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   ي سازمانیها سپاري آموزش برونبه منظور انتخاب مؤسسه آموزشی مناسب 

   )دانشگاه قم: مطالعه موردي( 
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  چکیده
و انتخاب  سپاري آموزشهاي سازمانی بندي معیارهاي مؤثر در برون ن مقاله به دنبال شناسایی، اولویتای :هدف

، ابتدا با مطالعۀ ANPBOCRدر این تحقیق با رویکرد جامع  :روش. مؤسسه آموزشی مناسب بوده است
ا، تعیین و ماتریس گیري از نظرات خبرگان، معیارهاي مؤثر و وابستگی میان معیاره بهره پژوهش و ادبیات

 سپس  .شد، مشخص و امتیازات نسبی مؤسسات شناسایی  سات زوجی تشکیل و اولویت معیارها پژوهشمقای
با در نظر گرفتن در نهایت،  انجام و نتایج به صورت عددي و گرافیکی نشان داده شد و رتبه بندي گزینه ها

ارهاي رفتار سازمانی مناسب و دارا بودن فرهنگ معی :ها یافته. شد مناسب انتخاب موسسه، عیارهاي پژوهشم
سازمانی مناسب، برگزاري به موقع دوره هاي آموزشی، نبود کنترل بر فرآیند آموزش و نحوه ارزشیابی، 
مهمترین معیارهاي تصمیم گیري محسوب می شود و با در نظر گرفتن معیارهاي پژوهش بهترین انتخاب، 

سپاري آموزشی، ابتدا  به کارگیري راهبرد برون مدیران هنگام :گیري نتیجه .است 2موسسه آموزشی شماره 
سپاري پرداخته، سپس با در نظر گرفتن  ها، فرصتها و ریسکهاي حاصل از این برون باید به بررسی مزایا، هزینه

، در صورت مفید بودن این راهبرد براي سازمانشان، ات آموزشی مورد نظرمؤسسالویت بندي  و این موارد
  .سازي آن انجام دهند قدامات بعدي را در جهت پیادها

  
، فرایند تحلیل BOCRگیري چندمعیاره، مدل  سپاري آموزشهاي کارکنان، تصمیم برون :واژگان کلیدي

  .(ANP)اي شبکه
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 مقدمه) الف
 سپاري در صنعت در سپاري، بیانگر آن است که راهبرد برون گرفته در زمینۀ برون مطالعات گوناگون صورت

سال  10روند تحول این مفهوم را طی  1نوردین. روست اي روبه هاي متفاوت، با پذیرش و مقبولیت گسترده حوزه
میالدي از تمرکز بر تأمین مواد  70سپاري از دهۀ  دهد که برون نتایج مطالعۀ وي نشان می. گذشته بررسی کرده است

سازي  آموزش و به«ر جدیدترین شکل خود؛ یعنی اي و د اولیه و خدمات فنی، به سمت خدمات اداري و مشاوره
توانند تنها با  معتقد است که مدیران نمی 2کورتز؛ به طوري که امروزه )10: 2006نوردین، (تحول یافته است» کارکنان

پرداختن به آموزش منابع انسانی در سازمان از عهدة این امر بر آیند و شاید بهترین راه براي کاهش مشکالت موجود 
  )2012کورتز، (.دستیابی به نتایج مطلوب، سپردن وظیفۀ آموزش به بیرون از سازمان استو 

سپاري در آموزش کارکنان، تصمیمی پیچیده و اقدامی ضروري براي  گیري براي برون از آنجا که تصمیم
اجزاي سازمان در رود، لذا مدیران باید قبل از هر اقدام، اثرات گوناگون آن را بر تمامی  سازمانها به شمار می

ها اعم از فنی و غیر فنی از دیدگاه  مدت و بلندمدت مد نظر قرار داده، در به کارگیري آن، به تمامی جنبه کوتاه
نفعان، سهامداران، کارکنان و در نهایت، اهداف سازمان توجه کنند تا ضمن حمایت از سوي سازمان، با  مشتریان، ذي

  .مشکالت عدیده مواجه نشوند

سپاري توأم با فرایند آموزش  ها، تعیین مالکهاي اصلی برون یی دقیق نکات ذکر شده، مستلزم درك پیچیدگیشناسا
قصد دارند به ) به ویژه مدیران منابع انسانی(لذا چنانچه مدیران ارشد. سپاري است سازمانی و سطوح متفاوت برون

هاي توانمند به اهداف و رسالتهاي خود دست یابند، الزم سازي منابع انسانی پرداخته و با استفاده از نیرو آموزش و به
قهرمانی (ها و فعالیتهاي آموزش سازمانی به بررسی دقیق و جامع بپردازند سپاري بخشهایی از برنامه است تا نسبت به برون

باشیم که  ل میسپاري به دنبال پاسخ این سؤا توان چنین برداشت کرد که در برون بنابر این، می). 1386و حسن مرادي، 
لذا بایستی . کند سپاري تا چه اندازه سازمان را در رسیدن به هدفش یاري می خواهد به کجا برسد و برون سازمان می

راهکاري را برگزید که در راستاي اهداف اصلی و نیازهاي واقعی سازمان بوده و ضمن رعایت ضوابط و استانداردها، با 
از این رو، قبل از هر اقدامی، الزم است بخش منابع انسانی  .)2004 3جاسپر،(ماهنگ باشدهاي منابع انسانی سازمان ه ویژگی

ها، نقاط ضعف و تهدیدهاي تمامی مراحل آموزش سازمان، اعم از  سازمان به بررسی دقیق فرصتها، توانمندي
روشن . بپردازد... آموزشی و  راهبردهاي توسعۀ منابع انسانی، تشخیص نیازهاي آموزشی کارکنان، تنظیم و اجراي برنامه

اندازي یک واحد آموزش، قادر به انجام این مهم نخواهد بود و با واگذاري این فعالیت به  است که هر سازمانی، با راه
هاي کالن کشور نیز که در رابطه  مشی بررسی خط. اي، از مزایاي آن نیز برخوردار خواهد شد افراد و یا سازمانهاي حرفه

  .است خود مؤید این مطلب است... سازي، واگذاري امور به بخش خصوصی و  گري دولت، کوچک يبا کاهش تصد

                                                
1. Nordin 
2. Krotz 
3. Jasper 
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سپاري  بندي عوامل مؤثر در برون از این رو، این پژوهش در تالش است، ضمن شناسایی دقیق و اولویت
زشی و در نهایت، بندي مؤسسات آمو ریسکها، به اولویتها، فرصتها و  آموزشهاي سازمانی در قالب مزایا، هزینه

و با تکیه بر روش  BOCR1بر مبناي مدل  سپاري آموزشهاي سازمانی براي برونانتخاب مؤسسه آموزشی مناسب 
  .گیري چندمعیاره در محیطی دانشگاهی بپردازد به عنوان روش تصمیم 2(ANP)اي فرایند تحلیل شبکه

