
 139-166ات صفح -1401 تابستان، نهمسي و اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  صلنامه علميف

  يمنابع انسان يها تیسپاري فعال برونتدوین و برازش مطلوب مدل 
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 18/3/1401 تاریخ پذیرش:                                    13/1/1401 تاریخ دریافت:

 چکیده
 ای ژهیو تیها از اهم شرکت یخدمات و محصوالت، برا تیفیک ها به همراه باال بردن نهیامروزه کاهش هز
که در  یا از مشکالت عمده یکیسپاری است.  امر، برون نیبه ا یابیدست یاز ابزارها یکیبرخوردار است. 

هدف نبود الگوی مناسب است.  ها وجود دارد، سازمان ژهیها در سطوح گوناگون جامعه؛ به و ها و بخش سازمان
بانک  یمنابع انسان یها تیسپاری فعال برونمدل و برازش  یحاضر عبارت است از طراح پژوهش یاساس

. دیمطالعه به انجام رس نیا ی(و کم یفیک) یاکتشاف یذکر است که با استفاده از طرح متوال قابل  .پارسیان
 رانیو مد اسالمی بانکداری ٔەنفر از خبرگان حوز 24با  یعمق بةبا انجام مصاح یفیم در فاز کالز یها داده

پژوهش با  یها شدند. داده یآور انتخاب شده بودند، جمع هدفمند یریگ که با روش نمونه بانک پارسیان
 یها تیسپاری فعال برون یو مدل مفهوم شده لیتحل نیمضام کةنوع شب ازمضمون  لیاستفاده از روش تحل

منابع  یها تیسپاری فعال برون دل مطلوبپژوهش نشان دادند که م یفیک جیشدند. نتا هیته یمنابع انسان
تم اصلی شامل: عوامل مدیریتی، عوامل استراتژیکی، عوامل مربوط به کیفیت،  9بانک پارسیان با  یانسان

عوامل ایمنی، عوامل مربوط به خدمت، عوامل تکنولوژیکی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی 
. با دیاستفاده گرد یشیمایپ عةو آزمون مدل از مطال یابیمنظور ارز هش بهپژو ی. در فاز کمپردازی شد مفهوم

 یپژوهش از رو یها داده ،یفیمطالعه ک یا هیپا نیساخته مأخوذ از مضام محقق ةاستفاده از ابزار پرسشنام
 یا چندمرحله یا خوشه یریگ شهر تهران که با روش نمونه بانک پارسیان کارمندانو  رانینفر از مد 397

از برازش  یریگ اندازه یپژوهش نشان دادند که مدل تجرب یکم جیشدند. نتا یانتخاب شده بودند، گردآور
سهم را دارا  نیشتریب ،یتوانسته است در سنجش مدل تجرباقتصادی  بُعد نیبرخوردار است. همچن قوی
 باشد.

                                                                                                                   
         .                             ایران ،قایم شهردانشگاه آزاد اسالمی،  ،قایم شهرواحد  مدیریت دولتیدانشجوی دکتری گروه  1

rdk6464@yahoo.com                                                                                                                     
  .                 )ده مسئولنایران )نویس ،رقایم شهدانشگاه آزاد اسالمی،  ،قایم شهرواحد  مدیریت دولتیگروه  استادیار 2

mehrara_a@yahoo.com                                                                                                                 
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 ی، بانک پارسیان.منابع انسان یها تیفعال، سپاری برون کلیدي: کلمات

 JEL  :E58, O15, C22, C52ه بندي طبق
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 مقدمه

حفظ رقابت و بهبود عملکرد  یبرا دیبا یاند که منابع انسان افتهیها در تمام سازمان باًیامروزه، تقر

 ن،یتر از حساس یکیمهم است و  اریها بس در سازمان تیریمد.کارکنان خود در نظر گرفته شوند

قدرتمند و آگاه  یها و سبک ها هینظر ران،یبا کمک مد رایز است، فیوظا نیتر و پربازده نیدشوارتر

کرد و از  جادیالزم را ا یو هماهنگ یسازمانده ،یزیر برنامه ایتوان چهره سازمان را اصالح کرد  یم

ها را  به اهداف را به حداکثر رساند و آن یابیمختلف سازمان مانند کارکنان، منافع و دست نابعم

منابع  یها تیبا توجه به رشد روزافزون فعال ن،یبنابرا . (1396 ،همکارانی و دینو ممکن ساخت )

تر  کوچک یها ها در شرکت آن یها تیاز فعال یها قرار دادن برخ سازمان یبرا یمساله اصل ،یانسان

 .شود یسپاری ارجاع داده م برون تیریمد اتیبه ادب ییها تیفعال نیاست، چن

که در حوزه  تیفعال کی  (2017 ) 1یبا توجه به باک ،سپاری برون فیتعر نیدتریدر جد

 رییبا تغ یور بهبود بهره ای ها نهیکاهش هز یبرا یدوره زمان کی یبرا توانند یها م وکار، سازمان کسب

 یها برا سازمان باشند. هیتوج شرکت واسطه قابل کیتوسط  ندهایفرآ ایمشاغل،  ها، اتیعمل ف،یوظا

 و بهبود عملکرد دارند یاثربخش یارتقا ها، نهیکاهش هز ،یور بهره شیفزامانند ا یلیسپاری دال برون

 یندهایاز فرآ یبخش ایها تمام  سازمان یبرخ .(2021، 3آبادی  ؛ حسینی و نیک2022، 2)برانجس

 یبیترک ای یو مجاز یکیالکترون یها از روش گرید یبرخ کنند، یسپاری م را برون یمنابع انسان

 ها است. همه سازمان یبرا ینگران کیکه تمام ابعاد را پوشش دهد  یما ارائه مدلا کنند، یاستفاده م

 یآور به فن یدسترس ک،یتمرکز استراتژ ،یمال ییجو صرفه یبرا یلیدال ،ی اسالمیدر صنعت بانکدار

سپاری  برون یبرا یمتخصص و سازمان یها استیبه س یبهبود سطح خدمات، دسترس شرفته،یپ

تر است  ارزش افزوده کم یها تیفعال یبرا یواگذار نیا ندیفرآ وجود دارد.ی انسان منابع یها تیفعال

امر به بانک اجازه خواهد داد تا تمرکز  نیا .شوند یتوسط خود بانک انجام م یاساس یها تیو فعال

مغنی و  دهد ) شیخود را افزا یور بهره جهیدهد و در نت شیخود افزا یاصل یها تیخود را بر فعال

که ممکن است با  ییها از خطرات و چالش پارسیاناز آنجا که بانک  ت،یر نهاد (.1398اران، همک

 یفیو ک عیبا توسعه سر ژهیبه و .ستین یمستثن د،یبه وجود آ یمنابع انسان یها تیسپاری فعال برون

ی و به بخش خصوص یسپاری و انتقال منابع انسان برون نهیدر زم ریاخ یها رخ داده در سال

ثر بر ؤعوامل م یبررساکتشاف و با  رسد یها به نظر م در سطح سازمان یردولتیغ یها زمانسا

به  نیهمچننمایند منابع بهتر استفاده  نیاز ا توانند یم ها تیفعال نیا ،بانک پارسیان سپاری برون

بانکداران  یها تیفعال یچارچوب و مدل برا کیبه  ی اسالمیکه صنعت بانکدار رسد ینظر م

                                                                                                                   
1 Bucki 
2 Brunjes 
3 Hoseini & Nikabadi 
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از طرفی  .ز استاین ییها تیفعال نیسپاری چن برون یکاهش خطرات بالقوه برا یسپاری برا نبرو

 لیتبد یبه معضل مل یو گاه استهمراه  یبا مشکالت فراوان رانیدر ا کردیرو نیتجربه استفاده از ا

 یها دور زدن قانون کار؛ برخورد استثمارگونه شرکت یسپاری برا از برون یریگ . بهرهشده است

 نیاز حد ا شیب ییسودجو ؛سپاری برون ی)به جا یشغل یها کمبود فرصت لیبه دل مانکار،یپ

مشترک  تیکننده؛ نبود احساس مسئول نیها به عنوان شرکت تأم بودن آن یا رحرفهیو غ ها رکتش

 یها شرکت یانسان یروهاین یریکننده بکارگ استفاده یها و شرکت رندهیپذ یها در شرکت

احساس  شیدایمتعدد و پ یایثابت برخوردار از مزا یروهایمحدود، در کنار ن یایا مزاکننده ب نیتأم

 نیا یها و جلوه لیاز دال ی، برخ(ثابت یروهاین یاز سو دیو احساس تهد روهاین نیا انیم ضیتبع

 تیریمد یها سپاری اقدام انجام اثربخش برون یاصل یازهاین شیاز پ یکیروند.  یمعضل به شمار م

