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چکيده
هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت تدوین راهبردهای برونسپاری منابع انسانی در بخش دولتیی
ایران مطالعه موردی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشیاورزی بیودر روش پیژوهش کیایی از نیو

مقاله پژوهشی

استراتژی داده بنیاد و میدان پژوهش شامل مدیران و کارشناسان و مشارکتکنندگان از طریق نمونهگییری
نظری انتخاب شدندر برای گردآوری داده ها در حوزة عمل ،از تحقیقات میدانی و ابزار مصیاحبه اسیتااده
شدر نتایج نشان داد که شرایط عِلّی مؤثر بر برونسپاری فعالییتهیای منیابع انسیانی در حیوزه جی ب و
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مقدمه و بیان مسئله
مطالعات در حوزه برونسپاری منابع انسانی طی سال های اخیر افزایش یافته است (ادواردسوون
و اوسکارسون2021 ،1؛ فلورز2021 ،؛ آواله و آوسو-مانو2021 ،2؛ گانیبنیخ ،کوزولوا و اسوتاییوا،3
2021؛ محمود و ذوالفقار 2021 ،4؛ سیم و همکاران2021 ،؛ پویاپیوک و دیوکاریو 2021 ،5؛ راشل
و الزاروا2021 ،6؛ اوگن 7و همکاران2021 ،؛ یاداو و جوشیا2021 ،8؛ دامغانیان و همکاران1400 ،؛
بهارایی و مونیونکایاپا .)2015 ،9واگذاری بهعنووان اسوتفاده بلندمودت از نیروهوای خوارجی بورای
انجام دادن کارهای است که به صوورت ابتودا ی یوسوا کارکنوان و منوابع داخلوی سوازمان انجوام
می شود ،یعریف شده است (آواله و آوسو -مانو .)12 :2021 ،10برونسپاری مدیریت منوابع انسوانی
شامل قرار دادن فعالیت هایی است که به طور سنتی یوسا اداره منابع انسانی سازمان به یک سازمان
خارج انجام میشود( .راشل و الزاروا.)585 :2021 ،
چالش برانگیزیرین وظیفه در دنیای رقابتی امروز برای هور سوازمانی شناسوایی ،جوذح و حفو
نیروی انسانی با کیفیت باال است .افراد خوح باعث می شوند که یک سازمان زنده بماند و شوکوفا
شود (یاداو و جوشیا .)10: 2021 ،روندهای فعلی یوسعه برونسوپاری منوابع انسوانی ،اجورای آن در
حوزه مدیریت پرسونل را برجسوته مویکنود و آن را عملکورد خوارجی مودیریت شورکت مویدانود
(پویاپیوک و دیوکاریو .)11: 2021 ،روند عمومی مشاهده شده برونسپاری منابع انسانی بوه سومت
مدیریت فرآیند و آموزش پرسنل در بخش منابع طبیعی حتی بیش از سایر صنایع خصوصاً در زمینه
آموزش پرسنل مربوط است (آرمان و جوشقانی .)1394 ،بنابراین ،حرکت به سمت برونسپاری در
سیستم آموزشی سازمان ها در حوال گسوترش اسوت (گوانیبنیخ ،کوزولووا و اسوتاییوا.)244 :2021 ،
انگیزههای اصلی برای برونسپاری دستیابی به یخصص و سادهسازی عملیات است .کواهش هزینوه
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در جایگاه سوم قرار دارد .مدیران در شرکتهایی که منابع انسانی خود را برونسپاری میکننود در
مقایسه با آن دسته از مدیرانی که منابع خود را برونسپاری نمیکننود ،از بسویاری از جوانور بورون
سپاری رضایت دارند و شرکتهایی که منابع انسانی خود را به خارج از کشور واگوذار مویکننود،
کاهش واقعی هزینهها را نیز درک میکنند (ادواردسون و اوسکارسون .)1: 2021 ،عالوه بور ایون،
سازمانها برای صرفهجویی در وقت و یالش ،انتخواح منوابع انسوانی منوابع انسوانی را بورونسوپاری
میکنند .برون سپاری منابع انسانی با گذشت زمان محبوبیت بیشتری پیدا میکند و بوهعنووان گزینوه
طالیی شغلی برای میلیونها نفر شناخته شده است .برونسپاری منابع انسانی بوا جموعآوری هوزاران
مشاغل هزینهها را کاهش میدهد (بهارایی و مونیونکایاپا.)7: 2015 ،
نتایج به دست آمده ،حاکی از آن است که مشارکت راهبردی منوابع انسوانی نیوز یو میر موبوت و
معناداری بر برونسپاری منابع انسانی می گذارد .نتایج پژوهش امر موبت و معنادار برونسپاری منابع
انسانی بر مزیت رقابتی را ی یید کرد (دامغانیان و همکاران .)1400 ،نتایج یحقیق ابراهیموی و فتحوی
( )1395نشان داد برنامه و سیاست کاری متعهدانوه بورای مشواغل سرپرسوتی و یخصصوی ،سیاسوت
کاری والد برای حرفه های یدارکایی و برنامهریزی مانویه برای کارهای یدی در سازمانها سازگار
است .در آخر ،برنامهریزی ها یحت چارچوح منابع انسانی برای هر یک از شاخههای کواری ذکور
شده ی لیف شد .براساس نتایج یحقیق صفایی و باقری ( )1395سوازگاری برناموهریوزی کواری بوین
برنامه میان مدت منابع انسانی و سیاست های بلندمدت سوازمان یو میر بسوزایی بور عملکورد سوازمان
خواهد داشت .عالوه بر این ،یحقیقات نشان داده است که ی میر کلی  HROهمیشه ساده نیست ،بوا
مطالعایی که نشان می دهد امرات موبت اندکی بر عملکرد شرکت و امرات متفاوت بر نتایج مربووط
به عملکرد بخشهای منابع انسانی است (راشل و الزاروا .)2021 ،همچنین برونسپاری منابع انسانی
منجر به کیفیت ،رضایت ،وفاداری خدمات میشود (محمود و ذوالفقار .)1: 2021 ،حتی همهگیری
جهانی کرونا همه بخشها را یحت ی میر قرار داده و نه ینها زنجیره ی مین را مختل کرده بلکوه یو میر
ویژه ای بر دامنه خدمات ارا ه شده و کل بخش خدمات داشته است (اوگن و همکاران.)9: 2021 ،
هنگامیکه رهبران کسر وکار یک وظیفه کارکردی را برونسپاری میکنند ،دانش سوازمانی
و مهارتهای مریبا با فعالیتهای فرعی نیز منتقل میگردد (لی 1و همکاران .)2008:14 ،دانوش و
1. Lee
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مهارتهای سازمان نشاندهنده شایستگی های محوری سازمان هسوتند و هنگوامیکوه در کنوار هوم
قرار میگیرند ،نشاندهنده مجموع یادگیری سازمانی اسوت کوه در شورکت ایجواد یوا انباشوتهشوده
است .با یوجه به مطالعوه لوی و همکواران ( ،)2011کارکردهوای بورونسوپاریشوده دربرگیرنودهی
شایستگیهای آن نیز می باشد .این موقعیت برای کارکردهای منوابع انسوانی بورونسوپاریشوده کوه
حاوی دانش و مهارتهای منابع انسانی میباشد ،صادق است.

پیشینه تجربی
مطالعات یجربی در زمینه برونسپاری منابع انسانی بوهطوورکلی دریکوی از ایون دو دسوته قورار
میگیرند( 1 :آن دسته از مطالعایی که پیشبینی کننودههوای بورونسوپاری منوابع انسوانی را بررسوی
میکنند ) یعنی عللی که یک ازمان را بهسوی یصومیمگیوری بورای اسوتفاده از بورونسوپاری منوابع
انسانی ،سوق میدهد) و ( 2آن دسته از مطالعایی که نتایج برونسپاری منابع انسانی را موردبررسوی
قرار میدهند (نتایجی که به دلیل استفاده از برونسپاری منوابع انسوانی یغییور مویکننود) .عوالوه بور
عملکرد شرکت ،نتایج دیگرِ برونسپاری منابع انسانی شامل متغیرهایی مول مزایوایی درک شوده از
برون سپاری منابع انسانی ،امربخشی درک شده منابع انسانی و رشد شرکت میباشد (اروین ،لندای،
هارون ،مک داول و کهو.)2018:135 ،1
نتایج برخی پژوهشهای صورت گرفته در خارج ،از کشور در زمینه واگذاری مراحل پذیرش
نیروی انسانی و کاربرد آن نشان می دهد که وقتی سازمان شکل معینی از مزایای خارج سوازمان را
بررسی می کند از این نحوه اجرا به منظور عملکرد بهتر اجرای پذیرش نیرو اسوتفاده مویشوود .ایون
پایه ها شامل پیگیری کارشناسوان خوارجی ،هماهنور کوردن بوا روشهوای یخصصوی پوذیرش یوا
پیگیری منابع انسانی در برنامهریزی بلندمدت است .درنتیجه عدم یخصص و یجربه کافی مشاورین
در زمینه وظایف یخصصی مدیریت منابع انسانی می یواند دلیل بوی میلوی بسویاری از سوازمان هوا در
استفاده از این رویکورد باشود (گاالنواکی 2و همکواران .)234: 2008 ،کوه ایون موضووع ضورورت
بررسی بیشتر در این زمینه را نشان میدهد .پژوهش دیگری که در مورد انگیوزههوای بورونسوپاری

