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چكيده
این پژوهش به بررسي تاثير مولفه هاي مالي و حسابداري بر برون سپاري فروش محصوالت شرکت زمرم
پرداخته است .هدف از پژوهش بررسي ميزان مطابقت و تبعيت الگوي برون سپاري محصوالت این شرکت با
شرایط آشوبناک بوده است .ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که پس از انجام آزمون هاي روایي و پایایي(با
ضریب باالي  7.0براي هر متغير) توزیع گردید .جامعه آماري پژوهش کليه مدیران و کارکنان شرکت زمزم
در استان تهران مي باشند که اساسا با موضوع برون سپاري فروش در ارتباط کاري بوده اند .پس از گردآوري
داده ها و انجام تجزیه و تحليل هاي آماري براي فرضيات پژوهش چنين حاصل شد که ویژگي غير خطي،
ویژگي خودمانایي ،ویژگي جاذبههاي غریب ،اثر پروانهاي ،ویژگي سازگاري پویا و ویژگي فراکتال بر
برونسپاري فروش محصوالت شرکت زمزم تأثير دارد .همچنين ویژگي هموستاسيس و ویژگي انشعاب بر
برون سپاري فروش محصوالت شرکت زمزم تاثيري نداشته و رابطه معني داري بين آنها مشاهده نشده است.
مهمترین پيشنهاد پژوهش انجام پژوهش در سطحي گسترده تر و براي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مي باشد.
واژههای کليدی :آشوب ،برون سپاري ،رفتار آشوبناک ،فروش ،نظم در بي نظمي.
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 -1مقدمه
امروزه مفاهيم مدیریت در دوره اي که به سمت آینده نگرش دارد تأکيد مي نماید .رویکردهایي که
امروزه در مدیریت مطرح شده و تحت عنوان مفاهيم پسانوین مدیریت و یا رویکردهاي نوین سازماني مي
باشند زیاد مي باشد .پست مدرنيسم که به عنوان یک نظام در علوم اجتماعي است ،رهایي یافتن از قالب
هاي تفکري استقرار یافته هدف قرار مي دهد .هرگونه تحقيق و انباشت اطالعات ذخيره شده را مورد انتقاد
قرار مي دهد .این موضوع بيانگر نوعي قيام به نظم استقرار یافته است و مشاهده هر چيزي را به یک چشم
انداز نسبي بيان مي کند ( .)nrhti vaiA iMl fadlik nitraM, 1997همچنين پيوندهاي ميان رشته اي خود
را در علوم مختلف نشان داده اند و باعث تئوري هاي متنوعي شده و دسته اي از آن علوم که از این امر
مستثني نشده است علم مدیریت است .از جمله این تئوري ها مي توان به تئوري پيچيدگي  1و تئوري آشوب
( ) nitrhM, 2010اشاره کرد .شاخه اي از تئوري پيچيدگي ،تئوري سيستم سازگار پيچيده و یا  2 SvCمي
باشد ( .)dsddiMl, 2011 ; tsor, 2003با توجه به آنکه سيستم هاي کسب و کاري امروزه روز به روز پيچيده
تر مي شوند ،تعيين چارچوبي براي تصميم گيري برون سپاري نيز به موضوعي مهم در شرکت ها تبدیل
شده است .هرچند که محققين در تعيين متغييرهاي مؤثر براي تصميم گيري در برون سپاري عوامل
مختلفي نگاشته اند ،اما شاید تا به حال این موضوع از دیدگاه ویژگي هاي تئوري آشوب نادیده انگاشته شده
است .شرکت زمزم که داراي واحد اصلي در تهران و نيز تعدادي شعبه در استان ها مي باشد با بهره گيري از
این تئوري به این مسئله پي خواهد برد که تا چه اندازه واحدهاي مستقل این شرکت به صورت خودگردان
عمل کرده و یا تا چه ميزان تابعي از شرکت اصلي مي باشند .تئوري آشوب با ویژگي هاي مختلف احتماال
وضعيت فعلي این شرکت در ارتباط با مولفه هاي تئوري را مشخص و پيشنهاداتي کاربردي را پيش پاي
پژوهشگران خواهد گذاشت.
همچنين پي بردن به نقاط ضعف و قوت سيستم در برون سپاري محصوالت این شرکت کمک مي کند
تا مطابق تئوري آشوب با کوچکترین تغيير در اهرم ها ،تغييرات اساسي را در کل سيستم فروش بوجود آورد.
شناخت این نقاط اهرمي این امکان را براي شرکت ایجاد ميکند که به وضعيتي بهتر هم نسبت به بازار و هم
نسبت به رقبا دست یاب د .اگر این نقاط نقاطي از کسب و کار و یا سيستم برون سپاري فروش باشند پس
ضرورت دارد تا هم در تئوري و هم در عمل مورد بررسي و اقدام قرار گيرند .از دیگر الزامات این پژوهش پي
بردن به یک هم افزایي در سيستم فروش و در کليت شرکت هست و این مهم در همنوایي تک تک اجزا
حاصل مي شود که ضورت دارد تعيين گردد.
با علم به این موضوع که ویژگي هاي تئوري آشوب مناسب سيستم هاي پيچيده است که تصميم گيري
مي نمایند ،در تصميم به برون سپاري احتماال کسب و کارها را به دو دسته خدماتي و یا توليدي و یا انجام
3
فعاليت هاي برون سپاري فعاليت هاي خدم اتي را توسط دو نوع شرکت هاي خدماتي و یا ساخت کاال
تقسيم بندي نماید .این تحقيق در نظر دارد تا بررسي نماید که آیا برون سپاري فروش شرکت زمزم تهران از
ویژگي هاي نظریه آشوب تبعيت مي نماید و یا خير .بعالوه اهدافي نظير پيروي برون سپاري فروش
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محصوالت این شرکت از ی ک الگوي تصادفي و یا یک رفتار متفاوت از دیگر اهداف پژوهش است .با توجه به
اینکه نوعي شباهت و یکساني در واحدهاي مختلف (شعبات) شرکت وجود دارد اینکه این شباهت ها تابعي
از واحد مرکزي سازمان باشد مي تواند در تصميم گيرها و برنامه ریزي براي فروش محصوالت این شرکت
مو رد استفاده باشد .انعطاف پذیري و قدرت شرکت در جابجایي سيستم هاي داخلي و تغيير فرایندها از دیگر
اهداف پژوهش است که در ادامه مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
بيتردید تئوري آشوب  4را مي توان پارادایمي جدید دانست که کاربردهاي زیادي را براي هر عملي در پي
داشته است .مانند هر کشف جدیدي ،تئوري آشوب با شواهد بسياري به ميدان آمده است که براي رد
باورهاي دیرینه کافي بهنظر مي رسد .واژه آشوب به نوعي درهم و برهمي کلي تعریف ميشود .این واژه به
معناي فقدان هرگونه ساختار یا نظم است (نمونهاي از رفتار آشوبناک را ميتوان در ریزش آب از یک آبشار
یا در شرایط جوي آب و هوا یافت ( .))1552 .rtaomrMrt daahitl.dبينظمي و آشوب نوعي بينظمي
منظم  9یا نظم در بينظمي است .بينظمي از آنرو که نتایج آن غير قابل پيشبيني است و منظم بدان جهت
که از نوعي قطعيت برخوردار است ( .)Hayles, 1990آشوب در لغت به معني در هم ریختگي ،آشفتگي و بي
نظمي است و این واژه به معني فقدان هر گونه ساختار یا نظم است و معموال در محاورات روزمره آشوب و
آشفتگي نشانه بي نظمي و سازمان نيافتگي به نظ ر آورده مي شود و جنبه منفي در بر دارد اما در واقع با
پيدایش نگرش جدید و روشن شدن ابعاد علمي و نظري آن امروزه دیگر بي نظمي و آشوب به مفهوم
سازمان نيافتگي ،نا کارایي و درهم ریختگي تلقي نمي شود .بلکه بي نظمي وجود جنبه هاي غير قابل پيش
بيني و اتفاقي در پدیده ه اي پویاست که ویژگي خاص خود را داراست (حاجي کریمي .)1305 ،آشوبناک
بودن رفتارها و حرکت پدیده هاي مختلف اعم از فيزیکي یا رواني در انسان یا در کسب و کار ما همه خبر از
بي نظمي غایي مي دهند .آشوبناک بودن تصادفي بودن نيست ،بلکه نظمي در درون بي نظمي و قاعده اي
در درون بي قاعده گي هاست .آشفتگي با ظاهري بي نظم در همه جا حضور دارد و در تمامي جنبه هاي
حيات انساني جلوه مي کند ،اما نکته مهم این است که این آشفتگي ساختارمند است (الواني.)1309 ،
آدامس ( ) Adams, Hآشفتگي را اینگونه تعریف مي کند :از آشفتگي زندگي زائيده مي شود درحاليکه ازنظم
عادت به وجود مي آید .بي نظمي در مفهوم علمي یک مفهوم ریاضي محسوب مي شود که شاید نتوان خيلي
دقيق آن را تعریف کرد اما مي توان آن را نوعي اتفاقي بودن همراه با قطعيت دانست .قطعيت آن به خاطر
آن است که بي نظمي دالیل دروني دارد و به علت اختالالت خارجي رخ نمي دهد و اتفاقي بودن به دليل
آنکه رفتار بي نظمي ،بي قاعده و غير قابل پيش بيني ،دقيق است.
در صورتي که بخواهيم ویژگي هاي تئوري آشوب و سرچشمه پيدایش آنها را ارائه دهيم خواهيم داشت:
(برگرفته از :شيرودي)1303 ،
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سرچشمه های پيدایش ویژگی های تئوری آشوب
خصيصه

اولين مفهوم مرتبط

موضوع تحقيق

اثر پروانه اي

در سال  1503توسط تحقيقات ادوارد لورنز بر روي
محاسبات دستگاه معادالت دیفرانسيل مطرح گردید.

محاسبات دستگاه معادالت دیفرانسيل
مربوط به جابه جایي حرارتي جو

سازگاري پویا

توسط مورگان در بررسي سيستم هاي بسيار پيچيده و
روابط بين آنها مطرح گردید

ارائه اصولي به جهت خاصيت خود
نظمي در سيستم ها

خود مانایي

در سال  1504توسط تحقيقات دنيس گابور مطرح
گردید

بررسي شباهت بين اجزا و ارتباط آن با
کل سيستم

جاذبه هاي غریب

در سال  15۹7توسط ادوارد لورنز کشف و توسط دیوید
روتل فلوریس تاکنس به این نام مطرح گردید.

