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 Purpose: Reducing organizational overweight is a method that 

organizations use to reduce costs, focus on core processes, improve 

services, and improve skills. By adopting an organizational 

overweight reduction policy, an organization can focus only on the 

activities for which it has been assigned and perform tasks that are 

precisely related to its organizational goals. 

Materials and Methods: This research has been done using 

descriptive survey research method. The method of data collection 

is content analysis and data theory of the foundation. The 

components of the research were examined in two stages. The 

process of conducting research is in the process of processing the 

data theory of the foundation. The research instrument was an 81-

item questionnaire that was adjusted based on a five-point Likert 

scale. The face and content validity of the questionnaire in this study 

was examined by experts and the construct validity was evaluated 

using factor analysis. Cronbach's alpha was used to measure its 

reliability. Cronbach's alpha coefficient estimation values were 

reported for themes higher than 0.7, indicating a high internal 

correlation in the base codes. In order to analyze the data, 

descriptive statistical methods were used in quantitative data 

analysis including frequency distribution tables and graphs, and in 

the inferential section, factor analysis method and covariance-based 

structural equation modeling approach were used. 

Findings: The results showed that the dimensions and components 

can be classified into 9 main dimensions and 81 components. 

Conclusion: According to the main loads, the research model has a 

good validity. 
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  و همکاران                 اصل یحشمت اهلل اسکندر  180

 

 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

در  یمدل کاهش اضافه وزن سازمان نییارائه و تب

 یمنابع انسان رانیمد یزیبرنامه ر

 
 1اصل یحشمت اهلل اسکندر

واحد دهاقان، دانشگاه آزاد  ،یع انسانبمنا تیریمد ،یدکتر یدانشجو
 رانیدهاقان، ا ،یاسالم

 
 *2یروانیش رضایعل

 ،یواحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالم ،یمنابع انسان تیریمد ار،یدانش
 )نویسنده مسئول(. رانیدهاقان، ا

 
 3یخان یول ماشاهلل

 ،یواحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسالم ،یمنابع انسان تیریمد ار،یاستاد
 رانیدهاقان، ا

 دهیچک
 یها برااست که سازمان یروش ی: کاهش اضافه وزن سازمانهدف

بهبود خدمات و  ،یاصل یندهایفرآ یتمرکز بر رو نه،یکاهش هز
کاهش اضافه وزن   استی. با اتخاذ سبرندیمهارت به کار م یارتقا

ه تمرکز کند ک ییهاتیتواند، تنها بر فعال یسازمان م کی یسازمان
 اًقیرا انجام دهد که دق ییاست و کارها افتهی تیبه خاطر آنها مامور

 .مربوط است اشیبه اهداف سازمان
 یفیپژوهش با استفاده از روش پژوهش توص نیا و روش ها: مواد

اطالعات به روش  یانجام گرفته است. روش جمع آور یشیمایپ
پژوهش در  یباشد. مولفه ها یم ادیداده بن ةیمحتوا و نظر لیتحل

پژوهش در  یاجرا ندیقرار گرفتند. فرا بررسی مورد ¬دومرحله
. ابزار پژوهش پرسشنامه اشدب یم ادیداده بن ةیپردازش نظر ریمس
شد.  میتنظ یلیكرت پنج درجه ا فیبود که بر اساس ط یا هیگو81
پژوهش توسط متخصصان  نیپرسشنامه در ا ییو محتوا یصور ییروا

. قرار گرفت یمورد بررس یعامل لیسازه با استفاده از تحل ییو روا
 بوطرم ریاده شد. مقادکرونباخ استف یآن از آلفا ییایجهت سنجش پا

گزارش  ۰٫۷باالتر از  نیمضام یکرونباخ برا یآلفا بیبه برآورد ضر
 است. هیپا یباال در کدها یدرون یشدند، که نشان دهنده همبستگ

 در یفیتوص یآمار یاطالعات از روش ها لیو تحل هیبه منظور تجز
و نمودارها و در  یفراوان عیشامل جداول توز یکم یداده ها لیتحل

 سازی¬مدل كردیو رو یعامل لیروش تحل زا یبخش استنباط
 .محور استفاده شد انسیکوار یمعادالت ساختار

و  یبعد اصل9توان در  ینشان داد ابعاد ومولفه را م جینتا ها: افتهی
  .کرد یمولفه دسته بند81
مدل پژوهش از اعتبار  ،یاصل یبا توجه به بارها :یریگ جهینت

  .برخوردار است یمطلوب
 

 یچابك، یآزادساز كردیرو، یاضافه وزن سازمات :یدیکل واژگان
 .یساز یو خصوص یبرون سپار، یسازمان
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 مقدمه
واقعیت این است که اقتصاد با محوریت دولت نتوانسته است به 
نیازهای اقتصاد ایران پاسخ دهد و برهمین اساس از سه دهه پیش 

سازی اقتصاد مطرح شده است. این درحالی است موضوع خصوصی
 تر و بخشروز به روز بزرگتر، فربه1که در همین دوره بخش دولتی 

تر شده است چرا که بخش اعظم واگذاری ضعیف 2خصوصی
های دولتی به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت، شرکت

درصد از 13طوری که براساس اعالم مسئوالن دولتی تنها به
ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است که آن هم محل واگذاری

 تردید است

قانون اساسی نخست به بخش دولتی و سپس تعاونی در  44اصل 
 کنندهدهد و بخش خصوصی را تنها تكمیلاقتصاد ایران اهمیت می

ای تفسیر دیگری اهلل علی خامنه، آیت1384داند. در سال آن دو می
های دولتی به بخش از این اصل ارائه کرد و سپردن برخی شرکت

 .خصوصی را درست و شدنی دانست

 زمانبا افزایش بحث و گفت و گو درباره این موضوع، مفهوم سا 
مجازی پا به عرصه هستی نهاد. تفكر سازمان مجازی این است که 
هر وظیفه ای که برای سازمان غیرمحوری است، باید به متخصصین 

با وجود تاکیدی  1398الیحه بودجه .خارجی مربوطه واگذار شود 
درصدی  4۰ها داشت، در نهایت نشان از افزایش که بر کاهش هزینه

هزار میلیارد  1۷۰3ه و رسیدن آن به سقف کل بودجه سال آیند
هزار میلیارد تومان متعلق به موسسات  12۷4تومان دارد. از این رقم 

هاست که نسبت به سال جاری که انتفاعی وابسته به دولت و بانک
درصد افزایش دارد. رشد تامل  ۵1.8هزار میلیارد تومان بود،  839

 افتد که طیق میهای دولتی در حالی اتفابرانگیز بودجه شرکت
های گذشته همواره تاکید بر کوچک شدن بدنه دولت و سال

متاسفانه قرار بر .ها و موسسات دولتی بوده استواگذاری شرکت
های دولتی از طریق واگذاری کمكی برای این بوده که شرکت

نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلكه اما کوچک شدن بدنه دولت باشند، 
ای دولت و به دنبال آن فضایی برای ایجاد رانت هبر افزایش هزینه

های دولتی به محلی قرار بر این بوده که شرکت .اندکمک کرده
ها منتفع شوند و در نهایت سود برای سودآوری تبدیل و دولت از آن

 ها نه تنها سودآوریآن به کل اقتصاد برسد اما متاسفانه این شرکت
قابل توجهی که با خود به همراه  هایها و زیانندارند، بلكه هزینه

وری اند، آنها را به سرباری برای دولت تبدیل کرده که نه بهرهداشته
ها دارند و نه کارآمدی؛ در عین حال که اندازه دولت در این سال

ده روی دست ها بیشتر به عنوان منبعی زیانبزرگ شده و شرکت
های شرکت نفعان بزرگی پشت صحنه برخیذی .انددولت مانده

ها بررسی شود، به های این شرکتدولتی قرار دارند،اگر حساب
ای برای دهد که چگونه برخی از آنها پشت صحنهوضوح نشان می

اند که این نفعان تبدیل شدهخواری و حیات خلوتی برای ذیرانت

2 Private sector 
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های آنها را ها و واکنشنفعان بزرگ اجازه ورود به این شرکتذی
و حیات آنها با ناکارآمدی که دارند در نهایت با ماندن .دهندنمی