1. Irwin.Landay.Aaron.McDowell. & Geho
2. Galanaki
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مودیریت منووابع انسووانی در لیتوووانی انجووامشووده اسووت نشووان موویدهوود کووه یصوومیمگیووری در مووورد
برونسپاری فعالیتهای مدیریت منابع انسانی به مزایایی که برای سازمان و کارکنان به دنبال دارد و
همچنین ی میرگذاری آن در رقابوتپوذیری سوازمان ،بسوتگی دارد (استسویولیت .)114: 2011 ،1در
همین راستا پژوهش های مشابهی نیز انجام شده است که نشان می دهود اگرچوه اسوتفاده از رویکورد
برون سپاری فعالیت های مدیریت منابع انسانی مزایایی را به دنبال دارد اما سازمان های امروزی بایود
معایر آن را نیز بهدقت بررسی کنند .همان طور کوه اسوتفاده از شورکت ارا وه دهنوده خودمات ،بوه
کاهش هزینهها کمک میکند ،در مقابل موییوانود باعوث کواهش وفواداری و روحیوه کارکنوان و
همچنین از دست دادن اطالعات و دانش سوازمان شوود کوه بورای یوسوعه کسور وکوار در آینوده،
یهدیدی جدی محسوح میشود (بربر و اسالویک.)210: 2016 ،2

روش پژوهش
ازآنجاکه پژوهش حاضر به ارا ه الگویی جهت یدوین راهبردهای برونسپاری منابع انسانی در
بخش دولتی ایران پرداخته است .ازاین رو ازنظر هدف یک یحقیوق کواربردی و از روش کیفوی از
نوع استرایژی دادهبنیاد استفاده شده است ،زیرا جهت یدوین مدل و طراحی الگو بهواسطه شوناخت
متغیرهای دخیل در برونسپاری منوابع انسوانی سوازمانهوا ،یحقیوق کیفوی الزم اسوت .خورد مایوهی
استفاده از این راهبرد در این مرحله از پژوهش ،به کواربری آن بوازمیگوردد؛ اسوترایژی دادهبنیواد،
روشی نظاممند و کیفی برای خلق نظریه ای است که در سطحی گسترده ،به یبیین فرایند ،کونش یوا
کنش متقابل موضوعی با هویت مشخص مویپوردازد (کرسوول .)2002 ،ازآنجاکوه طراحوی مودلی
برای یبیین راهبردهای برون سپاری منابع انسانی در بخش دولتی ایران مطلوح این پژوهش بود ،لذا
استرایژی دادهبنیاد انتخاح شد یا با این مطلوح سازگاری داشته باشد.
میوودان پووژوهش ،سووازمان یحقیقووات و آموووزش کشوواورزی بووود و نمونووه آموواری موودیران و
کارشناسان این سازمان بودند .روش نمونهگیری بهصورت یصادفی و از نوع نمونهگیری داوطلبانوه
بود .شرکتکنندگان در این پژوهش از بین نیروهای یکی از سازمانهوای دولتوی کشوور (سوازمان

1. Stasiulyt
2. Berber & Slavic
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یحقیقات و آموزش کشاورزی) انتخاح شودند کوه مشخصوات افوراد مشوارکتکننوده یحقیوق در
جدول ( )1آمده است.
جدول  .1مشخصات زمینهای مشارکتکنندگان پژوهش
سابقه

سابقه

مدیریت

خدمت
27

معاون توسعه مدیریت و منابع
مدیر امور اداری و استخدامی

دکتری
دکتری

سمت سازمانی

تحصيالت

ردیف

جنس

کارشناسی ارشد

1

مرد

12

2

مرد

10

29

3

مرد

11

28

کارشناس امور اداری و استخدامی

4

مرد

15

29

مدیر اداره امور اداری و مالی

دکتری

5

مرد

13

26

کارشناس امور اداری و استخدامی

کارشناسی ارشد

6

مرد

12

29

کارشناس مسئول فنآوری ،اطالعات و آمار

کارشناسی ارشد

7

مرد

10

28

مدیر دفتر برنامه ،بودجه و آمار

دکتری

8

مرد

-

29

کارشناس دفتر برنامه ،بودجه و آمار

کارشناسی ارشد

9

مرد

14

27

مدیر برنامهریزی

کارشناسی ارشد

10

زن

-

26

کارشناس دفتر برنامه ،بودجه و آمار

کارشناسی ارشد

11

زن

-

29

کارشناس دفتر برنامه ،بودجه و آمار

کارشناسی ارشد

12

زن

9

28

مدیر امور اداری و استخدامی

دکتری

13

زن

12

26

مدیر منابع انسانی و نوسازی اداری

دکتری

بهمنظور انجام نمونهگزینوی در مرحلوه نخسوت پوژوهش ،از نمونوهگیوری نظوری اسوتفاده شود.
نمونهگیری نظری ،نوعی نمونه گیری هدفمند است که پژوهشوگر را در خلوق یوا کشوف نظریوه بوا
مفاهیمی که اریباط نظری آن ها با نظریه در حال یکوین به امبات رسیده اسوت ،یواری مویکنود .در
نمونهگیری نظری ،از رویدادها نمونهگیری موی شوود ،نوه لزومو ًا از افوراد؛ اگور هوم بوه سورا افوراد
می رویم ،باهدف کاهش رویدادهاست؛ رویدادهایی کوه نشوانگر مقولوههوای گونواگون موریبا بوا
پدیده موردبررسی پژوهش هستند .راهنمای نمونهگیری نظری ،پرسشها و مقایسههایی هستند کوه
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در خالل یجزیهویحلیل مفاد مصاحبهها با افراد بروز مییابند و موجر کشف مقولوههوای مناسور،
خصوصیات و ابعاد آنها میشوند (استراوس و کوربین.)1990 ،1
برای گردآوری داده ها در حوزة عمل ،از یحقیقات میدانی و ابزار مصاحبه استفادهشوده اسوت.
وسیله مصاحبه باعث روبهرو شدن به طور مستقیم با فرد میشوود و از طریوق آن موییووان ارزیوابی
عمیق یری از ادراک ،نگرش ،عالیق و یمایالت آزمودنیها داشت .عالوهبراین ،این وسیله شورایا
الزم را برای بررسی مفاد و مقولههای مبهم ،دست یافتن به علل آنها و بهدست آوردن اطمینوان از
فهم سئوال مورد پرسش را به وجود می آورد .درواقع ،در طول رویواروی زیواد اشوکال مختلوف و
واکنش های فرد مورد پرسش نمایان میگردد و می یوان به مقاومت او در برابر بعضی سؤاالت پوی
برد .که در این پژوهش از رویارویی منظم و با برنامه استفاده شده است .ابزار جمعآوری دادهها در
گام کیفی از یحقیق ،پرسشهای چهرهبهچهره و مهم بود که با به وجودآمدن سؤالهای باز بین 30
یا  40دقیقه انجام شد .گفتگوها ضبا میشد یا بوا یکورار و مورور آنهوا ،یجزیوهویحلیول کواملتری
نسبت به نظریههای مطرحشده مشارکتکنندگان انجام شود .نمونهای از سواالت پرویکل مصواحبه
شامل  7پرسش اصلی از جمله:
 .1برونسپاریهای صورت گرفته بر چه اساسی انجام شدهاند؟
 .2چگونه این برونسپاری به ذهن مدیریت /معاونت منابع انسانی خطور کرده است؟
 .3شرایا حاکمی که منجر به انجام برونسپاری منابع انسانی شدند ،کدامند؟
 .4گامهایی که برای انجام برونسپاری منابع انسانی صورت گرفتهاند ،کدامند؟
 .5شرایا سازمانهای دولتی دیگر حاکم در انجام بورونسوپاری منوابع انسوانی ،چوه شورایطی
بودهاند؟
 .6پیامدهای برونسپاریهای منابع انسانی صورت گرفته ،چه بود؟
 .7موانع موجود در برونسپاری منابع انسانی در بخش دولتی ایران کدامند؟
 .8جهت یحلیل دادههای کیفی از نظریه دادهبنیاد استفاده شد.

