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چكیده
امروزه پیشبینی فعالیت ها بعنوان روش مناسبی برای مقابله با پیچیدگی و عدم اطمینان در تصمیم گیریها و تضمین
موفقیت در حوزه برونسپاری مورد توجه قرار گرفته است .هدف از انجام این پژوهش نیز ارائه مدلی برای پیشبینی
برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی سازمانهای دولتی در آینده بود .در این راستا جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه کارکنان و مدیران ستادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ که در حدود  094بود و از این میان با استفاده از
فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای و نسبتی  100نفر از آنان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته
شد .روش جمع آوری دادهها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته بود که در تدوین سواالت آن به فراخور مولفههای پژوهش
از پرسشنامههای استاندارد استخراج و انجام گرفت .پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامهها ،بررسی اطالعات و آزمودن
فرضیهها با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری و به کمک نرم افزار  Smart PLS 2در دو بخش مدل اندازه
گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت .در بخش اول ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا
مختص  PLSبررسی گردید .در بخش دوم ،ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار
گرفتند .در نهایت یافتههای پژوهش پیشبینی نمود جهت موفقیت برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
سازمانهای دولتی باید عوامل سازمانی ،مدیریتی ،فنی و ساختاری و همچنین عوامل مرتبط با پیمانکار در فرایند
برونسپاری در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی :پیشبینی ،برونسپاری ،آموزش و پژوهش ،عوامل مدیریتی ،عوامل فنی.
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 -1مقدمه
امروزه نظام آموزشی موفق همانند سازمانی است که
دانش روز و پیشرفته جهان را بهسوی ترقی و توسعه
منابع انسانی خود هدایت کند که این امر مستلزم انجام
فعالیتهای منظم و مستمر در تمامی سطوح است که
برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی
بسیار نیازمند آن میباشند(سایدز)3 :1109 ،0؛ در واقع
سازمان ها در جوامع انسانی با هدف برآوردن نیازهای
مشخص و ویژهای بهوجود میآیند ،کارآمدی سازمانها
برآیندی از تحقق اهداف ویژه یا فلسفة وجودی آنهاست.
از طرفی جهان در هزارة سوم با شکوفایی شگرف دانش
بشری مواجه شد و گسترش حیرتآور فناوریهای حاصل
از آن را می توان مشاهده کرد(گزوکارا و سیمسک،1
 ،)690 :1100که ضرورت پیشبینی در فعالیتهای
سازمانی را بیش از پیش پررنگتر ساخته است .امروزه
پژوهشها به روشنی نقش کلیدی توانایی تولید علمی و
پژوهشی سازمانها را در پویایی و رشد و بالندگی آنها
برجسته نموده و نتایج نشان داده که به ویژه در آینده،
عامل رشد سازمانهای خدماتی کشورهای پیشرفته
جهان در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته همین
رویکرد به توسعه پژوهش خواهد بود و هر میزان پژوهش
و توسعه فراگیر و بنیادی باشد ،همان میزان پیشرفت و
دستیابی به قدرت پایدار و در دانش و فناوری افزون تر
خواهد بود(باالند.)900 :1101،3
همچنین در این آینده مدیریت بر آموزش سازمان-
های دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است و از ظریف
ترین ،دشوارترین و پرثمرترین کارها به شمار میرود؛ زیرا
به کمک مدیران توانمند ،پیش بین و آگاه به اصول،
نظریهها و سبکهای آموزش ،می توان چهره سازمان را
دگرگون کرد و یا برنامه ریزی ،سازماندهی و هماهنگی
ایجاد کرد و از منابع مختلف سازمان همانند کارکنان
حداکثر بهره را برد و تحقق اهداف را ممکن
ساخت(قیومی)0360،؛ در واقع موضوعی که همه
سازمانها و مدیران ،به ویژه مسئوالن آموزش سازمانی
همواره با آن سروکار دارند ،تالش برای رسیدن به
وضعیت و شرایط بهتر در آینده آموزشی کارکنان می
باشد .چون سازمانها همیشه درصدد دستیابی به اهداف

آرمانیاند و از طرفی با محدودیتها و موانع مواجه
هستند ،لذا بهبود کیفیت آموزش امر مستمری است که
در سازمانها همواره وجود داشته و دارد(نجفی زاده،
 .)0363لذا با توجه به رشد روزافزون فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی مسئله اصلی در آیندهای نزدیک برای
سازمانها این است که برخی از فعالیتهای خود را به
شرکتهای کوچکتر بسپارند ،به چنین فعالیتی در ادبیات
مدیریت برونسپاری 0گفته میشود .برونسپاری به زعم
باچی )1109( 0فعالیتی است در حوزه کسب و کار توسط
سازمانها برای کاهش هزینه ها و یا بهبود بهره وری با
تغییر وظایف ،عملیات ،شغل یا فرآیندها توسط یک
شرکت واسط برای مدت زمان قابل توجیه
است(باچی .)1109،شرکتها برای این کار دالیلی
همچون افزایش بازدهی ،اثربخشی و بهبود عملکرد
دارند(اوبرت و ریوارد .)1109،9برونسپاری به عنوان یکی
از ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقای بهرهوری در قالب
کوچکسازی در سالهای اخیر مورد توجه مدیران و
مسئوالن سازمانهای دولتی قرار گرفتهاست .به دلیل
ریسک باالیی که هر یک از گامهای فرایند برونسپاری
دارد ،برونسپاری به عنوان یک تصمیم استراتژیک برای
بسیاری از سازمانها محسوب میشود که نرخ شکست
قابل توجهی دارد(شهبازی )0363،و پیشبینی مدل
مناسب بنوعی تضمین کننده موفقیت اجرای آن است .در
واقع با توجه به محدودیت منابع که برای هر سازمانی هم
در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارد؛
برونسپاری فرآیندها می تواند روشی جهت باال بردن
کارایی و فعالیت در عرصههای گسترده تری برای
سازمانها باشد .از این رو ارائه مدل برونسپاری پژوهش و
آموزش موضوع مهمی است که نبایستی مورد غفلت قرار
گیرد(رجبی مسرور و جهانشاهی)0360،؛ زیرا از آنجا که
آموزش فرآیندی تکراری ،خسته کننده و زمانبر است،
بنابراین بسیاری از سازمانهای بزرگ (دانشگاه ها)،
آموزش را درون خود انجام میدهند؛ در حالی که برخی
ممکن است منفعت خود را در برونسپاری این فعالیتها
ببینند(بنسال .)1301: 1100،9همچنین سازمانها به
دنبال تکنیکها و روشهایی برای حفظ و توسعه مزایای
رقابتی خود هستند ،یکی از راهکارهای نیل به این
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مقصود پیشرفت در پژوهش و آموزش با ابزار برونسپاری
میباشد که امروزه به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و
کارشناسان تبدیل شده است(آن 1109،؛ سوالنسکی،4
.)1100
لذا موضوع مهمی که سازمانهای بدنبال آن هستند
این است که مدل برونسپاری مناسب در فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی ،که نتیجه مطلوبی را بدست می
آورند ،پیشبینی شود .با توجه به مرور ادبیات و منابع،
تحقیقات آکادمیک گسترده و قابل توجهی در زمینه
استفاده از برونسپاری در سازمانها صورت گرفته ،ولی
مطالعات علمی محدودی در زمینه برونسپاری حوزههای
آموزشی و پژوهشی موجود است و خال یک مدل بهینه در
این زمینه کامالً احساس میگردد ،لذا این کاستی
پژوهشگر را بر آن داشته به بررسی و مطالعه در این حوزه

