند ،به ویژه این موضوع در رابطه با خدمات مالي که به طور کلي متمایز سازی خدمات در آن مشکل است ،حائز
اهمیت بیشتری مي باشد.کیفیت محصوالت و خدمات واحدهای تجاری استراتژیک مهمترین عاملي است که بر عملکرد این
واحدها اثر گذار است .آنها عنوان مي کنند که کیفیت برتر ،سودهای بیشتری از طریق قیمت های باالتر ایجاد مي کند و نیز
راهي است برای رشد واحدها (میجاني و جلیلیان.)1396،بعالوه بازل وگال اظهار مي کنند که به دلیل اثر کیفیت بر ارزش
ادراك شده از سوی مشتریان ،کیفیت خدمات نه تنها با قابلیت سودآوری ،سازمان بلکه با رشد سازمان نیز در ارتباط است.
تعهد رابطه هنجاری عبارت است از انگیزش احساسي یک طرف برای حفظ رابطه دوجانبه و بلند مدت با سایر
شرکاء و بر پایه هویتپذیری و درونيسازی هنجارها با سایر شرکاء قرار دارد.تعهد مشتری ،چیزی عمیق تر از تکرار خرید
(وفاداری) از یک شرکت است .تعهد الزامي است که آزادی عمل را محدود مي کند (فرهنگ لغت آکسفورد .)1969تعهد به
رابطه عبارت است از تمایل یک طرف رابطه به حفظ آن از طریق سرمایهگذاری مالي ،فیزیکي یا منابع مبتني بر رابطه است.
تعهد به رابطه ،شدت و کفیت یک رابطه بین سازماني را مورد سنجش قرار ميدهد و نشان دهنده ارتباطات بلند مدت است.
مهمتر از همه اینکه ،تعهد به رابطه نوعي سرمایه اجتماعي است که شرکاء را در کسب منابع مورد نیاز از طریق مبادالت
اجتماعي ،یاری مي رساند .به عبارت دیگر ،شرکایي که به روابط خویش تعهد دارند ممکن است دارای روابط از نوع نزدیک
باشند.( Morgan, R.M. and Hunt.2001) .
به گفته ) Morgan, R.M. and Hunt,(2001تعهد ابزاری مشتری عبارت است از نوعي نگرش یا تمایل پایدار
نسبت به یک شرکت یا نام و نشان تجاری خاص .اندازه ای که مشتریان به عنوان اعضای یک سازمان از لحاظ رواني به یک
سازمان ،نام و نشان تجاری یا محصوالت آن وابسته مي شوند ،و از طریق تمایل مستمر به حفظ عضویت ،رابطه شان با سازمان
مستحکم مي شود .تعهد رابطه ابزاری به تدوام رابطه بر اساس پاداش های خارجي و محاسبات طرفین از منافع اقتصادی و یا
مزایای حاصل از یک رابطه اشاره دارد .به عبارت دیگر ،در این نوع از تعهد ،طرفین بر اساس پاداش¬ها و مزایای پیشنهادی
طرف مقابل اقدام به حفظ رابطه و افزایش کیفیت آن مي نمایند(Brown, Luschand Nicholson,2007).
وابستگي جایگزین زماني ایجاد مي شود که یکي از طرفین با جایگزین های کمي روبرو باشد و یا دارایي های عیني و
ناملموسي زیادی در یک رابطه ارائه دهد .اگر رابطه پایان یابد،وابستگي جایگزین با وارد آوردن هزینه های تغییر،عدم اطمینان
را در یک رابطه افزایش مي دهد بنابراین مدیریت وابستگي جایگزین برای حفظ تعامالت مصرف کنندگان تدارکات و تامین
کنندگان تدارکات در طوالني مدت ضروری مي باشد و همچنین جهت کاهش خطرات احتمالي خاتممه رابطه از اهمیت زیادی
برخوردار است.بعالوه فرهنگ قدرتمند و فاصله دار چین ممکن است تاثیر وابستگي را به علت پذیرفتن سطح باالی قدرت
تشدید کند .به این ترتیب طرفین در یک فرهنگ قدرتمند و فاصله دار بیشتر احتمال دارد که در یک رابطه وابسته داخل شوند
Service Quality
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و خود به خود برای اجتناب از درگی ری های احتمالي رفتار مشارکتي در پیش بگیرند ویلیامسون معتقد است که دارایي های
خاص منبع اصلي فرصت طلبي و هزینه های تعامل است(Chu and Wang,2012).
