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 چکیده  

سپاری آموزش از دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی برون سطوحهدف از انجام این تحقیق، بررسی      

جامعه آماری تمامی کارشناسان آموزش ادارات  این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود.خراسان جنوبی است. 

نفر می باشد. با توجه به کوچک بودن حجم جامعه و امکان  60باشد که تعداد آنها دولتی استان خراسان جنوبی می

نوان نمونه ه عاستفاده شد و کل جامعه آماری ب دسترسی به تمام اعضای جامعه در این تحقیق از روش سرشماری

. روایی محتوایی این پرسشنامه وری اطالعات استفاده شدآز پرسشنامه محقق ساخته جهت جمعاانتخاب شدند. 

آموزشی با اندکی تغییرات مورد  ریزی درسی و مدیریتصاحبنظر در حوزه آموزش و برنامهنفر از اساتید  10توسط 

نتایج نشان داد، اکثر شد. محاسبه  92/0پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرانباخ یید قرار گرفت. أت

در ابعاد هدف، حیطه، آموزش های سازمانی  سپاریبرونکارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی با 

)سطوح  های سازمانیآموزش سپاریبرونموافقند اما بین دیدگاه آنها در خصوص ، مدت و فرایند آموزش محتوا

 تفاوت معناداری مشاهده نشد.  زش( به لحاظ سابقه شغلی و سطح تحصیالتهدف، حیطه، محتوا، مدت و فرایند آمو

 ش.وزش های سازمانی، کارشناسان آموز، آمسپاریبرونسطوح کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه -1

های همکاری بنا های جدید مدیریتی که بر پایه کیفیت، سرعت و پیمانگیری روششکل

ای روی آورند. های توسعههای جاری به برنامهیتز فعالها ااند باعث گردیده تا سازمانشده

، «های محوریقابلیت» ، «هاادغام»، «ریت کیفیتمدی»، «تمرکززدایی»، «جهانی شدن»

های جدید ، از جمله روش«ارتباطی الزامات محیطی، مطالعاتی و »و« مدیریت نیروی کار»

 ,Ravi venkatesan) ول نموده استها را به کلی متحهای سازمانمدیریتی است که برنامه

هایی که (. تأمین مطلوب رویکردهای برشمرده، مستلزم آن است که سازمان بر فعالیت1992

های خود را به سازمانتمرکز نموده و انجام برخی از فعالیت ،کنندارزش افزوده بیشتری ایجاد می

 های تخصصی دیگر واگذار نماید. 

کاهش هزینه و زمان تولید محصوالت و خدمات گردیده و اثربخشی این مهم می تواند موجب    

مین داخلی یک أیا ت 1سپاری(. تصمیم برونDess, 1995) ها را به حداکثر ممکن برساندفعالیت

رود. اتخاذ این تصمیم، به عنوان ترین تصمیمات سازمانی به شمار میفعالیت، یکی از پیچیده

گذار است. منافع ثیرأستلزم شناسایی کلیه عوامل تسپاری، مبخش نخست فرایند برون

ها و موانع موجود از سوی دیگر، بررسی همه جانبه و دقیق سپاری از یک سو و خطرپذیریبرون

هزینه ها تنها با در نظر گرفتن مالک این تصمیم را اجتناب ناپذیر ساخته است. بسیاری سازمان

های کیفی دیگر، زمینه شکست ه گرفتن بسیاری مالکها و نادیدسپاری فعالیتدر تصمیم برون

های سپاری دارای مزایای بسیاری است، ولی خطرپذیریاند. هرچند برونخود را فراهم نموده

 (.1388تورانی و همکاران،) گیری لحاظ شوندمتعددی نیز به همراه دارد که باید در تصمیم

یابی منبعن( و مازساون از به بیرره شا)ا2ونربیت کلماری از سپاونبرح صطالاصلی ی اهایشهر   

شرکت را از صی مشخی هاست که فعالیتاشی ر، روکاو کسب ح صطالدر اکه ه تشکیل شد

نی ویابی بیرتصمیم به منبعای فی برادمتران غلب به عنوح، اصطالاین اکند. میاری نی خریدوبیر

ه یج شدری راسپاونها یا برزیه فعالیتتج م /غاادتی نظیر ساخت یا خرید رابا عباو فته ر ربه کا

با  ست کهاین ایند اهر فعالیت یا فرری سپاونتوجه به بره از عمدف (. هد1389هداوند، ) ستا

ینکه ی ابه جاری سپاونبر، یگردست یافت. به بیانی دقابتی ی رهابه مزیتان بتوت عملیاء تقاار

نی وبیرن ئهکنندگاده از اراستفاابر د، وخلی متوسل شدابه منابع ت خدماو تهیۀ کاالها ای بر

 (. Fogaravi, 2008) ره داردشات اخدماو کاالها 

ف جی با هدرستیابی به منابع خادبه معنی ل هاه یدگااز دشی زموری آسپاونبره یژر وطوبه    

ل نتقاابه ره دارد شااشی زموآ ریسپاونبریگر دتعریف (. در Hale, 2006) میباشد کاهش هزینهها

                                                           
1-out sourcing 
2-Out 
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 جیرخات خدماة هنددئه اراشی به یک زموآیند آیک یا چند فرای جرو ار مدیریت مستم

(Cushing, 2008) .ر یگر به منظون دمازبا سان مازفتد که یک ساامیق تفاامانی ز ریسپاونبر

میم نجان امازخل سال در دامعمور که به طوری یند کاآین فرد. در امی بندارداد قرت ئۀ خدماارا

کت یا ربا مشا ریسپاونبرکه د باید توجه شود. شوجی منتقل میرخا هکنندینمأبه یک تد شو

د شوئه میارابر ربه کاه هنددئه از ارایک طرفه رت منابع به صودر آن که ک مشتراری گذسرمایه

 (. Belcurt, 2006) ستوت امتفا

انکاران بیرونی به پیم های غیر اصلی سازمانبه واگذاری فعالیت سپاریبروندر معنای عام،    

سپاری را شکلی از فعالیت پیمانکاری (. شاو و فیر برونMajewsky et al., 2003) گرددتعبیر می

 و دانند که قبالً در سازمان اجرا شده و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذر گردیده استمی

ی به یک ارایه دهنده انتقال مدیریت یا اداره یک فرایند یا فعالیت از واحدهای داخلهمچنین 

 دننمایتعریف میسازمان را در قالب انعقاد قرارداد مبتنی بر توافقات طرفین،  خدمات خارج از

(Shaw.S, Fair, 1997  .) 