امروزه به خوبی در محیط کسب و کار ،ثابت شده است.
بر اساس گزارش انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی
00
آمریکا 01که در سال  1100به انجمن توسعه استعداد
تغییر نام داده است ،به عنوان یکی از بزرگترین مراکز
حرفه ای آموزش سازمانی ،از سال  1110و با هدف
آمایش شاخص های عملکرد این حوزه اقدام به تدوین
گزارشی با عنوان؛ گزارش وضعیت صنعت می نماید .در
گزارش سال  1109این انجمن 090 ،سازمان که اطالعات
آنها مشترکاً از فهرست  011شرکت برتر (فوررچون) 01و
پایگاه اطالعاتی جایزه آموزش و توسعه آمریکا گردآوری
میشود مطالعه ،و بالغ بر  31شاخص کلیدی حوزه
آموزش در سازمانهای آمریکایی بررسی ،تحلیل و
مقایسه شده اند .بر اساس این گزارش سازمانهای
آمریکایی طی سال  1109بیش از  009بیلیون دالر در

بپردازد .در همین خصوص با عنایت به اهمیت بهسازی
آموزش و پژوهش در سازمانهای دولتی و تأثیری که
برونسپاری این فعالیتها می تواند بر آنان داشته باشد و با
توجه به اینکه پژوهشهای محدودی در این خصوص در
سازمانهای دولتی انجام شده است ،هدف این پژوهش
ارائه مدلی برای پیشبینی موفقیت آمیز برونسپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی سازمانهای دولتی می
باشد.

زمینه یادگیری و توسعه کارکنان خویش سرمایه گذاری
کرده اند .همچنین گزارش حاکی از این است که روند
سرمایه گذاری سازمانها در امر آموزش و یادگیری
کارکنان همچنان صعودی هست(عموزاده ،قهرمانی،
خراسانی و فراستخواه )00 :0360 ،و سازمانهای که
سرمایه گذاری بیشتری دارند ،رضایت کارکنان و
مشتریان ،کیفیت محصوالت و خدمات ،بهره وری ،درآمد
و در مجموع سود باالتری داشته اند ،لذا هر سازمان با
توجه به شرایط و امکانات خود راهکارهای گوناگونی را
برای ارتقاء و بهبود در این دو مقوله به کار می گیرد.
بعضی از سازمانها کل یا بخشی از فرآیندهای آموزشی و
پژوهشی را "برون سپاری" می کنند ،برخی دیگر از
روشهای الکترونیکی و مجازی یا ترکیبی استفاده می
کنند ،ولی ارائه مدلی جامع که پیشبینی کننده تمام
ابعاد باشد از دغدغه کلیه سازمانها خصوصاً سازمانهای
دولتی کشور می باشد ،هر چند که پژوهشهای بصورت
پراکنده در بعضی کشورها همانند هنگ کنک انجام
گردیده است .در واقع در بسیاری از شرکتها به
محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای سازمانهای
دولتی ،پژوهش در خصوص توان علمی و ظرفیتهای
دانشی آنها نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت می باشد،
زیرا بی گمان رشد و توسعه اقتصادی امروزه جوامع
مختلف در نرخ رشد علمی آنها نهفته است(اسپیلر ،پیو،

 -2چارچوب نظری پژوهش
بحران های سازمانی و درک ناصحیح از موفقیت ،دو
عنصر است که انحرافات ذهنی قابل توجهی را از شیوه
های برون سپاری و توسعه سازمانی ایفا می کند.
همچنین تغییرات در روابط قدرت درون شرکت ها می
تواند مسیر برونسپاری را دچار تغییر کند(لو:1104 ،6
.)300
امروزه از دغدغه های اصلی سازمانهای دولتی بهره
وری و مهارت نیروی انسانی می باشد ،لذا بحث آموزش
به لحاظ تاثیری که در کارایی و اثربخشی کارکنان دارد؛
توجه برنامه ریزان را بسوی خود جلب نموده است ،بگونه
ای که به آموزش به عنوان یک اولویت و ضرورت جهت
پیشبرد اهداف و همگامی آن با تغییرات می نگرند(رفیع
بخش ،)0363 ،همچنین نیاز به پژوهش در سازمان،
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راکویچ و هنراو .)131 :1100 ،03همچنین سازمانها به
دنبال تکنیکها و روشهای برای حفظ و توسعه مزایای

سازمانی به شمار میرود و اتخاذ این تصمیم به عنوان
بخش نخست فرایند برونسپاری ،مستلزم پیشبینی کلیه

رقابتی خود هستند ،یکی از راهکارهای نیل به این
مقصود پیشرفت در پژوهش و آموزش با ابزار برونسپاری
می باشد که امروزه به یکی از دغدغههای اصلی مدیران و
کارشناسان تبدیل شده است(سوالنسکی.)00 :1100 ،00
00
بعبارتی دیگر همانطور سامانتارا ،سیبا و ماهاپاترا
( )1103بیان نموده اند که برای کنترل ریسک در
برونسپاری به یک مدل پیشبینی و الگوی مشخص
مدیریتی برای کنترل عوامل دخیل در برونسپاری نیاز
است(سامانتارا و همکاران.)0100 :1103 ،
در سطح سازمانهای دولتی کشور عزیزمان ایران نیز
دالیلی مثل صرفه جویی مالی ،تمرکز استراتژیک،
دستیابی به تکنولوژی پیشرفته ،بهبود سطح خدماتی،
دستیابی به متخصصان ویژه و سیاستهای سازمانی برای
برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی وجود دارد.
اصل کلیدی برای برونسپاری در منافع قراردادی در
حوزههای انتخابی این است که این حوزهها قابلیت ایجاد
یک مزیت رقابتی را داشته باشند .روند این واگذاری به
سمت فعالیتهای باارزش افزوده کمتر می باشد و
فعالیتهای اساسی در خود سازمانها انجام می گیرد .این
کار باعث میشود که سازمانها تمرکز بر روی فعالیتهای
اساسی خود را افزایش دهند و به این ترتیب بهره وری
خود را باال ببرند(دستیاری ،محمدی و بردستانی.)0363 ،
البته باید درنظر داشت برونسپاری فعالیتهای مرتبط
با منابع انسانی برای بسیاری از سازمانها یکی از
گزینههای اصلی در بین مجموعه فعالیتها می باشد و
انتخاب اینکه چه فعالیتهای را به خارج سازمان بسپاریم
بستگی به بسیاری از ویژگیهاو عوامل دارد(رحیمی
موگویی )0361،و مدیران برای استفاده از این راهبرد،
ابتدا باید به بررسی مزایا و پیشبینی عوامل موثر در
برونسپاری آموزش و پژوهش بپردازند و سپس در صورت
مفید بودن این راهبرد برای سازمان خود برگزیده و
اقدامات بعدی را در جهت پیاده سازی آن انجام دهند
(تربتی ،فیروزشاهی ،اقبالی و نادری.)0361،
همچنین باید اذعان نمود تصمیم برونسپاری یا تامین
داخلی یک فعالیت ،یکی از پیچیدهترین تصمیمات

