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عوامل بحرانی موفقیت در برونسپاری پروژههای فناوری اطالعات در شهرداری تهران
علیرضا ثاقبی* ، 1مهرداد

محمدی2

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،مدیریت صنعتی ،گرایش تحقیق در عملیات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول)
 2کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطالعات ،دانشگاه جامع علمی کاربردی ،تهران ،ایران.

چکیده
با تشدید رقابت در بازار ،تمرکز بر داد و ستد ،مهمترین عامل ادامهی حیات شرکتها تلقی میشود .بنابراین در چنین محیط ی
شرکتها راهبرد برونسپاری را به کار میبرند که عامل مهمی در کاهش هزینهها و افزایش رقابت اصلی شرکتها است .عوام ل
بحرانی موفقیت ،عواملی است که شناخت و توجه به آنه ا در موفقی ت ی ا شتس ت س ازمانه ا در آن ح وزهه ا بس یار نق ش
تعیینکنندهای را ایفا مینماید .هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل بحرانی موفقیت در برونسپاری پروژههای فن اوری
اطالعات ش هرداری ته ران ب ا اس تفاده از تتنی غرب اگگری ف ازی ،وزنده ی و اوگوی تبن دی آنه ا ب ا اس تفاده از تتنی
بهترین -بدترین فازی است .بدین منظور ابتدا با مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پ ژوهش ابع اد و مفگف هه ای ب رونس پاری
فناوری اطالعات شناسایی سپس با توجه به نظر  15نفر از اساتید حوزه و دانشگاه مدل بومی برونسپاری فن اوری اطالع ات در
شهرداری تهران طراحی گردید .آنگاه با استفاده از نظرات خبرگان و م اتریسه ای مقایس ات زوج ی و رو  BWMف ازی ب ه
اوگویتبندی مفگفههای تحقیق پرداخته شده است .نتایج تحقیق حاضر میتواند دید جامعی را به م دیران فن اوری اطالع ات در
شناخت بیشتر مفگفههای برونسپاری  ITدر شهرداری تهران ارائه نماید.
واژههای كلیدی :برونسپاری ،عوامل بحرانی موفقیت ،پروژههای فناوری اطالعات ،غرباگگری فازی ،تتنی
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 .1مقدمه
برونسپاری یتی از راهبردهای سازمانها برای صرف کارای منابع و امتانات در حوزهی فناوری اطالع ات اس ت .ب رونس پاری
یتی از جذابترین گرایشهای موجود در صنعت به سبب کاهش هزینهها است ،هر چند میتواند یتی از عوامل کاهش مخاطره
نیز محسوب شود] .[1سازمانهای امروزی فناوری اطالعات را یتی از کارکردهای مهم سازمانی میدانند .پ ذیر و اس تفاده از
فناوری اطالعات ،یتی از مهمترین عوامل پژوهشهای سیستمهای اطالعاتی است ].[2
با ظهور فناوری اطالعات در دهههای اخیر و رشد سریع آن در سالهای گذشته ،فناوری اطالعات یتی از ابزارهایی بوده ک ه ب ه
صورت گسترده سازمانها از آن استفاده کردهاند و استفاده از آن نیز با سرعت زیادی در ح ال اف زایش اس ت .ب رای اس تفادهی
مناسب از راهتارهای ارائه شدهی فناوری اطالعات ،اکثر سازمانها واحدی به نام فناوری اطالعات یا اسامی مشابه دایر نمودهان د
که وظیفهی شناخت نیازهای کسب و کار در زمینهی فناوری اطالعات و برطرف نمودن این نیازها را ب ر عه ده دارن د .ب ا رش د
سریعی که در حوزهی فناوری اطالعات وجود دارد ،درصورتی که همهی این وظایف در داخل سازمان و از سوی واح د فن اوری
اطالعات محقق گردد گستر بیش از اندازهی این واحد را به دنبال خواهد داشت و از آن ج ایی ک ه ح وزهی ک اری در اکث ر
سازمانها با حوزهی فناوری اطالعات فاصلهی زیادی دارد ،گستر بیش از اندازه ای ن واح د باع ع دم یتپ ارچگی و اعم ال
هزینههای سربار زیادی بر سازمان میشود .بر این اساس سازمانها تال میکنند تا جای ممتن بسیاری از این فعاگیتها را ب ه
خارج سازمان برونسپاری کنند تا عالوه بر جلوگیری از بروز مشتالت بیان شده ،ازتوانمندیها و قابلیتهای س ازمانه ایی ک ه
در حوزه  ITفعاگیت دارند ،استفاده نمایند ].[3
شهرداری تهران نیز به عنوان یتی از سازمانهای کلیدی عمرانی در انجام پروژهه ای م دیریت ش هری نق ش ب ی ب دیلی را در
توسعه و زیبای شهر تهران ایفا مینماید .حجم فعاگیتهای مختلف در شهرداریها خصوصاً کالن شهر تهران باع میگردد ک ه
انجام تمام پروژهها توسط کارشناسان داخلی با مشتالتی همراه باشد و هزینههای فراوانی را به س ازمان تحمی ل نمای د .از ای ن
روی نیازمند برونسپاری پروژههای فناوری اطالعات در شهرداری تهران بیش از گذشته احساس میگردد.
مسأگهای که به شتلگیری ایده پژوهش حاضر منجر شد ،خأل ش ناخت عوام ل بحران ی موفقی ت1در ب رونس پاری پ روژهه ای
فناوری اطالعت شهرداری تهران بود .عوامل بحرانی موفقیت ،عواملی است که شناخت و توجه به آنها در موفقیت ی ا شتس ت
سازمانها در آن حوزهها بسیار نقش تعیینکنندهای را ایفا مینماید.
سفال اصلی پژوهش حاضر این است که چه عوامل بحرانی موفقیت جهت برونسپاری پروژههای فن اوری اطالع ات ش هرداری
تهران باید مد نظر خبرگان قرار گیرد؟ میزان اهمیت و وزن این عوامل با تتنی  FBWMچگونه است؟ چه راهتارهایی جه ت
برونسپاری بهینه فناوری اطالعات وجود دارد؟