وابستگي هدف بدین منظور هست که وقتي مصرف کنندگان به امیت و ارزش تامین کنندگان مانند منابع با ارزش
و توانایي های آنها واقف مي شوند بیشتر تمایل دارندروابط طوالني مدت با آنها داشته باشند(.هوفر )2009معتقد است که نیاز
برای منابع خارجي انگیزش مهمي برای همکاری مي باشد.بنابراین هرچه منابع با ارزش بیشتری از طرف تامین کننده برای
مصرف کننده تععین شود،مصرف کننده برون سپاری بیشتری خواهد داشت.همچنین مصرف کنندگان تدارکات بیشتر به سمت
تامین کنندگان با کفایتجلب مي شوند که بیشتر از دیگران عملکرد برون سپاری بهتری دارند.پس وابستگي هدف باعث مي
شود مصرف کنندگان تدارکات و عملکرد برون سپاری اعتماد داشته باشند و فعالیت های برون سپاری بیشتری با تامین
کنندگان خود خواهند داشت.)Stefansson,2010) .در چارچوب موضوع تحقیق مطالعات نزدیک داخلي و خارجي انجام شده
که بررسي خالصه ای از انها در بردارنده نتایج مفید جهت غنا بخشید به تحقیق است داشته باشیم  :کزازی و هماران (1393
) به شناسایي و الویت بندی معیارهای مؤثر در انتخاب تأمین کنندگان مناسب برای برون سپاری پرداختند :این پژوهش با
هدف شناسایي و الویت بندی معیارهای مؤثر در انتخاب تأمین کنندگان و انتخاب تأمین کننده مناسب جهت برونسپاری در
شرکت آذینتنه انجام گرفته است .در این بررسي از ساختار سودها ،فرصتها ،هزینه ها و ریسک ها برای تعیین و الویت بندی
شاخصهای موثر بر تصمیم گیری مدیران برای حل این مشکل استفاده شده است .به این صورت که ابتدا مطالعات اولیه در
خصوص شناسایي معیارهای تأثیرگذار در انتخاب تأمین کنندگان صورت گرفته .سپس این معیارها بر اساس شاخصهای اصلي
مدل  BOCRتفکیک شده .پس از آن پرسشنامه هایي جهت مقایسه و رتبه  -بندی این معیارها و تأمینکنندگان مورد نظر،
تنظیم و نظر کارشناسان مرتبط اخذ گردیده .با استفاده از روش  ANPو نرم افزار سوپردسیشن پاسخهای به دست آمده
تجزیه و تحلیل و ارزش وزني هر یک از معیارها محاسبه گردیده و الویت  -بندی معیارها و تأمینکنندگان صورت پذیرفته و در
نهایت مناسبترین تأمین کننده جهت برونسپاری شناسایي شده است .بنیادی نائیني ( )1399به بررسي و تحلیل عوامل
تأثیرگذار بر برون سپاری فعالیتهای سازماني پرداختند:در این تحقیق به بررسي پارامترهای مؤثر بر روی تصمیم گیری در مورد
برونسپاری پرداخته شده است .بدین منظور ،وزن پارامترهای تأثیرگذار در فرآیند تصمیم گیری برای انتخاب برونسپاری در
کارخانه آبکاری البرز طبق روش تحلیل سلسله مراتبي از دید کارشناس تعیین شده است .همچنین درصد اهمیت هر کدام از
این پارامترها از دید مدیریت کارخانه بهصورت طرح سؤاالت کلیدی مشخص گردیده .با توجه به نتایج بهدست آمده از روش
های مذکور ،انجام برونسپاری برای این کارخانه پیشنهاد شده است Huo, Kang, M and Zhao,(2015) .به بررسي
تأثیر وابستگي و تعهد به رابطه بر برونسپاری فعالیتهای لجستیک پرداختند :این تحقیق که بر روی  361شرکت در چین