گیری از های آموزش، مطرح است این است که چگونه با بهرهموضوع مهمی که برای نظام   

 ، ایجاد«های پیمانکارانتخاب درست بنگاه»، «استراتژی»نظیر تعریف « سپاریبرون»الزامات 

برای پذیرش این رویکرد و تعریف مجدد آن با توجه به ترکیب جدید سازمان، « سازمانیفرهنگ»

های موجود استفاده سپاری کند و چگونه از مکانیزمها را برونتصمیم بگیرد که کدام آموزش

 (.Bettis, 2002نماید؟ )

نوان یک روش واگذاری مطرح است، مانند هر روش دیگری دارای سپاری آموزش که بعبرون    

ای است که اجرای صحیح آن، مزایایی چون کاهش هزینه اجرا، کاهش بودجه شرایط تعریف شده

 داشت بینی شده را در پی خواهدمورد نیاز و افزایش سرعت دستیابی به برنامه پیش

(Ronan,1996.) توان به آموزش مطرح است. از جمله می یسپاربرونهای گوناگونی برای روش

 موارد زیر اشاره کرد:

گیری از دانش متخصصان بیرونی: گاهی اوقات، سازمان، با کارکنانی روبرو است که بهره -1

در انجام وظایف تخصصی دچار ضعف دانشی هستند. در مواردی نیز ممکن است سازمان بنا به 

مورد، دعوت از متخصصان بیرونی کند که در هر دو  ها نیاز پیدانوع خاصی از آموزش ضرورت به

جویی در های مورد نیاز و صرفهتواند به رفع نیاز سازمان بیانجامد. سرعت دستیابی به مهارتمی

 .باشندهای این رویکرد میترین ویژگیهزینه از مهم

علمی یا متخصان دانشگاهی و بهره هیئتها: شناسایی اعضای همکاری با دانشگاه -2

برداری از دانش ایشان جهت رفع مشکالت علمی سازمان، از جمله مصادیق همکاری محسوب می
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مهارت، ایجاد تخصص و ترمیم  توان به دستیابی بههای این رویکرد میگردد. از مهمترین ویژگی

 های علمی سازمان اشاره نمود.شکاف

ی میان دو یا چند های آموزشی: این همکاری که بطور رسمی یا غیر رسمنامهتفاهم -3

های گردد. از ویژگیشود، مبنای توسعه یک برنامه آموزشی جدید محسوب میسازمان انجام می

پذیری توان به هزینه کمتر، سرعت بیشتر در رسیدن به اهداف، انعطافاصلی این رویکرد می

 منابع و کمک به رفع کمبودهای علمی اشاره نمود.

)بدو خدمت( و  سان جنوبی دوره های آموزشی پیش از خدمتبسیاری از ادارات دولتی خرا   

کنند، ساز و منظور رشد و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان برگزار میه ضمن خدمت را هرساله ب

های اصلی خدمت و ضمن خدمت از دغدغه های آموزشی بدوکار طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره

 های آموزشسپاری بخشی از فعالیتکه با برونها بویژه کارشناسان بخش آموزش است سازمان

توان تا حدود زیادی از سپاری کامل( می)برون های آموزشسپاری نسبی( یا تمام فعالیت)برون

ها را بیش از پیش فراهم ها کاست و موجبات اثربخشی و کارایی سازمانهای سازماندغدغه

ار داد. رـه قـتوج ردوـمانی مزاـسوت متفاد ابعان از اتومیرا  ریسپاونبرورت ضرو همیت انمود. 

قع یکی دد. در واگرها میثربخش تر هزینهو اموجب مدیریت بهتر  ریسپاونبر، هار هرینهـنظاز 

ت و مکانااتأمین و یی اجرر اموم انجار در اسربای هاکاهش هزینه ریسپاونبراف هدارین ـمهتاز 

 (. Kotabe and murray, 2001) باشدپرسنلی شرکت میو فاهی ی رهازنیا

 ست:ایر موثر ارد زمودر  ریسپاونبرکه د دارد عتقال ایگر هاف دطراز 

 نکنارکااد کاهش تعد 

 نکنارکااد یش تعدافزابه ز نیای از جلوگیر 

 صلیی اهابخشن در نااز آموثرتر ده ستفاای لن وکنارکااد حفظ تعد (Hale, 

2006). 

 ست:ه اکر شدزش ذموآ یرسپاونبرای یر نیز برزید اهمچنین فو

  نمازشرکت/ساری محوی هاتمرکز بر شایستگیو تأکید 

 نکنارکازش مووری در آغیرمستقیم غیرضرو مستقیم ی هاهزینهی از جلوگیر 

 مر در امانی زس اون برران اگزرکاوران و نش مشات و داتجربیاده از ستفاا

 مانیزسازش موآدیریت ـم ی ویزربرنامه

 شی ـثربخایش ازـفاه ـنتیجو در ی ـشزموی آاـهو دورها ـهیش کیفیت برنامهافزا

 مانیزسا هایآموزش
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 ایر ـسای رـبزم الات زـجهیتو ضا ـفو مالی ، نسانیامنابع زی ساهمافر

 (. Mclvor, 2000) نمازاـسی اـهتـفعالی

وری سازمان بر بهره سپاریبرونبه تبیین نقش استراتژی  (1391) کنمدهوشی و کوه   

های ری تحت نرم افزار لیزرل طی آزمونند. در نهایت بر اساس روش مدل معادالت ساختاپرداخت

وری ندارد. تأثیر معناداری روی هیچ یک از اجزای بهره سپاریبرونانجام شده مشخص شد که 

وری مشاهده شد. در نتیجه های بهرهاین در حالی است که ارتباطات مثبت و معناداری بین مولفه

وری در شعب بانک اقتصاد نوین استان منجر به افزایش بهره سپاریبروناز استراتژی استفاده 

 مازندران  نشده است.

