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روش تحليل دادهها تکنيک دلفي فازي مبتني بر روش تحليل تم ميباشد.
يافتهها و نتيجه گيري :نتايج حاصل از پژوهش نشان داده که خطمشي گذاري استراتژيک داراي سه مولفه تجزيه و
تحليل و تدوين خطمشي ،اجراي خطمشي گذاري استراتژيک و ارزيابي خطمشي استراتژيک ميباشد و همچنين
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مقدمه

روشي براي رسيدن به کارايي باالتر درتمامي واحدهاي

سال سيزدهم /شماره چهل و پنجم /بهار 1041

برون سپاري سيستمهاي اطالعاتي فناوري

سازماني مورد توجه قرار گرفته است (کشتکار رجبي و

اطالعات يکي از موضوعات مهم در مديريت

همکاران .)6633 ،سازمانها استراتژيهاي پيچيدهتري

سيستمهاي اطالعاتي است.امروزه قراردادهاي برون

رابراي برون سپاري فرآيندهاي اصلي خود مانند

سپاري فناوري اطالعات به سرعت درحال تغيير است

طراحي مهندسي توليد و بازاريابي انتخاب کرده اند.

ونياز به انعطاف در قراردادهاي برون سپاري احساس

بدين ترتيب اين سازمانها با دسترسي به تواناييهاي

ميشود (بوهم و همکاران .)1166 ،فناوري اطالعات

متخصصان تامين کننده فرايندهاي آنها فايدهاي

توانايي شرکت را براي بقاءدرمحيط رقابتي افزايش

بسياري بردهاند (آرون ـ سينگ .)1110 ،از جمله

ميدهد و مديريت اثربخش آن تاثير بسزايي درارزش

عوامل مختلف که در انجام برون سپاري اهميت

آفريني سرمايه گذاريهاي اين حوزه دارد (موسي

ويژهاي دارند ميتوان به :کمبود نيروي متخصص،

خاني و همکاران .)6631 ،امروزه تغييرات مداوم

تمرکز بر قابليتها ،بهبود کيفيت سامانههاي اطالعاتي،

فناوري حرفهاي تر شدن شرکتها ورشد سازمانها

پيچيدگي فعاليتها ،تسريع فرايندها ،ارتقاء سطح

سبب افزايش ميزان رقابت آنها شده است .دراين روند

خدمات ،افزايش انعطاف پذيري بخش فناوري

تغيير نياز به اطالعات به روز و درد سترس شرکتها

اطالعات اشاره نمود .پژوهشهاي اخير اذعان دارند

وسازمانها را به سوي استفاده از سيستمها و فناوري

اغلب سازمانها به دليل وضعيت مالي نامناسب و

اطالعاتي سوق داده است به طوري که بيش از 01

عملکرد ضعيف در بخش فناوري اطالعات و داده

درصد سرمايهگذاريهاي سازماني براي کسب مزيت

ورزي ،به برون سپاري نمودن فعاليتهاي خود

رقابتي درحوزه فناوريهاي اطالعاتي وارتباطاتي

ميپردازند (نعمت الهي .)6631 ،باتوجه به گستردگي

صورت ميپذيرد (چووچو .)1113 ،موضوع برون

واحدهاي دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسالمي و تعداد

سپاري به ويژه دردهههاي اخير توجه محققان زيادي را

قابل توجه دانشجويان اساتيد و کارکنان و محدود بودن

به خود جلب کرده است .افزايش نوسانها و بي

تعداد کارشناسان و مقرون بصرفه نبودن استخدام

اطميناني نسبت به فضاي کسب و کار از يک سو و

کارشناسان جهت پاسخگويي در زمانهاي مختلف الزم

کوتاه شدن دوره عمرمحصوالت و خدمات ازسوي

به نظر ميرسد که يک سيستم بسيار گسترده ازنرم

ديگر موجب شده است دربسياري موارد نسبت به

افزار وسخت افزار قوي (ازطريق برون سپاري) ايجاد

مزيتهاي هزينهاي انجام کار در سازمان ترديد شود

تا بتوان ازاين طريق درزمانهاي مختلف پاسخگوي

(آگراوال ـ سينگ ..)1161 ،در دو دهه گذشته امواجي

نيازمنديهاي اساتيد دانشجويان کارکنان وساير افراد

پي درپي ازابزارها يي مانند ايزو 3111نظامهاي ارتقاي

مرتبط باشيم .لذا الزم به نظر ميرسد که درفضاي

بهره وري مدلهاي تعالي سازماني برنامههاي تحول

رقابتي کنوني با برون سپاري بخشهاي مشخصي از

اداري نظام جبران خدمات مهندسي مجدد فرآيندها

فن آوري اطالعات به شرکتهاي معتبراقدام نمود تا از

برون سپاري برنامه ريزي راهبردي و غيره وارد برنامه

مزيتهاي به روز بودن اين شرکتها و تخصصي بودن آنها

کاري سازمانها شدهاند (اکبري ونيک زاد.)6631 ،

بهره ببريم تعداد پرسنل دراين حوزه را کم کرده

سازمانهاي بسياري به منظورکاهش هزينه وباالبردن

وهزينههاي ثابت را به هزينههاي متغير تبديل کنيم.

کارايي مجبور به تخصصي کردن فعاليتهايشان

مساله اصلي اين پژوهش اين است که مولفههاي

درحوزههاي خاص شده اند .برون سپاري به عنوان
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خطمشي استراتژيک برون سپاري فناوري اطالعات
کدامند؟

 مدلهاي خطمشيگذاري و تحليل خطمشي دربخش استراتژيک
مدل يا الگو تصويري است كه از واقعيتها و
روابط موجود گرفته شده و نشانگر متغيرهاي موجود،
نحوه ارتباط آنها و نتايج حاصل از كنش و واكنش

 )6مدل بايد با واقعيتها هماهنگي و تطابق داشته
باشد.
 )4مدل بايد اثربخش و مفيد باشد و در عمل اهل
حرفه را ياري دهد.
 )0مدل بايد به تسهيل امر تحقيقات و بررسيها كمك
كند.
 )1مدل بايد در تبيين و تشريح پديدهها كارساز و مؤثر باشد.

آنهاست .يک مدل در واقع بازسازي و تلفيقي از

خالصه بودن ،ساده بودن و گويا بودن مدلها،

واقعيت است كه با در برداشتن ويژگيهاي اصلي آن،

خطمشيگذاران را ياري داده و آنها را در اتخاذ

شناخت واقعيت مورد نظر را تسهيل ميكند .مدل براي

تصميم بهتر و ارزيابي آن كمك ميكند و به همين دليل

شناخت مسائل و اجزاي شكل دهنده آنها و همچنين

است كه مبحث مدلهاي خطمشيگذاري مقوله مهمي

پيشبيني نتايج راهحلها ،ميتواند وسيله مؤثر و مفيدي

در رشته خطمشيگذاري استراتژيک به شمار ميرود.