  

  سپاري آموزش برون) ب
 3گاالناکی(شوند  هاي مالی مبناي موفقیت سازمانها محسوب می اي سرمایههاي فکري به ج در دنیاي امروز، سرمایه

این دلیل ، )2002و همکاران،  4گاینی(تهاي فکري اس و از آنجا که فعالیتهاي آموزشی به منظور توسعۀ سرمایه )2008همکاران، 
آنان به شمار  6و بالندگی 5زيسا گذاري سازمانها در آموزش کارکنان و اقدام براي به محکمی براي تمرکز سرمایه

تري عمل  به بیان دیگر؛ هر چه سازمانها در آموزش کارکنان خود به صورت گسترده .)2006 7بروکس و نافوخو،(آید می
 ) 2005 8لیمباچ،( .کنند، به همان اندازه در مقایسه با سایر سازمانها در وضعیت رقابتی بهتري قرار خواهند گرفت

یک مدل مدیریتی اشاره دارد که بر اساس آن سازمان ها فعالیت هاي مربوط به آموزش  برون سپاري آموزش به
این مدل . ، برون سپاري می کنندکارکنان خود را به طور جزئی یا کلی به سازمان هاي حرفه اي فعال در زمینه آموزش

هاي مرتبط با نگهداري برد می انجامد و ضمن کاهش هزینه -به یک موقعیت برد) برون سپاري آموزش(مدیریتی
  .)92011چو دهوري،(سیستم آموزش، بسیار مهمتر اینکه، به ارتقاي مزیت هاي زقابتی یک سازمان کمک می کند

هاي آموزش ضمن  ، اگرچه تواناسازي نیروي انسانی در سازمانها از طریق اجراي دوره10ولینگتوناز دیدگاه 
ههاي اجرایی است که کارکنان خود را براي فعالیتهاي خدمت و آموزش کارکنان به عهدة آن بخش از دستگا

 ، با این وجود،)1384نکوئی مقدم و میررضائی، (دهند اي مختلف آموزش میهدستگاه آماده و آنان را براي قبول مسئولیت
این دهد که بسیاري از سازمانهاي تولیدي و خدماتی ضمن پرداختن به این مهم، به درستی از انجام  آمارها نشان می

رو  اند، بلکه با کاهش انگیزة نیروي انسانی روبه از دست داده امر برنیامده و در نتیجه، نه تنها منابع و فرصتهاي خود را
ترین سرمایۀ سازمان براي رسیدن به اهداف سازمانی است، سازمانها براي  از آنجا که نیروي انسانی، مهم.باشند می

شرفت فزایندة علوم، ناگزیر به ایجاد ساختارهاي مختلف و فراهم کردن شرایط حفظ این سرمایه و تطابق با رشد و پی

                                                
1. Benefits, Opportunities, Costs & Risks  
2.Analytic Network Process 
3. Galanaki 
4. Gainey 
5. Improvement 
6. Development 
7. Brooks & Nafukho 
8. Leimbach 
9 .Chaudhuri 
10. Wellington 
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سپاري به عنوان یکی  برون. )1388لطفی و همکاران، (اند سپاري مندي بیشتر از امکانات گستردة بیرون سازمانها؛ یعنی برون براي بهره
ست و گرچه در گذشته بیشتر فعالیتهاي اداري و وري مطرح ا از ابزارهاي کلیدي توسعۀ انسانی سازمانها و ارتقاي بهره

در  ،)2005 1والتر،(شدند، اما به دنبال تأثیر قابل توجه تغییرات اقتصادي در بخش خدمات آموزشی سپاري می اقتصادي برون
 2گورچیک،(سپاري در فعالیتهاي منابع انسانی، از جمله فعالیتهاي آموزشی ضرورت یافته است هاي اخیر استفاده از برون دهه

دهد به میزان  سپاري فعالیتهاي آموزشی به سازمانها اجازه می کنند که برون پژوهشگران مدیریت منابع انسانی بیان می. )2005
بیشتري روي فعالیتهاي داخلی سازمان متمرکز شوند؛ عالوه بر اینکه به علت تغییرات سریع در فنّاوري، بسیاري از بخشهاي 

سپاري  ابع داخلی و مهارت کافی براي سازگاري پیوسته با این تغییراتند؛ بنابر این، استفاده از برونمنابع انسانی فاقد من
  .روز باقی بماند و مهارتهاي کارمندان به دانش تواند این اطمینان را بدهد که آموزشی می

رکنان خود در بازارهاي جهانی باید اند که به منظور حفظ رقابت و بهبود عملکرد کا امروزه تقریباً همۀ سازمانها دریافته
از آنجا که آموزش فرآیندي تکراري، خسته کننده و زمان . )2003 3جاکوبز و واشینگتون،(به آموزش اصولی کارکنان توجه کنند

بر است، بنابراین بسیاري از سازمان هاي بزرگ، آموزش کارکنان را درون خود انجام می دهد؛ درحالی که سازمان هاي 
در آمریکا و اروپا بسیاري  .)2014 ٤بنسال،(متوسط ممکن است منفعت خود را در برون سپاري این فعالیت ها ببینند کوچک و

بنابر این، همراه با توسعۀ . اند از سازمانهاي بزرگ، آموزش کارکنان خود را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی سپرده
  )2002گاینی و همکاران، (.سپاري شده است یزان زیادي برونداخلی زیرساختهاي آموزشی، فعالیتهاي آموزشی به م

 فهم زمینۀ تواند میسپاري آموزشهاي سازمانی  پژوهشهاي انجام شده در زمینۀ برون تاریخی پیشینۀ بررسی
  .آورد فراهم را آن رت عمیق

  سپاري آموزش برونمروري بر تاریخچه و مطالعات صورت گرفته دربارة : 1 جدول
 )ان(وهشگرپژ ها یافته

سپاري فعالیتهاي منابع انسانی توجه زیادي به حفظ فرهنگ شرکت داشته و سازمان پیمانکار را با فرهنگ  سازمانها در برون
 .کنند حاکم بر شرکت آشنا می

 5هابف استرو و تري
)2003( 

ت، تئوري تغییرات اجتماعی و دیدگاه سپاري در زمینۀ آموزش و توسعه، اقتصاد هزینه مبادال به منظور درك بهتر تأثیرات برون
کنندگان بیرونی آموزش مورد استفاده قرار مبتنی بر منابع را براي شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندي مشتري با تأمین

، رابطۀ میان رضایتمندي مشتري و تعداد فروشندگان 7و ویژگی قرارداد 6نتایج حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی. دادند
  .کند هاي شرکت را تعدیل می ارتباط، آموزش، و ویژگی