 .2مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -2-1تاریخچهی برون سپاری IT
اوگین شرکت عرضهکننده خدمات حرفهای  ،ITسیستم دادههای اگتترونی روس پروتوس 2،بود که در دهه ( ،)1960به اج رای
خدمات گوناگون پرداز دادهها برای شرکتهای گوناگون پرداخت .اندازه قرار داد بین  EDSو مشتریانش به مقدار چشمگیری
)Success Factor (CSF
Data System (EDS) Ross Perotos
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پایین بود ] .[4در دهه ( ،)1960کامپیوترها بسیار بزرگ ،جاگیر و گران قیمت بودند .ش رکته ا توان ایی م اگی خری د آنه ا را
نداشتند .در نتیجه وارد قراردادهایی با عرضهکنندگان میشدند که ماگتیت فیزیت ی من ابع توس ط دریاف تکنن ده خ دمت ب ه
حداقل میرسید] .[5در دهه ( ،)1970استفاده از نرم افزاهای کامپیوتری رواج زیادی پیدا کرد و بستههای نرم افزاری استاندارد
وارد بازار شدند .وجود برنامهنویسان ضروری بود وگی شرکتها به اندازه کافی آنها را استخدام نمیکردند و عرضه بازار ک ار نی ز
کافی نبود .بنابراین قراردادها باید با عرضهکنندگانی که میتوانستند برنامهنویسی ،اجرا ،اداره و کنترل ن رم افزاره ا را ب ه عه ده
بگیرند ،امضا میشد ] .[6سپس در دهه ( ،)1980از دیدگاه مدیران  ITبه عنوان ی محصول شناخته میشد که این امر منج ر
به افزایش فعاگیتهای برونسپاری  ITگردید .در آن زمان برونسپاری  ITبه ی کسب و کار سودمند تبدیل شده بود و تع داد
عرضهکنندگان و سطوح تخصص آنها افزایش چشمگیری پیدا کرده بود .این عرضهکنندگان عالوه بر قرارداده ای برنام هری زی
خدمات بسیار ویژه مشتریان ،همه بستههای نرمافزاری  ITرا با کیفیت باال و قیمتی مناسب که شرکتهای مشتری خ ود ق ادر
به انجام آن نبودند تأمین میکردند ] .[7این امر راه را برای برونسپاری کامل در دهه  1990هموار کرد .در آن زمان با تص میم
شرکت  Eastman Kodadبرای برونسپاری تمام فعاگیتهای  ITخود به  ،IBMدیگر سازمانه ا اع م از دوگت ی و خصوص ی ب ه
استفاده از این رو ترغیب شدند .امروزه شرکتی مانند  Microsoftتقریباً همه چیز را برونسپاری میکند .از توگی د ن رم اف زار
کامپیوتری تا توزیع محصوالت و خود فقط بر روی سوددهترین زمینه تمرکز دارد یعنی نوشتن ک د ن رم اف زار را ب رون س پاری
نموده است ].[8
 -2-2تعریف برون سپاری
پیتر دراکر 3در ارتباط با برونسپاری و آثار آن میگوید :چنین امری در واقع در حتم تح وگی بنی ادین درس اختار س ازمانه ای
جهان فرداست .این بدان معناست که دیگر اگزامی نیست که سازمانهای بزرگ به تشتیالتی بدل شوند که تعداد زیادی اف راد را
در استخدام خود داشته باشند .این قبیل سازمانها به تشتیالتی تبدیل میشوند که به درآمدهای عاگی و بهرهوری باال دست پیدا
میکنند ،زیرا تنها بر فعاگیتهایی تمرکز میکنند که برای آنها مأموریت یافتهاند.کارهایی را انجام میدهند که دقیقاً ب ه اه داف
سازمانی آنها مربوط است.کارهایی را به خوبی میشناس ند و ب ه جزئی ات آن آش نایند .م ابقی فعاگیته ای خ دماتی اینگون ه
سازمانها به نهادهای بیرونی واگذار میگردد .وی با ابداع نظریه کارکنان دانشی 4در سال ( )1956بر این موض وع تأکی دکرد ک ه
افزایش آگاهی و دانش کارکنان و افراد جامعه منجر به تغییرات سازمانی و روابط کاری شده است .وی در واق ع ب رون س پاری را
مثال روشنی از اینکه روابط ما بین سازمانها در حال تغییر است میداند ].[9
تعاریف مختلفی که از برونسپاری وجود دارد به صورت خالصه در ذیل آمده است:برونسپاری عبارت اس ت از :واگ ذاری برخ ی
فعاگیتهای داخلی ی سازمان به تأمینکننده آن در بیرون از سازمان و واگذاری حق تصمیمگیری به ت أمینکنن ده بیرون ی ب ر
اساس قرارداد .در واقع دربرونسپاری عالوه بر واگذاری فعاگیتها و عوامل توگید( کارکنان ،تسهیالت ،تجهیزات ،فن اوری و س ایر
تجهیزات (اختیار تصمیمگیری) ،مسئوگیت و حق تصمیمگیری در مورد فعاگیتها نیز دراغلب موارد واگذار میگردد ] .[10برون-
سپاری یعنی کاالها و خدماتی که قبالً در داخل سازمان توگید میشد ،از دیگران خریداری شود و از خدمات آنها استفاده گ ردد.
برونسپاری به روشی گفته میشود که طی آن ،بنا بر دالیلی ش رکتی قس متی از ک ار خ ود را ب ه ش خص و ی ا ش رکتی دیگ ر
بسپارد ] .[11برونسپاری ،واگذاری برخی از فعاگیتهای تتراری و متناوب داخل ی و نی ز اختی ارات تص میمگی ری ش رکت ب ه
پیمانتاران خارج از آن در قاگب ی قرارداد و یا تفاهمنامه .برونسپاری را میتوان طراحی فعاگیتها به وسیله ارکان ثاگ  ،قرارداد
بستن کارا و سیستماتی با سازمانهای بیرونی برای خرید فعاگیتها و یا درجه پایینی از یتپارچهسازی عمودی در ی زنجی ره
Drucker
Worker
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تأمین تعریف نمود ] .[12برونسپاری میتواند به صورت انعقاد قرارداد با ی
فراهم کردن مسئوگیتهای کسب و کار تعریف شود ].[13