در دست خطمشيگذار باشد .به كمك مدل ميتوان
تصميم گيرندگان در فرآيند خطمشيگذاري،
كوشش ميكنند تا با استفاده از مدلهاي مختلف به
راه حل مطلوب دست يابند و آن را به سادگي مورد
آزمون قرار دهند .مشكل اصلي در مدلسازي اين است
كه مدل همواره گوياي واقعيات نيست و سيستم اصلي
را به درستي نشان نميدهد .در مدلها گاهي برخي از

خطمشيگذاري استراتژيک عبارتند از:
 )6انديشههاي ما را در مورد خطمشي و ساير مسائل
اجتماعي به طور ساده و روشن بيان ميكنند.
 )1جنبههاي مهم و مشكالت خطمشي را شناسايي
ميكنند.
 )6با تأكيد بر ويژگيهاي اصلي مسائل و مشكالت ،ما
را قادر به ايجاد ارتباط با يكديگر ميسازند.

متغيرها را براي سادگي و سهولت كار ثابت فرض

 )4با تشخيص مسائل مهم از غير مهم ،ضمن ايجاد

ميكنند .در حالي كه در عالم واقع وضع چنين

درك بهتر از خطمشي استراتژيک به ما اين توانايي

نميباشد .مدل مطلوب مدلي است كه آيينه تمامنماي

را ميدهند كه تالشهاي خود را در جهت روشن

اجزاي اصلي و عمده پديده مورد نظر باشد .قياس در

هدايت كنيم.

مدل تنها حاكي از وجود برخي شباهتهاست نه

 )0شرايطي فراهم ميكنند تا بتوانند براي خطمشي

همساني در همه خصايص .مدل فقط فرضيه خاصي را

استراتژيک و پيشبيني پيامدهاي آن پيشنهادهايي را

مطرح ميكند كه بايد به محك آزمون زده شود و همه

ارائه دهيم.6

فرضيههاي ممكن را در بر نميگيرد .ويژگيهاي مدل

برخي از مدلهاي خطمشي گذاري استراتژيک

عبارت است از:

عبارتند از:

 )6مدل بايد ساده و خالصه بوده و قدرت نظم

 مدل عقالني :خطمشي به مثابه «حداكثر دستاورد

دهندگي داشته باشد.
 )1مدل بايد گوياي جنبههاي اصلي و مهم پديده مورد
نظر باشد.

اجتماعي»
براي تصميم گيري و خطمشيگذاري در فرايند عقاليي
روشها و مدلهاي فراواني وجود دارند که برخي از
آنها عبارتند از:

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

متغيرهاي موجود و رابطه بين آنها را به خوبي شناخت.

فوايد كاربرد مدلهاي مفهومي در حوزه
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 )1خطمشيگذاري در شرايط اطمينان كامل
 )1خطمشيگذاري در شرايط مخاطره
 )6خطمشيگذاري در شرايط عدم اطمينان

نحوه ارزيابي مدلهاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل
خطمشيهاي استراتژيک
كاربرد يك مدل مطمئناً به قدرت آن بستگي دارد كه

 )4مدل نقطه سر به سر

تا چه اندازهاي ميتواند زندگي واقعي اجتماعي را به

 )0درخت اخذ تصميم

صورتي منظم و ساده درآورد تا ما قادر باشيم

 )1مدل مطلوب

روشنتر در مورد آن فكر كنيم .در ارزيابي مدلهاي

 )7مدل تغييرات تدريجي (جزئي-تدريجي)

تجزيه و تحليل خطمشي استراتژيک بايد موارد زير

 مدل نهادي :خطمشي به مثابه يك بازده نهادي
 مدل فرآيندي :خطمشيگذاري استراتژيک به مثابه
فعاليت سياسي
 مدل گروهي :خطمشي استراتژيک به مثابه حاصل
تعادل و تعامل بين گروهها1
 مدل انتخاب عمومي
سال سيزدهم /شماره چهل و پنجم /بهار 1041

 مدل اقتصاد رفاه
 نظريه نخبگان قدرت يا طبقات بانفوذ
 مدلهاي فرايندي سازماني
 مدل گردونهاي

را در نظر داشت:
 )6يك مدل بايد جنبههاي واقعي و مهم خطمشي
استراتژيک را بشناسد.
 )1به طور كلي يك مدل بايد با واقعيت همساز بوده و
آينه تجربيات واقعي باشد.
 )6يك مدل بايد در بر دارنده مفاهيم روشن و معيني
باشد.
 )4يك مدل بايد راهنماي تحقيق و تفحص در زمينه
خطمشي استراتژيک باشد.
 )0يك مدل باالخره بايد حاوي فرضيههاي درباره

 مدل جديد سازماني

علل و پيامدهاي خطمشي استراتژيک باشد.

 مدل فرآيند سياسي خطمشيگذاري استراتژيک

(گومار.)1164 ،

 مدل اقماري
 نظريه بازي :خطمشيگذاري استراتژيک به عنوان
انتخابي عقاليي در شرايط رقابتي

 مدلهاي نوين برون سپاري خدمات فناوري اطالعاتطي چهار دهه گذشته ،برون سپاري خدمات
فناوري اطالعات با تغييرات و تحوالت مختلفي روبرو

 مدل سيستمي :خطمشي به عنوان بازده سيستم

بوده است .در دهه  6311برخي از سازمانها،

 مدل رضايتبخش

پردازشهاي خود را به پيمانکاران خارجي واگذار

 مدل بررسي تلفيقي

مينمودند .در اين زمان ،پيمانکاران با بهره گيري از

 مدل جريانها ـ دريچهها

برنامههاي نرم افزاري خصوصاً در حوزه مالي و نيروي

 مدل مطلوبيت

انساني ،پردازشهاي مورد نياز سازمانها را انجام

 مدل ارزيابي تكنولوژي

ميدادند .در دهه  6371برخي از سازمانها ،برنامههاي

 مدل تصميمگيري مقطعي

کاربردي مورد نياز خود را از جمله حسابداري ،مالي و

 مدل آشفته (سطل زباله)

نيروي انساني را با بهره گيري از برون سپاري تأمين

 مدل بحراني

مينمودند .البته تا ميانههاي دهه  6331اغلب سازمانها

 مدل اجتماعي

بر منابع داخلي خود تمرکز نموده و برون سپاري هنوز

 نهادگرايي نوين

به عنوان يک استراتژي فراگير شيوع نيافته بود .تا آن
زمان سازمانها ،منابع بخش سيستمهاي اطالعاتي خود
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فناوري اطالعات را به اين واحد واگذار مينمودند.