 8گاینی و کالس
)2003(  

ها و افزایش نوآوري در شرکتهاي  سپاري آموزش کارکنان در دو زمینۀ مالی و نوآوي مؤثر است و باعث کاهش هزینه برون
 .شود تولیدي می

 9گیلی، گریر و رشید
)2004( 

                                                
1. Walther 
2. Gurchiek 
3. Jacobs & Washington 
4 .Bansal 
5  . Stroh&Treehuboff 
6. Socially-Oriented Trust 
7. Contractual Specificity 
8  . Thomas&Klaas 
9 .Gilley,Greer&Rasheed 
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همچنین . شود ها و افزایش تمرکز بر فعالیتهاي راهبردي سازمان می اهش هزینهسپاري به عنوان یک فرصت باعث ک برون
 .کنند سپاري می درصد از آموزشهاي کارکنان خود را برون 60دریافتند که در بلژیک، سازمانها اغلب 

 1دلموتی و سلس
)2008( 

پذیري و تمرکز بیشتر  ، افزایش انعطافسپاري آموزش کارکنان، دالیلی مثل کاهش هزینه، افزایش کیفیت خدمات براي برون
. ترین دلیل عنوان شده است بر مسائل راهبردي سازمان وجود دارد که در این میان، تمرکز بیشتر بر مسائل راهبردي سازمان، مهم

نان، دهندة خدمات، کاهش توانایی کارک توان به وابستگی به شرکتهاي ارائه سپاري می ترین ریسکهاي برون همچنین از مهم
  .سپاري اشاره کرد هاي پنهان و واکنش منفی کارکنان به برون هزینه

گنزالس، گاسکو و 
  )2009( 2لیوپیس

سپاري فعالیتهاي کارمندیابی و آموزش در سازمانها و اثربخشی این  ضمن بررسی رابطۀ بین تصمیمات مربوط به برون
فعالیتهاي مدیریت منابع انسانی باید همراستا با راهبرد شرکت سپاري  تصمیمات، استدالل کردند که تصمیمات مربوط به برون

سپاري فعالیت کارمندیابی به طور مثبت با اثربخشی وظیفۀ منابع انسانی درك شدة مدیران صفی  همچنین دریافتند که برون. باشد
 .نی یافته نشدسپاري آموزش و اثربخشی منابع انسا اي بین برونبا وجود این، هیچگونه رابطه. رابطه دارد

 3چیانگ و شی
)2011( 

اعتماد، فهم کسب و کار و ارتباطات، تأثیر مثبت زیادي بر روي موفقیت : متغیرهاي مربوط به کیفیت مشارکت همچون
ش سپاري شده به وسیلۀ سازمانها، آموز سپاري فعالیتهاي منابع انسانی دارند و در زمینۀ تعداد فعالیتهاي منابع انسانی برون برون

 ).درصد 63.5حدود .(سپاري شده است فعالیتی است که بیش از سایر فعالیتها برون

عبدالحلیم و همکاران 
)2014( 

سپاري شده با  رابطه مثبتی بین معیارهاي خاص ادراکات کارمند از کیفیت، مفید بودن و حمایت سرپرست از آموزشهاي برون
 .تعهد سازمانی وجود دارد

چودهوریا و بارتلت 
)2014( 

سپاري آموزش سازمانی شناسایی کردند که نتایج نشان داد که ترس از کمبود مهارت پیمانکاران  عامل را به عنوان موانع برون 8
  .باشدسپاري می ترین مانع در برون مهم

 و تمنی، مراديؤم
  )1390( همتی

و با ) زیرمعیار 8معیار اصلی و  4شامل (ده دهنده خدمات آموزشی را شناسایی کرمعیارهاي الزم براي انتخاب شرکت ارائه
ها و انتخاب شرکت مناسب براي بندي شرکتاقدام به الویت Expert Choice(EC)افزار و نرم AHPاستفاده روش 

  .سپاري دوره مدیریت منابع انسانی استراتژیک کردند برون

ابطحی و سامع 
)1390(  

 سازمانی، چارچوبی عوامل مزایا، موانع و ریسکها و شامل سازمانی، آموزشهاي سپاري تصمیم برون بر مؤثر عوامل بر تکیه با

 .اند کرده  ارائه آن رد یا پذیرش و استراتژیک سپاري برون تصمیم براي

 تربتی، فیروزشاهی،
  )1390( نادري و اقبالی

 مالکهاي آموزشی، پیمانکار سۀمؤس به مربوط عوامل و مدیریتی سازمانی، عوامل عوامل شامل سپاري برون بر مؤثر عوامل

  .مورد بررسی قرار دادند  سپاري را برون روشهاي و موانع معایب، مزایا، سپاري، برون
کرمی، آهنچیان و 

  )1392(سیروسی 
هاي اصلی و چرخش واریماکس، معیارهایی چون هزینه آموزشی و رفاهی، کیفیت آموزشهاي  با استفاده از روش تحلیل مولفه

بندي مراکز آموزشی از  امکانات آموزشی و رفاهی در مراکز آموزشی را مورد بررسی قرار داده و جهت اولویت ارایه شده و
  .استفاده کردندAHPتکنیک 

خسروي توکلی، 
رضایی ، ویشکائی

 )1393(ی یوسف

 به آموزش مدیریت واگذاري مزایاي و (4PT) آموزشی چهارم طرف سازمانهاي مفهومی چارچوب روشن کردن ضمن

فریدمن،  آزمون از گیريبهره با معیارها از هریک اهمیت بررسی و کنندهتأمین انتخاب در مالحظه قابل نکات و ذکر آنها،
 شده بررسی همبستگی کرامر آزمون از استفاده با که کنندهتأمین انتخاب معیارهاي از و هریک صنعت نوع دریافتند که بین

تأمین انتخاب مختلف معیارهاي هاي رتبه میانگین بین 0.99  اطمینان با آماري لحاظ ندارد و به وجود معناداري رابطه هیچگونه
 در را اولویت و اولین سهم ت، در مقایسه با سایر معیارها بیشترینمعیار کیفی و دارد وجود معناداري آموزش تفاوت کننده

  .داراست آموزش کنندهتأمین انتخاب

اکبري و جوکار 
)1393(  

را به عنوان یکی  در سالهاي اخیر خود آموزش سپاري دهد که برون نشان می پژوهش بررسی ادبیات در مجموع،
پدیدة دیگري عاري از اشکال  هر مانند سپاري نیز اما برون. مدیران معرفی کرده است اهمیت پر از رویکردهاي

سپاري آموزشهاي  برون. بردار به دنبال دارد نبوده و در کنار مزایاي فراوان خود، مخاطراتی را براي سازمان بهره

