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حسین مومنی مهموئی
(تاریخ دریافت1395/07/18 :؛ تاریخ پذیرش)1396/02/26 :
چکیده

هدف از انجام این تحقیق ،بررسی سطوح برونسپاری آموزش از دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی
خراسان جنوبی است .این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری تمامی کارشناسان آموزش ادارات
دولتی استان خراسان جنوبی میباشد که تعداد آنها  60نفر می باشد .با توجه به کوچک بودن حجم جامعه و امکان
دسترسی به تمام اعضای جامعه در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شد و کل جامعه آماری به عنوان نمونه
انتخاب شدند .از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمعآوری اطالعات استفاده شد .روایی محتوایی این پرسشنامه
توسط  10نفر از اساتید صاحبنظر در حوزه آموزش و برنامهریزی درسی و مدیریت آموزشی با اندکی تغییرات مورد
تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرانباخ  0/92محاسبه شد .نتایج نشان داد ،اکثر
کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی با برونسپاری آموزش های سازمانی در ابعاد هدف ،حیطه،
محتوا ،مدت و فرایند آموزش موافقند اما بین دیدگاه آنها در خصوص برونسپاری آموزشهای سازمانی (سطوح
هدف ،حیطه ،محتوا ،مدت و فرایند آموزش) به لحاظ سابقه شغلی و سطح تحصیالت تفاوت معناداری مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :سطوح برونسپاری ،آموزش های سازمانی ،کارشناسان آموزش.
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 -1مقدمه
شکلگیری روشهای جدید مدیریتی که بر پایه کیفیت ،سرعت و پیمانهای همکاری بنا
شدهاند باعث گردیده تا سازمانها از فعالیتهای جاری به برنامههای توسعهای روی آورند.
«جهانی شدن»« ،تمرکززدایی»« ،مدیریت کیفیت»« ،ادغامها» « ،قابلیتهای محوری»،
«مدیریت نیروی کار» و« الزامات محیطی ،مطالعاتی و ارتباطی» ،از جمله روشهای جدید
مدیریتی است که برنامههای سازمانها را به کلی متحول نموده است ( Ravi venkatesan,
 .) 1992تأمین مطلوب رویکردهای برشمرده ،مستلزم آن است که سازمان بر فعالیتهایی که
ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنند ،تمرکز نموده و انجام برخی از فعالیتهای خود را به سازمان
های تخصصی دیگر واگذار نماید.
این مهم می تواند موجب کاهش هزینه و زمان تولید محصوالت و خدمات گردیده و اثربخشی
فعالیتها را به حداکثر ممکن برساند ( .)Dess, 1995تصمیم برونسپاری 1یا تأمین داخلی یک
فعالیت ،یکی از پیچیدهترین تصمیمات سازمانی به شمار میرود .اتخاذ این تصمیم ،به عنوان
بخش نخست فرایند برونسپاری ،مستلزم شناسایی کلیه عوامل تأثیرگذار است .منافع
برونسپاری از یک سو و خطرپذیریها و موانع موجود از سوی دیگر ،بررسی همه جانبه و دقیق
این تصمیم را اجتناب ناپذیر ساخته 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 برون سپاری دارای مزایای بسیاری است ،ولی خطرپذیریهای
متعددی نیز به همراه دارد که باید در تصمیمگیری لحاظ شوند (تورانی و همکاران.)1388،
ریشههای اصلی اصطالح برونسپاری از کلمات بیرون(2اشاره به بیرون از سازمان) و منبعیابی
تشکیل شده که در اصطالح کسب و کار ،روشی است که فعالیتهای مشخصی را از شرکت
بیرونی خریداری میکند .این اصطالح ،اغلب به عنوان مترادفی برای تصمیم به منبعیابی بیرونی
به کار رفته و با عباراتی نظیر ساخت یا خرید ادغام  /تجزیه فعالیتها یا برونسپاری رایج شده
است (هداوند .)1389 ،هدف عمده از توجه به برونسپاری هر فعالیت یا فرایند این است که با
ارتقاء عملیات بتوان به مزیتهای رقابتی دست یافت .به بیانی دیگر ،برونسپاری به جای اینکه
برای تهیﮥ کاالها و خدمات به منابع داخلی متوسل شود ،بر استفاده از اراﺋهکنندگان بیرونی
کاالها و خدمات اشاره دارد (.)Fogaravi, 2008
به طور ویﮋه برونسپاری آموزشی از دیدگاه هال به معنی دستیابی به منابع خارجی با هدف
کاهش هزینهها میباشد ( .)Hale, 2006در تعریﻒ دیگر برونسپاری آموزشی اشاره دارد به انتقال
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مستمر مدیریت و اجرای یک یا چند فرآیند آموزشی به یک اراﺋه دهندة خدمات خارجی