شرکتها با پرداخت هزينههاي کمتر ،از سيستمها و

توسعه فناوري پردازشهاي مبتني بر شبکه و شکل

برنامههاي کاربردي نويني همچون سيستمهاي برنامه

گيري معماري خادم /مخدوم باعث شد ،تا قابليت

ريزي منابع سازمان ،سيستمهاي مديريت روابط

نصب نرم افزارهاي کاربردي بر روي رايانههاي

مشتريان و سيستمهاي تجارت الکترونيکي بهره مند

شخصي فراهم گردد .توسعه رايانههاي شخصي در

ميشوند .برخي ديگر از مشتريان ASPها ،شرکتهاي

سازمانها باعث شد عمليات مربوط به نگهداري،

نوپايي هستند که بر فعاليتهاي اصلي کسب و کار

پشتيباني و به روزرساني اين سيستمها نيز افزايش يابد.

خود تمرکز نموده و تمايل دارند از قابليتهاي فناوري

در خصوص نرم افزارها ،شکل گيري معماري خادم/

اطالعات نيز براي کسب مزيت رقابتي بهره مند شوند.

مخدوم زمينهاي را فراهم آورد تا بخش عمدهاي از

توسعه فناوري پردازشهاي رايانهاي و شکل گيري

فرآيند پشتيباني و به روزرساني متمرکز شده و به

پردازش مبتني بر خدمات باعث شده است تا کسب و

سرور سازمان محدود گردد .فناوريهاي جديدتري که

کار ASPها نيز همچنان با رشد بيشتري روبرو شود.

قابليت پردازشهاي متمرکز دادهها و به اشتراک گذاري

اين فناوريها ،زمينهاي را ايجاد مينمايند تا برنامههاي

اطالعات تحت شبکه را فراهم ميکردند ،زمينه ظهور

کاربردي بتوانند به صورت توزيع شده تر عمل نمايند.

نسل نخستين ASPها را در اوايل دهه  6331ميالدي

بر اساس اين فناوريها ،مشتريان ميتوانند از طريق

فراهم نمودن .در قالب اين فناوريها ،نرم افزارها و

شبکه اينترنت به راحتي از برنامههاي کاربردي اجارهاي

برنامههاي کاربردي بر روي مجموعهاي از سرورها ي

بهره مند شوند .البته ASPها عالوه بر خدمات

مرکزي نصب شده و از طريق شبکه براي طيف وسيعي

برنامههاي کاربردي ،خدمات ديگري از جمله ميزباني

از کاربران قابل دسترسي است .در اواخر دهه 6331

وب ،ميزباني مراکز داده ،خدمات کنفرانسهاي

ارائه خدمات از طريق ASPها توسعه يافته و از اين

تصويري و خدمات دسترسي به اينترنت را براي

رهگذر شرکتها ميتوانستند به صورت اجارهاي به

مشتريان فراهم مينمايند (تاکاتسو و ياکوا .)1113 ،

نرم افزارها و برنامههاي کاربردي مورد نياز خود
دسترسي داشته باشند .در سال  1111ميالدي حدود

انواع برونسپاري در صنعت برون سپاري فناوري
اطالعات ()IT

 611شرکت  ASPدر جهان فعاليت ميکردند .در اين

صنعت برون سپاري فناوري اطالعات هم اکنون در

سال پيش بيني ميشد که فعاليتهاي اين شرکتها،

طيف وسيعي از پروژهها انجام ميشود .از پروژههاي

ساليانه  36درصد افزايش داشته باشد .تا سال 1111

مقياس کم و محدود تا راه حلهاي فرآيند تجاري

ميالدي حجم بازار خدمات  ASPبر  11ميليارد دالر

کامل (ش رايطي که کل کارکرد فناوري اطالعات توسط

برآورد شده بود .رشد بازار  ASPبسيار چشمگير بوده

يک عرضه کننده برون سپاري ارائه ميشود) بررسي

است .به نحوي که شرکت  ASPICکه در سال 6333

الکا ( )1116در صنعت مذکور طبقه بندي متنوعي از

ميالدي راه اندازي شده بود توانست تا سال 1111

خدمات ارائه کننده فناوري اطالعات را نشان ميدهد

ميالدي 711 ،مشتري از صنايع مختلف را جذب نمايد.

که شامل اين موارد ميشود :حمايت از مصرف کننده

با اين اوصاف بازار خدمات ASPها بازار رو به رشدي

(کاربر) ،مديريت شبکه صوتي ،جبران فاجعه ،توسعه

پيش بيني ميشود .يکي از مخاطبان اصلي اين بازار،

نرم افزاري ،مديريت شبکه دادهها ،نگهداشت نرم افزار،

شرکتهاي کوچک و متوسطي هستند که توانايي

عمليات مرکز دادهها ،برنامه ريزي و استراتژي فناوري

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

را بسيار حائز اهميت شمرده و امور مربوط به خدمات

پرداخت هزينههاي فناوري اطالعات را ندارند .اين
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اطالعات ،خدمات پشتيباني ،مجري برنامه کاربردي ،و

منتهي ميشود .اکنون تشخيص ضرورت سنجش

فرآيندهاي تجاري در اين بررسي اهميت رو به رشد

ريسک به عنوان بخشي از فرايند تصميم گيري مورد

برون سپاري فناوري اطالعات پيش بيني شد .گلد

نظر ميباشد .در حقيقت مشتريان برون سپاري فناوري

اسميت ( )1116در مطالعهاي تکميلي از چهل و چهار

اطالعات پي برده اند که ريسکهاي برون سپاري

مؤسسه ،برآور کرد که  73درصد از شرکتهاي

ميتواند به هزينههاي بيشتر و کيفيت ضعيف تر از حد

آمريکايي فناوري اطالعات را برون سپاري ميکنند و

انتظار منجر شود (اسميت و کومار .)1114 ،

اين ،بر پيش بيني فوق مهر تأييد ميزند .در تحقيق

مظاهري و همکاران ( ،)6637در پژوهشي به

ديگري توسط لي و ديگران ( )1116نيز تصديق شد که

شناسايي دسته بندي عوامل کليدي موفقيت در برون

شرکتها از برون سپاري فناوري اطالعات بهره مند

سپاري حوزه فناوري اطالعات با استفاده از رويکرد

مي شوند و آن را به عنوان يک استراتژي با ارزش در

مدل سازي ساختاري تفسيري پرداختند .در اين

نظر ميگيرند.

پژوهش به هدف حصول به نتيجه مطلوب در حوزه
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صنعت برون سپاري فناوري اطالعات همواره

برون سپاري فناوري اطالعات ،بر اساس مطالعات

استراتژي غالب در برون سپاري برون مرزي ميباشد.