 راهبرد است. نیا یجامع و منسجم برا یوجود چارچوب ،یانسان منابع

 نهیزم نیتر در ا آگاهانه یریگ میثر بر تصمؤعوامل م ییشناسا با کشف و قیتحق نیدر ا نیبنابرا

 ییبه شناسا نده،یآ راتییتغ یخود برا یساز متالطم و آماده طیمح نیبقا در ا تیو در نها

 قیتحق نیا جیبدون شک، نتا .یاری خواهد رساند ینعت بانکدارارشد ص رانیو مد رندگانیگ میتصم

 یمنابع انسان یها تیفعال یمناسب برا ماتیو اتخاذ تصم یزیر برنامه یگذاران سامان برا استیبه س

 .سپاری مربوطه کمک خواهد کرد برون

 

 مباني نظري .1

عنوان یک ابزار  به توجهی در صنایع مختلف داشته و های اخیر نفوذ قابل سپاری در دهه ونبر

 گونه که در تحقیقات مختلفی به مزایای کسب راهبردی مورد توجه مدیران قرار گرفته است. همان

 (1400) محمدی و طباطبایی ,.سپاری اشاره شده است، شده از برون

 هیاول یرهایسپاری و متغ برونهای  مؤلفه نیسپاری به رابطه ب برون نهیاکثر مطالعات در زم

تر  و کم یمانند عملکرد سازمان گرید یرهایسپاری و متغ برون نیسپاری بر رابطه ب برونمطالعات 

در  به ندرتو به طور خاص  اند تمرکز کرده یمنابع انسان یها تیسپاری فعال ثر بر برونؤعوامل م

اکثر تحقیقات بر  نکهیا گرید است. گرفتهقرار  یمورد بررس ی اسالمیها مانند بانک ییها سازمان

 یسپاری منابع انسان بر برونعوامل مؤثر  تر به طور گسترده اند و کم هپرداخت یعملکرد سازمان

مانند  ییها در سازمانرسد  به نظر میاند و به طور خاص  قرار گرفته شناسایی و مورد بررسی 

 .استقرار نگرفته  توجهمورد  سازی ی اسالمی بومیها بانک
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 يانسانسپاري منابع  مفهوم برون .1-2

در سال های اخیر استفاده از راهبرد برون سپاری برای سازمان ها به یک الزام تبـدیل شـده اسـت . 

از جملـه مزایای برون سپاری کاهش هزینه، تمرکز بر شایستگی هـای محـوری، اسـتفاده از 

از تخصـص هـای بیـرون از سازمان در جهت افزایش کارایی و اثربخشی، حذف مسائل دردسرسـ

بـرای مـدیریت، بـه اشـتراک گـذاری ریسک با تامین کننده می باشد که به سازمان ها در محیط 

 (.1395) محمدی و طباطبایی ,. پویا و رقابتی عصر حاضر کمک شایانی می کنـد

معاصر،  کردیرو کی یمنابع انسان تیریخود با عنوان مد یدر کار علم (1995) 1یبارن

 ای دیاشکال جد یمختلف برا یها کیها و تکن از مدل یبیرا به عنوان ترک ینسپاری منابع انسا برون

 یارزش برا یخروج جادیبا هدف ا یها را به طور اساس کرد و آن فیتعر ها تیموجود از فعال ریغ

سپاری منابع  که برون دیمهم است توجه داشته باش .مجدد کرد یو طراح یبازساز ییکاربران نها

کاهش  نیو همچن نهیکاهش هز یانتخاب برا کیکه  دهد یشانس را م نیت اشرک کیبه  یانسان

 تیریخاص تحت مد یها تیحفظ کنترل فعال یحت ایانتشار  یارائه فرصت به شرکت برا در نهیهز

امر  نیکه ا کنند یادعا م کنند یم تیسپاری حما که از برون یکسان .داشته باشد یمنابع انسان

 یارزش اساس کی کند یکه شرکت احساس م تیفعال نیتا به ا کند یشرکت فراهم م یبرا یفرصت

 کنند یم تیسپاری را حما که برون یدر واقع، کسان دپارتمان است، واکنش نشان دهد. نیا یبرا

سپاری کند تا  کارمندان را برون تواند یم یشرکت به راحت ،سپاری برون نهیکه با گز کنند یادعا م

اند  محقق استدالل کرده نیچند عادالنه را برآورده سازد. نهیهتر و با هزخدمات ب یرقابت یتقاضاها

که، به  کنند یدارد و استدالل م یمنابع انسان یها بخش یبرا یشتریب یستگیسپاری شا که برون

 یامر مطابق نظر محققان نیا .دهد یشرکت م یرقابت تیمز جادیا یبرا ازیمورد ن یابزار یمنابع انسان

سپاری  برون ؛خود مورد بحث قرار گرفته یاست که در کار علم (1999) 2همکارانو  ریمانند گر

 آن. گرفتن کمک ای یریگ میتصم ی؛منابع انسان تیریمد

ها  در همه زمان دیوجود دارند که با یادیعوامل ز رایها دشوار است ز درست شرکت ینگهدار

به  ازیشرکت، ن کیتر شدن  که با بزرگ کنند یاستدالل م  (1999 ) 3جانسون و شولز شوند. لیتحل

اگرچه اغلب  وجود دارد. یمرتبط با منابع انسان زیدرست به همه چ یدگیحفاظت از کارکنان و رس

ها فاقد  اما اغلب سازمان شود، یم نیتام یعال التیکار با تحص یرویتوسط رهبران توانمند و ن

مسائل در حال ظهور هستند، به عنوان  از یا گسترده فیبه ط یدگیرس یبرا یتخصص منابع انسان

دا کرده و به کار ینوظهور پ یرا در بازارها یالملل نیب یها تیمامور ایمثال، چگونه کارکنان ماهر 

                                                                                                                   
1 Barney 
2 Greer et al. 
3 Johnson & Scholes 
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 کیها را در  و به سرعت آن شوداکتساب جذب  ایادغام  کیبه سرعت هزاران کارمند را از  ای میریبگ

 (.2019، 1)قیان و همکاران گرددادغام ( ERP واحد ) یمنابع سازمان یزیر پلتفرم برنامه

 

 ي و سازمانمنابع انسان هاي فعالیت سپاري برون .1-2

در  یساز در قالب حداقل یور بهره جیها و ترو توسعه سازمان یاز ابزارها یکیسپاری به عنوان  برون

که  ییباال سکیر لیبه دل .شود یها در نظر گرفته م و مقامات سازمان رانیتوسط مد ریاخ یها سال

ها  از سازمان یاریبس یبرا کیاستراتژ میتصم کیسپاری  سپاری دارد، برون برون ندیهر مرحله از فرآ

به  (.1394زاده و شیرمحمدی،  )خوانساری شود یتوجه در نظر گرفته م نرخ شکست قابل کیبا 

و  ییرضا است ) یانسانو مهارت منابع  یور ها، بهره سازمان یاصل یها از دغدغه یکی گر،یعبارت د

 ندی، فرآ2014در سال  کایانجمن آموزش و توسعه آمر یها با توجه به گزارش . (1398، همکاران

هدف،  نیا یها حل از راه یکیو  کند یبه طور مداوم رشد م یدر امور منابع انسان یگذار هیسرما

 یایو کارشناسان در دن نرایمد یاصل یها از دغدغه یکیسپاری است که به  ابزار برون کیتوسعه 

 تیفعال کی یتدارک داخل ایسپاری  الزم به ذکر است که برون نیهمچن .است شده لیامروز تبد

 ندیبه عنوان بخش اول فرآ ،یمیتصم نیاست و اتخاذ چن یسازمان ماتیتصم نیتر دهیچیاز پ یکی

  (.1394مکاران، )باقری و ه ثر استؤتمام عوامل م یی و بررسیشناسا ازمندین ،سپاری برون

های رقابتی خود تکیه  امروزه سازمان ها ناگزیرند برای موفقیت در دنیای کسب و کار بر مزیت

سپاری به عنوان راهکاری خواهد بود که امکان استفاده  کنند برای این منظور استراتژی برون

مالکیتی بر منابع و  ها را بدون اینکه سازمان سازمان از منابع، تسهیالت و تخصص های سایر سازمان

بلکه  ی، نه تنها منابع مالسپاری برون در حال حاضرآورد. همچنین  تسهیالت داشته باشد فراهم می

سهم  ،یبخش مشتر کند، یرا فراهم م یمثبت یمال جینوآورانه است، که در دراز مدت نتا دهیا کی

)کالمبایوا و  نماید یم جادیتوسعه ا یرا برا یمطلوب طیو شرا دهد یبازار شرکت را گسترش م

سپاری توجه کنند  ها ممکن است به برون سازمان یچرا برخ نکهیا گرید لیدل(. 2021، 2همکاران

