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Abstract:
Today in organizations emphasized that human resources
have strategic value and differentiates it from other
competitors. This means that the skills and abilities of
people in an organization and how to use them can be
taken into account as an important factor for their
competitive advantage. So the emphasize is that effective
recruitment in organizations is essential and strategic
matter. Including developments that happened in related to
recruitment process with the aim of increasing efficiency
and more effective is using of the approach of recruitment
process outsourcing. Recruitment process outsourcing is
the form of business outsourcing. The aim of this study is
survey of advantages and disadvantages of recruitment
process outsourcing. In order to study of it qualitative
research method were used. The results of 12 interviews
with seven managers and five experts show that this
approach in addition to the strength, limitation and
problems that are discussed in academic literature, has
other advantages and disadvantages. The findings of this
study indicate 8 main themes that 4 of them are related to
benefits and others are related to disadvantages of
recruitment process outsourcing.
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Outsourcing, Advantages and Disadvantages
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:چکیده
در سازمانهای امروزی تاکید میشود که منابع انسانی ارزش راهبردی دارد و
-سازمان را از دیگر رقبایش متمایز میکند؛ یعنی میتوان مهارتها و توانمندی
های افراد یک سازمان و چگونگی به کارگیری آنها را به منزله عامل مهم
 در این امتداد تاکید میشود که جذب و. به حساب آورد،مزیت رقابتی آن
 از جمله. امری اساسی و راهبردی است،استخدام اثربخش در سازمانها
 در ارتباط با جذب نیروی انسانی با هدف،تحوالتی که در دهههای اخیر
 استفاده از رویکرد،افزایش کارایی و موثرتر شدن فرایند آن پیش آمده است
 برونسپاری فرایند جذب نوعی.برونسپاری فرایند جذب نیروی انسانی است
 بررسی مزایا، هدف اساسی این پژوهش.برونسپاری فرایند کسب و کار است
 جهت بررسی این موضوع.و معایب برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی است
 مدیر و7  مصاحبه با12 از روش تحقیق کیفی استفاده شد و نتایج حاصل از
- نشان میدهد که برون،کارشناس در شرکت ارتباطات سیار همراه اول5
 محدودیتها و مشکالتی،سپاری فرایند جذب منابع انسانی عالوه بر قوتها
،که به طور نسبتا گستردهای در ادبیات دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است
 در.مزایا و معایب دیگری نیز به دنبال دارد که در این پژوهش مطرح شده است
 تم مربوط به4  تم اصلی است که8 نهایت یافتههای این پژوهش نشان دهنده
 بیان کننده معایب برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی، تم دیگر4 مزایا و
.است
 برونسپاری فرایند جذب منابع، فرایند جذب منابع انسانی:واژههای کلیدی
 مزایا و معایب،انسانی
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مقدمه
اگر برای حوزه منابع انسانی چند خرده سیستم اصلی تعریف
شود ،یکی از اصلیترین آنها ،حوزه جذب و تامین نیرو است
که مباحث برنامهریزی ،کارمندیابی و انتخاب را دربر میگیرد.
فرایند جذب را میتوان از پیش از ورود فرد به سازمان تا به
بازده آن ،یعنی استخدام و ورود نیروی مورد نیاز و مناسب با
شغل و شرایط مورد نظر به سازمان ،درنظر گرفت (فرهی و
همکاران.)6936 ،
سیستم جذب و استخدام به عنوان یکی از سیستمهای
اصلی در رشته مدیریت منابع انسانی است .در واقع جذب و
استخدام اثربخش برای سازمانها یک موضوع اساسی و
راهبردی است و ممکن است گزینش و استخدام نادرست،
هزینههای فراوانی را به سازمان تحمیل کند؛ در حالی که
گزینش صحیح موجب کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری
میشود .همچنین اهمیت و جایگاه این فرایند که از آن به
عنوان زیربنای مدیریت منابع انسانی یاد میشود ،به دلیل
تاثیرگذاری بسیار زیاد آن بر سایر فرایندهای منابع انسانی و
نیز تاثیرپذیری بسیار از ان فرایندهاست .فرایند جذب از یک
طرف نقش کششی از ماموریتها و راهبردهای منابع انسانی و
از طرفی دیگر نقشی تاثیرگذار بر دیگر عناصر از جمله توسعه،
عملکرد و نگهداشت نیروی انسانی دارد .در این امتداد رویکرد
جذب بهترین نیروی انسانی ،به عنوان اصلیترین و مهمترین
سرمایه در یک نهاد ،اهمیتی فراوان دارد .به این منظور فرایند
تامین و جذب نیروی انسانی باید با ویژگیهای خاص نهادها و
شرایط بازار رقابتی امروز سازگار شود (هیکونن .)2962 ،
از جمله تحوالتی که در دهههای اخیر ،در دنیا و در
ارتباط با جذب نیروی انسانی با هدف افزایش کارایی و
موثرترشدن فرایند جذب پیش آمده است ،استفاده از رویکرد
برونسپاری فرایند جذب نیروی انسانی است .برونسپاری
فرایند جذب ،یک شکل برونسپاری فرایند کسب و کار تلقی
میشود و حتی ممکن است همه فرایندهای استخدامی ،توسط
یک ارائهدهنده خدمات بیرونی ،انجام شود.
این رویکرد که در سال  1990در امریکا مطرح شد ،با
هدف برخورداری از مزایایی چون افزایش راندمان کار ،ارتقای
بهرهوری و تأمین مزیت رقابتی ،از طریق کاهش هزینههای
کارکنان و رهایی از قید و بندهای غیرضروری ،انجام پذیرفت
(بیمونت و سوال .)2994 ،2در کشور ما نیز به دلیل تمایل