عوامل تاثیرگذار است .با توجه به مطالعات گستردهای که
تاکنون در خصوص این موضوع انجام گرفته ،عوامل
متعددی مؤثر بر تصمیم برونسپاری شناسایی شده ،و
مدل های مفهومی متعددی برای تصمیمگیری پیشبینی
شده است .در این مدلها ،عوامل موثر بر تصمیم
برونسپاری از وجوه مختلف نگریسته شده است .بسیاری
سازمانها تنها با در نظر گرفتن مالک هزینه در تصمیم
برونسپاری فعالیتها و نادیده گرفتن بسیاری مالکهای
کیفی دیگر زمینه شکست خود را فراهم نمودهاند .هرچند
برونسپاری دارای مزایای بسیاری است ،ولی
خطرپذیری های متعددی نیز به همراه دارد که باید در
پیشبینی و تصمیمگیری لحاظ شوند(توکلی مقدم ،وفایی
فر ،مقدم ضیابری ،یوسف پور و غالمی.)0363 ،
لذا برونسپاری در حوزه آموزش نیز به عنوان راه حلی
برای انجام پروژههای بیشتر باکیفیت بهتر و جهت توسعه
سازمان و ارتقای بهره وری مورد توجه مدیران و مسئوالن
سازمانهای دولتی قرار گرفته است .در این میان
سازمانها در امور پژوهشی نیز برای دستیابی به اهداف
استراتژیک خود به استفاده از این استراتژی روی آورده
اند .این سازمانها با تقسیم پروژههای کالن به پروژههای
کوچکتر و سپردن آنها به شرکتهای که از عهده آن
برآیند ،می توانند پروژهها را سریعتر ،با هزینه کمتر و
کیفیت بهتر انجام دهند که این کار منجر افزایش عملکرد
پژوهشی سازمان و در نتیجه رشد سازمان و بهبود مزیت
رقابت سازمانی میشود (میرزائی .)0361،اما برونسپاری
فعالیتهای پژوهشی که در دهههای اخیر بیشتر مورد
توجه قرار گرفته ،به دلیل ویژگیهای خاص این نوع
فعالیتها ،از ماهیت خاص ،و گاه متمایزی برخوردار است.
زیرا معموالً تحقیق و توسعه در ارتباط با فعالیتهای
کلیدی و شایستگیهای اصلی یک سازمان است.
برونسپاری تحقیق و توسعه منافعی نظیر کاهش هزینه،
توزیع ریسک ،سرعت دسترسی به بازار و  ...دارد؛ اما در
عین حال ،خطر کاهش کنترل بر فعالیتها ،خطر افشای
اسرار تجاری و صنعتی و یا از دست دادن داراییهای
فکری(حقوق مالکیت معنوی) ،به خطر افتادن فعالیتهای
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کلیدی و شایستگیهای محوری و  ...نیز وجود دارد(کرایه
چیان.)0361،
در نهایت از آنجا که شرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ نیز همانند سایر سازمانهای دولتی کشور از ریسک
و چالشهای موجود بر سر راه برونسپاری فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی که ممکن است به وجود آید مستثنی
نیست ،خصوصاً با توسعه کمی و کیفی شتابانی که در
سالهای اخیر در حوزه برونسپاری و واگذاری فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی به بخشهای خصوصی و غیردولتی
در سطح سازمانها رخ داده است ،به نظر می رسد در
صورت داشتن مدلی برای پیشبینی موفقیت آمیز
برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بتواند از این
منابع هم از نظر کمی (تعداد کارکنان بیشتر) و هم از بعد
کیفی (خدمات آموزشی و پژوهشی با کیفیت تر) استفاده
نمود .همچنین به خاطر گستردگی فعالیت شرکت توزیع
نیروی برق تهران بزرگ و درگیر بودن در حوزههای
مختلف خدمات شهری ،به نظر می رسد این شرکت به
یک چارچوب و مدل پیشبینی مناسب برای برونسپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نیاز دارند تا ریسکهای
احتمالی برای برونسپاری این فعالیتها در آینده تاحد
امکان کاهش یابد .بنابراین در این پژوهش درصدد
هستیم که با شناخت مدل مناسب به تصمیم گیران و
مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ کمک
کنیم تا بتوانند پیشبینیهای آگاهانه تری در این زمینه
اتخاذ کنند و در نهایت بتواند در این محیط پرتالطم به
حیات خود ادامه دهند و خود را پیشاپیش برای تغییرات
آتی آماده سازند .بدون شک نتایج این پژوهش سیاست
گذاران کشور را برای برنامه ریزی در اتخاذ تصمیم گیری
مناسب برای برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
در سازمانهای دولتی را یاری خواهد نمود .با توجه به
جمیع نیازها و مشکالت مطرح شده ،طی این پژوهش
تالش میشود تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که
مدل مناسب جهت برونسپاری فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی به چه صورت می باشد؟

 -3پیشینه پژوهش
نظر به اینکه بررسی پیشینة تاریخی پژوهشهای
انجام شده در زمینة برونسپاری آموزشها و پژوهشهای
سازمانی می تواند زمینة فهم عمیق تر آن را فراهم
آورد(بهرامی و ملکی .)0360 ،در جدول زیر ابعاد و
مؤلفههای پژوهش با در نظر گرفتن پیشینه ارائه شده در
مورد ادبیات برونسپاری در ایران و جهان ،استراتژیها و
نظریات برای برونسپاری پژوهشهای آموزشی و پژوهشی
سازمانهای دولتی و استداللهایی که پژوهشگر از
بررسی یافته های کیفی و کمی مطالعات گذشته به آن
رسیده است ،استخراج شده است.
در مجموع ،بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد که
برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سالهای
اخیر خود را به عنوان یکی از رویکردهای پر اهمیت از
نظر مدیران معرفی کرده است .اما برونسپاری نیز مانند
هر پدیدة دیگری عاری از اشکال نبوده و در کنار مزایای
فراوان خود ،مخاطراتی را برای سازمان بهره بردار به
دنبال دارد .برونسپاری فعالیتهای سازمانی نیز از این
قاعده مستثنا نیست؛ به طوری که در برونسپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،معیارهای متعددی باید
به صورت همزمان پیشبینی شده و در نظر گرفته شوند.
همان گونه که در جدول باال مالحظه شد  00عامل
مفروض بر برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اثر
گذار می باشد که این عوامل به چهاردستة کلی شامل:
عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی ،عوامل فنی و ساختاری
و عوامل مربوط به مؤسسة پیمان کار آموزشی تقسیم
بندی شده است.