به  ازیاست که ن یمیها آنقدر قد تخصص آن ایها تخصص الزم را ندارند و  آن به تخصص است. ازین

 . دارد وجود مورد نیدر ا یبه سخت یگذار هیسرما

 

 

                                                                                                                   
1 Qian et al. 
2 Kulembayeva et al. 
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از چهار  يکیسپاري شوند، در  برون توانند يکه م يمنابع انسان ،يقبل قاتیبا توجه به تحق

 :شوند يم يبند دسته طبقه

 ی؛ابیانتخاب و کارمند 

 ؛آموزش و پژوهش 

 ؛ایحقوق و مزا 

 ها روز به  سازمان انیدر م یسپاری منابع انسان برون و به حداقل رساندن ییادغام، جابجا

 .شود یتر م روز محبوب

با توجه به  است. یاتیح یوجود عوامل انسان لیبه دل یخدمات یها سازمان یبرا تیفعال نیا

 یها ها، سازمان آن یا هسته یها تیبه تمرکز بر فعال ازیو ن یخدمات یها سازمان یبرا تیفیک تیاهم

 یسپاری منابع انسان برون .شوند یدهندگان خدمات واگذار م هئبه ارا یمانند منابع انسان یا هسته ریغ

 ندیفرآ نیبه کار برد، اما ا یو تکامل کیاستراتژ ،یکیتوان در سطوح مختلف مانند سطوح تاکت یرا م

 .(2019، 1)سالمن و الوگبته شود تیریبه طور مداوم مد دیشود و با یزیر به دقت برنامه دیبا

فهرست حقوق،  ی همچونسپاری شده موارد برون یبخش منابع انسان فیوظا اتیجزئاز 

 یها، مشاوره آموزش و توسعه برنامه یآموزش، طراح ،یمزد، حقوق بازنشستگ حقوق و دست تیریمد

 ،ییانتقال و جابجا یابر کیاستراتژ یها ها، طرح برنامه یابیوکار، ارز کسب یها بخش یبرا

ها،  ها، آزمون انتخاب، درخواست غات،یاستخدام و انتخاب، تبل، توسعه آموزش و پرورش یها استیس

خروج و  یها مصاحبه ران،یمذاکره در مورد درآمد مد ،یمقدمات یها منابع، مصاحبه یبررس

 (.1396باشد )نویدی و همکاران،  می کارکنان یرفاه یها برنامه

و آموزش و  زهیانگ ه،یسپاری بر عوامل مربوط به کارکنان مانند روح در برون یمنابع انسان

 خ داده شود:پاس ریاالت زؤبه س نهیزم نیدر ا دیپرورش با

کارکنان تا چه حد ممکن  زهیو انگ یوفادار ،یمنابع انسان یها تیسپاری فعال با توجه به برون

 ؟است

  نند؟یآموزش بب دیجد یها کار در بخش یبرا توانند یم یکارمندان تا چه حد

  در سازمان وجود دارد؟ تیفعال نیانجام ا یبرا یاز منابع انسان ییتا چه حد سطح باال

منابع  یها تیفعال یبرا یاصل لیکه سه دل دهد یموجود نشان م اتیمرور ادب ن،یوه بر اعال

 .(2018، 2)ایورا و همکاران .تیتخصص و ظرف نه،یهز که عبارتند از؛ سپاری انسان وجود دارد برون

 

                                                                                                                   
1 Suleman & Ogbette 
2 Oliveira et al. 
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 پیشینه تحقیق .2

 

 سپاري شده مقاالت در مورد توابع برون .2-1

که در طول  کنند یخود اشاره م ی، در آثار پژوهش(1999) 1و همکاران سیو بت شیدانشمندان اولر

 یکه منجر به بررس اند افتهیتکامل  یلیاقالم تحو دیتول یهدف عمده برا کیبا  یها، منابع انسان سال

ها  ارائه آن یچگونگ یابیدرک و ارز یعملکردها و ادارات برا ،یمنابع انسان یها تیمجدد فعال

 (.1999، 2)بتیس و همکاراناست  شده

سپاری بر عملکرد  درک شده برون ریثأت"خود با عنوان  یدر مقاله علم( 2003) 3یاتمال

سپاری ادامه  به برون کمیو  ستیقرن ب یها که شرکت کند یرا برجسته م تیفعال نیچند "یسازمان

 یها برنامه یمزد، اجرا مانند حقوق و دست ییها تیاز فعال ییها نمونههمچنین  یاتمال .دهند یم

 .دهد یرا ارائه م تیریمد یاعطا شده برا یایو مزا یبازنشستگ

سپاری  که توابع برون کنند یکه ادعا م 4محققان مانند براون گریبا د یبه خوب یاتماستدالل ال

 ایکه شامل استخدام و اخراج کارکنان/ کارشناسان، و  ) یمنابع انسان تیریمد ندیمشترک شامل فرآ

 انکه ممکن است شامل جبر ) سکیر تیریخدمات مد نه،یزم مصاحبه پس  است( یابیکارمند ندیفرآ

مزد، حفظ  ، آموزش، توسعه، حقوق و دست (یادار یها استیخسارت به جبران، حل سوتفاهم، س

  (.2008، 5)بروئن و کرگاندارد  یخوان است، هم گرانید انیعملکرد در م یابیسوابق، ارز

بزرگ از نظر کاهش  یاستراتژ کی یسپاری منابع انسان که برون است امروز، ثابت شده یایدر دن

 یادیتا حد ز دهد یکه انجام م ییرو، عملکردها نیها است، از ا عملکرد سازمان نیو همچن ها نهیهز

کارمند معروف به برنامه کمک  ایخدمات کارکنان شخص ثالث  هستند. یمنابع انسان یها برنامه

کمک کارکنان به کارکنان در  یها برنامه است. و شناخته شده سیتاس یکارکنان به طور رسم

 یها که با چالش یزمان ایمشاور و  ،یبه مشاوره قانون ازیکه فرد ن یمانند زمان یآگاه یها برنامه

پرونده در  کی .کنند یهستند، کمک م یخانوادگ ای یمرتبط با مسائل مال شوند، یمواجه م یشخص

 شیمانند آزما یشخص یها و چالش یالتیا نیوجود دارد، قوان کایآمر متحده تاالیدر ا ایفرنیکال التیا

و  ییشناسا یبرا یدپارتمان منابع انسان کار است. نیکار در ح نیمواد مخدر محدود به انجام ا

سود رساندن به کارمندان شرکت مورد  یبرا در نظر گرفته شده یایکنندگان مزا نیمأسپاری ت برون

                                                                                                                   
1 Ulrich & Bettis et al. 
2 Bettis et al. 
3 Elmuti 
4 Brown 
5 Brown & Cregan 
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 یبازنشستگ یها جبران کار و برنامه ،یپزشک مهیممکن است شامل ب ییایمزا نی، چنخواهد بود ازین

 (.2003، 1)مهلمانباشد  گرانید انیدر م

سپاری  برون ندیدر فرآ یریگ میقبل از تصم دیوجود دارند که با یکه عوامل متعدد یدر حال

گرفته  دهیناد دیرند که نباوجود دا یالتوادر نظر گرفته شوند، س یدر بخش بانکدار یمنابع انسان

خواهند  ریثأبر سازمان ت یخدمات نیچن ایآ ،سپاری در صورت برون ال عبارتند از:ؤدو س نیا شوند.

 خواهند داشت؟ ریثأبر کارکنان شرکت ت تیداشت و در نها

 

 سپاري بر سازمان برون ریثأت .2-2

به دست آوردن  یه برابه طور عمد یسپاری منابع انسان هدف محرک برون یها اغلب، شرکت

تعهد  جهیباالتر است که اغلب در نت یها به بازده یابیتحقق و دست قیاز طر یبه بازار رقابت یدسترس

که از تعهد  یدر حال رییدر حال تغ طیبا مح میتنظ یها برا آن ییتوانا نیمحدود و همچن هیسرما

 .شوند یفعال م کنند، یاستفاده م یبه منابع داخل یکمتر

: یخارج مانکارانیاستفاده شرکت از پ خود با عنوان؛ یدر اثر علم( 1996) 2لوریت و امآبراه

 مؤسساتها و  به شرکت تواند یسپاری م که برون کنند یو شواهد منتشر شده استدالل م یتئور

که در  کنند یم دیکأکاهش دهند و ت لوریرا در شرکت آبراهام و ت یاتیعمل یها نهیکمک کند تا هز