( .)Cushing, 2008برونسپاری زمانی اتفاق میافتد که یک سازمان با سازمان دیگر به منظور
اراﺋﮥ خدمات قرارداد می بندد .در این فرآیند کاری که به طور معمول در داخل سازمان انجام می
شود به یک تأمینکننده خارجی منتقل میشود .باید توجه شود که برونسپاری با مشارکت یا
سرمایهگذاری مشترک که در آن منابع به صورت یک طرفه از اراﺋه دهنده به کاربر اراﺋه میشود
متفاوت است (.)Belcurt, 2006
در معنای عام ،برونسپاری به واگذاری فعالیتهای غیر اصلی سازمان به پیمانکاران بیرونی
تعبیر میگردد ( .)Majewsky et al., 2003شاو و فیر برونسپاری را شکلی از فعالیت پیمانکاری
می دانند که قبالً در سازمان اجرا شده و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذر گردیده است و
همچنین انتقال مدیریت یا اداره یک فرایند یا فعالیت از واحدهای داخلی به یک ارایه دهنده
خدمات خارج از سازمان را در قالب انعقاد قرارداد مبتنی بر توافقات طرفین ،تعریﻒ مینمایند
(.)Shaw.S, Fair, 1997
موضوع مهمی که برای نظامهای آموزش ،مطرح است این است که چگونه با بهرهگیری از
الزامات «برونسپاری» نظیر تعریﻒ «استراتﮋی»« ،انتخاب درست بنگاههای پیمانکار» ،ایجاد
«فرهنگسازمانی» برای پذیرش این رویکرد و تعریﻒ مجدد آن با توجه به ترکیب جدید سازمان،
تصمیم بگیرد که کدام آموزشها را برونسپاری کند و چگونه از مکانیزمهای موجود استفاده
نماید؟ (.)Bettis, 2002
برونسپاری آموزش که بع نوان یک روش واگذاری مطرح است ،مانند هر روش دیگری دارای
شرایط تعریﻒ شده ای است که اجرای صحیح آن ،مزایایی چون کاهش هزینه اجرا ،کاهش بودجه
مورد نیاز و افزایش سرعت دستیابی به برنامه پیشبینی شده را در پی خواهد داشت
( .)Ronan,1996روشهای گوناگونی برای برونسپاری آموزش مطرح است .از جمله میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
 -1بهره گیری از دانش متخصصان بیرونی :گاهی اوقات ،سازمان ،با کارکنانی روبرو است که
در انجام وظایﻒ تخصصی دچار ضعﻒ دانشی هستند .در مواردی نیز ممکن است سازمان بنا به
ضرورت به نوع خاصی از آموزشها نیاز پیدا کند که در هر دو مورد ،دعوت از متخصصان بیرونی
می تواند به رفع نیاز سازمان بیانجامد .سرعت دستیابی به مهارتهای مورد نیاز و صرفهجویی در
هزینه از مهمترین ویﮋگیهای این رویکرد میباشند.
 -2همکاری با دانشگاهها :شناسایی اعضای هیئت علمی یا متخصان دانشگاهی و بهره
برداری از دانش ایشان جهت رفع مشکالت علمی سازمان ،از جمله مصادیق همکاری محسوب می
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گردد .از مهمترین ویﮋگیهای این رویکرد میتوان به دستیابی به مهارت ،ایجاد تخصص و ترمیم
شکافهای علمی سازمان اشاره نمود.
 -3تفاهمنامه های آموزشی :این همکاری که بطور رسمی یا غیر رسمی میان دو یا چند
سازمان انجام میشود ،مبنای توسعه یک برنامه آموزشی جدید محسوب میگردد .از ویﮋگیهای
اصلی این رویکرد می توان به هزینه کمتر ،سرعت بیشتر در رسیدن به اهداف ،انعطافپذیری
منابع و کمک به رفع کمبودهای علمی اشاره نمود.
بسیاری از ادارات دولتی خراسان جنوبی دوره های آموزشی پیش از خدمت (بدو خدمت) و
ضمن خدمت را هرساله به منظور رشد و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان برگزار میکنند ،ساز و
کار طراحی ،اجرا و ارزشیابی دورههای آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت از دغدغههای اصلی
سازمانها بویﮋه کارشناسان بخش آموزش است که با برونسپاری بخشی از فعالیتهای آموزش
(برونسپاری نسبی) یا تمام فعالیتهای آموزش (برونسپاری کامل) میتوان تا حدود زیادی از
دغدغههای سازمانها کاست و موجبات اثربخشی و کارایی سازمانها را بیش از پیش فراهم
نمود .اهمیت و ضرورت برونسپاری را میتوان از ابعاد متفاوت سـازمانی مـورد توجـه قـرار داد.
از نظـر هرینهها ،برونسپاری موجب مدیریت بهتر و اثربخش تر هزینهها میگردد .در واقع یکی
از مهتـرین اهداف برونسپاری کاهش هزینههای سربار در انجام امور اجرایی و تأمین امکانات و
نیازهای رفاهی و پرسنلی شرکت میباشد (.)Kotabe and murray, 2001
از طرف دیگر هال اعتقاد دارد که برونسپاری در موارد زیر موثر است:



کاهش تعداد کارکنان
جلوگیری از نیاز به افزایش تعداد کارکنان

 حفﻆ تعداد کارکنان ولی استفاده موثرتر از آنان در بخشهای اصلی (
.)2006
همچنین فواید زیر نیز برای برونسپاری آموزش ذکر شده است:


Hale,

تأکید و تمرکز بر شایستگیهای محوری شرکت/سازمان



جلوگیری از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم غیرضروری در آموزش کارکنان



استفاده از تجربیات و دانش مشاوران و کارگزاران برون س ازمانی در امر
برنامهریزی و مـدیریت آموزش سازمانی



افزایش کیفیت برنامههـا و دورههـای آموزشـی و در نتیجـه افـزایش اثربخـشی
آموزشهای سازمانی
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 فراهمسازی منابع انسانی ،مالی و فـضا و تجهیـزات الزم بـرای سـایر
فعالیـتهـای سـازمان (.)Mclvor, 2000
مدهوشی و کوهکن ( )1391به تبیین نقش استراتﮋی برونسپاری بر بهرهوری سازمان
پرداختند .در نهایت بر اساس روش مدل معادالت ساختاری تحت نرم افزار لیزرل طی آزمونهای
انجام شده مشخص شد که برونسپاری تأثیر معناداری روی هیچ یک از اجزای بهرهوری ندارد.
این در حالی است که ارتباطات مثبت و معناداری بین مولفههای بهرهوری مشاهده شد .در نتیجه
استفاده از استراتﮋی برونسپاری منجر به افزایش بهرهوری در شعب بانک اقتصاد نوین استان
مازندران نشده است.
اصغریزاده و همکاران ( )1390طی مقالهای به اراﺋه مدلی برای برونسپاری خدمات وارانتی
محصوالت تولیدی پرداختهاند .هدف اصلی در این مقاله ،کمینه کردن هزینههای انجام تعمیر و
همچنین بیشینه کردن رضایت مشتریان است که این امر با استفاده از برنامهریزی خطی صفر و
یک چندهدفه و با تکیه بر اولویتهای تعیین شده محقق میشود .به عنوان یک نتیجه ،با کاهش
زمان انتظار برای تعمیر محصول یا کاهش فواصل در ارسال محصول برای تعمیر ،میتوان
افزایشی برای رضایت مشتری متوقع بود.
قربانی و مختارنظیﻒ ( )1390به بررسی عارضهیابی برونسپاری و اراﺋه مدل در شرکت آب و
فاضالب خراسان رضوی پرداختند .در این تحقیق ،ضمن مرروری بر عارضههای شناسایی شده ،به
اراﺋه راه حلهایی نظاممند برای برطرف کردن این نقصها پرداخته شده است .الگوبرداری از
تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در این زمینه ،رویکرد نظام پیشنهادی در این تحقیق بوده
که با اخذ نظر و دیدگاه تعدادی خبرگان مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است.
نتایج مطالعه توصیفی  -مقطعی و کاربردی از دادههای سال های  1384-86بیمارستان
فیروزگر توسط تورانی و همکاران ( )1388که به مقایسه کارایی و اثربخشی داروخانه مرکز
آموزشی درمانی فیروزگر پیش و پﺲ از برونسپاری پرداخته بودند ،نشان داد با واگذاری
داروخانه ماهیانه مبالﻎ بسیار در هزینههای پرسنلی و هزینه خرید دارو صرفهجویی شده است.
بیمارستان ماهیانه  100میلیون ریال ،بابت اجاره مکان داروخانه از شرکت تعاونی طرف قرارداد
دریافت نموده است .تعداد پرسنل داروخانه از  9نفر به  14نفر و سطح تحصیالت آنان نیز به
میزان قابل توجهی افزایش ،زمان صرف شده روزانه توسط مدیر کاهش و رضایت مسئوالن
بخشهای درمانی بیمارستان افزایش یافته است ،از میان  19فعالیت مورد بررسی در  10مورد
اختالف معنیدار میباشد .تعداد نسخههای پیچیده شده داروخانه نیز افزایش یافته است.
بنابراین ثابت شد در کارایی و اثربخشی داروخانه بهبود حاصل شده که نشان میدهد برونسپاری
فعالیت فیروزگر موفقیتآمیز بوده است.
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لسیتی و همکاران )2009( 1با بررسی  191مقاله نشان میدهند که کاهش هزینه مهمترین
دلیل مدیران برای برون سپاری فناوری اطالعات بوده است .عالوه بر آن تمرکز بر روی فعالیت
های اصلی سازمان ،دسترسی به خبرگان ،بهبود عملکرد کسب وکار ،افزایش انعطافپذیری
سیستم های اطالعاتی ،استفاده از فناوری روز ،افزایش قدرت پاسخگویی به بازار رقابتی ،تحول
سریع و دسترسی به نوآوریهای روز و مساﺋل سیاسی و اقتصادی از انگیزهها و دالیل برونسپاری
هستند (.)Lacity et al., 2009
گوالدو دیبرن ( )2009نقش ریسکها و مزایای درک شده از سوی مدیران ارشد را به عنوان
عوامل تعیینکننده تصمیم به برونسپاری فرایندهای کسب و کار بررسی کردند .نتایج این
بررسی نشان داد که ریسکها و مزایای درک شده عوامل مفیدی برای پیشبینی مفهوم
برونسپاری فرایندهای کسب و کار است (.)Gewald & Dibbern, 2009
کریﺲ ( )2008طی مقالهای  11عامل را برای برونسپاری به کشورها بیان میکند که این
عوامل نقش مهمی در جذب منابع مالی از خارج ایفا میکنند؛ این عوامل عبارتند از :زیربنا
(ساختار پایهای) ،امنیت ،مهارت/کیفیت نیروی کار ،واقعیت و عینیت برونسپاری (درک
تعارضات موجود در کشور هدف) ،شرایط جغرافیای سیاسی ،فرهنگ ،تفاوت فاصله زمانی،
دشواری نظارت و بازدید از سایت کشور موردنظر ،دشواری انتقال منابع ،روند افزایشپذیری
قیمتها (.)Chris., 2008
طی تحقیقی که با هدف بررسی نقش استراتﮋی برونسپاری بر بهرهوری در یک سازمان
نظامی ،اثرات آن با توجه به تعدیلی که در معیارهای بهرهوری در یک سازمان نظامی توسط
اکرمی و کریمی ( )1385مورد کنکاش قرار گرفته است .به این نتایج دست یافت که سازمانهای
نظامی که همگام با پیشرفت تکنولوژی از تسلیحات و ادوات مدرنتری استفاده میکنند ،برای
باال بردن سطح دسترسی ،قابلیت اطمینان و افزایش توان رزمی یگانها ،ملزم به استفاده از
سیستمهای برونسپاری با قابلیت اطمینان و انعطافپذیری باال هستند.
لو و زانگ ( )2006به بررسی برون سپاری درکشور چین و اثرات خاص آن بر معیارهای بهره
وری پرداختهاند و ضمن اراﺋه کاستیها و نواقص برونسپاری در چین این اثرات را به طور اجمالی
بیان کردهاند .تحقیقات آنان نشان میدهد که عوامل محیطی از قبیل توسعه تکنولوژی اطالعات
و توانایی عرضه کنندگان میتواند بر تصمیمات برونسپاری سازمانها در چین تأثیر بگذارد ( Lau
.)& Zhang, 2006