سازمان خارجی جهت بر عهده گ رفتن مس ئوگیت

 -2-3تغییرات پارادایمها به سوی برونسپاری
پ س از جن جه انی دوم م دل و نگ ر ح اکم ب ر فعاگی ته ای ی ش رکت ب زرگ یتپارچ ه ب ود ک ه ه م ماگ
داراییهایش بود و هم مدیریت و کنترل فعاگیتها را خود را بر عهده داشت .در آن دوره متفترانی چون مارکس کینز و گاگبرایت
در نظریههای اقتصادی خود و مدیرانی مثل هنری فورد در عمل جنبههای مثبت عملترد اقتصادی صنایع بزرگ و توگید انب وه را
مورد تأکید قرار میدادند و مدیران را به مجموعهسازی مختلط و یتپارچ هس ازی در هم ه ابع اد ترغی ب م یکردن د و تم امی
فعاگیتهای مربوط به توگید ی محصول درون شرکت انجام میشد .چهار انگی زه اص لی ه م در ورای ای ن اس تراتژیه ا وج ود
داشت[14] :
.1این استراتژیها به طور باگقوه امتان استفاده از مزایای اقتصاد مقیاس را برای شرکت فراهم میکردند.

.2یتپارچگی افقی فرصت بهرهمندی از ی

قدرت بازار بزرگتر را فراهم مینمود.