بررسي روابط پدیده ها و تعامل بين
آنها

همچنين دستگاههاي معادالت تشکيلدهنده تئوري آشوب یا نظم غایي (سيستمهاي آشوبناک) داراي چند
مشخصه هستند که ميتوان به موارد زیر اشاره کرد)Cmarh, 1995( :
 -1-2خاصيت غيرخطیبودن
در این خاصيت ،معادالت آشوبي غير خطي بوده و تکرار شونده ميباشند (خاصيت غيرخطيبودن ).
این پدیده حاکي از آن است که رفتار یک سري آشوب گونه هيچ شباهتي با رفتار یک سري تصادفي ندارد.
یک سري آشوبگونه ،از یک فرآیند معين تبعيت مي کند و در عين حال دچار نوسانات بسيار بزرگ تصادفي
است که در فواصل نا معين اتفاق مي افتد .اگر یک سري فرآیند تصادفي داشته باشد ،قابل پيش بيني نيست
اما اگر فرآیندي آشوب گونه باشد ،هر چند پيچيده است و تصادفي به نظر مي رسد ولي به علت معين بودن
مي توان رفتار آنرا پيش بيني نمود ( .)liimsd.a W, 1989به عبا رتي منظور از این پدیده که گاهي شکستگي
هاي ناگهاني ساختاري در مسير زماني ناميده مي شود و اکثر دانشمندان بحثهاي غيرخطي را ریشه در
آشوبناکبودن معادالت و توابع مي دانند.
0

۹

 -2-2خاصيت خود مانایی
0

در این خاصيت ،معادالت آشوبي داراي خاصيت خاصيت خود مانایي هستند .طبق این ویژگي ،نوعي
شباهت بين اجزا و کل سيستم وجود دارد ،که هر جز از الگوي همانند و مشابه کل خود است .خاصيت
خودمانایي یا همشکل بودن جز با کل که در برگ درختان ،یک دانه برف ،منحني فونکوخ دیده ميشود ،در
خاصيت هولوگرافيک نيز به بياني دیگر قابل تشخيص است .هولوگرافي  5که یکي از شاهکارهاي ليزري است
اطالعات را بهصورت اشعههاي نوري بر صفحهاي به نام هولوگرام بهگونهاي ضبط ميکند که کل در همه اجزا
منعکس است .بدین ترتيب ،اگر صفحه هولوگرام بشکند در هر تکه ،همه خواص کل وجود دارد .همچون
آینهاي که در هر قطعه آن خاصيت بازتابي آینه موجود است (الواني.)1309 ،
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 -3-2خاصيت جاذبههای غریب
17

در این خاصيت ،دستگاههاي آشوبي داراي جاذبههاي غریب ميباشند .یک جذبکننده پيچيده ،یک
مجموعه غير قابل شمارش  11از نقاط است ،به طوري که کليه مسيرهاي زماني مجاور به آن جذب ميشوند و
مسيرهاي زماني که در داخل آن شروع ميشوند ،ميتوانند نامتناوب  12باشند و یا به هر تعداد از قبل
تعيينشده به طور اختياري تکرار شوند ( .) W.j. Baumol, 1989به عبارت دیگر یک سيستم پيچيده از زیر
جزءهاي زیاد و پيچيده اي تشکيل شده است که هر چند در نگاه اوليه یک مجموعه بينظم بهنظر ميآید اما
با اصطالح تئوري آشوب ،این زیر مجموعهها الگوهاي منظمي هستند که از بينظميهاي جزئي بدست
ميآیند .ویژگي جاذبههاي غریب از الگویي پيروي ميکند که این الگو به آنها معني و مفهوم ميبخشد.
بهعنوان مثال ميتوان به حرکتهاي بينظم و آشفته یک پاندو ل که ضرباتي به آن وارد شده است اشاره
کرد ،شاید در نگاه اول حرکت این پاندول بينظم به نظر آید ،اما هنگامي که در طول زمان و دفعات متعدد
رفتار این پاندول را زیر نظر ميگيریم خواهيم دید ،داراي نظم مشخصي ميباشد .مهمترین موضوع در
ویژگي جاذبههاي غریب را ميتوان زمان و طول آن و همچنين نگاه و جهت آن دانست .طول زمان و مدت
طوالني است که رفتار یک کسب و کار را قابل الگوپذیري معرفي ميکند .از طرفي چنانچه جهت نگریستن
به کسب و کار از یک دیدگاه باشد ممکن است ما را از دیدگاه کلي کسب و کار غافل نماید .بهعبارت دیگر،
هرچه دورنماي موضوع وسيعتر و افق دید گستردهتر باشد ،یافت جاذبههاي غریب ممکنتر و قدرت
پيش بيني بيشتر خواهد بود .تنها در یک زمينه وسيع و با تکرار وقایع است که ميتوان الگوي منظم
جاذبههاي غریب را پيدا کرد (الواني .)1309 ،سيستمهاي پيچيده دائما دجار جذبههاي گوناگون قرار
مي گيرند ،آناه دائما تحت نفوذ چندین جاذبه قرار دارند که در نهایت زمينه جاذبه غالب ،رفتار سيستم را
آشکار ميسازد .بعضي از جاذبهها سيستم را به سوي وضعيتهاي تعادل یا نزدیک تعادل ميکشند ،این عمل
از طریق بازخورد منفي انجام ميگيرد که از رشد ناپایداري جلوگيري ميکند .برخي از جاذبههاي دیگر سعي
مي کنند نظم و ریخت جدیدي به سيستم بدهند .اگر جاذبه مسلط (زمينه موجود) موفق شود ،انرژي
حرکتي سيستم و ناپایداري آن را دفع کند ،پتانسيلهاي تغيير به تحليل ميروند و سيستم به وضعيت
متزلزل قبلي خود بر ميگردد .از طرف دیگر اگر جاذبه جدید غلبه کند ،انرژيهاي توليد شده را جذب
خواهد کرد و نظم جدید حاکم ميشود (اعتباریان .)130۹ ،در این ویژگي صفت غریب اشاره به الگوي
هندسي جاذبه دارد و جاذبههاي غریب بدون الگو نيستند و از الگویي پيروي ميکنند و خاصيت و ارزش آنها
هم در وجود الگو است .این جاذبهها داراي ویژگيهاي هندسي پيچيدهاي هستند و داراي ابعاد غير صحيح و
شکنهاي ميباشند ،مسير آنها به هم پيچيده ،چند جهته و گسترده است .در جاذبههاي غریب هيچ مسيري
تکرار نمي شود و هر مسير براي خود مسير جدید و منحصر به فرد است .مطابق تئوري آشوب جاذبهها نقاط
اساسي نظم و ارتباط هستند یا خطوط نيرو و تأثيري هستند که بدون شرایط خاص ،یک نظم دائمي روي
شکل و رفتار یک سيستم اعمال ميکند .به عنوان یک اصل سازماندهي اساسي ،جاذبهها در شکل و حالت
ذاتي ،بعد از انشعاب یک سيستم نفوذ ميکنند حتي هنگامي که آن سيستم از انشعابهاي متوالي توسعه
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یابد .یک جذب کننده یک سيستم را به یک الگوي رفتاري محدود محصور ميکند و ميتواند جذب به یک
نقطه ثابت ،به یک سيکل منظم یا به فرمهاي پيچيده تر رفتاري باشد .در ارتباط با شکنهها ،نظم زیربنایي
ممکن است شامل رفتار نامعقول باشد و به عنوان یک محک نظم عمل کند (فيض ،الهي راد. )1309 ،
 -4-2اثر پروانهای
در این خاصيت ،نتایج نهایي این گونه معادالت ،شدیدا تحت تأثير تغييرات جزئي در شرایط اوليه
آنهاست (اثر پروانهاي  .)13یک سري زماني آشوبگونه به شرایط اوليه حساسيت بسيار زیادي دارد .یعني در دو
سري زماني با فرآیندهاي آشوبگونه ولي با شرایط اوليه بسيار نزدیک به هم ،مسيرهاي زماني آنها پس از
مدتي به کلي از یکدیگر متمایز شده و به صورت دو سري زماني متفاوت از هم بهنظر خواهند رسيد .هر چه
شرایط دو سري به هم نزدیک تر باشد ،مدت زماني که مسيرهاي زماني آنها شبيه به هم هستند ،بيشتر
خواهد بود ( .)W.j. Baumol, 1989بهطور کلي در تفکر بينظمي و آشوب ،ممکن است واردهاي جزئي
موجب اثر عظيم و شگرف در سيستم شود .یافتن نقاط حساس و به بياني تمثيلي اهرم و نقطه اتکا مساعد،
باعث ميشود تا با نيرویي اندک به نتایجي بزرگ دس ت یافت .مدیران امروز اگر بتوانند این نقطات اتکا یا
پایگاه هاي استراتژیک و کليدي را بيابند ،خواهند توانست با واردهاي کوچک تأثيري عظيم و فراگير ایجاد
کنند (الواني .)1309 ،بهعبارت صحيحتر این ویژگي خطي نگریستن بهگونه اي که یک تغيير جزئي اثر نيروي
اوليه جزئ ي و یک تغيير کلي و بزرگ اثر متقابل مشابه ميباشد را منفي ميکند.
پيترسنگه ،اثر پروانهاي را در بحث سازمانهاي یادگيرنده تحت عنوان اصل اهرمي نامگذاري کرده است.
به زعم او اساس تفکر سيستمي خاصيت اهرمي است ،اصلي که با استفاده از آن بهترین و بيشترین نتایج ،نه
از تالش هاي وسيع و گسترده ،بلکه از اعمال کوچک ،محدود و سنجيده حاصل ميشوند (الواني.)1309 ،
شناخت نقاط اهرمي و تکيهگاه مي توانند منجر به وضعيتي بهتر و فراتر از رقبا گردد .نقاط اهرمي و
تکيهگاه ها ،گاهي ممکن است نقاطي از کسب و کار باشند که از دیدگاه تحليلگران سيستم و
تصميمگيرندگان اصلي دیده نشده باشند.
عالوه بر  4ویژگي باال ميتوان ویژگيهاي زیر را به آنها اضافه کرد:
 -5-2خاصيت سازگاری پویا
در این خاصيت ،سيستمهاي بينظم در ارتباط با محيط انسان همچون موجودات زنده عمل ميکنند و نوعي
تطابق و سازگاري پویا بين آنها و پيرامونشان برقرار است (خاصيت سازگاري پویا یا خاصيت سيستمهاي
پيچيده سازگار شونده  .)Widltsr, 1992( ) 14سيستمهاي بينظم و آشوبناک داراي ویژگي تطبيقپذیري با
محيط اطراف خودشان هستند ،که بنام ویژگي سازگاري پویا شناخته ميشوند .سيستمهاي آشوبناک داراي
ویژگي سازگاري پویا ،ویژگيهاي ذیل را نيز دارا هستند ( :خالصهاي از :الواني)1309 ،
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ویژگیهای سيستمهای آشوبناك دارای خاصيت سازگاری پویا
ردیف

ویژگی

توصيف

1

خود
کنترل

سيستم هاي داراي ویژگي سازگاري پویا داراي اجزاي مستقلي هستند که بدون اخذ دستور از
واحد مرکزي بهطور خودگردان عمل ميکنند .بهگونهاي که بدون وجود یک واحد مرکزي
مستقل و جداگانه فرماندهي هر کدام بهطور مستقل بهگونهاي عمل ميکنند که حتي در تضاد
با جز دیگر نميباشند.

