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 چکیده

ـ         رای فناوری اطالعات، ابزار و بستر توسعه توليد کاال و خدمات و شبکه توزيع در عرصه رقابـ  هاـا، ، ب
ا،د. يک  از باترين  آفرين اس . امروزه تمام  صنايع در معرض تحوالت اين فناوری واقع شدهها مزي  سازمان

هاي  اس  که در اين زمينـه ترربـه و ماـارت     کارگيری فناوری اطالعات استفاده از خدمات شرک های به راه
گيـری بـرای تفکيـ      ،حوه تصميم 1سپاری نکار برای برووا،درکاران کسب دس  رویپيشکاف  دار،د. مساله 

اين پژوهش سه مرحله  سپاری کند و ،يز چه فعاليت  را خود ا،رام دهد. ها را برونهاي  اس  که بايد آن فعالي 
هـای فنـاوری    سپاری پـروهه  دارد. مرحله اول شناساي  معيارهای تعيين عوامل کليدی موفقي  در تصميم برون

سـپاری   گيـری بـرون   و پيشينه تحقيـ،، عوامـل مـوتر تصـميم     له از مباحث ،ظریاطالعات اس . در اين مرح
مشخص خواهند شد. سپس اين عوامل بر اساس اساتيد دا،شگاه  و خبرگان سازما، ، مورد غربالگيری قـرار  

گير،دگان سازما،  قرار گرفتـه   در مرحله دوم عوامل منتخب در چارچوب پرسشنامه در اختيار تصميم گير،د. م 
و، ترزيـه 2اسـتفاده از رو  آ،تروپـ  شـا،ون   گيری مشخص گردد. در مرحله پايا،  با تا وزن هر عامل تصميم

 های ،ظرسنر  صورت خواهد گرف . تحليل داده

کنناداان؛   های ساازمانی باا توانمنادی تاامین     ها و توانمندی فرصت ؛ها ها: چالش کلیدواژه

 های فناوری اطالعات. رج پروژههای تکنولوژیکی؛ ماهیت معامله؛ مخا ویژای
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 . مقدمه1

ها و مشکالت در صـنايع  ای از فرص  امروزه رشد سريع تکنولوهی اطالعات پديدآور،ده مرموعه     
شود کـه از آن   هاي  م های بسيار در شرک شده اس . اين تکنولوهی از ي  سو باعث ايراد فرص 

ننـد و از سـوي  ديگـر باعـث ايرـاد مشـکالت در       ک دس  آوردن موقعي  رقابت  استفاده مـ  برای به
هاسـ . اسـتفاده از مزايـا و    هاي  اس  کـه مـديري  تکنولـوهی اطالعـات مشـصله اصـل  آن       شرک 
وهود آورده اسـ   ههای تراری را بهای تکنولوهی اطالعات، زمينه موفقي  استراتژي  شرک  قابلي 

ادی بـرای ايرـاد سـاختارهای سـازما،  کـارا،      . در دوره رشد رقاب  هاا،  و کمبود منابع اقتصـ [18]
. [11]ها به شدت درگير پيچيدگ  بوده و ،يازمند توهه فوری به تکنولـوهی اطالعـات هسـتند    سازمان

ها، ،حوه ،گريستن و سوال از اطرافيان در مورد چگو،گ  رفـع چـالش تکنولـوهی     مساله اغلب شرک 
هاس . برای مثال از زمـا،    ،حوه تعامل با آنو  ITهای کارآمد و تخصص   اطالعات به کم  شرک 

های ديگـر بـدون    سپاری کرد، شرک  های اطالعات  خود را برون با موفقي  بسيار، سيستم 1که کداک
 ا،رام تحليل سيستماتي  از پيامدهای اعمال خود، از اين رو  پيروی کرد،د.

های مناسـب هاـ    از راه ITخدمات سازما،  برای درياف  های بروناستفاده از منابع و تخصص     
بنـدی عمليـات    هـا، تقسـيم   گيری شـرک   های تصميم های هديد اس . يک  از رو کسب تکنولوهی

 . [12] 2ای تکنولوهی اطالعات به دو دسته اس : خدمات استراتژي  و وسيله
خـدمات   هکـ  حـال   درسـپاری شـو،د    توا،نـد بـرون   ای م  بندی خدمات وسيله برمبنای اين تقسيم     

هـای   هـای بنگـاه   ابزار و بستر توسعه فعاليـ   اطالعات،فناوری  استراتژي  بايد در داخل ا،رام گير،د.
های سـازما،  در عرصـه رقابـ  هاـا،  دارای مزايـای       اقتصادی برای کسب مزي  و رشد توا،مندی

گيـری   . تصميما،د بسياری اس . به هر حال، صنايع، هر ي  در معرض تحوالت اين فناوری واقع شده
های باال و ريس  موفقي  آن مسـاله اصـل     برای استقرار فناوری اطالعات به دليل حساسي ، هزينه

گيری اس  که پـيش از اقـدام چگو،ـه بايـد هوا،ـب را زير،ظـر داشـ  و         اين تحقي، در حوزه تصميم
 .[4]آوری و تحليل کرد  اطالعات الزم را همع

ر تحول آفرين، با کاربردهای مختلف بسترسـاز موفقيـ  هريـ  از    فناوری اطالعات در ،قش ابزا     
توا،ند  شده و مناسب م ريزی هاس . اين کاربردها در صورت استفاده بر،امه مراحل ز،ريره ارز  بنگاه
ها در کشور پاسـخ دهنـد. حرکـ  بـه سـوی توسـعه ايـن کاربردهـا بايـد          به سواالت فراروی سازمان

ها برای  های آگاها،ه در حوزه فناوری اطالعات باشد. از باترين راهاستراتژی شده و بر پايهريزی بر،امه
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هـاي  اسـ  کـه در ايـن زمينـه، ترربـه و        کارگيری تکنولوهی اطالعات، استفاده از خدمات شرک به
که اين فرايند به صورت صحيح، مديري  شو،د مزايـای فراوا،ـ  بـرای    ماارت کاف  دار،د. در صورت 

کار ايرا،  آن اس  وا،درکاران کسب سپاری برای دس  مساله مام در برون خواهد داش . سازمان دربر
سپاری کنند و چه فعاليت  را خـود ا،رـام   که چگو،ه و با چه الگوي  تصميم بگير،د چه فعاليت  را برون

 دهند؟
سپاری  وی برونبندی عوامل کليدی موفقي  و تبيين الگ از اهداف اين تحقي،، شناساي  و اولوي      
البتـه   باشـد.  های ،فت  تاـران مـ    های فناوری اطالعات برای شرک  پااليش و پخش فراورده پروهه
های اخير مورد توهـه مـديران و    وری در سال عنوان ابزار توسعه سازما،  و ارتقای بارهسپاری به برون