اندازی های قابل توجه باعث شده که به سمت دستتوجه به زیان
های ای که برای پوشش هزینهبه شبكه بانكی پیش بروند؛ به گونه

روند خود از منابع بانكی استفاده کرده و دائم به سمت استقراض می
ها مشاهده در ترازنامه بانکتوان به وضوح که این موضوع را می

ها و به طور خاص کرد که چگونه دائم بر بدهی دولت به بانک
 .شودهای دولتی به شبكه بانكی افزوده میبدهی موسسات و شرکت

در همین رابطه باید یادآور شد که افزایش بدهی دولت به شبكه 
بانكی طی سال های گذشته از بزرگترین معضالت شبكه بانكی بوده 

دولت با وجود اقداماتی که اخیرا انجام داد، نتوانست عملكرد  و
چندان موفقی در تسویه این بدهی داشته باشد؛ به طوری که طبق 
آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود 

 3۰هزار میلیارد تومان به شبكه بانكی بدهكار بوده که حدود  23۰
ها و موسسات دولتی و مابقی خاص شرکتهزار میلیارد آن متعلق به 

های گذشته همواره با این حال دولت طی سال.خود دولت بوده است
های دولتی در بودجه ساالنه خود هزینه سنگینی برای بودجه شرکت

بودجه کشور از دو بخش .ثبت کرده و بر آن افزوده شده است
 1222شود که برای سال جاری حدود ها تشكیل میعمومی و شرکت

هزار میلیارد  839هزار میلیارد تومان سقف کلی بودجه است که 
ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت شرکت»تومان آن مربوط به 

هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی 44۰و « هاو بانک
شود، اما برای سال آینده با رشدی قابل توجه سقف کلی بودجه می
ها و ارد تومان رسیده که در آن بودجه شرکتهزار میلی 1۷۰3به 

هزار  12۷4ها بالغ بر موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک
میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت که کل کشور را با آن اداره 

 .هزار میلیارد تومان است 4۷۰کند حدود می
شده برای توسعه یا حفظ مزیت رقابتی یكی از رویكردهای شناخته

کاهش اضافه وزن است. کاهش اضافه وزن سازمانی سازمان، 
کند تا منابع خود را بر مأموریت و به سازمان کمک میسازمانی 

توانند می این طریقها از سازمان .مزیت رقابتی خود متمرکز کند
های بیشترین بهرۀ ممكن را از تجهیزات، خالقیت و دانش سازمان

حصول و خدمت خود را با کیفیت بیرونی ببرند و در نهایت نیز م
ها پژوهش .دهندموقع به مشتریان ارائه میباالتر، هزینة کمتر و به

ها در آمریكای شمالی، درصد از سازمان 3۵دهند که حدود نشان می
صرف های نگهداری و تعمیرات خود را تمام یا بخشی از فعالیت

 .اندکردهکاهش اضافه وزن سازمانی 

های مختلف از البته پیش از اقدام ، باید برنامة سازمان در بخش
های فیزیكی مشخص باشد. همچنین باید از جمله مدیریت دارایی

نفعان تعهد و حمایت مدیران از این طرح مطمئن باشید و تمام ذی
برداری( در تدوین و مستقیم )از جمله واحدهای نگهداشت و بهره

باشند. سپس نوبت به ارزیابی آمادگی  اجرای این طرح نقش داشته
رسد: مشكلی در سازمان وجود دارد که برطرف سازمان در اجرا می

شود، شرکت ثالثی وجود دارد که در این زمینه از خودمان می
 .ای به نفع سازمان استاز نظر هزینه این روشتر است و اینكه خبره

ی انجام لتدو یها در شرکت یآزادساز كردیروبخشی از رویكرد 
فساد در معنای عام سوءاستفاده از منصب عمومی برای منافع می شود.

های اجتماعی است و شخصی، همزاد اقتدار و مسئولیت در نظام
درنتیجه قدمتی به درازای امر عمومی یا حكمرانی دارد؛ اما از دهة 

م بود که فساد به یک چالش اساسی در نظام حكمرانی  199۰
اهمیت پیدا کرد. فراگیری فساد در کشورهایی کشورها بدل شد و 

ن یافتگی، گویای ایبا تنوع نظام اقتصادی مسلط و یا سطح توسعه
شدت پیچیده و چندالیه است و ای بهواقعیت بود که فساد پدیده

هیچ کشوری از آن مصون نیست. طبق برآورد بانک جهانی، ساالنه 
شود و ه ردوبدل میمیلیارد دالر در امور تجاری در جهان رشو 8۰

الملل، هیچ کشوری در دنیا نیست که در طبق برآورد شفافیت بین
 (.1تجارت خارجی رشوه پرداخت نكرده باشد )

طبق آمارهای موجود، ایران در زمرۀ کشورهای پرفساد قلمداد 
ند مالملل، که به طور نظامشود. در آخرین نتایج شفافیت بینمی

ة کند، رتبحیث شیوع فساد پایش میوضعیت کشورهای جهان را از 
است. طبق برآوردهای بانک  131کشور جهان،  16۷ایران در بین 

گانة عنوان یكی از ابعاد ششجهانی، در زمینة کنترل فساد، به
است.در  13۷کشور جهان  2۰۰حكمرانی خوب، رتبة ایران در بین 

فرمان هشت ایران، اولین اقدام اساسی دربارۀ مبارزه با فساد، ابالغ 
های ضّد ای مقام رهبری بود که در آن خطوط اصلی سیاستمادّه

در  1382فساد اعالم شد. برنامة سالمت اداری و مقابله با فساد در 
دولت خاتمی به تصویب هیئت دولت رسید، ولی بسیاری از موادّ آن 

قانون سالمت اداری و مقابله با فساد در  1384اجرا نشد. سپس در 
، مجمع تشخیص 139۰تقدیم مجلس شد و در نهایت در مادّه 3۵

طور آزمایشی آن را تصویب کرد. این قانون هنوز مصلحت نظام به
شود. بسیاری از آزمایشی است و چندان جدی گرفته نمی

 تازگی تصویب شدههای اجرایی آن هنوز تصویب نشده یا بهنامهآیین
انون را دولت )مادّۀ هم برخی از جزییات موادّ این ق 1393است. در 

عضویت  138۷( ابالغ کرد. در 6، مادّۀ 4( و قوۀ قضاییه )تبصرۀ 26
ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد تصویب 

 شد.
 و مقررات قالب در شدهانجام اقدامات که است این اساسی سؤال 

 اندازه چه تا موضوع این متولی نهادهای یا فساد با مبارزه قوانین
 اقدامات رغمعلی کنند؟ مهار کشور در را فساد اندتوانسته

بندی ران در زمرۀ کشورهای پرفساد دستهای هنوز مورداشاره،
 ۵شود. حجم اقتصاد غیررسمی )که در کشورهای پیشرفته زیر می

درصد  18های بعد از انقالب طور متوسط در سالدرصد است( به
های ضّد فساد در ایران را نشان سیاست بوده است که توفیق نیافتن

هایی که مستقیم و آشكار شدن فساد در دستگاه(2دهد )می
ها در غیرمستقیم مسئوِل مقابله با فسادند نیز ناتوانی خود سیاست

 (3دهد )مهار فساد را نشان می
 بیان مساله

 ت،یفیبهبود کدالیل انتخاب این موضوع به عنوان موضوع پایان نامه، 
محصول  ایموجود در خدمت  راداتیبه ا یقانون یدگیامكان رس

موجود در خارج از سازمان  یهابه تخصص یشده، دسترس یداریخر
کوچک کردن حجم  د،یتول اسیمق رییتغ یبرا ییو بهبود توانا
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ر د عیسر راتییتغ جادیدرا شتریها، داشتن قدرت مانور ب شرکت
هش پیش روجهت پاسخ به می باشد. براین اساس پژو بحران واردم

کاهش اضافه وزن  یبرااین پرسش انجام می شود که چه نوع مدلی 
استان  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیبا رو یسازمات

