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  هایی براي مدیرانهاي سازمانی؛ درسراهبرد برون سپاري در آموزش
  3مریم سیروسی، 2آهنچیان رضا محمد، 1مرتضی کرمی

  
  

  چکیده
بخشی کارکنان و  رین ابزارهاي توسعه سازمان، ایجاد کننده مزیت رقابتی در بازار جهانی، افزایش کارایی و اثرت مبه عنوان یکی از مه سپاري برون

هاي اداري و اقتصادي  تر فعالیت اگرچه در گذشته بیشرفته است و رگل آن افزایش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات، مورد توجه قرادنبا به
هاي  دنبال تحوالت سازمانی و مدیریتی نوین و تأثیر قابل توجه تغییرات اقتصادي در بخش خدمات آموزشی، در دهه شدند، اما به سپاري می برون

در این مقاله به . هاي آموزشی افزایش یافته و حتی ضروري شده است هاي منابع انسانی از جمله فعالیت سپاري در فعالیت ده از بروناخیر استفا
سپاري به عنوان یکی از کارآمدترین راهکارها جهت  سپاري توضیح داده شده، سپس در ادامه نظام برون برونمفهوم ابتدا منظور معرفی بحث 

به  سپاري برون هاي ، مزایا، معایب، موانع و روشسپاري برون هاي ، مالكسپاري برونعوامل مؤثر بر  توسعه انسانی معرفی شده،تحقق فرایند 
ها ارائه شده  در نهایت پیشنهاداتی براي بهبود و ارتقاي اثربخشی این فرایندکلیدي در توسعه انسانی سازمان. تفصیل مورد بحث قرار گرفته است

   .است
  

  .آموزش سپاري برون، سپاري آموزش ضمن خدمت، برونآموزش سازمانی، : گان کلیديواژ
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  چیست؟سپاري  برون
یابی تشکیل شده که در اصطالح کسب و کار، روشی  و منبع) سازمان اشاره به بیرون از( 1سپاري از کلمات بیرون بروناصطالح هاي اصلی  ریشه

کار  یابی بیرونی به منبع به تصمیم  عنوان مترادفی براي این اصطالح، اغلب به. کند یرونی خریداري میمشخصی را از شرکت ب هاي است که فعالیت
توجه به  هدف عمده از). 1389هداوند، (سپاري رایج شده است یا برون ها تجزیه فعالیت /رفته و با عباراتی نظیر ساخت یا خرید ادغام

اینکه  جاي سپاري به بیانی دیگر، برون به. یافت هاي رقابتی دست عملیات بتوان به مزیت ءه با ارتقاسپاري هر فعالیت یا فرایند این است ک برون
). 2008، 2فوگا راوي(کنندگان بیرونی کاالها و خدمات اشاره دارد هبراي تهیۀ کاالها و خدمات به منابع داخلی متوسل شود، بر استفاده از ارائ

در تعریف ). 2006، 3هال(باشد ها می یابی به منابع خارجی با هدف کاهش هزینه هال به معنی دست دیدگاه  سپاري آموزشی از طور ویژه برون به
سپاري آموزشی اشاره دارد به انتقال مستمر مدیریت و اجراي یک یا چند فرآیند آموزشی به یک ارائه دهندة خدمات  دیگر برون

در این . بندد منظور ارائۀ خدمات قرارداد می به افتد که یک سازمان با سازمان دیگر  سپاري زمانی اتفاق می برون). 2008، 4کاشینگ(خارجی
سپاري با  باید توجه شود که برون. شود شود به یک تامین کنندة خارجی منتقل می طور معمول در داخل سازمان انجام می به فرآیند کاري که 
  ). 2006، 5بلکورت(شود متفاوت است طرفه از ارائه دهنده به کاربر ارائه می ت یکصور گذاري مشترك که در آن منابع به مشارکت یا سرمایه