 / 17ارائه مدلي برای پيشبيني برونسپاری فعاليتهای آموزشي و پژوهشي سازمانهای دولتي

جدول  -1ابعاد و مؤلفههای برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی جهت پیشبینی مدل ایده آل در آینده
ابعاد

مولفه ها

نویسنده و سال

مدیریتی

صالحیت و توانمندی مدیران
ادراک مثبت مدیران به استفاده از برونسپاری
مدیریت و نظارت بر برونسپاری
فرهنگ سازمانی

اسپینوردریگوئز ،جون الی و جیل پادیال (،)1109
گروور ،چیون و تنگ  ،)1109( 09شتری ،)1109( 09
06
زیالنی و همکاران  ،)1109( 04کولن ،شانک ویلکوک
( ،)1109شیها وچیانگ ( ،)1100شهبازی (،)0363

انگیزه و عالقه کارکنان
وسعت و اندازة شرکت
توجه به منابع سازمان
وضعیت نیروی دارای صالحیت آموزشی درون
سازمان

شتری ( ،)1109زیالنی و همکاران( ،)1109اشمیت،
اردوگموز و روزنکرانز ( ،)1109وینگ ( ،)1100زیخن و
بلویسته ( ،)1100چودهوریا و بارتلت ( ،)1100سیروسی
( ،)0361حجاریان و رهاننده پور لنگرودی (،)0361
کرمی و همکاران ( ،)0361حسنی (.)0360

سازمانی
برون سپاری
آموزش و
پژوهش
مرتبط با مؤسسة

میزان رضایت کارکنان از کیفیت خدمات
اعتماد و اطمینان
وجود مؤسسات معتبر و دارای صالحیت

سیوا کومار و روی ( ،)1109اسپینوردریگوئز و همکاران
( ،)1109زیالنی و همکاران ( ،)1109وارانتسیوا و رز
( ،)1100شیها و چیانگ ( ، )1100بهرامی و ملکی
( ،)0360اکبری جوکار و اسداللهی ( ،)0363دستیاری،
محمدی و بردستانی ( ،)0363رضایی ( ،)0363کرمی و
همکاران (،)0361

قابلیت تکنولوژیک سازمان
وینگ ( ،)1100حسنی ( ،)0360کرایه چیان (،)0361
فنی و ساختاری نحوه اجرایی آموزشها و تعریف پروژههای پژوهشی
آن ( ،)1109وینگ (،)1100
کیفیت آموزش و پژوهشها

 -4توسعه مدل و فرضیه ها
با توجه به مدلهای برونسپاری ارائهشده و ابعاد آنکه
جدول ابعاد و مؤلفههای پژوهش با توجه به آن به دست
آمد ،میتوان به شمای طرح پژوهش در تحقیق حاضر
دست پیدا کرد .برای این منظور به بررسی اجمالی
مدلهای عرضهشده و بیرون کشیدن مؤلفههای موردنظر
برای توسعه مدل و فرضیه ها حاضر پرداخته ایم:
ترلینچ و اسپیتهون ( ،)1103تایلر ( ،)1110کرمی و
همکاران ( )0361بیان نموده اند مدیران بایستی دانش و
مهارت و توانایی الزم برای استفاده از برونسپاری را داشته
و بتوانند ارائه دهندگان مناسب را شناسایی نمایند .ادراک
مثبت مدیران نسبت به استفاده از برونسپاری آموزشی نیز
توسط شیها و چیانگ ( ،)1100گایلی و همکاران
( )1114مطرح شده که اشاره به این اصل دارد که
استفاده از برونسپاری در آموزش و پژوهش به صورت
مستقیم تحت تأثیر ادراک مدیران قرار دارد .همچنین به
اعتقاد گروور و همکاران ( )1109و شهبازی ()0363
مدیریت و نحوه نظارت بر برونسپاری به موفقیت آن و
جلب انتظارات کمک شایانی می نماید.

فرهنگ سازمانی نیز بدون شک همانطور که اشمیت
و همکاران ( ،)1109سیمون و گیبسون (  ،)1114گاینی
و کالس ( ،)1114کرمی و همکاران( )0361بیان نموده
اند حائز اهمیت است زیرا اگر فرهنگ حاکم در سازمان
به برونسپاری اعتقادی نداشته باشد و آن را بی ارزش
تلقی کند دیگر اقدام برای آن معنایی نخواهد داشت .در
همین رابطه چودهوریا و بارتلت ( )1100و سیروسی
( )0361یافته اند که انگیزه و عالقه کارکنان اگر وجود
نداشته باشد برونسپاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی
که معموالً با نوآوری همراه است موفقیتی نخواهد داشت.
به اعتقاد گاالناکی ( )1114و کرمی و همکاران ()0361
نیز هرچه اندازة شرکت کوچکتر است ،سازمان قدرت
کمتری برای مذاکره با مؤسسات آموزشی خارج از
سازمان و استفاده از آنها را دارد .گاالناکی( ،)1114مک
لوور( ،)1119گاینی و کالس ( )1114منابع سازمان را
دارای اثر معرفی کرده اند .در واقع بررسی این مورد مد
نظر است که آیا سازمان منابع کافی برای آموزش
کارکنان را در اختیار دارد؟ توجه به هزینه و بودجه
سازمان و بطوری کلی تر منابع سازمان که توسط این

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،111تابستان 11 / 1131

پژوهشگران مطرح شده است به دنبال پاسخی برای این
سوال است آیا منابع کافی (بودجة و  )...برای برونسپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سازمان وجود دارد.
وضعیت نیروی دارای صالحیت آموزشی درون سازمان نیز
توسط موسکا و بوردلن ( ،)1109مک لوور( ،)1119گاینی
و کالس ( )1114و کرمی و همکاران ( )0361مطرح شده
است که به این موضوع اشاره دارد که آیا سازمان دارای
نیروی متخصص آموزشی کافی می باشد؟ زیرا پژوهشها
نشان داده که وجود نیروی متخصص آموزشی درون
شرکت باعث کاهش استفاده از برونسپاری میشود.
به زعم گاینی و کالس ( ،)1114گاینی و کالس
( )1111و دستیاری و همکاران ( )0363میزان رضایت
کارکنان از کیفیت خدمات ارایه شده در برونسپاری موثر
است .بعبارتی دیگر ادبیات موجود نشان می دهد که یکی