ی قابل ارائه است؟ و چه مدلی می تواند نشان اریچهارمحال و بخت
 ی عوامل مزبور باشد؟دهنده

 ضرورت واهمیت انجام تحقیق
کنیم عصری که زندگی میسازمان های کوچک هم اکنون در عصر 

به کاهش وزن هایشان ها برای گسترش فعالیتدر آن شرکت
ها به منظور بقاء در تر اغلب سازمانبندند. پیشمی سازمانی دل

ند. گرفتسازی عمودی میبازرهای رقابتی امروز تصمیم به یكپارچه
مرور از نظر  ها بهشود تا سازماناین مسئله از یک طرف باعث می

 های سازمانیاندازه رشد کنند و بزرگ شوند و به تبع آن نیز هزینه
هایی با افزایش پیدا کنند و از طرف دیگر مدیریت چنین سازمان

رو بوده به طوریكه مدیریت از تمرکز مسایل مختلف زیادی روبه
های سازمان که متضمن رشد و بقای سازمان هستند بر روی قابلیت

شد و بیشتر وقت مدیریت صرف ادی دور نگه داشته میتا حد زی
کرد. به عبارت دیگر شد که ارزش افزوده ایجاد نمیمسائلی می

شد که در زنجیره ارزش سازمان جایگاه مدیریت درگیر مسائلی می
توانستند خود را با تغییرات ها دیگر نمیچندانی نداشتند و سازمان

چنین شرایطی و با رشد سریع و محیط منطبق سازند. بنابر این در 
های بارز دنیای کسب و کار گسترش دانش و فناوری که از ویژگی

امروز است. یكی از راهكارها برای بروز بودن و عقب نیفتادن از 
 .است "کاهش وزن سازمانی"سیر تحوالت 
 اهداف تحقیق

با  یکاهش اضافه وزن سازمان یالگو نیی: ارائه و تب یهدف اصل
استان چهارمحال و  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیرو
 یاریبخت

 یفیبخش ک یاهداف فرع
 ردكیبا رو یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده یمقوله اصل ییشناسا-1

 یاریاستان چهارمحال و بخت یدولت یها در شرکت یآزادساز
کاهش اضافه وزن  پدیدهموثر در بروز  یعل طیشرا ییشناسا-2

استان  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیبا رو یسازمان
 یاریچهارمحال و بخت

 یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده زبرو یا نهیزم طیشرا ییشناسا-3
استان چهارمحال و  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیبا رو

 یاریبخت
کاهش اضافه  پدیدهخله گر موثر در بروز مدا طیشرا ییشناسا-4

استان  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیبا رو یوزن سازمان
 یاریچهارمحال و بخت

اضافه  کاهش پدیدهراهبرد بكار گرفته شده در مقابله با  ییشناسا-۵
استان  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیبا رو یوزن سازمان

 یاریچهارمحال و بخت
با  یکاهش اضافه وزن سازمان پدیدهبروز  یها امدیپ ییشناسا-6

استان چهارمحال و  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیرو
 یاریبخت

مده در بدست آ یفیک یها افتهی یبرا یریپذ میتعم جادیو ا نییتب-۷
 كردیبا رو یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده یخصوص الگو

 یاریاستان چهارمحال و بخت یدولت یها در شرکت یآزادساز
 سئواالت پژوهش 

 کیفی بخش فرعی و اصلی سوال
 كردیبا رو یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده بروز الگوی:  الف

 ی چگونهاریاستان چهارمحال و بخت یدولت یها در شرکت یآزادساز
 ؟ است

 سواالت فرعی
 كردیبا رو یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده اصلی مقوله-1

ی اریاستان چهارمحال و بخت یدولت یها در شرکت یآزادساز
  چیست؟

با  یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده بروز در موثر علی شرایط-2
استان چهارمحال و  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیرو
  ی چیست؟اریبخت

با  یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده بروز ایزمینه شرایط-3
استان چهارمحال و  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیرو
  ی چیست؟اریبخت

کاهش اضافه وزن  پدیده بروز در موثر گر مداخله شرایط-4
استان  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیبا رو یسازمان

  ی چیست؟اریچهارمحال و بخت
کاهش اضافه وزن  پدیده با مقابله در شده گرفته بكار راهبرد-۵

استان  یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیبا رو یسازمان
  ی چیست؟اریچهارمحال و بخت

 كردیبا رو یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده بروز های پیامد-6
ی اریاستان چهارمحال و بخت یدولت یها در شرکت یآزادساز
  چیست؟

 پدیده الگوی به مربوط کیفی های یافته ، کمّی های داده آیا -۷
 یها در شرکت یآزادساز كردیدر با رو یکاهش اضافه وزن سازمان

 است؟ی قابل بررسی اریاستان چهارمحال و بخت یدولت

 پژوهش قلمرو
 نییارائه و تب با رابطه در تحقیق این موضوعی قلمرو:  موضوعی قلمرو
 در شرکت یآزادساز كردیبا رو یکاهش اضافه وزن سازمان یالگو

 .باشد می یاریاستان چهارمحال و بخت یدولت یها
 رکتش کارکنان کلیه تحقیق تحقیق این مكانی قلمرو: مكانی قلمرو

 .باشد ی میاریاستان چهارمحال و بخت یدولت یها
 ماه بهمن تا1398ازفروردین تحقیق این زمانی قلمرو: زمانی قلمرو
 .باشد می ماه21 مدت به 1399

 
 پیشینه پژوهش

 ی اضافه وزن سازمان مفهوم
ها می حجیم شدن و بزرگ شدن سازمانباعث   اضافه وزن سازمانی

مانع از حجیم شدن و بزرگ شدن  کاهش اضافه وزن سازمانی شود.
گردد. جویی در مقیاس عملكرد سازمانها میها و باعث صرفهسازمان
کنند که اندازه خود را در حدی نگه دارند که ها تالش میسازمان

کردن نیازهای اصلی خود، قدرت و قابلیت ضمن برآورده
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ور، شدن امپذیری بیشتری نیز داشته باشند. از طرفی تخصصیانعطاف
ها را واداشته است که تعدادی از نیروهای مورد نیاز خود را سازمان

به صورت هسته اصلی سازمان در اختیار داشته باشند و انرژی خود 
را صرف این امور نمایند و اموری که در راستای تخصص اصلی آنها 

کاهش اضافه وزن های دیگر بسپارند. راهبرد نیست را به سازمان
وان یک استراتژی کلیدی بر ای افزایش سرعت و به عن سازمانی

های امروزی قرار یكپارچگی و کاهش هزینه مورد توجه سازمان
 (4).گرفته است

 یاضافه وزن سازمانکاهش  راهبرد
 199۰و  198۰در حقیقت ، در دوره های رونق اقتصادی ، مانند دهه 

، مصرف دولت ها به عنوان سهمی از اقتصاد کاهش یافته است ودر 
، مصرف دولت ها افزایش  2۰۰۰زمان رکود اقتصادی ، مانند دهه 

که نتایج نشان می دهد که مصرف دولت ها به طور قابل  .یافته است
وپدیده ای به نام اضافه  آسیب می رساندتوجهی به رشد اقتصادی 

 (۵وزن سازمانی را ایجاد می کند.)
کاهش های کوچک و بزرگ جهانی خیلی از سازمانها و شرکت

ها و های کاهش هزینهرا به عنوان یكی از راه اضافه وزن سازمانی
 کاهش اضافه وزن سازمانیکنند. چرا که افزایش درآمد، تلقی می
ها برای کاهش هزینه، تمرکز بر روی نروشی است که سازما

ا برند. بفرآیندهای اصلی، بهبود خدمات و ارتقای مهارت به کار می
یک سازمان می تواند،  کاهش اضافه وزن سازمانی اتخاذ سیاست 
هایی تمرکز کند که به خاطر آنها ماموریت یافته تنها بر فعالیت

اش اف سازمانیاست و کارهایی را انجام دهد که دقیقاً به اهد
 ( 6)مربوط است

 اضافه وزن سازمانی دالیل اهمیت موضوع
مهمترین دالیل بررسی موضوع اضافه وزن سازمانی به دالیل زیر 