1. Heikkonen
2. Beamont & Sohal

سازمانها به استفاده از فرصتها و امکانات گسترده بیرونی،
حدود یک دهه از مبادرت به بهرهگیری از این رویکرد می-
گذرد .متاسفانه از همان آغاز کار ،این تجربه در کشور ما با
مشکالت عدیدهای مواجه شده است که رفع آنها ،مستلزم
انجام مطالعه و بازبینیهای اساسی است.
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی مزایا و معایب برون-
سپاری فرایند جذب نیروی انسانی است و با توجه به اینکه
شرکت ارتباطات سیار جزء معدود سازمانهایی است که از این
رویکرد استفاده کرده است ،جهت این پژوهش انتخاب شده
است .در مصاحبهای که با مدیر جذب منابع انسانی این
سازمان صورت گرفت به نظر میرسد برونسپاری فرایند
جذب منابع انسانی از طریق کاهش هزینهها و هجوم
سفارشات به سازمان و صرفهجویی در زمان میتواند راهکاری
مناسب محسوب شود ولی در عین حال مسائل و مشکالتی را
در جامعه پژوهش به همراه داشته است که اهمیت بررسی این
موضوع را دوچندان میکند .از جمله مسائلی که در این
مصاحبه بیان شد عدم هماهنگی کارکنان معرفی شده با
ارزشها و فرهنگ سازمان ،عدم تناسب آنها با راهبردهای
سازمان و منابع انسانی ،آشنا نبودن فراهمکننده بیرونی با
ضوابط و مقررات خاص شرکت و از دست رفتن نقش مدیران
است که در نهایت منجر به کاهش بهرهوری کارکنان،
افزایش ترک خدمت ،نارضایتی مدیران و کاهش اثربخشی
مدیریت منابع انسانی شده است .همچنین عدم درک دقیق
آنچه مدیران ترجیح میدهند و از دست دادن کنترل آنها بر
فعالیتهای برونسپاری شده از جمله دالیل عدم موفقیت در
استفاده از این رویکرد در ارتباطات سیار بیان شد .در این
امتداد ،گزارش و مصاحبه برخی مدیرانی که با استفاده از این
رویکرد کارکنان خود را جذب کردهاند نیز نشان میدهد که
برونسپاری فرایند جذب عاری از مشکالت نبوده و نتایج
بدست آمده مطابق با انتظارات نمیباشد.
از طرفی با توجه به اهمیت نقش سرمایه انسانی در کسب
مزیت رقابتی در محیط متغیّر امروزی و گرایش سازمانها به
برونسپاری فعالیتها و فرایندها در سازمان از جمله فرایند
جذب منابع انسانی و با در نظر گرفتن این موضوع که در
سازمان مورد مطالعه آسیبشناسی و پژوهشی علمی در
خصوص مزایا و پیامدهای استفاده از این رویکرد صورت
نگرفته است ،ضرورت بررسی و تحقیق در موضوع مورد بحث
به وجود آمد؛ زیرا برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی در
مقایسه با انجام آن توسط سازمان ،نیاز به تصمیمگیریهای
آگاهانهتر و هوشمندانهتری دارد؛ در واقع تصمیم برونسپاری
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میتواند یک تصمیم بسیار پیچیده و حساس باشد که بر
سودآوری و موقعیت رقابتی سازمان تأثیر بگذارد .یک تصمیم
اشتباه میتواند منجر به صرف هزینههای باالتر ،از دست
دادن فرصتها ،مشتریان و سهم بازار یا حتی زوال کل
شرکت شود .عالوه بر این ،بیشتر پژوهشهای صورت گرفته
در زمینه برونسپاری فعالیتهای مدیریت منابع انسانی است و
تنها تعداد اندکی از آنها به بررسی منافع و مخاطرههای
مشهود و نامشهود برونسپاری فرایند جذب کارکنان پرداخته-
اند .با توجه به توضیحات فوق ،این پژوهش بدنبال شناسایی
مزایا و معایب برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی است که
میتواند به مدیران در این تصمیم مهم کمک کند.
پیشینه نظری
از نظر گریور 1برونسپاری عبارت استت از انتقتال برختی از
فعالیتهای داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیمگیتری
به عرضه کنندة بیرون از سازمان ،بتر استاس قترارداد؛ یعنتی
زمانی که یک سازمان با سازمان دیگتر جهتت فتراهم کتردن
کاال یا خدمات عمده قرارداد میبندد ،برونسپاری اتفاق متی-
افتد .انتقال فعالیتهای منابع انسانی از داخل بته ختار ،،بته
خوبی در اقتصادهای پیشرو امکانپذیر شده است .این مفهتوم
در سال  6339ظهور یافت؛ به این معنی که بخشی از وظتایف
مدیریت منابع انسانی مانند کارمندیابی ،استخدام و آموزش بته
منظور کاهش هزینهها برونستپاری شتود (بلکترت)2991 ،2؛
الول 3و همکارانش نیز در سال  2993بیان کردند کته بترون-
سپاری یک گزینه مبتنتی بتر بتازار ختارجی را بترای تتدارک
وظایف منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی فراهم متیآورد و
این بهترین راه برای تعریف ویژگیهای اصلی بعضی ختدمات
است (هیکونن)2962 ،؛ الولر نیز به این موضوع اشتاره کترده
است که مشاورین منابع انسانی در شترکتهتای ارائتهدهنتده
خدمات جذب ،به طور بالقوه جهت متعتادل کتردن هتر گونته
شکاف در دانش مدیریت منابع انسانی در ستازمان ،تخصت
الزم در مدیریت منابع انستانی را فتراهم متیکننتد (الولتر و
همکاران  .)2994علت اصلی تمایل به استفاده از این رویکترد
این است که برخی شرکتها دریافتهاند که استفاده از عرضته-
کنندگان خدمات خارجی نستبت بته استتخدام پرستنل جهتت
1. Greaver
2. Belcourt
3. Alewell
)4. Lawler et al.(2004

-
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انجام این وظایف در داخل شرکت ،کاراتر و کم هزینهتر است.
علت این امر را میتوان اینگونه بیان کرد که عرضهکننتدگان
خدمات منابع انسانی در کار خود تخصت داشتته و از اثترات
صرفه جویی نسبت به مقیاس ستود بترده و ایتن ستود را بته
مشتریان خود منتقتل متیکننتد (حتاجی کریمتی و بستطامی،
.)6989
یک حوزه متداول در برونسپاری فعالیتهای منابع
انسانی ،فرایند جذب نیروی انسانی است .همان طور که
آرمسترانگ بیان میکند که استفاده از مشاوران و سازمان-
های فراهم کننده خدمات جذب ،یک راه کارآ برای عبور از
مراحل ابتدایی استخدام است که خیلی زمان برند
(آرمسترانگ .)2999 ،امی آمن نیز در همین راستا گامهایی را
برای برونسپاری فرایند جذب پیشنهاد کرده است و در مورد
اینکه آیا مراحل جذب باید در داخل سازمان انجام شود یا خیر
بینشی به شرح زیر ارائه مینماید:
ايجاد شغل و توسعه راهبرد :داخل سازمان؛
منبعيابی  :6برونسپاری؛
استخراج نیروی مورد نظر :برونسپاری؛
غربالگری :9برونسپاری ،اما با تاکید باال بر کنترل؛
رديابی متقاضی يا نگهداری بانک اطالعاتی استخدام

يا مديريت درگاه استخدامی :برونسپاری؛
-

مصاحبه با متقاضیان يا تدارک مصاحبه :مصاحبه در
داخل سازمان ولی تدارک آن برونسپاری (آمن)2969 ،8
از دیدگاه آمن موفقیت در هر یک از مراحل فوق ،به
شدت به قابلیت ارائهدهنده خدمت بستگی دارد .در مدلی که
وی ارائه کرده است ،مراحل دو تا پنج فعالیتهای محوری
بوده که باید برونسپاری شوند .زیرا منبعیابی ،تعیین
پستهای شغلی ،استخرا ،و غربالگری ،فرایندهایی زمان بر
بوده و تالش بسیاری الزم دارند .همچنین ردیابی متقاضی،
بانکهای اطالعاتی و درگاههای استخدامی ،متکی به
تخص فنی ارائه دهندهاند .واضح است که موفقیت در هر
یک از این فعالیتها مبتنی بر قابلیتهای ارائهدهنده است.
بنابراین اهمیت انتخاب ارائهدهنده خدمات آشکار میشود
(هیکونن .)2962 ،لجت نیز به طور خاص ،به مرحله توسعه