  ها سپاري آموزشی؛ ابزار کلیدي توسعه انسانی سازمان برون
 ،6گاالناکی، برانتاس، پاپالکساندریس(شوند ها محسوب می سازمان هاي مالی مبناي موفقیت جاي سرمایه هاي فکري به در دنیاي امروز، سرمایه

، این دلیل محکمی براي تمرکز )2003، 7گاینی، کالس(هاي فکري است منظور توسعۀ سرمایه هاي آموزشی به که فعالیت  و از آنجا) 2008
بیان دیگر هر  به). 2006،  10بروکس، نافوکو(آید شمار می آنان به 9و بالندگی 8ها در آموزش کارکنان و اقدام براي بهسازي گذاري سازمان سرمایه

ها در وضعیت رقابتی بهتري قرار  تر عمل کنند نسبت به سایر سازمان صورت گسترده ها در آموزش کارکنان خود به ازمانهر چه س
اند که موجب  هایی نموده ها براي رسیدن به این مهم  اقدام به اجراي برنامه با توجه به اهمیت بحث آموزش، سازمان). 2005، 11لیمباچ(گیرند می

هاي آموزش  ریزي، اجرا و ارزشیابی برنامه یکی از این اقدامات برنامه. شود هاي کارکنان می ها و توانمندي ظرفیت ها و افزایش قابلیت
منظور بهبود عملکرد افراد در محیط کار و  ریزي شده است که به دار و برنامه هاي آموزشی نظام ایی از فعالیت صورت مجموعه خدمت به ضمن

سازي نیروي  ، اگرچه توانا12از دیدگاه ولینگتون). 1388غالمعلیزاده، (شود یی و کیفیت خدمات ارائه شده انجام میتبع آن افزایش سطح کارآ به
هاي اجرایی است که  خدمت و آموزش کارکنان به عهدة آن بخش از دستگاه هاي آموزش ضمن ها از طریق اجراي دوره انسانی در سازمان

اما  ،)1384رضائی،  نکوئی مقدم، میر(دهند هاي مختلف آموزش می اه آماده وآنان را براي قبول مسئولیتهاي دستگ کارکنان خود را براي فعالیت
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تنها  اند و در نتیجه، نه نیامده هاي تولیدي و خدماتی ضمن پرداختن به این مهم بدرستی از انجام این امر بر دهد بسیاري از سازمان ها نشان می آمار

از آنجا که نیروي انسانی، مهمترین سرمایۀ . اند اند، بلکه با کاهش انگیزة نیروي انسانی روبرو شده از دست دادههاي خود را  منابع و فرصت
الساعۀ علوم، ناگزیر به ایجاد  ها براي حفظ این سرمایه و تطابق با رشد و پیشرفت خلق سازمان باشد، سازمان براي رسیدن به اهداف سازمانی می

هستند که هر روز دامنۀ  1سپاري ها یعنی برون تر از امکانات گستردة بیرون سازمان مندي بیش اهم نمودن شرایط براي بهرهساختارهاي مختلف و فر
سپاري به عنوان یکی از ابزارهاي کلیدي توسعه انسانی  برون ).1388لطفی، رئیسی، رنجبر، سلطان محمدي،  (گیرد دامنۀ وسیعتري به خود می

دنبال تأثیر قابل  شدند، اما به سپاري می هاي اداري و اقتصادي برون تر فعالیت در گذشته بیشي مطرح می باشد و اگرچه ها و ارتقاء بهره ور سازمان
هاي منابع  سپاري در فعالیت هاي اخیر استفاده از برون ، در دهه)2005، 2والتر، چوري، وولتر(توجه تغییرات اقتصادي در بخش خدمات آموزشی

سپاري  اند برون پژوهشگران مدیریت منابع انسانی بیان کرده). 2005، 3گارچیک(هاي آموزشی ضرورت یافته است یتانسانی از جمله فعال
هاي داخلی سازمان متمرکز شوند؛ عالوه بر اینکه به علت تغییرات  تري روي فعالیت دهد به میزان بیش ها اجازه می هاي آموزشی به سازمان فعالیت