ثابت و شکل و  نهیهز ه،یسرما یگذار هیسرما یعنیبه سه حوزه  یشتریشرکت توجه ب نجایا

 (.2019)قیان و همکاران،  کند یم یاتیعمل یها نهیهز نیهمچن

که  ییها هیدر اغلب موارد سرما شوند، یسپاری م شرکت برون یمرکز ریکه خدمات غ یهنگام

 یاصل اتیدر عمل مجدداً دیو شا شوند یم رهیذخ شوند، یصرف م یمرکز ریغ یها تیفعال نیدر چن

 تیرو سود و موفق نیاز ا کنند، یکمک م اتیعمل یبه برتر جهیشوند، در نت یگذار هیشرکت سرما

ممکن  زین شوند یم رهیسپاری ذخ برون جهیکه در نت ییها هیسرما نیچن .شود یم شتریب روکا کسب

 دیکردن بازار جد دایپ ای جادیعمل به منظور ا و ابتکار قیمانند انجام تحق یگرید یها است در راه

 است. یاتیح یهر کسب و کار تیموفق یکه برا رند،یمورد استفاده قرار گ

از اقتصاد  یبیسپاری ترک برون دیخود به بعد جد یدر مقاله علم (2000) 3همانطور که آرنولد

 سپاری اشاره کرد. رفتن بروندر نظر گ ایدر زمان انجام  یاصل یها یستگیمعامله و مفهوم شا نهیهز

که  یزمان ) یطیشرا نیکه در چن کنند یادعا م کنند یم یبانیپشت دهیا نیکه از ا یدانشمندان

شرکت در  یاصل تیکه صالح یو خدمات ها تی، فعال (شوند یسپاری م برون یا هسته ریخدمات غ

                                                                                                                   
1 Mehlman 
2 Abraham & Taylor 
3 Arnold 
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امر امکان  نیا رایز وند،ش یعملکرد شرکت محسوب م یبرا یبزرگ تیمز ستند،یسپاری ن زمان برون

حال با  نیخدمات با مهارت باال و در ع یدارا انیتا مشتر کند یرا فراهم م اسیدر مق ییجو هصرف

 .آرنولد داشته باشند تر نییپا نسبتاً نهیهز

 

 سپاري در سمت سازمان برون يها چالش .2-3

 کنند یاستدالل م "سپاری رونب یایاشتباه باال در زمان مزا 10"در مقاله ( 2005) 1گرامن و پائول

ممکن  و ردیگ یسپاری را در آغوش م شرکت برون کیاست که  یزمان ،ها چالش نیتر از مهم یکیکه 

دادن اطالعات محرمانه مانند  است که، شرکت در برابر از دست نیا ،است اجتناب از آن دشوار باشد

مورد استفاده  یطور نامناسبکارمند که ممکن است به  یاطالعات شخص ،یحسابرس یها گزارش

او  یدر کار علم ب،یترت نیبه هم .است ریپذ بیآس رد،یشرکت قرار گ یو در معرض رقبا ردیقرار گ

 حیدومبرگر توض ،سپاری برون یبرا کیاستراتژ یراهنما کی یمانکاری، سازمان پ1998در سال 

محقق  است. یو دانش درون ها از دست رفتن مهارت یاصل یها از راه یکیسپاری  که برون دهد یم

بلکه  ست،یتنها محدود به از دست دادن دانش و مهارت ن ییها انیز نیکه چن کند یاضافه م

 دهد یم حیترج رایخود منحرف شود ز ریاز مس یدر بخش نوآور یبه راحت تواند یشرکت م نیهمچن

 ییکارمندان اروپاکند که  ( استدالل می2005) 2یبرهمچنین  کند. هیسپاری تک بر برون شتریب

با  رند،یپذ یسپاری را م ها برون طور که شرکت هستند، همان تر نیسپاری خوشب نسبت به برون

 انیها و دانش در م به از دست دادن مهارت تواند یهمراه است که م دیمانند کاهش در تول یبیمعا

 یمنابع انسان یها بر مهارت شتریدارد ب لیطور که شرکت تما کارمندان نسبت داده شود، همان

 .کند هیسپاری شده تک برون

ها به حفظ حسادت اطالعات خود  شرکت ازیاز ن تیدر حما گریمحققان د ،یبه طور نسب

مثال  یهنگام انجام جستجو برا از اطالعات ممکن است حساس باشند. یبرخ رایز کنند یاستدالل م

 رندیگ یرا در نظر م یقاتیا تنها تحقه از شرکت یبرخ ها، تیموقع تیحساس لیبه دل ران،یمد یبرا

 یکه برا کند یم هیتوص سیبت باشد. ازیبالقوه مورد ن ینامزدها یاسام ییشناسا یکه ممکن است برا

و شرکت با  کند یم رییاوقات تغ ینام فروشندگان گاه ،یاطالعات حساس نیپنهان کردن چن

 .شود یاستخدام نامزدها رها م ایجستجو  تیمسئول

 

 

                                                                                                                   
1 Grauman & Paul 
2 Berry 
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 سازمانسپاري بر  برون ياحتمال ریثأت .2-4

کارکنان مانند رفتار و  یها دگاهیاند که چگونه د که مطالعات ثابت کرده کنند یمحقق ادعا م نیچند

و  میشل .کنند یم فایسپاری ا ها در مورد برون سازمان یریگ میرا در زمان تصم یاتینگرش نقش ح

 هیباعث عدم روح یبه راحت تواند یم یانسان سپاری منابع که برون کردنداستدالل  (2017) 1مزیج

 انیدر م یاحساسات نیچن گردد و ، میندیگو یمقاله م سندگانیکه نو سازمانی کارکنان انیدر م

 داشته باشد. یبر فرهنگ سازمان یمنف ریثأت تواند یکارکنان م

 کی یمنابع انسان سپاری که برون کنند یکه ادعا م گریباال توسط محققان د دگاهید ن،یعالوه بر ا

 جهیکه در نت کنند یاستدالل م (2005ائول )گراومن و پ .شود یحفظ م ست،ین 2ییگلوله جادو

سپاری  برون نیب انیپا یب یها یریشرکت ممکن است توسط درگ ،یسپاری منابع انسان برون

ری منابع سپا برون گرید یستگیعدم شا .نشود یاحاطه شود اگر توجه یو کارمندان داخل  (یخارج )

کنند که  یاحساس ناامن یدر مشاغل توانند یم یاست که کارمندان در خانه به راحت نیا یانسان

 نییپا دیمنجر به تول یکه همگ دهد یم شیرا افزا بتیموارد غ شود، یم هیمنجر به عدم روح

 .شود یم

 یوجود دارند که برا یدیعوامل کل یکه برخ دهند یم حیتوض (2017)مز یو ج میشل

 یالزم است با توجه به توان محور ، اعتبار دارند.یمنابع انسان یها تیسپاری موفق فعال برون

در نظر گرفته شود  دیبا میتصم نیا .ردیقرار گ یمورد نقد و بررس یسازمان یریگ میها، تصم سازمان

مهم است تا  اریشرکت بس یا هسته یها یستگیشا یبودجه برا شیکه افزا نیبا دانستن ا

 یبرا یریگ میهنگام تصم دیکه با گرید یاتیعامل ح .گرید یها تیدر فعال شتریب یگذار هیاسرم

کردن  ریکارکنان سازمان با درگ یها دگاهیسپاری در نظر گرفته شود، در نظر گرفتن د برون

حس  کیتوسعه  ریکه کارمندان درگ شود یباعث م نیا است. یریگ میکارکنان در تصم ندگانینما

 ییکه در جا کنند یاز محققان استدالل م یبرخ شرکت خوب است. تیموفق یند که براشو تیمالک

کارمندان روابط  نیهستند، چن ریسپاری درگ برون یها تیبه طور کامل در فعال یکه کارمندان داخل

کنند که  لیرا تسه یمعامالت یروزانه منابع انسان یها تیو ممکن است فعال کنند یرا ترک م یخوب

به هر گونه  یشتریکارکنان توجه ب رایشود ز هیلاو تید مدت ممکن است منجر به موفقدر بلن

قبل  یریگ میکه کارمندان در تصم ییکه در جا یدر حال کنند یدر شرکت م زیچالش برانگ تیفعال

 .ستندین ریدرگ یسپاری احساسات منف از برون

 

                                                                                                                   
1 Mitchell & James 
2 a magic bullet 
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 يسپاري منابع انسان برون يها مدل .2-5

 یا سازمان کارفرما حرفه .شوند یبه کار گرفته م یسپاری منابع انسان نبروی درسه مدل اصل

( PEO)1یسپاری خدمات ادار ، برون ( ASO)2 که معموالً  3یمنابع انسان یو مدل ناوبر 

ها مورد استفاده قرار  ها و سازمان شرکت یازهایبه ن ییپاسخگو یشده و در سراسر جهان برا شناخته