نتی ت واراخدماری سپاونبرای ئه مدلی برارابه ای مقاله طی (1390) رانهمکایزاده و صغرا   

و تعمیر م نجای اهزینههادن کر کمینه، ین مقالهدر ا صلیف اند. هداختهداپری تولیدت محصوال

و خطی صفر ی یزربرنامهده از ستفاامر با این است که ن اضایت مشتریادن رکر بیشینه همچنین

با کاهش ، یک نتیجهان به عنود. محقق میشوه تعیین شدی لویتهااوبا تکیه بر و یک چندهدفه 

ان میتو، تعمیرای برل محصول سادر ارصل ایا کاهش فول تعمیر محصوای برر نتظان اماز

 د. متوقع بوی ضایت مشترای رشی بریافزا

و ارائه مدل در شرکت آب و  سپاریبرونیابی به بررسی عارضه (1390) قربانی و مختارنظیف   

های شناسایی شده، به این تحقیق، ضمن مرروری بر عارضه فاضالب خراسان رضوی پرداختند. در

داخته شده است. الگوبرداری از پر هانقصمند برای برطرف کردن این هایی نظامحل ارائه راه

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. 

ارستان بیم 1384-86های سال های مقطعی و کاربردی از داده -مطالعه توصیفی نتایج    

مقایسه کارایی و اثربخشی داروخانه مرکز که به  (1388) ورانی و همکارانتتوسط فیروزگر 

با واگذاری پرداخته بودند، نشان داد سپاری آموزشی درمانی فیروزگر پیش و پس از برون

های پرسنلی و هزینه خرید دارو صرفهجویی شده است. زینهداروخانه ماهیانه مبالغ بسیار در ه

بابت اجاره مکان داروخانه از شرکت تعاونی طرف قرارداد ، میلیون ریال 100رستان ماهیانه بیما

نفر و سطح تحصیالت آنان نیز به  14نفر به  9دریافت نموده است. تعداد پرسنل داروخانه از 

سط مدیر کاهش و رضایت مسئوالن زمان صرف شده روزانه تو، میزان قابل توجهی افزایش

مورد  10فعالیت مورد بررسی در  19از میان ، یمارستان افزایش یافته استهای درمانی ببخش

های پیچیده شده داروخانه نیز افزایش یافته است.  باشد. تعداد نسخهاختالف معنیدار می

سپاری دهد برونکارایی و اثربخشی داروخانه بهبود حاصل شده که نشان می دربنابراین ثابت شد 

 بوده است. فعالیت فیروزگر موفقیتآمیز
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ترین دهند که کاهش هزینه مهممقاله نشان می 191با بررسی  (2009) 1لسیتی و همکاران   

یتسپاری فناوری اطالعات بوده است. عالوه بر آن تمرکز بر روی فعالدلیل مدیران برای برون

پذیری عملکرد کسب وکار، افزایش انعطاف های اصلی سازمان، دسترسی به خبرگان، بهبود

گویی به بازار رقابتی، تحول سیستم های اطالعاتی، استفاده از فناوری روز، افزایش قدرت پاسخ

سپاری ها و دالیل برونهای روز و مسائل سیاسی و اقتصادی از انگیزهسریع و دسترسی به نوآوری

 .(Lacity et al., 2009) هستند

ان به عنورا شد ان ارمدیری سوز ه اشدی درک یاامزو یسکها رنقش  (2009) نیبرو دلداگو   

ین اند. نتایج دسی کرربرر کاو کسب ی یندهاافرری سپاونتصمیم به بره مل تعیینکننداعو

م پیشبینی مفهوای بری مل مفیداعوه شدی درک یاامزو یسکها رکه ن داد سی نشاربر

 .(Gewald & Dibbern, 2009) ستر اکاو کسب ی یندهاافرری سپانوبر

ین امیکند که ن ها بیاربه کشوری سپاونبرای بررا عامل  11ای طی مقاله (2008) کریس   

یربنا از: زتند رمل عبااین عو؛ ایفا میکنندرج اخااز منابع مالی ب جذدر مل نقش مهمی اعو

)درک  ریسپاونعینیت برو قعیت ر، واکاوی کیفیت نیررت/مها، منیتای(، اپایهر )ساختا

، مانیزفاصله وت تفا، فرهنگ، سیاسیی فیاایط جغراشرف(، هدر کشود در موجوت ضارتعا

ی یشپذیرافزاند ، رومنابعل نتقااری اشو، دنظرردمور سایت کشورت و بازدید از نظااری شود

 .(Chris., 2008) هاقیمت

وری در یک سازمان سپاری بر بهرهطی تحقیقی که با هدف بررسی نقش استراتژی برون   

وری در یک سازمان نظامی توسط تعدیلی که در معیارهای بهرهه به نظامی، اثرات آن با توج

های به این نتایج دست یافت که سازمان( مورد کنکاش قرار گرفته است. 1385) و کریمی اکرمی

کنند، برای تری استفاده میکنولوژی از تسلیحات و ادوات مدرننظامی که همگام با پیشرفت ت

ها، ملزم به استفاده از نان و افزایش توان رزمی یگانباال بردن سطح دسترسی، قابلیت اطمی

 پذیری باال هستند.پاری با قابلیت اطمینان و انعطافسهای برونسیستم

بهرهسپاری درکشور چین و اثرات خاص آن بر معیارهای به بررسی برون (2006) لو و زانگ   

در چین این اثرات را به طور اجمالی سپاری ها و نواقص بروناند و ضمن ارائه کاستیوری پرداخته

دهد که عوامل محیطی از قبیل توسعه تکنولوژی اطالعات اند. تحقیقات آنان نشان میبیان کرده

 Lau) أثیر بگذاردها در چین تسپاری سازمانتواند بر تصمیمات برونو توانایی عرضه کنندگان می

& Zhang, 2006). 

                                                           
1- Lacity et al 
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های در بیمارستان سپاریبرونتحقیقی تحت عنوان  در (2006) ماسچوریس و کوندلیس   

ثیرگذار أها و رضایت مشتری، مهم ترین فاکتورهای تجویی در هزینهدارد، صرفهعمومی بیان می

گیرد که همکاری با طرف قرارداد، منجر به باشند و نیز نتیجه میمی سپاریبرونبرای تصمیم 

 ) ر مشتریان از عملکرد شرکت راضی هستندگیر در کیفیت خدمات شده و بیشتبهبود چشم

Maschuris, Kondylis., 2006). 