1. Strauss & Corbin
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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یافتهها
در این پژوهش و در بخش کیفی جمعآوری دادهها ،در مجموع  7سوال مطرح گردید کوه بوه
شیوهی مصاحبهی نیمهساختاریافته به جمعآوری دادهها از مشارکتکنندگان پرداخته شد .به همین
منظور یعداد  25نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند .که در نهایوت و پوا از رسویدن بوه اشوباع نظوری،
انجام مصاحبه به ایمام رسید .پا از انجام هر مصاحبه داده های حاصول بوه صوورت خوا بوه خوا
مطالعه و با استفاده از مراحل نشانه گذاری (که در فصل سوم یوضیح داده شد) نسبت به استخراج و
شناسایی مفواهیم و یحلیول دادههوا اقودام گردیود .نتوایج حاصول از دو مرحلوهی کدگوذاری بواز و
کدگذاری منتخر در ادامه به شکل یفکیک و بر اساس یک یک سواالت پژوهش ارا ه گردیوده
است.
جدول  .3نمونه ای از کدگذاری باز و دادههای کیفی مستخرج از مصاحبهها
متن مصاحبه

کدهای باز

با وجود مشکالتی همچون نداشتن امکانات اولیه مناسب (وسایل،

نداشتن امکانات اولیه مناسب (وسایل،

تدارکات،محیط کاری) ،کمبود نیروی متخصص و کیای ،عدم

تدارکات ،محیط کاری)کمبود نیروی

وجود مقررات و سازوکارهای مناسب جهت اجرای موثر

متخصص و کیای

آموزشها در یک سازمان ،منطقی است که فعالیتهای آموزشی

عدم وجود مقررات و سازوکارهای

برونسپاری گرددر

مناسب جهت اجرای مؤثر آموزشها

تئوری زمینهای مربوط به برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی
در این مرحله و به منظور یحلیل عمیقیر دادهها ،از استرایژی دادهبنیاد استفاده میگردد .فراینود
اصلی در اسوترایژی دادهبنیواد بوهعنووان روش یحلیول دادههوا ،فراینود کدگوذاری و طبقوهبنودی از
داده های خام و استخراج مفاهیم و مقوالت اصلی و روابا بوین آنهوا در چوارچوح یوک یئووری
محقق ساخته است ،که با یوجه به شرایا و موقعیت پژوهش نسبت به ارا ه آن اقدام خواهود کورد.
در این فرایند پژوهشگر پا از یعیین مقوله محوری یا هسته ،سایر مقوالت حول مقوله محووری را
در قالر یک مدل پارادایمی یرسیم می کند .این مدل پارادایمی در واقع دارای سه بعد اصلی شامل
شرایا؛ یعامالت و فرایندها؛ و پیامدها میباشد که در قالر سه وجه شرایا علی ،شرایا زمینهای و
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شرایا مداخلهگر یا مزاحم به نمایش در می آید .در زیر به اختصار به یوضیح هر کدام از جنبههای
شرایا ،یعامالت و پیامدها خواهیم پرداخت.
شرایط (زمینههای) شکلگیری برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی
همان طوری که در جدول ( )5مییوان مشاهده کرد ،شرایا «عِلّی» یوا سوبرسواز آن دسوته از
رویدادها و وقایعاند که بر پدیده برونسپاری فعالیت های منوابع انسوانی در میودان موورد مطالعوه از
منظر مشارکتکنندگان امرگذاراند و مجموعهای از عوامل گوناگون را در برمیگیرند که یحلیل و
یفسیر هر یک از آنها همراه با جز یات دقیقتر را مییوان در ادامهی یحلیل مشاهده کرد.
جدول  .5شرایا علی مؤمر بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی
کُد محوری

کُد باز
تغییرات ساختار مدیریت منابع انسانی
اصالح نظام آموزش منابع انسانی

اصالح نظام ج ب و آموزش

فرورت تحول در آموزش منابع انسانی

منابع انسانی

اصالح ساختار مدیریت منابع انسانی
بهسازی و اصالح نظام آموزش منابع انسانی
کاهش هزینههای مرتبط با آموزش کارکنان
کم کردن هزینههای زیادی و هزینه کردن در قسمتهای زیرساخت
کاهش مخارج تجهیزات و برنامههای کامپیوتری برای منابع انسانی
کارکنان

کاهش هزینهها

کاهش هزینههای منابع تأسیساتی
صرفه جویی هزینهها
اجرای باکیایت دورههای آموزشی
کیایت اجرای دورههای آموزشی حین خدمت
کاهش مشکالت ناشی از اجرا آزمون استخدامی

کیایت فرایند ج ب و آموزش

مشکالت ناشی از طراحی آزمون استخدامی
رعایت عدالت در فرایند استخدام
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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کُد باز

کُد محوری

افزایش اثربخشی
اطمینان از اثربخشی خدمات
کارایی بیشتر

بهرهوری

کیایت دورههای آموزشی حین خدمت

در یحلیل نتایج و به منظور بررسی عوامل مؤمر (شرایا علی) بر برونسپاری فعالیتهوای منوابع
انسانی ،در مجموع  4کُد محوری حاصل گردیود .اولوین کُود محووری اسوتخراجی «اصوالح نظوام
جذح و آموزش منابع انسانی» است .این مقوله به ضرورت ناشی از عوامل داخلی و خارجی بورای
اصالح و بهسازی مدیریت منابع انسانی اشاره دارد.
دومین کُد محوری مستخرج از یحلیل نتایج در نظریه زمینه ای و در دسته ی شرایا علی موؤمر
بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی« ،کاهش هزینهها» است .این مقوله از جملهی شورایا علّوی
مؤمر بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی است .چنانکه یکوی از مصواحبهشووندگان بیوان داشوته
است که:
«هزینهی نیروی کار و ساختمان و مکان و نیز سالنهای مجهز روزبهروز در حال افزایش اسوت
و رقابت ،سازمانها را مجبور میکند قیمتها را پایین نگهدارند».
سومین کُد محوری مستخرج از یحلیل نتایج در نظریه زمینهای و در دستهی شرایا علوی موؤمر
بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی« ،کیفیت فرآیند جذح و آموزش» است .منظوور از کیفیوت
فرآیند جذح و آموزش  ،رعایت عدالت در فرایند جذح و استخدام و نیز کاهش مشکالت ناشوی
از اجرا آزمون استخدامی و همچنین اجرای باکیفیت دورههای آموزشی است.
چهارمین کُد محوری مستخرج از یحلیل نتایج در نظریه زمینهای و در دسته شرایا علوی موؤمر
بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی« ،بهرهوری» اسوت .بهورهوری در واقوع حاصول امربخشوی و
کارایی است .در بسیاری از سازمان ها عدم یوجه به این مس له بهورهوری منجور بوه بوروز مشوکالت
جدی در سازمان شده است .از جملهی عوامل مهم و مؤمر در ایجاد برونسپاری فعالیتهوای منوابع
انسانی مس له بهرهوری نیروی انسانی و نیز امربخشی فعالیتها بوده است.
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در جدول (« )6شرایا زمینهای» مجموعه خاصی از شرایا (شکلهای شورایا) هسوتند کوه در
یک زمان و مکان خاص جمع می آیند یا مجموعه اوضاع و احوال یا مسا لی را به وجود آورند که
اشخاص با عمل /یعامل خود به آنها پاسخ دهند (استراوس و کوربین )1990 ،و پدیده برونسپاری
فعالیتهای منابع انسانی یحتی میر قرار میدهند آمده است.
جدول  .6شرایا زمینهای مؤمر بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی
کُد محوری

کُد باز
بهره مندی از متخصصان حوزه نیروی انسانی
بهرهگیری از تخصص و تجربیات موسسات آموزشی خارج از سازمان
شناسایی اعضای هیأت علمی یا متخصصان دانشگاهی

توسعه همکاریهای برون

عقد قرارداد با افراد حقیقی

سازمانی

عقد تااهم نامه با موسسات آموزشی و دانشگاهی
مشارکت بخش خصوصی در امور سازمان
عدم وجود زیرساختهای مناسب (تجهیزات ،تدارکات ،فضا)
تشکیل کمیته ج ب نیروی انسانی
ایجاد پایگاه اطالعاتی از مدرسان مرتبط با دورههای آموزشی
کمبود منابع دانشی و نیروی انسانی متخصص در حوزه مدیریت منابع

خلق ظرفیت درون سازمانی

انسانی در داخل سازمان
تمرکز بر ظرفیتهای خارجی
فرورت تحول در ساختار سازمان
مشارکت بخش خصوصی در امور سازمان
کم کردن کارهای اجرایی دولت