کتابخانهاي شاخصهاي کليدي موفقيت برون سپاري

متاگروپ (يک سازمان پيش بيني) پيش بيني ميکند

اين حوزه به تعداد  11عدد شناسايي شدند در مرحله

رشد برون سپاري برون مرزي در بخش فناوري

بعد با استفاده از نظرات خبرگان آزمون دوجملهاي 61

اطالعات ساالنه بالغ بر  11درصد باشد (اسميت و

شاخص به عنوان شاخصهاي با وزن اهميت بيشتر

کومار.)1114 ،6

براي ادامه بررسيها تمرکز بر آنها انتخاب شدند پس

گرايش معمول در صنعت برون سپاري فناوري

از آن براي تحليل آنها ابتدا از رويکرد مدل سازي

اطالعات استفاده از برون سپاري چندگانه ميباشد .در

ساختاري تفسيري براي سطح بندي دسته بندي استفاده

اين شيوه با بهره گيري از عرضه کنندگان برون سپاري

در مرحله آخر با استفاده از ماتريس تجزيه تحليل ميک

چندگانه ،ريسک برخورد با يک عرضه کننده منفرد

مک هريک از شاخصها از منظر ميزان وابستگي نفوذ

کاهش مييابد .داشتن چندين عرضه کننده برون

در ناحيه خود مختار ،با نفوذ ،وابسته پيوندي طبقه

سپاري به شرکت مشتري انعطاف پذيري بيشتري

بندي تفسيرهاي هر يک از دستهها به تفصيل ارايه شد.

ميبخشد و دسترسي به قيمت گذاري رقابتي تر را

مقدم و همکاران ( ،)6631در پژوهشي به مروري بر

فراهم ميآورد .طبق بررسي الگا ( )1116و گلداسميت

داليل برون سپاري پروژههاي فناوري اطالعات

( ،)1111انگيزه اصلي استراتژيهاي برون سپاري

پرداختند .هدف اين مقاله مرور مقاالت مرتبط با

چندگانه و برون مرزي ،که در حال حاضر مشخصه

موضوع برون سپاري پروژههاي فناوري اطالعات با

صنعت برون سپاري فناوري اطالعات ميباشند ،کاهش

روش جستجوي کليد واژهها که شامل :برون سپاري،

هزينه هاست با وجود پيش بيني هايي مبني بر اينکه

فناوري اطالعات ،داليل ،مزايا و راهکارهاي برون

شرکتهاي آمريکايي از سال  1116تا  1113تقريباً 16

سپاري درپايگاههاي اطالعاتي فارسي و انگليسي ،با

ميليارد دالر در هزينههاي فناوري اطالعات صرفه

رويکردي تحليلي و توصيفي بوده است .در برون

جويي خواهند نمود ،بحث و گفتگو عليه استدالل

سپاري ،بايد فعاليتهاي فناوري اطالعات که باعث

صرفه جويي در هزينهها دشوار ميباشند .اين موضوع

بهبود سودآوري ،کاهش هزينه و صرفه جويي منابع،

به ادبيات ديگري در برون سپاري فناوري اطالعات

کاهش نياز به سرمايه گذاري ،امکان تمرکز بر

شناسايي و رتبهبندي مولفههاي خطمشي گذاري استراتژيک در برونسپاري فناوري اطالعات 14 /....

فرآيندهاي کليدي ،همراستايي با استراتژي سازمان و

برون سپاري فناوري اطالعات پرداخته که بر اساس

بهبود کيفيت خدمات ميشود و سازمان قادر نيست با

رويکرد مدل سازي تفصيلي – ساختاري به اولويت

نيروهاي فعلي آن را تهيه کند ،را برون سپاري کرد.

بندي مؤلفههاي مؤثر بر موفقيت مديريت تغيير در

رضينژاد ( ،)6631در پژوهشي به ارايه يک مدل

برون سپاري فناوري اطالعات توجه شده است.

شناسايي ،رتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري

عربي و حميدي ( )6630در پژوهشي با عنوان

فناوري اطالعات با تاکيد بر تلفيق تکنيکهاي

ارائه ساختار نظام مند عوامل استراژيک مؤثر بر برون

 DEMATEL ،FANP ،FTOPSISپرداختند .اين

سپاري خدمات به شناسايي  16عامل مؤثر در برون

پژوهش با استفاده از ادبيات موضوع ،جمعاً 61

سپاري بومي سازي شده پرداخته .نتايج داللت بر آن

شاخص مربوط به سه شاخصهاي کليدي موفقيت

دارد که عوامل ريسک وابستگي به تأمين کننده ريسک

(محيطي ،مديريتي و محصول) در برونسپاري

عدم انجام تعهدات توسط تأمين کننده ،ريسک از

پروژههاي فناوري اطالعات را شناسايي و پس از

دست دادن شايستگيها و دانش کليدي و استفاده از

توزيع پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار مناسب ،اقدام به

سرمايه و تکنولوژي تأمين کننده داراي بيشترين

جمعآوري دادهها نموده است .جهت تجزيه و تحليل

تأثيرگذاري را داشته اند.

پروژههاي فناوري اطالعات از تکنيکهاي دي متل،

مدل تصميم گيري براي برون سپاري فناوري اطالعات

تاپسيس و تحليل شبکه استفاده شده است که يافتههاي

به منظور بهبود پشتيباني فناوري اطالعات سازمانها

پژوهش حاکي از آن است که شاخص کليدي مسائل

نشان ميدهد که پشتيباني فناوري اطالعات در سازمان

مديريتي بيشترين اولويت و زيرشاخص افزايش گردش

به عنوان يک گزينه مناسب براي برون سپاري فناوري

مالي بيشترين اولويت برخوردار بودند .در حقيقت با

اطالعات سازمان به شمار ميرود .پشتيباني فناوري

اجراي نظامها و فنون مورد نظر (که با در نظر گرفتن

اطالعات سازمان از سوي مديران نشان ميدهد ،مديران

همه جوانب بررسي شدهاند) به اهداف و مأموريت

عالوه بر اينکه از مزاياي برون سپاري فناوري اطالعات

خود دست خواهد يافت و پيادهسازي آنها موجب

استفاده مينمايند ،آزمايش کنترل مديريتي ناتواني بازار

يکپارچگي ،روانسازي و حذف فرايندهاي فاقد ارزش

در ارائه خدمات و از ريسکهاي امنيتي که با برون

در سازمان خواهد شد .سازمان براي پيادهسازي

سپاري به پيمانکاران داخلي و خارجي سازمان را

طرحهاي پذيرفتهشده با محدوديتهاي بودجه ،کمبود

تهديد مينمايد ،جلوگيري نمايند.

کارشناس و متخصص و نبود فرهنگ و زيرساخت

باقري و همکاران ( )6634در پژوهشي با عنوان

مناسب مواجه بود .به طور کلي ،ارائه چنين مدلهايي

طراحي الگوي عوامل مؤثر بر تصميم گيري جهت

گام مهمي در ارتقاي بهرهوري سيستمهاي توليدي و

برون سپاري فعاليتها به اين نتايج رسيده اند که

خدماتي ايفا ميکند و مديران را در ارتقاي بهرهوري

تصميم گيري براي برون سپاري فعاليتها در

سازمان کمک ميکند.