ست به ن المااری آبانکدت در مطالعه بلندمد که یکد مقاله خودر  (2006) لنوبرو ووفریش    

بانکها وری هبر بهرری سپاونبری تژاسترده از استفاات اثرره ابادرقابل توجهی و نتایج جالب 

هزینه در یی راکادآوری و سورد موران در سپاونمالی برد که عملکر ندایافتهن درناآست یافتند. د

، ندادهبوری سپاونبرون مانی بددوره زهمین در مقایسه با همتایانی که در  یچشمگیرر به طو

  .(Fritsch & Wullenweber, 2006) ستاشته دا یشافزا

ابعاد آموزش  سپاریبرونح تا به بررسی سطو بودندنیز درصدد  انمحققحاضر پژوهش  در  

با توجه به مطالب  د.نسازمانی از دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی بپرداز

 در این پژوهش سواالت زیر مورد بررسی قرار گرفتند:بیان شده 

دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص سطوح  -1

 ذاری، واگذاری نسبی، واگذاری کامل( هدف آموزش چیست؟سپاری )عدم واگبرون

خراسان جنوبی در خصوص سطوح  دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان -2

 سپاری )عدم واگذاری، واگذاری نسبی، واگذاری کامل( حیطه آموزش چیست؟برون

خراسان جنوبی در خصوص سطوح  دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان -3

 آموزش چیست؟ اسپاری )عدم واگذاری، واگذاری نسبی، واگذاری کامل( محتوبرون

دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص سطوح  -4

 سپاری )عدم واگذاری، واگذاری نسبی، واگذاری کامل( مدت آموزش چیست؟برون

جنوبی در خصوص سطوح  دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان -5

 سپاری )عدم واگذاری، واگذاری نسبی، واگذاری کامل( فرایند آموزش چیست؟برون

استان خراسان جنوبی در مورد برونادارات دولتی آیا بین دیدگاه کارشناسان آموزش  -6

 )هدف، حیطه، محتوا، مدت و فرایند آموزش( به لحاظ سپاری ابعاد آموزش سازمانی

 ابقه شغلی تفاوت وجود دارد؟س سطح تحصیالت و

 

 پژوهشروش  -2

ابعاد آموزش سازمانی از  سپاریبرونبا توجه به این که هدف پژوهش حاضر بررسی سطوح 

دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی و تعیین عوامل موثر در آن بود، این 
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جامعه  پیمایشی است. - وصیفیت، هاآوری دادهعو از نظر جم، کاربردی هدف از نظرتحقیق 

که تعداد  بودهآماری مورد نظر تمامی کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی 

نفر با توجه به کوچک بودن حجم جامعه و امکان دسترسی به تمام اعضای جامعه در این  60آنها 

نفر  60یعنی  )تمام شماری( استفاده شد و کل جامعه آماری تحقیق از روش سرشماری

محقق  پرسشنامه های مورد نیاز ازبرای گردآوری دادهکارشناس، بعنوان نمونه انتخاب شدند. 

 های سازمانیآموزش سپاریبرونهای ابعاد آموزش سازمانی از مقاله براساس مولفه که ساخته

باشد یسوال م 17، استفاده شد. تعداد کل سواالت پرسشنامه اخذ شده است (1386قهرمانی، )

مربوط به بعد حیطه آموزش،   7تا  5مربوط به بعد هدف آموزش، سواالت  4 -1که سواالت 

مربوط به بعد مدت آموزش و   12تا  11آموزش،  سواالت  مربوط به بعد محتوای 10تا  8واالت س

روایی محتوایی این پرسشنامه توسط باشد. مربوط به بعد فرآیند آموزش می 17تا  13سواالت 

ریزی درسی و مدیریت آموزشی با اندکی نفر از اساتید صاحبنظر در حوزه آموزش و برنامه 10

با  برابر ویید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه محاسبه أتغییرات مورد ت

خرده  5این پرسشنامه  توان پایایی پرسشنامه مذکور را خوب ارزیابی کرد.. لذا میبود 92/0

سپاری کامل تدوین شده سپاری نسبی و برونسطح عدم واگذاری، برون 3ارد که در مقیاس د

 1، واگذاری نسبی 0باشد که به عدم واگذاری عدده گذاری پرسشنامه به این صورت میاست. نمر

 گیرد. تعلق می 2و واگذاری کامل 

 

 ی پژوهشیافته ها -3

بیشترین از نظر وضعیت سن،  حاضر شدر پژوه شناختی شرکت کنندگانهای جمعیتویژگی    

( و کمترین فراوانی مربوط 3/38سال ) 40-36دهندگان با رده سنی بین فراوانی مربوط به پاسخ

(، 3/13) سال 45سال و باالتر از  45تا  41سال، بین  30دهندگان رده سنی کمتر از به پاسخ

 46.7دهندگان رسمی )ط به پاسخدهندگان مربووضعیت استخدامی پاسخبیشترین فراوانی . بودند

باشند. وضعیت فراوانی (، میدرصد 6.7دهندگان سایر )و کمترین فراوانی مربوط به پاسخ (درصد

تا  10دهندگان با بیشترین فراوانی مربوط به پاسخ نشان داد کهمتغیر سابقه کار پاسخ دهندگان 

دهندگان با سابقه کار بیشتر از سخو کمترین فراوانی مربوط به پا (درصد 33.3سال سابقه ) 15

( درصد 76.7ها )نفر از آزمودنی  46 همچنین از لحاظ جنسیت،باشند. ( میدرصد 8.3سال ) 20

 .باشند( زن میدرصد 23.3ها )نفر از آزمودنی  14مرد  و 
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دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص  سوال اول:

 پاری )عدم واگذاری، واگذاری نسبی، واگذاری کامل( هدف آموزش چیست؟سسطوح برون

هدف  سپاریبرونهیچکدام از کارشناسان اعتقادی به عدم  دهد،مینشان  1همانطور که جدول 

اعتقاد  (درصد 70نفر ) 42نسبی و  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 30نفر ) 18از آموزش ندارند. 