1

- Lacity et al
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ماسچوریﺲ و کوندلیﺲ ( )2006در تحقیقی تحت عنوان برونسپاری در بیمارستانهای
عمومی بیان میدارد ،صرفهجویی در هزینهها و رضایت مشتری ،مهم ترین فاکتورهای تأثیرگذار
برای تصمیم برونسپاری میباشند و نیز نتیجه میگیرد که همکاری با طرف قرارداد ،منجر به
بهبود چشمگیر در کیفیت خدمات شده و بیشتر مشتریان از عملکرد شرکت راضی هستند (
.)Maschuris, Kondylis., 2006
فریش و وولنوبر ( )2006در مقاله خود که یک مطالعه بلندمدت در بانکداری آلمان است به
نتایج جالب و قابل توجهی درباره اثرات استفاده از استراتﮋی برونسپاری بر بهرهوری بانکها
دست یافتند .آنان دریافتهاند که عملکرد مالی برونسپاران در مورد سودآوری و کارایی در هزینه
به طور چشمگیری در مقایسه با همتایانی که در همین دوره زمانی بدون برونسپاری بودهاند،
افزایش داشته است (.)Fritsch & Wullenweber, 2006
در پﮋوهش حاضر محققان نیز درصدد بودند تا به بررسی سطوح برونسپاری ابعاد آموزش
سازمانی از دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی بپردازند .با توجه به مطالب
بیان شده در این پﮋوهش سواالت زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
 -1دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص سطوح
برونسپاری (عدم واگذاری ،واگذاری نسبی ،واگذاری کامل) هدف آموزش چیست؟
 -2دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص سطوح
برون سپاری (عدم واگذاری ،واگذاری نسبی ،واگذاری کامل) حیطه آموزش چیست؟
 -3دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص سطوح
برونسپاری (عدم واگذاری ،واگذاری نسبی ،واگذاری کامل) محتوا آموزش چیست؟
 -4دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص سطوح
برون سپاری (عدم واگذاری ،واگذاری نسبی ،واگذاری کامل) مدت آموزش چیست؟
 -5دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص سطوح
برون سپاری (عدم واگذاری ،واگذاری نسبی ،واگذاری کامل) فرایند آموزش چیست؟
 -6آیا بین دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در مورد برون
سپاری ابعاد آموزش سازمانی (هدف ،حیطه ،محتوا ،مدت و فرایند آموزش) به لحاظ
سطح تحصیالت و سابقه شغلی تفاوت وجود دارد؟
 -2روش پژوهش
با توجه به این که هدف پﮋوهش حاضر بررسی سطوح برونسپاری ابعاد آموزش سازمانی از
دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی و تعیین عوامل موثر در آن بود ،این
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تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها ،توصیفی  -پیمایشی است .جامعه
آماری مورد نظر تمامی کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی بوده که تعداد
آنها  60نفر با توجه به کوچک بودن حجم جامعه و امکان دسترسی به تمام اعضای جامعه در این
تحقیق از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شد و کل جامعه آماری یعنی  60نفر
کارشناس ،بعنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه محقق
ساخته که براساس مولفههای ابعاد آموزش سازمانی از مقاله برونسپاری آموزشهای سازمانی
(قهرمانی )1386 ،اخذ شده است ،استفاده شد .تعداد کل سواالت پرسشنامه  17سوال میباشد
که سواالت  4 -1مربوط به بعد هدف آموزش ،سواالت  5تا  7مربوط به بعد حیطه آموزش،
سواالت  8تا  10مربوط به بعد محتوای آموزش ،سواالت  11تا  12مربوط به بعد مدت آموزش و
سواالت  13تا  17مربوط به بعد فرآیند آموزش میباشد .روایی محتوایی این پرسشنامه توسط
 10نفر از اساتید صاحبنظر در حوزه آموزش و برنامهریزی درسی و مدیریت آموزشی با اندکی
تغییرات مورد تأ یید قرار گرفت .ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه محاسبه و برابر با
 0/92بود .لذا میتوان پایایی پرسشنامه مذکور را خوب ارزیابی کرد .این پرسشنامه  5خرده
مقیاس دارد که در  3سطح عدم واگذاری ،برونسپاری نسبی و برونسپاری کامل تدوین شده
است .نمره گذاری پرسشنامه به این صورت میباشد که به عدم واگذاری عدد ،0واگذاری نسبی 1
و واگذاری کامل  2تعلق میگیرد.

 -3یافته های پژوهش
ویﮋگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان در پﮋوهش حاضر از نظر وضعیت سن ،بیشترین
فراوانی مربوط به پاسخدهندگان با رده سنی بین  40-36سال ( )38/3و کمترین فراوانی مربوط
به پاسخدهندگان رده سنی کمتر از  30سال ،بین  41تا  45سال و باالتر از  45سال (،)13/3
بودند .بیشترین فراوانی وضعیت استخدامی پاسخدهندگان مربوط به پاسخدهندگان رسمی (46.7
درصد) و کمترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان سایر ( 6.7درصد) ،میباشند .وضعیت فراوانی
متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان با  10تا
 15سال سابقه ( 33.3درصد) و کمترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان با سابقه کار بیشتر از
 20سال ( 8.3درصد) میباشند .همچنین از لحاظ جنسیت 46 ،نفر از آزمودنیها ( 76.7درصد)
مرد و  14نفر از آزمودنیها ( 23.3درصد) زن میباشند.
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سوال اول :دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص
سطوح برونس پاری (عدم واگذاری ،واگذاری نسبی ،واگذاری کامل) هدف آموزش چیست؟
همانطور که جدول  1نشان میدهد ،هیچکدام از کارشناسان اعتقادی به عدم برونسپاری هدف
از آموزش ندارند 18 .نفر ( 30درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و  42نفر ( 70درصد) اعتقاد
به برونسپاری کامل دارند.
جدول  :1هدف آموزش
وضعیت برونسپاری