2

همافزایي

سيستم هاي پيچيده سازگارشونده ،نحوه سازماندهي ،ارتباط اجزا با هم و پيچيدگي روابط بين
آنها ،قادر ميباشند نوعي همافزایي را در حالت مطلوب بوجود آورد که این موضوع از تک تک
اجزا حاصل نميگشت.

3

یادگيرنده
بودن

سيستمهاي داراي ویژگي سازگاري پویا ميتوانند از طریق بازخورد یادبگيرند و این ویژگي در
درونشان تعبيه شده و جن به خارجي براي آنها ندارد .در مقابل ،رفتارهاي عوامل پيراموني اجزا با
هم ارتباطي خاص برقرار کرده و نسبت به آنها عکسالعمل نشان ميدهند.

4

انعطاف
پذیري

سيستمهاي داراي ویژگي پویا ميتوانند خود را با صور گوناگون و کاربردهاي مختلف پيرامون
خود هماهنگ ساخته و ضمن داشتن انعطافپذیري بقاي خود را تضمين نمایند ،بهعبارتي این
سيستمهاي داراي نوآوري و انعطافپذیري هستند.

این سازگاري در سيستمهاي بينظم و آشوبناک مانند هوشمندي مغز انسان از نوع ظهور لحظهاي است.
ميزان و چگونگي هوشمندي مغز از قبيل تعيين نشده ،طرحي براي آن پيشبيني نشده ،بلکه یک پدیده در
حال ظهور (شدني) برنامهریزي نشده است که در جریان زمان تکامل ميیابد (اعتباریان.)130۹ ،
 -6-2خاصيت هموستاسيس
تئوري سيستمها ،مدعي است که سيستمهاي بينظم به طور طبيعي نوعي خاصيت هموستاسيس دارند،
یعني از نوعي حالت تعادل گرایي یا خود نگهدارنده پویا و حالت پابرجایي برخوردارند (خاصيت هموستاسيس
 .)ttaMr harrh, dial( )19این ویژگي که به خصوصيت تعادل گرایي یا خود نگهداري پویا و حالت پابرجایي
در سيستمهاي پيچيده بازشناخته ميشود ،بنام هموستاسيس ناميده ميگردد .بهعبارت صحيحتر این ویژگي
یعني حفظ متغيرهاي اصلي سيستم در محدودهاي مشخص ميباشد .متغيرهاي ضروري ،کميتهایي هستند
که حالت و هویت سيستم را بيان ميکنند ،هرچند که ممکن است متغيرها را به دو صورت متغيرهاي
همزیستي یا حياتي و متغيرهاي تضایفي دستهبندي کرد ،بحث اصلي انجا در اصل همان متغيرهاي حياتي
سيستم است .چنانچه متغيرهاي مزبور از محدودههاي خویش خارج شوند ،خاصيت تعدل گرایي از بين
مي رود و سيستم هویت خویش را از دست ميدهد (فرشاد .)13۹2 ،شاید بتوان این ویژگي را معادل خود
سازماندهي ،خود نظم دهي شناخت .خود سازماندهي فرآیندي طبيعي است که در آن از حالت آشوب که به
واسطه انشعاب به وجود آمده ،دوباره نظم ظاهر ميشود .این فرآیند برقراري مجدد نظم بعضا بهعنوان ضد
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آشوب و پيامد انشعاب شناخته ميشود .کافمن  1۹با توجه به اینکه بعضي از سيستمهاي سازمان نيافته
بهظطور خود به خود تفکيک شده و سپس در یک سطح باالتر و جدید نظم استحکام ميیابند ،خود
سازماندهي را بهعنوان یک نيروي ضد آشوب توصيف ميکند ،عالوه بر این او بحث ميکند که نظم جدید
بيشتر از آنکه از نيروهاي خارجي به وجود آید ،از اصول و قواعد داخلي به وجود ميآید.
همچنين کافمن پيشنهاد مي دهد که پدیده خود سازماندهي یک نيروي تطبيق نيمه تکاملي است که
باعث ميشود سيستمها به سطوح باالتر پيچيدگي و نظم ،به دنبال شکست و فروپاشي نظم قبلي و پایينتر
سيستم ،برسند .در این مسير انشعاب یا بحران براي تکامل نظم باالتر الزم است .از طریق این فرآیند خود
سازماندهي ،اشکال ،ساختارها ،رویهها ،سلسله مراتب ،روابط و پدیدههاي ادراکي جدید ،به سيستم یک شکل
جدید و گاهي اوقات شکل تجدید شده مي دهند .این حالت ممکن است توانایي بعضي از سازمانها براي بقاء
و حتي پيشرفت به دنبال بحرانهاي ویرانگر به حساب آید ،براي مثال سيگر و آلمر  10اشاره ميکنند که
انگيزههاي سازماني مي توانند به عنوان نيروهاي احياگر و تجدید کننده عمل کنند .آشوب و عدم اطمينان
فاجعه  11سپتامبر ،خود سازماندهي خود انگيخته در سطوح متنوع ایجاد کرد .ساختارهاي نظم بهعنوان
کارمندان مرکز تجارت جهاني به وجود آمده اند و شروع کردند به سازماندهي تيمهایي براي هماهنگي
محافظت از آسيب دیدگان که شامل کمک به همکاران زخمي و از کار افتاده بود .اصل خود سازماندهي،
نگراني غلبه هرج و مرج بر آشوب نظمدار را کاهش ميدهد .بهعنوان مثال اگر تعداد گزارشهاي ماهانهاي که
به یک مدیر ميرسد از  47گزارش به  297گزارش برسد ،در چنين حالتي مدیر قادر به حفظ کنترل نخواهد
شد و مجبور خواهد شد به سيستم اجازه تفکيک دهد ،طوريکه بتواند خود را تحت شرایط جدید اصالح
نماید (فيض ،الهي راد.)1309 ،
 -7-2فراکتال/شكنه ها
در این خاصيت ،تئوري آشوب صفات نظم سيستم پيچيده به شکل الگوها ،ساختارها و خصوصيات خود
تکرار و بهطور طبيعي ایجاد شونده را بيان ميکند که شکنهها  10ناميده ميشود .شکنهها با ارزیابي یا توصيف
سيستمهاي پيچيده مورد توجه واقع شدند .ماندلبروت  15ریاضيدان همهفن حریف ،واژه شکنه ( )Fractalرا از
واژه التين  Fractiousابداع و به دست آورده است؛ که به مفهوم شکستن و ایجاد الگوهاي نامنظم است.
جسم شکنهاي به صورت کل و جز یکسان دیده ميشود؛ یعني آنها از خاصيت خودمانندي  27برخور دارند .به
عبارت دیگر شکنهها در طرحهاي مشابه در مقياسهاي متفاوت تکرار ميشوند .شکلها هر اندازه که از
نزدیک مورد آزمایش قرار گيرند ،مشابه هستند .بدین ترتيب که هر جزئي از الگو همانند و مشابه کل
مي باشد و باز هر جزئي مشابه اجزا فرعي خودش است .ساختارها و خصوصيات سيستمهاي پيچيده به خود
مانندي یا همخواني در بين چندین مقياس یا سطوح اشاره دارد یا به دیدگاههایي که یک شکل کلي یا فرم
زیر بنایي براي سيستمهاي پيچيده ارائه ميدهند .این ساختارهاي خود مانند یا مجموعههاي شکنه به دنبال
یک فرم ثابت روي مقياسهاي مختلف تکرار ميشوند .الگوهاي شکنهاي در روند دادههاي اقتصادي ،الگوهاي
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ابر ،جریان ترافيک ،محرک هاي نامشخص و سيال و الگوهاي آب و هوا توصيف شده است .الگوهاي اساسي
نظم معموال با دیدگاههاي مجزا یا در نقاط مجزایي از زمان آشکار نيست .با این وجود این الگوها حتي در
حضور درجه باالیي از تغييرپذیري نيز ایجاد ميشوند و شکلي از نظم و ساختار را براي سيستمهاي آشوبناک
فراهم ميکنند (فيض ،الهي راد .)1309 ،به عبارتي این ویژگي در اصل ویژگي خود مانایي است که گاهي با
فراکتالها شناخته ميشوند .این ویژگي در اصل زماني ایجاد ميشود که بتوان دیدگاه سيستمي داشته و
جزء را همانند کل پنداشت و به عبارت صحيح تر هر فعاليتي را در کل سيستم مؤثر دانست  .21بهطور کلي از
مهمترین اثرات این ویژگي در هنگام آشوب ایجاد وحدت رویکرد و نگاه به فعاليتهاي فعلي کسب و کار
ميباشد.
 -8-2انشعاب
در این خاصيت ،انشعاب عملي است که در آن یک واحد اصلي به دو واحد فرعي تقسيم ميشود و
سطوحي هستند که در آنجا پيچيدگي رفتار دو برابر ميشود .پيوستار آشوب داراي نقاطي است که بينظمي
در آنها از سطحي به سطح دیگر تغيير ميکند و کم و زیاد ميشود .این نقاط تغيير را شکافگاه یا دو
شاخگي  23مينامند که به معني تقسيم شدن به دو شاخه یا دو قسمت است .این واژه اصطالح مناسبي است،
زیرا نقاط دو شاخهاي ،آن دسته از سطوح بينظمي اند که در آنها پيچيدگي رفتار ،دو برابر ميشود .همه
سيستم هاي پيچيده حتي آنهایي که ظاهرا ثبات و نظم بلند مدتي دارند ،پتانسيل انشعاب را دارند .با این
وجود وقتي سيستمها به سطوح باالتر پيچيدگي و غيرخطي بودن مي رسند و همراه با سطوح باالتر تبادالت،
ارتباط و وابستگي محيطي هستند ،انشعاب و تفکيک احتمال وقوع زیادي دارد .مطابق واژگان تئوري آشوب
بحرانهاي سازماني در نقاط شکست سيستم هستند نقاط تغيير شدیدي هستند که جهت خاصيت و
ساختار سيستم اساسا مختل شده و از مسير قبلي منحرف ميشود ،آنها تغييرات ناگهاني ،ناپيوسته واگرا در
سيستم رسمي هستند که در آنها نظم برقرار شده ،ترکيب بهنجار ،الگوهاي رابطهاي و تعدل از بين ميرود.
همچنين تئوري آشوب بيان مي کند که احتمال زیادي وجود دارد که سازمانها با سطوح باالتر وابستگي
محيطي و پيچيدگي ،بهطور فزاینده نشانگر سازمانها خيلي مدرن با سایز بزرگتر ،حضور جهاني ،پيچيدگي
تکنولوژي ،محيطهاي پویا و تغيير سریع است (فيض ،الهي راد.)1309 ،
22