انجام گرفته است نشان مي دهد که هم تعهد هنجاری و هم تعهد ابزاری برای مدیریت مناسب وابستگي به شرکت های
لجستیک طرف سوم ضروری است .همچنین نتایج تحقیق نشان ميدهد که هم برونسپاری عمومي و هم برون سپاری
پیشرفته اثر مثیتي بر کفیت خدمات دارند .الی و همکاران ( )2013به بررسي مدیریت روابط در برون سپاری لجستیک
پرداختند:این تحقیق که بر روی  134شرکت چیني که اقدام به برون سپاری فعالیت های لجستیک خود نموده اند انجام گرفته
است نشان ميدهد که روابط بین سازماني اثر مثب تي بر روابط برون سپاری دارد .همچنین نتایج این تحقیق نشان ميدهد که
بهبود روابط در برون سپاری لجستیک موجب بهبود عملکرد مالي شرکت ميشود .نتایج این پژوهش نشان داد که چگونه
مشارکت با نام تجاری مصرفکننده در این زمینه خاص شکل گرفته است و انتظار ميرود که نتایج با پیامدهای مهمي برای
نظریه و عمل بازاریابي همسو باشد Lai, Tian and Huo,(2013).به بررسي مدیریت روابط در برون سپاری لجستیک
پرداختند:این تحقیق بر روی  119شرکت چیني انجام گرفته نشان ميدهد که اعتماد و هنجارها عامل مهمي در کاهش
رفتارهای ناهنجار در روابط با شرکت های لجستیک طرف سوم ،بویژه در محیط های نامطمئن است.
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از آنجا که از بررسي عمیق ادبیات نظری مرتبط با موضوع تحقیق مدل مفهومي پیشنهادی پژوهش در شکل  1ارائه
شده است .این مدل مفهومي اقتباسي از مدل ) ، Huo, Kang, M and Zhao,(2015مي باشد .در ارتباط با چرایي
انتخاب این مدل باید گفت که پس از بررسي ادبیات موضوعي تحقیق و مطالعات تجربي نزدیک پیشین خارجي و داخلي ،
به یکسری مدلهای مفهومي با سازه ها ی تقریبا نزدیک به این نتیجه رسیدیم که مدل مقاله Huo, Kang, M and
) ، Zhao,(2015بخاطر بار نواری از جهت ترکیب سازها و ابعاد آن، ،ازلحاظ نو بودن در داخل کشور و تازگي و ارزش
کاربردی در محیط پژوهش(شهرداری آبیک قزوین) انتخاب شد
شکل:1مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق

فرضیه های:

فرضیه  : 1وابستگي جایگزین اثر معنيداری بر تعهد رابطه هنجاری دارد .فرضیه  :2وابستگي جایگزین اثر معني-
داری بر برونسپاری سفارشي دارد.فرضیه  :3وابستگي جایگزین اثر معنيداری بر برونسپاری پیشرفته دارد .فرضیه:4
وابستگي هدف اثر معنيداری بر تعهد رابطه هنجاری دارد .فرضیه  : 5وابستگي هدف اثر معنيداری بر تعهد رابطه
ابزاری دارد .فرضیه  :6وابستگي هدف اثر معنيداری بر برونسپاری عمومي دارد.فرضیه  :7تعهد رابطه هنجاری اثر
معنيداری بر برونسپاری عمومي دارد .فرضیه :8تعهد رابطه هنجاری اثر معنيداری بر برونسپاری سفارشي دارد.
فرضیه  : 9تعهد رابطه هنجاری اثر معنيداری بر برونسپاری پیشرفته دارد .فرضیه  :10تعهد رابطه ابزاری اثر معني-
داری بر برونسپاری پیشرفته دارد.فرضیه  :11برونسپاری عمومي اثر معنيداری بر کفیت خدمات دارد .فرضیه:12
برونسپاری سفارشي اثر معنيداری بر کفیت خدمات دارد .فرضیه :13برونسپاری پیشرفته اثر معنيداری بر کفیت
خدمات دارد.