 . کامل دارند سپاریبرونبه 

: هدف آموزش1 جدول  

 درصد تجمعی درصد فراوانی سپاریوضعیت برون

 0 0 0 سپاریعدم برون

 30 30 18 سپاری نسبیبرون

 100 70 42 سپاری کاملبرون

   100 60 جمع

 های نگارندگان()یافته: منبع

   

برای  تک گروهی ارائه شده است. این آزمون معموالً tنتایج حاصل از آزمون  2در جدول 

بررسی دیدگاه یک گروه پیرامون یک موضوع یا بررسی صفت یک متغیر در یک گروه خاص بکار 

شود که آیا میانگین دیدگاه یا امتیازات یک گروه از یک عدد رود. در این آزمون بررسی میمی

ه معینی که معموال برابر حداکثر امتیازات است، بیشتر است یا خیر. فرض صفر بیانگر آن است ک

میانگین امتیازات بدست آمده از میانگین فرضی آزمون کمتر است. در این تحقیق چون به عدم 

پس  ،نسبت دادیم 2کامل عدد  سپاریبرونو  1نسبی عدد  سپاریبرون، 0عدد  سپاریبرون

و اگر  سپاریبرونباشد به معنی  1باشد. پس اگر میانگین دیدگاه بزرگتر از می 1میانگین عدد 

ای برای آزمون تک نمونه tاست. خروجی آزمون  سپاریبرونباشد به معنی عدم  1از کمتر 

 هدف آموزش به شرح زیر است:  سپاریبرون
 

 هدف آموزش سپاریبرونتک نمونه برای  tنتایج آزمون  :2جدول

 درصد 95فاصله اطمینان 
 میانگین

سطح 

 معناداری
 متغیر tمقدار  درجه آزادی

 نسطح پایی سطح باال

 آموزش هدف 31.74 59 0.00 1.02 0.95 1.08

 های نگارندگان()یافته: منبع
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بدست آمده  00/0هدف آموزش، مقدار معناداری  سپاریبروندر زمینه  2براساس جدول 

بدست آمده است  1.02( کوچکتر است و چون مقدار میانگین 05/0) است که از سطح خطا

مثبت( ) باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر فرض صفر رد می شود. همچنین حد

 شود. می تأییدبدست آمده و ادعای آزمون 
 

خراسان جنوبی در خصوص  دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان :سوال دوم

 سپاری )عدم واگذاری، واگذاری نسبی، واگذاری کامل( حیطه آموزش چیست؟سطوح برون

نشان داده شده است هیچکدام از کارشناسان اعتقادی به عدم  3ر جدول همانطور که د

نفر  41نسبی و  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 31.7نفر ) 19حیطه آموزش ندارند.  سپاریبرون

 کامل دارند.  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 68.3)
 

 : حیطه آموزش3جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی سپاریوضعیت برون

 0 0 0 سپاریعدم برون

 31.7 31.7 19 سپاری نسبیبرون

 100.0 68.3 41 سپاری کاملبرون

   100 60 جمع

 های نگارندگان()یافته: منبع

 

برای بررسی  ای ارائه شده است. این آزمون معموالًتک نمونه tنتایج حاصل از آزمون  4در جدول 

رود. یک متغیر در یک گروه خاص بکار میفت دیدگاه یک گروه پیرامون یک موضوع یا بررسی ص

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 

ر است. در این تحقیق چون به عدم امتیازات بدست آمده از میانگین فرضی آزمون کمت

پس ، نسبت دادیم 2کامل عدد  سپاریبرونو  1نسبی عدد  سپاریبرون، 0عدد  سپاریبرون

و اگر  سپاریبرونباشد به معنی  1باشد. پس اگر میانگین دیدگاه بزرگتر از می 1میانگین عدد 

ای برای بررسی نمونه تک t است. خروجی آزمون سپاریبرونباشد به معنی عدم  1کمتر از 

 حیطه آموزش به شرح زیر است:  سپاریبرون
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 حیطه آموزش سپاریبرونتک نمونه برای  t: نتایج آزمون 3جدول 

 درصد 95فاصله اطمینان 
 میانگین

سطح 

 معناداری
 متغیر tمقدار  درجه آزادی

 سطح پایین سطح باال

1.44 1.18 1.31 0.00 59 20.09 
حیطه 

 آموزش

 های نگارندگان()یافته: منبع

    

بدست آمده  00/0حیطه آموزش، مقدار معناداری  سپاریبروناساس جدول باال در زمینه بر

بدست آمده است،   1.31( کوچکتر است و چون مقدار میانگین 05/0) است که از سطح خطا

)مثبت(  شود. همچنین حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفرفرض صفر رد می

 شود. می تأییدبدست آمده و ادعای آزمون 

دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص  :سوم سوال

 ت؟آموزش چیس ایسپاری )عدم واگذاری، واگذاری نسبی، واگذاری کامل( محتوسطوح برون

( از کارشناسان اعتقاد به درصد 6.7) نفر 4نشان داده شده است  5همانطور که در جدول 

 36نسبی و  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 33.3نفر ) 20محتوی آموزش دارند.  سپاریبرونعدم 

 کامل دارند.  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 60نفر )

 آموزشای محتو :5 جدول

 درصد تجمعی درصد اوانیفر سپاریوضعیت برون

 6.7 6.7 4 سپاریعدم برون

 40.0 33.3 20 سپاری نسبیبرون

 100.0 60.0 36 سپاری کاملبرون

   100 60 جمع

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

برای  ای ارائه شده است. این آزمون معموالًتک نمونه tنتایج حاصل از آزمون  6در جدول 

پیرامون یک موضوع یا بررسی صفت یک متغیر در یک گروه خاص بکار بررسی دیدگاه یک گروه 

شود که آیا میانگین دیدگاه یا امتیازات یک گروه از یک عدد رود. در این آزمون بررسی میمی

برابر حداکثر امتیازات است، بیشتر است یا خیر. فرض صفر بیانگر آن است که  معینی که معموالً

ده از میانگین فرضی آزمون کمتر است. در این تحقیق چون به عدم میانگین امتیازات بدست آم
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نسبت دادیم پس  2کامل عدد  سپاریبرونو  1نسبی عدد  سپاریبرون، 0عدد  سپاریبرون

و اگر  سپاریبرونباشد به معنی  1باشد. پس اگر میانگین دیدگاه بزرگتر از می 1میانگین عدد 

ای برای بررسی تک نمونه tاست. خروجی آزمون  سپاریبرونباشد به معنی عدم  1کمتر از 

 محتوی آموزش به شرح زیر است:  سپاریبرون

 
 آموزش ایمحتو سپاریبرونتک نمونه برای  t:  نتایج آزمون 6جدول 

 درصد 95فاصله اطمینان 
 میانگین

سطح 

 معناداری
 متغیر tمقدار  درجه آزادی

 سطح پایین سطح باال

1.37 1.15 26.1  0.00 59 23.36 
محتوای 

 آموزش

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

بدست آمده  0آموزش، مقدار معناداری  ایمحتو سپاریبرونبر اساس جدول باال در زمینه 

بدست آمده است،   1.26( کوچکتر است و چون مقدار میانگین 05/0) است که از سطح خطا

)مثبت(  ن فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفرشود. همچنین حد باال و پاییفرض صفر رد می