                                                
1 .Delmottee&Sels 
2 .Gonzalez,Gasco&Liopis 
3. Chiang&Shih 
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ي نظیر سپاري آموزشهاي سازمانی، معیارهاي متعدد سازمانی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ به طوري که در برون
از سوي دیگر، با وجود  .حداقل کردن هزینه، افزایش کیفیت و غیره باید به صورت همزمان در نظر گرفته شوند

بندي معیارهاي  و دسته BOCRبا استفاده از چارچوب  پژوهشارتباط و وابستگی بین بسیاري از این معیارها، در این 
به عنوان روش  ANPا، ریسکها و با استفاده از روش ها، فرصته شناسایی شده در چهار گروه مزایا، هزینه

بندي معیارهاي انتخاب مؤسسات  دهد، به اولویت گیري چندمعیاره که وابستگی بین معیارها را مد نظر قرار می تصمیم
  .خواهیم پرداختسپاري در محیط دانشگاهی  آموزشی و در نهایت، انتخاب مؤسسۀ آموزشی مناسب جهت برون

  

 چندمعیاره گیري تصمیم سی روشهايشنا نوع) ج

فرایند  1مراتبی، سلسله فرایند تحلیل روشهاي شامل بندي، اولویت مسئلۀ براي استفاده مورد روشهاي ترین رایج
 فازي هاي مجموعه 4چندشاخصه، مطلوبیت نظریۀ ،3ELECTRE :همچون 2برتر هاي رتبه روشهاي اي و تحلیل شبکه

 معیاري نیازمند آنها بیشتر و معیارها و 5ها گزینه تعریف مستلزم روشها این تمام. ستا ریاضی ریزي برنامه مدلهاي و
 ترکیب چگونگی نظر از آنها وجود، این با. )2005 7؛ پنیویتی،2002 6بلتون و استوارد،(معیارهاست نسبی اهمیت ارزیابی براي

 است، معیاره چند کار یک خود روشها، بقیۀ ینب از روش یک انتخاب. )2002 8دتري،(کنند می فرق هم با ها داده کردن
 روش، اجرایی قابلیت و بودن عملی مسئله، ساختار و ها داده 9تناسب(باشند موردنظر مختلفی اهداف همچنانکه

در  شود؛ حل MCDM11 روش وسیله به باید مسئله این که کند می پیشنهاد )2002(10هان). غیره و تصمیم پذیرش
 چنین به پرداختن منظور به. انجامد می 12باطل دور به رویکردي چنین که کنند می استدالل دیگري محققان حالی که

. )1998 13گویتون و متال،(است شده پیشنهاد MCDM مناسب روش انتخاب به کمک براي چارچوبی اي، مسئله
اولیه  روشهاي به که کنند می ارائه شده استفاده عادي طور به روش 29 از مناسبی بررسی همکاران، و 14کریتوپولوس

 یک از استفاده نیز دیگر برخی. اند شده تقسیم بندي رتبه و روشهاي 15انفرادي، ترکیب معیار روشهاي ،)مقدماتی(
 به دار مسئله گیري تصمیم و اطالعات قالب در عملیاتی، روشهاي به راجع سؤاالتی به پرداختن 16شناسی، نوع درخت
 چهار اي، مطالعه در نیز دیگري محقق. )1996و همکاران،  17الریبی(کنند می شنهادپی را مناسب روش یک به رسیدن منظور
 درگیر افراد ترجیحات سپس و داد قرار استفاده مورد مشکل همان حل منظور به را MCDMمعروف مختلف روش

                                                
1. AHP 
2. Outranking Methods 
3 . Elimination Et Choise Transiation Reality 
4. Multi Attribute Utility Theory (MAUT) 
5. Options 
6. Belton and Steward 
7. Peniwaiti 
8. Detre 
9. Appropriateness 
10. Hanne 
11 . Multiple Criteria Decision Making 
12. Vicious Circle 
13. Guitouni & Matel 
14. Kriytopoulos 
15. Single Synthesizing Criterion Methods 
16. Typology Tree 
17. Laaribi 
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) گرافیکی(ترسیمی نتایج بوده، فهم ساده باید مدلها که دهد می نشان او هاي یافته .ساخت منتشر را گیري تصمیم فرایند در
  )2005 1زاك،(.باشد داشته همخوانی انسانی تفکر با و بوده مناسب استفاده براي کرده، ترکیب را عددي و

 پرسش هشت از چارچوبی 2008 سال در 2ولگاریدوسو  لوپولوس، کریتوپولوس شد، اشاره بدان آنچه اساس بر
  :داد پاسخ آنها به باید گیري تصمیم مسئله هر براي MCDM روش ترین مناسب انتخاب منظور به که کردند ایجاد

 پیوسته؟ یا اند گسسته) ها گزینه( آلترناتیوها مجموعۀ آیا .1
 نامطمئن؟ یا است مطمئن گیري تصمیم محیط آیا .2
 دهد؟ می را معیارها بین 3)جایگزینى رابطۀ( تبادل اجازة گیري تصمیم مسئلۀ آیا .3
 ست؟ا مراتبی سلسله مسئله ساختار آیا .4
 ؟)مختلط یا کیفی کمی،(است صورت چه به ها داده شکل .5
 است؟ آسان کاربرد، و درك نظر از مورد نظر، روش آیا .6
 دارد؟ وجود نتایج عددي و ترسیمی) ارائه(نمایش امکان آیا .7
 دارد؟ مطابقت و همخوانی انسان تفکر طرز با موردنظر روش آیا .8
 آموزشی، مؤسسۀ انتخاب مسئلۀ. است روش ترین مناسب ANP روش تحقیق، مورد براي این سؤاالت به پاسخ با

 مورد را معیارها میان در) جایگزینى رابطه(تبادل و اطمینان شرایط تحت مؤسسات انواع از 4گسسته اي مجموعه
 به )کیفی و هم کمی هم(معیارها زیرا پردازد؛ نمی مراتبی سلسله مسئلۀ به تحقیق این عالوه، به. دهد می قرار مالحظه
 حذف 2 و 1 سؤال وسیله به فازي هاي مجموعه و MAUTروشهاي  خالصه، طور به. دارند وابستگی یکدیگر

 قرار نظر مد را نامطمئن محیطی و شوند می مربوط پیوسته آلترناتیوهاي از اي مجموعه با مسائلی به آنها زیرا شوند؛ می
 معموالً آنها زیرا شوند؛ می گرفته نادیده ریاضی ریزي برنامه روشهاي بنابر این،. )2006و همکاران،  5فیگویرا(دهند می