 :9-2برونسپاری
از سویي دیگر کسب و کارها به دالیل گوناگون و به خاطر منافع مختلف که نصيب آنها ميشود به
برونسپاري  24روي آورده اند .به عبارتي آنچه دنياي امروز به نمایش گذارده است به این شکل بوده که کسب
و کارها فعاليتهاي محدود را براي انجام کار خود بر ميگزینند و مابقي فعاليتهاي خود را به
تأمين کنندگان خارج از کسب و کار واگذار خواهند کرد .بهعبارت سادهتر برونسپاري یک تصميم تجاري
آگاهانه و مبتني بر تفکر براي انتقال کار داخلي به یک تأمينکننده خارجي ميباشد (iMl lrrir, 1999
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 .)nrMrtoواگذاري برخي فعاليتهاي تکراري و متناوب داخلي و نيز اختيارات تصميمگيري کسب و کار ،به
پيمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهمنامه را نيز برونسپاري ميگویند ،مفهوم این عبارت این
است که نه تنها خود فعاليتها واگذار ميگردند ،بلکه غالبا عوامل توليدي و اختيارات تصميمگيري مرتبط با
آن نيز واگذار ميگردند ( .)ttriArt, 1991براي دستيابي به مزیتهاي رقابت در دنياي کنوني کسب و کار،
به استراتژي هاي جدیدي نياز است که عالوه بر وجود آنها به پيچيدگي و تعدد عوامل مؤثر بر روي آن
استراتژيها توجه نماید.
در این شرایط شاید بتوان گفت نقطه اتکاي مناسبي که از طریق تبعيت از ویژگيهاي آن ميتواند در
برون سپاري مؤثر باشد و آن را به نحو صحيح رهنمون نماید تئوري آشوب است .براي برون سپاري به مثابه
یک اقدام کليدي تجاري است که امروزه بسياري از شرکت ها براي پيشبرد مقاصد خود ناگریز به روي
آوردن به آن مي باشند .چرا که تنها بوس يله این رویکرد مي توانند نسبت به تغييرات حاصل از فشارهاي
رقابتي و اقتصادي بازار پاسخگو باشند .شرکت زمزم نيز در سال هاي اخير ميزان قابل توجهي از حجم
فروش شرکت را در فرایندهاي برون سپاري دخيل نموده است .بطور کلي تحقيقاتي که در زمينه برون
سپاري صورت پذیرفته ش ده است نشان مي دهد که استفاده از برون سپاري باعث کاهش هزینه و افزایش
تمرکز شرکت ها بر روي فعاليت اصلي خودشان مي شود ( .)Watr lioaMroo, 1997مطالعات و بررسي ها در
صنایع مختلف پيرامون برون سپاري در فعاليت هاي خدماتي متنوع در شرکت ها اعم از بزرگ و کوچک این
نتي جه را حاصل کرده است که آنها یا در فعاليت هاي برون سپاري فعال مي باشند یا ترجيح مي دهند تا
فعاليت هاي خود را بطور سنتي در داخل شرکت انجام دهند .در تحقيقي که در سال  2774توسط یکي از
گروه هاي مطالعاتي در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا صورت گرفته شده است نتایج ذیل حاصل شد:
مزایای حاصل شده برون سپاری در شرکت های بزرگ و کوچک
شرکت های

ردیف

مزایای حاصل شده

1

تسریع در انجام پروژه

٪3

2

انتقال ریسک

٪3

٪1

3

آزادسازي منابع داخلي

٪۹

٪3

0

4

کاهش زمان ارائه به بازار

٪۹

٪4

5

9

کاهش هزینه ها

٪23

٪32

17
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ردیف

مزایای حاصل شده

بزرگ

کوچک
ناچيز

۹
0

شرکت های
بزرگ

کوچک

بهبود تمرکز تجاري

٪21

٪9

کسب و کاردهي مجدد
داخلي

٪1۹

٪5

دسترسي به نيروي کار
متغيير
دسترسي به منابع
غيرقابل دسترس

٪۹

٪10

٪12

٪2۹

٪4

٪3
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 -11-2پيشينه پژوهش
بطور کلي نظمي که در مفهوم ریاضيات قبول محسوب ميشود که شاید نتوان خيلي دقيق آن را تعریف
کرد ،اما بتوان آن را نوعي اتفاقي بودن همراه با قطعيت  29دانست .قطعيت آن بهخاطر آن است که بينظمي،
دالیل دروني دارد و به علت اختالالت  2۹خارجي ،رخ نميدهد و اتفاقيبودن به دليل آنکه رفتار بينظم،
بيقاعده و غير قابل پيشبيني ،دقيق است ( .)Prs.d, 1989بایستي مدنظر داشت که تاریخچه بررسي
موضوع آشفتگي تنها به مواردي که اشاره گردید ختم نميگردد ،بهگونهاي که با کمي دقت ریشه این
موضوع در جايجاي علوم مشخص است .پرایگوگين  20برنده جایزه نوبل شيمي در  1500بر این نکته پاي
ميفشارد که ما ميتوانيم نظم را از بينظمي به دست آوریم و یا در موردي دیگر جاکوبس  20معمار و
شهرساز ،شهر منچستر را نا موفق مي دانست زیرا نظم یافته و به چند منطقه تقسيم شده بود و کارخانهها و
منطقه هاي مسکوني و بازرگاني هرکدام در بخشي قرار گرفته بودند ،این نظم ،قابليت انعطاف را از شهر سلب
کرده و قدرت تطبيق و رقابت آن را کاهش داده بود .در مقابل شهر بيرهنگام ،کسب و کار نایافته ،با بسياري
از مؤسسات متفاوت و مختلف که درهم و برهمي مينمود از موفقيت بيشتري برخوردار بود ،زیرا همين
بينظمي ،وضعيتي تطبيق پذیر و سازگار با شرایط متغيير را ایجاد کرده بود و تا به امروز این شهر توانسته
است پيشرفتهاي بيشتري نسبت به منچستر داشتهباشد .در موردي دیگر آدامز  25مورخ آمریکایي آشفتگي
را تشریح ميکند و ميگوید :ا ز آشفتگي زندگي زایيده ميشود در حالي که از نظم ،عادت بوجود ميآید( ,
 .) Prs.d1989اما بطور کلي ریشه مبحث آشفتگي را در علوم مختلف از سيستمهاي بسيار ساده تا بسيار
پيچيده و در علوم گوناگون از طب تا شهرسازي و کسب و کار ميتوان یافت.
جيمز گليک در کتاب خود تحت عنوان (آشوب :ایجاد یک علم جدید) ،چشم اندازهاي جدیدي را از
واقعيت هاي فراروي ،روش هاي جدید ،درک علت و معلول را جهت برقراري نظم و حل و فصل
پيچيدگي هاي سازمان ارائه مي کند ،این نظریه که با نظریه آشوب در ارتباط است ،بعدها توسط
اندیشمن داني نظير روگر لوین در کتابي تحت عنوان (پيچيدگي :زندگي در لبه نظم و آشوب) و ميتچل و
الدروپ در کتابي به نام (پيچيدگي :علم نوظهور در لبه ي نظم و آشوب) توسعه یافت .برخي از اندیشمندان
معتقدند که این دو نظریه بخشي از آشوب اند ،برخي دیگر هم اعتقاد دارند که این دو موضوع هر کدام یک
روي سکه اند .عده اي نيز ،اعتقاد دارند که تفاوت قابل تمایزي بين این دو نظریه مشهود نيست .به هر روي،
نظریه آشوب یا نظریه پيچيدگي سازمان زایيده تغييرات ایجاد شده در دانش بشري و تغيير ماهيت محيط
کار و روابط آن است (شيرودي .)1303 ،اگر چه تئور ي آشوب اغلب مرتبط با فيزیک ،ریاضيات و زیست
شناسي است ،به طور فزاینده به عنوان چارچوب تئوریکي جامع در علوم اجتماعي شناخته مي شود(فيض،
الهي راد .)1309 ،در خصوص تئوري آشوب مطالعات گوناگوني صورت گرفته شدهاست ،اما ميبایستي بنيان
این نظریه را توسط ریاضيداناني چون ادوارد لورنز  37و جيمز یورک  31در دهههاي  15۹7و  1507دانست .در
پژوهش هاي بعدي نيز ،کوهن ،مارچ و السن ( )1502در یک روش شبيه سازي شده به کاربرد مدل آشفته
در تصميمگيري پرداختند و به این نتيجه رسيدند که تصميمگيري ،تالقي مسائل ،راه حلها و روشها و
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تصميمگيرندگان همگي موقتي است .کوینر ( ) 150۹در یک مطالعه موردي به بررسي مدل آشفته در
مدارس کشور نروژ پرداخت و نتيجه وي که پيرامون تصميم گيري در مدل هاي آشفته بود عنوان ميدارد که
تصميم گيري مطابق مدل آشفته است .در پژوهشي دیگر السن ( )150۹به بررسي مدل آشفته در
دانشگاه هاي دولتي ایاالت متحده آمریکا براي انتخاب رئيس دانشگاه در خالل یک مطالعه موردي پرداخت.
در نتيجه شواهد پژوهش از مدل آشفته پشتيباني کرده است .این نتيجه براي پژوهش رومت وایت ()150۹
که بصورت مطالعه موردي و در بررسي مدل آشفته در تأسيس دانشکده پزشکي در نروژ بوده است یکسان
گزارش شده است .بعالوه ،وینر ( ) 150۹به بررسي مدل آشفته در نظام ثبت نام مدارس منطقه در
سانفرانسيسکو پرداخت و شواهد ،از مدل آشفته پشتيباني کرده و پيامدهاي ضرب االجل را گوشزد نموده
است .در پژوهشي متفاوت ،پين فيلد ()150۹مدل آشفته و مدلهاي مرتبط دیگر در کسب و کارهاي
کانادایي را مورد مطالعه قرار داد و به این نتيجه رسيد که مدل ،گوشههایي از تصميمگيري را تشریح
مي کنند و تصميمات اتفاقي چيزي نيست که مدل آشفته ادعا ميکند .پژوهش هاي بسيار دیگري در این
حوزه صورت پذیرفته است که منجمله ميتوان به پژوهش ماگ جوکا ( )1500اشاره کرد .وي در یک مطالعه
ميداني به بررسي مدل آشفته و مدلهاي دیگر در  20مدرسه ایاالت ایلينوز پرداخت .نتيجتا وي عنوان
داشت که اعتبار مدل آشفته در برخي موارد تأیيد شده است ،اما مشارکت افراد در تصميمگيري ،مطابق
مدلهاي دیگر بوده است .مطالعه ميداني و تحليل محتوي لویت و ناس ( )1505در بررسي مدل آشفته و
مدل کسب و کاري در مؤسسات انتشارات کتب درسي حاکي از تایيد اعتبار مدل در برخي موارد است اما
ساز و کارهاي کسب و کاري در تصميمگيري تأثيرات تعيين کنندهاي داشت .وي لند – براستون ()1552
در بررسي بينظميها ي کسب و کار یافته در تصميمات مربوط به فعاليتهاي صنعت چاپ کتاب عنوان
داشت که اعتبار مدل آشفته در برخي موارد مورد تأیيد بوده است ،اما مدلهاي متداول تصميمگيري براي
تبيين روند تصميم گيري معتبر و موجه بوده است .در موردي دیگر ،در کار دانشگاهي مک گو ( ،)1554با
استفاده از اصول تئوري آشوب ،چارچوبي براي مفهوم سازي یادگيري بزرگساالن بررسي گردید وطي این
نتيجه تئوري آشوب در یادگيري تکاملي مفيد است .به طور موازي پژوهش هاي دیگر به اهميت نقش این
تئوري در کسب وکارها اشاره داشته اند .وي لند – براستون ( )1552به مطالعه ميداني کاربرد تئوري آشوب
در حوزه هایي نظير روانشناسي ،یادگيري بزرگساالن و موضوعات کسب و کاري پرداخت و به این نتيجه
رسيد که تئوري آشوب زماني که تغييرات مهم مي تواند رخ دهد به شکلي که فرد احساس اضطرار ميکند
مفيد است .مورفي ( )155۹به اهميت کاربرد تئوري آشوب در مدیریت روابط عمومي پرداخت .وي عنوان
کرد که تئوري آشوب در ایجاد گروههاي ذینفع ،بحرانهاي کسب و کاري و شایعات و نيز حفاظت کسب و
کار در مقابل مشکالت کاربردي است .و نهایتا تانن بام ()1550مفيد بودن تئوري آشوب را در قالب تأثيري
که بر نقشهاي مدیر در سيستمهاي پ يچيده غير خطي دارد مورد بحث قرار گرفت .پنج حوزه مجزا در
ارتباط با تنشهاي مدیران در آن شناسایي شد.
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از سوي دیگر ،اگر چه واژه برونسپاري نخستين بار در سال  1505ميالدي ،براي تشریح تصميم شرکت
کداک  32جهت واگذاري انجام فعاليتهاي فناوري اطالعات خود به یکي از شرکتهاي تابعه آيبيام  33به
عنوان یک استراتژي تجاري به کار رفت ،با این حال ،قبل از آن هم بسياري از شرکتها تمام فعاليتهایشان
را خودشان انجام نميدادند و فعاليت هاي با امکان رقابتي کمتر را به پيمانکاران بيروني محول ميکردند ( ,
 .)esMolidr2000به عقيده آندریو و ناداکاکابادسه  ،34واگذاري فعاليت جمعآوري ماليات به پيمانکاران توسط
دولت در زمان روميها نخستين شکل برونسپاري بوده است (اماني .)1303 ،چنانچه بخواهيم روندهاي
اخير در برونسپاري را خاطرنشان سازیم مي توان به موارد ذیل اشاره کرد .استروینگ ( )155۹در پژوهشي
به استفاده از مفهوم برونسپاري در انجام وظایف تجاري شرکتها پرداخت .در نتيجه چنين حاصل شد که
 09درصد از شرکتهاي مورد بررسي ،برونسپاري را در فعاليتهاي تجاري خود استفاده ميکنند .پژوهش
دیگر مربوط به گروه مشاورهاي  )155۹( Avاست که در پژوهشي ميداني به استفاده از مفهوم برونسپاري
در منبعیابي استراتژي بين المللي پرداختند و عنوان کردند که در طي  9سال از  1551تا  155۹همه
فعاليتهاي تجاري برونسپاري شده رشد داشتهاند (حداقل  .)3٪الستيکي و کاکسي ( )2771در پژوهشي
ميداني به بررسي روند برونسپاري با انجام مصاحبه با  201نفر از مدیران و مشاوران مربوط به  0۹کسب و
کار مستقر در آمریکا پرداختند و به این نتيجه رسيدند که بهطور کلي مفهوم برونسپاري در تفهيم نوع آن
با موضوع قرارداد بسيار اثرگذار است .گروه ترستل ( ،)2774در یک کار تيمي به بررسي روند برونسپاري با
انجام مصاحبه با مدیران ارشد شرکتهاي مختلف از  1۹کشور جهان که  07٪آنها عضو اتحادیه اروپا بودند،
پرداختند 04٪ .از شرکت هاي مورد بررسي حداقل یکي از امور مربوط به فناوري اطالعات یا فرآیندهاي
تجاري خود را برونسپاري مينمایند .یکو ( )1550بصورت موردي به بررسي علل استفاده و مزایاي مورد
انتظار از برونسپاري در  10۹شرکت آمریکایي پرداخت که به طور عمده  95٪صرفهجویي هزینهاي
عمدهترین دليل استفاده از رویکرد برونسپاري است .در پژوهشي دیگر نيز ،مؤسسه فرستر ( )2712ميزان
برونسپاري در حوزه فناوري اطالعات تا سال  2719را مورد بررسي قرار داد و نتيجتا اعالم کرد که
برونسپاري در این حوزه تا ميزان سه ميليون و چهارصد هزار شغل تا سال  2719افزایش یافته است.
 -3روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش به دنبال بررسي تاثير مولفه هاي رفتاري آشوبناک بر برون سپاري فروش
محصوالت شرکت زمزم مي باشد ،بنابراین تحقيق حاضر با توجه به هدف ،از نوع کاربردي بوده و بر حسب
روش توصيفي ،پيمایشي و همبستگي است .در تحقيق توصيفي به توصيف جزء به جزء یک موقعيت یا یک
رشته شرایط ميپردازیم .جامعه آماري شامل کليه کارکنان شاغل در شرکت زمزم مي باشند که به نوعي در
فرایند فروش و برون سپاري فروش محصوالت دخيل بوده و یا با این بحث در ارتباط کاري هستند .تعداد
کل این کارمندان  107نفر مشخص گردید که در واقع پرسشنامه پژوهش (اماني  )1303 ،نيز توسط آنان
تکميل مي گردد .روش نمونه برداري از نوع تصادفي ساده مي باشد که حجم جامعه را مشخص مي سازد و
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براي تعيين بهترین حجم نمونه که بتواند به خوبي جامعه آماري را توضيح دهد از روش نمونه برداري
کوکران استفاده شده است .حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعداد  122.05نفر حاصل گردید که براي
داشتن بهترین حجم نمونه پرسشنامه پژوهش بين تعداد  107نفر توزیع گردید .با توجه به عدم تکميل
برخي پرسشنامه ها بطور کامل توسط کارکنان که اکثرا کارکنان سطوح پایين سازمان (بلحاظ چارت
سازماني) بوده اند  ،تعداد  123پرسشنامه تکميل شده به منظور تجزیه و تحليل نهایي گردآوري و در تحليل
نهایي مورد استفاده قرار گرفت .نوع مقياس پرسشنامه تحقيق بدليل استفاده از طيف ليکرت ،ترتيبي  39یا
رتبهاي  3۹است .در این سطح ،متغيرها عالوه بر درجه بندي بر حسب دارا بودن یا نبودن صفت مورد مطالعه،
بر حسب شدت و ضعف اندازه آن صفت یا ترجيحشان نيز مشخص ميشوند .در این بخش پرسشنامه از یک
مقياس  5رتبه اي استفاده شده است که گزینه هاي آن به شرح جدول ذیل مي باشند:
جدول شماره  -1امتيازبندی به ترتيب ارزش برای متغيرهای تحقيق
شكل کلی :