هـای مختلـف بـه     ه صورتهای ،فت  تاران قرار گرفته و ب مسئوالن شرک  پااليش و پخش فراورده
کنـد.   سپاری راهبرد اهراي  و اقتصادی روز به روز کاربردهای بيشتری پيدا م  اهرا درآمده اس . برون

سپاری استفاده کنند، در عمل  کوشند از استراتژی برون م  که در حال مديران شرک  پااليش و پخش 
هـا و هرگو،ـه    ي  در کنـار کـاهش هزينـه   سپاری، افزايش کارا با مسايل  ،ظير مديري  ارتباطات برون

 تصييری روبرو هستند که ي  شرک  بايد در سازوکار خود ا،رام دهد.
مديران و مشاوران شرک  پااليش و پخش سع  در شناساي  ايـن مسـا ل دار،ـد تـا بتوا،نـد بـه            
پاری بخشـ  از  سـ  سپاری استفاده کننـد. در واقـع، از ديـدگاه مـديري ، بـرون      ای موترتر از برون گو،ه
توا،د هزء اهداف استراتژي  سازمان محسـوب شـود و غفلـ  مـديران ارشـد       های سازمان م  فعالي 

ساختن های هنگفت  شده اس . مراز گيری صحيح در اين مورد منرر به هزينه شرک  و عدم تصميم
ايـن   های فناوری اطالعات ،وين، گران و تـوام بـا ريسـ  اسـ .     شرک  پااليش و پخش به سيستم

ها به دليل طبيع  خاص خود )پيچيدگ  زياد، مخاطره و عدم قطعي ( اغلب در تحق، منافع و  سيستم
شو،د کـه در صـورت تشـخيص ،اکـاراي ،      فراهم آوردن خدمات مورد ا،تظار با شکس  هم مواهه م 

 تصيير آن بسيار پرهزينه خواهد بود.
 

 . مبانی نظری و پیشینه تحقیق2

کارگيری منابع خارج از سازمان تعريف هسپاری را ب و ،ويسندگان مختلف  برون محققانسپاری. برون
وسيله شخص سـوم معرفـ  ،مـوده    های بهسپاری را طراح  فعالي ا،د. هاکن  و ها،ککس برون ،موده
ها )دا،ـش فنـ ، تکنولـوهی و ،يـروی     سپاری ا،تقال دارا   . در مرالت تراری عموماً برون[19]اس  

خارج سازمان به داخل آن تعريف شده اس . براساس اين تعريف خريد دا،ش فنـ ، ا،تقـال    ا،سا، ( از
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سـپاری   های کارياب ، همگ  اشکال  از بـرون برداری از ،يروی ا،سا،  از طري، بنگاه تکنولوهی و باره
 هستند.

، مطـاب،  [16]سپاری را مفاوم  در برابر ا،رام فعالي  داخل سازمان معرف  کرده  ويلکاکس برون     
ـ    گيری و ا،عقاد قراردادهاي  م  سپاری منرر به شکلاين تعريف برون کـارگيری منـابع   هشود کـه بـا ب

واقـع، ا،رـام فعاليـ  در داخـل      پرداز،ـد. در  تح  مديري  و کنترل خريدار به ارا ه خدم  به بازار م 
سـپاری ارا ـه فعاليـ      برون که حال  اس . درشده در داخل سازمان، به بازار سازمان، ارا ه فعالي  آماده

سپاری را بستن قرارداد سيستماتي  و کارا با بيرون شده منابع بازار به بازار اس . کاکابادس برونآماده
شود  شمرد که هنگام  ايراد م  م  سپاری را مزي  رقابت  برکارت  برونکند. م  سازمان تعريف م 

 تر توليد شو،د. بخشکه محصوالت خدمات به شکل کاراتر و اتر
 :[1]برای ي  شرک  به شرح زير اس   پيما،کارسپاری فعالي  به ي  هاي  برون گام
 گير،ده مسئول در داخل سازمان؛تعيين واحد تصميم. 1

 سپاری ي  فعالي (؛گيری در مورد برون سپاری )براساس ،تايج تصميمهای قابل برون تعيين فعالي . 2

 دهنده خدم  مناسب؛سازمان ارا هو  پيما،کارا،تخاب . 9

 سپاری؛تنظيم قرارداد برون. 4

 گيری برای زمان خاتمه روابط؛تصميم. 1

 

 بـه پيما،کـار  سپاری ا،تقال عدم قطعيـ  تقااـا   مزي  برون ترين مامسپاری. مزایا و معایب برون
سـپاری را  بـرون کاکابادس ،قاط قـوت   باشد. های تخصص  م به ماارت ( و دستياب )سازمان بيرو، 

های محوری، بابود کيفيـ   ها، تمرکز بر فعالي  به مقياس اقتصادی، شفافي  و کنترل هزينه دستياب 
 .[11]و ،وآوری و توسعه محصوالت هديد برشمرده اس  

کنـد. ،خسـتين و    سپاری را تاديـد مـ   های برون هاي  ،يز پروههدر کنار مزايا و،قاط قوت، ريس      
های واگذار شده اس . کاهش  ، کاهش توا،اي  سازمان در ،ظارت و کنترل به فعالي ترين ريس عمده
سـپاری اسـ . رسـو      های سازمان از ،قاط اـعف ديگـر بـرون   عل  تصيير ،يازمندیپذيری به ا،عطاف

سـپاری   توا،ـد از ديگـر معايـب بـرون     اطالعات محرما،ه سازمان به بيرون و به خصوص رقبا ،يـز مـ   
 برشمرده شود.
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ماارت استفاده از کـامپيوتر وسيسـتم ارتبـاط از راه     به دا،ش و 1فناوری اطالعاتفناوری اطالعات. 
ای اسـ  کـه از    کارگيری و ا،تقال اطالعات تاکيد دارد. فنـاوری اطالعـات رشـته   هسازی، ب دور، ذخيره

س  اطالعات بيشـتر  کند. علوم کامپيوتر وماند به اطالعات استفاده م  دستياب منابع الکترو،ي  برای 
هاي  اس  که به گستر  علـوم   ا،د، فناوری اطالعات شامل فعالي  گيری کرده به سم  فناوری ها 

ها و کاربردهای اطالعات  مربوط اس . فعالي  در  ا،دازی و اهرای سيستم کامپيوتر، طراح ، توسعه، راه
 ITامـا امـروزه تعريـف     بـود.  افـزاری  هـای ،ـرم   کردن برای شـرک  در گذشته به معن  کار ITزمينه 