آموزش و پژوهشها و انتظارت علمی و فنی از این
برونسپاری ها از مواردی که توسط گاالناکی و دیگران
( )1114بعنوان عامل اثرگذار معرفی شده است .در نهایت
بررسی الگوهای موجود نشان میدهد که مؤلفههای
تشکیلدهنده برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
در ابعاد گوناگون از جمله مدیریتی ،سازمانی ،فنی و
ساختاری و عوامل مرتبط با مؤسسة پیمان کار
تقسیمبندی شده است.
بر اساس آنچه که گفتهه شهد فرضهیهههای زیهر پیشهنهاد
میشود:
فرضیه اول :عوامل مدیریتی بر برونسهپاری فعالیهت ههای
آموزشی و پژوهشی تاثیر دارد.
فرضیه دوم :عوامل سازمانی بر برونسهپاری فعالیهت ههای
آموزشی و پژوهشی تاثیر دارد.

از عوامل مؤثر بر روی رضایت کارکنان ،کیفیت خدمات
ارائه شده است و از آنجا که کیفیت خدمات به طور
مستقیم در ارتباط با نحوة آموزش کارکنان ارائه دهندة
این خدمات می باشد ،مدیران شرکتها برای افزایش
کیفیت خدمات رو به استفاده از برونسپاری آموزش و
فعالیتهای پژوهشی می آورند .بدون شک همانطور که
نگ و همکاران ( ،)1109شیها و چیانگ ( )1100و گایلی
و همکاران ( )1110بیان نموده اند وجود مؤسسات معتبر
و دارای صالحیت در روند برونسپاری در آموزش و
پژوهش دارای اهمیت است تا این مؤسسات بتوانند این
امر را بر عهده بگیرند و از همه مهمتر فضای رقابتی
بوجود آید .همچنین وجود اعتماد بین مدیران سازمان و
مؤسسة آموزشی از اصول اولیه در مدلهای برونسپاری
می باشد .پژوهشهای وارانتسیوا و رز ( )1100نشان داده
است که هر چه مدیران آموزشی اعتماد بیشتری نسبت
به مؤسسات آموزشی داشتند ،از برونسپاری خدمات در
حوزه آموزش و پژوهش راضی تر بودند .به اعتقاد کرایه
چیان ( )0361قابلیت تکنولوژیک سازمان و وجود
زیرساخت های ارتباطی مناسب نیز یکی دیگر از مواردی
است که در گرایش سازمانهای دولتی به برونسپاری در
حوزه های آموزشی و پژوهشی اثرگذار است ،زیرا فقدان
این موارد سبب دلسردی و عدم رغبت به برونسپاری و
انجام فعالیتها بصورت سنتی میگردد .در نهایت کیفیت

فرضیه سووم :عوامهل فنهی و سهاختاری بهر برونسهپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تاثیر دارد.
فرضیه چهارم :عوامل مرتبط بها پیمانکهار بهر برونسهپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تاثیر دارد.
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تمرکز بر سرمايهگذاري
متوازن کردن توانمنديها
کمبود مهارتها
افزايش قدرت پاسخگويي
معرفي خدمات جديد

دالیل
برونسپاري

.1
.2
.3

.3




میزان رضایت کارکنان از
کیفیت خدمات.
اعتماد و اطمینان
وجود مؤسسات معتبر و
داراي صالحی ت

عوامل مدیریتی

.2



عوامل مرتبط با پیمانكار

محیط بیرونی

.1



کاهش هزينه
عدم وجود ظرفيت
کاهش زمان ارائه خدمات
افزايش کيفيت

عوامل فنی و ساختاري
برونسپاري
فعالیتهاي آموزشی
و پژوهشی

صالحیت و توانمندي
مدیران
ادراك مثبت مدیران نسبت
به استفاده از برونسپاري
آموزشی.
مدیریت و نظارت بر
برونسپاري

.1
.2
.3

قابلیت تكنولوژیک سازمان
نحوه اجرایی آموزشها و
تعریف پروژههاي پژوهشی
کیفیت آموزش و
پژوهشها

عوامل سازمانی
.1
.2
.3
.4
.5

فرهنگ سازمانی
انگیزه و عالقه کارکنان
وسعت و اندازة شرکت
توجه به منابع سازمان
وضعیت نیروي داراي صالحیت آموزشی

درون سازمان.
محیط درونی
شكل  -1مدل مفهومی اولیه پژوهش

 -5روش شناسی پژوهش
از آنجاییکه در این پژوهش از طریق پرسشنامه داده-
های مربهوط بهه تهاثیر عوامهل چهارگانهه بهر برونسهپاری
فعالیهتههای آموزشهی و پژوهشهی سهازمانههای دولتهی
گردآوری میشوند ،پژوهش حاضر ،پژوهشی کاربردی و از
نوع کمی میباشد .از حیث بعد محیط ،از نهوع میهدانی ،و
از منظر قطعیت به لحاظ مشخص بودن متغیرها و ارتباط
بین آنها (یعنی وجود فرضیه) از نهوع قطعهی اسهت .ههم-

چنین با توجه به موضوع ،ماهیت این پژوهش توصهیفی از
نوع پیمایشی است و از روشههای آمهار توصهیفی و آمهار
استنباطی نیز اسهتفاده شهده اسهت .جامعهه آمهاری ایهن
پژوهش کلیه کارکنان و مدیران سهتادی و دارای حهداقل
تحصیالت کارشناسی شرکت توزیع نیروی برق تههران بهه
تعداد  094است .با استفاده از فرمول کوکران و بها توجهه
به جامعه آماری  094نفری ،حجم نمونههای معهادل 100
نفهههر بههها اسهههتفاده از روش نمونهههه گیهههری خوشههههای
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چندمرحلهای و نسبتی محاسبه گردیهد .در ایهن پهژوهش
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق که سهواالت آن
به فراخور مولفه های پژوهش از پرسشنامه های اسهتاندارد
استخراج گردید ،استفاده شد .این پرسهش نامهه دارای01
گویه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت نظیم شده است .به-
منظور تعیین روایی پرسشهنامه از روایهی محتهوا اسهتفاده
شد که برای این منظور پرسشنامه به تأییهد چنهد تهن از
اساتید دانشگاه رسید و اصالحات الزم صورت پذیرفت .در
مورد روایی سازه نیهز از روش کمتهرین مربعهات جزئهی و
نرمافزار  SmartPLSاستفاده شد .روایی سهازه بهه دو نهوع
روایی همگرا و روایی واگرا تقسیم میشود .با توجه به این
کههه در ایههن تحقیههق شههاخص ( AVEمیههانگین واریههانس

استخراجشده )11برای تمامی متغیرهای بهاالی  1/0اسهت،
لذا روایی همگرای سازه های مدل تأیید میشود .عالوه بهر
آن یافته ها نشانگر تایید روایی واگرای ابزار انهدازه گیهری
بود .همچنهین ضهریب پایهایی )CR( 10و آلفهای کرونبهاخ
برای سنجش پایایی باالی  1/9به دسهت آمهد کهه نشهان
دهنده پایا بودن ابزار اندازه گیری است .نتایج ویژگیههای
روانسنجی در جدول شماره  1نشان داده شده است.
در نهایت باید گفت در مرحله تجزیه و تحلیل و
تفسیر دادهها از آمار توصیفی و استنباطی شامل فرآیند
تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس (مدلسازی
معادالت ساختاری) استفاده شد.