روش  که شد معلوم این، بر عالوه .)2001و همکاران،  7بوئر ؛ دي2006 6یانگ و چن،(دهند می قرار مد نظر را کمی معیارهاي
AHP اگرچه. نیست تحقیق این براي مناسبی روش اش مراتبی سلسله ساختار خاطر به AHP و ANP کنیکهايت  
 به براي AHP اما آورند، می فراهم را ناملموس و ملموس فاکتورهاي بررسی امکان که اند چندمعیاره گیري تصمیم
 به. نیست کافی معیارها روي بر آلترناتیوها تأثیرات و خودشان روي بر معیارها از سطح همان تأثیرت آوردن دست
 موجب گرچه شود؛ می محاسبه ANP وسیلۀ به ت آموزشیمؤسسا اولویتهاي ،AHP هاي کاستی بر غلبه منظور

 ترین مناسب نهایت، در. )2008و همکاران،  8دمیرتاس(شود می تر پیچیده محاسبات و زوجی مقایسات تعداد در افزایش
 فراهم را نتایج عددي و ترسیمی) نمایش(ارائۀ  امکان دو هر که باشند می ANP روش و ELECTRE روش روشها،

 دهد نمی را معیارها بین )جایگزینى رابطۀ(تبادل اجازة ELECTRE روش که حقیقت این گرفتن نظر در با .سازند می
 مطابقت و همخوانی انسانی تفکر طرز با ANP روش که است این بر اعتقاد عموماً اینکه خاطر به دیگر طرف از و

                                                
1. Zak 
2. Leopoulos & Voulgaridou 
3. Trade-off 
4. Discrete 
5. Figueira 
6. Yang and Chen 
7. De Boer 
8. Demirtas 
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 بندي اولویت براي ،بنابراین ،)2005زاك، (است آسان کاربرد و درك نظر از ANPوش از آنجا که ر و )2007ساتی، (دارد
   .شود می انتخاب آموزش فرایند سپاري برون معیارهاي

تواند فرایند حل مسئله را بهبود  است که می BOCRاصالح شده در این مقاله بر مبناي مدل  ANPساختار 
ها و ریسکها در هر  رصتها، هزینهف) سودها(هاي مزایا  مراتبی است که روي جنبه این مدل، ساختاري سلسله. بخشد

هاي  نگرشی جامع و راهبردي است که ویژگی BOCRمدل . )2004 1ساتی و ازدمیر،(کند گیري تمرکز می مسئلۀ تصمیم
  )2006 2لیانگ و لی،(.گیرد مدت و بلندمدت، مثبت و منفی و ملموس و ناملموس را در بر می کوتاه

مدلی جامع براي ارزیابی و انتخاب مؤسسات آموزشی به منظور بنابر این، هدف اصلی این مقاله، ارائۀ 
توان به  را می پژوهشخروجی این  .گیرد معیارهاي متنوعی را در بر میسپاري آموزشهاي سازمانی است که  برون

  :صورت ذیل فهرست کرد
 مؤسسات آموزشی بر اساس ساختار بر ارزیابی و انتخاب  معیارهاي مؤثرBOCR؛ 

 مؤسسات آموزشی؛عیارهاي مؤثر بر انتخاب بندي م اولویت 

 ؛مؤسسات آموزشیبر اساس مزایا، فرصتها، هزینه، و ریسکها و نیز ارائۀ اولویت کلی مؤسسات آموزشی بندي  اولویت 

 سپاري آموزشهاي سازمانی به لحاظ اولویت جهت برونمؤسسۀ آموزشی ترین  انتخاب مناسب. 

  مدل مفهومی پژوهش) د
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1. Ozdemir 
2. Liang & Li 

مدل پیشنهادي  :1 رنمودا

 )1(موسسه آموزشی  )2(موسسه آموزشی  )3(موسسه آموزشی 

 اقتصادي. 1
  فنّاورانه. 2

  اجتماعی

 اقتصادي. 1

 اجتماعی. 2

 اقتصادي. 1

 اجتماعی. 2

 اقتصادي. 1

 اجتماعی. 2

انتخاب 
ترین  مناسب

 سسه آموزشیؤم

 شبکه سودها شبکه ریسکها شبکه فرصتها ها شبکه هزینه



  
  
  

  
  249  ...ها   سسه آموزشی مناسب برون سپاري آموزشانتخاب مو

  فرایندتحقیق )ه
ترین  بندي معیارهاي مؤثر در انتخاب مؤسسات آموزشی و انتخاب مناسب هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت

در ادامه، هر یک . هاي آموزشی در محیط دانشگاهی است سپاري دوره مؤسسۀ آموزشی به لحاظ اولویت جهت برون
  .دشون از گامهاي طی شده براي انجام تحقیق توضیح داده می

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مراحل انجام پژوهش: 2نمودار 

  سؤاالت تحقیق. 1
 سپاري آموزشهاي سازمانی کدامند؟ معیارهاي مؤثر در انتخاب مؤسسات آموزشی به منظور برون -

سپاري آموزشهاي سازمانی به چه  بندي معیارهاي مؤثر در انتخاب مؤسسات آموزشی به منظور برون اولویت -
 صورت است؟

سپاري آموزشهاي سازمانی کدام گزینه  ترین مؤسسۀ آموزشی به لحاظ اولویت و ارجحیت جهت برون اسبمن -
  است؟

 

 تعیین الویتهاي آلترناتیوها و انتخاب مؤسسات آموزشی مناسب

 )شناسایی مؤسسات آموزشی(آلترناتیوها  شناسایی

 BOCRهاي شناسایی معیارهاي موثر تحت شایستگی

 )عیارها و آلترناتیوهام(مقایسات زوجی 

  و تعیین روابط ANPایجاد مدل 

 مؤسسات آموزشی BOCRمحاسبه وزنهاي 

 BOCRسنجش یا ارزیابی 

  تعیین اهمیت نسبی معیارهاي موثر در انتخاب مؤسسات آموزشی
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 مراحل انجام تحقیق. 2

  جهت اجراي مدل) آلترناتیوها(شناسایی مؤسسات آموزشی ) یک

آموزش  هاي آموزشی جاري مورد انتظار سازمانها را در زمینۀ مؤسسات آموزشی باید قادر باشند نیازمندي
از این رو، سازمانها باید مؤسساتی را . کارکنان برآورده سازند و بتوانند بهبود مستمري را در این زمینۀ دنبال کنند

شناسایی مؤسسات آموزشی . براي ارزیابی مد نظر قرار دهند که معتقد باشند شانس بیشتري براي عقد قرارداد دارند
تعداد این  .واحد تشکیالت و تحول اداري دانشگاه قم انجام گرفتبر اساس مرور اسناد و مدارك موجود در 

مؤسسات، سه مؤسسه بود که بنا به درخواست دانشگاه قم از ذکر نام آنها در اینجا خودداري شده و نامگذاري آنها 
 .انجام گرفته است 3، 2، 1به صورت مؤسسۀ 