.3مجموعهسازی مختلط با افزایش دامنه و تنوع محصوالت به طور باگقوه امنیت و اطمینان خاطر بیشتری را برای شرکت ف راهم
مینمود.
.4یتپ ارچگی عم ودی کنت رل بیش تر ش رکت را ب ر م واردی همچ ون من ابع م واد خ ام ی ا کان ال ه ای توزی ع امت انپ ذیر
میکرد ].[15
به همین جهت در دهههای ( )1950و ( ،)1960نگر مشترك عبارت بود از تنوع بخشی به محصوالت ،گستر شرکت و بهره-
من دی از مزای ای اقتص ادی مقی اس ام ا در ده ه ( ،)1970ش رکته ا ب ه ای ن موض وع رس یدند ک ه فاق د چ ابتی الزم ب رای
رقابتپذیری هستند و به این موضوع اذعان شده است که شرکتهای ب زرگ و جه انی در ب ازار ناکارآم د م یباش ند و در ده ه
( ،)1980این ناکارآمدی با شروع رکود اقتصاد جهانی همراه شد و این اعتقاد توسعه یافت که علت ناکارآمدی شرکته ا پیون د و
گستر آنهاست .بنابراین اجماعی حاصل شد که استراتژی شرکتی باید سمت و سویی معتوس پی دا کن د و ش رکته ا ب رای
افزایش انعطافپذیری و خالقیت بهتر است توان و تال خود را بر تعداد محدودی فعاگیت متمرکز کنند ].[16
در سال ( ،)1975میالدی مفهومی تحت عنوان شفافیت داراییها توسط ویلیامسون توسعه یافت .ویلیامسون تئوری را بنیان نمود
که مبتنی بر نیاز شرکته ا ب ر ص رفهج ویی در هزین هه ای تب ادل ب ود .ب ر اس اس دی دگاه ف و هزین هی تب ادل ب ر اس اس
ویژگیهای کاالی مبادگه شده و نیز سرمایهگذاری شرکت مادر در شرکت تأمینکننده تعیین میشود .هرچه هزینه تبادل در ی
صنعت بیشتر باشد تمایل شرکتها برای روابط پیمانتاری کمتر شده و سازمانها بزرگتر میشوند و از سوی دیگ ر نی ز اف زایش
هزینهی دیوان ساالری داخل شرکت و کاهش انعطافپذیری در بزرگ شدن بیش از حد شرکتها جلوگیری ک رده و آنه ا را ب ه
همتاری با شرکتهای دیگر ترغیب میکند ].[17
در دهه ( )1980برخی دوگتهای غربی با هدف کوچ سازی بخش دوگتی و کاهش تص دیگ ری اق دام ب ه واگ ذاری برخ ی از
فعاگیتهای خود به بخش خصوصی و پیمانتاران بیرونی نمودند .این اصالح ساختار به دوصورت ب ر رویت رد ب رونس پاری ت أثیر
گذاشت:
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 .1نتایج اقدام فو این باور را تقویت میکرد که پیمانتاران م یتوانن د خ دماتی را ب ا کارام دی و اثربخش ی بیش تر نس بت ب ه
بخشهای داخلی سازمانهای داخلی ارائه کنند.
 .2برونسپاری خدمات بخش دوگتی در بسیاری از حوزههای خدماتی موجب توسعه و رونق بازار این گونه خدمات گردید و سبب
ایجاد و رشد شرکتهای بزرگ خدماتی شد ].[18
در دههی ( ،)1980میالدی تغییری در سب مدیریت پدیدار شد بدین صورت که در استراتژیهای تجاری ایده تجارت مح وری
به ایده غاگب تبدیل شد و مشاوران ،مدیران شرکتها را ترغیب به استفاده از این خطمشی کردند و از اوایل دهه ( )1980میالدی
گرایش و تمایل عمومی شرکت به ویژه در برخی حوزههای بازار در راستای کاهش میزان یتپارچگی عمومی بوده است ].[19
در دهه ( ،)1990استفاده از شبته تأمینکنندگان مورد استفادهی خودروسازان ژاپن قرار گرفت و از سوی خودروسازان غربی هم
تقلید شد .پس از آن صنایع داروسازی از جمله صنایعی بودند که اقدام به کاهش سطوح یتپارچگی عمومیشان کردن د و تمرک ز
خود را بر فعاگیتهای تحقیق و توسعه و نیز توسعه ی برخی مراحل فرآیند توگید معطوف نمودند که ارز آفرینی باالتری نسبت
به سایر فعاگیتها داشت و پس از آن صنایع اگتترونیتی از جمله صنایعی بودند که در این مسیر گام برداشتند ].[20
 -2-4سابقه برون سپاری
اگرچه کاربرد واژه برونسپاری در حوزه توگید و صنعت سابقه زیادی ندارد ،اما موضوع جدیدی نیست و فراوان مورد استفاده قرار
گرفته است .به نظر میرسد واگذاری فعاگیت جمعآوری ماگیات به پیمانتاران درزمان رومیها نخستین شتل ب رونس پاری ب وده
است .در قرن هجدهم و نوزدهم میالدی در انگلیس عملیات نگهداری چراغهای خیابان ،مدیریت زندانه ا و جم عآوری ماگی ات
فعاگیتهای واگذار شده به پیمانتاران بوده است .تقریباً در همین زمان در آمریت ا و اس تراگیا تحوی ل محموگ هه ای پس تی و در
فرانسه ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع منابع آب برونسپاری شده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت قبل و همچنین
در خالل انقالب صنعتی ،انواعی از برونسپاری اجرا شده است .اگر چه واژه ب رونس پاری ب رای نخس تین ب ار در س ال ()1989
میالدی ،برای تشریح تصمیم شرکت کداك جهت واگذاری انجام فعاگیتهای فناوری اطالعات به یتی از شرکتهای تابعه آی بی
ام به عنوان ی راهبرد تجاری به کار رفت ].[21
 -2-5انواع برون سپاری
با توجه به معانی متعدد برونسپاری و معیارهای مختلف اندازهگیری آن میتوان انواع مختلفی را برای آن در نظ ر گرف ت .ب دین
منظور با توجه به معیارهایی از قبیل سطح تصمیمگیری ،حجم برونسپاری ،میزان ادغام ،روابط ویژه سطح کنت رل اداری و ن وع
ماگتیت ،انواع برونسپاری طبق جدول ( ،)1طبقهبندی میشود ].[22
جدول :1انواع برون سپاری ][23
نوع برون سپاری