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

عدم برونسپاری

0

0

0

برونسپاری نسبی

18

30

30

برونسپاری کامل

42

70

100

جمع

60

100

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در جدول  2نتایج حاصل از آزمون  tتک گروهی اراﺋه شده است .این آزمون معموالً برای
بررسی دیدگاه یک گروه پیرامون یک موضوع یا بررسی صفت یک متغیر در یک گروه خاص بکار
میرود .در این آزمون بررسی می شود که آیا میانگین دیدگاه یا امتیازات یک گروه از یک عدد
معینی که معموال برابر حداکثر امتیازات است ،بیشتر است یا خیر .فرض صفر بیانگر آن است که
میانگین امتیازات بدست آمده از میانگین فرضی آزمون کمتر است .در این تحقیق چون به عدم
برونسپاری عدد  ،0برونسپاری نسبی عدد  1و برونسپاری کامل عدد  2نسبت دادیم ،پﺲ
میانگین عدد  1میباشد .پﺲ اگر میانگین دیدگاه بزرگتر از  1باشد به معنی برونسپاری و اگر
کمتر از  1باشد به معنی عدم برونسپاری است .خروجی آزمون  tتک نمونهای برای آزمون
برونسپاری هدف آموزش به شرح زیر است:
جدول :2نتایج آزمون  tتک نمونه برای برونسپاری هدف آموزش
متغیر

مقدار t

درجه آزادی

هدف آموزش

31.74

59

منبع( :یافتههای نگارندگان)

سطح
معناداری
0.00

میانگین
1.02

فاصله اطمینان  95درصد
سطح پایین

سطح باال

0.95

1.08

130

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال چهارم ،شماره  ،13تابستان 1396

براساس جدول  2در زمینه برونسپاری هدف آموزش ،مقدار معناداری  0/00بدست آمده
است که از سطح خطا ( )0/05کوچکتر است و چون مقدار میانگین  1.02بدست آمده است
فرض صفر رد می شود .همچنین حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر (مثبت)
بدست آمده و ادعای آزمون تأیید میشود.
سوال دوم :دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص
سطوح برون سپاری (عدم واگذاری ،واگذاری نسبی ،واگذاری کامل) حیطه آموزش چیست؟
همانطور که در جدول  3نشان داده شده است هیچکدام از کارشناسان اعتقادی به عدم
برونسپاری حیطه آموزش ندارند 19 .نفر ( 31.7درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و  41نفر
( 68.3درصد) ،اعتقاد به برونسپاری کامل دارند.
جدول :3حیطه آموزش
وضعیت برونسپاری

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

عدم برونسپاری

0

0

0

برونسپاری نسبی

19

31.7

31.7

برونسپاری کامل

41

68.3

100.0

جمع

60

100

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در جدول  4نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای اراﺋه شده است .این آزمون معموالً برای بررسی
دیدگاه یک گروه پیرامون یک موضوع یا بررسی صفت یک متغیر در یک گروه خاص بکار میرود.
در این آزمون بررسی می شود که آیا میانگین دیدگاه یا امتیازات یک گروه از یک عدد معینی که
معموال برابر حداکثر امتیازات است ،بیشتر است یا خیر .فرض صفر بیانگر آن است که میانگین
امتیازات بدست آمده از میانگین فرضی آزمون کمتر است .در این تحقیق چون به عدم
برونسپاری عدد  ،0برونسپاری نسبی عدد  1و برونسپاری کامل عدد  2نسبت دادیم ،پﺲ
میانگین عدد  1میباشد .پﺲ اگر میانگین دیدگاه بزرگتر از  1باشد به معنی برونسپاری و اگر
کمتر از  1باشد به معنی عدم برونسپاری است .خروجی آزمون  tتک نمونهای برای بررسی
برونسپاری حیطه آموزش به شرح زیر است:
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جدول  :3نتایج آزمون  tتک نمونه برای برونسپاری حیطه آموزش
متغیر

مقدار t

درجه آزادی

حیطه
آموزش

20.09

59

سطح
معناداری
0.00

میانگین
1.31

فاصله اطمینان  95درصد
سطح پایین

سطح باال

1.18

1.44

منبع( :یافتههای نگارندگان)

براساس جدول باال در زمینه برونسپاری حیطه آموزش ،مقدار معناداری  0/00بدست آمده
است که از سطح خطا ( )0/05کوچکتر است و چون مقدار میانگین  1.31بدست آمده است،
فرض صفر رد می شود .همچنین حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر (مثبت)
بدست آمده و ادعای آزمون تأیید میشود.
سوال سوم :دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص
سطوح برونسپاری (عدم واگذاری ،واگذاری نسبی ،واگذاری کامل) محتوای آموزش چیست؟
همانطور که در جدول  5نشان داده شده است  4نفر ( 6.7درصد) از کارشناسان اعتقاد به
عدم برونسپاری محتوی آموزش دارند 20 .نفر ( 33.3درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و 36
نفر ( 60درصد) ،اعتقاد به برونسپاری کامل دارند.
جدول  :5محتوای آموزش
وضعیت برونسپاری

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

عدم برونسپاری

4

6.7

6.7

برونسپاری نسبی

20

33.3

40.0

برونسپاری کامل

36

60.0

100.0

جمع

60

100

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در جدول  6نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای اراﺋه شده است .این آزمون معموالً برای
بررسی دیدگاه یک گروه پیرامون یک موضوع یا بررسی صفت یک متغیر در یک گروه خاص بکار
میرود .در این آزمون بررسی می شود که آیا میانگین دیدگاه یا امتیازات یک گروه از یک عدد
معینی که معموالً برابر حداکثر امتیازات است ،بیشتر است یا خیر .فرض صفر بیانگر آن است که
میانگین امتیازات بدست آم ده از میانگین فرضی آزمون کمتر است .در این تحقیق چون به عدم
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برونسپاری عدد  ،0برونسپاری نسبی عدد  1و برونسپاری کامل عدد  2نسبت دادیم پﺲ
میانگین عدد  1میباشد .پﺲ اگر میانگین دیدگاه بزرگتر از  1باشد به معنی برونسپاری و اگر
کمتر از  1باشد به معنی عدم برونسپاری است .خروجی آزمون  tتک نمونهای برای بررسی
برونسپاری محتوی آموزش به شرح زیر است:
جدول  :6نتایج آزمون  tتک نمونه برای برونسپاری محتوای آموزش
متغیر