 .[14]گيرد  م  تر و تقريباً هر ،وع فعالي  مرتبط با ارتباطات بر روی را دربر گسترده
هـای   کنندگان و حتـ  فروشـگاه  افزاری تا بزرگترين توليد ای، از ي  شرک  ،رم تقريباً هر موسسه     

ـ  ،يازمند هسـتند تـا ترارتشـان بـه     ITکوچ ، به متخصصان  مشـو    IT، يابـد. امـروزه   خـوب  رو،
های پـول  و مـال  را افـزون    پذيری خدمات وهريان شدن توليد و بازارهاس  وپوياي  و ا،عطاف هاا، 
 سازد. وری، کيفي  و کاراي  مايا م  کند و صحنه را برای افزايش باره م 

ای  تمل بر مرموعه( تاکيد بر محور فناوری مش1بايد بر ابعاد مختلف تاکيد داش :   ITدر تعريف      
هـای حاصـل از آن،    ( ،ـوآوری 2افزار، پايگاه داده و ديگر ترايزات ارتبـاط  اسـ ؛    افزار، ،رم از سخ 

کار را دچار وها، کاربران و مديري  اطالعات سازمان اس  که شيوه کسب ای از سيستم حاوی مرموعه
 .[8]شود  روزی شناخته م کار ام و های کسبکنند و ابزار برتری رقابت  در محيط تحول م 

 

در فرايندهای سازمان ما،ند قبيل توليد و فرو ، رشـد   IT،قش  در فرایندهای سازمان. ITنقش 
اطالعات عملکرد  داری ،گهآوری رايا،ه در ابتدا برای  های فن . اولين ،سخه[8]داشته اس   چشمگيری

، آوری و استفاده از اطالعـات  مکان همعآوری شبکه ا ها و فن شد. با توسعه سيستم سازمان استفاده م 
ها فراهم شد. يعن  اطالعات عمليات سازمان در لحظه وقوع از طريـ، شـبکه در   با رخداد آن زمان هم

ای اکنون امکان مشـاهده و ،ظـارت بـر عملکردهـا را      های رايا،هسيستم گرف . اختيار مديران قرار م 
ز وقـوع بـه اطـالع کارمنـدان و مـديران سـازمان       فراهم کرده و خطاها و مشـکالت کـاری را قبـل ا   

 رسا،ند. م 
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آوری اطالعات اگر به درست  اهرا فنچگونگی تغییر فرایندهای سازمان با تکنولوژی اطالعات. 
توا،د کارهای مفيدی برای فرايندهای سازمان خصوصاً در ابعاد ترارت و اقتصاد ا،رـام دهـد.    شود م 

هـاي  کـه   پديده ترسناک و غيرقابل قبول تبديل شود. برخ  رو  در غير اين صورت ممکن اس  به
  :[1]شود به قرار زير اس   تکنولوهی اطالعات بر آن اساس موهب تصيير در فرايندهای سازمان م 

IT-  گـردد. اـمناً در صـورت اسـتفاده      شدن( و سرع  بـاالی فراينـدها مـ    باعث خودکار )اتوماتي
 شود. هم بيشتر م  سرع  خرابکاری،ادرس  از آن 

 IT-ريـزد. ابعـاد هصرافيـاي  ديگـر مواـوع       مـ   فيزيک  را بامهای سنت  در خصوص د،يای  فرايه
 سازد. های راه دور را ممکن م مام  ،يس  و حضور مرازی و همکاری

IT-  های شخص  قابل حمل، تلفن و ديگر  توان از هرها از طري، رايا،ه هميشه همراه اس . کار را م
 های ارتباط  ا،رام داد.ابزار

IT-  گيـری بـرای    دهـد و پارامترهـای تصـميم    محاسبات را در سطح وسيع و بدون خستگ  ا،رام م
 دهد. کردن فرايندها و ،ظارت را ارا ه م باينه

 

در مرـالت ترـاری و    ITسـپاری  تاکيد خاصـ  بـر بـرون    .(ITO)سپاری فناوری اطالعات برون
هـای  سازی، حرکـ  بـه سـم  سـازمان       آن رقاب  هاا، ، کوچ شود. عل دا،شگاه ، مشاهده م 
هـای محـوری    پذيری، سازگاری با تصييرات سريع تکنولوهی و تمرکز بر قابلي  هموار، افزايش ا،عطاف
مزيـ    ی دسـتياب  بـه  ها بـرا ها دس  ياف . سازمانتوان به آن م  ITسپاری اس  که در سايه برون

،   ITسـپاری   ا،ـد. بـرون   داشـته  ITدر بخـش   پيما،کـاران کننـدگان و  نرقابت ، تاکيد بيشتری بر تـامي 
طور کامل در اياالت متحـده در سـال   به ITسپاری  ای هديد و مدرن ،يس . اولين ،مو،ه از برون پديده
 اتفا  افتاد.  1383
،مـود.  خاره  واگذار  پيما،کارخود را به ي   ITکل فعاليتاای  1شرک  ايستمن کداک زمان در آن     

ميليـارد   120% داشـته اسـ  و در مرمـوع    1/16رشد  2002تا  1331از سال  ITميزان برون سپاری 
-کنندگا،  با قابلي گذاری شده اس . وهود تامين سرمايه ITسپاری در زمينه برون 2002دالر تا سال 

ای  مات پايـه سپاری در اين بخش اس . خـد دليل ديگری برای رشد برون ITهای باال در بازار صنع  
دومـين فعاليـ     ITسپاری شده اس . خـدمات   هاي  اس  که در آمريکا و اروپا برونفعالي  ترين مام
کـه   هنگـام   ا،ـد.  سـپاری آن کـرده  های آمريکاي  و اروپاي  اقدام بـه بـرون  ای اس  که شرک  عمده
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نـد، در آن صـورت در   را تعريـف و محاسـبه ،ماي   ITها بتوا،ند به صورت موتر هزينه و منـافع   سازمان
-عبارت ديگـر، سـازمان  خويش قرار خواهند گرف . به ITکردن فعاليتاای موقعي  باتری ها  اداره

را مـديري  ،ماينـد.    ITتوا،نـد فعاليتاـای    هـا مـ   باتر از سـاير سـازمان   ITهای متخصص در زمينه 
-استراتژی بـرون "ای آن ه و کنترل هزينه ITبه مزايای اقتصادی  دستياب موترترين استراتژی ها  

توا،د به صورت فرايندی ديده شود که ط  آن ي  سازمان تعـدادی   سپاری م برون باشد. م  "سپاری
های داخل  اتـربخش در   يا همه وظايف خود را برای تايه کاال يا خدمات مورد ،ياز ها  ا،رام فعالي 