سیاستهای کالن کشور

کم کردن اندازه دولت
محول کردن کارها به بخش غیر دولتی

در یحلیل نتایج و بهمنظور بررسی شرایا زمینهای مؤمر بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی،
در مجموع  3کُد محوری حاصل گردید .اولین کُد محوری استخراجی «یوسعه همکاریهای برون
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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سازمانی» بود .این مقوله در بردارندهی کدهای اساسی است که موییواننود شورایا زمینوهای بورای
برونسپاری فعالیت های منابع انسانی را فراهم سازند .در این زمینه ،نظرات مصاحبهشوندگان متنووع
بود بهگونهای که چندین کد اساسی را در برمیگیرد .بهعنوان موال یکی از مصاحبهشوندگان بیوان
داشته است که:
«همکاری با دانشگاهها ،شناسایی اعضای هی ت علمی یا متخصصان دانشگاهی و بهرهبرداری از
دانش ایشان جهت رفع مشکالت علمی سازمان ،از جمله مصادیق همکاری یا به نوعی برونسپاری
محسوح میگردد».
دومین کُد محوری مستخرج از یحلیل نتایج در نظریه زمینوهای و در دسوتهی شورایا زمینوهای
مؤمر بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی« ،خلق ظرفیت درون سازمانی» است .از آنجا که یعامل
و مشارکت ،از جملهی عوامل مؤمر بر ایجاد برونسپاری فعالیتهای منوابع انسوانی اسوت ،یمایول و
داشتن انگیزه برای این یعامل ،مییواند شرایا برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی را ی مین نماید.
سومین کُد محوری مستخرج از یحلیل نتایج در نظریه زمینهای و در دستهی شرایا علّوی موؤمر
بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی« ،سیاستهوای کوالن کشوور» اسوت .بورای ایجواد هور نووع
یغییری در هر سازمانی ،قوانین و مقررات و نیز زیرساختها عامل مؤمر و یعیوینکننودهانود .بودیهی
است بدون وجود قوانین مناسر و الزم ،امکان هر نوع یغییری مشکل است.
همچنین در جدول ( )7شرایا «مداخلهای» ،آن دسته از شرایطی هستند که باعث یخفیف
یا به نحوی یغییر شرایا عِلّی میشووند (اسوتراوس و کووربین ،)1990 ،آموده اسوت .ایون دسوته از
شرایطی هستند که به شرایا علی سرعت می بخشند و یا از میزان امرگذاری آنها می کاهند.
جدول  .7شرایا مداخلهگر مؤمر بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی
کُد باز
نبود فرهن

کُد محوری

مناسب در حوزه برونسپاری

نگرانی و ترس از عواقب گزینش و استخدام نادرست
نگرانی از حاظ فرهن
نداشتن شناخت و درک از فرهن

و ارزشهای سازمان توسط موسسات
آموزشی
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کُد محوری

کُد باز
بیاعتمادی در بین مدیران سازمان نسبت به مؤسسات آموزشی
فعر در فهمیدن قابل قبول مدیران نسبت به استااده از واگ اری آموزش

عدم حمایت ناشی از ناآگاهی

درک نادرست از برونسپاری
عدم آمیادگی مدیران عالی سازمان بیرای برونسپاری
عدم حمایت مدیران عالی سازمان و در سطوح باالتر
کنترلهای سازمان در زمینه امور برونسپاریشده
عدم شاافیت کنترل و نظیارت بر فرآیندهای برونسپاری شده
کاهش اثربخشی فرایند ج ب از طریق کمرن

شدن نقش مدیران در انتخاب

فعر نظارت و کنترل

کارکنان
فعر و سابقه کم بخش خصوصی در حوزه ج ب

نبود موسسات آموزشی معتبر

نبود مؤسسییات آموزشییی معتبییر در حوزه ح ب و آموزش

و باسابقه

ج ب افراد نامتناسب با وظایر سازمان
انتخاب نامناسب موسسات ارائهدهنده خدمات ج ب و آموزش
تحمیل هزینههای ناشی از ج ب نادرست به سازمان
کمبود منابع دانشی و نیروی انسانی متخصص در حوزه مدیریت منابع انسانی

فعر دانشی در سازمان

در داخل سازمان
عدم وجود زیرساختهای مناسب (تجهیزات ،تدارکات ،فضا)

در یحلیل نتایج و به منظور بررسی شرایا مداخلهگر مؤمر بور بورونسوپاری فعالیوتهوای منوابع
انسانی ،در مجموع  5کُد محوری حاصل گردید .اولین کُد محوری استخراجی «ضوعف فرهنور»
است .موضوعی که نبود فرهنر مناسر در حوزه برونسپاری و نگرانی از عودم شوناخت و درک
از فرهنر و ارزش های سازمان یوسا موسسات آموزشی در هنگام جذح را مورد اشاره قرار داده
است .در این زمینهیکی از مصاحبهشوندگان بیان داشته است که:
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«از طرفی دیگر ممکن است سازمان ارا هدهنوده خودمات آمووزش و بواالخص جوذح نیوروی
انسانی شناسایی و فهم صحیح از فرهنر و ارزش های سازمان ما نداشوته باشوند ،باعوث اخوالل در
پیادهسازی فرایند جامعهپذیری کارکنان و همچنین حف فرهنر سازمانی شود».
دومین کُد محوری مستخرج از یحلیل نتایج در نظریه زمینهای و در دستهی شرایا مداخلهگور
مؤمر بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی« ،عدم حمایت ناشی از ناآگاهی» است .در ایون زمینوه
اشارات زیر یوسا مصاحبهشوندگان بیان گردیده است:
«به نظر می رسه هنوز نه مدیران ما این آمادگی الزم را برای برونسپاری بخشهایی کوه کلیودی
هستند و بر عملکرد سازمان ی میر می گذارند را ندارند و هم نه اعتمادی در این زمینوه وجوود دارد.
این خودش ناشی از ناآگاهی است .وقتی هم نااگاهی باشه قطعاً حمایت از این فرآیند نیوز ضوعیف
است».
سومین کُد محوری مستخرج از یحلیل نتایج در نظریه زمینهای و در دستهی شرایا مداخلهگور
مؤمر بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی« ،ضعف نظارت و کنترل» است .در این زمینه اشوارات
زیر یوسا مصاحبهشوندگان بیان گردیده است.
«جذح و استخدام بهعنوان یکی از روش های عمده مودیریت منوابع انسوانی اسوت در حقیقوت
پذیرش و بهکارگیری یامیرگذار برای سازمانها مییواند یک موضوع اساسی و برناموهریوز باشود و
برعکا ممکن است انتخاح و بهکارگیری درست نباشد ،هزینه های زیادی را به سازمان به وجوود
بیاورد با وجود اینکه انتخاح درست موجر کم شدن بار مالی و زیاد شدن عملکرد میشود».
چهووارمین کُوود محوووری مسووتخرج از یحلیوول نتووایج در نظریووه زمینووهای و در دسووتهی شوورایا
مداخلهگر مؤمر بر برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی« ،نبود مؤسسات آموزشوی معتبور و باسوابقه»
است .در این زمینه اشارات زیر یوسا مصاحبه شوندگان بیان گردیده است.
« در کنار همه این مسا ل باید به ظرفیت برون سازمانی هوم یوجوه کورد .بعضوی وقوتهوا واقعوا
دوره های برگزار شده نیز از کیفیت الزم برخودار نیستند .بدیر از این در زمینه جذح نیروی انسانی
نیز افراد صاحر یجربه و نیز موسسات و مراکز یخصصی در این حوزه در بسیاری از استانهوا کوم
هستند».
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پنجمین کُد محوری مستخرج از یحلیل نتایج در نظریه زمینهای و در دستهی شرایا مداخلهگر
مؤمر بر برونسپاری فعالیت هوای منوابع انسوانی« ،ضوعف دانشوی در سوازمان» اسوت .در ایون زمینوه
اشارات زیر یوسا مصاحبهشوندگان بیان گردیده است.
«با وجود مشکالیی مانند نداشتن امکانات اولیه (ماشین آالت ،پشتیبانی و محیا کار) و کیفوی،
عدم وجود مقررات و سازوکارهای مناسر جهت اجرای مؤمر آموزشها در یک سازمان ،منطقوی
است که فعالیتهای آموزشی برونسپاری گردد».
راهبردهای اتخاذشده توسط کنشگران در شکلگیری بررونسرپاری فعالیرتهرای
منابع انسانی
همان طوری که در جدول ( )8می یوان مشاهده کرد راهبردها و یعامالت بهکار گرفتوه یوسوا
کنشگران مجموعه متنوعی از یاکتیکهای متفاوت را دربرمی گیرد که یوضوحیات مربووط بوه هور
کدام از آنها در ادامه آورده شده است.
جدول  .8راهبردهای ایخاذ شده یوسا کنشگران در ایجاد برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی
کُد محوری