 شود. می تأییدبدست آمده و ادعای آزمون 
 

دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص  :چهارم سوال

 سطوح برون سپاری )عدم واگذاری، واگذاری نسبی، واگذاری کامل( مدت آموزش چیست؟

نشان داده شده است، هیچکدام از کارشناسان اعتقاد به عدم  7همانطور که در جدول    

 نفر  43نسبی و  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 28.3نفر ) 17مدت آموزش ندارند.  سپاریبرون

 کامل دارند.  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 71.7)

 :  مدت آموزش7جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سپاریوضعیت برون

 0 0 0 سپاریعدم برون

 28.3 28.3 17 سپاری نسبیبرون

 100.0 71.7 43 سپاری کاملبرون

   100 60 جمع

 های نگارندگان(منبع: )یافته
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برای بررسی  ای ارائه شده است. این آزمون معموالًتک نمونه tنتایج حاصل از آزمون  8در جدول 

رود. غیر در یک گروه خاص بکار مییک متدیدگاه یک گروه پیرامون یک موضوع یا بررسی صفت 

شود که آیا میانگین دیدگاه یا امتیازات یک گروه از یک عدد معینی که در این آزمون بررسی می

معموال برابر حداکثر امتیازات است، بیشتر است یا خیر. فرض صفر بیانگر آن است که میانگین 

ست. در این تحقیق چون به عدم امتیازات بدست آمده از میانگین فرضی آزمون کمتر ا

نسبت دادیم پس  2کامل عدد  سپاریبرونو  1نسبی عدد  سپاریبرون، 0عدد  سپاریبرون

و اگر  سپاریبرونباشد به معنی  1باشد. پس اگر میانگین دیدگاه بزرگتر از می 1میانگین عدد 

ای برای بررسی نهتک نمو tاست. خروجی آزمون  سپاریبرونباشد به معنی عدم  1کمتر از 

 مدت آموزش به شرح زیر است:  سپاریبرون
 

 مدت آموزش سپاریبرونبرای  ایتک نمونه tنتایج آزمون   :8ل جدو

 درصد 95فاصله اطمینان 
 میانگین

سطح 

 معناداری
 متغیر tمقدار  درجه آزادی

 سطح پایین سطح باال

 آموزش مدت 22.90 59 0.00 1.30 1.19 1.42

 های نگارندگان()یافته منبع:

 

بدست آمده است  0مدت آموزش، مقدار معناداری  سپاریبرونبراساس جدول باال در زمینه    

بدست آمده است،  فرض   1.30( کوچکتر است و چون مقدار میانگین 05/0) که از سطح خطا

)مثبت( بدست  شود. همچنین حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفرصفر رد می

 شود. می تأییدآمده و ادعای آزمون 

 

دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در خصوص  :پنجم سوال

 سطوح برون سپاری )عدم واگذاری، واگذاری نسبی، واگذاری کامل( فرایند آموزش چیست؟

( از کارشناسان اعتقاد به صددر 23.3) نفر 14نشان داده شده است  9همانطور که در جدول    

 6نسبی و  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 66.7نفر ) 40فرآیند آموزش دارند.  سپاریبرونعدم 

 کامل دارند.  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 10نفر )
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:  فرآیند آموزش9جدول   

 درصد تجمعی درصد فراوانی سپاریوضعیت برون

3.23 23.3 14 سپاریعدم برون  

 90.0 66.7 40 سپاری نسبیبرون

 100.0 10.0 6 سپاری کاملبرون

   100 60 جمع

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

برای  ای ارائه شده است. این آزمون معموالًتک نمونه tنتایج حاصل از آزمون  10در جدول    

ک گروه خاص بکار یک متغیر در یبررسی دیدگاه یک گروه پیرامون یک موضوع یا بررسی صفت 

شود که آیا میانگین دیدگاه یا امتیازات یک گروه از یک عدد رود. در این آزمون بررسی میمی

برابر حداکثر امتیازات است، بیشتر است یا خیر. فرض صفر بیانگر آن است که  معینی که معموالً

حقیق چون به عدم میانگین امتیازات بدست آمده از میانگین فرضی آزمون کمتر است. در این ت

نسبت دادیم پس  2کامل عدد  سپاریبرونو  1نسبی عدد  سپاریبرون، 0عدد  سپاریبرون

و اگر  سپاریبرونباشد به معنی  1باشد. پس اگر میانگین دیدگاه بزرگتر از می 1میانگین عدد 

ررسی ای برای بتک نمونه tاست. خروجی آزمون  سپاریبرونباشد به معنی عدم  1کمتر از 

 فرآیند آموزش به شرح زیر است:  سپاریبرون
 

 فرآیند آموزش سپاریبرونتک نمونه برای  t: نتایج آزمون 10جدول 

 درصد 95فاصله اطمینان 
 میانگین

سطح 

 معناداری
 متغیر tمقدار  درجه آزادی

 سطح پایین سطح باال

1.49 1.20 1.34 0.00 59 18.22 
 فرایند

 آموزش

 های نگارندگان(همنبع: )یافت

 

بدست آمده  0فرآیند آموزش، مقدار معناداری  سپاریبرونبر اساس جدول باال در زمینه   

بدست آمده است،    1.30( کوچکتر است و چون مقدار میانگین 05/0) است که از سطح خطا

ثبت( )م شود. همچنین حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفرفرض صفر رد می

 .شودمی تأییدبدست آمده و ادعای آزمون 
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ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در مورد آیا بین دیدگاه کارشناسان آموزش  :سوال ششم

سطح  سپاری ابعاد آموزش سازمانی)هدف، حیطه، محتوا، مدت و فرایند آموزش( به لحاظبرون

 سابقه شغلی تفاوت وجود دارد؟ تحصیالت و

 
سپاری ابعاد گاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در مورد بروندید: 11جدول 

 آموزش سازمانی به لحاظ میزان تحصیالت 

Sig. F 
مربع 

 میانگین
Df مجموع مربعات 

میزان 

 تحصیالت

 هابین گروه 4/0 2 2/0 589/0 558/0

 هادرون گروه 333/19 57 339/0  

  