 است:
 ضروری در سازمان کمبود منابع-1

ر ، کمبود د مضر بودن اضافه وزن سازمانیترین دالیل یكی از اصلی
کمبود -1تواند شامل این موارد باشد:منابع ضروری است، که می

کمبود مواد خام -2.برای انجام کار دارندکافی  کارمندانی که دانش
کمبود نیروی کاری که تجربه کافی برای انجام کار را داشته -3و 

 (.4).باشد
 افزایش هماهنگی در کارها -2

 باعث کاهش اضافه وزن سازمانیبعضی کارهای جانبی همیشه 
شود مدیران بتوانند تمرکز بیشتری روی شوند. این کار باعث میمی

کارهای اصلی داشته باشند، به جای اینكه منابع زیادی صرف 
کارهایی بكنند که اگرچه برای کسب و کار ضرورت دارد اما به 

 شود. ی اصلی کسب و کار مربوط نمیهسته
 کاهش هزینه-3

وز به روز در حال افزایش است ی نیروی کار و مواد اولیه رهزینه
ین ادارند.ها را پایین نگهکند قیمتها را مجبور میو رقابت، شرکت

داشتن اندازه شرکت وجلوگیری از رشد  باعث کوچک نگه کار
اقدامی کم هزینه کاهش وزن سازمان  .ها می شودفزاینده هزینه

د . باید نیست و هزینه های آن دارای ماهیت مالی یا اقتصادی می باش
فراهم گردد تا کاهش وزن مقدمات و پیش زمینه های الزم برای 

بتوان از منفعت آفرینی بلند مدت مطمئن گردید . انجام به موقع و 

به جای این پیش فرض ها هزینه هایی را در پی دارد که باید با منافع 
متعادل گردد . تنها زمانی می توان این هزینه کاهش وزن ناشی از 

کاهش داد تمامی اجزای درگیر در فرآیند متعهد به انجام این  هار را
برخی کارها تنها برای اینكه شروع بشوند به ( ۵) فرآیند گردند

توانند از طریق عقد ها میاین هزینه .ی زیادی احتیاج دارندسرمایه
.کاهش اضافه وزن سازمانی قرارداد با یک شرکت دیگر کاهش یابند

عملیات مربوط به فناوری می دهد:در قسمت های زیر رخ 
منابع انسانی و مدیریت ،شبكه و ارتباطات از راه دور،اطالعات

 (۷).امنیتو تبلیغات، حسابداری،بیمه
 وایجاد مزیت رقابتیانعطاف پذیری -4

شوند، ای که با گذشت زمان کم و زیاد میهای فصلی و دورهنیاز
ند. هر قراردادی که کننیازهای متعددی به منابعِ شرکت تحمیل می

تواند شود، میبسته می کاهش اضافه وزن سازمانیبرای 
 (6)های متعدد فراهم کند.پذیری الزم را برای تثبیت این نیازانعطاف

 کاهش اضافه وزن سازمانیمزیت اصلی 

گیرید سنجید و تصمیم میتان را میهایهنگامی که شما انتخاب
، نیاز به در نظر کاهش دهیدهای مختلف کار را کدام یک از بخش

دارید. وقتی دالیل کافی  کاهش اضافه وزن سازمانیگرفتن مزایای 
پیدا کردید، این کار به رشد شرکت  کاهش اضافه وزن سازمانیبرای 

 کاهش اضافه وزن سازمانیکند. کمک میجویی مالی شما و صرفه
یت مز چندمنافع دیگری دارد که فراتر از منافع مالی است. در اینجا 

 (.6) .شودمیتوضیح داده کاهش اضافه وزن سازمانی اصلی 
 های اصلیتمرکز بر فعالیت-1

راهبردکاهش اضافه وزن سازمانی

بهبود خدمات و ارتقای مهارت به 
کار

تمرکز بر روی 

فرآیندهای اصلی
کاهش هزینه
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ی سازمانِی ای که همه چیز در حال رشد است، پشت صحنهدر زمانه
شود. این گسترش ممكن می گسترده یک شرکت نیز()بک آفیس

است با مصرف منابع )انسانی و مالی( آغاز شود و به قیمت ناقص 
نند، کای که موفقیت شرکت را تضمین میهای اصلی ماندن فعالیت

هایی این اجازه چنین فعالیت کاهش اضافه وزن سازمانیتمام شود. 
تمرکزی های اصلی شرکت دهد که بر روی فعالیترا به شما می

ی دوباره داشته باشید، بدون اینكه کیفیت یا خدمات پشت صحنه
برای مثال یک شرکت، قراردادی امضا .سازمان را قربانی کرده باشید

گیری در میزان فروش کرده است که در مدت کوتاهی افزایش چشم
 فروشدر بخش  کاهش اضافه وزن سازمانیکند، این کار آن ایجاد می

 (8).است
 هاجویی در هزینهصرفه -2

ای هستند اما ابعاد ی سازمان، کارهای پیچیدهکارهای پشت صحنه
های شرکت شما مانعی است بر سر راه اینكه این کارها با هزینه

 کاهش اضافه وزن سازمانیثابت و معقول انجام شوند. در نتیجه 
شود و به شما در کاهش داشتن اندازه شرکت میباعث کوچک نگه

 (6) .کندها کمک میاین هزینه
 های باالسریکاهش هزینه-3

ی سازمان بسیار باال های باالسریِ انجام عملیات پشت صحنههزینه
این قبیل کارها تصمیم در  کاهش دادن اضافه وزن سازمانیهستند و 

ل رشد یک شرکت باعث شده است برای مثا.کامال درستی است
فضایی که اکنون در اختیارشان  .فضای اداری بیشتری مورد نیاز باشد

است بسیار گران قیمت است و هیچ فضایی برای گسترش شرکت 
بعضی در  کاهش دادن اضافه وزن سازمانیوجود ندارد. بنابراین 

 (4)برد.کارهای ساده نیاز به فضای اداریِ بیشتر را از بین می
 کنترل عملیاتی-4

که ودعملیاتی ب کاهش دادن اضافه وزن سازمانیباید به فكر 
هایی که معموال از شود. بخشهای آنها از کنترل خارج میهزینه

هایی که مدیریت ضعیفی دارند، شوند و قسمتکنترل خارج می
تواند میکه هستند.  کاهش دادن اضافه وزن سازمانیهای اول گزینه
 (.4).مدیریتی شرکت شما را بهبود ببخشد هایتوانایی

 پذیری نیروی کارانعطاف-۵

دهد میسازمان این امكان را به در  کاهش دادن اضافه وزن سازمانی
ای منابع انسانی بیشتری در اختیار که برای کارهای فصلی و دوره

 (9) داشته باشید و هنگامی که کار تمام شد، آنها را کنار بگذارید
 مدیریت خطردوام و -6

شود، عدم قطعیت و هایی که گردش مالی کارمندان زیاد میدر دوره
کاهش دادن اضافه وزن یابد. ناهماهنگی در عملیات افزایش می

زمان با آن خطر پایین تواند دوام شرکت را افزایش و هممی سازمانی
 (9).آمدن کیفیت عملیات در شرکت را نیز کاهش بدهد

 خلیپرورش کارمندان دا-۷

ه هایی دارد کپروژه بزرگی قرار است انجام شود که نیاز به توانایی
 ، کاهش دادن اضافه وزن سازمانیفاقد آنها هستند. با  سازمانافراد 

های مورد نیاز را دارند . افراد آیند که تواناییمی سازمانافرادی به 
از نی هایی را کهها کار کنند و تواناییتوانند در کنار این نیرومی

 .دارند فرا بگیرند

 پذیری بیشتر و چابكی سازمانانعطاف-8
 .توان یكی از بزرگترین مزایا دانستپذیری را میافزایش انعطاف

را به عنوان یک  کاهش دادن اضافه وزن سازمانی هایی کهشرکت
گیرند و آن را همواره به عنوان یک گزینه، روی سیاست، جدی نمی

 .شوندتر میتر و چاقمیزشان ندارند، به تدریج بزرگ

 عمناب غیرضروری یتوسعه ها، تجهیزات وها، به دستگاهی آنسرمایه
های چالش با رویارویی در و کندمی پیدا تخصیص انسانی