5. Armestrong
6. Sourcing
7. Screening
8. Amen
1. Legget
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راهبرد در مراحل فوق تأکید میکند؛ جایی که مسئولیتها در
سرتاسر فرایند استخدام مشخ میشوند .به همین جهت
وظایف برونسپاری شده بسیار مهم تلقی میشوند (لجت،
 .)2999در ادبیات آکادمیک نیز تأکید شده که مراحل نهایی
فرایند استخدام نباید برونسپاری شوند (آمن)2969 ،؛ بنابراین،
مصاحبه و انتخاب نهایی کارکنان باید درون شرکت انجام
شود .این مهم ممکن است نشانه بروز بیاعتمادی میان برون
سپاران باشد.
پژوهشهای بسیاری در خصوص مزایای برونسپاری
فرایند جذب منابع انسانی صورت گرفته است که نتایج برخی
از آنها نشان میدهد که هزینه به عنوان محرک ابتدایی و
دستاورد بزرگ برونسپاری فرایند جذب است .دوگان و
همکاران ( )2995و همچنین استروه و تری هوباف ()2999
هزینهای
مزایای
که
میکنند
بیان
برونسپاری فرایند جذب اهمیت قابل توجهی دارد (جانسون،
ویلدینگ و رابسون  .)2969 ،با این حال ،بهبود کیفیت
فرایندهای استخدام نیز حائز اهمیت است (شلگرن .)2994 ،
در ادامه مزایای این رویکرد ،چیانگ و همکارانش ()2969
دسترسی به تخص داخلی و خارجی را به مثابه محرک
اصلی برونسپاری معرفی کرده اند و تیلور نیز بیان میکند،
نیاز به جذب و نگهداری کارکنان شایسته در مقابل رقبا ،برای
بسیاری از سازمانها با تاکید بر کسب مزیت رقابتی ،یک
اولویت راهبردی بلند مدت است و این اهداف باید با فعالیت-
های مؤثر مربوط به استخدام و انتخاب حمایت شود .همچنین
بسیاری از دانشمندان ،بدست آوردن و حفظ تخص و
خبرگی خارجی را مؤثردانستهاند (شلگرن .)2994 ،مزیت
دیگری که احتماال از برونسپاری فرایند جذب حاصل می-
شود ،افزایش استانداردهای خدمات است که توسط
قراردادهای مرتبط با شرکتهای ارائهدهنده خدمات ،حمایت
میشود (بلکرت.)2991 ،
صرفهجویی در زمان نیز مزیت دیگری است که در
پژوهشهای بسیاری به آن اشاره شده است .شواهد بسیاری
وجود دارد که اهتمام در مراحل اولیه استخدام ،زمان قابل
توجهی را به خود اختصاص میدهد .درحالیکه متخصصان
بیرونی میتوانند مهارتهای خویش را به طور مؤثرتری در
خدمت سازمان قرار دهند (لجت .)2999 ،در همین امتداد،
)2. Duggan et al.(2005
3. Stroh & Treehuboff
4. Johnson, Wilding & Robson
5. Shelgren
6. Chiang

موسسه  HRMIDبیان میکند که صرفهجویی در زمان
مدیران منابع انسانی ،این فرایند را کارا و بهصرفه جلوه می-
دهد (هیکونن.)2962 ،
در کنار مزایای مطرح شده در پژوهشهای صورت
گرفته ،محدودیتها ،مشکالت و معایب برونسپاری فرایند
جذب منابع انسانی ،به طور نسبتاً گستردهای در مبانی نظری
دانشگاهی مورد بحث قرار گرفت .موسسه  HRMIDدر سال
 2005ادعا کرد که ممکن است سازمان ،متقاضیان بالقوه
داخلی خود را به دلیل شکست در برونسپاری فرایند جذب از
دست بدهد .مشکل دیگری که توسط امی آمن ( )2969مطرح
شده است این است که شرکتهایی که به طور گستردهای در
فعالیتهای برونسپاری مشغولند ،ممکن است نوآوری و
قابلیتهای فنی خود را به دلیل عدم مواجهه با مشکالت
عملی استخدام ،از دست بدهند (همان .)2969 :مسائل دیگری
که ممکن است باعث بیاعتمادی به این موضوع شود،
مخاطره از دست دادن کنترل نسبت به این فرایند اساسی و
حیاتی (اردانینی و همکاران ،)2998 ،استفاده غیراثربخش از
برندهای کارفرمایان و از دست دادن شایستگیهای مرتبط با
فرایند است .در ادامهی معایب برونسپاری فرایند جذب منابع
انسانی ،هاوسر این نگرانی را مطرح کرد که ارائهدهنده خدمات
استخدام ،ممکن است قادر به نشان دادن نام تجاری کافرما و
شرکت استخدامکننده نباشند (هاسر .)2966 ،
پیشینه تجربی
شواهد بسیاری وجود دارد که وظایف در مراحل استخدام نیاز
به هزینه ،زمان و تالش قابل توجهی از متخصصین منابع
انسانی دارد؛ عواملی مانند هزینه تبلیغات ،هزینة آزمونها و
طرح سوالها ،زمان صرف شده جهت مصاحبه با داوطلبان،
هزینه بررسی معرفها ،آزمایشات جسمی و غیره ،انتخاب
درست و اثربخش کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد
(ابراهیمینژاد ،6988 ،حسینیان .)6939 ،از طرفی یافتههای
پژوهشها نشان میدهد سازمانهای آینده نیازمند دقت و
توجه به خطمشیهای جدید منابع انسانی هستند و باید به
افراد کمک کنند که برای تسلط بر محیط چالشی اقتصاد
جهانی مهارتهای جدید پیدا کنند و برای موفقیت در رقابت
به شکلی مؤثر به جذب ،نگهداری ،تشویق و استفاده کارامد از
زیرکترین و مستعدترین افراد بپردازند (اصیلی.)6983 ،