جدول  -2نتایج ویژگیهای روانسنجی ابزار برای متغیرهای پژوهش
ابعاد
عوامل مدیریتی

عوامل فنی و
ساختاری
عوامل مرتبط
با پیمانکار

عوامل سازمانی

مؤلفهها

تعداد گویهها

آلفا

AVE

CR

صالحیت و توانمندی مدیران

0

19964

19933

19960

ادراک مثبت مدیران نسبت به استفاده از برونسپاری

0

19409

19946

19409

مدیریت و نظارت بر برونسپاری

3

19900

19901

19413

قابلیت تکنولوژیک سازمان

3

19999

19931

19930

نحوه اجرایی آموزشها و تعریف پروژههای پژوهشی
کیفیت آموزش و پژوهشها

0
0

19439
19990

19969
19939

19401
19430

میزان رضایت کارکنان از کیفیت خدمات

0

19999

19961

19490

اعتماد و اطمینان

3

19916

19990

19900

وجود مؤسسات معتبر و دارای صالحیت

1

19410

19900

19449

فرهنگ سازمانی

3

19913

19930

19419

انگیزه و عالقه کارکنان
وسعت و اندازة شرکت

0
9

19961
19400

19940
19900

19940
19900

توجه به منابع سازمان

3

19964

19933

19960

وضعیت نیروی دارای صالحیت آموزشی درون سازمان

3

19409

19946

19409

 -6تحلیل دادهها
الف)توصیف نمونه

در جدول شماره  ،3نمونه از منظر جمعیت شناختی به-
طور خالصه آورده شده است.
در بخش آمار توصهیفی نشهان داد کهه از بهین کلیهه
کارکنههان و مههدیران سههتادی و دارای حههداقل تحص هیالت
کارشناسی شرکت توزیع نیروی برق تهران که بهه عنهوان
جامعه آزمودنی انتخاب گردیده است  93درصد مرد و 39

درصد زن هستند ،همچنین تفکیک پاسهخ دهنهدگان بهر
اساس سن آنها نشان می دهد که بیشترین درصد از افراد
مورد مطالعه در رده سهنی زیهر  30سهال مهی باشهند .در
ادامه بیشترین گهروه نمونهه از کارکنهان مهورد مطالعهه را
افراد پاسخگو با تحصیالت لیسانس تشهکیل مهی دهنهد و
بیشترین سابقه کاری مربوط به گروه ای با سابقه کار بین
 0تا  01سال می باشد.
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جدول  -3ویژگی جمعیت شناختی
ویژگی جمعیت شناختی
جنسیت
میزان تحصیالت

سن

سابقه خدمت

طبقه
مرد
زن
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
زیر30سال
 39تا 00
09سال به باال
کمتر از  0سال
بین  9تا  01سال
بین  00تا  00سال
بیشتر از  09سال

ب) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش

در این مرحله رابطه علت و معلولی عوامهل مهوثر بهر
برونسپاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی سهازمان ههای
دولتی در قالب بخش مدل ساختاری سنجیده شده اسهت.

عوامل فنی
و ساختاری

فراوانی
033
94
009
99
06
099
13
00
00
019
09
13

درصد
93
39
00
39
6
40
00
0
9
91
11
00

همانطور که در شکل زیر نمایان است ،تاثیر این عوامل و
ابعههاد هههر یههک بههر برونسههپاری فعالیههتهههای آموزش هی و
پژوهشی معنی دار و مثبت است.

قابلیت
تكنولوژیک
سازمان

صالحیت و
توانمندی

کیفیت آموزش و
پژوهش

ادراك مثبت
مدیران

نحوه تعریف و
اجرایی

مدیریت و نظارت

عوامل
مدیریتی

برونسپاری فعالیت های
آموزشی و پژوهشی

رضایت از کیفیت
خدمات

فرهنگ سازمانی
انگیزه و عالقه کارکنان

عوامل
پیمانكار

اعتماد و اطمینان

وجود مؤسسات

عوامل
وسعت و اندازة شرکت
توجه به منابع سازمان

معتبر
وضعیت نیروی صالحیت دار

شكل  -2ضرایب تأثیر علی مدل پژوهش

سازمانی
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در شکل  1ضریب تاثیر علی مهدل پهژوهش و رابطهه
عوامل اصلی و ابعاد آن بر برونسپاری فعالیتهای آموزشی
و پژوهشی را نمایش میدهد .خروجی  PLSتایید کننهده
فرضیههای پژوهش است که در جدول زیر نمایهان اسهت.
از آنجاییکه تمامی مقادیر  tباالی  0969هسهتند ،تمهامی
فرضیهها تایید میشوند.