این تغییرات هستند، بنابراین  هاي منابع انسانی فاقد منابع داخلی و مهارت کافی براي سازگاري پیوسته با ي از بخشسریع در تکنولوژي، بسیار
سپاري را انجام  ها برون تقریباً همۀ سازمانامروزه .روز باقی بمانند تواند این اطمینان را بدهد که کارمندان به سپاري آموزشی می استفاده از برون

ها را استخدام کنند یا قادر به آموزش  توانند آن ها نیاز به کارشناس دارند و نمی اگر سازمان. ین روند همچنان در حال رشد استدهند و ا می
عنوان یک  سپاري را به به عبارت دیگر بسیاري از مدیران رویکرد برون. تواند این مشکل را حل کند سپاري می مناسب کارکنان خود نیستند، برون

منظور حفظ رقابت و بهبود عملکرد کارکنان خود در بازارهاي جهانی بایستی بر آموزش اصولی  اند که به دانند و دریافته مناسب میراه حل 
هاي بزرگ، آموزش کارکنان خود  همچنان که اخیراً در آمریکا و اروپا بسیاري از سازمان).  2003، 4جاکوب، واشینگتون(کارکنان توجه نمایند

میزان  هاي آموزشی به هاي آموزشی، فعالیت اند، بنابراین همراه با توسعۀ داخلی زیر ساخت ها و مؤسسات آموزشی سپرده اهخود را به دانشگ
هاي منابع  سپاري فعالیت دهد که براي برون عالوه بر این بررسی ادبیات موجود نشان می). 2004گاینی، ریچ من، (سپاري شده است زیادي برون

  .باشد هزینه، تخصص و ظرفیت می: ه وجود دارد که شاملانسانی سه دلیل عمد
با پیشرفت تکنولوژي بسیاري از . هاست هاي منابع انسانی کاهش هزینه سپاري فعالیت ترین دالیل براي استفاده از برون یکی از اصلی :هزینه
جویی  دنبال آن باعث صرفه کارکنان خود را افزایش و بهدنبال این هستند تا با استفاده از امکانات مراکز آموزشی بزرگ، یادگیري  ها به شرکت

  .ها شوند در هزینه
سپاري باعث افزایش  ها فاقد متخصصان آموزشی، براي تطابق با تغییرات سریع تکنولوژي هستند، استفاده از برون بسیاري از سازمان :تخصص

  .شود دسترسی سازمان به طیف متنوعی از کارشناسان و متخصصان می
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گویی به تغییرات سریع دنیاي اطراف،  سازد تا ظرفیت درونی خود را در پاسخ سپاري آموزشی سازمان را قادر می استفاده از برون :تظرفی

  ).2008، 1سیمون، گیبسون(افزایش دهد
  سپاري برونعوامل مؤثر بر 

استفاده از نظر متخصصان موضوع، عوامل مفروض  مشهود است با 1سپاري عوامل متعددي موثر هستند، همانطور که در جدول  بر پدیده برون
  :استخراج و شرح داده شده است

  گذارند سپاري اثر می عوامل مفروض که در برون): 1(جدول 

  نظران صاحب  سپاري عوامل الزم براي برون
 از استفاده براي الزم توانایی و مهارت دانش، بایستی مدیران: صالحیت

 .نمایند شناسایی را مناسب دهندگان ارائه دبتوانن و داشته را سپاري برون

  

  )2004( 2تایلر
  )2002(گاینی و کالس
  )2001(3باینز و همکاران

  )1995(4هاسکیسون و هیت

سپاري فعالیت آموزشی را دارا  سازمان بودجۀکافی براي برون: هزینه
  .باشد می

  )2003(5هاریس
  )2002(گاینی و کالس

  )1984(6والکر و وبر

  )2005(گاینی و کالس  . اعتماد بین مدیران سازمان و مؤسسۀآموزشی وجود: اعتماد
  )2005(لیمباچ