بسيار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسيار کم

امتياز بندي :

9

4

3

2

1

آزمون روایي پژوهش با اخذ نظر نخبگان دانشگاهي و استفاده از فرمول الوشه با استفاده از رویکرد
سودمندي گویه ها صورت پذیرفت که نهایتا منجر به حذف برخي سواالت و یا اضافه شدن دیدگاه ها و
نظرات آنان در سواالت شده است .آزمون پایایي نيز با بهره گيري از روش آلفاي کرونباخ  30بوده است .در این
قسمت براي سنجش اعتبار اوليه تعداد  50پرسشنامه توزیع گردید که ميزان اعتبار هر متغير در پرسشنامه
بوسيله نرم افزار SPSSو از روش آلفاي ) (σکرونباخ باالتر از  7.0حاصل گردید که ضریب قابل قبولي است.
توزیه سواالت جهت سنجش متغيرهاي پژوهش در پرسشنامه به قرار جدول ذیل است:
جدول شماره  -2ارتباط بين سواالت پرسشنامه با فرضيات و متغيرها
متغير
ردیف

سنجيده
شده

1

121

ویژگي غير
خطي

سواالت
ارائه شده

سواالت
شماره
هاي 1تا 5

تعداد
گویه ها

شاخص فرضيات
ها

زمان هاي نامشخص در برون سپاري – تناوب در
برون سپاري نسبت به فرایندهاي قبلي-شناسایي
رفتارهاي قابل پيش بيني در برون سپاري -
گوناگوني رفتارها-تابع هاي ریاضي در تصميم
گيري-روندهاي متفاوت و قابل پيش بيني-
برخورداري از نوسانات بزرگ و تصادفي -رفتار
پيچيده اما قابل شناسایي سيستم.

5

فرضيه 1
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متغير
ردیف

سنجيده
شده

سواالت
ارائه شده

تعداد
گویه ها

شاخص فرضيات
ها

2

ویژگي
خودمانایي

سواالت
برون سپاري هاي مشابه-ویژگي هاي فرایند برون
شماره
سپاري-مشتمل بودن برون سپاري خدمات در
هاي  17تا
فرایند برون سپاري بزرگتر
13

4

3

ویژگي جاذبه
هاي غریب

عوامل جذب کننده و منحصر بفرد در برون
سپاري-بي نظمي جزئي در برون سپاري-الگوي
سواالت
شماره مشخص برون سپاري در بلندمدت-تاثير نتایج برون
هاي  14تا سپاري بر خروجي ها-پيچيدگي مدل هاي برون
سپاري-شناسایي عامل در برون سپاري که رفتار
21
سایر عوامل را شناسایي ميکند.

0

4

اثر پروانه اي

حساسيت برون سپاري به شرایط اوليه-تغييرات
سواالت بسيار بزرگ در سرایط اوليه در نتيجه پيش بيني-
ارتباط بين ورودي و خروجي در برون سپاري-
شماره
کسب نتایج بهتر از تالش هاي بسيار کوچک-
هاي  22تا
تغييرات پي در پي روندها-برابري ورودي ها و
37
نتایج در شرکت

5

9

ویژگي
سازگاري
پویا

تناسب و سازگاري در برون سپاري با تصميمات
شرکت -خودگردان بودن برون سپاري بدون تضاد
با سایر اجزاء سيستم-هم افزایي در سرتاسر فرایند
برون سپاري-بازخور از مدل هاي برون سپاري
جهت یادگيري-نوآوري و انعطاف در مدل هاي
برون سپاري-انطباق مدل هاي برون سپاري با سایر
تصميمات و اجزاء سيستم .

۹

۹

ویژگي
هموستاسيس

شناسایي گام مشخص در برون سپاري-خارج کردن
گام هاي مورد نياز فرایند از محدوده اصلي-تفکيک
سواالت کردن بخشي از فرایند برون سپاري –امکان تکميل
شدن و تغيير در گام هاي مورد نياز –سازماندهي
شماره
هاي  30تا برون سپاري محصوالت-موفقيت یا عدم موفقيت
برون سپاري با استفاده از گام هاي مورد نياز برون
49
سپاري-تمایز بين گام اصلي در برون سپاري-
قابليت تکرار در گام هاي فرایند برون سپاري.