 .رندیگ یم

مورد  نیداشته باشد، در ا ازیمزد خدمات ن سازمان به خدمات حقوق و دست ایشرکت  کیاگر 

منابع  یها که مهارت یدر حال برند، یها سود م نحو از برنامه نیکارگران به بهتر ایکارکنان طبقه اول 

به  یا به طور گسترده( PEO ) یا مکمل و مهارت/ تخصص، مدل سازمان کارفرما حرفه یانسان

 نیهمچن .شود یم هیدر نظر گرفته شود توص دیکه با یسپاری منابع انسان ناسب برونعنوان مدل م

مدل است چون گفته  نیرتریپذ انعطاف شود یکه گفته م( ASO ) ای یسپاری خدمات ادار برون

. دهد یها ارائه م شرکت ایها و  سازمان یمنافع را به کسب و کارها براو  خدمات نیبهتر شود یم

ذکر  ییها از مدل یکیبه عنوان از این مدل  زنی یتوافق هم اشتغال کیبه  ازیدون ناوقات ب یگاه

 (.2017.، مزیو ج )میشل توان آن را در نظر گرفت یکه اغلب م شود یم

 کی لیاغلب با تشک یا حرفه یمدل، سازمان کارفرما نیدر ا .،یمنابع انسان یناوبر - گریمدل د

در  .شود یم بیترک شود، یکارمندان م یسابقه برا ریو مد کند یممنافع کارفرما کار  یشرکت که برا

منابع توابع  تیفرض مسئول یبرا یا حرفه انیگرفته مشاوران سازمان کارفرما مورد، رابطه شکل نیا

 شود. در نظرر گرفته می ایمزد تا مزا اعم از حقوق و دست انسانی

وکار  در مورد کسب یا حرفه انیرمااند که، مدل سازمان کارف محققان استدالل کرده یبرخ

دور  یوکار برا توافق در کسب نیتضم یبرا یسپاری به عنوان راه کوچک و متوسط که در آن برون

مانند، مهلمن، و  یسندگانینو محبوب است. شود، یاستفاده م یداخل یبخش منابع انسان نهیزدن هز

 شود، یشناخته م زیمدل طراح نکه به عنوان  یکه تحت مدل تخصص کنند یاستدالل م نمن،یه

مسائل منابع  یابی بیمشاور با ع ایمتخصص  کیاغلب به عنوان  یسپاری منابع انسان دهنده برون ارائه

 دارد یبرنامه منابع انسان یبه اصالح کل طراح ازین ایو  تواند یم ایشده و  ارائه یانسان

  

                                                                                                                   
1
 Professional Employer Organization (PEO) 

2
 Administrative Service Outsourcing (ASO) 

3
 Huma Resource Naviga-tor model 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 28

http://mieaoi.ir/article-1-1226-fa.html


 151         1401 بستانتا، نهمسي و فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 سپاري برون يبرا کیاستراتژ لیدال .2-6

به  ازین لیبه دل یادیرا تا حد ز یکه خدمات منابع انسان دهند یم حیها ترج تاز شرک یاریبس

در دسترس  یخارج انیاز مشتر یکه اغلب به راحت تیفیبه متخصص و خدمات با ک یدسترس

 یور که بهره شوداست که، مهم است توجه  نیا جیرا دگاهیاگرچه د سپاری کنند. هستند، برون

رو،  نیو از ا کنند یسپاری انتخاب م برون یها برا ه چرا شرکتک ستیعامل محرک ن کی نهیهز

عامل  تواند ینم یبازار رقابت کیدر  نییپا نهیهز یاثربخش ،ییتوان استدالل کرد که به تنها یم

به  متفاوت باشد. نهیمشابه اما با هز باًیارائه توابع تقر انیاز م ندهفروش کیانتخاب  یبرا یمهم

خود تمرکز  یاصل یاست تا بر کارکردها را قادر ساختهپارسیان بانک  ،اریسپ برون ب،یترت نیهم

سپاری کند اما  را برون یضرور یکارکردها یتا به طور مداوم برخ گذارد یکند، و بانک را آزاد م

تا بر ارائه خدمات بهتر بر  دهد یفرصت م ریبه مد در عملکرد بانک ندارد که مسلماً یادیز تیاهم

 ازیکه ممکن است مورد ن یمسائل یفرع یها از تمرکز بر بخش ریتمرکز کند به غ یلاص یکارکردها

شده  ارائه یها دگاهید یموضوع در راستا نیا .ستندین یاتیبانک ح انیروان کردن جر یباشند اما برا

 سک،یر تیریسپاری درست و مد مقاله، تنها درک برون نی. در اباشد یم ( نیز2002) 1میتوسط شر

 یکمک به متخصصان منابع انسان یبرا یسپاری اغلب به عنوان راه برون کند یادعا م هشگرپژوکه 

 .شود یم دهید شوند، یم یسازمان تلق دگاهید یصلکه هسته ا ییمشارکت در عملکردها یبرا

کنند  اظهار می الگو رییتغ کیسپاری  برون -یانتقاد یبررس در (2000) کاکابادس و کاکابادس

گسترش  یبرا یسپاری است، اغلب فرصت برون قیرقابت از طر افتنیها  که هدف آن ییها شرکت که

شدن در  استخدام رصتف کاریب یمنابع انسان گریکه د یبه طور کنند، یم جادیا یشغل یها فرصت

سپاری  برون یها تیبه ماندن در کنترل فعال ازین جهیکه در نت ؛سپاری را خواهند داشت هنگام برون

سپاری شده  برون یها تیفعال تیگرفتن مسئول تیدان در خانه خود را در حال مسئولشده، کارمن

 ییها تیروزمره فعال یها و تخصص در اجرا که در دراز مدت، کارمندان در حال کسب مهارت افتندی

تا دانش و  کرد یها کمک م بود که به آن ها داده شده نظارت بر آن ای یپوش چشم تیبودند که مسئول

 .به دست آورند شود، یمربوط م یرقابت تیمز جادیرا به دست آورند که تا آنجا که به ا ییها مهارت

 

 شناسي روش .3

است. بانک پارسیان  یمنابع انسان یها تیسپاری فعال برونمؤثر عوامل  ییهدف مقاله حاضر شناسا

 -یفیک) ختهیآم قیاست و با استفاده از روش تحق یادیبن قیتحق کیمطالعه از نظر هدف  نیا

پرداخته شده بانک پارسیان  یمنابع انسان یها تیسپاری فعال مدل برون دأییبه توسعه و ت ی(کم

                                                                                                                   
1 Shrim 
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 یاصل یاست. ابزارها یمقطع -یشیمایپ قیتحق کی زیها ن داده یاست. از منظر نحوه گردآور

مطالعه شامل  نیا ی. جامعه آمارباشد یمصاحبه و پرسشنامه م تحقیق نیها در ا داده یگردآور

اند. در گام نخست و در مرحله  نفر انتخاب شده 24کشور است که به تعداد  پارسیانخبرگان بانک 

 یمنابع انسان یها تیسپاری فعال برونمؤثر شناخت عوامل  یبرا (م)ت   ییمحتوا لیاز روش تحل ،یفیک

عوامل  بر اساسای  پرسشنامه ،ی تحقیقاستفاده شده است. سپس در مرحله کم بانک پارسیان

 شده است. های حاصل از بخش کیفی تحقیق طراحی با توجه به دادهشده  ییشناسا

 گام نخست: تحلیل کیفی

از بانک پارسیان  یمنابع انسان یها تیسپاری فعال برونمؤثر عوامل  ییشناسا یدر گام نخست برا

 یمحتوا لیتحل ای یفیک یها داده لیتحل یها از روش یکیاستفاده شده است.  یفیک قیروش تحق

 انیو ب لیتحل ن،ییتع یبرا یت م روش لیهست. تحل نیمضام لیهمان تحل ایتم  لیروش تحل ،یفیک

و در قالب  یها را سازمانده روش در حداقل خود داده نیها است. ا موجود درون داده (ها می )ت الگوها

 ریمختلف موضوع پژوهش را تفس یاه فراتر رفته و جنبه نیاز ا تواندی. اما مکند یم فیتوص اتیجزئ

 (.1390و همکاران،  یالوان)کند 

خبرگان حوزه و  رانینفر از مد 24شامل  یعناصر، جامعه آمار هیاول ییشناسا یبرا یفیدر فاز ک

حداقل ده  دیبا ق یاند. خبرگان بانک کشور انتخاب شده پارسیانبوده که از بانک  ی اسالمیبانکدار

اند. پس از  شده دهیمرتبط برگز یتیریو سوابق مد یمرتبط دانشگاه التیتحص ،یسال سابقه کار

از مصاحبه  ه،یلاالت اوؤس یبرخ نیبا تدو ن،یشیمستندات و مطالعات پ یها با بررس داده یگردآور

 .افتیادامه  یها تا حصول اشباع نظر استفاده شد. مصاحبه ینظران بانک با صاحب افتهی ساختار یمهن