معیار طبقه بندی
سطح تصمیم گیری

برون سپاری راهبردی یا استراتژی  ،برون سپاری تاکتیتی یا سنتی

حجم برون سپاری

برون سپاری کلی ،برون سپاری انتخابی یا بخشی

میزان ادغام

برون سپاری ،نیمه برون سپاری

روابط ویژه

برون سپاری گروهی یا داخلی ،برون سپاری غیرگروهی یا خارجی

کنترل اداری

برون سپاری عملترد ،برون سپاری منابع

ماگتیت

برون سپاری بخش دوگتی ،برون سپاری بخش خصوصی
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 -2-6برونسپاری راهبردی
برونسپاری راهبردی عبارت است از تصمیم راهبردی ی سازمان ب ه منظ ور واگ ذاری فع اگیتی ک ه در داخ ل س ازمان انج ام
میشود به تأمینکننده بیرونی .بنابراین برونسپاری راهبردی با راهبردهای بلند مدت سازمان همراستا میباش د .ب رونس پاری
راهبردی با توجه به چشم انداز آینده ،ساختار ،مزیت رقابتی ،عملترد و هزینهه ای فعل ی و آین ده س ازمان ب ه بررس ی موض وع
برونسپاری میپردازد ].[24
برونسپاری راهبردی به فعاگیتهای مرتبط ب ا کس ب و ک ار اص لی ش رکت و فعاگی ته ایی ک ه ب ه ص ورت ب اگقوه و و باگفع ل
میتواند مزیت رقابتی ایجاد کرده و منجر به خلق ارز برای سازمان شوند ،اشاره میکند .از آنجا که برونس پاری راهب ردی ب ا
تغییر مرزهای سازمان مرتبط است ،همانند کسب و کار و راهبرد اصلی شرکت در نظر گرفته میشود ].[25
پنج جزء اصلی برون سپاری راهبردی عبارتند از:

 ارتباط نزدی

مابین فرآیند برون سپاری و عوامل کلیدی موفقیت شرکت؛

 انتقال ماگتیت فعاگیتهای کسب و کاری که قبالً در داخل سازمان انجام میشد که اغلب همراه با انتقال
کارمندان و داراییهای فیزیتی به ارائهدهنده خدمت است؛
 برقراری روابط همتاری سراسری که طوالنیتر و جامعتر از قراردادهای همتاری معموگی میباشد؛
 تعهد بلند مدت ما بین سازمان و ارائهدهنده خدمت با بررس ی م دت زم ان ب یش از  100قرارداداص لی
مشخص شده است که مدت زمان قرارداد بلند مدت بین  6تا  7سال میباشد؛
 تعریف قراردادی سطح خدمت ارائه شده و میزان تعهدات طرفین قرارداد ].[22
 -2-7فرامرزسپاری
فرامرزسپاری 5که میان کشورهای اروپایی و آمریتایی رایج است ،عبارت است از واگذاری فرآیندهای کسب وکار به منظور کاهش
هزینه و بدون تغییر یا کاهش در کیفیت محصوالت .برخی دالیلی که منجر به مشتلتر شدن اجرای برونسپاری فرامرزی نسبت
به برونسپاری داخلی میشوند عبارتند از:
 تفاوت زمانی و متانی میان سازمان دریافتکننده و واگذارکننده برونسپاری؛
 هماهنگی و تال
 گستر

بیشتر جهت انتقال فناوری؛

مرز میان سازمانها؛

 کنترل بیشتر بر فعاگیتهای اجرایی؛
 تفاوت فرهنگی میان سازمانها؛
Shoring
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 مشتالت ناشی از عدم هماهنگی میان سازمانها ].[25
 -2-8روند برونسپاری
در گذشته ،برونسپاری در سازمانهایی با عملترد ضعیف در رقابت و میزان توگید و سازمانهایی که مشتالت ماگی داشته و فاقد
فناوری پیشرفته بودند مورد استفاده قرار می گرفت .امروزه سازمانهای موفق نیز از ای ن اب زار ب رای تجدی د س اختار س ازمانی
استفاده میکنند و مدیران این سازمانها درك کردهاند که ایجاد قابلیته ای کلی دی ب رای ب رآورده نم ودن نیازه ای مش تری
ضروری است و باید در این راه تال نمایند .به کارگیری راهبرد برونسپاری برای ی فرآیند خ ا نیازمن د پ رداز م واردی
چ ون توان ایی نس بی انج ام فرآین د ،می زان رق ابتی ب ودن فرآین د و پتانس یل فرص ت طلب ی در اث ر ب رونس پاری فرآین د
می باشد ] .[22پرداز هری از موارد مذکور تعدادی راهبرد منبع یابی برای سازمان فراهم میکند رویترد منبع ی ابی ش امل
ت منبعی( استفاده از ی تأمین کننده دارای فرآیند و فناوری خا و چند منبعی استفاده از چند تأمین کننده و ایجاد رقابت
بین آنها در ارائه خدمات بهتر میباشد ].[24
در قراردادهای برون سپاری پیچیده که در سطح سازمان تنظیم می شود ،دستیابی به سطح کلی توافق مهماست .برای موفقی ت
مدیران ارشد در این قراردادها ،ترسیم چارچوب کلی برون سپاری مفید خواهد بود .رعایت اصول کلی قراردادها منجر ب ه ص رفه
جویی در هزینهی تراکنشها مانند هزینه انجام مذاکرات وتوافقات ق راردادی ،انتخ اب و ارزی ابی ت أمین کنن ده و دس تیابی ب ه
شایستگی رقابتی می شود .شتل ( ،)1چهارچوب کلی فرآیند برون سپاری را نشان می دهد].[25