-د. اين ديـدگاه در مـورد بـرون   ساز راستای رسيدن به اهداف را به شرک  خدمات  خاره  محول م 

های اطالعات  ،يز صحيح اس . تعاريف مشابا  در مورد ،حـوه واگـذاری    سپاری تکنولوهی يا سيستم
 .[3]ا،د  را محققان مختلف ارا ه کرده ITسپاری اصل  برون

مشـارک   "گو،ـه تعريـف کـرد:     را اين (ITO)سپاری فناوری اطالعات توان برون به هر حال، م      
در سازمان مشتری و يا  ITابل توهه ي  عامل خاره  در تامين منابع فيزيک  و يا ا،سا،  مرتبط با ق

افـزاری از سـازمان مشـتری بـه      افزاری و يا سخ  ای، ،رم ا،تقال داراي  به صور مختلف ا،سا، ، شبکه
 ."باشد شده م های واگذارعامل بيرو، ، که مسئول فعالي 

 
هـای اطالعـات ،    سـپاری سيسـتم   در زمينـه بـرون  فنااوری اطالعاات.   ساپاری  بندی برون طبقه
کننـده بيرو،ـ  و   ها رابطه ميان تامين بندی ای از اين تقسيم هاي  ارا ه شده اس . در ،مو،ه بندی تقسيم

سيسـتم   "تـاتير اسـتراتژي   "و  "کنندگانمحدوده هايگزين  عراه"بنگاه مشتری براساس دو متصير 
 .[11] ر سازمان به چاار دسته تقسيم شده اس اطالعات  مورد ،ظر ب

گـردد. عـاملين يـا     سـپاری محسـوب مـ    تـرين شـيوه بـرون    سپاری سنت پشتيبا، : اين ،وع برون. 1
دهند. حرـم   اصل  ارا ه م های غير کنندگان خدم  عموماً خدمات اطالعات  در رابطه با فعالي  عراه

،ـد از  اسپاری عبـارت  هاي  از اين ،وع برونباشد. مثال م  قرذاردادها در اين ،وع رابطه معموالً کوچ 
 افزار و ... سخ  ،گاداری،ويس ، تعمير و  بر،امه

اصل  سازمان های غير شده عموماً از ،وع فعالي سپاری، خدمات خريداری: در اين ،وع برون1اتکاي . 2
تـرين ،ـوع    شند. اين شـيوه متـداول  با تر م  هستند. اما مدت قراردادها ،سب  به ،وع پشتيبا،  طوال، 

ا،گيزه و محرک برای ايـن ،ـوع رابطـه     ترين مامها  بوده اس . کاهش هزينه 30سپاری در دهه  برون
 باشد. م 
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کنندگان سيستم با بنگاه مشتری چندان درگير که عراه : در اين ،وع رابطه، به رغم اين1ای مشاوره. 9
باشد. همچنين ،سب  به ،وع پشتيبا، ،  دارتر از ،وع پشتيبا،  م شو،د، اما اترات اين ،وع رابطه پاي ،م 

تـوان مشـاوره    سـپاری را مـ    هاي  از اين ،وع بـرون  تری سروکار دارد. مثالهای استراتژي با فعالي 
 همچنـين ريـزی سيسـتم اطالعـات و     در طراحـ  و بر،امـه   9، بازبين  تکنيکال2های اطالعات سيستم

 تعويض سيستم ،ام برد.
کنندگان محصول مسئول ارا ـه خـدمات سيسـتم    سپاری، عاملين يا عراه: در اين ،وع برون4اتحاد. 4

ای دوطرفـه   باشد. اين ،وع رابطه مبتن  بر رابطـه  های سازمان م  ترين فعالي  اطالعات در استراتژي 
 باشد. م تر  باشد. مدت زمان قراردادها ،يز از بقيه ا،واع آن طوال،  ميان مشتری و عامل م 

 
بايد به آن  ITسپاری برای تصميم در مورد برون سپاری.برای برون ITچگونگی انتخاب فعالیت 

هـا در  ای از وظايف ،گريسته شود. ا،تخاب موف، با تحليل سام هريـ  از فعاليـ    صورت مرموعهبه
را،ـه اسـ . اوالً   ا،گادهد که اين توصيف به دودليـل سـاده   شود. تحقيقات ،شان م  کار آغاز م وکسب

پـذير ،يسـ . زيـرا ايـن امـر در       ای و کدام استراتژي  اس  امکان کدام فعالي  وسيله تشخيص اينکه
هـا از  همچنين ممکن اس  با متصيـر رقابـ  در صـنع ، فعاليـ      های مختلف متفاوت اس  وسازمان

را در درون خـود   ITي  ند. بنابراين هر شرک  بايد توصيف اهمای تصيير حال  ده وسيلهاستراتژي  به
هـای رقـابت  مشخصـ  ،دار،ـد و بـه اشـتباه تمـام          هـا سيسـتم  ا،رام دهد. تا،ياً بسياری از سازمان

سـپاری و يـا ا،رـام داخلـ       دهند. تصميم در مورد بـرون  ای های م  را در گروه وسيله ITهای  فعالي 
ايـن ،ظريـات    تـرين  مامدامه به مورد توهه محققين بسياری قرار گرفته اس  که در ا ITهای فعالي 

 شود. اشاره م 

 
سپاری را بـه پـنج گـروه اهميـ      کننده برون( عوامل تعيين2000) 1گودوين ه .آدوپیشینه تحقیق. 

، هزينه عمليات و محـيط صـنع    ،فعان منافع ذیدهندگان خدم ،  استراتژي ، مباحث مربوط به ارا ه
از تکني  تحليل سلسله مراتب  اسـتفاده   ITسپاری  برونبندی ،مود. وی در الگو پيشناادی خود  دسته
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گيری بود،د تا بدان  ( به د،بال ارا ه ي  مدل تصميم2000) 1بورها،گ -. چيان يا،گ و هن[12] ،مود
هـا در مـدل   بنـدی ،ماينـد. آن   سـپاری اولويـ    های خود را ها  برون ها بتوا،ند فعالي  وسيله سازمان

دهند کـه   توايح م  گو،ه را اينکارگيری آن هتفاده ،مود،د و عل  باس AHPپيشناادی خود از رو  
AHP  گيری کنند. بنـابراين ،تـايج    توا،ند تصميم ي  فرآيند کم  اس  و بدين طري، مديران باتر م

   .[10] ،مايند سپاری درياف  م  باتری از برون
صورت گرفته اس . اما در زمينه سپاری در صنايع مختلف در ايران تحقيقات چندی در زمينه برون     
گرفته تاکيد عمده بر های صورت ،امه هنوز کاری صورت ،گرفته اس . در بررس  پايان ITسپاری  برون