کُد باز
حمایت مدیران عالی سازمان

فرهن

فرهن سازی در حوزه برونسپاری
اصالح ساختار مدیریت منابع انسانی سازمان

سازی

بهسازی ساختار منابع انسانی
دقت در انتخاب مؤسسییات

انتخاب مؤسسییات آموزشییی معتبییر

اموزشی

افزایش آگاهی مدیران از تاثیر برونسپاری بر فعالیتهای سازمان
افزایش اعتمادی مدیران سازمان نسبت به مؤسسات آموزشی

آگاه سازی مدیران

آمیادگی مدیران عالی سازمان بیرای برونسپاری
کنترل و نظیارت

نظارت مستمر

در یحلیل نتایج و به منظور بررسی راهبردهای ایخواذ شوده یوسوا کنشوگران در بورونسوپاری
فعالیتهای منابع انسانی ،در مجموع  5کُد محوری حاصل گردید .اولین کُود محووری اسوتخراجی
«فرهنرسازی» است .در این زمینه بیان شده است که:
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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«بایوجه به اینکه به نظر میرسد فرهنر اساسی و پایه است و مس له ضعف فرهنگوی و نداشوتن
سابقه در زمینه برون سپاری ی میر داشته در این موضوع باید روی ایجاد فرهنر برونسوپاری یاکیود
بشه و مدیران را یشویق به این کار کرد».
دومین مقوله احصاء شده از متن مصاحبه کنندگان ،مقوله بهسازی ساختار منوابع انسوانی اسوت.
بهعنوان نمونه با یکی از افرادی که گفتگو شد در این خصوص بیان کرده است که:
«در مرحله اول باید ساختار منابع انسانی سازمان ها اصالح بشه .برای این کار باید بخش جوذح
و اموزش منابع انسانی با دانشگاهها و مؤسسات آموزشوی خوارج از سوازمان اریبواط داشوته باشود و
درنتیجه فرایند جذح و آموزش برونسپاری بشه».
سومین مقوله احصاء شده از متن مصاحبهکنندگان ،مقوله دقت در انتخاح مؤسسووات آموزشی
است .بهعنوان نمونه یکی از افرادی که با وی گفتگو میشد در این خصوص بیان کرده است که:
«اگر قرار باشد برون سپاری صوورت بگیوره و کیفیوت جوذح نیوروی انسوانی اسوتخدام شوده و
همچنین آموزشهای ضمن خدمت یفاویی ایجاد نشود این کار بیهوده است .در نتیجه بوا شناسوایی
موسسات و سازمان های آموزشی مریبا با آموزش ضمن خدمت و نیز مراکز یخصصی جذح کوه
به ندرت یافت میشوند می یوان مشکل عدم اعتماد به مؤسسوات و نیوز انتخواح مؤسسوات مناسور
برای جذح و آموزش ضمن خدمت را رفع کرد».
چهارمین مقولوه از ایون نتوایج ،بورای ایجواد بورونسوپاری فعالیوتهوای منوابع انسوانی مقولوهی
آگاهسازی مدیران است .در ادامه بخش هایی از نتایج مصاحبه مشارکتکنندگان به صورت عینوی
نقل میگردد.
« یجربه نشوون داده کوه در کشوورهای خوارجی و حتوی موسسوات و سوازمانهوای کشوورمان،
برون سپاری یامیر داشته .درنتیجه باید مدیران نسبت به یامیر برونسپاری بر فعالیتهای سازمان آگاه
بشن و در هموین راسوتا ایون موضووع منجربوه افوزایش اعتمواد مودیران هوم میشوه و مودیران بورای
برونسپاری آمادگی بیشتری خواهند داشت».
پیامدهای ایجاد برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی
یفسیر داده های کیفی حاصل از پژوهش حاضر ،بوه منظوور یعیوین پیامودهای حاصول از ایجواد
برونسپاری فعالیت های منابع انسانی ،بیانگر پیامدهای موبت و مؤمری در ابعاد مختلف است.
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جدول  .9پیامدهای ایجاد برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی
کُد محوری

کُد باز
صرفه جویی در هزینهها
کاهش مخارج تجهیزات و برنامههای کامپیوتری برای منابع انسانی کارکنان

کاهش هزینهها

کاهش هزینههای منابع تأسیساتی
حل مشکل پرسنلی بخش آموزش و ج ب

پوشش فعر نیروی

اثربخشی فرایند ج ب

انسانی بخش آموزش و

کاهش مشکالت ناشی از طراحی آزمون استخدامی

ج ب

افزایش کیایت خدمات
رفایت ازاجرای دورههای آموزشی
تمرکز بر ظرفیتهای خارجی

کیایت آموزشها و
خدمات

در یحلیل نتایج و به منظور بررسی پیامدهای حاصل از ایجواد بورونسوپاری فعالیوتهوای منوابع
انسانی ،در مجموع  3کُد محوری حاصل گردید .اولین کُد محوری استخراجی «کاهش هزینوههوا»
است .کیفیسازی آموزش و یادگیری به معنای مدیریت هزینههای جذح و آموزش ضمن خدمت
منابع انسانی است .در این زمینه اشارات زیر یوسا مصاحبهشوندگان در این زمینه رفته است که:
«اگر متوجه منافع برونسپاری آموزش ،مانند کم شدن بار مالی ،سوگیری بهطرف اوج گورفتن
کارکردها زیاد ،زیاد شدن مرغوبیت خدمات و لزوم دسترسی به نیروهوای مجورح آمووزش دیوده
گردیم ،واگذاری آن به بخش متخصص در این زمینه را الزم و ضروری خواهیم دید».
دومین کُد محوری استخراجی «پوشش ضعف نیروی انسانی بخوش آمووزش و جوذح» اسوت.
این مقوله به معنا ی نبود نیروی انسانی متخصص و صاحر یجربه در درون سازمان است.
سومین کُد محوری استخراجی «کیفیت آموزشها و خدمات» است .کیفیت آموزش به معنوای
اریقاء سطح آموزش های برگزار شده و درنتیجه افزایش کیفیت خدمات ارا ه شده یوسا کارکنان
به ارباح رجوع است.
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جمعبندی مؤلفهها و ابعاد شناسایی شده مستخرج از مصاحبهها در تئوری زمینهای
مؤلفهها و ابعاد مستخرج از یئوری زمینهای در بررسی نتایج حاصل از مصاحبهها ،در  5زمینوه و
یم کلی شامل :شرایا علی ،زمینهای ،مداخله گر ،فرایند و یعوامالت و در نهایوت پیامودهای ایجواد
برونسپاری فعالیت های منابع انسانی به همراه ابعاد آنها است .شکل  1نشان دهندهی مدل مفهومی
پارادایمیک یوانمندسازی برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی است.

شکل  .1مدل پارادایمیک یوانمندسازی برونسپاری فعالیتهای منابع انسانی به موابه استرایژی خلق فرصت جذح و
آموزش با کیفیت

اعتباریابی محتوایی مدل
یک مرحله انجام کمی برای معتبر بودن یا نبودن متن نمونه ،الگوسازی گروهی 1اسوت کوه در
آن ،معتبر بودن یا نبودن الگو به صورت کمی سنجش میشود یا بوه صوورت عامول قابول پوذیرش
باشد .الوشه )1975( 2در مقاله خود با عنوان «مراحل انجوام کموی در معتبور بوودن موتن پوژوهش»،
1. Group Model Building
2. Lawshe
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روش پانوول سوونجش متنووی را چنووین شوورح موویدهوود :بوورای قضوواوت در خصوووص کلیووات الگووو و
قسمت های آن در بخش یخصصی می بایسوت کوه یعودادی از متخصصوین بخوش را گوزینش و از
یمامی آن ها خواسته شود یا درخصوص کلیات و هر یک از قسمتهوای الگوو،یکی از سوه موورد،
بیاهمیت /نظری است ،می یواند باشد ولی لزومی ندارد و اهمیوت /زیواد عملوی اسوت را گوزینش
کنند .پا از آن می بایست با استفاده از فرمول زیر درجه معتبر بودن متنی )RVC( 1برای هریوک
از موارد بهصورت مجزا حساح و گزارش گردد.