سازمانها ،حاصل گذار از سه مرحله است مرحله

جامي پور و همکاران ( )6631در تحقيقي با عنوان

نخست ،مديران بايد از انگيزانندهها و بازدارندههاي

ارائه مدل مديريت تغيير در برون سپاري خدمات

برون سپاري مطلع شوند .مرحله دوم ،سازمان بايد از

فناوري اطالعات ،به شناسايي و اولويت بندي الزامات

قابليت فعاليت براي برون سپاري اطمينان حاصل

مديريت تغيير در فرآيند منبعي يابي مبتني بر رويکرد

نمايند .مرحله سوم ،سازمان بايد از شرايط محيطي که

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

اطالعات مربوط به معيارهاي تأثيرگذار در برونسپاري

عربي و حميدي ( )6630در تحقيقي ديگر با عنوان
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شامل شرايط سياسي و قانوني ،شرايط تأمين کنندگان و

المللي را براي تجزيه و تحليل اثرات برون سپاري،

توانمندي سازمان در برون سپاري فعاليتها است

فشار رقابتي و حفاظت از حق مالکيت بر نوآوري

آگاهي پيدا کنند.

محصول و بين المللي شدن را تعيين ميکند .يافتهها

کين ،)1163( 4در پژوهشي به بررسي اختالل برون

نشان ميدهد که برون سپاري به شرکتها کمک

سپاري استراتژيک در بازار مشترک پرداخته .در اين

ميکند که منابع را کاهش دهند ،و سبب ايجاد ظرفيت

پژوهش ،مدلي رياضي در جهت برون سپاري شرکت

شرکت براي استفاده از اين منابع ذخيره شده ميگردد.
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هايي که داراي محصوالت مشترک در بازار هستند ،با

کائو  7و همکاران ( )1163در پژوهشي با عنوان

در نظر گيري قيمت عمده فروشي ،حداکثر سود ارائه

برون سپاري استراتژيک شرکتهاي نامتقارن نشان داده

دادند.نتايج نشان داد که فروش محصوالت در طرح

اند که برون سپاري سبب ميگردد که بازار مصرف

برون سپاري به حداکثر سود ممکن دست مييابد.

کننده در مقايسه با عرضه کننده خارجي را کاهش دهد.

واينر ،)1163( 0در پژوهشي به بررسي يادگيري

اين حالت زماني رخ ميدهد که توليد کاالهاي نهايي از

مشروعيت معني دار در برنامه ريزي استراتژيک

کنترل توليد کننده خارج گردد .آنها در خطمشي

خارجي طرحهاي برون سپاري پرداخته .اين پژوهش

گذاري استراتژيک برون سپاري کاهش هزينههاي توليد

به تغييرات در برنامه ريزي استراتژيک سياست خارجي

از طريق برون سپاري توليد کاالهاي نهايي به ديگران

طرحهاي برون سپاري اشاره دارد که مشتمل بر تغيير

توليد کنندگان را داراي نوآوري دانستند.

در منافع ،قابليتها ،اتحاد ،هنجارها ،دانش و زمينه

پنکووسکا )1163( 3در پژوهشي با عنوان زنجيره

سازمان ميباشد.اين مطالعه پديده شناسي فرآيند

برون سپاري فناوري ا طالعات ،بررسي ادبيات و

يادگيري معني دار را نقش محرکي بر آمادگي سازمان

پيامدهاي آن بر توسعه هماهنگي توزيع شده ،هماهنگي

جهت تغييرات وارده ناشي از برون سپاري ميداند.

پايدار و مديريت زنجيرههاي برون سپاري فناوري

سامسون ،)1163( 1در پژوهشي به بررسي تصميم

اطالعات را توضيح ميدهد در اين پژوهش هدف ارائه

گيري استراتژيک سازمان براي افزايش نوآوري

زنجيرههاي برون سپاري در ابعاد مختلف يعني پويايي

محصول و بين المللي کردن شرکتها از طريق برون

و چابکي ارتباطات در زنجيره جبران و تطابق ،قرارداد،

سپاري در مقابل توليد داخلي پرداخته .هدف از اين

ذينفعان ،مدل تصميم گيري ،مشکالت اداري ،ادغام

مطالعه ،بررسي انتخاب توليدات شرکتهاي توليدي به

اندازه گيري عملکرد مديريت پروژه و توسعه استراتژي

عنوان تصميم استراتژيکي به منظور افزايش نوآوري

پرداخته شده است.

محصول و بين المللي شدن با استفاده از دادههاي

روش پژوهش

شرکتهاي تحقيقاتي جمع آوري شده از کره جنوبي

پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات

ميباشد.متغيرهاي مستقل و تعديل شده از ديدگاه

کاربردي ميباشد .همچنين پژوهش حاضر بر اساس

هزينه معامله ،مبتني بر صنعت ،چشم انداز و ديدگاه

ماهيت و روش ،يک پژوهش توصيفي-پيمايشي از نوع

مبتني بر سازمان حاصل ميشود.با جمع آوري سه

معادالت ساختاري است .در ابتدا با استفاده از مطالعات

ديدگاه  ،اين پژوهش در تالش براي بررسي ميزان

کتابخانهاي مراجع مرتبط برونسپاري فناوري اطالعات

اعطاي تصميمات راهبردي برون سپاري شرکتها و

و خطمشي گذاري استراتژيک بررسي گرديده .سپس با

تصميمات محيط زيستي است که زمينه را در آن

عنايت به مطالعات کتابخانهاي و هم چنين مصاحبه با

شرکتها براي تعيين سطح نوآوري و عملکرد بين

تعدادي از خبرگان حوزه مورد نظر ،متغيرها و
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زيرمتغيرهاي مرتبط با موضوع از مقاالت مربوطه

بوده با دريافت اطالعات جديد از شرکتکننده جديد

استخراج گرديده و پس از توافق نهايي با آنها

کامل گردد.

پرسشنامهاي بر مبناي عوامل مذکور طراحي و در
اختيار پاسخگويان جهت بررسي هدف اصلي تحقيق
قرارداده شده است .جامعۀ آماري در بخش کيفي از
پژوهش ،اساتيد ،مديران و کارشناسان ارشد حوزه

يافتههاي پژوهش

فناوري اطالعات و همچنين اساتيد ،مديران و

توصيف آماري متغيرهاي پژوهش

دانشگاه آزاد اسالمي هستند که از سوابق اجرايي در

مولفههاي استخراجي خطمشي گذاري استراتژيک در

سطوح تصميمگيري برخوردار ميباشند و به اصطالح

برونسپاري فناوري اطالعات مورد بررسي قرار گرفته

خبرگان آگاه نام دارند .که در اين پژوهش تعداد 61

اند .اطالعات بدست آمده از مشخصههاي آماري

نفر بهعنوان مصاحبهشونده با توجه به اصل اشباع در

همچون ميانگين ،انحراف استاندارد ،چولگي و

نظر گرفته شده است .همچنين فرايند مصاحبه در پاييز

کشيدگي براي مولفههاي استخراجي خطمشي گذاري

 6633انجام شده است .در فرآيند مصاحبه دلفي فازي،

استراتژيک در برونسپاري فناوري اطالعات نشان

ابتدا شاخصها و مولفههاي اوليه که از طريق مباني

ميدهد .که ،با توجه به مقادير چولگي و کشيدگي که

نظري موجود استخراج گرديدند در قالب يک

در بازهي معقولي براي حدس بر نرمال بودن دادهها

پرسشنامه نيمه باز در اختيار خبرگان قرار ميگيرد و

قرار دارند ،ميتوان فرض نرمال بودن دادهها را مطرح

موافقت خود را با مولفهها و عوامل موثر اوليه و

کرده و پذيرفت.