مقدار t

درجه آزادی

محتوای
آموزش

23.36

59

سطح
معناداری
0.00

میانگین

فاصله اطمینان  95درصد
سطح پایین

سطح باال

1.15

1.37

1.26

منبع( :یافتههای نگارندگان)

بر اساس جدول باال در زمینه برونسپاری محتوای آموزش ،مقدار معناداری  0بدست آمده
است که از سطح خطا ( )0/05کوچکتر است و چون مقدار میانگین  1.26بدست آمده است،
فرض صفر رد میشود .همچنین حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر (مثبت)
بدست آمده و ادعای آزمون تأیید میشود.
سوال چهارم :دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص
سطوح برون سپاری (عدم واگذاری ،واگذاری نسبی ،واگذاری کامل) مدت آموزش چیست؟
همانطور که در جدول  7نشان داده شده است ،هیچکدام از کارشناسان اعتقاد به عدم
برونسپاری مدت آموزش ندارند 17 .نفر ( 28.3درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و  43نفر
( 71.7درصد) ،اعتقاد به برونسپاری کامل دارند.
جدول  :7مدت آموزش
وضعیت برونسپاری

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

عدم برونسپاری

0

0

0

برونسپاری نسبی

17

28.3

28.3

برونسپاری کامل

43

71.7

100.0

جمع

60

100

منبع( :یافتههای نگارندگان)
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در جدول  8نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای اراﺋه شده است .این آزمون معموالً برای بررسی
دیدگاه یک گروه پیرامون یک موضوع یا بررسی صفت یک متغیر در یک گروه خاص بکار میرود.
در این آزمون بررسی می شود که آیا میانگین دیدگاه یا امتیازات یک گروه از یک عدد معینی که
معموال برابر حداکثر امتیازات است ،بیشتر است یا خیر .فرض صفر بیانگر آن است که میانگین
امتیازات بدست آمده از میانگین فرضی آزمون کمتر است .در این تحقیق چون به عدم
برونسپاری عدد  ،0برونسپاری نسبی عدد  1و برونسپاری کامل عدد  2نسبت دادیم پﺲ
میانگین عدد  1میباشد .پﺲ اگر میانگین دیدگاه بزرگتر از  1باشد به معنی برونسپاری و اگر
کمتر از  1باشد به معنی عدم برونسپاری است .خروجی آزمون  tتک نمونهای برای بررسی
برونسپاری مدت آموزش به شرح زیر است:
جدول  :8نتایج آزمون  tتک نمونهای برای برونسپاری مدت آموزش
متغیر

مقدار t

درجه آزادی

مدت آموزش

22.90

59

سطح
معناداری
0.00

میانگین
1.30

فاصله اطمینان  95درصد
سطح پایین

سطح باال

1.19

1.42

منبع( :یافتههای نگارندگان)

براساس جدول باال در زمینه برونسپاری مدت آموزش ،مقدار معناداری  0بدست آمده است
که از سطح خطا ( )0/05کوچکتر است و چون مقدار میانگین  1.30بدست آمده است ،فرض
صفر رد می شود .همچنین حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر (مثبت) بدست
آمده و ادعای آزمون تأیید میشود.
سوال پنجم :دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص
سطوح برون سپاری (عدم واگذاری ،واگذاری نسبی ،واگذاری کامل) فرایند آموزش چیست؟
همانطور که در جدول  9نشان داده شده است  14نفر ( 23.3درصد) از کارشناسان اعتقاد به
عدم برونسپاری فرآیند آموزش دارند 40 .نفر ( 66.7درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و 6
نفر ( 10درصد) ،اعتقاد به برونسپاری کامل دارند.
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جدول  :9فرآیند آموزش
وضعیت برونسپاری

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

عدم برونسپاری

14

23.3

23.3

برونسپاری نسبی

40

66.7

90.0

برونسپاری کامل

6

10.0

100.0

جمع

60

100

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در جدول  10نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای اراﺋه شده است .این آزمون معموالً برای
بررسی دیدگاه یک گروه پیرامون یک موضوع یا بررسی صفت یک متغیر در یک گروه خاص بکار
میرود .در این آزمون بررسی می شود که آیا میانگین دیدگاه یا امتیازات یک گروه از یک عدد
معینی که معموالً برابر حداکثر امتیازات است ،بیشتر است یا خیر .فرض صفر بیانگر آن است که
میانگین امتیازات بدست آمده از میانگین فرضی آزمون کمتر است .در این تحقیق چون به عدم
برونسپاری عدد  ،0برونسپاری نسبی عدد  1و برونسپاری کامل عدد  2نسبت دادیم پﺲ
میانگین عدد  1میباشد .پﺲ اگر میانگین دیدگاه بزرگتر از  1باشد به معنی برونسپاری و اگر
کمتر از  1باشد به معنی عدم برونسپاری است .خروجی آزمون  tتک نمونهای برای بررسی
برونسپاری فرآیند آموزش به شرح زیر است:
جدول  :10نتایج آزمون  tتک نمونه برای برونسپاری فرآیند آموزش
متغیر

مقدار t

درجه آزادی

فرایند
آموزش

18.22

59

سطح
معناداری
0.00

میانگین
1.34

فاصله اطمینان  95درصد
سطح پایین

سطح باال

1.20

1.49

منبع( :یافتههای نگارندگان)

بر اساس جدول باال در زمینه برونسپاری فرآیند آموزش ،مقدار معناداری  0بدست آمده
است که از سطح خطا ( )0/05کوچکتر است و چون مقدار میانگین  1.30بدست آمده است،
فرض صفر رد می شود .همچنین حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر (مثبت)
بدست آمده و ادعای آزمون تأیید میشود.
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سوال ششم :آیا بین دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در مورد
برون سپاری ابعاد آموزش سازمانی(هدف ،حیطه ،محتوا ،مدت و فرایند آموزش) به لحاظ سطح
تحصیالت و سابقه شغلی تفاوت وجود دارد؟
جدول  :11دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در مورد برونسپاری ابعاد
آموزش سازمانی به لحاظ میزان تحصیالت
میزان

مربع

مجموع مربعات

Df

بین گروهها

0/4

2

0/2

درون گروهها

19/333

57

0/339

کل

19/733

59

تحصیالت

میانگین

F

Sig.