روش تحقیق
تحقیق از نظر هدف کاربردی ،نوع کمي و روش توصیفي -پیمایشي  ،جامعه آماری جامعه آماری این تحقیق ،کلیه
کارکنان شهرداری ابیک هستند که بر اساس استعالم از واحد کارگزیني تعداد آنها برابر  80نفر بوده است ،که حجم نمونه
67نفری از طریق فرمول جامعه محدود شال کران انتخاب شده است .در این تحقیق  82پرسشنامه توزیع که بعد از جمع آوری
و غربالگری پرسشنامه های توزیع شده  67پرسشنامه سالم جهت آزمون آماری به دست آمد  .روش نمونه گیری :غیر تصادفي

در دسترس بوده است.ابزار جمع اوری اطالعات پرسشنامه استاندارد اقتباسي و بومي شده از مطالعه هو و همکاران ()2015
بوده .روایي محتوایي :پرسشنامه به نظر اساتید راهنما ،مشاور و  6نفر از خبرگان حوزه مطالعه بودند ،رسید و روایي پرسشنامه
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پس از انجام اصالحات الزم به روش محتوایي تأیید گردیدو بدین ترتیب اطمینان حاصل شده است که پرسشنامه همان
خصیصه مورد نظر محقق را مي سنجد و همچنین روایي سازه از طریق روایي همگرا و روایي واگرا یا افتراقي که از دو شاخص
معیار فورنل و الرکر ( )1981و آزمون بارهای عرضي بدست آمده است .مقدار ضریب آلفای اولیه بدست آمده برای پرسشنامه
بیشتر  0/70بود که نشان از سازگاری مناسب پرسشنامه بوده است .تجزیه و تحلیل دادههای :برای توصیف داده های جمعیت
شناختي از امار توصیفي و نرم افزار  SPSS 24و برای ازمون فرضیات و برازش مدل معادالت ساختاری از نرم افزار Smart

 SPLSبهره گرفته شده است.
یافته های

ویژگيهای جمعیت شناختي نمونه آماری در جدول  1آمده است .مشخصات شامل وضعیت جنسیت ،سن، ،
تحصیالت و تعداد خرید محصول بصورت انالین ميباشند که چگونگي توزیع آنها در بین پاسخگویان به پرسشنامه برحسب
فراواني ،درصد فراواني طبقهبندی و ارائه شدهاند .آمار توصیفي ،شاخصهای مرکزی و پراکندگي از جمله میانگین ،انحراف -
معیار و واریانس مربوط به هر متغیر از طرف پاسخدهندگان (پیوست ) 1مورد بررسي قرار گرفته است .که نتایج حاصل از آن در
جدول ( )1گزارش گردیده است.

یکي از پیش فرضهای اصلي
استفاده از آمار پارامتری و
رگرسیون نرمال بودن توزیع است.
جهت بررسي نرمال بودن داده ها
از روش آزمون کولموگروف
اسمیرنوف ( )KSاستفاده گردید
که نتایج حاصل از آنها که با
استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه
و در جدول ( پیوست )2گزارش گردیده است .در نتیجه تمامي متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال نیستند .لذا مي توان از
روش معادالت ساختاری با رویکردحداقل مربعات جزئي ،استفاده کرد.
آزمودن فرضیهها

برای بررسي فرضیههای تحقیق ابتدا باید ضرای ب مسیر مربوط به هریک از فرضیات محاسبه گردد .ازاینرو در شکل2
و  3خروجي ضرایب مسیر مدل معادالت ساختاری جهت آزمون فرضیات پژوهش که در مراحل قبل برازش آن نیز مورد تأیید
قرار گرفته ،ارائه گردیده است.
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شکل  :2مدل مفهومی با ضرایب استاندارد شده بار عاملی و ضرایب مسیر (ارزیابی مدلهای اندازهگیری)
شکل 2:مدل پژوهش با ضرایب  t-Valuesارزیابی مدلهای اندازهگیری)

تحلیل یافتهها (جدول )2نتایج آزمون فرضیه های پژوهش فرضیه اول :اثر وابستگی جایگزین بر متغیرهای تعهد رابطه ی
هنجاری ،برون سپاری سفارشی و برون سپاری پیشرفته .