)ne  ( N 2
N 2

CVR 

در رابطه باال N ،یعداد کل افراد شرکتکننده در جلسه است و  neنیز یعداد افرادی است کوه
انتخاح مهم /بسیار عملی را انتخاح نمودهاند RVC .عوددی بوین صوفر یوا یوک خواهود بوود کوه
حداقل قابل قبول برای ی یید متن الگو ،بسته به یعداد افراد شرکتکننده در جلسه براسواس جودول
 10خواهد بود.
جدول  .10حداقل نسبت اعتبار محتوایی قابل قبول جهت ی یید متن الگو
تعداد کل اعضای پانل

کمينه مقدار RVC

تعداد کل اعضای پانل

کمينه مقدار RVC

5

0/99

13

0/54

6

0/99

14

0/51

7

0/99

15

0/49

8

0/75

20

0/42

9

0/78

25

0/37

10

0/62

30

0/33

11

0/59

35

0/31

12

0/56

40

0/29

منبع الوشه ()1975

)1. Content Validity Ratio (CVR
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در این یحقیق ،یک گروه  10نفری بهعنوان گروه مرکزی انتخاح شودهانود .نتیجوهگیوری ایون
گروه ،نشانه مورد عمل قرار گرفته و برای هر پرسش اندازه نسبت متن معتبر ( )CVRحساح شوده
اسووت .گووروه کووانونی ایوون یحقیووق شووامل خبرگووان در حوووزه بوورونسووپاری هسووتند .ویژگوویهووای
جمعیت شناختی پاسخگویان به یفکیک؛ سن ،سطح یحصویالت ،جونا ،سوابقه فعالیوت ،و سووابق
یحقیقایی در موضوع بدین قرار است :اکور خبرگان (بیش از  70درصد) در بازه سنی  36یا  51سال
قرار داشتهاند؛ بویش از  83درصود از خبرگوان پاسوخگوو از درجوه یحصویلی دکتوری (یخصصوی)
برخوردار بوده اند .مقدار الزم برای نسبت معتبر بودن متن برای هریک از انودازههوا ،هموان طووری
که گفته شد  0/33میباشد .برای به دست آوردن این هدف یعودادی از مقواالت گوزینش شوده در
اختیار دو نفر از صاحرنظران قرار گرفت و نتایج بدست آمده از راه اندازهگیری پایایی ارزیاحهوا
ارزیابی گردید .مقدار ضریر محاسبه شده  %72میباشد.
پا از اعتبارسنجی محتوایی مدل بایسته است یا پاسخ مناسبی برای دو پرسش مهوم و کلیودی
زیر ار ه گردد:
 .1آیا میزان نقش هر یک از ابعاد برونسپاری مدل نهایی (اصالح نظام جذح و آموزش منوابع
انسانی؛ کاهش هزینهها؛ کیفیت فرآیند جذح و آموزش؛ بهرهوری؛ ضعف فرهنر؛ عودم
حمایت ناشی از ناآگاهی؛ ضعف نظارت و کنترل؛ نبود مؤسسات آموزشی معتبر و باسابقه؛
ضعف دانشی در سازمان؛ سیاستهای کالن کشور؛ یوسعه همکاریهای بورونسوازمانی و
خلق ظرفیت درونسازمانی ).در فرآیند آموزش و جذح یکسان است؟
 .2با یوجه به میزان نقش این ابعاد در فرآیند آموزش و جذح ،ریبهبندی این ابعاد از نقطهنظر
دوری و نزدیکی با ایدهآل موبت و منفی به چه یرییبی میباشد؟
پژوهش حاضر در مقام یافتن پاسخ مناسر برای سؤال نخست از روش آماری آنوالیز واریوانا
درون موردی یک فواکتوری اسوتفاده کورده اسوت .خروجوی ایون آزموون ،شوامل جودول آزموون
کرویت موخلی 1و اندازه بسیار کم برای یستهوای محتاطانوه یور و جودول آزموون یو میرات درون
موردی است .بدین یرییر فرضیهای از قرار ذیل مطرح گشته است:

1. Mauchly
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فرضیه :نقش ابعاد دوازده گانه (اصالح نظام جذح و آموزش منابع انسوانی؛ کواهش هزینوههوا؛
کیفیت فرآیند جذح و آموزش؛ بهرهوری؛ ضعف فرهنر؛ عدم حمایت ناشی از ناآگاهی؛ ضعف
نظارت و کنترل؛ نبود مؤسسات آموزشی معتبر و باسابقه؛ ضعف دانشوی در سوازمان؛ سیاسوتهوای
کالن کشور؛ یوسعه همکاریهای برون سازمانی و خلق ظرفیت درون سازمانی) در فرآیند آموزش
و جذح یکسان است؟
همچنین برای یافتن پاسخ مناسر برای سؤال دوم ،این ابعاد بر اساس مقدار نقش آنها در مرحل
یادگیری و پذیرش با روشهوای  1 MCDMریبوه بنودی شوده اسوت .بورای ایون فضوا انودازههوای
دوازدهگانووه شناسووایی از روش از ( 2TOPSISیکووی از روشهووای یصوومیمگیووری چنوود نمونووهای)
استفاده شده است .روشهوای یصومیمگیوری چنود نمونوهای ،3روشهوایی هسوتند کوه در دو دهوه
گذشووته موردیوجووه پژوهشووگران یصوومیمگیووری قوورار گرفتووه اسووت.این روشهووا در زمینووههووای
یصمیمگیری پیچیده زیادی بهکار برده میشوند .وقتی که عیار ها زیاد و زمانی که با هوم در یضواد
هستند پیدا شده و قدرت بسیار زیادی در کوم کوردن ابهوام یصومیمگیوری ،بوهکوار بوردن همزموان
عیارهای کمی و کیفی ،دادن پارادایمی نظامند به یصمیمگیریها داشتهاند و در آخر کاربرد آسان،
آنها را وسیله دست مدیران کرده است .نمونههای یصمیمگیوری چنود شاخصوه شوامل روشهوای
زیادی است که یعدادی از آنها عباریند از :راهحل اختصاص خطی ،راه حل مجموع متوسا ساده
شده ،راه حل بررسی از باال به پایین ،راه حل اولویت یرییر ،راه حل از بین بردن گوزینش و روش
 TOPSISکه هر کدام دارای محاسن و معایور و همچنوین شورایا بوهکوارگیری خواص خوود را
دارند .این روش در سال  1981یوسا هوانر و یوون ارا وه شود .در ایون روش  mراه بوه وسویله n

اندازه مورد امتحان قرار میگیرد و هر مس له را مییوان بهعنوان یک سیستم هندسی شامل  mنقطه
در یک مکان  nبعدی در نظر گرفت .این روش بر این معنا بنا شوده اسوت کوه مووردگزینش بایود
کمیرین فاصله را با روشهای بهترین حالت ممکن و بیشترین فاصله را با روش بدیرین حالت ممکن
داشته باشد .حل یک مس له به روش  TOPSISشامل  6مرحله به شرح زیر است:

)1. Multiple Criteria Decision Making (MCDM
)2. Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution(TOPSIS
)3. Multiple Attribute Decision Making (MADM
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 .1طبیعی سازی:

در این قسمت ،مایریا یصمیم گیوری بوا اسوتفاده از دسوتورالعمل اقلیدسوی بوه یوک موایریا
بیمعیار یبدیل میشود که آن را  NDمینامند.
2

1



2



r
i 1 ij

 

N D  nij , nij  rij

 .2تشکیل ماتریس بدون معیار موزون:

در این مرحله با استفاده از موایریا قطوری ( Wn*nوزن شواخصهوا) و از طریوق رابطوه زیور
مایریا بیمعیار موزون به دست میآید.

V  N D  Wnn 
یعداد قطر مایریا یا مقداراندازهها را به دو روش مییووان بوهدسوت آورد،یوا بوهطوور مسوتقیم
یوسا یصمیم گیرنده ارزش هر نمونه بیان شود و یا از راه و روشهای علمی موجود آن را محاسبه
کرد .برای انجام این کوار از راههوایی ماننود بوی نظموی شوانون ،روش بوردار ویوژه ،روش حوداقلی
مربعات وزین یا روش  LINMAPمییوان استفاده کرد.
 .3مشخص کردن روشهای مطلوب و نامطلوب:

گزینه مطلوح
گزینه نامطلوح

A  Maxvij j  j1 , Minvij j  j2 
A  Minvij j  j1 , Maxvij j  j2 

بهطوریکوه در آن  j1بوه ازای موادقابول قبوول نمونوه هوا (از نووع سوود) و نیوز  j 2بوه ازای
موادغیرقابل قبول نمونهها (از نوع هزینه) است.
 .4محاسبه اندازه فاصله بر اساس دستورالعمل اقلیدسی:

, i  1,2,3,...m
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 .5محاسبه نزدیکی نسبی به روشهای مطلوب:





ci  d i d i  d i , i  1,2,3,..., m
هر گزینه  Aiبه روش مطلوح نزدیکیرباشد  Ciآن به یک نزدیکیر خواهد بود.
 .6رتبهبندی راه حل ها:

ریبه بندی بر اساس یرییر نزولی  Ciاست و مییوان گزینه های موجوود را بور اسواس بیشوترین
میزان اهمیت ریبهبندی کرد (آذر و رجرزاده.)1381 ،
بر این اساس ،نتایج بدست آمده برای نسبت اعتبار محتوایی مریبا با سازههوای مودل مفهوومی
یحقیق در جدول  11آورده شده است.
جدول  .11نتایج انجام یکنیک مدلسازی گروهی
ابعاد برونسپاری فرآیند آموزش و جذب
بعد (سازه)

نسبت اعتبار محتوا

وضعيت تأیيد

اصالح نظام ج ب و آموزش منابع انسانی

0/8

تأیید

کاهش هزینهها

0/4

تأیید

کیایت فرآیند ج ب و آموز

1

تأیید

بهرهوری

0/6

تأیید

1

تأیید

عدم حمایت ناشی از ناآگاهی

0/8

تأیید

فعر نظارت و کنترل

0/4

تأیید

نبود موسسات آموزشی معتبر و باسابقه

0/4

تأیید

فعر دانشی در سازمان

0/8

تأیید

سیاستهای کالن کشور

0/6

تأیید

توسعه همکاریهای برونسازمانی

1

تأیید

خلق ظرفیت درونسازمانی

1

تأیید

فعر فرهن

منبع :یافتههای پژوهش حافر
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

93

ارائه الگویی جهت تدوین راهبرد برونسپاری منابع انسانی در بخش دولتی ایران

با یوجه به ریبه اعتبار محتوایی ،کلیه ابعاد مدل مفهومی پیشونهادی از حوداقل اعتبوار محتووایی
قابل قبول برخوردار هستند .به این یرییر ،اعتبار مدل پیشنهادی اولیوه براسواس یکنیوک مدلسوازی
گروهی الوشه موردی یید قرار گرفته است.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ارا ه الگویی جهت یدوین راهبردهای برونسپاری منوابع انسوانی در بخوش
دولتی ایران مطالعه موردی سازمان یحقیقات ،آموزش و یرویج کشاورزی بود .نتایج بدست آموده
به طور کلی با نتایج یحقیقات (پویاپیوک و دیوکاریو2021 ،؛ گانیبنیخ ،کوزولوا و استاییوا2021 ،؛
ادواردسوون و اوسکارسوون2021 ،؛ بهوارایی و مونیونکایاپوا2015 ،؛ دامغانیوان و همکواران1400 ،؛
راشل و الزاروا2021 ،؛ محمود و ذوالفقار 2021 ،و اوگن و همکاران )2021 ،همسو است.
نتایج حاصل از یجزیه و یحلیل مطالعه حاضر چندین دستاورد برای متخصصوان منوابع انسوانی،
رهبران سازمانها و ادبیات مربوط به استرایژیهای برونسپاری ،مدیریت شایستگیهای محووری و
رویکرد مشاهده مبتنی بر منابع دارد .اولین دستاورد ایون اسوت کوه یجربوه بورونسوپاری عموودی

1

ممکن است بهعنوان یک استرایژی یجاری در قرن  21شایعیر گردد .نتوایج مطالعوه حاضور ادعوای
(جیلی و رشید )764: 2000 ،را پشتیبانی میکند که ادعا دارند رهبران سوازمانهوا هنگوامی درگیور
یجربه برونسپاری عمودی هستند که طیف گستردهای از فعالیتها را به طوور مکورر بورونسوپاری
میکنند .این نتایج همچنین از یافتههای (جیلی و همکاران )233: 2004 ،در مورد برونسپاری انواع
کارکردهای منابع انسانی که بر عملکرد سازمان ی میر مویگوذارد پشوتیبانی مویکنود .مطالعوه اولیوه
(جیلی و رشید )2000 ،در مورد شایستگیهای برونسپاری و عملکرد سازمان ،بوه وسوعت و عموق
شدت برونسوپاری پرداخوت .یحقیقوات زیوادی در زمینوه بورونسوپاری منوابع انسوانی وجوود دارد
(عبوودالهالیم و همکوواران115: 2014 ،2؛ هووایونن و اریکسووون 2009 ،3بووه نقوول از دهقووانی پوووده و
همکاران1396 ،؛ مک آیور)23: 2000 ،4؛ اما مطالعات اندکی در زمینه برونسپاری منوابع انسوانی،
شدت برونسپاری را بهعنوان یک یقویتکننده استرایژیک بررسی کرده است (جیلی و همکاران،
1. Vertical Outsourcing
2. Halim
3. Hätönen & Eriksson
4. McIvor