  )2000(وانگ و همکاران
  ) 1984(7سالدو و توماس
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 سازمان است، کوچکتر شرکت ةانداز هرچه: اندازة شرکت و وسعت
 و سازمان از خارج آموزشی مؤسسات با مذاکره براي کمتري قدرت

  . دارد راها  آن از استفاده

  )2008(گاالناکی
  )1975(ویلیامسون

بررسی این مورد که آیا سازمان منابع کافی براي : توجه به منابع سازمان
  .)کمبود منابع داخلی(آموزش کارکنان را دارد؟ 

  )2008(گاالناکی
  )2007(مک لوور

  )2002(گاینی و کالس 
  )1998(هال و تورینگتون

  )2007(مک لوور   .زمانوضعیت نیروي داراي صالحیت آموزشی درون سا
  )2002(گاینی و کالس
  )1995(1کویین و هیلمر

  )2008(کاشینگ   .ها میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان
  )2003(گاینی و کالس
  )2002(گاینی و کالس

  سپاري آموزشی و ادراك مثبت مدیران نسبت به استفاده از برون
ــ  ــی معتب ــان را   وجــود مؤسســات آموزش ــوزش کارکن ــد آم ــه بتوانن ر ک

   .بر عهده بگیرند

  )2011(شیها و چیانگ 
  )2004(2گایلی و همکاران
  )1999(کالس و همکاران

   
عوامل : سپاري اثر گذار می باشد که این عوامل  به سه دستۀ کلی شامل عامل مفروض بر برون 9گونه که در جدول باال مالحظه شد  همان

    . کار آموزشی تقسیم بندي شده است ی و عوامل مربوط به مؤسسۀ پیمانسازمانی وعوامل مدیریت
  عوامل سازمانی. الف

 سازمان از خارج آموزشی مؤسسات با مذاکره براي کمتري قدرت سازمان است، کوچکتر اندازة شرکت هرچه :اندازة شرکت و وسعت .1
 .)1975، ویلیامسون، 2008گاالناکی، (دارد راها  آن از استفاده و

؛ مک 2008گاالناکی، ( )کمبود منابع داخلی(بررسی این مورد که آیا سازمان منابع کافی براي آموزش کارکنان را دارد؟ :نابع سازمانم .2
  ).1998؛ هال و تورینگتون، 2002؛ گاینی و کالس، 2007لوور، 

                                                   
1 Quinn & Hilmer  
2 Gilley & et  
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متخصص آموزشی کافی  بررسی این که آیا سازمان داراي نیروي :وضعیت نیروي داراي صالحیت آموزشی درون سازمان .3

مک لوور، (شود سپاري می باشد؟ تحقیقات نشان داده که وجود نیروي متخصص آموزشی درون شرکت باعث کاهش استفاده از برون می
  ).1995، کویین و هیلمر، 2002، گاینی و کالس، 2007

، والکر و وبر، 2002، گاینی و کالس، 2003 هاریس،(باشد سپاري فعالیت آموزشی را دارا می سازمان بودجۀ کافی براي برون: هزینه .4
1984.(  

  عوامل مدیریتی. ب
 شناسایی را مناسب دهندگان ارائه بتوانند و داشته را سپاري برون از استفاده براي الزم توانایی و مهارت دانش و بایستی مدیران :صالحیت .1

 ).1995اسکیسون و هیت، ، ه2001، باینز و همکاران، 2002، گاینی و کالس، 2004تایلر،  (نمایند

سپاري  ادبیات موجود نشان داده است که استفاده از برون :سپاري آموزشی ادراك مثبت مدیران نسبت به استفاده از برون .2
، کالس و همکاران، 2004، گایلی و همکاران، 2011شیها و چیانگ، (صورت مستقیم تحت تأثیر ادراك مدیران قرار دارد آموزشی به