شکل :1روند كلی برونسپاری][25
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پیشینه پژوهش
تاجاری و همتاران ( ،)2014در پژوهشی با عنوان :شناسایی و اوگویتبن دی ریس برونس پاری پروژهه ای فن اوری اطالع ات
مطاگعه موردی :دانشتدههای فنی و مهندسی) پرداختند .محققین به شناسایی یازده عنصر اوگویتبن دی ریس پرداخت ه و ب ا
استفاده از تتنی  AHPبه وزن دهی و رتبهبندی ای ن عوام ل و فاکتوره ا پرداختند.پرس شنامههای ب ین ده نف ر از خبرگ ان
دانشتده توزیع شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مهارتهای گروه برونس پاری بیشت رین اهمی ت را در ب ین
عوامل داشته و موفقیت یا شتست سیستم برونسپاری بسته به طراحی دقیق خبرگان برونس پاری دارد .و ای ن عوام ل نق ش
تعیینکنندهای را ایفا مینمایند .گین مین و رویتوین ( ،)2014در پژوهش ی ب ا عن وان :بی ان م دل تجزی هوتحلیل ریس
برونسپاری بر مبنای عوامل تجزیهوتحلیل ،پرداختند .محققین ب ه بررس ی عوام ل بحران ی موفقی ت در ریس برونس پاری
پروژههای فناوری اطالعات شرکتهای فناوری اطالعات در چین پرداختند .ازجمله عواملی نظیر بعد :سازمانی ،نی روی انس انی،
فناوری اطالعات ،فرهن  ،بعد ماگی را بهعنوان عوام ل بحران ی موفقی ت در برونس پاری پروژهه ای فن اوری اطالع ات معرف ی
نمودند .کون و چن ( ،)2014در پژوهشی با عن وان :ی افتن اگگ وریتمی پوی ا ب رای ارزی ابی ریس برونس پاری فعاگیته ا،
پرداختند .محققین ابعاد مختلفی را در ارزیابی ریس پروژههای برونسپاری فرآیندها موردبررسی ق رار دادن ازجمل ه :مس ائل
نیروی انسانی ،هزینهها ،تأمینکنندگان ،بعد سازمانی ،فناوری اطالعاتی .ونت اتش و همت اران ( ،)2012در پژوهش ی ب ا عن وان:
بررسی میزان پذیر مشتری در برونسپاری پروژههای فناوری اطالعات پرداختند .محققین از متغیرهای مانند :عملترد قبل ی
در برونسپاری ،تأثیر برونسپاری بر مشتری ،میزان برخورد اجتماعی ،میزان تسهیالت شرکت ،ارز قیمت و عادات با بررس ی
سن ،جنسیت و تجربه آن شرکتها را مدنظر قراردادند.نشان حاصل از این پژوهش نشان داد که توجه به ای ن عوام ل میتوان د
نق ش تعیینکنن دهای را در می زان پ ذیر مش تری در برونس پاری پروژهه ای فن اوری اطالع ات ایف ا نمای د.
السیتی و همتاران ( ،)2009در پژوهش با عنوان :مروری بر ادبیات موضوع پروژههای برونس پاری فن اوری اطالع ات بینش ی
برای اجرا ،پرداختند.محققین به بررسی  20سال پژوهشهای برونسپاری فناوری اطالعات پرداخته( 1990تا  )2009پرداخت ه
نتایج این پژوهش نشان میدهد که حمایت مدیریت ارشد سازمان یتی از مهمت رین عوام ل بحران ی موفقی ت در برونس پاری
پروژههای فناوری اطالعات و دانش و بهروز ب ودن م دیران ارش د نق ش تعیینکنن دهای در برونس پاری فن اوری اطالع ات در
سازمانهای مختلف ایفا مینماید.
(خوانساریزاده و شیر محمدی ،)1394 ،در پژوهشی با عنوان :بررسی و اوگویتبندی مخاطرات برونسپاری پروژهه ای فن اوری
اطالعات و ارتباطات (( ،)ICTمطاگعه موردی :پروژههای زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات) ،پرداختند .در پ ژوهش م ذکور
محققین به شناسایی و اوگویتبندی مخاطرات برونسپاری پروژههای زیرساخت فناوری اطالعات پرداخت هان د .پ س از بررس ی
چارچوبهای مختلف تقسیمبندی مخاطرات برون سپاری فناوری اطالعات و با اخذ نظر خبرگان موضوعی مبتنی بر رو دگفی،
چارچوب طبقهبندی مخاطرات بر اساس منشأ بروز مخاطرات از جنبههای گوناگونی چون مخاطرات مرتبط با کارفرما ،پیمانت ار
و دورهی زمانی ،به دست آمد .نتایج حاصل نشان میدهد مخاطراتی که به دگیل ض عف س اختاری و محت وایی ب روز م یکنن د،
مهم تر از مخاطراتی است که به دگیل ضعف دانش فنی و محتوایی به وجود میآیند( .رضائیان و دیگران ،)1393 ،در پژوهشی با
عنوان :مدلسازی پویای مسائل برونسپاری پروژههای سیستمهای اطالعاتی :شرکت خدمات انفورماتی  ،پرداختن د .ه دف از
انجام این پژوهش یافتن راهحلهایی تا احتمال شتست پروژهه ای درونس ازمانی را ک اهش ده یم .در هم ین راس تا ،ش رکت
خدمات انفورماتی بهعنوان بزرگترین شرکت فعال در زمینه بانتداری اگتترونیتی در ایران برای مطاگعه انتخابشده اس ت .در
این پژوهش با استفاده از مدلسازی دینامیتی در قاگب رو تحلیل پویایی سیستم ،مسأگه برونسپاری پروژههای سیستمه ای
اطالعاتی مدل شده و با استفاده از شبیهسازی رفتاری در محیط نرمافزار ونسیم ،مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .راهتارها و
نتایج این پژوهش جهت بهبود وضعیت پروژههای برونسپاری شده سیستمهای اطالعاتی نشان میده د ک ه آم وز مس تمر،
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طراحی و استقرار نظامهای گوناگون مدیریتی از طریق تصویب و اجرای آییننامهها و دستوراگعملها ،کم ب ه بهب ود وض عیت
ماگی پیمانتاران ،رسیدن به زبان و فهم مشترك از پروژه میان کارفرما ،پیمانتار و دقت در انتخ اب پیمانت ار اس ت( .رودس از و
جوادی ،)1393 ،در پژوهشی با عنوان :ارزیابی رضایت مشتریان در طرحهای برونس پاری خ دمات فن اوری اطالع ات (مطاگع ه