7. Ordanini
8. Hauser
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همچنین استفاده از معیارهای علمی جهت انتخاب کارکنان
میتواند به اثربخشی سازمان کمک کند
(ابراهیمینژاد .)6988 ،از یافتههای پژوهشهای صورت
گرفته میتوان نتیجه گرفت که حل مسائل مربوط به زمان،
هزینه و نبود معیارهای استاندارد و علمی جهت انتخاب
کارکنان نیاز به حمایت متخصصین و مشاورین مدیریت منابع
انسانی دارد .مشاورین و متخصصین منابع انسانی در
شرکتهای ارائه دهنده خدمات میتوانند با صرف هزینه و
زمان کمتر به شناسایی و معرفی افراد متخص و با کیفیت
به سازمان کمک کنند .به همین دلیل برخی پژوهشها به
بررسی برونسپاری فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و مزایا و
ریسکهای آن پرداختهاند.
یافتههای برخی از آنها نشان میدهد که صرفهجویی
مالی ،تمرکز استراتژیک ،دسترسی به تکنولوژی برتر ،بهبود
سطح خدمات و دسترسی به کارشناسان متخص به عنوان
علل اصلی برونسپاری فعالیتهای مدیریت منابع انسانی به
شمار میرود اما مشکالتی مانند تضعیف روحیه کارکنان،
ناهمخوانی با فرهنگ سازمان و کاهش ارزش شرکت را نیز به
دنبال دارد (حاجی کریمی و بسطامی .)6989 ،این نتیجه در
پژوهش دیگری نیز حاصل شده است که هر چند برونسپاری
دارای مزایای متعددی است ولی تاثیرات جدی وارده به
روحیات کارکنان و انتقال دانش سازمان به شرکتهای
ارائهدهنده میتواند سازمان را تهدید کند ،لذا مدیریت
برونسپاری و انتخاب مناسب ارائه دهندگان خدمات بسیار
مهم و شایسته توجه ویژه از سوی مدیران سازمان میباشد
(دستیاری ،محمدی و بردستانی.)6939 ،
پژوهش دیگری در زمینة فعالیتهای قابل برونسپاری
در بخش مدیریت منابع انسانی صنعت نفت صورت گرفته
است که یافتههای آن نشان میدهد که برخی از فعالیتهای
فرایند استخدام مانند طراحی سؤاالت آزمون استخدامی،
برگزاری آزمون استخدامی به مدیریت اداره استخدام و دریافت
رزومههای متقاضیان استخدام و تطابق آنها با شاخ های
مدنظر سازمان قابل برونسپاری میباشند (حا ،علیان،
.)6939
مطالب فوق حاکی از آن است که پژوهشهای بسیاری
در زمینة کارمندیابی و استخدام ،چالشها و مسائل موجود در
شناسایی و انتخاب کارکنان و همچنین مزایا و معایب
برونسپاری فعالیتهای حوزه منابع انسانی در داخل کشور
انجام شدهاست ولی متأسفانه به طور مستقیم به بررسی
برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی نپرداخته اند.
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نتایج برخی پژوهشهای صورت گرفته در خار ،از کشور
در زمینه برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی و اثربخشی آن
نشان میدهد که زمانی که سازمان نوعی خاصی از مزیتهای
خارجی را جستجو میکند ،از این رویکرد به منظور بهبود
فرایند استخدام استفاده میشود .این اصول شامل جستجوی
متخصصین خارجی ،انطباق با سناریوهای تخصصی استخدام
یا جستجوی منابع انسانی استراتژیک است .اثربخشی
برونسپاری استخدام به طور گستردهای خواهان حفظ ارتباط
بین فراهمکننده خدمات برونسپاری و سازمان است .به عالوه
فراهم کننده خدمات
ظرفیتهای داخلی و تخص
برونسپاری فاکتورهای مهم در اثربخشی برونسپاری
استخدام است (هیکونن .)2962 ،در نتیجه عدم تخص و
تجربه کافی مشاورین در زمینة وظایف تخصصی مدیریت
منابع انسانی میتواند دلیل بیمیلی بسیاری از سازمانها در
استفاده از این رویکرد باشد (گاالناکی .)2994 ،
شیهان و کوپر ( )2966نیز پژوهشی در زمینه تاثیر اندازه
شرکت بر برونسپاری فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و
همچنین عملکرد مالی شرکت در سال  2966انجام داده اند
که نتایج نشان میدهد که بین برونسپاری مدیریت منابع
انسانی و دریافت عملکرد مالی در شرکتهای کوچک ارتباط
مثبت و در شرکتهای بزرگ ارتباط منفی وجود دارد (شیهان
و کوپر  )2966،که این موضوع ضرورت بررسی بیشتر در این
زمینة را نشان میدهد.
پژوهش دیگری که درمورد انگیزههای برونسپاری
مدیریت منابع انسانی در لیتوانی انجام شده است نشان می-
دهد که تصمیمگیری در مورد برونسپاری فعالیتهای
مدیریت منابع انسانی به مزایایی که برای سازمان و کارکنان
به دنبال دارد و همچنین تاثیرگذاری آن در رقابتپذیری
سازمان ،بستگی دارد (استسیولیت  .)2966 ،در همین راستا
پژوهشهای مشابهی نیز انجام شده است که نشان میدهد
اگرچه استفاده از رویکرد برونسپاری فعالیتهای مدیریت
منابع انسانی مزایایی را بدنبال دارد اما سازمانهای امروزی
باید معایب آن را نیز به دقت بررسی کنند .همان طور که
استفاده از شرکت ارائه دهنده خدمات ،به کاهش هزینهها
کمک میکند ،در مقابل میتواند باعث کاهش وفاداری و
روحیه کارکنان و همچنین از دست دادن اطالعات و دانش
1. Galanaki
2. Sheehan & Cooper
3. Stasiulytė
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روش شناسی
این پژوهش به طور کیفی با ابزار مصاحبه انجام پذیرفت.
روش پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه
گردآوری دادهها ،توصیفی است .جهت جمعآوری اطالعات
عمیق و کیفی درباره مبانی نظری پژوهش ،از منابع
کتابخانهای ،مقاالت ،کتاب و شبکه جهانی اینترنت استفاده
شده است .همچنین به منظور جمعآوری دادهها و اطالعات
در پژوهشهای میدانی ،از ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته
استفاده شده است .برخی از سؤاالت مصاحبه به این شرح
بودند :به نظر شما نقش برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی
در تحقق اهداف استراتژیک مدیریت منابع انسانی و سازمان
چگونه است؟ دیدگاه شما نسبت به نقش برونسپاری فرایند
جذب منابع انسانی در وظایف و فرایندهای مدیریت منابع
انسانی چگونه است؟ شرکتهای ارائهدهنده خدمات جذب چه
میزان با ارزشها و فرهنگ سازمان آشنایی دارند و این
موضوع چه تاثیری بر سازمان داشته است؟ به نظر شما برون-
سپاری فرایند جذب منابع انسانی چه تاثیری در هزینههای
جذب و سازمان داشته است؟
جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت
ارتباطات سیار است .در پژوهش کنونی از روش نمونهگیری
گلوله برفی استفاده شد .این نوع نمونهگیری ،یک روش
غیراحتمالی است که در آن ابتدا افرادی شناسایی شدند که
درباره موضوع پژوهش آگاهی کافی داشتند و پس از دریافت