1999.( 

  کار آموزشی  امل مرتبط با مؤسسۀ پیمانعو. ج

دهد که یکی از عوامل مؤثر بر روي رضایت مشتریان، کیفیت خدمات ارائه شده  ادبیات موجود نشان می :رضایت مشتریان سازمان .1
ها  دیران شرکتباشد، م طور مستقیم در ارتباط با نحوة آموزش کارکنان ارائه دهندة این خدمات می که کیفیت خدمات به است و از آنجا

، گاینی و کالس، 2003، گاینی و کالس، 2008کاشینگ، (آورند سپاري آموزشی می براي افزایش کیفیت خدمات رو به استفاده از برون
2002 .(  

، گایلی و همکاران، 2011شیها و چیانگ، (تا این مؤسسات بتوانند آموزش کارکنان را بر عهده بگیرند :وجود مؤسسات آموزشی معتبر .2
 ).1999، کالس و همکاران، 2004

تري  ادبیات موجود نشان داده است که هرچه مدیران آموزشی اعتماد بیش :وجود اعتماد بین مدیران سازمان و مؤسسۀ آموزشی .3
 ،1984، سالدو و توماس، 2005، لیمباچ، 2005گاینی و کالس، (تر بودند سپاري خدمات راضی نسبت به مؤسسات آموزشی داشتند، از برون

  ).2000وانگ و همکاران، 
  سپاري هاي برون مالك

گیري در انجام این اقدام، به  مدت مهمی را در سازمان بر جاي خواهد گذاشت، لذا براي تصمیم سپاري اثرهاي کوتاه و بلند از آنجا که برون
تأکید نموده  "میزان اهمیت"و  "وانمندي سازمانقابلیت و ت"هال در مدل خود بر دو عامل اصلی  . هاي مربوط و اصلی نیاز است معیارها و مالك

منظور از قابلیت و توانمندي سازمان، مجموعه اي از منابع و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري است که براي انجام یک وظیفۀ ضروري . است
بنابر این مدل، .کند ازمان دارد، اشاره میاز سوي دیگر میزان اهمیت بر حساسیت و نقشی که فعالیت مورد نظر در کارآمدي و موفقیت س. است

زمانی که یک فعالیت براي سازمان داراي اهمیت زیاد است و سازمان در انجام آن فعالیت از توانمندي الزم برخوردار است، نیازي به 
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اندك  همیت زیاد و توانمندي سازمانی هایی که از میزان ا در مقابل فعالیت. دهد سپاري وجود ندارد و سازمان خود آن فعالیت را انجام می برون

  ).1386قهرمانی، حسن مرادي، (سپاري است برخوردارند بهترین زمان براي برون
  سپاري مزایا، معایب و موانع برون

ها،  زینهکنند، این مزایا شامل کاهش ه سپاري آموزشی را با توجه به مزایاي ناشی از آن انتخاب می ها برون سازمان گونه که  بیان شد همان
جویی در زمان، بهبود کیفیت آموزشی و ارتقاء آموزش  اي، صرفه هاي سرمایه هاي آموزشی، به حداقل رساندن هزینه دسترسی به بهترین شیوه

ت نفع مدیران اس طور قابل توجهی به سپاري آموزشی به کالس و همکاران بیان نمودند که برون).2008گاالناکی و دیگران، (باشد کارکنان می
همچنین ). 2008گاینی، کالس، (شود که براحتی به متخصصان امر آموزش دسترسی پیدا کنند ها باعث می جویی در هزینه چراکه عالوه بر صرفه

یدا دهد تا آنها بتوانند به تکنولوژي مورد نیاز خود دسترسی پ ها می سپاري آموزشی این امکان را به سازمان کوك اعالم نمود که استفاده از برون
عالوه بر موارد باال بایستی بیان شود یکی از عوامل مؤثر بر روي رضایت مشتریان، کیفیت خدمات ارائه شده است و از ). 2005کوك، (کنند