  

  

  
 کل 733/19 59  

 )یافته های نگارندگان(: منبع

 
سپاری ابعاد : دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در مورد برون12جدول 

 آموزش سازمانی به لحاظ سابقه شغلی

Sig. F 
مربع 

 میانگین
Df سابقه شغلی مجموع مربعات 

 هابین گروه 54/0 2 21/0 489/0 129/0

 هادرون گروه 143/81 57 320/0  

  

  

  

  
 کل 733/18 59  

 منبع: )یافته های نگارندگان(

 

استان ادارات دولتی دیدگاه کارشناسان آموزش  میاندهد نشان می 12و  11نتایج جداول 

)هدف، حیطه، محتوا، مدت و فرایند  سپاری ابعاد آموزش سازمانیخراسان جنوبی در مورد برون

 میزان تحصیالت و سابقه شغلی تفاوتی وجود ندارد. آموزش( به لحاظ

 

 بحث و نتیجه گیری -4

ین . در ادبر میگیرت را در مااقدو اها فعالیتاز مانی یک چرخه منطقی زاسزش موآیند آفر   

مرحله . در ددمشخص میگرزش موی آلویتهااز او« فهرستی سنجیزنیا طریق »ا از بتدایند افر
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منابع و گرفته رت سی صوو درشی زموآ« یزـیربرنامه»، هتعیین شدی هازتأمین نیار به منظوبعد 

ی و گیرازهنداهای روشی و گیردایل یاـسات و وزـتجهی ،سیی درامحتو، شیزمودر آکا، نسانیا

بینی پیشی برنامههام مرحله سود. در وـیشـشخص مـمان رـگیاصیلی فرـشیابی پیشرفت تحارز

ی از شی موجب پیشگیرزموآیت ادهل و رکنترت، اـحله نظین مردد. در ارـیگـ« ماجرا» شده

ان شیابی« به عنوارز»دد. گرحتمالی میاقص اوـنو ع کاستیها ـه موقـبح صالو ابرنامه ز اف ارنحا

ا جری اهابرنامهو ها فعالیتم ی تمایابل و ارزرسئولیت کنتـمزش، موآیند آفراز ه خرین مرحلآ

ازات ست که به موابه هم پیوسته و منظم ی دینآفرد ی خوشزموآشیابی . ارزده داربرعهده را شد

 ینماید.شی کمک مزمواف آهدامانی به تحقق زسازش موآ

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نظرات کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی در    

بوده د آموزش کامل( فرآین سپاریبروننسبی و  سپاریبرون، سپاریبرون)عدم  سپاریبرونمورد 

 . نتایج این تحقیق نشان داد:است

نفر  18هدف از آموزش ندارند.  سپاریبرونهیچکدام از کارشناسان اعتقادی به عدم  -1

 سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 70)نفر  42نسبی و  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 30)

 کامل دارند. 

(، اعتقاد به درصد 68.3نفر ) 41و نسبی  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 31.7نفر ) 19 -2

 کامل دارند. سپاریبرون

 20ی آموزش دارند. امحتو سپاریبرون( از کارشناسان اعتقاد به عدم درصد 6.7) نفر 4 -3

(، اعتقاد به درصد 60نفر ) 36نسبی و  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 33.3نفر )

 کامل دارند. سپاریبرون

 28.3نفر ) 17مدت آموزش ندارند.  سپاریبرونبه عدم  هیچکدام از کارشناسان اعتقاد -4

 سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 71.7نفر ) 43نسبی و  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد

 کامل دارند.

فرآیند آموزش دارند.  سپاریبرون( از کارشناسان اعتقاد به عدم درصد 23.3) نفر 14 -5

(، اعتقاد به درصد 10نفر ) 6نسبی و  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 66.7) نفر  40

 کامل دارند. سپاریبرون

ای توجیهی هبرگزاری دوره سپاریبرون( از کارشناسان اعتقاد به عدم درصد 6.7) نفر 4 -6

(، درصد 56.7نفر ) 34نسبی و  سپاریبرون(، اعتقاد به درصد 36.7نفر ) 22دارند. 

 کامل دارند. سپاریبروناعتقاد به 
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ای نشان داد کارشناسان آموزش ادارات دولتی تک نمونه  tاز آزمون نتایج حاصل  -7

آموزش دارند. نتایج حاصل از این آزمون به  سپاریبرونخراسان جنوبی اعتقاد به 

 تفکیک سواالت تحقیق، به شرح زیر به دست آمد:

  در آزمونt هدف آموزش از آنجا که، مقدار  سپاریبرونای برای آزمون تک نمونه

( کوچکتر بود. بنابراین فرض صفر رد و از آنجاییکه 05/0) داری از سطح خطامعنا

)مثبت( بدست آمده بود،   حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر

 شد.   تأییدادعای آزمون 

  در آزمونt حیطه آموزش از آنجا که، مقدار  سپاریبرونبرای آزمون ای تک نمونه

( کوچکتر بود. بنابراین فرض صفر رد و از آنجاییکه 05/0) خطا معناداری از سطح

)مثبت( بدست آمده بود،   حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر

 شد.   تأییدادعای آزمون 

  در آزمونt محتوی آموزش از آنجا که،  سپاریبرونبرای آزمون ای تک نمونه

( کوچکتر بود. بنابراین فرض صفر رد و از 05/0) مقدار معناداری از سطح خطا

)مثبت( بدست  آنجاییکه حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر

 شد.   تأییدآمده بود،  ادعای آزمون 

  در آزمونt مدت آموزش از آنجا که، مقدار  سپاریبرونبرای آزمون ای تک نمونه

. بنابراین فرض صفر رد و از آنجاییکه ( کوچکتر بود05/0) معناداری از سطح خطا

)مثبت( بدست آمده بود،   حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر

 شد.   تأییدادعای آزمون 

  در آزمونt آموزش از آنجا که، مقدار  فرایند سپاریبرونبرای آزمون ای تک نمونه

ن فرض صفر رد و از آنجاییکه ( کوچکتر بود. بنابرای05/0) معناداری از سطح خطا

)مثبت( بدست آمده بود،   حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر

 شد.   تأییدادعای آزمون 

 

دیدگاه  میاننشان داد  ANOVAنتایج حاصل از تحلیل واریانس به کمک آزمون  -8

پاری ابعاد سکارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی در مورد برون

)هدف، حیطه، محتوا، مدت و فرایند آموزش( به لحاظ سابقه شغلی و  آموزش سازمانی

 سطح تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد. 