های اقتصادی، از بحران تغییرات محیطی و استراتژیک،
پذیری و چابكی کافی برخوردار نیستند. به عنوان مثال، این انعطاف

 :هانوع شرکت

ها و رکود اقتصادی، زودتر از رقبای خود وادار به تعدیل در بحران
شوند )تعدیل نیروی انسانی، جدای از کاهش روحیه نیروی انسانی می

مانده، روی تصویر شرکت در بازار نیز باقیی همكارانِ و انگیزه
 (گذاردتأثیر منفی می

توانند خود را با شرایط جدید در تغییرات استراتژیک، دیرتر می
عیت شوند. وقتی روی وضتطبیق دهند و گرفتار لختیِ استراتژیک می

گذاری سنگین انجام داده باشید، به سادگی نخواهید موجود سرمایه
د توانست( که وضعیت با تغییرات محیطی تطبیق پذیرفت )و نخواهی

 (4).دهید
 نظریه ها و روش های کاهش دادن اضافه وزن سازمانی

 مهمترین روش های کاهش دادن اضافه وزن سازمانی شامل:

 
 برون سپاری-1 

نظریه ها وروش های کاهش 
 دادن اضافه وزن سازمانی

 خصوصی سازی-2

 و چابكی سازمانی می باشد.-3 
 

 برون سپاری-1
و یک شرکت دیگر شرکت برون سپاری، قراردادی است که میان 

شود تا بخشی از وظیفه، عملیات، کار یا فرآیندی که قرار بسته می
بوده است توسط کارمندان شرکت انجام شود، در مدت زمان 

این فرآیندهای برون سپاری .مشخصی توسط آن شرکت انجام شود
توانند درون ی انجام شوند میکه قرار است توسط گروه دیگر

شرکت یا بیرون از آن انجام شوند. استخدام یک کارمنِد موقت، 
که منشی شما به مرخصی زایمان رفته است برون سپاری  زمانی

 (9).شودمحسوب نمی

ترین نوع برون سپاری نیروهای کاری هستند که برای امروزه رایج
. شوندچین فرستاده میکارهای تولیدی به کشورهایی مانند هند و 
شود. این نوع از برون اما برون سپاری تنها به این نوع محدود نمی

شود. به عنوان مثال مرزی نامیده میسپاری معموال برون سپاری برون
توان خدمات مشتریان و مراکز پشتیبانی فنیِ تلفنی و نیز می

ات ریزی کامپیوتری را نام برد. خدمات سرایداری و خدمبرنامه
طور کلی از اینكه به هایی از کارهایی هستند که بهامنیتی مثال

کشورهای دیگر واگذار شوند در امانند، چرا که برون سپاری بخشی 
تواند باعث رفع این نیازهای شغلی در آن شرکت از یک شرکت می

 .و در نهایت حذف کلی آنها بشود
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 منافع حاصل از برون سپاری

استفاده از برون سپاری باعث کاهش  تحقیقات نشان می دهد که
هزینه ها و افزایش تمرکز شرکت بر روی فعالیت اصلی خود می 

استفاده از برون سپاری منافع دیگری هم دارد. این مزایا که .شود
تصمیم شرکت را برای استفاده از برون سپاری تحت تأثیر قرار می 

 :دهند عبارت اند از

 یندهای داخلی سازمانصرفه جویی در وقت جهت انجام فرآ .1

 بهبود خدمات مشتری .2

کاهش ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در  .3
 محیط تجاری نامطمئن

 دسترسی بهتر به تخصصی که در شرکت موجود نیست .4

 کاهش کارکنان شرکت .۵

ایجاد حس رقابت خصوصا در قسمت های مختلف شرکت که  .6
 .ناکارآمدی محسوس وجود دارد

در یک سری از مطالعات خود با بررسی بیش 1 برون سپاری مؤسسه
شرکت به منظور درک صحیح از اینكه چرا شرکت ها  12۰۰از 

فعالیت های خود را برون سپاری می کنند به این نتیجه رسید که 
مزیت بالقوه در نتیجه استفاده از برون سپاری وجود دارد که  1۰

 :عبارتند از

 افزایش تمرکز شرکت بر یک فعالیتی خاص .1

 قابلیت دسترسی در سطح جهانی .2

 تسریع در کسب مزایای ناشی از تجدید ساختار .3

 تقسیم ریسک .4

آزاد کردن منابع برای اهداف دیگر و در دسترس قرار گرفتن  .۵
 وجوه سرمایه

 تزریق وجوه نقد به شرکت .6

 کاهش و کنترل هزینه عملیات .۷

 (دسترسی به منابع )غیر داخلی .8

 مدیریت وظایف مشكل یا کنترل ناپذیر .9

برخی از این موارد ممكن است هم زمان مطرح باشند به طور کلی 
این موارد می توانند سود برون سپاری را نشان دهند. موارد نامبرده 
نه تنها سود ناشی از برون سپاری را در کاهش هزینه نشان می دهند 
بلكه در برخی موارد ممكن است اهمیت آنها مهم تر از کاهش 

 (4).هزینه ها باشد
 
 یدولت یها در شرکت یآزادساز كردیرو-3
عبارت است از تعیین  یدولت یها در شرکت یاصلی آزادساز یلسفهف

هایی چون بهداشت، آموزش پایه، نقش دولت در اقتصاد در حوزه
تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه گذاری کالن در زیر بناهای 

ت های اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرک
خصوصی جهت عملكرد آزاد و از این رو افزایش بهره وری و ارزش 
افزوده بر اقتصاد از طریق سازماندهی و مدیریت کارآمد شرکت 
هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاری عمل کنند. نظریه 

خصوصی یا  یدولت یها در شرکت یپردازان هنجارگرا آزادساز

_________________________________ 
1 Outsourcing 

کنند که توصیه میط مشی عمومیسازی را به مثابه جهتی برای خ
یک جامعه خوب های مختلف و متعدد ازها از نگرشهای آنابهام

 گیرند:ها در سه دسته جای میدهد. این نظریهدست میبه
 نظریه اقتصادی خصوصی سازی-1
 محلی اجتماعات سازی توانمند مثابه به سازی خصوصیینظریه -2 
 بار اضافی دولت کاهش مثابه به سازی خصوصی ینظریه -3 
 چابكی سازمانی-3

واکنش سازمانی هنگامی که با بین المللی کردن کسب و کار مواجه 
است منجر به روش های مختلف تحلیلی در سال های اخیر شده 
است. مدل های سنتی ساختار فرآیند سازمانی هدف رسیدن به 

ه شده خواسته ها ی محصوالت و خدمات که اخیرا به چالش کشید
اند، را دارند، از انجایی که ساختار سازمانی که در آن انطباق نزدیک 
اجزایی مانند افراد، سیستم های )سخت افزار و نرم افزار( و استراتژی 
خدماتی مورد نیاز است. با این وجود، افراد، سیستم ها و استراتژی 
 های خدمات برای اطمینان ازموفقیت سازمان و بقا در بازار کافی

نیستند. . سازماندهی این منابع، به درستی هدایت، نگهداری و بهبود 
آنها مورد نیاز است. جزء اصلی برای رسیدن به این هدف رهبری 

 (1۰) مردم است
به منظور درک تاثیری که رهبری بر عملكرد سازمانی دارد ، به 
رسمیت شناختن تاثیر چابكی و انعطاف پذیری ا اولین نیاز مندی 

ابكی و انعطاف پذیری راه را برای دستیابی به عملكرد است. چ
سازمانی نشان می دهد. اگر چه میتوان استنباط کرد که سبک 
رهبری اصلی در یک سازمان ممكن چابكی سازمانی را تحت تاثیر 
قرار می دهد، تاریخچه نتوانسته است به وضوح مشخص کند چگونه 

ین ه وابستگی متقابل بین ااین رابطه اتفاق می افتد یا و یا حتی درج
متغیرها. را ایجاد کند . از یک سو، برخی ازتحلیلگران رهبری به 
طور گسترده اثرات انعطاف پذیری و چابكی شرکت را ذکر می 
کنند.درسوی دیگر مطالعات در مورد چابكی و انعطاف پذیری 
وجود دارند که رهبری را به ارزیابی و ابزار اندازه گیری مختلف 

شده برای این عوامل ربط نمی دهند. در تاریخچه کنونی در  ایجاد
مورد چابكی، مردم از چشم انداز کار و یا عملیات تولید در نظر 

 2گرفته شده اند .مطالعات انجام شده توسط وشیرلی و همكاران
،نشان می دهد که تالش های برای توصیف چابكی در یک روش 

گیری این است که یک  منسجم تر و جامع تر وجود دارد. نتیجه
نظریه واحد که رابطه بین چابكی سازمان و افراد را ایجاد کند 

 وجود ندارد.