5

سواالت
شماره
هاي 31
تا3۹

فرضيه 2

فرضيه 3

فرضيه 4

فرضيه 9

فرضيه ۹
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متغير
ردیف

سنجيده
شده

تعداد

سواالت

گویه ها

ارائه شده

شاخص فرضيات
ها

0

ویژگي
فراکتال

دیدگاه سيستمي و کل نگر به همه جاي شرکت-
سواالت
شماره وحدت رویکرد و نگاه در برون سپاري-امکان ایجاد
هاي  4۹تا و پيش بيني الگوهاي منظم تصميم-تصميم فرایند
برون سپاري به واحدهاي فرعي
97

0

ویژگي
انشعاب

سواالت
شماره
هاي  91تا
94

5

برون سپاري
فروش

بي نظمي و پيچيدگي فرایند برون سپاري –
تغييرات ناگهاني در فرایند برون سپاري-تفکيک
فرایند برون سپاري در سيستم
سواالت شماره هاي 99تا 90

9

فرضيه 0

4

فرضيه 0

3

-

 -1-3فرضيه ها و مدل کاربردی پژوهش
با توجه به ادبيات و پيشينه پژوهش فرضيات و مدل کاربردي پژوهش ضمن تاکيد بر متغيرهاي مستقل و
وابسته به شرح ذیل ارائه مي گردد:
فرضيه  :1ویژگي غير خطي بر برون سپاريفروش محصوالت شرکت زمزم تأثير معني دار دارد.
فرضيه  :2ویژگي خودمانایي بر برون سپاريفروش محصوالت شرکت زمزم تأثير معني دار دارد.
فرضيه  :3ویژگي جاذبه هاي غریب بر برونسپاري فروش محصوالت شرکت زمزم تأثير معني دار دارد.
فرضيه  :4اثر پروانهاي بر برون سپاري فروش محصوالت شرکت زمزم تأثير معني دار دارد.
فرضيه  :5ویژگي سازگاري پویا بر برونسپاري فروش محصوالت شرکت زمزم تأثير معني دار دارد.
فرضيه  :6ویژگي هموستاسيس بر برون سپاريفروش محصوالت شرکت زمزم تأثير معني دار دارد.
فرضيه  :7ویژگي فراکتال بر برونسپاري فروش محصوالت شرکت زمزم تأثير معني دار دارد.
فرضيه  :8ویژگي انشعاب بر برون سپاري فروش محصوالت شرکت زمزم تأثير معني دار دارد.
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متغير وابسته

متغيرهای مستقل

ویژگی غير خطی
ویژگی خودمانایی

برونسپاری فروش

ویژگی جاذبههای غریب
اثر پروانهای
ویژگی سازگاری پویا
ویژگی هموستاسيس
ویژگی فراکتال
ویژگی انشعاب

نمودار شماره  -1مدل کاربردی پژوهش
 -2-3تجزیه و تحليل دادهها و یافتههای پژوهش
یافته هاي هر پژوهش شامل یکسري توضيحات درباره وضعيت موجود و برخي استنباطها براساس
تفاوتها و رابطهها است .در تجزیه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده
است .آمارههاي توصيفي شامل جداول فراواني و ميانگين ميباشد و در سطح استنباطي نيز از مدلسازي
معادالت ساختاري شامل تحليل عاملي تأیيدي و تحليل مسير استفاده شده است .نرمافزارهاي مورد استفاده
جهت تجزیه و تحليل دادهها ،نرم افزار  SPSSنسخه  27و نرم افزار  LISRELنسخه  0.07ميباشند.
 -4یافته های پژوهش
 -1-4ویژگیهای جمعيت شناختی
در این قسمت به ارائه آمارههاي توصيفي و جداول مربوط به ویژگيهاي جمعيت شناختي نمونه ميپردازیم.
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 -1-1-4متغير جنسيت
بر اساس اطالعات گردآوري شده از پرسشنامهها 0۹ ،نفر از افراد مورد مطالعه را گروه مردان با  ۹1.97درصد
از نمونه به خود اختصاص دادهاند و گروه زنان تعداد  40نفر معادل  30.97درصد از نمونه آماري را تشکيل
دادهاند.

نمودار شماره  -2نمودار فراوانی مربوط به جنسيت پاسخدهندگان
 -2-1-4متغير سن
از بين پاسخدهندگان ،اکثریت افراد معادل  40.9درصد از نمونه در بازه سني  37- 35سال قرار دارند.
کمترین فراواني از نظر سني مربوط به افراد باالي  97سال است که  17.0درصد از پاسخدهندگان تشکيل
ميدهند.

نمودار شماره  -3نمودار فراوانی مربوط به رده سنی پاسخدهندگان
111
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 -3-1-4متغير تحصيالت
در بين افراد پاسخ دهنده بيشترین فراواني از نظر تحصيالت متعلق به افراد با سطح تحصيالت ليسانس با
فراواني  94نفر معادل  43.0درصد از نمونه ميباشد و کمترین تعداد از نظر تحصيالت را افراد با سطح
تحصيالت دکترا با فراواني  0نفر معادل  ۹.2درصد از نمونه تشکيل ميدهند.

نمودار  -4نمودار فراوانی مربوط به سطح تحصيالت پاسخ دهندگان

 -2-4بررسی وضعيت توزیع متغيرها
آزمون کولموگروف-اسميرنوف تک نمونه اي به مقایسه تابع توزیع تجمعي مشاهده شده با تابع توزیع
تجمعي موردانتظار در یک متغير ترتيبي ميپردازد .چنانچه دادهها داراي توزیع نرمال باشند ميتوان از
مدل یابي معادالت ساختاري استفاده نمود و چنانچه دادهها داراي توزیع نرمال نباشند ميتوان از آمار
ناپارامتریک نظير آزمون عالمت و آزمون کروسکال واليس استفاده نمود .براي انجام این آزمون فرضهاي
آماري زیر مطرح شدهاند:
 :d7دادهها داراي توزیع نرمال هستند.
 :d1دادهها داراي توزیع نرمال نيستند.
چنانچه سطح معناداري متغيرهاي تحقيق ( )Sigبزرگتر از  7.79باشد ،فرض صفر تأیيد و ادعاي نرمالبودن
توزیع متغيرهاي تحقيق پذیرفته ميشود.
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جدول شماره  -3سطوح معنیداری آزمون کولموگروف اسميرنوف برای متغيرهای تحقيق
سطح معنیداری ()Asymp. Sig

وضعيت نرماليته

متغير
ویژگي غيرخطي

7.795

نرمال

ویژگي خودمانایي

7.794

نرمال

ویژگي جاذبههاي غریب

7.793

نرمال

اثر پروانهاي
ویژگي سازگاري پویا

7.2۹5
7.352

نرمال
نرمال

ویژگي هموستاسيس

7.7۹0

نرمال

ویژگي فراکتال

7.72

غير نرمال

ویژگي انشعاب

7.702

نرمال

برون سپاريفروش

7.7۹4

نرمال

با توجه به جدول فوق سطوح معني داري همه متغيرها به جز متغير ویژگي فراکتال ،باالتر از  7.79است .لذا،
متغيرهاي تحقيق داراي توزیع نرمال هستند.
 -3-4بررسی کفایت نمونه
در انجام تحليل عاملي ابتدا باید از این مسأله اطمينان حاصل شود که آیا اندازه نمونه براي تحليل
مناسب ميباشد؟ بدینمنظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده ميشود .اگر سطح معنيداري آزمون
بارتلت کوچکتر از  9درصد باشد تحليل عاملي براي شناسایي مدل عاملي مناسب است زیرا فرض یکهبودن
ماتریس همبستگي رد ميشود ..از آنجایي که مقدار شاخص  KMOبرابر ( 7.۹00بيشتر از  )7.9است ،تعداد
نمونه براي تحلي ل عاملي و تحليل مسير با مدل معادالت ساختاري کافي ميباشد .همچنين مقدار  sigآزمون
بارتلت ،کوچکتر از  9درصد است که نشان مي دهد تحليل عاملي براي شناسایي ساختار مدل عاملي مناسب
است.
جدول شماره  :4شاخص  KMOو آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه
مقدار KMO

آماره آزمون بارتلت

درجه آزادی

سطح معنی داری

7.۹00

2097.243

1431

7.77

 -4-4آمار استنباطی :مدل معادالت ساختاری
بهطور کلي روابط بين متغيرها در مدل معادالت ساختاري به دو حوزه کلي تقسيم ميشود:
 )1روابط بين متغيرهاي پنهان با متغيرهاي آشکار (مدل اندازهگيري یا مدل تحليل عامل تأیيدي)
 )2روابط بين متغيرهاي پنهان با متغيرهاي پنهان (مدل ساختاري یا مدل تحليل مسير)
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 -1-4-4مدل تحليل عاملی تأیيدی ()CFA38
براي اثبات اینکه سواالت پرسشنامه ،متغيرهاي پنهان را به خوبي اندازهگيري کرده اند از مدل
اندازهگيري یا تحليل عاملي تأیيدي استفاده ميکنيم .در این بخش ،نتایج حاصل از تحليل عاملي تأیيدي
متغيرهاي پژوهش توسط نرمافزار  LISRELآورده شده است .چنانچه مقدار  tهر متغير آشکار با سازه خود
خارج از بازه  +1/5۹و  -1/5۹باشد ،آنگاه آن متغير آشکار دقت الزم براي اندازهگيري متغير پنهان مربوطه
را دارد.
 -2-4-4مدل اندازه گيری متغيرهای مستقل
بر اساس مقادیر معني داري به دست آمده از مدل اندازهگيري متغيرهاي مستقل ،سواالت ،15 ،1۹ ،2
 33 ،31داراي مقادیر معنيداري زیر  1.5۹بودند لذا از مدل اندازهگيري حذف شدند .سایر سواالت داراي
مقادیر معناداري باالتر از  1.5۹ميباشند .بنابراین ميتوان بيان نمود که تمامي سواالت باقيمانده در مدل،
دقيقا متغيرهاي پيشبيني شده در پرسشنامه را اندازهگيري کردهاند.