انتخاب شدند. از  یبرف گلوله وهیهدفمند و به ش یریگ ونده با استفاده از نمونهش افرد مصاحبه

به جوامع مشابه  جینتا میامکان تعم یعنی یریبه انتقال پذ توان یهدفمند م یریگ نمونه یها یژگیو

در  یمورد استفاده قرار گرفته و هدف اصل ها دهیپد قیدرک عم یبرا یریگ نوع نمونه نیاشاره کرد. ا

از  یفیک قیجهت ارتقاء تحق(. 1394ترجمه بهار،  ،یدیهال)ها است  ن، حصول اشباع از دادهآ

ارائه شده، استفاده  (2014) 1و همکاران نیکه توسط  یفیدر مطالعات ک ییایو پا ییچارچوب روا

است که  یضرور یفیک قاتیتحق تیفیک یابیاساس چهار نوع آزمون در ارز نیشده است. برا

از  یساختار ییروا ی. براییایو پا یرونیب ییروا ،یدرون ییروا ،یساختار ایسازه  ییا: روعبارتند از

و خبرگان بانک  رانیشامل مد یدیچندگانه استفاده شده است. بعالوه از افراد کل یمنابع اطالعات

بدست  جینتا انیم یو برطرف کردن هرگونه عدم سازگار یمرور گزارش مطالعه مورد یبرا پارسیان

 اتیبا ادب ،یفیک یمحتوا لیتحل جینتا یرونیب ییروا یمنابع مختلف استفاده شده است. برا زآمده ا

                                                                                                                   
1 Yen et al. 
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داده مطالعه  گاهیمطابقت داده شده است و پا یبانکدار سپاری منابع انسانی های برون فعالیت حوزه

 یدمور قیمطالعه مشتمل بر طرح تحق نیا یشده برا یشده است. پروتکل طراح جادیا یمورد

به  یدسترس یها ، روش(قیتحق یو مکان یزمان اسیو مق قیتحق لیواحد تحل ق،یتحق یهدف اصل)

 لیتحل یبرا ییها دستورالعمل ق،یتحق یو فرع یاصل یها مدارک و شواهد و منابع اطالعات، پرسش

برخاسته از  یها مداوم داده سةیو مقا یو موشکاف ی. با بررسباشد یم جیو نتا ها افتهیها و گزارش  داده

 یمشخص شده است. در ط یتم فرع 21 عدر مجمو ،یکدگذار ندیفرا انیها، در پا مصاحبه

 لیو تقل لیبه تحل ،یفرع یها تم نیا نیموجود در ب یها ها و تفاوت با توجه به شباهت ،یکدگذار

. استتم انجام شده  لیمطالعه با روش تحل نیدر ا یفیک یها داده لیها اقدام شده است. تحل تم

در  ب،یترت نیا به .استفاده شده است MAXQDA 2020افزار  از نرم یفیک یمحتوا لیتحل یبرا

عوامل مدیریتی، عوامل استراتژیکی، عوامل مربوط به  شده است: یپرداز مفهوم یتم اصل 9 یکدگذار

صادی، کیفیت، عوامل ایمنی، عوامل مربوط به خدمت، عوامل تکنولوژیکی، عوامل سیاسی، عوامل اقت

 عوامل اجتماعی.

زاده و  (، حنیفی2021) 1راتال و همکاران عوامل مدیریتی های متغیر وابسته، یعنی شاخص

، 3(، عوامل سیاسی )رامال و همکاران1400(، عوامل ایمنی )طباطبایی و محمدی، 2017) 2رواسان

به همراه ابعادشان ( در ادبیات گوناگونی 2022، 4)کیم و همکاران عوامل مربوط به کیفیت (،2022

 وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
1 Rautela et al. 
2 Hanafizadeh & Ravasan 
3 Rammal et al. 
4 Kim et al. 
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 مدل مفهومي پژوهش .1شکل شماره 

 

 (: 1شود )شکل  با توجه به مدل مفهومی تحقیق فرضیات تحقیق به شرح زیر بیان می

  های منابع انسانی بانک پارسیان تأثیر  سپاری فعالیت : عوامل مدیریتی بر برون1فرضیه

 معنادار  دارد.

 های منابع انسانی بانک پارسیان تأثیر  سپاری فعالیت : عوامل استراتژیکی بر برون2یه فرض

 معنادار  دارد.

 اجتماعیعوامل 

 عوامل مدیریتی

 استراتژیکیعوامل 

 مربوط به کیفیتعوامل 

 ایمنیعوامل 

 مربوط به خدمتعوامل 

 تکنولوژیکیعوامل 

 سیاسیعوامل 

 اقتصادیعوامل 

های منابع انسانی بانک برون سپاری فعالیت

 پارسیان
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  های منابع انسانی بانک پارسیان  سپاری فعالیت : عوامل مربوط به کیفیت بر برون3فرضیه

 تأثیر معنادار  دارد.

  بانک پارسیان تأثیر های منابع انسانی  سپاری فعالیت : عوامل ایمنی بر برون4فرضیه

 معنادار  دارد.

  های منابع انسانی بانک پارسیان  سپاری فعالیت : عوامل مربوط به خدمت بر برون5فرضیه

 تأثیر معنادار  دارد.

  های منابع انسانی بانک پارسیان تأثیر  سپاری فعالیت : عوامل تکنولوژیکی بر برون6فرضیه

 معنادار  دارد.

  های منابع انسانی بانک پارسیان تأثیر  سپاری فعالیت برون : عوامل سیاسی بر7فرضیه

 معنادار  دارد.

  های منابع انسانی بانک پارسیان تأثیر  سپاری فعالیت : عوامل اقتصادی بر برون8فرضیه

 معنادار  دارد.

  های منابع انسانی بانک پارسیان تأثیر  سپاری فعالیت : عوامل اجتماعی بر برون9فرضیه

 رد.معنادار  دا

 یجامعة آماراز بخش کیفی صورت پذیرفت.  شده یطراحة پژوهش، پرسشنام یدر مرحله کمّ

گیری  مدیران و کارمندان بانک پارسیان که با روش نمونه ةیشامل کل تحقیق یدر بخش کمّ

 ( انتخاب شده بودند و حداقل1970) 1ای و قاعده برآورد حجم نمونة کرجسی و مورگان چندمرحله

به صورت در دسترس انتخاب و  هقرار گرفت کارمند 400 اریپرسشنامه در اخت ة داشتندسال سابق 4

ها  آن لیتحل و هزیپرسشنامه برگردانده شده که به تج 397پرسشنامه،  400 نیا نی. از بشدند

 شده است. رداختهپ

 

 پرسشنامه یيایو پا یيسنجش روا .3-1

منظور، ابتدا  نیخبرگان استفاده شده است. بد پژوهش از نظر نیپرسشنامه در ا ییروا یبررس یبرا

 و مشهد دانشگاه تهران یعلم ئتیه ینفر از متخصصان و اعضا 7 اریاز پرسشنامه در اخت یا هنسخ

ها در  آن یشنهادیپ یها دگاهید تیشود و درنها دهیپرسسشنامه سنج ییمحتوا ییقرار گرفته تا روا

مربوط به هر پرسشنامه و  یها بعد از استخراج نمره ،ییایبرآورد پا یپرسشنامه اعمال شده است. برا

همة  یان آن برایزکرونباخ استفاده شده که م ی، از آلفاSPSSار زاف ها در نرم واردکردن داده

 دست آمده است. به 0/ 7باالتر از  رهایمتغ

                                                                                                                   
1 Krejcie & Morgan 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            17 / 28

http://mieaoi.ir/article-1-1226-fa.html


 رضا دهقاني کاسگري، اسداله مهرارا .../ صکوک، سیستم بانکي و بازارهاي مالي                                            156

 پژوهش يآزمون مدل مفهوم .3-2

 یها لیتحل قیاز طر یریگ دل اندازهم -1. ردیپذ یدر سه مرحله صورت م 1ال اس یپ یابی مدل

 -3 ؛رهایمتغ نیب ریبرآورد مس لهیبه وس یمدل ساختار -2ی؛ دییتأ یعامل لیو تحل ییایو پا ییروا

 (.195-20: 1999مدل )هالند،  یبرازش کل زین

 

 يریگ مدل اندازه يابیارز .3-3

کند  یم یسازه را بررس سازه و خود آن کی یها سنجه نیروابط ب یبا مدل درون یریگ مدل اندازه

 2ال اس یافزار اسمارت پ در نرم ییایسازه و پا ییروا دییتأ ی(. برا39:1392و رضازاده،  ی)داور

(. 297-336: 1951)کرونباخ،  ،3کرونباخ یآلفا بیقرار گرفت: ضر یمورد بررس لیذ یها شاخص