 
  

2 Sanchez and Nagy (2001) and Shirley et al 
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 شاخص های چابكی. 1 جدول
 اجزا شاخص

 انعطاف پذیری

 

انعطاف پذیری مدل تولید، انعطافپذیری 
سیستم تولید، نیروی کار منعطف، ساختار و 
روشهای انعطاف پذیری، مكان کاری 

پذیر، استراتژی کسب و کار انعطاف 
 انعطاف پذیر

 پاسخگویی

پاسخگویی به تغییرات تقاضا، پاسخگویی به 
تغییرات محیط کسب و کار و بازار، 
پاسخگویی به تغییرات دستاوردهای محیطی 
اجتماعی، درجه انطباق اهداف کسب و کار 

 با تغییرات

 سرعت

 

یادگیری انجام وظایف و عملیات در 
ممكن، زمان عملیات، زمان  کوتاهترین زمان

تغییرات تولید، زمان تحویل کاال و خدمات، 
 زمان یادگیری و زمان انطباق با تغییر

 شایستگی

 مرکزی

 

قابلیت چند ریسكی، دشواری کپی برداری 
روشهای کسب و کار توسعه یافته، مهارت 
و دانش افزایش تكنولوژیها، شكل دهی 
شراکت سریع، ارتباط بسته با مشتریان و 
عرضه کنندگان، گران بودن معرفی محصول 
جدید، غنی سازی مشتری، نوآوری محرک 

مشتری، رضایت مشتری، تعاون و همكاری 
 ایش رقابت پذیریبرای افز

 
تحقیقات  از گرفته بر تحقیق موضوع پیرامون نظری مبانی

اضافه وزن  متغیراصلی تحقیق است. (4) 1کونگ،دنیل،مائورن
، چابكی خصوصی سازی باشد. می شاخص 3دارای که سازمانی بوده

برون سپاری از استراتژی های مطرح و پیشرو در عرصه  سازمانی و
خصوصی سازی تنها در بخش دولتی موجودیت  .های دولتی هستند 

دارد . بدین معنی که در این استراتژی اختیار یا مالكیت انجام فعالیت 
و خدماتی که بر عهده ی دولت بوده به بخش خصوصی واگذار می 
گردد ولی برون سپاری می تواند هم در بخش خصوصی و هم در 

ن سپاری یک بخش دولتی وجود داشته باشد . بدین معنی که برو
استراتژی دو بعدی است که هم در بخش خصوصی و هم در بخش 

 دولتی کاربرد دارد . 
در خصوصی سازی دولت تولید کننده و عرضه کننده کاالها و 
خدمات است ولی در برون سپاری دولت خریدار کاال یا خدمات 
است . این نكته را مد نظر قرار داد که ، در خصوصی سازی ، دولت 

خدمت و تولید کاالیی که مالكیت آن بر عهده ی دولت بوده  انجام
را به بخش خصوصی واگذار می کند اما در برون سپاری دولت 
مالكیت خدمت یا کاالیی را دارا نمی باشد بلكه نیازمند کاال یا 
خدمتی می باشد و از طریق عقد قرارداد آن ها را از بخش های دیگر 

 . خریداری می کند
 

 
 تحقیق مفهومی ( مدل9-2شكل )

مهمترین تحقیقات قابل بررسی در دو دسته داخلی وخارجی قابل 
 تقسیم است:

شناسایی و  "در پژوهشی تحت عنوان (11) تكام نژادفرج
سپاری)مطالعه بندی عوامل مؤثر مدیریت و نظارت بروناولویت

موردی: آزمایشگاه های همكار سازمان ملی استاندارد ایران در استان 
وکار ویژگی بارز دنیای کسب به نتایج زیر دست یافتند: " (گیالن

شود که فرصت هرگونه امروزی با شتاب تغییرات آن شناخته می
های فعال اقتصادی گرفته است. همه بخشسكون را از 

شكلی بنیادین تغییر کرده و دیگر  به هاسازمان
های دیروز ندارند. ازجمله تغییرات اساسی در سازمان به شباهتی

_________________________________ 
1 Cong. Daniel. Maureen 

ها و های آنای شدن فعالیتها، شبكهساختارها و رفتارهای سازمان
 هاست.سپاری برخی فعالیتبرون

نقش نوآوری حاصل "یگانه در پژوهشی تحت عنوان 
استراتژیک بر عملكرد سازمانی براساس معیارهای  سپاری برون از

تایی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضالب روس ) BSC چهارگانه
ها و در زمینه مدلبه نتایج زیر دست یافتند: " (استان هرمزگان

معیارهای عملكرد سازمانی، رویكرد استراتژیک را جهت 
های مدرن پیشنهاد های زیادی شده اثربخشی در سازمان به دستیابی

کارگیری یک معیار واحد، برای تمام مراحل است؛ بدین معنا که به
که بتواند نیازهای همه افراد سازمان چرخه زندگی مناسب نیست؛ 

اضافه وزن سازمانی

خصوصی سازی چابكی سازمانی برون سپاری
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خصوص اینكه منافع آنها رقابتی بوده و متفاوت را برآورده سازد، به
 از یكدیگرند. 

طراحی یک سیستم خبره  "(در پژوهشی تحت عنوان12) قاسمی 
برای برون سپاری در سازمان های دولتی)مورد مطالعه :دانشگاه 

 های اساسی مدیرانیكی از تصمیمبه نتایج زیر دست یافتند: "(یزد
انجام در » برای تامین قطعات یا خدمات، انتخاب بین دو گزینه 

است. شرکت ها « ون سپاری به منابع بیرونیبر»یا « داخل سازمان 
های مختلف متناسب با سیاست ها و اهداف، ماهیت و سازمان

محصول یا خدمت و موقعیتی که بر محیط کسب وکار حاکم است 
در درجات مختلفی از برون سپاری استفاده می کنند. اهمیت 
بكارگیری تصمیم درست در قبال برون سپاری به دلیل آثاری است 

ه بر عملكرد یک سازمان دارد. از سویی دیگر به دلیل تفاوت در ک
های رقابتی محیط کسب کار ماموریت ها، استراتژی ها و اولویت

توان یک تصمیم واحد برای برون سپاری در سازمان و...هرگز نمی
 های مختلف تجویز کرد. 