افزایش کیفیت ها براي  دهندة این خدمات است، مدیران سازمان طور مستقیم در ارتباط با نحوة آموزش کارکنان ارائه آنجا که کیفیت خدمات به
سپاري  اگرچه استفاده از برون تحقیقات نشان داده است که). 2003گاینی، کالس، (آورند سپاري آموزشی روي می خدمات به استفاده از برون

موارد ذیل را  توان طور کلی می به. کند ها فراهم می اي افزایش یافته است اما استفاده از آن خطراتی را نیز براي سازمان آموزشی بطور فزاینده
  :سپاري دانست ترین معایب برون عنوان اصلی به
 سازمانی فرهنگ با متناسب شده ارائه آموزش و نباشند سازمان فرهنگ درك به قادر است ممکن آموزشی خدمات دهندگان ارائه .1

 ).2008 کالس، گاینی،(نباشد

 ).2009هرتس، کیشور، (عنوان رقیب سازمان وارد بازار شوند خدمات، خود به ةدهند هاي ارائه این خطر همیشه وجود دارد که سازمان .2

 ).2005گاینی، کالس، (دهند هاي درونی کاهش می ها را براي افزایش مهارت سپاري آموزشی توانایی سازمان استفاده از برون .3

پاي خود  امر برون سپاري آموزش در پیش ها موانعی در سپاري، با مطالعۀادبیات موجود مشخص گردید که سازمان عالوه بر مزایا و معایب برون
  :کنند که این موانع عبارتند از احساس می

 نبود اطالع کافی پیمانکاران در خصوص شرکت؛ .1

 ها از میزان تعهد شده؛ ترس از باال رفتن هزینه .2

 کاران؛ ترس از کمبود مهارت پیمان .3

 ).1390مرادي، همتی، موتمنی، (کاران جدید دشواري تغییر به سمت پیمان .4
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  سپاري آموزش  هاي برون روش

گاهی اوقات، سازمان، با کارکنانی روبرو است که در انجام وظایف تخصصی دچار ضعف  :گیري از دانش متخصصان بیرونی بهره .1
از  ها نیاز پیدا کند که در هر دو مورد، دعوت در مواردي نیز ممکن است سازمان بنا به ضرورت به نوع خاصی از آموزش. دانشی هستند

جویی در هزینه و کاهش احتمال  یابی به مهارت مورد نیاز و صرفه سرعت دست. تواند به رفع نیاز سازمان بیانجامد متخصصان بیرونی می
 .هاي این رویکرد می باشند عنوان رقیب، از مهم ترین ویژگی ورود ارائه دهدنه خدمات به

برداري از دانش ایشان جهت رفع مشکالت علمی  تخصصان دانشگاهی و بهرهشناسایی اعضاي هیئت علمی یا م :ها همکاري با دانشگاه .2
یابی به مهارت و ایجاد  توان به دست هاي این رویکرد می از مهم ترین ویژگی. گردد سازمان، از جمله مصادیق همکاري محسوب می

 .هاي علمی سازمان اشاره نمود تخصص و ترمیم شکاف

شود، مبناي توسعۀ یک برنامۀ  رسمی میان دو یا چند سازمان انجام می  ري که بطور رسمی یا غیراین همکا :هاي آموزشی نامه تفاهم .3
توان به هزینۀکمتر، سرعت بیشتر در رسیدن به اهداف، انعطاف  هاي اصلی این رویکرد می از ویژگی. گردد آموزشی جدید محسوب می

 ).1995، 1کامپل(اشاره نمودگان فرهنگی ارائه دهنده پذیري منابع، کمک به رفع کمبودهاي علمی و کاهش عدم تناسب

هاي آموزشی  سپاري فعالیت ها بایستی دانش، مهارت و توانایی الزم را براي برون دهد که مدیران سازمان بطورکلی مطالب بیان شده نشان می
وزشی خوب را داشته باشند، بخوبی با آنها به دهندگان خدمات آم آنها بایستی صالحیت کافی در شناسایی ارائه. سازمان خود داشته باشند