موردی :شهرداری مشهد) ،پرداختند .در این پژوهش با توجه به اهمیت سطح رضایت مشتریان در فرآیند برونس پاری خ دمات
فناوری اطالعات ،سیس تمی ب رای ارزی ابی رض ایت مش تریان در خ دمات  ITارائ ه ش ده اس ت .در ای ن سیس تم ب ه منظ ور
وزن دهی و رتبهبندی عوامل مفثر بر رضایت مشتریان در فرآیند برونس پاری خ دمات از تتنی  AHPبه ره ب ردهان د .نت ایج
تحقیق نشان میدهد که خدمات فناوری اطالعات کیفیت عملترد سیستمهای برونسپاری شده نسبت به دو حوزه موردبررسی
یعن ی کیفی ت ارائ ه خ دمات پش تیبانی و ارائ ه خ دمات مش اورهی ت أمینکنن دگان از اهمی ت بیش تری برخ وردار اس ت.
(کریمی و دیگران ،)1391 ،در پژوهشی با عنوان :اگگویی برای تصمیمات برونسپاری توگید در ی سازمان دوگتی ،پرداختند.در
این پژوهش ضمن بررسی روند تصمیمات برونسپاری ،مدگی برای تصمیمگیری در خصو برونسپاری و یا ساخت ،با رویت رد
تحلیل سلسله مراتبی ارائه گردید .تصمیمگیری بر اساس سه مرحله صورت گرفت ،در مرحله اول بر اس اس معیاره ای اهمی ت
راهبردی ،حفظ دانش فنی و امنیت اطالعات ،تصمیم توگید در هسته و ی ا ش بته اتخ اذ میگ ردد .در مرحل ه دوم تص میم در
خصو توگید در شبته داخلی و شبته بیرونی مبتنی بر معیارهای کیفیت ،قیمت و تحویل دهی ص ورت میگی رد .در مرحل ه
سوم ،تصمیمگیری نهایی بر اساس ظرفیت صورت میگیرد .نتایج این پژوهش که درروی ی س امانهی ی س ازمان دوگت ی
مورداستفاده قرارگرفته بود حاکی از تأیی د آن را حتای ت میکن د( .کرامت ی و دیگ ران ،)1391 ،در پژوهش ی ب ا عن وان :ارائ ه
چارچوبی برای ارزیابی و اوگویتبندی فاکتورهای ریس برونس پاری پروژهه ای فن اوری اطالع ات :دی دگاه خبرگ ان طراح ی
سیستمهای اطالعاتی ،پرداختند .هدف از انجام پژوهش مذکور شناسایی ریس های برونسپاری پروژههای فناوری اطالع ات و
سپس اوگویتبندی آنها با استفاده از دیدگاه خبرگان طراحی سیستمهای اطالع اتی اس ت .ب دین منظ ور ب ا م رور مقاگ ههای
کلیدی ،گیست جامعی از دوازده فاکتور ریس شناسایی شد.برای اوگویتبندی آنه ا س اختار فرآین د تجزی هوتحلیل ش بتهای
فازی تهیه و فاکتورهای ریس در آن قرار گرفت.سپس با استفاده از پرسشنامه ،دیدگاه سیزده خبره در این زمین ه گ ردآوری
شد.نتایج نشان میدهد ،فاکتور تأمینکنن ده ،و زی ر عام ل فق دان مه ارت تأمینکنن ده در عملی ات فن اوری اطالع ات ،دارای
مهمترین اوگویت در موفقیت و شتست برونسپاری پروژههای فناوری اطالعات از دیدگاه خبرگان طراحی سیستمهای اطالعاتی
محسوب میشوند( .مهرگان و دیگران ،)1390 ،در پژوهش ی ب ا عن وان :ارائ ه ی م دل تص میمگیری چن د شاخص ه جه ت
برونسپاری فرآیندهای کسبوکار با استفاده از تتنی فرآیند تحلیل شبتهای ،پرداختند.هدف از این پژوهش ارائ ه ی م دل
تصمیمگیری چند شاخصه جهت برونسپاری فرآیندهای شرکت آذین تنه میباشد .جهت ارائه این مدل ،پس از انجام تحقیقات
مقدماتی و مستندات علمی 19 ،شاخص تأثیرگذار بر انتخاب تأمینکننده در فرآیند برونسپاری اس تخراج گردی د و ب ا اعم ال
نظرات خبرگان صنعت از میان این شاخصها 4 ،شاخص سازگاری ،هزینه ،کیفی ت و ش هرت و اعتب ار تأمینکنن ده ب ه دگی ل
اهمیت باالی آنها مبنای مطاگعه و انتخاب استراتژی برونسپاری شرکت آذین تنه قرار گرفت( .عاگم تبریز و شایس ته،)1390 ،
در پژوهشی با عنوان :ارزیابی و اوگویتبندی برونسپاری فرآیندهای کاری ماگیات استانی در سازمان ام ور ماگی اتی ب ا رویت رد
 TOPSISفازی ،پرداختند.در ای ن پ ژوهش م دگی ب رای تص میمگیری برونس پاری و معیاره ایی ب رای ارزی ابی برونس پاری
فرآیندهای کاری در سازمان امور ماگیاتی با استفاده از رو دگفی فازی و مدل تصمیمگیری  TOPSISارائه شد .نتایج پ ژوهش
نشان میدهد برونسپاری در شش وجه (ماگی ،مفدیان ،محیط داخل ی ،من ابع انس انی ،مح یط بیرون ی و همس ویی راهب ردی
میباشد.
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 .3روششناسی پژوهش
با توجه به این هدف تحقیق حاضر استفاده از مدلسازی تتنی های تصمیمگیری چن د شاخص ه ف ازی در ارزی ابی شناس ایی
عوامل بحرانی موفقیت در برونسپاری پروژههای فناوری اطالعات شهرداری تهران اس ت و نظرس نجی از خبرگ ان ش هرداری
تهران و اساتید آن حوزه میباشد این پژوهش ازنظر ماهیت ،کاربردی و دارای رویت ردی کمی ی اس ت .جامع ه آم اری پ ژوهش
حاضر را  15نفر از مدیران ارشد شهرداری تهران و اساتید دانشگاهی که حداقل دارای ده سال سابقه اجرایی در بخش م دیریت
شهری و فناوری اطالعات رادارند ،تشتیل میدهند .به دگیل محدود بودن حجم جامعه از رو نمونهگیری تمام ش ماری به ره
برده شد و از تمام اعضای جامعه در غربالسازی عوامل بحرانی موفقیت در برونسپاری پروژههای فناوری اطالعات و پاسخگویی
به پرسشنامه ها استفاده گردید .در پژوهش حاضر برای تعیین روایی از ،روایی محتوایی (تأیید کمیت و کیفیت س فاالت ازنظ ر
خبرگان و اساتید مرتبط با ح وزه پ ژوهش) استفادهش ده اس ت .ب رای تعی ین پای ایی پرس شنامه از رو بررس ی س ازگاری
استفادهشده است .مراحل پژوهش بهطور خالصه در شتل ( ،)2نشان دادهشده است.
نهایی سازی ابعاد