اطالعات ،از آنها درخواست شد تا فرد یا افراد دیگری را به
پژوهشگران معرفی کنند .تعداد افراد مورد مصاحبه و حجم
نمونه نیز از طریق اشباع نظری تعیین شد؛ تاحدی که
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که پاسخها یا مصاحبههای
انجام شده با افراد مطلع ،به اندازهای به یکدیگر شباهت
یافتهاند که منجر به تکراری شدن پاسخها شده و داده
جدیدی از مصاحبههای جدید حاصل نمیشود .تعداد نمونه-
های انتخاب شده در این پژوهش ،برابر با  12نفر بوده و به
تشخی پژوهشگران با این تعداد مصاحبه ،اطالعات به
حالت اشباع نظری رسیدند .اشباع دادهها در این پژوهش ،از
طریق فرایند مقایسه مداوم بدست آمد؛ یعنی تا جایی که
حداقل تفاوت در دادهها رخ داده و هیچ داده جدیدی که سبب
تغییر در کدهای موجود شود ،به پژوهش وارد نشد ،ادامه
یافت .به گونه ای که از مصاحبه دوازدهمین به بعد مفهوم
جدیدی به مفاهیم اضافه نشد که این موضوع به معنی به
اشباع رسیدن دادههاست .در واقع کدهای حاصله در گروه
مفاهیم بدست آمده در مصاحبههای قبلی قرار گرفت و باعث
ایجاد مفهومی جدید نشد .به عنوان مثال کدهای به دست
آمده در مصاحبه سیزدهمین در دستههای مفهومی کاهش
حجم سفارشات و کاهش پاسخگویی سازمان (مربوط به تم
فرصت استخدامی برابر) ،صرفهجویی در زمان و شناسایی افراد
متخص (مربوط به تم توسعه قابلیتهای استراتژیک)،
کاهش هزینهها (مربوط به تم مدیریت هزینهها) ،جذب افراد
نامتناسب و درک ناکافی از استراتژیها (مربوط به تم آشفتگی
در ساماندهی برنامه ریزی استراتژیک) قرار گرفت که در
نهایت مفهوم جدیدی به مفاهیم قبلی اضافه نشد که این
موضوع اشباع نظری اطالعات را نشان میداد .هفت نفر از
مصاحبهشوندگان ،مدیر جذب منابع انسانی و مدیران بخش-
های گوناگون سازمان و پنج نفر نیز کارشناسان منابع انسانی
بودند.
جهت بررسی روایی (اعتبار) پژوهش ،به این معنا که آیا
موضوعی که ادعا میشود ،به طور واقعی بررسی شده است یا
نه ،اقدامات متعددی انجام شد .برای مثال ،با استفاده از مبانی
نظری و پیشینه مرتبط و قوی درباره برونسپاری فرایند جذب
در مرحله انتخاب موضوع ،مطالعه و بررسی کتابها و مقاالت
متنوع جهت طراحی سؤاالت مصاحبه ،جمعآوری دقیق
اطالعات در حین مصاحبه ،استفاده از سبک زبانشناختی
مناسب و ثبت و تایپ دقیق اطالعات توسط خود پژوهشگران

سازمان شود که برای توسعه کسب و کار در آینده ،تهدیدی
جدی محسوب میشود (بربر و اسالویک .)2961 ،
مطالب فوق نشان میدهد که بیشتر پژوهشهای صورت
گرفته در زمینة برونسپاری فعالیتهای مدیریت منابع انسانی
بوده و به طور ویژه مزایا و معایب رویکرد برونسپاری فرایند
جذب منابع انسانی را مورد بررسی قرار ندادهاند .برخی از آنها
نیز فقط به مزایای هزینهای و صرفهجویی در زمان و یا بهبود
کیفیت استخدام از طریق شناسایی افراد متخص و به
کارگیری روشهای علمی در انتخاب کارکنان پرداختهاند و
معایب و مخاطرههایی که این رویکرد میتواند به دنبال داشته
باشد را در نظر نگرفتهاند .در نهایت این پژوهش به دنبال
شناسایی دقیق مزایا و معایب برونسپاری فرایند جذب منابع
انسانی در سازمانها و کمک به مدیران در تصمیمگیری در
خصوص استفاده از این رویکرد است.

1. Berber & Slavic

2. Theoretical saturation
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در مرحله نسخهبرداری ،ایجاد هماهنگی و نظم منطقی
سؤاالت مصاحبه در مرحله تحلیل و تالش جهت تعیین
صحت و اعتبار باالی گزارشهای ارائه شده در مرحله
گزارشدهی ،تالش شد تا پژوهش معتبر بماند .همچنین
جهت محاسبه پایایی (اعتماد) از روش پایایی بازآزمون و
پایایی بین دو کدگذار استفاده شد .با توجه به محاسبات
صورت گرفته ،پایایی بازآزمون به دست آمده در این پژوهش
 93درصد و پایایی بین دو کدگذار  89درصد و بیشتر از 19
درصد بود که قابلیت اعتماد کدگذاریها را تأیید
میکرد.
عالوه بر روشهای فوق ،از شاخ های لینکن و گوبا جهت
تعیین روایی و پایایی دادههای پژوهش استفاده شد که این
شاخ ها ،بر بررسی مراتب اعتبار ،قابلیت اعتماد،
تأییدپذیری و انتقالپذیری تأکید داشتند .جهت افزایش
اعتبارپذیری دادهها از اقداماتی همچون ارتباط عمیق با دادهها و
مشاهدات پیگیر از طریق اختصاص زمان کافی برای
جمعآوری دادهها و حضور دائم پژوهشگران در سازمان ،استفاده از
نظر دو محقق دیگر در فرایند تحقیق و ترکیب نظرات آنها
استفاده شد .همچنین با توجه به این موضوع که پژوهشگران هیچ
گونه وابستگی شخصی یا سازمانی به جامعه تحقیق مورد نظر
ندارند ،تأثیری بر جمعآوری ،آنالیز و تفسیر دادهها نداشته و این
موضوع قابلیت اعتبار اطالعات جمعآوری شده را افزایش میدهد.
جهت افزایش قابلیت اعتماد نیز از یک محقق همکار درخواست
شد که سه مصاحبه را به صورت جداگانه انجام دهد که پایایی دو
کدگذار  89درصد بود که قابلیت اعتماد را اثبات میکند .همچنین
از محقق دیگری که در زمینه تحقیق مورد نظر و روش انجام آن
توانایی بیشتری داشت درخواست شد که به منزله داور بر انجام
تحقیق نظارت و کنترل داشته باشد .جهت افزایش تأییدپذیری،
سعی شده است که عقاید شخصی کنار گذاشته شود و همچنین
دادههای تحقیق مانند نوشتههای مصاحبه و همچنین تجزیه و
تحلیل دادهها جهت داوری و بررسی در اختیار محقق دیگری قرار
گرفت .جهت بهبود در قابلیت انتقال از رویههای ویژه کدگذاری،
توسعه و توصیف غنی دادههای مورد مطالعه در مرحله گردآوری
اطالعات استفاده شد.
تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده نیز از طریق
تکنیک تحلیل تم انجام گرفت .تحلیل تِم ،روشی برای تعیین،
تحلیل و بیان الگوهای)تِمها) موجود درون دادهها است .این
روش دادهها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف
میکند ،ضمن اینکه میتواند از این فراتر رفته و جنبههای
گوناگون موضوع پژوهش را تفسیر کند .این تحلیل شامل یک
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رفت و برگشت مستمر بین مجموعه دادهها و خالصههای
کدگذاری شده و تحلیل دادههایی که به وجود میآیند ،است.
نگارش تحلیل از همان مرحله اول شروع میشود .مراحل تجزیه
و تحلیل اطالعات با استفاده از تکنیک تحلیل تم به این شرح
است .6 :آشنایی با دادهها که شامل بازخوانی مکرر دادههای
مصاحبه به صورت فعال و جستجوی معانی و الگوها است.2 .
ایجاد کدهای اولیه که شامل استخرا ،کدهای اولیه از دادههاست
که کدگذاری در این تحقیق به صورت دستی و خط کشی
زیرکلمات انجام شده است .9 .جستجوی تمها که شامل دسته-
بندی کدهای گوناگون در قالب مفاهیم مرتبط و در نهایت تمهای
بالقوه است که در این تحقیق  69تم اصلی و فرعی بدست آمد.
 .4بازبینی تمها که شامل بازبینی و اعتبارسنجی تمها در رابطه با
مجموعه دادههاست که در این پژوهش از میان  69تم اولیه 8 ،تم
نهایی بدست آمد .5 .تعریف و نامگذاری تمها که ماهیت آن
چیزی که یک تم در مورد آن بحث میکند مشخ شده و
تعیین میشود که هر تم کدام جنبه از دادهها را در خود دارد.1 .
تهیه گزارش که شامل بررسی دادهها و نقشه تم است که در
بخش یافتههای پژوهش بیان میشود .به عنوان مثال نحوه
استخرا ،تم فرصت استخدامی برابر ،به عنوان یکی از مزایای
برونسپاری فرایند جذب ،پس از بازخوانی دادهها جمالتی که به
نظر مهم بودند ،زیر آنها خط کشیده شد .در مرحله ایجاد کدهای
اولیه ،پس از عالمتگذاری روی جملههای با اهمیت به هر یک
از آنها یک کد اختصاص داده شد .این مراحل در نمونههای زیر
نشان داده شده است.
به نظر من برونسپاری فرایند جذب از طریق پنهانکردن
نیاز سازمان به نیروی انسانی ( )7 M 7و عدم اعالم نام سازمان
در آگهیهای استخدامی ،سفارشات و انتظارات افراد خار ،از
سازمان را کاهش میدهد )8 M 7( .و یا به دلیل اینکه
جویندگان کار بسیار زیاد هستند و تقاضای کار بیشتر از عرضه آن
است ،به منظور جلوگیری از هجوم سفارشات و انتظارات به
صورت غیر مستقیم نیروی انسانی شایسته و متخص مورد نیاز
خود را جذب می کنیم.)7 M 2( .
در کدهای باال  Mنشانه مدیر و نخستین عدد از سمت چپ
نشان دهنده شماره کد و عدد سمت راست بیانگر شماره مصاحبه
است .پس از کدگذاری اولیه مصاحبهها ،در مرحله جستجوی
تمها ،کدهای مختلف در قالب مفاهیم مرتبط و در نهایت
تمها دستهبندی شدند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
اطالعات نشان دهنده  69تم اصلی و فرعی میباشد .به
عنوان مثال دستههای مفهومی و کدهای استخرا ،شده
مربوط به تم فرصت استخدامی برابر به شرح زیر است:
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جدول  .1تم فرصت استخدامی برابر
فرصت
استخدامی
برابر

