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  چكيده
ها در شركت آب و فاضالب استان سپاري شده و كاهش هزينهبررسي رابطه بين قراردادهاي برونحاضر هدف از تحقيق       

سپاري با ابعاد: اثربخشي عوامل انساني، وضعيت درجه كيفي پيمانكاران، فرآيند برونباشد. در اين تحقيق، شرقي ميآذربايجان
شركت آب و فاضالب استان هاي بررسي شده و متغيير وابسته نيز كاهش هزينهوضعيت رضايت مشتريان و ذينفعان جامعه 

هاي نجام و چگونگي بدست آوردن دادهبوده و تحقيق حاضر از حيث هدف، كاربردي و بر حسب ماهيت، روش ا شرقيآذربايجان
هاي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر مديران، مجريان، ناظران و كارشناسان درگير در پروژهميمورد نياز از نوع تحقيق همبستگي 

ر اين پژوهش باشد كه كالً دمي ٩٣الي  ٩٢هاي شرقي در سالهاي تابعه استان آذربايجانسپاري واحدهاي ستادي و شهرستانبرون
نفر بقيه از مجريان، ناظران  ١٧٠نفر مدير در ستاد و  ١٠هاي تابعه و نفر مدير در شهرستان ٦٠نفر بوده و از آن تعداد،  ٢٤٠به تعداد 

، باشند، به منظور اطمينان بيشتر از نتايج تحقيق، از سرشماري عمومي استفاده شدهسپاري ميهاي برونو كارشناسان مرتبط با پروژه
هاي تنظيم آوري اطالعات از نمونه آماري و به منظور آزمون فرضيهلذا تمامي جامعه آماري مورد آزمون قرار گرفته و براي جمع

داري آزمون كولموگروف اسميرنوف همه سئوال استفاده شده است. سطح معني ٢٨شده اين تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته با 
توان گفت توزيع همه فرضيات نرمال است و از آمار درصد اطمينان مي ٩٥نابراين در سطح بوده، ب ٠٥/٠فرضيات بيشتر از  

سپاري شده و كاهش بين قراردادهاي برونپارامتريك و آزمون پيرسون جهت آزمون فرضيات استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه 
دارد، دو فرضيه فرعي اين تحقيق تائيد شدند ولي بين متغيير رابطه وجود شرقي ها در شركت آب و فاضالب استان آذربايجانهزينه

   اي مشاهده نگرديد.ها رابطهو كاهش هزينه وضعيت درجه كيفي پيمانكاران
  

  شرقيسپاري، شركت آب و فاضالب آذربايجانكاهش هزينه، فرآيند برونواژگان كليدي: 
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