های آموزش سپاریبرونبا توجه به نتایج این تحقیق، دیدگاه کارشناسان آموزش در مورد    

 سپاریبرونمر اعتقاد داشتند که باشد. در واقع کارشناسان به این اسازمانی مثبت می
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های سازمانی، جایگزین مناسبی برای آموزش داخلی سازمان بوده، مزایای حاصل از آموزش

 سپاریبرونهای سازمانی بیش از مخاطرات آن است و در نهایت آموزش سپاریبرون

وزش های سازمانی موجب خلق ارزش افزوده می شود. به عبارت دیگر کارشناسان آمآموزش

های آموزشی که تحت بایست فعالیتمعتقدند در صورت وجود یک پیشنهاد مناسب، می

 شود.  سپاریبرونمسئولیت هر واحد است، 

باشد. همسو می (2009) 2برنو دیب (2010) 1والدنتایج این پژوهش با تحقیقات جی   

 سپاریونبرهای ( در تحقیقی تحت عنوان چالش1393) همچنین خراسانی و همکاران

آموزش به موسسات ارائه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش که بین 

شرکت برتر کشور انجام شد به نتایجی همسو با این تحقیق دست یافتند. ابزار  100

سوالی محقق ساخته بود. نتایج این تحقیق  55ها در این تحقیق، پرسشنامه گردآوری داده

مات موسسات ارائه دهنده آموزش در سطح مناسبی است و مدیران و نشان داد کیفیت خد

 های سازمانی داشتند. آموزش سپاریبرونکارشناسان آموزش دیدگاه مثبتی در مورد 

 توان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:های پژوهش میبا توجه به یافته   

ان جنوبی با بحث با توجه به اینکه اکثر کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراس -1

آموزش موافق بودند، مدیران این ادارات باید تدابیر و تمهیدات الزم را به  سپاریبرون

 آموزش فراهم آورند.  سپاریبرونمنظور 

ک یان به عنو معموالًه شدم تمای هاشاخص هزینه ،هاریسپان کثر پیمادر اگر چه  -2

د در شوتوصیه مید، شومینظر گرفته ه در تو« کنندو»ه گاه و شاخص تعیین کنند

ان دو وـه عنـها« بمهثربخشی برناا»و « زشموآبه »کیفیت زش موری آسپاناـپیم

 د.ر نگریسته شواخص مهمتـش

م اه هنگـبو قیق ، دجامعت طالعاو اها از دادهشرکت باید زش ومآطالعاتی بخش ابانک  -3

زش، ومآ ریسپاونربجمله و از شی زموی آفعالیتهام تمادر ن بانک یاباشد. ردار برخو

ابع مند وـیشـمد پیشنهاا . لذاردگذیـمر ختیادر ا ی راگیرتصمیمز نیارد موی هاداده

 دد.تأمین گرو هم افرر ین منظوای ابرزم فیزیکی الو مالی و نسانی ا

ی شزموی آهازنسبت به نیااد فرارین مطلعتان به عنون مازسان سرپرستاان و مدیر -4

ر و حضوی( شیابا و ارزرـجی، ایزر)برنامه زشموآحل امر متمادر باید ن کنارکان و مازاس

سبی ن ریسپاونبره به شیوزش موآ ریسپاونبردر مر این . اشته باشندل داکت فعارمشا

در نند امیتووه ین گر، اکامل نیز ریسپاونبر. در میباشدردار برخوی ت بیشترـهمیز اا

                                                           
1-Gewald 
2-Dibbern 
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و صالحی ت اماادقو ا مطلع گشتهر مواند از رو ریسپاونبرای جرابر رت انظ هیئت

 یه نمایند.توصزم را تکمیلی ال

زم الد جووین ابا د. توجه نمودی متعدی هاکشی باید به مالزمور آپیمانکاب نتخادر ا -5

ک مالان دو ی« به عنومثبت قبلت تجربیاو بق ا»سوو « زشمودر آکیفیت کاست بر »ا

 د.پذیررت صوای هیژو تأکید، مانیزاـسزش وـمان آرپیمانکاب نتخادر امهم ر بسیا

، مانی گفته شدزسازش موآ ریسپاونبریی اجراحل اتوضیح مردر که ر همانطو -6

نظر وری در ضرو مهم ام قدایک ان باید به عنو ریسپاونبرت تجربیازی مستندسا

ار قرد فامدر مر حیاتی ایک ان که باید به عنودارد همیت انجا آا ـمر تاین د. اگرفته شو

رد، ورت دانجا که ضرآتا ارداد قرف طرران پیمانکاو  دشوه دگنجان ریسپاونبرداد 

 باشند.ت تجربیادن مستند نموری در اهمکت و طالعاائه ارامتعهد به 

شود، با توجه به چند بعدی بودن عوامل و ابعاد تحقیقات آتی پیشنهاد می همچنین برای   

 ها سنجیده شود. مولفه آموزش، به منظور دستیابی به نتایج بهتر، تنها یکی از این سپاریبرون

 منابع -5
و خدمات و گارانتی با  سپاریبرون(. مدل 1390.) رضااصغری زاده، عزت اله؛ بیطرف، احمد و نازآبادی، محمد

 .13-28 ، صص(5)3 ،پژوهشنامه مدیریت اجرایی .استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

رسی مطالعات منتخب در زمینه های مختلف و ارائه چارچوب برون سپاری؛ بر .(1385)؛کریمی، بهروز.اکرمی، هادی

 نفرانس لجستیک و زنجیره تامیندومین ک تهران..نظری و روش سیستماتیک و یک مطالعه موردی

 اثربخشی و کارایی ی (. مقایسه1388).محمودرضا، گوهری و سارا، مقدم قدوسی ؛محمدرضا، ملکی ؛سوگند، تورانی

 .70-59(.38)12 مدیریت سالمت.سپاری.  برون از پس و فیروزگر پیش درمانی آموزشی ی مرکز داروخانه

آموزش به موسسات ارائه  سپاریبرونهای (. چالش1393). خالد حمدی،میرا و خراسانی، اباصلت، قهرمانی، محمد

شماره، دوره  1. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانیدهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش. 

 . 29-1 ، صص1
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