راستا ،پژوهش حاضر نیز ،درصدد پیش بینی مهدلی بهرای
برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بود تها بتوانهد
پاسخگوی نیازهای آتی نظام سازمانهای دولتی باشهد .در
ادامه مطابق نتایج پژوهش ،به تبیین و تفسیر فرضیهههای
پژوهش پرداخته میشود.
یافتههای پژوهش تهاثیر عوامهل سهازمانی ،مهدیریتی،
فنی و ساختاری و مهرتبط بها پیمانکهار را در برونسهپاری
فعالیتههای آموزشهی و پژوهشهی مهورد تائیهد قهرار داد.
عوامل سازمانی از جمله عوامل تائید شده در این پژوهش
می باشد ،فرهنگ سازمانی موجود در سازمانهای دولتهی
و اینکههه آیهها ایههن فرهنههگ حمایههت الزم از برونسههپاری
فعالیت ها در دو حوزه آموزش و پژوهش را دارد یها خیهر،
امری است که در موفقیت یا عدم موفقیت برونسپاری این
فعالیتها نقش پررنگی دارد ،زیرا این امر منجهر بهه بهروز
انگیزه و عالقه در کارکنان میشود و البته وجهود فرهنهگ
سازمانی غیرحمایت کننده و عدم انگیزه کارکنهان سهبب
خلههل در برونسههپاری و احیان هاً شکسههت ایههن فعالیههتههها
میگردد .در کنار این عوامهل وسهعت و انهدازة سهازمان و
منههابع موجههود نیههز در موفقیههت برونسههپاری آمههوزش و
پژوهش باید مورد لحاظ قرار گیهرد .سهازمانههای بهزرگ
ابزار و منابع بهتری بهرای برونسهپاری در اختیهار دارنهد و
همچنین شاید ظرفیت ها در سازمان های بزرگ این اجازه
را که مدیران آموزش و پژوهش همه امهور را خهود انجهام
دهند ،را به آنان را بدهد .از طرفی در برخی سازمانههای
دولتهی کارشناسههان خبههره و دارای صههالحیت آموزشهی و
پژوهش در سازمان به وفور یافت میشود ،لذا برونسهپاری
این فعالیتها امر منطقی و قابل قبول از نظر کارکنان این
سازمان به نظر نخواهد رسید و مشکالت عدیده ای در سر
اجهرای آن رخ خواههد داد .در خصههوص عوامهل سههازمانی
یافتههای فرضیه حاضر با نتهایج پهژوهش ههای موسهکا و
بوردلن ( ،)1109اشمیت و همکاران ( ،)1109چودهوریا و
بارتلههت ( ،)1100سهیمون و گیبسههون ( ،)1114گههاینی و
کالس ( ،)1114گاالناکی و همکاران ( ،)1114مک لهوور
( ،)1119کرمی و همکاران ( )0361و سیروسهی ()0361
هم راستا می باشد.
بههدون شههک صههالحیت و توانمنههدی مههدیران ،ادراک
مثبت مدیران و نظارت بر استفاده از برونسپاری آموزش و

جدول -4بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه ها

ضرایب
آماره
نتیجه
استاندارد
شده

t-value

عوامل سازمانی←برونسپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
سازمانهای دولتی

1990

عوامل فنیساختاری ←برونسپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
سازمانهای دولتی

1993

 04919قبول

عوامل مدیریتی←برونسپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
سازمانهای دولتی

1991

 04913قبول

عوامل مرتبط باپیمانکار←برونسپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
سازمانهای دولتی

1990

 09960قبول

 09999قبول

بعد از اینکه فرضیه ها را از طریهق آزمهون  Tبررسهی
کردیم حاال می توان عوامل را بر اساس میانگینشان رتبهه
بندی کرد که بر این اساس مشهخص شهد عوامهل فنهی و
ساختاری رتبه اول و عوامل سازمانی و مرتبط با پیمانکهار
بصورت مشترک در رتبه آخر قرار گرفته است.
 -7بحث و نتیجه گیری
بطورکلی دنیای امروز پر از پیچیدگیههای اسهت کهه
سازمانهای دولتی را در زمینه رشد و تعالی بها مشهکالت
عدیده ای روبه رو ساخته است و مدیران در کلیه سهطوح
را بعنههوان برنامههه ریههزان ،سههازمان دهنههدگان و رهبههران
حوزه های آموزش و پژوهش سازمانی با چالشهای فراوان
روبرو کرده است .در این شرایط بروسهپاری فعالیهتههای
آموزشی و پژوهشی برای غلبه بر مشکالت موجود بهر سهر
راه بهبود این حوزهها می تواند راهگشها باشهد ،در همهین
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پهژوهش توسهط مهدیران امهری اسهت کهه مهی توانهد در
موفقیت این فعالیتها در سهازمان نقهش بسهزایی داشهته

مطلوبی قرار داشته باشد ،برونسپاری آن نیازمنهد دقهت و
عملکههرد بهتههری مهی باشههد .یافتههههههای ایههن فرض هیه در

باشد ،اگر مدیران صالحیت الزم و یا حتهی ادراک مثبهت
به این موضوع نداشته باشند ،طبیعی است که نمی توانهد
بخوبی این فعالیتها را نظارت کهرده و عمهالً برونسهپاری
این فعالیتها با مشکل و چهالش مواجهه خواههد شهد ،در
خصوص عوامل مدیریتی موثر بر برونسپاری فعالیهتههای
آموزشی و پژوهشی نتایج یافتهه ههای محققهانی همچهون
گروور و همکاران ( ،)1109تهرلینچ و اسهپیتهون (،)1103
شیها و چیانگ ( ،)1100تایلر ( ،)1110گایلی و همکهاران
( ،)1110شهبازی ( )0363و کرمهی و همکهاران ()0361
در تائید یافتههای فرضیه حاضر می باشد.
همچنین نقش عوامل فنی و ساختاری در فعالیتهای
علمی و پژوهشی مورد تائید قرار گرفت ،وجهود قابلیهت و
زیرساختهای تکنولوژیک در سازمان از ضروریات اجهرای
برونسپاری می باشد ،زیرا امروزه استفاده از آمهوزشههای
راه دور و ایجههاد ارتباطههات مجههازی روزبههه روز در حههال
گسترش است .از طرفی نحوه اجرایی آموزش ها و تعریهف
پروژهههای پژوهشهی و کیفیهت آمهوزش و پهژوهشههای
مههدنظر سههازمان از نظههر فن هی نیههز در برونسههپاری نقههش
غیرقابههل انکههاری دارد .زیههرا هرچههه از نظههر فن هی سههطح
فعالیههتهههای آمههوزش و پژوهشهی مههد نظههر در وضههعیت

خصههوص نقههش عوامههل سههاختاری و فنههی بهها نتههایج
پههژوهشهههای محققههانی همچههون گاالنههاکی و دیگههران
( )1114و کرایه چیان ( )0361همخوانی و مطابقت دارد.
عوامل مرتبط با پیمانکار بعنوان متولیهان برونسهپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نیز یکهی از اصهلی تهرین
ارکان موفقیت برونسپاری این فعالیت ها می باشد .میهزان
رضایت کارکنان سازمان ،اربهاب رجوعهان و  ...از کیفیهت
خدمات ارائه شده توسط پیمانکاران سبب ادامه همکهاری
و موفقیههت و یهها شکسههت و تعطیلههی برونسههپاری ایههن
فعالیتها میگردد .زیرا نحوه عملکرد پیمانکاران منجر بهه
بهروز و یها عهدم بهروز اعتمهاد و اطمینهان در رابطهه بهین
کارفرما و پیمانکار میگردد و در نحوه اجهرای برونسهپاری
فعالیت های آموزشی و پژوهشی اثرگذار است .البتهه بایهد
اذعان نمود وجود مؤسسهات معتبهر و دارای صهالحیت در
جلههب اعتمههاد سههازمانهههای دولتههی بههرای برونسههپاری
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نقهش بسهزایی دارد ،ایهن
یافتههه نیههز توسههط محققههانی همچههون وارانتسههیوا و رز
( ،)1100شههیها و چیانههگ ( ،)1100گههایلی و همکههاران
( )1114و دستیاری و همکاران ( )0363مورد تائیهد قهرار
گرفته است.