  BOCRهاي  زشی تحت شایستگیشناسایی و تعریف معیارهاي مؤثر در انتخاب مؤسسات آمو) دو

اي و بررسی تحقیقات انجام شده،  کنندگان و انجام مطالعات کتابخانه با استفاده از الگوهاي انتخاب تأمین
بندي بسیار زیاد و بعضاً متفاوت  با توجه به کثرت و دسته. معیارهاي مؤثر بر انتخاب مؤسسات آموزشی شناسایی شد

، از عوامل مؤثر بر معیارهاي تأثیرگذار در انتخاب )خرید(محیط و وضعیت تأمین از معیارها و با توجه به اینکه
کارشناسان واحد آموزش کارکنان و کارکنان هاي تخصصی با تیمی از افراد و  کننده است، با انجام مصاحبه تأمین

موزشی مناسب، ، فهرست نهایی معیارهاي مؤثر بر انتخاب مؤسسه آ واحد تشکیالت و تحول اداري دانشگاه قم
 .گنجانده شدند BOCRهاي مدل  انتخاب و استخراج شده و سپس معیارهاي شناسایی شده، تحت عنوان شایستگی

 تعیین وابستگی بین معیارهاي مؤثر بر انتخاب مؤسسات آموزشی) سه

هیچ ، استقالل وجود دارد و و همسانمراتبی، فرض بر این است که بین سطوح مختلف  در روش تحلیل سلسله
اما . مراتبی از باال به پایین، جوابگوي یک سیستم پیچیده نیست از این رو، ساختار سلسله. گونه وابستگی وجود ندارد

کند، بلکه مسئله را با  مراتبی صرف مسئله را تحلیل نمی اي، صرفاً با یک رویکرد سلسله روش فرایند تحلیل شبکه
ممکن ) یا سطح(همچنین عناصر موجود در یک گره  .)1980ساتی، (ندک سازي می استفاده از یک سیستم بازخورد مدل

، )اصلی(هاي مبدء در یک شبکه ممکن است گره. ها را تحت تأثیر قرار دهند است همه یا قسمتی از عناصر سایر گره
گیري میزان  بنابر این، به منظور شناسایی و اندازه .)1996ساتی، (هاي زیرین وجود داشته باشد هاي میانی و گره گره

وابسته شناسایی شده،  وابستگی احتمالی بین معیارها، ابتدا با انجام مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان، معیارهاي به هم
تعیین وابستگی متقابل بین «وابسته در پرسشنامۀ  سپس براي تعیین میزان وابستگی بین معیارها، معیارهاي به هم

طراحی  .گنجانده و این پرسشنامه در بین کارشناسان توزیع شد» شیمؤثر در انتخاب مؤسسات آموزمعیارهاي 
توان  پرسشنامه به صورتی است که امکان مقایسۀ دو به دوي معیارها را فراهم آورده و در نهایت با استفاده از آن می

  .گیري کرد میزان وابستگی بین معیارهاي مشخص شده را اندازه
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، مبتکر ساتیآنهاست که مطابق نظر  1مقایسۀ زوجی، نرخ ناسازگاري نکتۀ حائز اهمیت در مورد ماتریسهاي
، براي اینکه قضاوتها باثبات باشند، ضرورت دارد نرخ ناسازگاري ماتریسها کمتر یا مساوي ANPو  AHPروش 

شود، الزم است  1/0لذا در صورتی که در بعضی از ماتریسهاي مقایسۀ زوجی، این نرخ بیشتر از . باشد 1/0
 Superافزار  نرماز آنجا که . ناسان مربوطه قضاوتهاي خود را تکرار کنند تا ماتریسها باثبات و سازگار شوندکارش

Decisions باشد، از این رو سازگارترین ارزش براي  اي می براي هر ماتریس مقایسه قادر به محاسبۀ نرخ ناسازگاري
ه از راهنماي تکمیل پرسشنامه از یک سو و حضور شخص همچنین با توجه به استفاد .تواند تعیین شود مقادیر می

محقق در هنگام تکمیل پرسشنامه و ارائۀ توضیحات الزم در صورت نیاز، تمامی ماتریسها از نرخ ناسازگاري قابل 
  .برخوردار بودند) 1/0کمتر از (قبول 

  نتخاب مؤسسات آموزشیتشکیل ماتریس مقایسات زوجی به منظور تعیین اولویت معیارهاي مؤثر در ا) چهار

سنجش اهمیت نسبی «به منظور سنجش اهمیت نسبی معیارهاي مؤثر بر انتخاب مؤسسات آموزشی، ابتدا پرسشنامۀ 
آوري و سپس ماتریسهاي تصمیم مربوطه از آن استخراج شده  توزیع و جمع» معیارهاي مؤثر بر انتخاب مؤسسات آموزشی

در دستۀ دیگر ) معیار(ساتی طبق تأثیرشان بر روي یک عنصر  1- 9وسیلۀ مقیاس درون یک دسته به ) معیارها(عناصر . است
گیرندگان  در این پرسشنامه از تصمیم. ، مقایسه شدند)یا بر روي عناصر یا معیارها در دسته خودشان(اند که به یکدیگر مرتبط

همانند گام . یف ساتی اختصاص دهندخواسته شد تا در هنگام مقایسۀ زوجی عوامل، به ترجیحات خود نمراتی بر اساس ط
قبل، نرخ ناسازگاري ماتریسهاي تصمیم مربوط به تعیین اهمیت نسبی معیارهاي مؤثر بر انتخاب مؤسسات آموزشی توسط 

  .برخوردار بودند) 1/0کمتر از (افزار محاسبه شد که همۀ ماتریسها از نرخ ناسازگاري قابل قبول  نرم

  سسات آموزشی در قبال معیارهاي شناسایی شدهتعیین امتیازات نسبی مؤ) پنج

در قبال معیارهاي شناسایی  مؤسسات آموزشیپس از طی مراحل قبلی و براي اجراي مدل الزم بود تا امتیازات نسبی 
استفاده »در قبال معیارهاي مورد نظر مؤسسات آموزشیتعیین امتیازات «براي این منظور، از پرسشنامۀ . شده مشخص شود

این گام نیز نرخ ناسازگاري ماتریسهاي تصمیم مربوط به تعیین اهمیت نسبی معیارهاي مؤثر بر انتخاب مؤسسات در . شد
  .بنابر این، تمامی ماتریسها از نرخ ناسازگاري قابل قبول برخوردار بودند. بودند 1/0آموزشی، همگی کمتر از 

  بندي آنها تعیین امتیازات نهایی هر یک از مؤسسات آموزشی و اولویت) شش

در این مرحله، با در نظر گرفتن وابستگی بین معیارها، ضریب اهمیت آنها، و امتیاز نسبی هر یک از مؤسسات 
بندي آنها محاسبه  ، به طور همزمان، امتیاز نهایی مؤسسات آموزشی جهت اولویت)خروجی گامهاي قبل(آموزشی 