0/589

0/558

منبع( :یافته های نگارندگان)
جدول  : 12دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در مورد برونسپاری ابعاد
آموزش سازمانی به لحاظ سابقه شغلی
سابقه شغلی

مجموع مربعات

Df

مربع
میانگین

بین گروهها

0/54

2

0/21

درون گروهها

81/143

57

0/320

کل

18/733

59

F

Sig.

0/489

0/129

منبع( :یافته های نگارندگان)

نتایج جداول  11و  12نشان میدهد میان دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان
خراسان جنوبی در مورد برونسپاری ابعاد آموزش سازمانی (هدف ،حیطه ،محتوا ،مدت و فرایند
آموزش) به لحاظ میزان تحصیالت و سابقه شغلی تفاوتی وجود ندارد.
 -4بحث و نتیجه گیری
فرآیند آموزش سازمانی یک چرخه منطقی از فعالیتها و اقدامات را در بر میگیرد .در این
فرایند ابتدا از طریق « نیازسنجی» فهرستی از اولویتهای آموزش مشخص میگردد .در مرحله
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بعد به منظور تأمین نیازهای تعیین شده« ،برنامهریـزی» آموزشی و درسی صورت گرفته و منابع
انسانی ،کادر آموزشی ،محتوای درسی ،تجهیـزات و وسـایل یادگیری و روشهای اندازهگیری و
ارزشیابی پیشرفت تحـصیلی فراگیـران مـشخص مـیشـود .در مرحله سوم برنامههای پیشبینی
شده «اجرا» مـیگـردد .در این مرحله نظـارت ،کنترل و هدایت آموزشی موجب پیشگیری از
انحراف از برنامه و اصالح بـه موقـع کاستیها و نـواقص احتمالی میگردد« .ارزشیابی» به عنوان
آخرین مرحله از فرآیند آموزش ،مـسئولیت کنترل و ارزیابی تمام فعالیتها و برنامههای اجرا
شده را برعهده دارد .ارزشیابی آموزشی خود فرآیندی منظم و به هم پیوسته است که به موازات
آموزش سازمانی به تحقق اهداف آموزشی کمک مینماید.
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی نظرات کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی در
مورد برونسپاری (عدم برونسپاری ،برونسپاری نسبی و برونسپاری کامل) فرآیند آموزش بوده
است .نتایج این تحقیق نشان داد:
-1

-2
-3

-4

-5

-6

هیچکدام از کارشناسان اعتقادی به عدم برونسپاری هدف از آموزش ندارند 18 .نفر
( 30درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و  42نفر ( 70درصد) ،اعتقاد به برونسپاری
کامل دارند.
 19نفر ( 31.7درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و  41نفر ( 68.3درصد) ،اعتقاد به
برونسپاری کامل دارند.
 4نفر ( 6.7درصد) از کارشناسان اعتقاد به عدم برونسپاری محتوای آموزش دارند20 .
نفر ( 33.3درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و  36نفر ( 60درصد) ،اعتقاد به
برونسپاری کامل دارند.
هیچکدام از کارشناسان اعتقاد به عدم برونسپاری مدت آموزش ندارند 17 .نفر (28.3
درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و  43نفر ( 71.7درصد) ،اعتقاد به برونسپاری
کامل دارند.
 14نفر ( 23.3درصد) از کارشناسان اعتقاد به عدم برونسپاری فرآیند آموزش دارند.
 40نفر ( 66.7درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و  6نفر ( 10درصد) ،اعتقاد به
برونسپاری کامل دارند.
 4نفر ( 6.7درصد) از کارشناسان اعتقاد به عدم برونسپاری برگزاری دورههای توجیهی
دارند 22 .نفر ( 36.7درصد) ،اعتقاد به برونسپاری نسبی و  34نفر ( 56.7درصد)،
اعتقاد به برونسپاری کامل دارند.
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 -7نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای نشان داد کارشناسان آموزش ادارات دولتی
خراسان جنوبی اعتقاد به برونسپاری آموزش دارند .نتایج حاصل از این آزمون به
تفکیک سواالت تحقیق ،به شرح زیر به دست آمد:




در آزمون  tتک نمونهای برای آزمون برونسپاری هدف آموزش از آنجا که ،مقدار
معناداری از سطح خطا ( )0/05کوچکتر بود .بنابراین فرض صفر رد و از آنجاییکه
حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر (مثبت) بدست آمده بود،
ادعای آزمون تأیید شد.
در آزمون  tتک نمونهای برای آزمون برونسپاری حیطه آموزش از آنجا که ،مقدار
معناداری از سطح خطا ( )0/05کوچکتر بود .بنابراین فرض صفر رد و از آنجاییکه
حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر (مثبت) بدست آمده بود،
ادعای آزمون تأیید شد.



در آزمون  tتک نمونهای برای آزمون برونسپاری محتوی آموزش از آنجا که،
مقدار معناداری از سطح خطا ( )0/05کوچکتر بود .بنابراین فرض صفر رد و از
آنجاییکه حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر (مثبت) بدست
آمده بود ،ادعای آزمون تأیید شد.