94

سال چهاردهم | شماره چهل و هفتم | بهار 1401

نشریه علمی پژوهشهای مدیریت منابع انسانی

2004؛ جیلووی و رشووید .)2000 ،مطالعووه حاضوور بووا بررسووی فرایوور ،شوودت بوورونسووپاری از طریووق
برونسپاری شایستگیهای چندگانه منابع انسانی ،مجموعه دانش را گسترش میدهد .یجزیهویحلیل
آماری محقق برای مطالعه حاضر نشان داد که اکور متخصصوان و مودیران درگیور در فعالیوتهوای
منابع انسانی سازمان با شدت کمی برونسپاری میکنند و بیشوتر متخصصوان منوابع انسوانی سوازمان
خود را به عنوان سازمانی پیشرو در حوزه مربوطه خود میدانند .خوح است کوه متخصصوان منوابع
انسانی یوجه بیشتری به میزان یعهد و حمایت مدیران ارشد سازمان خود برای شودت بورونسوپاری
داشته باشند .افزایش قابل یوجه در شدت برونسپاری مییواند رهبران سازمانها را به سمت یجزیه
عمودی بهعنوان یک استرایژی اصلی برای کسر مزیت های رقابتی برای سازمان خود ،سوق دهد.
از نظر عملی ،متخصصان منابع انسانی باید برای کوچکسازی قابل یوجه ادارات خود آماده شوند،
شاید یا جایی که کارکنان آنها فقا مدیران سطح باالیی که با خدماتدهندگان همکاری میکنند،
باشند.
دستاورد دوم این مطالعه این است که نمونههای عملی برونسپاری ،همانطور که در ابتدا یوسا
(پراهاالد و همل )81: 1999، 1ارا ه شد ،مفهوم مدیریت شایستگیهای محوری درحووزه جوذح و
آموزش را بازیعریف نمودهاند .عالوهبراین ،با جهانی شدن یخصص ارا هدهندگان خدمات ،امکان
برون سپاری عملکردی از هرجای دیگر فراهم شده است .با ایون وجوود ،رهبوران سوازمانهوا بورای
دستیابی به اهداف استرایژیک سازمان باید شایستگی های خود را از یکدیگر یفکیک کنند (جیلوی
و رشید2000 ،؛ بوگوسالوسکاس و کوداراوسین76: 2009 ،2؛ ادگار و الکوود .)22: 2008 ،3دوم،
این یافتوه هوا از ادعوای (هوایونن و اریکسوون )2009 ،4پشوتیبانی مویکننود کوه بیوان داشوتند ظهوور
سازمان های منابع انسانی مجازی ،روابا جهانی و دسترسوی جهوانی بوه رهبوران سوازمانهوا انگیوزه
میدهد یا آن دسته از فعالیتهای محوری ایجاد شبکههای ارزش افزوده را برونسپاری کنند.
جیلی و رشید ( )2000اذعان داشتند که برونسپاری باید استرایژیک باشد یا بر عملکرد سازمان
ی میر بگذارد .برون سپاری برای دریافت یک خدمت فرایر از صرفاً دریافت یک خودمت از خوارج
از سازمان است .برای برونسپاری واقعی ،رهبران سازمانها باید عمق و وسعت برونسپاری خود را
1. Prahalad & Hamel
2. Boguslauskas & Kvedaraviciene
3. Edgar & Lockwood
4. Hätönen and Eriksson
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ارزیابی کنند .وسعت برونسپاری درصد فعالیتهای برونسپاری شده را در مقایسوه بوا یعوداد کول
فعالیتهایی که مییوان برونسپاری کرد ،را نشان میدهد .عمق برونسوپاری بوه میزانوی کوه یوک
سازمان فعالیت خود را برونسپاری میکند اشاره دارد( .جیلی و رشوید )2000 ،اشواره داشوتند کوه
درصوریی که میخواهید برونسپاری ی میر استرایژیکی روی سازمان بگوذارد ،رهبوران سوازمانهوا
باید حداقل  25درصد از زمان را برون سپاری کنند .بنابراین ،یرکیر عمق و وسعت نمایانگر شدت
برونسپاری سازمان است .هرچه درصد برونسپاری بیشتر باشد ،ابتکار عمل بورونسوپاری بیشوتر و
استرایژیکیر است (جیلی و رشید.)2000 ،
چالش هایی که این پژوهش با آن مواجه بوده است به شرح زیر میباشند:
پژوهش صورت گرفته نتیجه جمعآوری دیدگاههای مدیران و کارشناسان سوازمان یحقیقوات،
آموزش و یرویج کشاورزی در یک دوره زمانی ویژه یقریباً یکماهوه بووده اسوت و ممکون اسوت
نتایج نیز محدود به همین دوره باشد .چراکه در مقطع زمانی ی میرگذار در پوژوهش ،ممکون اسوت
جامعة موردمطالعه دچار یالطم و دگرگونی شده باشود؛ لوذا ممکون اسوت بوهطوور کامول ،پویوایی
متغیرهای برونسپاری و عملکرد مالی و غیرمالی در نمونه مورد مطالعه را دریافت نکرده باشد.
ممکن است در مرحله انجام پژوهش عوامل مداخلهگر /یعدیلگر دیگری بر روابا ی میرگذاشته
باشد؛ اما از نظر پژوهشگر پنهان مانده باشد که این کار باعث کاهش استناددهی نتایج این پژوهش
به دیگر پژوهشها باشد.
این پژوهش متغیرهای پژوهش را صرفاً از دیدگاه مدیران و متخصصانی که به نوعی درگیر در
برونسپاری فعالیت های مریبا با منابع انسانی هستند را بررسی کورده اسوت ،درحوالی کوه بررسوی
مستقیم پژوهش گر و یا متخصصین و خبرگان دیگری خارج از این سازمان مییواند نتوایج یحقیوق
را با دیدگاهی از خارج به درون نیز یحتی میر قرار دهد.
این مطالعه با اختصاص گویه های نسبتاً کم و مفید برای هر یک از متغیرهای پژوهش سوعی در
بررسی رابطهی بین آن هوا داشوته اسوت؛ اموا همانگونوه کوه در ادبیوات پوژوهش مالحظوه گردیود،
جنبه های دیگری نیز ممکن است برای این متغیر ها وجود داشته باشود کوه در ایون پوژوهش لحوا
نگردیده و این موضوع می یوانسته به نتایج ی میرگذار باشد.
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از سوی دیگر ،همانطور که اشاره شد در ایون پوژوهش  2فعالیوت بور اسواس ادبیوات و پیشوینه
مطالعات قبلی انتخاح و مورد بررسی قرار گرفت که مییوانست فعالیتهای دیگری نیز موریبا بوا
منابع انسانی در سازمان باشند که در این پژوهش لحا نشده است.
با یوجه به نتایج کسور شوده از بررسوی سوواالت در اداموه پیشونهادایی بوه سوازمان یحقیقوات،
آموزش و یرویج کشاورزی ارا ه میگردد:
بایوجه به اینکه یکی از عوامل مؤمر و ی میرگذار بر برونسپاری منابع انسانی بواالخص در حووزه
جذح و آموزش ،اصالح نظام جذح و آموزش منابع انسانی است ،پیشنهاد میشود که مدیران این
سازمان قبل از انجام برونسپاری به اصالح چارت سازمانی و همچنین نیروی انسانی بخش مدیریت
منابع انسانی سازمان یوجه کرده و این ساختار را بوا بورونسوپاری کوردن حووزه جوذح و آمووزش
هماهنر نمایند .بهطوری که این دو بخش بهعنوان بازوی مشوریی شرکتهایی که قرار است این
دو فرایند را انجام دهند در آیند و خود مستقیماً درگیر در این دو فرایند نشوند.
کاهش هزینه ها نیز یکی از دالیل اصلی برونسپاری در اکوریت یحقیقات است .ظواهراً مودیران
سازمان یحقیقات ،آموزش و یرویج کشاورزی نیز چنین هدفی را در اجرای برونسپاری در سازمان
خود داشتهاند .در این زمینه پیشنهاد می شود که کاهش هزینه نباید دلیل اصلی برونسپاری در نظور
گرفته شود و باید این کاهش هزینه ها بوا دقوت و در راسوتای افوزایش کیفیوت دو فراینود جوذح و
آموزش باشد .به طور کلی مدیران این سازمان باید در نظر داشته باشند که کاهش هزینه نباید هدف
نها ی باشد و به زیان جذح نیروی انسان کارآمد و خوح و همچنوین کیفیوت دورههوای آموزشوی
اجرا شده یمام شود ،بلکه باید بهعنوان سرمایهگذاری در نظر گرفته شود.
در راستای یحقق سیاست هوای کوالن کشوور درحووزه هوای برونسوپاری و موضووعات موریبا
پیشنهاد می شود که سازمان یحقیقات ،آموزش و یرویج کشاورزی کمیتهای راهبردی یشکیل داده
یا در شروع برنامههای یوسعه و به خصوص برنامه بودجوه سوالیانه دولوت بوا شناسوایی فرصوتهوا و
ظرفیتهای درون برنامه یوسعه و نیز برنامه بودجه بتوانند درک درستیری از برونسپاری مدیریت
منابع انسانی داشته و زمینه را برای اجرای هر چه بهتر برونسپاری فراهم کنند.
در راستای ایجاد فرهنر بورون سوپاری در حووزه جوذح و آمووزش منوابع انسوانی بوه مودیران
سازمان یحقیقات ،آموزش و یرویج کشواورزی پیشونهاد موی شوود کوه بوا برگوزاری کارگواههوا و
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آموزشهای الزم همراه با بخشنامههای داخلی و دستورالعملهای الزم زمینه را برای بوجود آمودن
دانش ،نگرش و رفتار در حوزه برونسپاری فراهم کنند .چرا که اساس یک رفتار بر نگورش موبوت
افراد وابسته است و داشتن نگرش موبت نتیجه ،دانش و اگاهی افراد است.
نظارت و کنترل بر فرایندهای کلیدی جذح و آموزش منابع انسانی نیز دارای اهمیت است .در
این راستا پیشنهاد می شود کوه مودیران سوازمان یحقیقوات ،آمووزش و یورویج کشواورزی در یموام
مراحل از عقد قرارداد و طراحی یا اجرا و ارزشیابی حضوور داشوته و بور عملکورد ایون شورکتهوا
نظارت داشته باشند.
همچنین وجود مؤسسات آموزشی معتبور و باسوابقه در حووزه جوذح و آمووزش منوابع انسوانی
نیازمند شناسایی و دعوت به همکاری این مؤسسات است .در این زمینه پیشنهاد میشود که سازمان
دستورالعمل نحوه واگذاری فرایند جذح و آموزش منابع انسانی و نیز نحوه عقد قرارداد و مسوایل
مالی قررادادها و نیز شایستگی این موسسات را از طریق مصاحبه حضوری و بازدید از موسسه و یوا
شرکتهای مورد نظر انجام دهد.
و باالخره در زمینه دانش درونسازمانی برونسپاری فرایند جوذح و آمووزش منوابع انسوانی بوه
مدیران سازمان یحقیقات ،آموزش و یرویج کشاورزی پیشنهاد میشود که در دورههوای آموزشوی
از کارکنان بایجربه سازمان که با فرهنر و جو سازمان آشنایی کامل دارند و می یوانند در راستای
جامعه پذیری کارکنان جدیدی که قرار است به سازمان اضافه شوند و نیز نحووه برگوزاری دورههوا
استفاده نمایند .همچنین در قرارداد های منعقد شده این اعضا حضور داشته باشند یوا آگواهی پوایین
موسسات بیرونی نسبت به فرهنر سازمان کاهش یافته و بهترین نیروها جذح شوند.
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Abstract
The purpose of this study was to provide a model for formulating human
resource outsourcing strategies in the public sector of Iran. A case study of the
Organization for Agriculture Research, Education and Promotion. Qualitative
research method of the data -based strategy and research field, including managers,
experts and participants, were selected through theoretical sampling. Field research
and interview tools were used to collect data in the field of action. The results
showed that the conditions affecting the outsourcing of human resource activities in
the field of recruitment and education, a total of 4 central codes, including the
recruitment and training system of human resources; reduction in costs; Quality of
recruitment, education, productivity, and contextual conditions including the
development of offshore partnerships; Creating intra -organizational capacity and
macro policies of the country as well as interventionist conditions including
weakness of culture; Lack of support caused by ignorance; Weakness of
supervision and control; The lack of valid and experienced educational institutions
is the weakness of the organization. Also, strategies adopted by Human Resources
Activities, a total of 5 pivotal culture of culture; Improvement of the structure of
human resources; Careful in selecting educational institutions and informing
managers and continuous monitoring as well as consequences including reducing
costs; The weakness of the human resources was the training and recruitment sector
and the quality of training and services. In the final model section, 12 components
were presented.
Keywords: Outsourcing, human resources, Employing, Education.
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