اند،  گنجانده شده) BOCR(یارهایی که در چهار گروهدر مرحلۀ ارزیابی، مؤسسات آموزشی بر اساس مع. دشو می
ها توسط کارشناسان واحد آموزش کارکنان و کارکنان واحد  گفتنی است که کلیۀ ارزیابی.شوند ارزیابی می

  .سپاري آموزش کارکنان آشنا بودند، انجام گرفت تشکیالت و تحول اداري دانشگاه قم که کامالً با موضوع برون

                                                
1. Inconsistency Ratio 
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  Super Decisionافزار  هاي به دست آمده از نرم گزارش خروجی. 3
این گزارشی است در مورد اینکه  .دشو ارائه می Super Decisionافزار  در این بخش نتایج به دست آمده از نرم

  .دهند ارزشهاي ترکیبی را به ما بازخور می) مؤسسات آموزشی(چگونه آلترناتیوها 

  بندي معیارها اولویت) یک

  سپاري بندي معیارهاي انتخاب مؤسسات آموزشی جهت برون تاولوی: 2جدول 

  
 رتبه  معیارها

مزایا 
)Benefits( 

  اقتصادي

 18 هاي آموزشی و کیفیت کادر آموزشی مؤسسه کیفیت دوره

 21  )هاي ارائه شده و تأکید بر کاربردي کردن دوره(کنندگان در دوره تمرکز بر یادگیري شرکت
 29  ی در خارج از ساعات اداري و روزهاي تعطیلهاي آموزش برگزاري دوره

 31  هاي آموزشی تنوع دوره

  فنّاورانه

 28 )سطح تجهیزات آموزشی(روز  میزان استفاده از فنّاوري و وسایل کمک آموزشی نوین و به

 35  )سایت و تلفن گویا از جمله وب(کنندگان  رسانی به شرکت هاي اطالع دارا بودن سامانه

 33  ه و تخصص مؤسسهتجرب

 34  فضاي آموزشی مناسب

 E-Learning(  30هاي آموزش از راه دور و  ارائه دوره(هاي آموزشی مجازي  ارائه دوره

  اجتماعی

 13 هاي برگزار شده توسط مؤسسه کنندگان قبلی از شرکت در دوره رضایتمندي شرکت

 2  دي ارائه شده در قراردادهاي آموزشی بر مبناي زمانبن برگزاري به موقع دوره

 1  رفتار سازمانی مناسب و دارا بودن فرهنگ سازمانی مناسب

فرصتها 
)

Opportuniti
es( 

  اقتصادي

 24 امکان تخفیفات ویژه در صورت عقد قرارداد بلندمدت

 32  اند برگزاري آزمون مجدد با هزینۀ پایین براي افرادي که در آزمون نمره قبولی را کسب نکرده
 23  هاي آموزشی گسترش ظرفیت و تنوع دوره

 25  ها در داخل دانشگاه تمایل مؤسسه آموزشی به برگزاري دوره
 27  کنندگان هاي آموزشی در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت برگزاري دوره

  اجتماعی

 8 چابکی و سرعت در پاسخگویی به نیازهاي آموزشی سازمانها

 9  مؤسسه به بهبود مستمر کیفیت فرایند آموزشتعهد مدیریت 
 12  دارا بودن استانداردها از جمله انواع ایزوها

 11  شهرت و اعتبار مؤسسه آموزشی

 17  استقبال مؤسسه از برگزاري همایشهاي مختلف در داخل دانشگاه

ها  هزینه
)Costs( 

  اقتصادي

 5 هاي آموزشی هزینه دوره

 4  )از دانشگاه تا مؤسسه(پرسنل  هزینه ایاب و ذهاب
 6  کنندگان در آزمون هزینه آزمون مجدد در صورت رد شدن شرکت

 16 هاي کاري افراد ها با زمینه عدم ارتباط محتواي دوره  اجتماعی
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  اي مؤسسات آموزشیبر BOCRبندي  اولویت) دو
به صورت مجزا نشان مؤسسه آموزشی ها و ریسکها را براي هر  بندي مزایا، فرصتها، هزینه رتبه 3-5جداول 

، از 1از منظر ریسکها در مقایسه با سایر مؤسسات آموزشی داراي رتبه  1براي مثال مؤسسۀ آموزشی شماره . دهند می
از منظر مزایا و فرصتها  2و مؤسسۀ آموزشی شماره  3ایا و فرصتها داراي رتبه و از منظر مز 2ها داراي رتبه  منظر هزینه

  .است 2ها و ریسکها داراي رتبه  و از منظر هزینه 2داراي رتبه  در مقایسه با سایر مؤسسات آموزشی
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 15  هاي کاربردي و علمی آموزش عدم توجه به جنبه
 26  موزشسازي فرایند آ آموزشی دانشگاه در یکپارچه  تضعیف سیستم

ریسکها 
)Risks( 

  اقتصادي

 20  هاي آتی توسط مؤسسه آموزشی ها در دوره احتمال افزایش غیرموجه هزینه دوره
 19  هاي داخلی و وابستگی دانشگاه در زمینۀ آموزش کارکنان به مؤسسات آموزشی از دست دادن توانمندي

 22  کنندگان د شرکتها در صورت به حد نصاب نرسیدن تعدا عدم تشکیل برخی دوره

  اجتماعی

 3 هاي آموزشی کنندگان در دوره نبود کنترل بر فرایند آموزش و بر نحوه ارزشیابی شرکت

 10  هاي آموزشی تاخیر در برگزاري دوره
 14  ها کنندگان در دوره شکایات شرکت

 7  هاي آموزشی عدم ارائه برخی از سرفصلهاي دوره

  1براي موسسۀ آموزشی  BOCRبندي  بهرت: 3جدول 

Alt 1  Total Priority Rank  

Benefits  ٠.٠٣۶٣ ١ 

Costs ٠.٢٠۶۵ ٢ 

Opportunities ٠.٠۵٩۶ ٣ 

Risks ٠.٢١٧۴ ١ 

  

 2براي مؤسسۀ آموزشی  BOCRبندي  رتبه: 4جدول 

Alt 2 Total Priority Rank 
Benefits ٠.١۶٢ ٩٢ 

Costs ٣ ٠.٠٧٢٣ 
Opportunities ٠.١۵٢ ١٩ 

Risks ٣ ٠.٠٩٧٣ 

 

  3براي مؤسسۀ آموزشی  BOCRبندي  رتبه: 5جدول 

Alt 3 Total Priority Rank  
Benefits ٠.٢٩۴١ ٧ 

Costs ١ ٠.٢٢١٢ 
Opportunities ٠.٢٨٨۵ ١ 

Risks ٠.١٨۵٢ ٣ 
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 ها، فرصتها و ریسکها بندي آلترناتیوها از منظر مزایا، هزینه رتبه) سه