در آزمون  tتک نمونهای برای آزمون برونسپاری مدت آموزش از آنجا که ،مقدار
معناداری از سطح خطا ( )0/05کوچکتر بود .بنابراین فرض صفر رد و از آنجاییکه
حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر (مثبت) بدست آمده بود،
ادعای آزمون تأیید شد.



در آزمون  tتک نمونهای برای آزمون برونسپاری فرایند آموزش از آنجا که ،مقدار
معناداری از سطح خطا ( )0/05کوچکتر بود .بنابراین فرض صفر رد و از آنجاییکه
حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر (مثبت) بدست آمده بود،
ادعای آزمون تأیید شد.

 -8نتایج حاصل از تحلیل واریانﺲ به کمک آزمون  ANOVAنشان داد میان دیدگاه
کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در مورد برونسپاری ابعاد
آموزش سازمانی (هدف ،حیطه ،محتوا ،مدت و فرایند آموزش) به لحاظ سابقه شغلی و
سطح تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد.
با توجه به نتایج این تحقیق ،دیدگاه کارشناسان آموزش در مورد برونسپاری آموزشهای
سازمانی مثبت میباشد .در واقع کارشناسان به این امر اعتقاد داشتند که برونسپاری
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آموزش های سازمانی ،جایگزین مناسبی برای آموزش داخلی سازمان بوده ،مزایای حاصل از
برونسپاری آموزشهای سازمانی بیش از مخاطرات آن است و در نهایت برونسپاری
آموزشهای سازمانی موجب خلق ارزش افزوده می شود .به عبارت دیگر کارشناسان آموزش
معتقدند در صورت وجود یک پیشنهاد مناسب ،میبایست فعالیتهای آموزشی که تحت
مسئولیت هر واحد است ،برونسپاری شود.
نتایج این پﮋوهش با تحقیقات جیوالد )2010( 1و دیببرن )2009( 2همسو میباشد.
همچنین خراسانی و همکاران ( )1393در تحقیقی تحت عنوان چالشهای برونسپاری
آموزش به موسسات اراﺋه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش که بین
 100شرکت برتر کشور انجام شد به نتایجی همسو با این تحقیق دست یافتند .ابزار
گردآوری دادهها در این تحقیق ،پرسشنامه  55سوالی محقق ساخته بود .نتایج این تحقیق
نشان داد کیفیت خد مات موسسات اراﺋه دهنده آموزش در سطح مناسبی است و مدیران و
کارشناسان آموزش دیدگاه مثبتی در مورد برونسپاری آموزشهای سازمانی داشتند.
با توجه به یافتههای پﮋوهش میتوان پیشنهادهای زیر را اراﺋه نمود:
 -1با توجه به اینکه اکثر کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی با بحث
برونسپاری آموزش موافق بودند ،مدیران این ادارات باید تدابیر و تمهیدات الزم را به
منظور برونسپاری آموزش فراهم آورند.
 -2گر چه در اکثر پیمان سپاریها ،شاخص هزینههای تمام شده معموالً به عنوان یک
شاخص تعیین کننده و گاه «وتو» کننده در نظر گرفته میشود ،توصیه میشود در
پیمـانسپاری آموزش به «کیفیت آموزش» و «اثربخشی برنامهها» بـه عنـوان دو
شـاخص مهمتر نگریسته شود.
 -3بانک اطالعاتی بخش آموزش شرکت باید از دادهها و اطالعات جامع ،دقیق و بـه هنگام
برخوردار باشد .این بانک در تمام فعالیتهای آموزشی و از جمله برونسپاری آموزش،
دادههای مورد نیاز تصمیمگیری را در اختیار مـیگذارد .لذا پیشنهاد مـیشـود منابع
انسانی و مالی و فیزیکی الزم برای این منظور فراهم و تأمین گردد.
 -4مدیران و سرپرستان سازمان به عنوان مطلعترین افراد نسبت به نیازهای آموزشی
سازمان و کارکنان باید در تمام مراحل آموزش (برنامهریزی ،اجـرا و ارزشیابی) حضور و
مشارکت فعال داشته باشند .این امر در برونسپاری آموزش به شیوه برونسپاری نسبی
از اهمیـت بیشتری برخوردار میباشد .در برونسپاری کامل نیز ،این گروه میتوانند در
1
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هیئت نظارت بر اجرای برونسپاری از روند امور مطلع گشته و اقدامات اصالحی و
تکمیلی الزم را توصیه نمایند.
 -5در انتخاب پیمانکار آموزشی باید به مالکهای متعددی توجه نمود .با این وجود الزم
است بر «کیفیت کادر آموزش» و «سوابق و تجربیات مثبت قبلی» به عنوان دو مالک
بسیار مهم در انتخاب پیمانکاران آمـوزش سـازمانی ،تأکید ویﮋهای صورت پذیرد.
 -6همانطور که در توضیح مراحل اجرایی برونسپاری آموزش سازمانی گفته شد،
مستندسازی تجربیات برونسپاری باید به عنوان یک اقدام مهم و ضروری در نظر
گرفته شود .این امر تـا آنجا اهمیت دارد که باید به عنوان یک امر حیاتی در مفاد قرار
داد برونسپاری گنجانده شود و پیمانکاران طرف قرارداد تا آنجا که ضرورت دارد،
متعهد به اراﺋه اطالعات و همکاری در مستند نمودن تجربیات باشند.
همچنین برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود ،با توجه به چند بعدی بودن عوامل و ابعاد
برونسپاری آموزش ،به منظور دستیابی به نتایج بهتر ،تنها یکی از این مولفهها سنجیده شود.
 -5منابع
اصغری زاده ،عزت اله؛ بیطرف ،احمد و نازآبادی ،محمدرضا  .)1390(.مدل برونسپاری و خدمات و گارانتی با
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