 طحس سنجش برای الگویی ارئه "در پژوهشی تحت عنوان چیانگیوه
به  " زیربنایی خدمات حوزه در فعال دولتی هایسازمان سرآمدی

 دنبال پیچیدگی و تنوع فعالیتهای مروزه بهنتایج زیر دست یافتند:ا
این  دنکر منداقتصادی، ضعف توان پاسخگویی و نیز ناتوانی در نظام

ها توسط بازار، تمام توجهات به سمت استخراج یک پیچیدگی
در اقتصاد و استخراج  دولت الگوی مطلوب جهت دخالت

های حكومتی مطلوب سوق یافته است. یكی از رویكردهای ویژگی
های سنجش سرآمدی نهادهای ی به چنین الگویی توسعه مدلیابدست

های اجرایی( است. با توجه به این امر و دستگاه) دولت وابسته به
های مدیریت کیفیت، پژوهش ی سیستمنیز نقش و اهمیت توسعه

حاضر در پی آن است تا با ارائه الگوی مناسبی به منظور سنجش 
در حوزه خدمات زیربنایی های دولتی فعال سطح سرآمدی سازمان

های اجرایی کشور، گامی دستگاه بدنه به عنوان بخش مهمی از
 را در این مسیر بردارد. کوچک هرچند

 

 44های کلی اصل اجرای سیاست "در پژوهشی تحت عنوان جكربی
نتایج زیر دست به  "قانون اساسی در پرتو حكمرانی مطلوب

خصوصی سازی به عنوان یک رکن اساسی برای زندگی یافتند:
المللی یک ضرورت است اجتماعی امروزی در محیط داخلی و بین

.منتهی روش اجرایی و نظارتی برای آن از خود خصوصی سازی 
اهمیت بیشتری را دارا است.یكی از مهمترین مباحث در رشته حقوق 

می باشد. به طور کلی دولتی که  اساسی موضوع حاکمیت مطلوب
بتواند در این چارچوب اصول مدنظر حاکمیت مطلوب را اجرایی 

 .(13) کند قطعا از مباحث حقوق بشری نیز سربلند خارج می گردد

 توزیع و مطلوب حكمرانی"در پژوهشی تحت عنوان  راستین 
 تمرکز عدم نظام در شهروندان مشارکت بر تاکید با ها صالحیت

شاخص مشارکت عمومی به نتایج زیر دست یافتند: " درایران اداری
ه امور و نظارت عمومی بر عملكرد کارگزاران در شهروندان در ادار

کنار اتخاذ سبک اداری عدم تمرکز به عنوان مولفه هایی از 
حكمرانی خوب مطرح است که می تواند بر کارامدی، مقبولیت و 
مشروعیت نظام حكومتی جمهوری اسالمی بیافزاید. در قانون اساسی 

ندان در ابعاد ایران، ظرفیت های زیادی برای مشارکت موثر شهرو
مختلف پیش بینی شد است و جهت گیری سیاست های کلی نظام 
نیز بر مردم ساالری وحاکمیت مردم بر سرنوشت شان عنوان شده 

سازی و واگذاری امور به مردم  کوچک به دولت است، بعالوه نیاز
شامل بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و مدیریت های محلی 

شهرداری ها طی قوانین برنامه توسعه افتصادی در قالب شوراها و 
اجتماعی فرهنگی کشور محسوس بوده و در دو ده اخیر برآن تاکید 

 (.14) شده است

تعریف مسأله در زمینه تحلیل سیاست  به نتایج زیر دست یافتند: "
های گوناگونی وجود دارد که برخی از آنان خارجی کشورها نظریه

تر طح تحلیل خرد و کالن را مناسبگیری توأمان از دو سبهره
دنبال پلی برای ارتباط میان این دو سطح دانند و در حقیقت بهمی

هستند. نظریه سیستم ها یكی از آنهاست. بر اساس این نظریه، سیستم 
مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته است که برای کسب هدف 

 دادیمشترک فعالیت می کنند. معموال سیستم های بزرگ از تع
 تر تشكیل می شوند. کوچک خرده سیستم یا اجزای

روی بررسی چالشهای فرا"در پژوهشی تحت عنوان یوسفی 
و متوسط استان کردستان در ورود به بازارهای  کوچک شرکتهای

المللی: مطالعه موردی صنایع پالستیک و قطعات الستیكی استان بین
است که در آن، به نتایج زیر دست یافتند: "کردستان
و متوسط، با توجه به نقششان در اشتغالزایی و  کوچک شرکتهای

ه، متنوع و مهمی در رشد توسعه ی اقتصادی کشورها، نقش گسترد
کشورهای در حال توسعه بر عهده دارند ؛ از طرفی سازما نهای بین 
المللی همچون سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد، ادغام دراقتصاد 
جهانی از طریق اقتصاد باز و برقراری دموکراسی را بهترین روش 

اند. دبرای غلبه بر فقر وعدم برابری در کشورهای در حال توسعه می 
درک این اهداف تا حد زیادی بستگی به توسعه ی بخش خصوصی 

و متوسط نقش کلیدی را  کوچک دارد که در آن کسب و کارهای
برعهده دارند با توجه به شرایط جدیدی که عنوان شد اقتصاد 

و خصوصی سازی و نیز تخصصی  دولت ی بدنه شدن کوچک باز،
والت جدیدتر و فروش آن تر شدن کارها، نیاز دایم به ارائه ی محص

در بازارهای بكر به منظور بقا و رشد، افزایش فشار رقابتی وکاهش 
به طور خاص در  دولت کمک های مستقیم و حمایت های

کشورهای در حال توسعه،نیاز به بین المللی شدن 
و متوسط بیش از پیش احساس می شود علی رغم  کوچک شرکتهای

عامل در حرکت کسب موارد اشاره شده در باال، دو 
و متوسط ایران به سوی بازارهای خارجی  کوچک وکارهای

 .(1۵) موثرند

 حكومتی تعزیرات سازمان نقش "در پژوهشی تحت عنوان  رضایی 
 رز،ا و کاال قاچاق قبیل از اقتصادی تخلفات وقوع از پیشگیری در

تاسیس  به نتایج زیر دست یافتند: "اصناف و درمان و دارو بهداشت،
سازمان تعزیرات حكومتی در درون قوه مجریه تجلی بارزی از 

منافع و مصالح همگانی می در حفظ حقوق عمومی و  دولت مداخله
با  دولت بدنه باشد و این سازمان به عنوان یک نهاد شبه قضایی در

ساختاری اداری و فرهنگی و قضایی شروع به فعالیت نمود و طبق 
قانون صالحیت هاو عناوین مجرمانه احصاء شده و بر اساس 
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

تشریفات دادرسی خاصی رسیدگی می کند که وظیفه اصلی آن تنظیم 
 .(16) باشد و مبارزه با تخلفات اقتصادی می بازار

 تمیزکاری خدمات همدلی تأثیر "دنیل در پژوهشی تحت عنوان
 دولت در خدمات ارائه )کاهش اضافه وزن سازمانی(بر سپاری برون

 دولت ، کنیا به نتایج زیر دست یافتند: "کنیا ، شهرستان کاکامگا
 عمومی اساسی خدمات ارائه به موظف آنها های آژانس و ایالتی های

 بدون فیزیكی های زیرساخت هستندو اساسی اجتماعی مدیریت و
 توسط شده ارائه خدمات بین ای فاصله. کیفیت انداختن خطر به

 (.8دارد ) وجود دولتی های سازمان
 برون چگونه "لی در پژوهشی تحت عنوان شینوو ، لی ری گیو

 در را شغلی رضایت تواند می سپاری)کاهش اضافه وزن سازمانی(
 کاشترا نقش بررسی: دهد افزایش متحده ایاالت فدرال بوروکراسی

 که دهد می نشان قبلی مطالعات به نتایج زیر دست یافتند: "دانش
 غلیش رضایت بر منفی عواقب کلی طور به سپاری برون های شیوه

 برای ای مقدمه کارکنان شغلی رضایت که آنجا از. ندارد کارکنان
 محسوب ها سازمان برای سنگین ضرری که است کارکنان خروج

 تهدیدات کاهش برای مناسب محیط و ها سیاست طراحی ، شود می
 . (9است ) مهم دست این از

رتباط، قرارداد و موفقیت برون (ا"کانگ در پژوهشی تحت عنوان
لی رغم افزایش ع به نتایج زیر دست یافتند: "سپاری فناوری اطالعات

مستمر در فعالیت های برون سپاری فناوری اطالعات در طیف 
جهانی، درصد قابل توجهی از معامالت برون سپاری به عنوان 
معامالتی ناموفق بخاطر برخی مسائل جدی مدنظر گرفته می شوند. 
در چین که روش های برون سپاری فناوری اطالعات هنوز هم در 

این موقعیت از اهمیت و جدیت بیشتری مراحل آغازین خود است، 
 . (4) برخوردار است

برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و کارایی عملیاتی مائورین -4
 (.1۷) عمكردهای منابع انسانی اجرایی

با استفاده از روش مطالعه رویداد و بررسی رگرسیون دو مرحله ای 
  سپاری منابع انسانی بر نمونه ای از شرکت هایی که قراردادهای برون