پيشنهادي به صورت فازي ذوزنقهاي در بازه صفر تا ده
اعالم ميدارند و چنانچه پيشنهادي در خصوص ساير

استنباط آماري دادهها

شاخصها و مولفههاي موثر داشتند ارائه ميدهند.

نرمال بودن دادههاي مربوط به متغيرهاي پژوهش با

پژوهشگر در فرايند نمونهگيري از شرکت کنندگان

استفاده از آزمون کولموگروف-اسميرنوف مورد

دادهها را مورد تحليل قرار داده تا مواردي که ناقص

بررسي قرار گرفت که نتايج آن در جدول  6منعکس
شده است.

جدول  :6خالصه آزمون کولموگروف-اسميرنوف
سازه
خطمشي گذاري استراتژيک

برون سپاري فناوري اطالعات

ابعاد

آماره آزمون

سطح معناداري

تجزيه و تحليل و تدوين خطمشي
اجراي خطمشي گذاري استراتژيک
ارزيابي خطمشي استراتژيک
عملکرد سيستم IT
ارائه خدمات پشتيباني سيستم
فناوري اطالعات سبز
شکاف کاربردي فناوري اطالعات
اهميت استراتژيک
ويژگيهاي سازمان و پروژه
ويژگيهاي تامين کنندگان و پروژه

10616
10466
10663
10663
10131
10466
10611
10311
10010
10131

10046
10111
10000
10161
10704
10103
10111
10731
10136
10701

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

کارشناسان ارشد حوزه سرمايه گذاري و توسعه

شاخصهاي مرکزي و پراکندگي مربوط به
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چنانکه در اطالعات جدول زيرمالحظه ميشود،

تحقيقات در زير آمده توجه ويژه به انجام سياستگذاري

سطح معنيداري آمارهي آزمون کولموگروف-

مختص خود سازمان درامربرون سپاري ميباشد

اسميرنوف نشان ميدهد براي همه متغيرها آمارهي آنها

مطالعات صورت پذيرفته توسط استايليتز (،)1111

در بازهي ( )-6031 ، +6031قرار گرفته است که سطح

اوستروم ( ،)1161اوشري و همکاران ( ،)1160يئو و

معناداري اين آزمون در ستون آخر ،نرمال بودن متغيرها

همکاران ( ،)1167سامسون ( ،)1163رهنورد و

را تائيد ميکند و با توجه به اينکه سطح معناداري براي

همکاران ( ،)6637سالمون ( ،)6631کليمووتز (،)1160

متغييرهاي پژوهش بزرگتر از  1010ميباشد پس فرض

کائو ( ،)1163کابيراج و همکاران ( ،)1161پور معلم

 H1تاييد ميشود و نتيجه ميگيريم که دادههاي جمع

( )6631و چشم براه و همکاران ( )6631شاخصهايي

آوري شده براي متغيرهاي پژوهش نرمال است.

براي مؤلفه تجزيهوتحليل و تدوين خطمشي در نظر

سال سيزدهم /شماره چهل و پنجم /بهار 1041

جهت انجام رتبهبندي مولفهها در مدل خطمشي

گرفته شد که بدين شرح ميباشند .طرح مسئله

گذاري استراتژيک در برون سپاري فناوري اطالعات از

برونسپاري بايستي موردتوجه مديران قرار گيرد.

روش  ANPفازي استفاده مينمائيم .جدول زير وزن

محتواي خطمشي بهدقت تعيين و سازوکارهاي آن

نهايي و رتبه هر کدام از مولفههاي شناسايي شده را

مشخص گردد .برنامههاي اقتصادي سازمان با کمي

نشان ميدهد.

سازي هزينهها و تدوين نقشه منافع اقتصادي سازمان
مشخص گردد .منابع سازمان براي طرحهاي
برونسپاري مشخص گردد و پيامدهاي کسب موفقيت

بحث و نتيجهگيري
يافتههاي به دست آمده نشان داد خطمشي گذاري

در اين طرحها پيشبيني شود ،چارچوبهاي قانوني

استراتژيک داراي مؤلفههايي نظير "تجزيهوتحليل و

الزم براي اين قبيل طرحها در نظر گرفته شود.

تدوين خطمشي ،اجراي خطمشي گذاري استراتژيک و

زيرساختهاي الزم اطالعاتي و ارتباطي سازمان محيا

ارزيابي خطمشي استراتژيک" ميباشد .در بخش مؤلفه

شود و ديدگاه مثبتي نسبت به خطمشي گذاريهاي

شناسايي ابعاد خطمشي گذاري استراتژيک در بخش

سازمان وجود داشته باشد و ارزشهاي سازمان در

تجزيه تحليل و تدوين خطمشي گذاري استراتژيک

اينگونه طرحها حفظ شود .همچنين در طرحهاي برون

نقطه قوت پژوهش حاضر نسبت به مطالعات و

سپاري با رويکرد خطمشي گذاري استراتژيک بايستي

جدول  :3وزن نهايي مولفهها در روش  FANPو رتبه بندي نهايي
وزن در ماتريس محدود شده

رتبه با استفاده از  ANPفازي

تجزيه و تحليل و تدوين خطمشي

101111

6

اجراي خطمشي گذاري استراتژيک

1014614

61

ارزيابي خطمشي استراتژيک

1010163

1

سيستم IT

1017167

6

ارائه خدمات پشتيباني سيستم

1010177

3

فناوري اطالعات سبز

1010167

0

شکاف کاربردي فناوري اطالعات

1010661

7

اهميت استراتژيک

1014663

3

ويژگيهاي سازمان و پروژه

1010114

4

ويژگيهاي تامين کنندگان و پروژه

1011613

1

متغير
خطمشي گذاري
استراتژيک

مولفه

عملکرد

برون سپاري فناوري
اطالعات
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مواردي از قبيل تعيين اهداف برون سپاري ،درجه بندي

پيشنهادهاي مبتني بر يافتههاي پژوهش

ارزشهاي فعاليتهـاي بـرون سپاري ،مشخص کـردن

در اين پژوهش جهت خطمشي گذاري استراتژيک

ترجيحات تصميم گيرندگان براي برون سپاري،

در برون سپاري فناوري اطالعات بر اساس سواالت

شناسايي تمام گزينههاي مناسب براي برون سپاري

پژوهش و مولفههاي شناسايي و رتبه بندي شده،

فناوري اطالعات ،جلب حمايت و تأثير نهادهاي قانون

پيشنهادهاي زير ارائه ميشود.