مفاهیم

کدهای مديران

کدهای کارشناسان

کاهش حجم سفارشات و انتظارات ()1 A
پنهان ماندن نام سازمان ()1 B

()7 M 2( )8 M 7
()7 M 7( )7 M 1

()5 E 12( )6 E 11( )5 E 6
()4 E 10( )13 E 8

کاهش پاسخگویی سازمان ()1 C

()4 M 2( )6 M 7( )4 M 6

()6 E 10

سپس در مرحله چهارم ،یعنی بازبینی تمها  ،کلیه مفاهیم
در قالب  8تم اصلی جای گرفتند و  5تم نیز حذف شدند.
در مرحله تعریف و نام گذاری تم ها نیز به تعریف تم های
بدست آمده از مصاحبه ها پرداخته شد .به عنوان مثال تم
فرصت استخدامی برابر به معنی جذب نیروی انسانی
متخص و شایسته از طریق جلوگیری از سفارشات و
تقاضاهای خارجی جهت ورود به سازمان است .تبعیض از
یک سو مانع شکوفایی استعدادهای خفته شده و از سوی
دیگر نیروی انسانی متخص نیز ناتوان از جذب شدن در
چرخه کار و صنعت و مدیریت کشور میشوند.

مرحله آخر نیز تحلیل پایانی و تهیه گزارش است که در
تحلیل یافته ها بیان می شود.
یافته های پژوهش
همان طور که در ابتدای پژوهش اشاره شد ،هدف از
پژوهش کنونی ،پاسخ دادن به این سوال اصلی است
که" مزایا و معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی
چیست؟" تم های حاصل از این پژوهش و دسته های
مفهومی مربوط به آنها همان طور که در باال بیان شد
استخرا ،و به شرح زیر ارائه شده اند:

جدول  .2تمهای استخرا ،شده و دستههای مفهومی مرتبط
دستههای مفهومی
تم
کاهش حجم سفارشات و انتظارات
فرصت استخدامی برابر
پنهان ماندن نام سازمان
کاهش پاسخگویی سازمان
صرفهجویی در زمان
توسعه قابلیتهای راهبردی
توجه مدیر منابع انسانی به مسائل راهبردی
شناسایی و جذب افراد متخص در مقابل رقبا
بهبود و تکمیل شرح شغل
بهبود فرایند تجزیه و تحلیل شغل
بهبود و تکمیل شرایط احراز مشاغل
تناسب شغل با شاغل
کاهش هزینههای مستقیم و ملموس استخدامی
مدیریت هزینههای جذب و توسعه
تسهیل فرایند جذب
کاهش هزینههای آموزش
آموزش سطحی و تزریق اطالعات به متقاضیان
ایجاد حفرههای اطالعاتی
انتقال اطالعات به بیرون از سازمان و رقبا
جذب افراد نامتناسب با چشم انداز و اهداف سازمان
آشفتگی در ساماندهی برنامهریزی استراتژیک
درک نادرست راهبردهای سازمان
گزینش افراد نامتناسب با ارزشهای اصلی سازمان
ایجاد شکاف در حفظ فرهنگ سازمانی
کاهش اثربخشی جامعهپذیری کارکنان
کم رنگ شدن نقش مدیران در انتخاب کارکنان
کاهش اثربخشی فرایند جذب
انتخاب نامناسب شرکت ارائهدهنده خدمات

از میان تمهای استخراجی ذکر شده ،تمهای فرصت
استخدامی برابر ،توسعه قابلیتهای راهبردی ،بهبود فرایند