 باشند. سپاری م تحقيقات  بوده که به لحاظ مواوع  برون

سازی واحـدهای خـدمات  در سـتاد شـرک       ارزياب  اترات اهراي  خصوص "( در 1980خلعتبری )     
. [1] سازی مورد بررس  قـرار داده اسـ    سپاری را از ديد خصوص برون "مل  صنايع پتروشيم  ايران

 ،تايج اين تحقي، شش فرايه زير را مورد تاييد قرار داده اس :
 به اهداف اتربخش  موتر بوده اس . در دستياب سازی واحدهای خدمات   خصوص ـ 

 داي  مورد تاييد قرار گرفته اس .زسازی واحدهای خدمات  بر مقرراتخصوص ـ 

 های فعالي  موف، بوده اس . سازی واحدهای خدمات  در کاهش ا،دازه حوزهخصوص ـ 

 وهود آورد.سازی واحدهای خدمات  توا،سته اس  در شاغلين عالقه و وابستگ  بهخصوص ـ 

 سازی واحدهای خدمات  در تامين رااي  مشتريان خدمات موف، بوده اس . خصوص ـ 

 گيری موتر بوده اس . زداي  در فرايند تصميمسازی واحدهای خدمات  بر تمرکز خصوص ـ 

اسـتفاده از رو  تشـخيص الگـوی    سپاری با ا،تخاب الگوی کنترل فرايند برون"( در 1989اما،  )     
سپاری با وهود ،قـاط قـوت و مزايـا، دارای ريسـ  و      های برون ها و پروهه ، طرح ؛ اظاار داشته"فازی

شـده،  هـای واگـذار  باشند. کاهش توان سازمان برای ،ظارت و کنتـرل بـر فعاليـ     ،قاط اعف  ،يز م 
کنترل بـر  "، "کنترل برمبنای بازار"سپاری اس . در اين تحقي، سه الگوی  ترين ريس  در برون مام

تـرين مکـا،يزم کنتـرل روابـط      بـه عنـوان ماـم    "کنترل بـر مبنـای اعتمـاد   "و  "کراتي مبنای بورو
ترين بخش در تحقي، مذکور، تعيين مکـا،يزم کنتـرل در دو مطالعـه     ا،د. مام سپاری شناخته شده برون

  .[1] باشد موردی يعن  شرک  مگاموتور و شرک  ايساکو م 
هـای توليـدی بد،ـه خـودروی سـمند بـه منظـور         هبنـدی مرموعـ   اولوي "( هنگام 1984برات  )     
هـای قابـل    سپاری، تعيين صـحيح فعاليـ   ترين مساله در برون کند، مام ؛ بيان م "هاسپاری آن برون
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های  معيارهای و شاخص
نرش ا،تظارات استقرار س IT 

مخارج فناوری 

 اطالعات

 

ها، فرص  و  چالش

های سازما،  توا،مندی  

 

 ماهي  معامالت

های  ويژگ 
 تکنولوهی

توا،مندی 

کنندگان تامين  

 

های  ويژگ 

های سازما،  فعالي   

 

-، سع  بر تعيين عوامل فن  موتر بر تصـميم بـرون  واگذاری اس . در اين تحقي، با رويکرد راهبردی

سـپاری ايـن    شـده اسـ . تعيـين اولويـ  بـرون     های توليدی بد،ـه خـودروی سـمند     سپاری مرموعه
 .[2] ها به عنوان بخش ديگری از اين تحقي، مورد توهه قرار گرفته اس  مرموعه

سپاری بر عملکرد سازمان در يـ    های برون به بررس  تاتير استراتژی (1930)رحما،   همچنين      
ی در ،تيرـه تحقيـ، خـود بيـان     موسسه مرتبط با تحقيقات ارتباطات و فناوری اطالعات پرداخـ . و 

های بيشتر با کيفي  باتر و ها  حل  برای ا،رام پروههسپاری تحقيقات به عنوان راه برونکند که  م 
توسعه سازمان و ارتقای باره وری مورد توهـه مـديران و مسـئوالن مهسسـه تحقيقـات ارتباطـات و       

 .[6] باشد م فناوری اطالعات 
 
 شناسی تحقیق . روش3

ا،ـد، کـه ايـن     بندی شده گروه اصل  دسته 6شاخص در پرسشنامه در  21اين  هومی تحقیق.مدل مف
در  1باشند، کـه در در شـکل    م  ITسپاری فعالي   عوامل ،شا،گر معيارهای تاتيرگذار بر تصميم برون

گا،ـه و   6هـای  معيار  ويژگـ   1چارچوب مدل مفاوم  تحقيـ، ،شـان ارا ـه شـده اسـ . در هـدول       
 گا،ه اين مدل ارا ه شده اس . 21های  شاخص

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مدل مفاوم  تحقي، .1شکل 
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 در شرک  پااليش و پخش ITهای سنرش ا،تظارات استقرار  تبيين معيارها و شاخص .1هدول 

 ها شاخص معیارهای اصلی

 هزينه ا،رام فعالي  در داخل سازمان، هزينه مبادالت مخارج فناوری اطالعات

 
 کنندگان توا،مندی تامين

کنندگان، وابستگ   پذيری تامين کنندگان، ا،عطاف قابلي  اطمينان تامين
کنندگان، تعداد  کنندگان، توا،اي  تکنولوهيک  تامين سازمان به تامين

 کنندگان بالقوه تامين

 
 های سازما،  های فعالي  ويژگ 

شتريان سازمان، سام های سازمان، اتصال فعالي  با م قابلي  تفکي  فعالي 
فعالي  در رسيدن به اهداف اصل  سازمان، ميزان تخصص  بودن فعالي ، 

 درهه پيچيدگ ، درهه خالص بودن

 
 

 های سازما،  ها، فرص  و توا،مندی چالش

هوي  در زمان، تخصص کارکندان داخل ، اهم فعالي  برای آينده  صرفه
فعالي ، استفاده از منابع  سازی سازمان، توا،اي  مال  سازمان برای پياده

 ها، استراتژي  سازمان، مالکي  معنوی بر،امه
حفاظ  از اطالعات سازمان، توهه به تامين منافع کارکنان، اهمي  فعالي  در 

 فرهنگ سازما، 

 ،ر  تصيير تکنولوهی، تازگ  يا بلوغ تکنولوهی، پيچيدگ  تکنولوهی های تکنولوهی ويژگ 

 ميزان تکرار معامالت، عدم تقارن اطالعات بين طرفين معامله عاملهعوامل مربوط به ماهي  م

 

 باشند: اهداف تحقي، به شرح زير م  اهداف تحقیق.
های فنـاوری   سپاری پروهههای کليدی موفقي  در برون تعيين شناساي  و ا،تخاب معيارها و شاخص. 1

 اطالعات؛
 های فناوری اطالعات؛ سپاری پروههبرونهای کليدی موفقي  در  تعيين وزن معيارها و شاخص. 2
 های فناوری اطالعات؛ سپاری پروهههای کليدی موفقي  در برون بندی معيارها و شاخص اولوي . 9

 
بررسـ  و بـه لحـاظ سـير منطقـ ،       های هامعه آمـاری تحـ    باتوهه به ،يازمندیسواالت تحقیق. 