سپاري آموزشی را  هاي برون عالوه بر این مدیران بایستی توانایی شناسایی بهترین روش.مذاکره بپردازند و توانایی ارزیابی کار آنها را داشته باشند
  .هم داشته باشند

  بحث و نتیجه گیري
شواهد . ازخوردي می داند که سازمان ها از طریق آن به توسعه شغلی و سازمانی اقدام می کنندبهسازي منابع انسانی را سیستم ب) 2001(مانکین 

شک آموزش، یکی از مؤثرترین گیري هر چه مؤثرتر،  بیمنظور تجهیز و بهسازي نیروي انسانی و بهره زیادي در دست است که نشان می دهد به
با وجود این به رغم ارزش استراتژیک آموزش در بهسازي منابع ). 2007؛ گراگلیس، 1385، عباسیان(رود شمار می تدابیر براي بهبود امور به

اما از مدیران آموزش انتظار می رود که براي ارتقاء . انسانی و توسعه سازمان، هر نوع آموزش و با هر کیفیت، به چنین نتایجی دست نمی یابد
سپاري آموزش کارکنان در  شود که موضوع برون گونه استنباط می تحقیقات قبلی این هاي بطورکلی از مجموع یافته. سطح آموزش تالش کنند

یابی به مزیت رقابتی در بازار جهانی، افزایش کارایی و  منظور دست اند به ها دریافته تر مورد توجه قرار گرفته و مدیران سازمان هاي اخیر بیش سال
آن چه که .باشد سپاري آموزش کارکنان گزینۀ مناسبی می مشتریان از کیفیت خدمات،  برون دنبال آن افزایش رضایت بخشی کارکنان و به اثر

عوامل سازمانی : شامل سپاري برونها بود که بر اساس آن عوامل موثر بر  آموزش در سازمان سپاري بروناین مقاله به آن پرداخت بررسی فرآیند 

                                                   
1 Campbell 
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به تفصیل  سپاري برون هاي ، مزایا، معایب، موانع و روشسپاري برون هاي ر آموزشی، مالكکا وعوامل مدیریتی و عوامل مربوط به مؤسسۀ پیمان

  :گردد آموزشی کارکنان ارائه می سپاري برونبا توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر در راستاي بهبود امر . مورد بحث قرار گرفت
از ها  شود سازمان می پیشنهاد ها با یکدیگر قبل از انتخاب، مقایسه آنکار آموزشی و  انجام تحقیقات کامل در خصوص مؤسسات پیمان .1

سازمان و مشاغل موجود واقف بوده، تا قادر باشند کارکنان را طوري هاي  شسساتی استفاده کنند که بر اهداف، استانداردها و ارزؤم
جزئی از یک کل و در ارتباط با اهداف عالی سازمان نوان ع بهپرورش دهند که بتوانند سازمان را همچون یک کل ببینند و جایگاه خود را 

  دریابند؛
طورکه بیان شد براي برون سپاري آموزشی، روش هاي گوناگونی مطرح می باشد، مدیران سازمان ها بایستی با توجه به شرایط و  همان .2

 .امکانات سازمان بهترین روش را براي برون سپاري بکار ببرند

با . آیند به شمار می سپاري برونگیري براي  هاي مهم تصمیم در انجام آن فعالیت از مالك "توان سازمان "و  "اهمیت فعالیت"دو مالك  .3
 هاي مهم و اختصاصی دیگر نیز بیندیشد؛ ها، به مالك هاي عملی این مالك وجود این هر سازمان باید ضمن مشخص کردن مصداق

 سپاري بروندر برون سپاري مطرح می باشد اما مدیران سازمان ها بایستی در اگرچه بحث کاهش هزینه ها به عنوان یک شاخص مهم  .4
 . هم به عنوان دو شاخص مهم تر توجه نمایند  "کیفیت و اثر بخشی آموزش"ها به  آموزش عالوه بر هزینه
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