اقدامات اولیه و پیش نیاز آموزش و پژوهش

گام

:4

اجرای

قرارداد ،انتقال منابع
و مدیریت روابط

گام

:3

مذاکره و
عقد
قرارداد

گام  :2شناسایی ،ارزیابی
و

انتخاب

آموزشی

پیمانكاران
و

بله

گام

تصمیم بر

برونسپاری

برونسپاری

درونسپاری

پژوهشی

مناسب

:1

خیر

درونسپاری فعالیت و اجرای برنامه های
آموزشی یا پروژه های پژوهشی

گام  : 5سنجش عملكرد و اثربخشی برونسپاری در حوزه آموزش و پژوهش

شكل -3سازوکار اجرایی برونسپاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی

تحلیل
یا
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در نهایت باید اذعان نمود سازوکار اجرایی
برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مورد نظر که
تصویر کلی آن در شکل زیر آمده ،مشتمل بر پنج گام
اصلی و یک گام با عنوان اقدامات اولیه و پیش نیازی
است که هم در اجرای هر یک از گام ها و هم در حین
انتقال از هر گام به گام بعد مالحظات ویژه ای مورد نیاز
خواهد بود .در این قسمت به طور خالصه به بیان این گام
ها خواهیم پرداخت.
البته باید اذعان نمود انجام برونسپاری فعالیهتههای
آموزشی و پژوهشی بدون تحلیل عوامل فوق ریسک آن را
افزایش می دهد و در خیلی موارد به فاجعهه تبهدیل مهی
شود .با توجه به نتایج پهژوهش حاضهر ،عوامهل سهازمانی،
مهدیریتی ،فنههی و سهاختاری و مههرتبط بها پیمانکههار را در
برونسپاری فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تهاثیر دارد ،و

 )3توکلی مقدم ،رضا ،وفایی فر ،زهرا ،مقدم ضیابری،
سیدمهرداد ،یوسف پور ،اسماعیل و غالمی ،بختیار.
( .)0363عارضه یابی برونسپاری فعالیت های
واگذاری شده و ارائه مدل در شرکت آب و فاضالب
استان مازندران .طرح پژوهشی.
 )0حسنی ،محمد .)0360( .ارزشیابی از فعالیت های
برونسپاری در سوادآموزی و ارائه برنامه مناسب برای
بهبود کیفیت آموزشی .طرح پژوهشی.
 )0رحیمی موگویی ،فرزاد و رحیمی موگویی ،فریماه.
( .)0361تحلیل و بررسی برونسپاری فرآیندهای
مرتبط با منابع انسانی درشرکت های قطعه ساز
صنایع خودروساز سایپا .تهران :هشتمین کنفرانس
بین المللی مهندسی صنایع ،انجمن مهندسی صنایع
ایران.

عالوه بر اینکهه مهمتهرین سهازوکار بهبهود بهرون سهپاری
فعالیت های آموزشی و پژوهشی عبارتند از :رعایت اخهالق
حرفههه ای از جانههب کارفرمهها و پیمانکههار ،مطالعههه دقیههق
صالحیت کادر تخصصهی شهرکت ارائهه دهنهده ،مقایسهه
شهرکت ههای پیمانکههاری و اخهذ ضههمانت ههای اجرایههی.
همچنین سرعت باالی تغییرات فناوری کمبهود تجهیهزات
ابزار آالت و آزمایشگاه های تخصصی و ضعف دانش فنهی
و مهارت ها از عمهده تهرین مشهکالت پهیش روی مهدیران
پژوهش و آموزش مهی باشهد کهه حتمها بایهد در انتخهاب

 )9رجبی مسرور ،حسن و جهانشاهی ،حسن.)0360( .
ارزیابی ریسک های برونسپاری پژوهش و توسعه با
رویکرد فازی مطالعه مورد  :پروژه های پژوهش و
توسعه .تهران :هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
پروژه ،انجمن مدیریت پروژه ایران.
 )9رضایی منتقی .)0363( .مطالعه موانع برونسپاری
آموزش در ورزش از دیدگاه کارشناسان و مدیران
ورزشی استان کردستان .دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکزی.
 )4رفیع بخش ،مینا .) 0363( .بررسی رابطه هزینه
آموزش منابع انسانی و بازده سهام شرکت ها،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه.
 )6دستیاری ،اکرم ،محمدی ،محمد و بردستانی،
حسین .)0363( .برونسپاری در مدیریت منابع
انسانی .اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت،
حسابداری و علوم اجتماعی ،شرکت کارآفرینان
دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.
 )01سیروسی ،مریم .)0361( .شناسایی چالشها و
فرصتهای برونسپاری آموزش ضمنخدمت کارکنان
در شرکتهای صنعتی شهر مشهد .دانشگاه فردوسی
مشهد.
 )00شهبازی ،فرخنده .)0363( .ارزیابی و رتبهبندی
شاخصهای کلیدی موفقیت در برونسپاری بلندمدت

سازوکار اجرایی مورد نظر لحاظ شود.
فهرست منابع
 )0بهرامی ،ابوالفضل و ملکی ،محمدحسن.)0360( .
انتخاب مؤسسه آموزشی مناسب به منظور برون
سپاری آموزش های سازمانی (مطالعه موردی:
دانشگاه قم) .نشریه مدیریت در دانشگاه اسالمی،
سال چهارم ،شماره  ،1صص .101-191
 )1تربتی ،امیر ،فیروزشاهی ،محسن ،اقبالی ،محمدعلی
و نادری ،مهدی .)0361( .بررسی مزایا و معایب
پذیرش استراتژی برونسپاری آموزش کارکنان
سازمان .نخستین همایش آسیب شناسی آموزش
سازمانی ،تهران :موسسه آفاق صنعت.
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Abstract
The anticipated activities as a good way to deal with complexity and uncertainty in decisionmaking and ensure success in the field of outsourcing is considered. The aim of this study was
to Presenting the Educational and Research Activities Outsourcing Model in Organizations
Governmental in Tehran/Iran. To this end, all employees and managers include 468 staffs were
participated in present study, among them 211 were selected by Cochran formula and based on
ratio multilevel cluster sampling. Data were collected by self questionnaires that the questions
of getting a standard questionnaire. Data analysis was done using structural equation modeling
by software Smart PLS 2 in two parts, the measurement model and structural section. In the first
part, technical characteristics of the questionnaires including reliability, validity, convergent and
divergent validity were evaluated. In the second part, software significant coefficients were used
to evaluate the hypothesis. The findings of the study indicated that factors such as
organizational, managerial, technical and structural factors and actors associated with the
contractor in the process of outsourcing success training activities and research organizations
are involved and influential.
Keywords: Outsourcing, educational and research, management factors, technical factors