 باشند: سواالت اصل  تحقي، به قرار زير م 
 های فناوری اطالعات کدامند؟ سپاری پروهه های کليدی موفقي  در برون و شاخصمعيارها . 1
 باشند؟ های منتخب دارای چه وز،  م  هرکدام از معيارها و شاخص. 2
های فناوری اطالعات از چه  سپاری پروهه های کليدی موفقي  در برون هرکدام از معيارها و شاخص. 9

 باشند؟ اولوي  برخوردار م 
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گيری و ارزياب  مديران  سپاری با الگوی مشخص  ها  تصميمتاکنون مواوع برونتحقیق. اهداف 
عنوان بخشـ  از اهـداف اسـتراتژي  سـازمان ارا ـه      به اطالعاتهای فناوری  سپاری پروهه برای برون

هـای فنـاوری    سـپاری پـروهه   ،گرديده اس ، در اين پژوهش، ابتدا عوامـل کليـدی موفقيـ  در بـرون    
گيـری   ها( مهتر بـر تصـميم   مورد بررس  قرار گرفته، سپس عوامل کليدی )معيارها و شاخصاطالعات 

شو،د. امروزه با افزايش ،گرا،   بندی م  های فناوری اطالعات اولوي  سپاری پروهه مديران برای برون
حـل  هسـپاری، را  گيـری بـرون   و فشار بازار رقابت ، تصـميم  ITها در صنع   در رابطه با افزايش هزينه

سپاری، افـزايش کـاراي     شود و سهاالت  از قبيل مديري  ارتباطات برون منطق  اما پيچيده قلمداد م 
ها و هرگو،ه تصييری که ي  شرک  بايد در سـازوکار خـود بدهـد، مـورد توهـه       در کنار کاهش هزينه

 .[4]مديران قرار گرفته اس  

 
ها، توصـيف  )مطالعـه مـوردی( و براسـاس      آوری دادهتحقي، حاار به لحاظ رو  همعنوع تحقیق. 

شود. در اين  های ،فت  در تاران ا،رام م  هدف کاربردی اس  که در شرک  پااليش و پخش فراورده
ها از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان شرک  پااليش و پخش استفاده  آوری داده تحقي، برای همع

 شود. م 
 

ها، مديران و کارشناسان بخش فنآوری  آوری داده ي، برای همعهامعه آماری مورد تحق جامعه آماری.
هـا سرشـماری    آوری داده اطالعات شرک  پااليش و پخش بوده و باتوهه به حرم هامعه رو  همـع 

گيـرد، امـا،    اس . شناساي  و تعيين معيارها و عوامل موفقي  باتوهه به پيشـينه تحقيـ، صـورت مـ     
سـازی شـده، سـپس     رک  مورد ،ظر و ،يز ،ظـر اسـاتيد خبـره بـوم     استفاده از مصاحبه با مديران ش با

ايـن تحقيـ، در دو مرحلـه ا،رـام گرفتـه       شود. سپاری طراح  م  براساس آن پرسشنامه الگوی برون
شناسـاي  شـد،د. ايـن عوامـل بـا       ITسـپاری   گيری برون اس . در مرحله اول عوامل موتر بر تصميم

استفاده از ،ظر خبرگان دا،شگاه  دس  آمده اس . در مرحله دوم باهاستفاده از بررس  و مرور پيشينه ب
افزارهـای آمـاری،    استفاده از ،رمو سازما،  و استفاده از رو  آ،تروپ  شا،ون ها  تحليل ،ظرات و با

کننده در تصميم منظور استخراج معيارهای تعيينشو،د. به اولوي  و وزن معيارهای ا،تخاب  محاسبه م 
ای حاوی  شنامهسهای ،فت ، پر پاری تکنولوهی اطالعات در شرک  پااليش و پخش فراوردهس به برون

مـورد سـوال قـرار     ITسپاری  طراح  شد. در هر پرسش تاتير هر معيار در تصميمات برون شاخص 21
گرفتـه بـا   هـای صـورت   توهه به ماهي  شرک ، مصاحبهگرف . معيارهای موهود در اين پرسشنامه با
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  پرسشـنامه  کارشناسان سازما،  و همچنين تبادل ،ظر با اساتيد محترم اسـتخراج گرديد،ـد.  مديران و 
هـا وتعيـين اسـتخراج و تلخـيص و      آوری شد. سپس داده کارشناسان با حضور در محل تکميل و همع

هـا از رو  آ،تروپـ  شـا،ون کـه رويکـردی ،ظامنـد بـرای         تحليـل داده وبندی شد. برای ترزيه طبقه
شود. سپس بر اساس اـرايب ا،فـرادی و گروهـ  حاصـل، درهـه       ی عوامل اس ، استفاده م بند رتبه

 شود. گيری مشخص م  های تصميم اهمي  معيارها و شاخص

 
 های تحقیق . یافته4

سازمان، هزينه  و،د: هزينه ا،رام فعالي  در داخلش بندی م  صورت زير شمارهها به در ابتدا شاخص     
کننــدگان، قابليــ  اطمينــان  کننــدگان بــالقوه، توا،ــاي  تکنولــوهيک  تــامينينمبــادالت، تعــداد تــام

کننــدگان، ميــزان  کننــدگان، وابســتگ  ســازمان بــه تــامين پــذيری تــامين کننــدگان، ا،عطــاف تــامين
بودن فعالي ، سام فعالي  در رسيدن به اهداف اصل  سازمان، اهمي  فعاليـ  بـرای آينـده     تخصص 

با مشتريان سازما، ، اهمي  فعالي  در فرهنگ سازما، ، درهه خـاص بـودن،   سازمان، اتصال فعالي  
درهه پيچيدگ ، استفاده از منابع استراتژي  سازمان برای فعالي ، توهه بـه تـامين منـافع کارمنـدان،     

هـای سـازمان، توا،ـاي  مـال       هوي  در زمان، قابلي  تفکي  فعاليـ   تخصص کارمندان داخل، صرفه
ها، حفاظـ  از اطالعـات سـازمان، پيچيـدگ       سازی فعالي ، مالکي  معنوی بر،امه دهسازمان برای پيا

تکنولوهی، ،ر  تصيير تکنولوهی، تازگ  يا بلوغ تکنولوهی، ميزان تکرار معامالت، عدم تقارن اطالعات 
که ،قـش امتيـاز حاصـل از ديـدگاه آ،ـان را ،سـب  بـه         ،ظرات پاسخگويانتوزيع  بين طرفين معامله.