گذار خطمشي گذار ،دسترسي خطمشي گذار به تمامي



اطالعات مورد نياز ، ،درجه تمرکز در ساختار نظام

 -6با توجه به مؤلفه تجزيه و تحليل و تدوين خطمشي

خطمشي گذاري استراتژيک ،بررسي موانع پيش از

گذاري استراتژيک ،پيشنهاد ميگردد سازمان برون

اجراي طرح برون سپاري ،تدوين مشوقهاي انگيزشي

سپارنده در امر برون سپاري به انجام سياست گذاري

براي ارتقاء مشترک اعضاي سازمان با برون سپاري ،به

مختص سازمان خود بپردازد .که يکي از مهمترين

وجود آوردن پلهاي ساختاري در سازمان که موجب

مؤلفهها در مقوله برون سپاري فناوري اطالعات با

ارتباط اعضاي سازمان با گزينههاي برون سپار

توجه به پراکندگي و شرايط متفاوت حاکم بر

ميگردد ،بررسي ظرفيت جذب گزينههاي برون سپار،

سازمانها ميباشد .خصوصاً دانشگاه آزاد اسالمي که

آينده پژوهي ،در نظرگيري تأثيرات محيطي بر سياست

از پراکندگي بسيار بااليي برخوردار ميباشد.

پيشنهادهاي خطمشي گذاري استراتژيک

در بين اعضاي سازمان ،نگرش يکپارچه بين ستاد و

برون سپاري الزم است به چگونگي فرايند واگذاري

اجرا ،تدوين ابزار کار ،لزوم اجتناب از تصميمات لحظه

مسئوليت اجرا ،اعم از شناسايي ،نحوه انعقاد و اجراي

اي ،و اعتماد سازي درنظر گرفته شود .طبق نتايج

قراردادها توجه ويژ ه داشته باشندو نسبت به تشکيل

حاصل از تجزيه و تحليل دادهها هفت مولفه عملکرد

کميته تخصصي اقدام نمايند.

سيستم فناوري اطالعات ،ارائه خدمات پشتيباني

 -6ارائه برنامههاي ارزيابي در خطمشي ارائه شده در

سيستم ،فناوري اطالعات سبز ،شکاف کاربردي

برون سپاري از طريق گزينش در نحوه ارزيابي مقوله

فناوري اطالعات ،اهميت استراتژيک ،ويژگيهاي

برون سپاري به طور مستمر نسبت به مميزي

سازمان و پروژه و ويژگيهاي تامين کنندگان پروژه

خطمشي تدوين شده بپردازد .توجه ويژه به ارزيابي

براي برون سپاري فناوري اطالعات استخراج گرديدند.

در خطمشي تدوين شده در توقف ،تغيير مسير و تدوين

طبق مطالعات ديلون و همکاران ( ،)1167االحمدي و

خطمشيهاي مکمل نقش بسزايي خواهد داشت.

همکاران ( ،)1166بکر و همکاران ( ،)1113لي
( ،)1167ژو و همکاران ( )1167و لينگمين و همکاران

پيشنهادهاي برون سپاري فناوري اطالعات

( )1164و همچنين نظرات خبرگان پژوهش شاخص

 -4تأکيد بر بهره مندي از نوآوريهاي روز و ارتقاء

هايي نظير کيفيت اطالعات موجود و اطالعات مورد

بهره وري در ارائه خدمات متناسب با استانداردهاي

نياز ،کاهش هزينههاي عملياتي ،بازيابي سريع و قابليت

روز دنيا .در اينجا ايجاد يک تيم توانمند  ITدر

اطمينان سيستم براي مولفه عملکرد سيستم فناوري

داخل سازمان و ارتباط مستمر با تأمين کنندگان را

اطالعات در نظر گرفته شد.

ضروري ميسازد.
 -0تأکيد تيم برون سپاري به ارائه دسترسي کافي به
تجهيزات فناوري اطالعات به صورتي که در ساليان

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

گذاري خطمشي گذار ،تدوين نقشه راه ،فرهنگ سازي

 -1سازمان (دانشگاه آزاد اسالمي) در اجراي خطمشي
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آينده سيستم سازمان داراي سيستم نويني از فناوري
اطالعات بوده و نيازي به بروزرساني جامع نداشته باشد.

 -66توانمند سازي بخش اجرايي و به وجود آوردن
کانالهاي ارتباطي مستمر با تأمين کنندگان

 -1بررسي زيرساختهاي موجود سازمان براي برون

 -64تدوين استانداردهاي الزم براي تيم برون سپار به

سپاري در جهت حرکت به سوي رايانش ابري سبز

جهت برآورده ساختن نيازهاي اطالعاتي کاربران و

براي مجازي سازي و بهبود مرکز دادهها در برون

حفظ و بازيابي اطالعات با قابليت اطمينان باال

سپاري فناوري اطالعات اين امر کمک شاياني در

 -60اطمينان از توانمند بودن تأمين کنندگان فناروي

ارائه خدمات آموزش مجازي دانشجويان با ظرفيت

اطالعات از طريق بررسي سوابق و برگزاري مناقصه

باال را به سازمان خواهد داد.

مطابق با تشريفات قانوني و آئين نامه معامالت

 -7طرح مسئله شناسايي نقاط ضعفي که سازمان قادر

 -61اهداف اصلي دانشگاه آموزش و پژوهش ميباشد

به اجراي کامل آنها نيست و نياز به برون سپاري از

و فناوري اطالعات از ابزارهاي اين کار به شمار

طريق تأمين کنندگان را دارد که بيشترين ارزش را

ميرود .ميتوان با برون سپاري فناوري اطالعات و

براي سازمان ايجاد مينمايند.

آزاد سازي منابع داخلي سازمان و تمرکز بر

 -3تطابق فرايند برون سپاري و هزينه و فايده آن با
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برنامههاي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت

فعاليتهاي اصلي و بهره برداري از سرمايه فکري ساير
سازمانها به اهداف اصلي باکيفيت باالتري دست يافت.

سازمان توسط تيم تخصصي و مجرب در زمينههاي
مختلف فني و اجرايي در جهت تحقق اهداف

منابع و مآخذ:

اصلي سازمان

اکبري ،ح .نيک زاد ،س .)6633( .ابزارهاي پر کاربرد مديريتي

 -3بررسي شرايط کلي داخل سازمان ،عوامل انساني،
مالي ،فرهنگي و مديران و ...که ميبايستي همسو
با خطمشي برون سپاري سازمان باشند که مقوله
برون سپاري با موفقيت انجام پذيرد.