 0,7باالتر از  ریت که مقاداس ریمتغ کیاز صفر تا  بیضر نیا: 4(CR) یساختار ییایپا بیمقدار ضر

مقدار برابر  نی: اگر ایعامل یبارها بی(. ضرا177-195: 2009، 5)وتزلز و همکاران شود یم رفتهیپذ

آن از  یها اخصسازه و ش نیب انسیمطلب است که وار نیدهنده ا باشد، نشان 0,6از  شتریب ای

قابل قبول  یریگ ورد آن مدل اندازهدر م ییایبوده و پا شتریآن سازه ب یریگ اندازه یخطا انسیوار

از صفر تا  زین بیضر نی: مقدار ا6شده استخراج انسیوار نیانگی(. م195-20: 1999است )هالند، 

(. با توجه 39-50: 1981 ،7شود )فورنل و الرکر یم رفتهیپذ 0,5باالتر از  ریاست که مقاد ریمتغ کی

 قرار دارد یمطلوب ابعاد در سطح یتمام یبرا ریمقاد نیا (1)به جدول 

 

 گیري اندازه مدل ارزیابي . 1جدول شماره 

 کرونباخ یآلفا AVE CR ابعاد

 0,894 0,921 0,578 عوامل مدیریتی

 0,901 0,932 0,584 عوامل استراتژیکی

 0,917 0,967 0,621 عوامل مربوط به کیفیت

 0,932 0,974 0,652 عوامل ایمنی

 0,897 0,935 0,741 عوامل مربوط به خدمت

 0,913 0,941 0,597 عوامل تکنولوژیکی

                                                                                                                   
1 PLS 
2 Smart-PLS 
3 Cronbach 
4 Composite Reliability 
5 Wetzels et al. 
6 Average Variance Extracted (AVE) 
7 Fornell-Larcker 
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 0,932 0,968 0,649 عوامل سیاسی

 0,908 0,956 0,622 عوامل اقتصادی

 0,924 0,961 0,683 عوامل اجتماعی

 منبع : یافته های پژوهش
 

شرح داده شده هر  انسیوار ریدوم مقاد شهیمسئله دارد که ر نیفورنل الرکر: اشاره به ا اریمع

 الرکر –فورنل سیماتر جیباشد. نتا گرید یها آن سازه با سازه یهمبستگ ریتر از مقاد بزرگسازه، 

عوامل مدیریتی، عوامل استراتژیکی، عوامل مربوط به کیفیت، عوامل ایمنی،  از ابعاد کیهر  برای

عوامل مربوط به خدمت، عوامل تکنولوژیکی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی به 

حاصله،  جینتامحاسبه شد که  0,80و  0,81، 0,81، 0,75، 0,73، 0,80، 0,76، 0,78، 0,77رتیب ت

 باشد. یمذکور م اریدهنده تحقق کامل مع نشان

 بیباشد. ضر یمدل م یها سازه انیدهنده روابط م نشان ی: مدل ساختاریمدل ساختار یابیارز

 انس،یپنهان را با مقدار کل وار ریمتغ کیشده شرح داده  انسیمقدار وار نی: ارتباط ب1(R2) نییتع

سازد.  یمدل را مشخص م ینیب شی(: قدرت پQ2 اری)مع 2مدل ینیب شی. قدرت پدینما یسنجش م

قابل توجه  ریتأث ی(، به بررس44: 1988کوهن )کوهن،  F2 ای ریکوهن(: اندازه تأث F2) 3اندازه تأثیر

 (.2پردازد )جدول  یم وابسته ریمتغ کی ینهفته مستقل رو ریمتغ کی
 

 وابسته متغیر یک روي مستقل نهفته متغیر یک توجه قابل تأثیر بررسي .2جدول شماره 
 اندازه تأثیر R2 Q2 متغیرها

 0,54 0,31 0,997 عوامل مدیریتی

 0,47 0,29 0,998 عوامل استراتژیکی

 0,49 0,34 0,997 عوامل مربوط به کیفیت

 0,23 0,32 0,998 عوامل ایمنی

 0,59 0,41 0,999 عوامل مربوط به خدمت

 0,63 0,42 0,999 عوامل تکنولوژیکی

 0,50 0,46 0,998 عوامل سیاسی

 0,67 0,48 0,997 عوامل اقتصادی

 0,54 0,38 0,996 عوامل اجتماعی

 منبع : یافته های پژوهش

                                                                                                                   
1 R Squares 
2 Stone-Geisser criterion 
3 Effect Size 
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 نیدرصد روابط ب 95 نانیگردد، در سطح اطم 1,96تر از قدر مطلق  بزرگ tاگر مقدار آماره : tآماره

مشخص  2همان طور که در شکل (. 27-79: 1391زاده و زارع،  یباشند )حنف یمعنادار م رهایمتغ

 .(2)شکل  باشند یدرصد معنادار م 95روابط در سطح  یاست، تمام

 

 
 مدل مفهومي پژوهش در حالت معناداري ضرایب  .2شکل شماره 

 

 يمدل کل يابیارز .3-4

 یشود و با تأیید برازش آن، بررس یم یو ساختار یریگ دو بخش مدل اندازهشامل هر  یمدل کل

 1او اف یبه عنوان ج اریمع کیمدل تنها  یبرازش کل یشود. برا یمدل کامل م کیبرازش در 

 رضازاده،و  یداور) دیابداع گرد( 2006) 2توسط تننهاوس و همکاران اریمع نیشود. ا یاستفاده م

محاسبه شده است که نشان از  0,371مدل پژوهش حاضر  یاف برا او یمقدار ج(. 97:1392

 یو مدل کل یساختار ،یریگ اندازه یها برازش مدل یمدل حاضر دارد. پس از بررس یبرازش قو

مدل  3در شکل (. 27-79: 1391زاده و زارع،  یسؤاالت پژوهش پرداخت )حنف یتوان به بررس یم

 .(3)شکل  شده استنشان داده  ریمس بیپژوهش در حالت ضرا

                                                                                                                   
1 Goodness of Fit (GoF) 
2 Tenenhaus et al. 
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 پژوهش در حالت ضرایب مسیر مدل مفهومي  .3شکل شماره

 

و ضرایب مسیر نشان داده شده  t( نتایج آزمون سؤاالت بر اساس مقادیر آماره 3در جدول )

 است.

 

 مسیر ضرایب و t آماره مقادیر اساس بر سؤاالت آزمون نتایج . 3جدول شماره 

 رابطه سؤال
جهت 

 رابطه
 نتیجه آزمون tدار مق ضریب مسیر

 تأیید 12,00 0,419 مستقیم سپاری برونعوامل مدیریتی 1

 تأیید 8,26 0,699 مستقیم سپاری برون استراتژیکیعوامل  2

 تأیید 9,07 0,600 مستقیم سپاری برون مربوط به کیفیتعوامل  3

 تأیید 9,90 0,413 مستقیم سپاری برون ایمنیعوامل  4

 تأیید 15,18 0,704 مستقیم سپاری برون خدمتمربوط به عوامل  5

 تأیید 9,46 0,773 مستقیم سپاری برون تکنولوژیکیعوامل  6

 تأیید 19,89 0,660 مستقیم سپاری برون سیاسیعوامل  7

 تأیید 44,91 0,238 مستقیم سپاری برون اقتصادیعوامل  8

 دتأیی 35,92 0,762 مستقیم سپاری برون اجتماعیعوامل  9

 منبع : یافته های پژوهش
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 بندي ابعاد تحقیق رتبه .3-5

 بندی گردیدند. رتبه 4( در جدول 3ابعاد تحقیق با استفاده از ضرایب مسیر )شکل 

 

 مسیر ضرایب از استفاده با تحقیق ابعاد .4جدول شماره
بندی  رتبه

 ابعاد
 ی ابعادبار عامل های منابع انسانی بانک پارسیان سپاری فعالیت ابعاد برون

 0,238 اقتصادیعوامل  1

 0,773 تکنولوژیکیعوامل  2

 0,762 اجتماعیعوامل  3

 0,704 مربوط به خدمتعوامل  4

 0,699 استراتژیکیعوامل  5

 0,660 سیاسیعوامل  6

 0,600 مربوط به کیفیتعوامل  7

 0,419 عوامل مدیریتی 8

 0,413 ایمنیعوامل  9

 منبع : یافته های پژوهش

 

 گیري ونتیجه ثبح .4

از  یکیسپاری  شدن است و برون ها، حرکت به سمت کوچک از اهداف سازمان یکیدر عصر حاضر 

راهبرد، آن است که چگونه  نیدر ا ی. از موضوعات اساسباشد یهدف م نیبه ا دنیرس یراهبردها

 دهد. را خود انجام  یتیسپاری کند و چه فعال را برون یتیچه فعال ردیبگ میسازمان تصم کی