 ارا ه شده اس . 2دارد، در هدول  گا،ه 21های  شاخص
 

 های مدل تحقي، توزيع ،ظرات پاسخگويان در تبيين امتياز مکتسبه شاخص .2هدول 

ص
شاخ

 
ها

 

امتیاز حاصل 

ازدیدااه 

 پاسخگویان

ص
شاخ

 
ها

 

امتیاز حاصل ازدیدااه 

 پاسخگویان

ص
شاخ

 
ها

 

امتیاز حاصل 

ازدیدااه 

 پاسخگویان

ص
شاخ

 
ها

 

امتیاز حاصل 

یدااه ازد

 پاسخگویان

1 18 8 22 11 13 22 18 

2 19 3 20 16 14 29 18 

9 18 10 2 11 21 24 16 

4 13 11 16 18 26 21 13 

1 21 12 22 13 13 26 16 

6 22 19 20 20 22 21 11 

1 22 14 22 21 16 
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ابطـه زيـر   ( طبـ، ر Ejمقدار عدم اطمينـان هـر شـاخص )    2های هدول  استفاده از دادهدر ادامه با     
          شود: محاسبه م 

 
                         (j=1,2,…,27)                                   (1)رابطه  

 

 که در آن: 

 
هـا محاسـبه    ها بانرار شده و لگاريتم طبيعـ  داده  داده 2استفاده از رابطه برای اين منظور، ابتدا با     
اسـتفاده از  شو،د و در ،اايـ  بـا   ها ارب م  شده در لگاريتم طبيع  دادهها بانرار دهشود، سپس دا م 

 گردد. ( محاسبه م Ejمقدار عدم اطمينان حاصل از هر مقوله ) 1رابطه 
 

                                    (j=1,2,…,27)  (i=1,2,…,27)                           ( 2رابطه)  

 
دس  آمده، برای هر شاخص به Pو  Kو  Eمقدار عدم اطمينان که از محاسبات روابط  9در هدول      

 ،شان داده شده اس 
 

 (Ejمقدار عدم اطمينان حاصل از هر شاخص ) .9هدول 
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 آيد: دس  م هب 9استفاده از رابطه ها با هري  از مقوله (Wj)در مرحله سوم اريب اهمي  

                                                                                                                  (9)  

 ،شان داده شده اس . 4در هدول  (Wj)،تيره ارايب اهمي  هر شاخص 
 

 ها توزيع ارايب اهمي  شاخص .4هدول  

شو،د. که معيار  بندی م  توهه به وزن هر معيار اولوي  اگا،ه ب 21معيارهای توهه به هدول فو  با     
بنـدی   بنابر گـروه  ترين اولوي  را دارد. هوي  در زمان باالترين اولوي  و درهه خاص بودن پايين صرفه
ها بـه ترتيـب زيـر مشـخص      دس  آمده برای هر عامل، اولوي  گروههشده برای عوامل و وزن با،رام
 گرد،د: م 

 
 وز،  ا،فرادی و گروه  معيارهای مدل تحقي، ارايب .1هدول 

 ضریب وزن اروهی ضریب وزن انفرادی ها شاخص معیارها ردیف

 091891/0 011662/0 2 مخارج فناوری اطالعات 1

 091102/0 1811/0 1 کنندگان توا،مندی تامين 2

 096868/0 221208/0 6 های سازما،  های فعالي  ويژگ  9

 091101/0 999311/0 3 های سازما،  ،مندیها، فرص  و توا چالش 4

 098006/0 114013/0 9 های تکنولوهی ويژگ  1

 096811/0 019691/0 2 عوامل مربوط به ماهي  معامله 6
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شـود. بنـابراين    ها محاسـبه مـ    عاملتوايح اينکه وزن ،ااي  از تقسيم وزن مرموع بر تعداد زير     
تکنولوهی با داشتن باالترين متوسط وزن در رتبه ،خس  اهمي  شود که عوامل مروبط به  مشاهده م 

 های هزينه با داشتن کمترين متوسط وزن در رتبه آخر اهمي  قرار دار،د. و عوامل مربوط به ويژگ 
 
 و پیشنهادایری  نتیجه. 5

های تکنولوهی با داشـتن بـاالترين متوسـط     های ويژگ  دهد شاخص ،شان م  1و  4،تايج هدول      
ها ،يز ،ر  تصيير تکنولـوهی   باشند.در بين اين شاخص وزن ،سب  از بيشترين درهه اهمي  برخوردار م 
هـای هديـد اسـ ،     های کانه و هايگزين  آن بـا رده که ،شا،گر سرع  از رده خارج گشتن تکنولوهی

ن امر کـامالً  بيشترين اهمي  را دارد. البته باتوهه به ماهي  وسرع  زياد رشد تکنولوهی اطالعات، اي
های سازما،  ،يز از درهـه دوم اهميـ  برخوردار،ـد. ايـن گـروه بـا بيشـترين         شاخص پذيرفتن  اس .

هوي  در زمان از بيشترين اهمي  برای سازمان برخوردار اس . توهه به  شاخص در بين آ،ان ،يز صرفه
هـای مربـوط بـه     شـاخص  تامين منافع کارمنـدان ،يـز در بـين ايـن دسـته کمتـرين اهميـ  را دارد.       