د
ر راستای
بررسي اثر
وابستگي
جایگزین
بر
متغیرهای
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تعهد رابطه ای ،برون سپاری سفارشي و برون سپاری پیشرفته تنها رابطه وابستگي جایگزین و تعهد رابطه هنجاری مورد تائید
قرار گرفت چرا که آماری تي ( )4/013در تقطه بحراني قرار داشت که نشان دهنده عدم تائید فرض صفر و تائید فرض مخالف
است .ضریب مسیر برای رابطه فوق برابر با  0/295است که نشان مي دهد افزایش یک واحد در وابستگي جایگزین موجب مي
شود تعهد رابطه هنجاری  0/295واحد افزایش یابد .اماره تي برای رابطه وابستگي جایگزین و برون سپاری سفارشي برابر با
( ) 0/230است که نشان از تائید فرض صفر است همچنین آماری تي مربوز به وابستگي جایگزین و برون سپاری سفارشي برابر
با  1/017است که نشان از تائید فرضي صفر و عدم تائید فرض مخالف است .بر این اساس مي توان بیان کرد وابستگي
جایگزین در تحقیق حاضر با تعهد هنجاری رابطه مثبت و معني داری دارد .به این صورت که اگر شهرداری جایگزینهای کمي
برای طرف مقابل(پیمانکاران) خود داشته باشد و یا دارایي های ملموس و غیر ملموس بسیاری برای یک رابطه ارائه دهد.
وابستگي به جایگزین از طریق افزایش هزینههای جایگزني موجب افزایش عدم اطمینان در روابط ميشود .بنابراین مدیریت
وابستگي بخاطر حفظ روابط با ارائه دهندگان خدمات لجستیک در بلند مدت و کاهش ریسک بالقوه حاصل از بر هم خوردن
یک رابطه نقش بارزی پیدا مي کند .این عمل برای تعهد رابطه هنجاری در شهرداری مصداق داشته است ولي برای سایر
متغیرها یعني برو ن سپاری سفارشي و برون سپاری پیشرفته اینگونه نبوده است .لذا در نهایت اینگونه مي توان بیان کرد با
افزایش وابستگي جایگزین شهرداری تمایل دارد روابط خود را با پیمانکاراني که با آنها رابطه داشته داشته ادامه دهد و در این
میان به حفظ این رابطه متعهد هست.
فرضیه دوم :اثر وابستگی هدف بر متغیرهای تعهد رابطه ی هنجاری ،تعهد رابطه ی ابزاری ،برون سپاری عمومی .اثر
وابستگي هدف بر متغیرهای تعهد رابطه ی هنجاری ،تعهد رابطه ی ابزاری ،برون سپاری عمومي
در راستای بررسي تاثیر وابستگي هدف بر متغیرهای تعهد رابطه ی هنجاری ،تعهد رابطه ی ابزاری و برون سپاری
عمومي ،رابطه وابستگي هدف با تعهد رابطه هنجاری و تعهد رابطه ابزاری مورد تائید قرار گرفت ولي رابطه وابستگي هدف و
برون سپاری عمومي مورد تائید قرار نگرفت .چرا که آماری تي ( )8/273برای رابطه هنجاری در تقطه بحراني قرار داشت که
نشان دهنده ع دم تائید فرض صفر و تائید فرض مخالف است .ضریب مسیر برای رابطه فوق برابر با  0/485است که نشان مي
دهد افزایش یک واحد در وابستگي هدف موجب مي شود تعهد رابطه هنجاری  0/485واحد افزایش یابد .اماره تي برای رابطه
وابستگي هدف و تعهد رابطه ابزاری برابر با ( )6/697است که نشان از عدم تائید فرض صفر و تائید فرض مخالف است ضریب
مسیر برای این رابطه برابر با  0/575است که نشان مي دهد اگر وابستگي هدف یک واحد بهبود یابد تعهد ابزاری  0/575واحد
بهبود خواهد یافت .همچنین آماری تي وابستگي هدف و برون سپاری عمومي برابر با /230است که نشان از تائید فرضي صفر و
عدم تائید فرض مخالف است .بر این اساس مي توان بیان کرد وابستگي هدف در تحقیق حاضر با تعهد هنجاری و ابزاری رابطه
مثبت و معني داری دارد .بر این اساس مي توان بیان کرد افزایش جذاب شرکتهای پیمانکار ( شامل مزایای اقتصادی و غیر
اقتصادی ) عامل ي برای حفظ روابط کارفرما و شرکت های پیمانکار است .منابع با ارزشي که توسط این شرکت ها ارائه ميشوند
موجب ميشود تا استفاده کنندگان(شهرداری) از خدمات این شرکتهای به روابط خود اهمیت ویژهای بدهند .به عبارت دیگر،
وابستگي به اهداف ،استفاده کندگان از خدمات شرکتهای لجستیک وادار ميکند تا انگیزه دروني برای حفظ روابط پایدار با
آنها را در درازمدت افزایش دهند نتایج نشان مي دهد که شهرداری هم به ارش های مشترك بین خود و پیمانکاران و هم
منافع اقتصادی که از طرف مقابل دریافت مي کند توجه دارد .