را اعالم میكنند، این مطالعه، ارتباط بین برون سپاری منابع انسانی 
اجرایی و بازار سرمایه سطح شرکت و عملكرد دراز مدت را توسط 
کنترل اطالعات مالی آرشیوی و بهینگی تصمیم برون سپاری مورد 

 .بررسی قرار میدهد

 

  اطالعات آوری گرد روش
 نظریة) بنیاد داده نظریة.باشد می بنیاد داده نظریة استفاده مورد روش
 نظریة. است تئوری تولید برای عمومی پژوهش روش یک( ایزمینه

 به که است اکتشافی و استقرایی پژوهشی روش بنیاد، داده
 جایبه دهدمی امكان گوناگون موضوعی هایهحوز در پژوهشگران

 این در.  کنند اقدام تئوری تدوین به خود موجود، هایتئوری به اتكا
 هاداده از درنهایت که اینظریه و هاداده تحلیل و گردآوری راهبرد،
 وهشگرپژ. دارند قرار یكدیگر با نزدیک ارتباط در شود،می استنتاج

 ار کار شده، تصور پیش از نظریة با خود مطالعة آغازکردن جایبه
 دهدمی اجازه و است کرده شروع خاص مطالعاتی حوزۀ یک با

 شود. پدیدار هاداده دل از نظریه
 

 قوعو درحال وضعیت که نظریاتی یا نظریه تئوری، این از استفاده در
 فتپیشر با تا اندشده طراحی مصاحبه صورتبه کنندمی بررسی را

 آوریجمع روش این.  شوند مدیریت شوندهمصاحبه توسط اطالعات

 جوانب از تریکامل درک تا دهدمی را امكان این افراد به اطالعات
 در بودنمهم صورت در را احتمالی نقاط و باشند داشته پژوهش

 یا دیدج هاینظریه ایجاد به نكته، این. کنند بینیپیش مطالعه نتیجة
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 پژوهش اجرای فرایند. شودمی منجر موجود هاینظریه از ترکیبی
 پژوهش، هایپرسش:از اندعبارت بنیاد داده نظریة پردازش مسیر در

 گیرینمونه تحلیل، و تجزیه ها،داده گردآوری و بردارییادداشت
 رایندف. متون مقایسة و تئوری تدوین و نگارش نظری، اشباع و نظری
 کدگذاری به ایدئال حالت در و شودمی آغاز باز کدگذاری از تحلیل

 پرداختن و ساختن اصلی روند کدگذاری.  شد خواهد ختم انتخابی
 هاست.داده از نظریه

 

 نتیجه گیری
مدیریت یک کسب و کار، شرکت، اداره و تجارت نیاز به برنامه 

 مدیرریزی دقیق، صبر و حوصله و پشتكار فراوان دارد. هر چقدر
ترش گسویا سازمان بیشتر در امر مدیریتی موفق ظاهر شود، شرکت 

های بعدی است! به هر اندازه و این خود زمینه ساز چالش پیدا میكند
تیم مدیریتی قوی داشته باشد، باز هم به میزان مشخصی ،هم شرکت 

تواند تمام فرایندهای آشكار و پنهان شرکت را به درستی مدیریت می
ز امور از کنید و در نهایت به جایی خواهد رسید که رشته برخی ا

سازمان دچار اضافه وزن در چنین شرایطی .خارج می شود.دست 
سازمانی شده است وبررسی این موضوع وارائه راه حل می تواند به 

 سازمان کمک کند تا در مسیر پیشرفت گام بردارد .
 ارائه مدلی که سازمان را از این مسئله نجات دهد، .1
 شناسائی راهبردهای موثر در این زمینه ، .2
اسایی شرایط مداخله گر، علی، زمینه ای وپیامدهای این شن .3

 موضوع سازمان را درجهت رسیدن به موفقیت کمک خواهد کرد.

 

 
مقوالت حاصل از کد 

 گذاری باز

 خصوصی سازی
 برون سپاری

 چابكی سازمانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 آزادرویکرد 

 سازی

ضافه وزن سازمانیا علی شرایط   کاهش اضافه وزن سازمانی 

..هاو هزینه کاهش  

 سیاست های دولت
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 بررسی نتایج وارائه پیشنهادات. 2 جدول
 پیشنهادات تحقیق نتایج تحقیق سواالت تحقیق

 ردكیبا رو یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده بروز الگوی
استان چهارمحال و  یدولت یها در شرکت یآزادساز

 ؟ است ی چگونهاریبخت

 خصوصی سازی-1
 برون سپاری-2
 چابكی سازمانی-3

 افزایش هماهنگی در کارها
 وایجاد مزیت رقابتیانعطاف پذیری 

 ردكیبا رو یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده اصلی مقوله
استان چهارمحال و  یدولت یدر شرکتها یآزادساز

 ی چیست؟اریبخت
 اضافه وزن سازمانی

 پذیری بیشتر و چابكی سازمانانعطاف
 تغییرات استراتژیک

خدمات مشتریان و مراکز استفاده از 
 پشتیبانی فنیِ تلفنی

کاهش اضافه وزن  پدیده بروز در موثر علی شرایط
ان است یدولت یدر شرکتها یآزادساز كردیبا رو یسازمان

 ی چیست؟اریچهارمحال و بخت
 کاهش دادن اضافه وزن سازمانی

عناصر استراتژیک در قرابت با محیط 
داخلی سازمان حفظ شوند؛ و قراردادهایی 

 پذیرتر توسعه پیدا کنندانعطاف

 یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده بروز ای زمینه شرایط
 استان چهارمحال یدولت یر شرکتهاد یآزادساز كردیبا رو
 ی چیست؟اریو بخت

صرفه جویی در وقت جهت انجام -1
 فرآیندهای داخلی سازمان

 بهبود خدمات مشتری-2

کاهش ریسک از طریق شریک -3
شدن با یک واحد دیگر در محیط 

 تجاری نامطمئن

 توانمند سازی اجتماعات

کاهش اضافه  پدیده بروز در موثر گر مداخله شرایط
 یدولت یدر شرکتها یآزادساز كردیبا رو یوزن سازمان

 ی چیست؟اریاستان چهارمحال و بخت

ابزار های توسعه سازمانها و ارتقای 
 بهره وری در قالب کوچک سازی

 غییر شرایط و نیاز های فنی و مشتریت

افه کاهش اض پدیده با مقابله در شده گرفته بكار راهبرد
 یدولت یدر شرکتها یآزادساز كردیبا رو یوزن سازمان

 ی چیست؟اریاستان چهارمحال و بخت

آزاد کردن منابع برای اهداف دیگر -1
و در دسترس قرار گرفتن وجوه 

 سرمایه

 تزریق وجوه نقد به شرکت-2

 کاهش و کنترل هزینه عملیات-3

 (دسترسی به منابع )غیر داخلی-4

مدیریت وظایف مشكل یا کنترل 
 ناپذیر

 

 گوییپاسخ تقاضا، تغییرات به پاسخگویی
 ،بازار و کار و کسب محیط تغییرات به

 دستاوردهای تغییرات به پاسخگویی
 اهداف انطباق درجه اجتماعی، محیطی
 تغییرات با کار و کسب

با  یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده بروز های پیامد
استان چهارمحال  یدولت یدر شرکتها یآزادساز كردیرو

 ی چیست؟اریو بخت

رضایت مشتری، تعاون و همكاری 
 برای افزایش رقابت پذیری

یادگیری انجام وظایف و عملیات در 
 کوتاهترین زمان ممكن

 الگوی به مربوط کیفی های یافته ، کمّی های داده آیا
 كردیدر با رو یکاهش اضافه وزن سازمان پدیده

استان چهارمحال و  یدولت یدر شرکتها یآزادساز
 ی قابل بررسی است؟اریبخت

ارتباط بسته با مشتریان و عرضه 
کنندگان، گران بودن معرفی محصول 
جدید، غنی سازی مشتری، نوآوری 

 محرک مشتری،

قابلیت چند ریسكی، دشواری کپی برداری 
روشهای کسب و کار توسعه یافته، مهارت 
و دانش افزایش تكنولوژیها، شكل دهی 

 سریع،شراکت 
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