در سازمانهاي ايراني .ماهنامه تدبير.13-14 ،167 ،
الواني  ،م .اشرف زاده  ،ف.)13۳۱( .برونسپاري راهي
به سوي توسعه  ،انتشارات مبتکران.
باقري ،مسلم؛ ابراهيمي ،ابوالقاسم؛ کياني ،مهرداد؛

 -61تدوين خطمشي و تنظيم وظايف از سوي تيم

طراحي الگوي عوامل موثر بر تصميم گيري جهت

تخصصي حقوقي و فني در جهت مديريت امنيت

برون سپاري فعاليت ها (مورد مطالعه :شرکت صنايع

اطالعات با توجه به اينکه سازمان از کاربران بسيار

اپتيک اصفهان) ،بهبود مديريت » پاييز  - 6634شماره

زيادي پشتيباني ميکند (دانشجويان ،کارکنان،

 13علمي-پژوهشي ( 61صفحه  -از  667تا .)611

اعضاي هيأت علمي و ساير کاربران)

جامي پور ،مونا؛ شرکت ،محمد حسين؛ يزداني،

 -66الزام به رعايت قوانين مالکيت معنوي و پوشش

حميدرضا ( ،)6631ارائه مدل مديريت تغيير در برون

تعهدات در متن قرارداد با تأمين کنندگان با رعايت

سپاري خدمات فناوري اطالعات :مجله علمي-پژوهشي

مسائل حقوقي توسط کميته منتخب ،متخصص در

(وزارت علوم) شماره  ،61صفحه  -از  410تا .414

جرايم رايانهاي و فناوري اطالعات

حميدي ،حجت اله؛ روغنيان ،عماد؛ کمانکش ،علي؛

 -61بهينه نمودن فرايندهاي رفع مشکل و ارائه

( ،)6630مدل تصميم گيري براي برون سپاري

خدمات شبانه روزي از طريق تقويت فضاي

فناوري اطالعات به منظور بهبود پشتيباني فناوري

مجازي توسط تيم تأمين کننده و سازمان

اطالعات سازمان ها -شماره  06علمي-ترويجي
(وزارت علوم)  61صفحه  -از  76تا 31

شناسايي و رتبهبندي مولفههاي خطمشي گذاري استراتژيک در برونسپاري فناوري اطالعات 13 /....

رضي نژاد ،م .جوکار ،ع ،)6631( .ارايه يک مدل

مظاهري 0معزالدين؛ هادي شيرويه زاد و مجيد

شناسايي ،رتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري

ذوالفقاري ،)6637( ،شناسايي دسته بندي عوامل

فناوري اطالعات با تاکيد بر تلفيق تکنيکهاي

کليدي موفقيت در برون سپاري حوزه فناوري

( DEMATEL ،FANP ،FTOPSISمطالعه موردي:

اطالعات با استفاده از رويکرد مدل سازي ساختاري

بانک پارسيان استان مازندران) ،پايان نامه کارشناسي

تفسيري ،پانزدهمين کنفرانس بينالمللي مهندسي

ارشد ،دانشگاه پيام نور استان تهران ،مرکز پيام نور

صنايع ،يزد ،دانشگاه يزد.

تهران غرب.

مقدم 0ذ .شهرکي مقدم؛ ا .پودينه مقدم ،ع .سرگلزايي ،ا.

رضي نژاد ،محمد ،جو کار ،علي اکبر ،ارايه يک مدل

( ،)6631مروري بر داليل برون سپاري پروژههاي

شناسايي ،رتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري

فناوري اطالعات يک مقاله مروري ،کنفرانس ملي

فناوري اطالعات با تاکيد بر تلفيق تکنيکهاي

کاربرد فناوريهاي نوين در علوم و مهندسي ،برق و

( DEMATEL ،FANP ،FTOPSISمطالعه موردي:

کامپيوتر و  ،ITتهران ،دانشگاه ايوانکي.

ارشد ،دانشگاه پيام نور استان تهران ،مرکز پيام نور

مقدم و احسان سرگلزايي ،)6631( ،مروري بر داليل

تهران غرب.6631 ،

برون سپاري پروژههاي فناوري اطالعات يک مقاله

شفايي تنکابني ،مير سعيد ،شيخ رضا ،جاللي ،محمد

مروري ،کنفرانس ملي کاربرد فناوريهاي نوين در

مهدي ،پيمايشي دربارة اولويت بندي عوامل مؤثر بر

علوم و مهندسي ،برق و کامپيوتر و  ،ITتهران،

برون سپاري فناوري اطالعات در بستر رايانش ابري،

دانشگاه ايوانکي.

در دانشگاههاي استان سمنان با بهره مندي از روش

موسي خاني ،م ،.مانيان ،ا ،.محمودي ،ج ،.کارگر ،م.ح.

ديمتل فازي ،مديريت فناوري اطالعات ،دوره ي ،7

( .)6631ارائه چارچوب جامع راهبردي فناوري

شماره  ،1تابستان  ،6634صص .610-644

اطالعات و بومي سازي آن براي صنعت خودروي

عباسي ،ب ،)6633( .شناسايي و رتبهبندي معيارهاي

ايران (مطالعه موردي :مادر شرکت خودروي اطلس)،

مديريت استراتژيک منابع انساني در دانشگاه بر

نشريه مديريت فناوري اطالعات.646-610 ،)6( 3 ،

اساس روشهاي تصميمگيري چند معياره ،مجله

نعمت الهي ،ف« ،)6631( .توسعه مدل برون سپاري

دانشگاه تهران ،دوره  ،61شماره .1

بلند مدت موفق در شرکتهاي توليد نرم افزار

کشتکار رجبي ،م .اعتباريان ،ا .قيتاني ،ا .آقا حسينعلي

ايران» .پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي فناوري

شيرازي ،م ،)6633( .مدلسازي عوانل نوثر بر استفاده

اطالعات ،گرايش سيستمهاي اطالعاتي .دانشکده فني

از سياستپژوهي در حوزه خط و مشيگذاري بخش

مهندسي .دانشگاه الزهرا.

مسکن ،مجله دانشگاه تهران ،دوره  ،66شماره .1
مظاهري 0م .شيرويه زاد ،هـ .ذوالفقاري ،ذ،)6637( ،
شناسايي دسته بندي عوامل کليدي موفقيت در برون
سپاري حوزه فناوري اطالعات با استفاده از رويکرد
مدل سازي ساختاري تفسيري ،پانزدهمين کنفرانس
بينالمللي مهندسي صنايع ،يزد ،دانشگاه يزد.
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Abstract
The aim of this study was to identify and rank the components of strategic information
technology outsourcing policy. The research method was expedient in terms of purpose,
basic-applied in terms of data type, mixed (qualitative-quantitative) in terms of exploratory
type. The statistical population of the qualitative part of the research included professors,
managers and senior experts in the field of information technology, as well as professors,
managers and senior experts in the field of investment and development of Islamic Azad
University. To determine the samples of this research and determine this group of experts,
16 non-random sampling methods were used. Semi-structured interview tools and a
researcher-made questionnaire were used to collect data. Data analysis method was a fuzzy
Delphi technique based on thematic analysis method. The results of the research showed
that strategic policy making has three components: policy analysis and formulation,
strategic policy implementation and strategic policy evaluation, and also information
technology outsourcing has seven components of information technology system
performance, service delivery. System support, green information technology, applied
information technology gap, strategic importance, organizational and project characteristics
and project supplier characteristics.
Keywords: Policy Making, Outsourcing, Information Technology, Strategy
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