فرضیه سوم :اثر تعهد رابطه ی هنجاری بر متغیرهای برون سپاری عمومی ،برون سپاری سفارشی و برون سپاری

تخصصی .در راستای بررسي اثر تعهد رابطه ی هنجاری با متغیرهای متغیرهای برون سپاری عمومي ،برون سپاری سفارشي و
برون سپاری تخصصي هر سه فرضیه مورد تائید قرار گرفت چرا که آماری تي ( )6/892برای رابطه هنجاری و برون سپاری
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عمومي در تقطه بحراني قرار داشت که نشان دهنده عدم تائید فرض صفر و تائید فرض مخالف است .ضریب مسیر برای رابطه
فوق برابر با  0/653است که نشان مي دهد افزایش یک واحد در تعهد هنجاری موجب مي شود برون سپاری سفارشي 0/653
واحد افزایش یابد .امار ه تي برای رابطه تعهد هنجاری و برون سپاری سفارشي برابر با ( )3/293است که نشان از عدم تائید
فرض صفر و تائید فرض مخالف است ضریب مسیر برای این رابطه برابر با  0/415است که نشان مي دهد اگر تعهد هنجاری
یک واحد بهبود یابد برون سپاری سفارشي  0/415واحد بهبود خواهد یافت .همچنین آماری تي تعهد هنجاری و برون سپاری
سفارشي برابر با  6/658است که نشان از عدم تائید فرضي صفر و تائید فرض مخالف است .بر این اساس مي توان بیان کرد
تعهدی که بر اساس اعتماد و ارزش های مشترك شکل گیرد مسلما تعهدی پایدار بین طرفین خواهد بود .به عبارتي دیگر
انگیزش احساسي یک طرف برای حفط رابطه دوجانبه و بلند مدت با سایر شرکاء و بر پایه هویتپذیری و درونيسازی هنجارها
عاملي است که منتج به حفظ این رابطه هم در برون سپاری عمومي ،برون سپاری تخصصي و برون سپاری سفارش مي شود.
فرضیه چهارم :اثر تعهد ابزاری بر برون سپاری سفارشی .در راستای بررسي تاثیر تعهد ابزاری بر برون سپاری
سفارشي شواهدی دال بر تائید فرضیه پژوهشگر مشاهده شد .آماری تي ( )2/162در تقطه بحراني قرار داشت که نشان دهنده
عدم تائید فرض صفر و تائید فرض مخالف است .ضریب مسیر برای رابطه فوق برابر با  0/192است که نشان مي دهد افزایش
یک واحد در تعهد ابزاری موجب بهود  0/192در برون سپاری سفرشي مي شود .بر این اساس مي توان بیان کرد زماني که
شهرداری مزایای مادی و اقتصادی در ایجاد رابطه با پیمانکاران متصور باشد این عمل سبب مي شود که آن در راستای برون
سپاری سفارشي تا حدودی اقداماتي صورت دهد .به این صورت که فعالیتهای لجستیک با نیازمندیهای ویژه که خود برای
تخصص و یا امکانات الزم را ندارد به پیمانکاران متبحر و متخصص واگذار مي کند .
فرضیه پنجم :اثر برون سپاری عمومی بر كیفیت خدمات .در راستای بررسي اثر برون سپاری عمومي بر کیفیت
خدمات شواهدی دال بر تائید فرضیه پژوهشگر مشاهده شد .آماره تي ( )2/498در تقطه بحراني قرار داشت که نشان دهنده
عدم تائید فرض صفر و تائید فرض مخالف است .ضریب مسیر برای رابطه فوق برابر با  0/436است که نشان مي دهد افزایش
یک واحد در برون سپاری عمومي موجب بهود  0/436در کیفیت خدمات مي شود .بر این اساس مي توان بیان کرد زماني که
شهرداری فعالیت های لجستیکي روزمره و عادی که خود را که بسیار با آن درگیر بوده و زمان و هزینه بسیاری زیادی را برای
آنها مي پردازد را به پیمانکاران خود واگذار کنند این عمل بهبود خدمات را در پي خواهد داشت به این صورت که این خدمات
در زمان کم تر و نیز با هزینه کمتر انجام مي پذیرد که نتیجه آن رضایت بیشتر ذی نفعان خواهد بود.