نمودار  : 5مدل اندازهگيری متغيرهای مستقل در حالت استاندارد
111

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره سيويکم /تابستان 1131

نمودار  : 6مدل اندازهگيری متغيرهای مستقل در حالت معنیداری
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جدول شماره  -5شاخصهای برازندگی مدل اندازهگيری متغيرهای مستقل
متغير

شاخص
χ /df

1.0۹

کمتر از 3

RMSEA

7.705

کمتر از 7.70

NFI

7.09

بيشتر از 7.5

NNFI

7.57
7.52

بيشتر از 7.5
بيشتر از 7.5

GFI

7.02

بيشتر از 7.5

AGFI

7.00

بيشتر از 7.5

RMR

7.7۹

نزدیک به صفر

2

مدل اندازه
گيري
متغيرهاي
مستقل

مقدار گزارش شده

مقدار مطلوب

CFI

مطابق جدول فوق شاخصهاي اصلي برازندگي مدل کلي اندازهگيري متغيرهاي تحقيق از جمله ، χ2/df
 RMSEAو  CFIمقادیر قابل قبولي دارند ،لذا مي توان پارامترهاي برآورد شده در مدل و تطابقپذیري
سواالت با سازههاي تحقيق را به لحاظ آماري قابل اتکا دانست.
 -3-4-4مدل اندازهگيری متغير وابسته
در مدل اوليه اندازهگيري متغير برونسپاري ،سواالت در کنار یکدیگر سازههاي مربوط به خود را با توجه
به ساختار مورد نظر محقق به درستي تأیيد نمودند ولي با توجه به اینکه مقادیر شاخصهاي برازندگي ميزان
مطلوب را گزارش نکرده بودند ،جهت استفاده از این سازه در طراحي مدل ساختاري تحقيق و آزمون
فرضيات ،به لحاظ آماري اصالحاتي نياز بود در نمودار شماره 0و نمودار شماره  0مدل را پس از اصالح به
ترتيب در حالت استاندارد و معنيداري مالحظه ميکنيد.

نمودار  -7مدل اندازهگيری متغير برونسپاری در حالت استاندارد بعد از یک مرحله اصالح
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نمودار  -8مدل اندازهگيری متغير برونسپاری در حالت معنیداری بعد از یک مرحله اصالح

جدول شماره  -6شاخصهای برازندگی مدل اندازهگيری متغيرهای مستقل
متغير

شاخص

مقدار گزارش شده

مقدار مطلوب

χ /df

7.43

کمتر از 3

RMSEA

7.77

کمتر از 7.70

NNFI

1.77
1.77

بيشتر از 7.5
بيشتر از 7.5

CFI

1.77

بيشتر از 7.5

GFI

1.77

بيشتر از 7.5

AGFI

7.55

بيشتر از 7.5

RMR

7.77۹

نزدیک به صفر

2

مدل اندازه
گيري
متغيرهاي
مستقل

NFI

طبق جدول فوق شاخصهاي اصلي برازندگي مدل کلي اندازهگيري متغيرهاي تحقيق از جمله ، χ2/df
 RMSEAو  CFIمقادیر قابل قبولي دارند ،لذا مي توان پارامترهاي برآورد شده در مدل و تطابقپذیري
سواالت با سازههاي تحقيق را به لحاظ آماري قابل اتکا دانست.
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جدول  -6مقادیر  tو بار عاملی مربوط به سواالت و پایایی ترکيبی مربوط به هریک از متغيرها
شماره سوال

متغير

بار عاملی

مقدار معناداری

1

7.4۹

4.۹۹

3

7.41

4.10

4

7.94

9.90

7.4۹
7.40

4.۹0
4.00

0

7.44

4.91

0

7.99

9.40

5

7.45

9.70

17

7.32

3.30

7.۹0
7.40

۹.00
9.75

13

7.۹۹

0.09

14

7.۹9

0.۹3

7.47

4.40

7.4۹

9.27

10
27

7.30
7.97

4.27
9.۹4

21

7.95

۹.09

22

7.45

9.90

23

7.40

9.23

24

7.39

2.01

7.90

9.59

2۹

7.۹4

3.04

20

7.32

3.42

20

7.95

۹.04

25

7.95

۹.0۹

37
32

7.41
7.30

3.5۹
3.07

7.91

4.33

7.32

3.39

7.99

9.02

9
۹

11
12

19
10

29

34

ویژگي غير خطي

ویژگي خودمانایي

ویژگي جاذبههاي غریب

اثر پروانه اي

ویژگي سازگاري پویا

39
3۹

ویژگي هموستاسيس
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بار عاملی

مقدار معناداری

شماره سوال
30

7.3۹

3.۹۹

30

7.3۹

3.۹۹

35

7.90

9.07

47

7.40

4.40

41

7.95

۹.10

42
43

7.35
7.45

3.50
9.70

44

7.42

4.33

49

7.41

3.59

7.90

9.۹9

7.۹9

۹.05

7.۹9
7.95

۹.07
9.05

7.00

0.31

91

7.۹۹

۹.49

92

7.۹4

11.54

7.00

12.00

7.02

13.00

7.95

11.70

4۹
40

متغير

ویژگي فراکتال

40
45
97

93
94
99

ویژگي انشعاب

برون سپاريفروش

طبق جدول فوق ،همبستگي بين سازهها کمتر از  7.09است که نشان ميدهد هيچ دو متغيري با یکدیگر
همبستگي کامل نداشته و ترکيب گویهها به گونهاي است که تمام سازهها به خوبي از یکدیگر تفکيک
شدهاند .لذا ابزار اندازهگيري اعتبار واگرا دارد.
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جدول شماره  -7همبستگی بين متغيرها
غير خطی خودمانایی

سازه ها

جاذبههای
غریب

اثر پروانهای

سازگاری هموستاسي
پویا

س

فراکتال

غير خطي

1

خودمانایي

7.07

1

جاذبههاي غریب

7.۹0

7.04

1

اثر پروانهاي
سازگاري پویا

7.99
7.۹5

7.95
7.07

7.99
7.01

1
7.07

1

هموستاسيس

7.91

7.07

7.95

7.۹2

7.04

1

فراکتال

7.۹4

7.۹0

7.۹3

7.90

7.02

7.04

1

انشعاب

7.۹9

7.۹۹

7.۹۹

7.99

7.02

7.9۹

7.01

انشعاب

1

 -5-4مدل ساختاری (تحليل مسير)
در این مرحله ميتوان به آزمون روابط بين سازههاي تحقيق پرداخت .بدینمنظور مدل مورد نظر با روش
مدلسازي معادالت ساختاري ،به کمک نرم افزار ليزرل  0.07پياده و رابطه علي بين متغيرها آزمون ميشود.
جدول شماره  :8شاخصهای برازندگی مدل تحليل مسير
نام

شاخص

مقدار گزارش شده

مقدار مطلوب

χ /df

2.45

کمتر از 3

RMSEA

7.703

کمتر از 7.70

GFI

7.07

نزدیک 7.5

AGFI

7.00

نزدیک 7.5

CFI

7.51

نزدیک 7.5

NFI

7.09

نزدیک 7.5

NNFI

7.57

نزدیک 7.5

RMR

7.70

نزدیک به صفر

2

مدل
تحليل
مسير
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نمودار شماره  :9مدل تحليل مسير در حالت معنیداری
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نمودار شماره  :11مدل تحليل مسير در حالت استاندارد
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با توجه به جدول فوق مدل ساختاري تحقيق از برازش نسبتا مطلوبي برخوردار است .مقدار ریشه دوم برآورد
واریانس خطاي تقریب  RMSEAبراي مدل ساختاري تحقيق زیر  ،7.70مقدار  χ2/dfکمتر از  3و مقدار
 CFIبرابر  7.51گزارش شده و سایر شاخص هاي برازندگي نيز به مقادیر مطلوب نزدیک هستند .لذا این مدل
جهت آزمون فرضيات از برازش خوبي برخوردار است و مي توان آن را به لحاظ آماري صد در صد قابل اتکا
دانست.
جدول شماره  : 9ضرایب مسير و اثرات کل سازه ها و معنی داری پارامتر های برآورد شده
فرضيه

فرضيات تحقيق

معناداری
() t

ضریب اثر

آزمون
فرضيه

H1

ویژگي غير خطي بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.
ویژگي خودمانایي بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.

9.4۹
4.10

7.۹0
7.91

تایيد
تایيد

H3

ویژگي جاذبههاي غریب بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.

2.19

7.30

تایيد

H4

اثر پروانهاي بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.

3.37

7.41

تایيد

H5

ویژگي سازگاري پویا بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.

3.47

7.42

تایيد

H6

ویژگي هموستاسيس بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.

7.22

7.70

رد

H7

ویژگي فراکتال بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.
ویژگي انشعاب بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.

4.23
- 7.04

7.95
-7.10

تایيد
رد

H2

H8

 -5نتيجه گيری و بحث
در ادامه فرضيات تحقيق به تفکيک مورد بررسي قرار ميگيرند .براي تائيد یا رد فرضيات از ضریب
معناداري (آماره  )tاستفاده شده است .چنانچه آماره  tبيشتر از  1.5۹یا کمتر از ( -1.5۹در سطح خطاي 9
درصد) باشد فرضيه تأیيد ميشود و رابطه معنادار بين دو متغير پنهان حاصل ميشود.
 فرضيه  :1ویژگي غير خطي بر برون سپاريفروش شرکت زمزم تأثير دارد.
ضریب اثر متغير ویژگي غير خطي بر برونسپاري فروش برابر  7.۹0بوده و داراي مقدار  tمعادل 9.4۹
است .بنابراین مقدار  tبراي این پارامتر ،باالتر از  1.5۹محاسبه شده است .لذا فرض صفر با  59درصد
اطمينان رد ميشود .با توجه به معنيداري و مثبت بودن این ضریب ميتوان نتيجه گرفت که رابطه
مستقيمي بين ویژگي غير خطي و برون سپاري فروش وجود دارد و ویژگي غير خطي بر برون سپاري فروش
اثر مثبت مي گذارد .لذا این فرضيه تحقيق پذیرفته مي شود .برون سپاري فروش از یک رفتار غيرخطي متاثر
است .اما به خاطر آشوبگونه بودن و نه تصادفي بودن قابل پيش بيني است .با نتيجه حاصله مي توان گفت
که فرایندهاي برون سپاري شرکت زمزم متفاوت بوده و یا در زمان هاي مشخص تکرار مي شوند.
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 فرضيه  :2ویژگي خودمانایي بر برون سپاريفروش شرکت زمزم تأثير دارد.
ضریب اثر متغير ویژگي خودمانایي بر برون سپاري فروش برابر  7.91بوده و داراي مقدار  tبرابر 4.10
است .مقدار  tبراي این پارامتر ،باالتر از  1.5۹محاسبه شده است .لذا فرض صفر با  59درصد اطمينان رد
ميشود .با توجه به معنيداري و مثبت بودن این ضریب ميتوان نتيجه گرفت که رابطه مستقيمي بين
ویژگي خودمانایي و برونسپاري فروش وجود دارد و ویژگي خودمانایي بر برون سپاري فروش اثر مثبت
ميگذارد .لذا این فرضيه تحقيق پذیرفته ميشود .با توجه به نتيجه اي که حاصل گردیده است مي توان
چنين استدالل کرد که بين اجزاء و کل یک نوع شباهت وجود دراد .این مهم بيشتر در فرایندهاي شرکت
در برون سپاري محصوالت به چشم مي خورد چرا که بين کل فرایند و اجزاء آن فرایند براي هر محصول
شباهت مشاهده مي شود.


فرضيه  :3ویژگي جاذبه هاي غریب بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.