های روابط سازمان با ها در حقيق  ،شا،گر ويژگ  گيرد. اين شاخص کنندگان در رده بعد قرار م  تامين
های فعالي  قرار دار،ـد. در  در هايگاه بعد ويژگ  باشند. کنندگان خدمات تکنولوهی اطالعات م تامين

ه ترتيب از بيشترين و کمتـرين وزن  ها و درهه خاص بودن بها قابلي  تفکي  فعالي بين اين ويژگ 
برخالف آ،چه که در ابتـدا بـه    های ماهي  معامله در رده پنرم قرار دار،د. باشند. شاخص برخوردار م 

های موتر بر تصميم دار،د. البته ،وع  های هزينه کمترين اهمي  را در بين شاخص رسد شاخص ،ظر م 
 ر اين امر دار،د. خصوص  بودن آن ،يز ،قش باالي  دسازمان و غير

 
 شود: ها، پيشناادهای زير را ارا ه م  در پايان باتوهه به مطالعات و ،تايج يافته .پیشنهادها

گير،دگان به اين شاخص توهـه زيـادی    رو تصميم عامل اس . از اين ترين مامهوي  در زمان،  صرفهـ 
 ؛داخل و خارج سازمان بپرداز،دها در ها به مقايسه زمان ا،رام آنداشته و هنگام ا،تخاب فعالي 

 ؛باشـند  های بعدی اهميـ  را دارا مـ    کنندگان به ترتيب رتبهپذيری تامينقابلي  اطمينان و ا،عطافـ 
توا،ـد ،قـش مامـ  در     گيری، م  کنندگان بالقوه در هنگام تصميمبنابراين توهه به خصوصيات تامين

 ؛موفقي  سازمان داشته باشد

گيری دارد، ليکن در حال حااـر در   های سازمان ،يز اهمي  باالي  در تصميم قابلي  تفکي  فعاليـ 
گيرد. توهه کاف  به ايـن عامـل در موفقيـ  تصـميمات      شرک  پااليش و پخش مورد توهه قرار ،م 

 ؛،قش خواهد داش 
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های درهه پيچيدگ  و درهه خاص بودن که در حال حاار مورد توهه هستند، ،قش چندا،   شاخصـ 
 ؛کند تر مام،تخاب ،داشته و باتر اس  سازمان تال  خود را معطوف به عوامل در ا

های مـورد   گرفتن حداقل قابلي گيری و در ،ظر استفاده از چ  ليس  عوامل موتر در هنگام تصميمـ 
 ؛2ا،تظار مطاب، هدول 

شکالت سـازمان  گشای م توا،د راه گيری گروه  و استفاده از ،ظر تمام  خبرگان سازما،  م  تصميمـ 
 .باشد

 مندان به شرح زير اس : های عالقه پيشناادهاي  برای توسعه اين تحقي، و برای تقوي  ايده
 سپاری؛ های برون سپاری و گامهای ا،تخاب تکنولوهی اطالعات ها  برون بررس  مدلـ 

 های سازما، ؛سپاری ساير فعالي گيری برون بررس  و تعيين عوامل موتر در تصميمـ 

 گيری؛ های کم  برای تعيين عوامل موتر در تصميماستفاده از رو ـ 

های زير هنگـام اسـتقرار    کم بايد خصيصه برای شرک  پااليش و پخش دس  ITگيری از  در باره     
 وهود آيد.هبرای شرک  ب ITسيستم 

 
 [9] برای شرک  پااليش و پخش ITهای مورد ا،تظار استقرار سيستم  قابلي  .6هدول 

 روش منابع اطالعات سیستم

 سيستم پرسش و پاسخ های متعارف، ها،پرو،ده ه داده پايگاه پرسش و پاسخ

 ها بر،امه سيستم پرداز  داده ها ها و پرو،ده پايگاه داده ها تحليل داده

 های کاربردی بر،امه تحليل و کاربرد مدل شدههای پرداز  های داده پرو،ده تحليل اطالعات

 سيستم پرداز  عمليات و پرداز  اطالعات ها های اصل  و پايگاه داده معامالت پرو،ده حسابداری

 های کاربردی سازی و ايراد مدل مدل های با منبع بيرو،  های اطالع  و داده پايگاه مدار مدل
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 منابع
  تشخيص الگوی فازی، استفاده از روسپاری با اما، ، مريم پريسا، ا،تخاب الگوی کنترل فرايند برون. 1

 .1989ارشد، دا،شکده ماندس  صنايع دا،شگاه شريف، ،امه کارشناس  پايان
ها، سپاری آن های توليدی بد،ه خودروی سمند به منظور برون بندی مرموعه برات ، مسعود، اولوي . 2

 .1984ارشد، دا،شکده مديري  و حسابداری دا،شگاه عالمه طباطباي ، ،امه کارشناس  پايان

 .1981گيری ،وين، ا،تشارات دا،شگاه عال  دفاع مل ، تاران،  زاده، محمدراا، تصميم حميدی. 9

های خبره و تصميمات راهبردی، ا،تشارات دا،شگاه عال  دفاع مل ،  زاده، محمدراا، طراح  سيستم حميدی. 4
 .1932تاران، 

خدمات  در ستاد شرک  مل  صنايع  سازی واحدهای خلعتبری، محمد، ارزياب  اترات اهراي  خصوص . 1
 .1980ارشد، مرکز آموز  مديري  دولت ، ،امه کارشناس  پتروشيم  ايران، پايان

سپاری بر عملکرد پژوهش  موسسه تحقيقات ارتباطات و  العابدين، بررس  تاتير استراتژی برون رحما، ، زين. 6
 .1930م اهتماع  و اقتصادی، ،امه کارشناس  ارشد، دا،شگاه علو فناوری اطالعات، پايان

 .1982زرگر، محمود، اصول و مفاهيم فناوری اطالعات، ،شر باينه، تاران، . 1
 .1989زاده، اصصر، فناوری اطالعات در سازمان، ا،تشارات امير، تاران،  صراف . 8

9. Akomode, O. Joseph & lees, Brian & Irgens, Christopher, constructing customized 

models and providing information to support IT outsourcing decisions, logistics 

information management, Vol.11, No.2, 1998, pp.114-127. 
10. Chyan yang, Jen Bor Huang, a decision model for is outsourcing, international 

journal of information management, 2000, Vol.20, pp.225-239. 

11. Eral, J.M., the risks of outsourcing IT, Sloan management review, Vol.37, No.3, 

1996, p.26. 

12. Godwin G. udo., using AHP to analyze the IT outsourcing decision, industrial 

management and data systems, 2000, pp.421-429. 

13. Honcox, M. & Hackney, R., IT outsourcing: framework for conceptualizing practice 

and perception, information systems journal, Vol.10, No.30, 2000, pp.217-237. 

14. J.W.Renkemaa, contract, control and presentation in IT outsourcing : research in 13 

UK organizations, journal of Global information management, Vol. 8 , No.4, 2000, pp. 

15-29 

15. Kakabadse A., Kakabadse N., trends in outsourcing: contracting USA and Europe, 

European management journal, Vol.20, No.2, 2002. 

16. Lacity, MC, Willcocks LP, Feeny DF, the value of IT souring, Sloan management 

review, 1996, 37(3), pp.13-25. 

17. Nam, Kichan. & Rajagopalan, S. Rao, H.R. & Chaudhury, A. a two- level 

investigation of information system outsourcing, communication of the ACM, Vol.39, 

No.7, july 1996, pp.36-44. 

18. Neilson, G.L. restructuring for excellence: the secret in downsizing, management 

review, Vol.79, No.2, 1990, pp.44-47. 