فرضیه ششم :اثر برون سپاری سفارشی بر كیفیت خدمات .در راستای بررسي اثر برون سپاری سفارشي بر کیفیت
خدمات شواهدی دال بر تائید فرضیه پژوهشگر مشاهده نشد .آماره تي ( )/225در نقطه بحراني قرار نداشت که نشان دهنده
تائید فرض صفر و عدم تائید فرض مخالف است .بر این اساس مي توان بیان کرد زماني که شهرداری فعالیت های لجستیکي
ویژه خود را که نیاز به توجه ویژه دارند را به دیگرا بسپارند این عمل تاثیر معني داری بر کیفیت خدمات نخواهد داشت.
فرضیه هفتم :اثر برون سپاری پیشرفته بر كیفیت خدمات .در راستای بررسي اثر برون سپاری پیشرفته و کیفیت
خدمات شواهدی دال بر تائید فرضیه پژوهشگر مشاهده شد .آماره تي ( )2/081در تقطه بحراني قرار داشت که نشان دهنده
عدم تائید فرض ص فر و تائید فرض مخالف است .ضریب مسیر برای رابطه فوق برابر با  0/362است که نشان مي دهد افزایش
یک واحد در برون سپاری پیشرفته موجب بهود  0/362در کیفیت خدمات مي شود .بر این اساس مي توان بیان کرد زماني که
شهرداری فعالیت های لجستیکي که نیازمن دانش و تخصص خاصي که با ارزش افزوده باال و خدمات پیچیده شناسایي مي-
شوند و به عنوان یک مزیت رقابتي مهم بشمار ميروند که ميتوانند قدرت پاسخگویي سازمانها به تغییرات محیطي را افزایش
دهند را به پیمانکاراني که دارای شرایط الزم هستند بسپارد مسلما موجبات بهود کیفیت خدمات را فراهم خواهند آورد.
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بحث و نتیجه گیری:
با توجه به مباني نظری و پژوهشهای انجام گرفته در زمینه موضوع مورد تحقیق مشخص است که نتایج به دست
آمده از این تحقیق در راستای مباحث ادبیات نظری و تحقیقات گذشته ميباشد .بطور کلي نتایج بررسي ها نشان داد که
وابستگي جایگزین بر متغی ر تعهد رابطه هنجاری تاثیر معني داری داشته است اما این متغیر بر متغیرهای برون سپاری
سفارشي و برون سپاری پیشرفته تاثیر معني داری نداشت .وابستگي هدف بر دو متغیر تعهد رابطه هنجاری و تعهد رابطه
ابزاری تاثیر معني داری داشت ولي این متغیر بر برون سپاری عمومي تاثیر معني داری نداشت .متغیر تعهد رابطه هنجاری بر
هر سه متغیر برون سپاری سفارشي ،عمومي و پیشرفته تاثیر معني داری داشت .برون سپاری عمومي و پیشرفته بر کیفیت
خدمات تاثیر معني داری داشت ولي برون سپاری سفارشي بر متغیر کیفیت خدمات تاثیر معني داری نداشت .در چارچوب
یافته های تحفیق مي توان پیشنهاد کرد که  -:شهرداری کارهای روزمره و وقت گیر خود را به پیمانکاران واجد شرایط که
دارای امکانات و تعهد مناسبي هستند واگذار کند -قبل از انتخاب و واگذاری فعالیت ها تمامي نیازمندی ها و خدماتي که باید
توسط پیمانکار انجام گردد را شناسایي و نحوه اجرای آن که باید زیر نظر خود مجموعه باشد ذکر گردد -در انتخاب پیمانکار
بینه مالي ،امکانات و تجهیزات مد نظر باشد در غیر اینصورت در ادامه همکاری نامالیمات فراواني مي تواند در این مسیر بوجود
آید -فعالیت های چون تهیه اطالعات برون سازماني و یا تهیه تجهیزات مورد نیاز به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار شود.
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