ضریب اثر متغير ویژگي جاذبههاي غریب بر برون سپاري فروش برابر  7.30بوده و داراي مقدار  tبرابر
 2.19است .مقدار  tبراي این پارامتر ،باالتر از  1.5۹محاسبه شده است .لذا فرض صفر با  59درصد اطمينان
رد ميشود .با توجه به معنيداري و مثبتبودن این ضریب ميتوان نتيجه گرفت که رابطه مستقيمي بين
ویژگي جاذبههاي غریب و برونسپاري فروش وجود دارد و ویژگي جاذبههاي غریب بر برونسپاري فروش اثر
مثبت ميگذارد .لذا این فرضيه تحقيق پذیرفته ميشود .همانطور که گفته شد در سيستم هاي آشوبناک بي
نظمي وجود دارد .اما با کمي تامل در درون این بي نظمي ها مشاهده مي شود که اجزاء از یک نظم خاص
برخوردار هستند .بنابراین مي توان گفت یک عامل جذب کننده قوي در سيستم آشوبناک شرکت زمزم و در
ارتباط با برون سپاري فروش وجود دارد.
 فرضيه  :4اثر پروانهاي بر برون سپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.
ضریب اثر متغير اثر پروانهاي بر برونسپاري فروش شرکت برابر  7.41بوده و داراي مقدار  tبرابر 3.37
است .مقدار  tبراي این پارامتر ،باالتر از  1.5۹محاسبه شده است .لذا فرض صفر با  59درصد اطمينان رد
ميشود .با توجه به معنيداري و مثبتبودن این ضریب ميتوان نتيجه گرفت که رابطه مستقيمي بين اثر
پروانهاي و برونسپاري فروش شرکت وجود دارد و اثر پروانهاي بر برونسپاري فروش شرکت اثر مثبت
ميگذارد .لذا این فرضيه تحقيق پذیرفته ميشود .همانطور که گفته شد اثر پروانه اي نشان دهنده متاثر
بودن معادالت آشوبناک از شرایط اوليه خود است .با این حال مي توان چنين استدالل کرد که یک نقطه
حساس و کليدي در کسب و کار شرکت زمزم موجود است که کل فر ایند را متاثر مي سازد .این نقطه
حساس احتماال تالش هاي بسيار کوچک ،مشتریان خرد ،ریز فرایندها ،بخشي از فرایند ،تغيير کوچک در
برون سپاري و  ...مي باشد.
 فرضيه  :5ویژگي سازگاري پویا بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.
ضریب اثر متغير ویژگي سازگاري پویا بر برونسپاري فروش برابر  7.42بوده و داراي مقدار  tبرابر 3.47
است .مقدار  tبراي این پارامتر ،باالتر از  1.5۹محاسبه شده است .لذا فرض صفر با  59درصد اطمينان رد
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ميشود .با توجه به معنيداري و مثبتبودن این ضریب ميتوان نتيجه گرفت که رابطه مستقيمي بين ویژگي
سازگاري پویا و برونسپاري فروش وجود دارد و ویژگي سازگاري پویا بر برونسپاري فروش اثر مثبت
ميگذارد .لذا این فرضيه تحقيق پذیرفته مي شود .با توجه به نتيجه حاصله مي توان گفت سيستم هاي بي
نظم در ازتباط با محيط خود همچون موجودات زنده عمل مي کنند و نوعي تطابق و سازگاري بين آنها و
محيط پيرامونشان وجود دارد .بنابراین در فرایند برون سپاري محصوالت شرکت زمزم بدون تضاد با سایر
اجزاء سيستم به صورت سازگار صورت مي پذیرد .همچنين مي توان گفت که مدل برون سپاري شرکت
بسيار منعطف و نوآور است.
 فرضيه  :6ویژگي هموستاسيس بر برون سپاريفروش شرکت زمزم تأثير دارد.
ضریب اثر متغير ویژگي هموستاسيس بر برونسپاري فروش برابر  7.70بوده و داراي مقدار  tبرابر 7.22
است .مقدار  tبراي این پارامتر ،کمتر از  1.5۹محاسبه شده است .لذا فرض صفر با  59درصد اطمينان تأیيد
ميشود .یعني بين ویژگي هموستاسيس و برونسپاري فروش رابطه معناداري وجود ندارد و ویژگي
هموستاسيس بر برونسپاري فروش اثر نميگذارد .لذا این فرضيه تحقيق رد ميشود .با توجه به آنچه گفته
شد تعادل گرایي یا خود نگهدارندگي پویا و پابرجا تعریف این خصيصه است .بنابراین در شرکت زمزم امکان
تفکيک پذیري و تمایز بخشي از فرایند برون سپاري وجود دراد.
 فرضيه  :7ویژگي فراکتال بر برونسپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.
ضریب اثر متغير ویژگي فراکتال بر برونسپاري فروش برابر  7.49بوده و داراي مقدار  tبرابر  4.3۹است.
مقدار  tبراي این پارامتر ،باالتر از  1.5۹محاسبه شده است .لذا فرض صفر با  59درصد اطمينان رد ميشود.
با توجه به معنيداري و مثبت بودن این ضریب ميتوان نتيجه گرفت که رابطه مستقيمي بين ویژگي
فراکتال و موفقيت برونسپاري فروش وجود دارد و الزام ویژگي فراکتال بر برونسپاري فروش اثر مثبت
مي گذارد .لذا این فرضيه تحقيق پذیرفته مي شود .با توجه به ادبيات پژوهش و نتيجه حاصل شده ،مي توان
در ارتباط با برون سپاري محصوالت شرکت زمزم چنين عنوان کرد که در فرایند برون سپاري محصوالت
وحدت رویه و رویکرد وجود دارد ،امکان ایجاد و پيش بيني ا لگوهاي منظم براي تصميم به برون سپاري
شرکت وجود دارد ،پيچيدگي فرایند برون سپاري از گامي به گام دیگر تغيير مي کند.
 فرضيه  :8ویژگي انشعاب بر برون سپاري فروش شرکت زمزم تأثير دارد.
ضریب اثر متغير ویژگي انشعاب بر برونسپاري فروش شرکت برابر  -7.10بوده و داراي مقدار  tبرابر
 -7.04است .مقدار  tبراي این پارامتر ،بزرگتر از  - 1.5۹محاسبه شده است .لذا فرض صفر با  59درصد
اطمينان تأیيد ميشود .یعني بين ویژگي انشعاب و برونسپاري فروش رابطه معناداري وجود ندارد و ویژگي
انشعاب بر برونسپاري فروش اثر نمي گذارد .لذا این فرضيه تحقيق رد مي شود .انشعاب حالتي است که در
آن یک واحد اصلي به دو واحد فرعي تقسيم مي شود و درصورتي که فرایند برون سپاري محصوالت شرکت
زمزم به دو واحد فرعي تقسيم شود ،پيچيدگي فرایند به وجود خواهد آمد .همچنين با توجه به نتيجه برون
سپاري موجب بهببود در فرایندهاي فروش و صرفه جویي در هزینه هاي ناشي از فروش مي شود.
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با توجه به مباحث ارائه شده در باال ،روند سریع تغييرات در دنياي کسب و کار امروز و ضرورت همگامي
کسب و کارها با این روند موجب تغييرات اساسي در ساختار و رفتار آنها بهمنظور واکنش سریع در
بهرهگيري از فرصت هاي زودگذر شده است .از جمله این تغييرات اساسي در ساختار سازمانها ،شبکهاي
شدن فعاليتهاي آنهاست .بهگونهاي که سازمانها فعاليتهایي که در آنها قابليت کليدي دارند و از آن
طریق در مقایسه با رقبا ارزش آفریني ميکنند خود انجام ميدهند و سایر فعاليتها را به کسب و کار
خارجي واگذار مي نمایند که در آن فعاليت قابليت کليدي داشته باشند .این مهم عالوه بر توجه به مولفه
هاي مالي ،نيازمند توجه به شيوه رفتار تجاري شرکت ها و ميزان تاثير آنها از متغيرهاي غيرمالي است.
بنابراین پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان تاثير متغيرهاي موثر در تئوري آشوب به تجزیه و تحيليل
پيرامون موضوع فوق براي شرکت توليدي زمزم که در امر برون سپاري فروش بسيار فعال بوده است مي
پردازد.
با توجه و ادبيات پژوهش و تجزیه و تحليل هاي صورت گرفته چنين حاصل گردید که متغير برون
سپاري به مقدا ر بسياري از متغيرها یا خصوصيات ویژگي غير خطي ،ویژگي خودمانایي ،ویژگي جاذبههاي
غریب ،اثر پروانهاي ،ویژگي سازگاري پویا و ویژگي فراکتال متاثر بوده است .همچنين ویژگي هموستاسيس و
ویژگي انشعاب بر برون سپاري فروش محصوالت شرکت زمزم تاثيري نداشته و رابطه معني داري بين آنها
مشاهده نشده است .با توجه به فرضيه هاي رد شده احتماال یک نوع نظم یا تعادل در سيستم برقرار شده که
باعث در هم شکسته شده بي نظمي و نهایتا رد فرضيات فوق شده است چرا که تایيد سایر فرضيات دال بر
وجود بي نظمي(نظم در بي نظمي) براي سيستم مي باشد .در تحليلي دیگر ،در صورتي که یک سيستم یا
سازمان حداقل داراي یکي از چهار خصيصه اصلي تئوري آشوب یعني ویژگي خودمانایي ،ویژگي جاذبههاي
غریب ،اثر پروانهاي و ویژگي سازگاري پویا باشد سيستمي آشوبناک محسوب مي شود .بنابراین با توجه به
تعدد فرضيات تایيد شده ،شرکت زمزم یک شرکت آشوبناک بوده و مي توان گفت از نوعي نظم در بي نظمي
کسب و کارها و در ارتباط با برون سپاري شرکت برخوردار است ،برون سپاري موجب بهبود فرابند فروش و
صرفه جویي در هزینه هاي ناشي از این بخش مي شود.
با توجه به ادبيات و پيشينه پژوهش پيشنهاداتي بدین صورت ارائه ميگردد.انجام مجدد پژوهش به طور
گسترده تر و براي شرکت هایي که عضو بورس اوراق بهادار تهران مي باشند .همچنين اجراي پژوهش در
شرکت هاي خدماتي و مقایسه آن با شرکت هاي توليدي با این فرض که برون سپاري فروش محصوالت در
مقایسه با برون سپاري فروش خدمات به طور فزاین ده اي از رفتارهاي آشوبناک پيروي مي کند .با توجه به
فرضيه انشعاب ،بررسي علت عدم تایيد فرضيه فوق ،با این فرضيه که تغيير یا شکاف گاه عامل بروز
انشعاب/دوشاخگي شده است .با توجه به فرضيه هاي رد شده ،احتماال یک نوع نظم در سيستم برقرار شده
که عامل رد فرضيه ها بوده است .بررسي این فرض که نظم ایجاد شده باعث خروج سيستم شرکت از حالت
بي نظمي شده است .اثر پروانه اي نيز تایيد مي نماید که یک نقطه یا عامل کليدي در فرایند برون سپاري
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 که توصيه ميگردد پژوهشگران آتي پژوهشي با فرض فوق جهت،محصوالت شرکت زمزم به چشم مي خورد
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