را به صورت عددي و ) مؤسسات آموزشی(بندي آلترناتیوها ، وزنهاي نرمال، وزنهاي کل و رتبه6ل جدو
دهد که از منظر مزایا، آلترناتیوهاي  براي مثال، جدول سودها نشان می. دهد گرافیکی از منظر مزایا نشان می

  .باشند می 1، 2، 3) اولویت(به ترتیب داراي رتبه  3، 2، 1شماره ) مؤسسات آموزشی(

  )گزارش براي مزایا(بندي آلترناتیوها از منظر مزایا  رتبه: 6جدول 

Graphic Alternatives Total Normal Ideal Ranking 
                            

    Alt 1 0.0361 0.0722 0.1226 3 

                            
    Alt 2 0.1692 0.3385 0.5743 2 

                            
    Alt 3 0.2947 0.5893 1.000 1 

 )ها گزارش براي هزینه(ها  بندي آلترناتیوها از منظر هزینه رتبه: 7جدول 

Graphic Alternatives Total Normal Ideal Ranking 
                           

     Alt 1 0.2065 0.4130 0.9334 2 

                           
     

Alt 2 0.0723 0.1445 0.3266 3 

                           
     

Alt 3 0.2212 0.4425 1.0000 1 

 )گزارش براي فرصتها(بندي آلترناتیوها از منظر فرصتها  رتبه: 8جدول 

Graphic Alternatives Total Normal Ideal Ranking 

                                Alt 1 0.0596 0.1192 0.2065 3 

                                Alt 2 0.1519 0.3037 0.5263 2 

                                Alt 3 0.2885 0.5771 1.0000 1 
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 )گزارش براي ریسکها(بندي آلترناتیوها از منظر ریسکها  رتبه: 9جدول 

  

  

  

  

  

  )مؤسسات آموزشی(بندي نهایی آلترناتیوها  رتبه) چهار

بردارهاي وزنی وابستگی بین معیارها، اهمیت معیارها و امتیازات مؤسسات آموزشی در قبال  پس از محاسبۀ
، وزنهاي کل، 10در جدول . رسد بندي و انتخاب آنها می معیارهاي موردنظر، نوبت به محاسبۀ امتیازات نهایی و رتبه

نتایج این جدول . ارائه شده است) زشیمؤسسات آمو(بندي کلی و همچنین نمایش گرافیکی آلترناتیوها  نرمال و رتبه
 2، 1، 3به ترتیب به صورت  3، 2، 1شماره ) مؤسسات آموزشی(بندي کلی براي آلترناتیوهاي دهد که رتبه نشان می

ها و ریسکها بهترین انتخاب، انتخاب مؤسسۀ  دهد که با در نظر گرفتن مزایا، فرصتها، هزینه باشند و نشان می می
  .تاس 2آموزشی شماره 

 )مؤسسات آموزشی(بندي کلی آلترناتیوها  رتبه: 10جدول 

Graphic Alternatives Total Normal Ideal Ranking 

                                Alt 1 0.2832 0.1659 0.3381 3 

                                Alt 2 0.8278 0.4909 1.0000 1 

                                Alt 3 0.5858 0.3432 0.6991 2 

  

  گیري نتیجه) و
سپاري فعالیتها در حوزة فعالیتهاي مختلف تولیدي و  کننده و برون پژوهشهاي بسیاري در زمینۀ انتخاب تأمین
 سپاري انجام گرفته است؛ در حالی که در زمینۀ برون MCDMخدماتی و با استفاده از تکنیکهاي مختلف 

انجام گرفته که آنها نیز  MCDMشماري از پژوهشها با استفاده از تکنیکهاي  نها تعداد انگشتآموزشهاي سازمانی ت
اند و تا کنون در بین پژوهشهاي داخلی و خارجی انجام شده در  تنها تعداد محدودي از معیارها را مد نظر قرار داده

بنابر این، در پژوهش . رت نگرفته استصو BOCRو با تکیه بر مدل  ANPاین زمینه، پژوهشی با استفاده از روش 
بندي معیارهاي مؤثر در انتخاب مؤسسات آموزشی مناسب جهت  حاضر براي اولین بار به شناسایی و اولویت

  .در محیط دانشگاهی پرداخته شد BOCRو با تکیه بر مدل  ANPبا استفاده از روش  آموزشی هاي سپاري دوره برون

Graphic Alternatives Total Normal Ideal Ranking 

                                Alt 1 0.2174 0.4348 1.0000 1 

                                Alt 2 0.0973 0.1946 0.4475 3 

                                Alt 3 0.1853 0.3706 0.8522 2 
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گیري مدیران در زمینۀ انتخاب مؤسسه  براي تصمیم BOCRاساس ساختار  بر اساس نتایج به دست آمده بر
هاي دانشگاهی، معیارهاي رفتار سازمانی مناسب و  سپاري آموزشهاي کارکنان در محیط آموزشی مناسب جهت برون

رارداد، هاي آموزشی بر مبناي زمانبندي ارائه شده در ق دارا بودن فرهنگ سازمانی مناسب، برگزاري به موقع دوره
هاي آموزشی، هزینۀ ایاب و ذهاب پرسنل  کنندگان در دوره نبود کنترل بر فرایند آموزش و بر نحوة ارزشیابی شرکت

کنندگان  هاي آموزشی و هزینۀ آزمون مجدد در صورت رد شدن شرکت از دانشگاه تا مؤسسه آموزشی، هزینۀ دوره
گفتنی است که . شوند ارزیابی می. شوند ري محسوب میگی ترین شاخصهاي تصمیم در آزمون، به ترتیب جزء مهم

ها توسط کارشناسان واحد آموزش کارکنان و کارکنان واحد تشکیالت و تحول اداري دانشگاه قم که  کلیۀ ارزیابی
  .سپاري آموزش کارکنان آشنا بودند، انجام گرفت کامالً با موضوع برون

توجه بیشتري به این معیارها نسبت به دیگر معیارهاي مؤثر در  هاي خود ریزي بایست در برنامه لذا مدیران می 
 تمامی بر را آنها گوناگون بایست اثرات گونه اقدامی می هر از سپاري آموزشهاي سازمانی مبذول کنند و قبل برون

ایا، همزمان با در نظر گرفتن اهداف سازمان، مز و داده قرار بلندمدت مد نظر و مدت کوتاه در اجزاي سازمان
 از کافی ضمن کسب موفقیت در این راه و کسب حمایت ها، فرصتها و ریسکهاي آن را نیز مد نظر قرار دهند تا هزینه
  .نشوند مواجه عدیده سازمان، با مشکالت سوي
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