فراوانی
5
4
4
4
9
8
9
4
8
8
5
4
8
1
1
8
5
5
1
5

تجزیه و تحلیل شغل و مدیریت هزینههای جذب و توسعه ،به
منزله مزایای برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی در نظر
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گرفته شدند.
تم فرصتهای استخدامی برابر ،بدین معنا است که
برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی ،از طریق ایجاد فرصت-
های استخدامی برابر ،به جذب افراد شایسته و مورد نیاز
سازمان که یکی از اهداف مدیریت منابع انسانی وسازمان
است ،میپردازد .تم دیگری که در قالب مزیت برونسپاری
فرایند جذب منابع انسانی بیان شده است توسعه قابلیتهای
راهبردی از طریق صرفهجویی در زمان مدیر منابع انسانی،
پرداختن به مسائل راهبردی و مهم سازمان و شناسایی و
جذب نیروی انسانی متخص و شایسته است .بهبود فرایند
تجزیه و تحلیل شغل ،از طریق ارائه مشاورههای تخصصی
توسط شرکت ارائهدهنده خدمات به سازمان و بهبود و تکمیل
شرح شغل و شرایط احراز شغل ،یکی دیگر از مزایای این
رویکرد است .از طرفی شرکتهای ارائهدهنده خدمات جذب
منابع انسانی ،از طریق ارائه خدمات تخصصی در حوزه
کارمندیابی و انتخاب کارکنان ،باعث کاهش هزینههای
استخدام ،آموزش و توسعه و تسهیل فرایند جذب میگردند.
از طرفی بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش ،ادعا می-
شود که تمهای ایجاد حفرههای اطالعاتی ،آشفتگی در
ساماندهی برنامهریزی راهبردی ،ایجاد شکاف در حفظ
فرهنگ سازمانی و کاهش اثربخشی فرایند جذب منابع انسانی
در زمره معایب برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی قرار
میگیرند .ایجاد حفرههای اطالعاتی ،بیانگر این موضوع است
که برخی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات ،جهت کسب
منافع خود به آموزش و ظاهرسازی متقاضیان و یا خرو،
اطالعات مهم سازمان میپردازند که میتواند پیامدهای منفی
متعددی را برای سازمان در پی داشته باشد .تم دیگر در این
زمینه ،ایجاد آشفتگی در ساماندهی برنامهریزی راهبردی از
طریق درک نادرست اهداف و راهبردهای سازمان ،توسط
شرکتهای ارائهدهنده خدمات و معرفی افراد نامتناسب به
سازمان است .از طرفی سازمانهای ارائهدهنده خدمات جذب
به دلیل درک و شناخت نادرست ارزشهای سازمان و یا عدم
گزینش متقاضیان بر طبق آنها ،باعث اختالل در حفظ و
نگهداری فرهنگ سازمانی میشوند .تم دیگری که در این
زمینه استخرا ،شد ،کاهش اثربخشی فرایند جذب منابع
انسانی است که به دلیل انتخاب نامناسب شرکت ارائهدهنده
خدمات و کمرنگ شدن نقش مدیران در انتخاب کارکنان،
صورت میگیرد.
پس از شناسایی تمهای مربوط به مزایا و معایب برون-
سپاری فرایند جذب منابع انسانی ،مرحله پنجم روش تحلیل
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تم شروع میشود که شامل ایجاد یک نقشه رضایتبخش از
تمها است .در این مرحله تمهایی که برای تحلیل ارائه شدهاند
تعریف و بازبینی میشوند .سپس دادههای داخل آنها تحلیل
میشود .پس از تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از
مصاحبههای صورت گرفته با مدیران و کارشناسان ،نقشه تم
پژوهش بدست آمد که در شکل شماره  6نشان داده شده
است .این نقشه نشان دهنده  8تم اصلی است که  4تم آن
مربوط به مزایا و  4تم دیگر مربوط به معایب برونسپاری
فرایند جذب منابع انسانی است.

شکل  :1نقشه تم به دست آمده در زمینه مزایا و معایب
برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی

بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتههای حاصل از تجزیته و تحلیتل اطالعتات در پتژوهش
حاضر ،نشان میدهد که اصلیترین تمهای استخرا ،شده در
مورد مزایای برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی ،شتامل"
ایجاد فرصتهای استخدامی برابتر"" ،توستعه قابلیتتهتای
راهبردی"" ،بهبود فرایند تجزیه و تحلیل شغل" و "مدیریت
هزینههای جذب و توسعه" هستند .برونسپاری فرایند جذب
منابع انسانی ،از طریق پنهان نگهداشتن نام سازمان و کاهش
انتظتارات و ستفارشهتای استتخدامی و همچنتین کتاهش
پاسخگویی سازمان و یاری رساندن در جهت یافتن نیروهتای
متخص و شایسته از طریتق آزمتونهتای علمتی و عملتی،
باعث ایجاد فرصتهای استخدامی برابر شده است .همانطور
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که آرمسترانگ در سال  2999بیان میکند ،ختط پتائین یتک
فرایند استخدامی موفق ،بدست آوردن تعداد و کیفیتت راضتی
کننده و کافی کارکنان است .همچنین از طریق صترفهجتویی
در زمان ،توجه متدیر منتابع انستانی بته مستائل راهبتردی و
شناسایی و جذب افراد متخص در مقابل رقبا ،باعث توستعه
قابلیتهای راهبردی شده ،موجتب افتزایش تتوان و ظرفیتت
سازمان جهت هماهنگی منابع و اجرای طرحهتای راهبتردی،
میشود .همان طور که هیکونن در سال  2962بیان متیکنتد،
ممکن است برونسپاری فرایند جذب پر هزینه به نظر می آید،
ولی هزینه به دستآمده از زمان آزادشده مدیران منابع انسانی،
این فرایند را کارا میسازد .لجت نیز در مقالهای در سال 2999
تائید میکند که وظایف در مراحل اولیه استخدام ،نیاز به زمان
و تالش قابل توجه متخصصین منابع انسانی دارد .بته عتالوه،
تیلور در مقاله ای در سال  2969بیان میکند که نیاز به جذب
و نگهتداری کارکنتتان شایستتته در مقابتل رقبتتا در بستتیاری از
سازمانها ،با تأکیتد بتر کستب مزیتت رقتابتی ،یتک اولویتت
راهبردی بلند مدت است .این اهداف باید با فعالیتهای متؤثر
مربوط به استخدام و انتخاب حمایت شوند .با توجه به اهمیتت
قابلیتهای راهبردی سازمان ،پیشنهاد میشود که سازمانها از
طریق عقد قرارداد با شرکتهای ارائهدهنده خدمات حرفتهای،
برگزاری جلسات تتوجیهی در خصتوص اهتداف ،راهبردهتای
سازمان و نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین هدایت و کنترل
متمرکز فرایند جذب در برونسپاری مشاغل راهبردی ،به ایتن
هدف مهم نایل گردند.
بهبود فرایند تجزیه و تحلیل شغل یکی دیگر از مزایای
برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی است .مشاورین شرکت
ارائهدهنده خدمات جذب ،به دلیل تجربه و تخص باال در
زمینه جذب ،از طریق اصالح و تکمیل شرح شغل ،شرایط
احراز شغل و ایجاد تناسب شاغل با شغل ،به مدیر منابع
انسانی یاری میرسانند .همان طور که الول و همکاران در
سال  2993بیان کردند که برونسپاری یک گزینه مبتنی بر
بازار خارجی را برای تدارک وظایف منابع انسانی و مدیریت
منابع انسانی فراهم میآورد و این بهترین راه برای تعریف
ویژگیهای اصلی بعضی خدمات است (هیکونن)2962 ،؛ به
این معنی که مشاورین منابع انسانی در شرکتهای ارائهدهنده
خدمات جذب ،به طور بالقوه جهت متعادل کردن هر گونه
شکاف در دانش مدیریت منابع انسانی در سازمان ،خدمات
تخصصی گوناگونی را در حوزه مدیریت منابع انسانی فراهم
میکنند .در این زمینه پیشنهاد میشود که جلسات تخصصی
وظایف استخدامی باید بیشتر بر وظایف ارزش افزوده ،انتخاب