کردند و  دایپ یسپاری آگاه برون بیو معا ایاز مزا بانک پارسیان رندگانیگ میتصم نکهیپس از ا

 تیکه در سازمان قابل یتیفعال دیدادند، در گام دوم با صیرا اثربخش تشخ یاستراتژ نیا

 یبو نس یراهبرد تیاهم ت،یو درآمد فعال نهیاز: هز ارتندسپاری دارد را انتخاب کنند عب برون

 یها در بخش تیفعال یریفراگ ت،یبودن فعال یبانیپشت ای یسازمان، اصل یکل گاهیدر جا تیفعال

 زانیم ها، تیفعال ریبا سا تیفعال یوابستگ زانیم ت،یبودن فعال ناملموس ایملموس  زانیمختلف، م

 زانیم ت،یانجام فعال یباثبات و استاندارد برا هیرو کیدارد، وجود  یبا مشتر تیکه فعال یوندیپ

متناسب  دیبا ارهایمع نیاز ا کیکه هر  تیفعال یریناپذ کیتفک زانیو م تیفعال یدگیچیپ ای یسادگ

و  یداخل طیمح دیسازمان با ،یانیپا ایدر گام سوم  ،. رندیقرار گ یابیسازمان مورد ارز تیبا نوع فعال

 ییسازمان توانا ایکه آ دیل نماحاص نانیموضوع اطم نیتا از اقرار دهد  یابیخود را مورد ارز یخارج
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 ردیسپاری انجام گ است که برون یا سازمان به گونه رونیب طیدر مح طیشرا ایسپاری را دارد و  برون

و خبرگان بانک  رانیمدکه در این تحقیق عوامل مؤثر با استفاده از تحلیل مضمون با استفاده از 

تند از: عوامل مدیریتی، عوامل استراتژیکی، پارسیان در فاز کیفی مشخص شدند که این عوامل عبار

عوامل مربوط به کیفیت، عوامل ایمنی، عوامل مربوط به خدمت، عوامل تکنولوژیکی، عوامل سیاسی، 

 عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی.

های منابع انسانی بانک پارسیان، بعد اقتصادی در رتبه اول و  سپاری فعالیت در بین ابعاد برون

)عوامل تکنولوژیکی، عوامل اجتماعی، عوامل مربوط به خدمت، عوامل استراتژیکی، عوامل  سایر ابعاد

های بعدی قرار  سیاسی، عوامل مربوط به کیفیت، عوامل مدیریتی و عوامل ایمنی( به ترتیب در رتبه

ه زاد ترین مطالعات قبلی مؤذن گرفتند. نتیجه حاصله در خصوص بعد اقتصادی با نتایج برخی از مهم

( مطابقت وجود دارد. البته در برخی از موارد از جمله 1393(، قهرمانی و خلیلی )1393و همکاران )

 چنانی وجود ندارد. ( مطابقت آن1389محمودی میمند و همکاران )

های منابع  سپاری فعالیت ( در برون2019نتایج پژوهش همچنین با مدل قیان و همکاران )

رقابت باال  جهیدر نت ی کنیا اظهار داشتند کهدر بخش بانکدارها  د. آنانسانی در بانک کنیا همسو بو

وکار  ها در کسب حفظ آن یبرا یاستراتژ کیسپاری به عنوان  بانک به برون نیبازار، چند یبرا

وجود دارد:  ریموارد ز ،یسپاری منابع انسان برون یبرا شرفتهیپ لیدال گرید انیاند. در م متوسل شده

خود انتخاب  یها تیوادار کردن کارشناسان به انجام فعال یسپاری را برا ها برون زماناز سا یاریبس

از درون سازمان گران خواهد بود. طرفداران  یمتخصصان نیحال گرفتن چن نیبا ا کنند، یم

ها را  سازمان ایها  شرکت رایصرفه است ز به مقرون یکه استراتژ کنند یاستدالل م زیسپاری ن برون

 کاهش دهند. گرانید انیدر م یا هسته ریغ یها تیفعال یرا برا ها نهیتا هز سازد یقادر م

سپاری اگر با دقت اداره نشود و در  برون ندیکه فرآ دیحال مهم است که توجه داشته باش نیبا ا

 ای یریثأت چیه تواند یسازمان انجام شود نم یحال با در نظر گرفتن اهداف بخش منابع انسان نیع

به اهداف منابع  یابیامر ممکن است منجر به شکست در دست نیا رایداشته باشد ز تیفقعدم مو

که  یکه زمان کنند یمطالعه ادعا م نیحال الزم به ذکر است که چند نیسازمان شود. با ا یانسان

 یسپاری منابع انسان برون یایمزا شوند، یسپاری گرفته م برون میدرست قبل از انجام تصم ماتیتصم

 .(2005؛ گرامن و پائول، 2000)الماتی،  تر است مهم یموارد منفاز 

 

 پیشنهادات پژوهش  .4-1

 در گذار تاثیر عوامل گرفتن نظر در بدون سپاری برون گیری تصمیم ی زمینه در پژوهش و تحقیق

 به فایده بی شود، کاری می اجرا و تدوین آن در تصمیمات این که سازمانی خارجی و داخلی محیط
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 چالش و معضالت تواند نمی بیرونی یا درونی عوامل به صرف توجه دیگر عبارت به. رسد یم نظر

 علت به براین، عالوه. نماید شناسایی کامل صورت به ایران دولتی سازمانهای را در حوزه این های

 باورهای و ها ارزش نقش توان نمی و است ارزش از گرانبار ای سازمانی حوزه تصمیمات اینکه

 نمی تنهایی به گرایانه اثبات های پژوهش از آمده دست به نتایج نمود، حذف آن از را عیاجتما

 این بر مطالعه این نتایج عمل، حوزه ی در. باشد حوزه این در موجود های سوال پاسخگوی تواند

 برون برای گیری تصمیم عامالن و کارگزاران جزیی و بعدی تک نگاه که نماید می تاکید نکته

 محدوده. نشود حاصل تصمیمات این از انتظار مورد نتایج تا شد خواهد باعث ها فعالیت سپاری

 حاضر تحقیق نتایج کلی طور به. است فراگیر و گسترده حوزه ای دولتی، سازمانهای در تصمیمات

 مالحظات های مولفه به باید سپاری برون تصمیمات کارگزاران و محققان که کند می پیشنهاد

 مرتبط عوامل و کیفیت به مربوط مالحظات ، امنیتی مالحظات ، استراتژیک الحظاتم ، مدیریتی

 و اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی عوامل به سوی دیگر از و سو یک از خدمت های ویژگی با

 ابعاد، شامل مدلی پویا توجه به هدف تحقیق که تدوین کنند توجه خود سازمان محیط تکنولوژیکی

 بر اصلی ابعاد از دسته دو بوده است انسانی منابع سپاری برون بر اثرگذار های شاخص و ها مولفه

 مدیریت حوزه فعاالن و دانشگاهی صاحبنظران دیدگاه از محققین مدل را. گذارند اثر تصمیم این

اجتماعی به طور تخصصی مورد  قراردادند اما عوامل آزمون مورد ایران وزارت نیرو در انسانی منابع

 موردنظر نگرفت بنابراین پیشنهاد می شود این عامل را محققین دربررسی های آتی بررسی قرار

 فعالیت سپاری برون گیری تصمیم در اجتماعی سرمایه نقش دهند مانند بررسی قرار تری دقیق

 .انسانی منابع مدیریت های

 

 محدودیت هاي تحقیق .4-2

  تابعه و فاصله زیاد این مراکز مراجعه مکررمحقق به ساختمان وزارت نیرو و سازمان های

 باهم

  همکاری ناقص و اندک مدیران و کارکنان سازمان تعصب و عدم رغبت برخی از پرسش

شونده ها در پاسخ به سواالت که ناشی از داشتن جایگاهی ویژه در سازمان و نگرانی از 

دید مواخذه احتمالی و یا دلخوری های شخصی از سازمان و مدیریت آن بود و باعث گر

 با تعصب و بی میلی خاصی به برخی گزاره ها پاسخ داده شود.

  درک ناصحیح برخی از سئواالت پرسشنامه ها توسط پرسش شونده ها به خصوص در

 مورد پرسشنامه که بعضا منجر به پاسخ نادرست گردید.
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 شدن لیبدمنظور ت پژوهش نشان دادند که به نیا یو کم یفیک جیاذعان داشت که نتا دیدر انتها با

متمرکز شد.  آن یها بر ابعاد و مؤلفه یستیبا یم ،های منابع انسانی بانک پارسیان سپاری فعالیت برون

  .دیو بهبود آن مبادرت ورز تیبه تقو دیبا نیهمچن

 

5 .  
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