بین واحد منابع انسانی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات جهت
تجزیه و تحلیل شغل برگزار شود و همچنین شرکت
ارائهدهنده خدمات ،با استفاده از تستهای شخصیتی پیشرفته،
صالحیتهای مورد نیاز متقاضیان را جهت تصدی مشاغل
مورد نظر ،مورد بررسی قرار دهد.
از طرفی برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی از طریق
مدیریت هزینههای جذب و توسعه میتواند به سازمان در
تحقق اهداف کمک کند .همانطور که شلگرن در سال 2994
بیان میکند ،هزینه به منزله محرک ابتدایی و دستاورد بزرگ
که توسط مشارکان برونسپاری فرایند جذب ارائه شده،
شناخته شده است .همچنین استروک و تری هوباف نیز در
سال  2999مزایای هزینهای برونسپاری استخدام را شناسایی
کردند .حصول این هدف ،از طریق دسترسی به بانکهای
اطالعاتی قوی درباره نیروهای متخص و شایسته ،افزایش
سرعت و تسهیل در فرایند جذب و انجام آزمونهای تخصصی
و عملی توسط شرکت ارائه دهنده خدمات ،امکانپذیر
میشود.
در پاسخ به معایب برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی،
یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش
نشان می دهد که یکی از معایب برونسپاری فرایند جذب،
ایجاد حفرههای اطالعاتی از طریق ارائه اطالعات به
متقاضیان ،در خصوص نحوه پوشش و در واقع ظاهرسازی
آنها و انتقال و افشای اطالعات مهم سازمان به رقبای خارجی
است .این اطالعات ،نیازهای نیروی انسانی و برنامههای
کسب و کار آینده است که به رقبا در شناسایی نقاط قوت و
ضعف سازمان و همچنین تعیین راهبرد برای خود ،کمک
میکند .با توجه به اهمیت این موضوع ،پیشنهاد میشود که
پیامدهای منفی خرو ،اطالعات از این طریق ،توسط
پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرد.
یکی دیگر از معایب برونسپاری فرایند جذب منابع
انسانی ،آشفتگی در ساماندهی برنامهریزی راهبردی از طریق
جذب افراد نامتناسب با اهداف و اولویتهای سازمان و درک
نادرست راهبردهای سازمان است .در صورتی که شرکت
ارائهدهنده خدمات درک کامل و صحیحی از استراتژیهای
سازمان نداشته باشد ،با شناسایی و معرفی افراد نامتناسب به
سازمان باعث عدم موفقیت در برنامهریزی راهبردی میشود.
همان طور که لجت در سال  2999بیان میکند که در

راهبرد ،انتخاب متقاضیان و نگهداری کارکنان تمرکز شود.
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پیشنهاد پژوهشگران حاضر ،جهت جلوگیری از بروز این
مسئله ،آن است که حتی االمکان ،فرایند جذب برای
پستهای راهبردی و مهم ،در داخل سازمان صورت گیرد و
بخشی از فرایند جذب ،مانند شناسایی و غربالگری اولیه
واجدین شرایط ،توسط شرکت ارائهدهنده خدمات صورت گیرد.
در نتیجه ،از مواردی که میتواند موضوع پژوهشهای آتی را
فراهم نماید ،بررسی ارتباط راهبردی بین سازمان و شرکت
ارائهدهنده خدمات و همچنین بررسی نقش برونسپاری
بخشیِ فرایند جذب ،در اثربخش ساختن مدیریت منابع انسانی
است.
از طرفی دیگر ممکن است شرکت ارائهدهنده خدمات
شناخت و درک کاملی از فرهنگ و ارزشهای سازمان نداشته
باشند و با انتخاب و گزینش افراد بیاعتنا به ارزشهای
سازمان ،باعث اخالل در پیادهسازی فرایند جامعهپذیری
کارکنان و همچنین حفظ فرهنگ سازمانی شود .با توجه به
اهمیت موضوع فرهنگ در سازمانهای امروزی ،پیشنهاد
میشود تا نقش برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی در
ایجاد ،حفظ و همچنین انتقال فرهنگ سازمانی ،توسط
پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین در برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی به دلیل
کاهش کنترل مدیر منابع انسانی ،ممکن است فرایند جذب،
اثربخشی الزم را به دنبال نداشته باشد .اوردانینی و سیلوستری
نیز در سال  2998بر ترس از دست دادن کنترل تأکید کردند.
از طرفی انتخاب نامناسب شرکت ارائه دهنده خدمات نیز می
تواند آسیبهای جبرانناپذیری به سازمان وارد کند .آمن نیز
در سال  2969بر آن بود که اگر فرایندهای استخدامی موجود
سازمان به طور ضعیفی اجرا شود یا اگر فراهمکننده خدمات

فاقد فرایندها و رویههای استخدامی الزم جهت کار با
مشتریان باشند ،ممکن است برونسپاری فرایند جذب منابع
انسانی ،نتیجه مناسبی نداشته باشد.
از محدودیتهای پژوهش وقتگیر بودن مصاحبهها و
لزوم دقت و توجه بسیار زیاد در انجام مراحل آن است.
همچنین امکان تعمیم یافتههای حاصل از پژوهش کنونی
نشان میدهد که یکی دیگر از معایب استفاده از این رویکرد،
کاهش اثربخشی فرایند جذب از طریق کمرنگ شدن نقش
مدیران در انتخاب کارکنان و انتخاب نامناسب شرکت
ارائهدهنده خدمات است .هدف فرایند جذب ،شناسایی و
انتخاب افراد شایسته و مورد نیاز با توجه به اهداف و
استراتژیهای سازمان است .با توجه به شناختی که مدیر
نسبت به نیازها ،ارزشها و فرهنگ سازمان دارد ،نقش او در
جذب کارکنان شایسته و مناسب نتایج در مصاحبه باال نیست
و در هنگام نتایج باید بسیار با دقت عمل کرد .عالوه بر این
انجام مصاحبه نیاز به اختصاص هزینههای باال دارد.
از دیدگاه نظری ،کمکی که این پژوهش به پژوهشگران
سازمان و مدیریت میکند ،آن است که برونسپاری فرایند
جذب منابع انسانی ،عالوه بر قوتها ،محدودیتها و
مشکالتی که به طور نسبتاً گستردهای در ادبیات دانشگاهی
مورد بحث قرار گرفتهاند ،مزایا و معایب دیگری نیز به دنبال
دارد که در این پژوهش ،شناسایی شده و مورد بررسی قرار
گرفتهاند .در نتیجه ،هنگام استفاده از رویکرد برونسپاری
فرایند جذب ،باید مراقب معایب و مخاطرههایی که باعث بی-
اعتمادی به این رویکرد میگردند بوده ،با هدایت و نظارت
دائمی سازمان و انجام برونسپاری بخشیِ فرایند جذب منابع
انسانی این مخاطرهها را به حداقل خود رساند.
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