تعیین وزن ابعاد برونسپاری

 IT Outsourcingبا

فناوری اطالعات با FBWM

(غربالگری فازی)

بررسی ادبیات و
استخراج ابعاد

شروع

شکل  :2مدل اجرایی پژوهش (منبع :محقق ساخته)
پس از استخراج ابعاد عوامل بحرانی موفقیت در برونسپاری پروژههای فناوری اطالعات از مبانی نظری پ ژوهش ای ن معی اره ا
باید برای استفاده در شهرداری تهران بومیسازی و انتخاب شوند؛ بنابراین از رو غربالگ ری ف ازی ب رای نه اییس ازی ابع اد
استفاده شد .به دگیل اینکه ابعاد اهمیت و وزن یتسانی ندارند؛ برای تعیین وزن آنها از رو  BWMفازی استفاده شده است.
 -3-1روش غربالگری فازی
دررو غربالگری فازی ،هر فرد تصمیمگیرنده نظر و عقیده خود را درباره درجه اهمیت هر معیار بیان میکند .این ارزی ابی در
قاگب عناصر مقیاس کیفی تعریفشده در جدول ( )2انجام میپذیرد ].[26
جدول  :2فضای كیفی ـ زبانی برای ارزیابی معیارها و تعیین درجه اهمیت آنها ][26
نماد تعریفشده

نماد نگارشی

واژه زبانی
بینهایت مهم

S7

OU

بسیار مهم

S6

VH

مهم

S5

H

متوسط

S4

M

کماهمیت

S3

L

بسیار کماهمیت

S2

VL

بیاهمیت

S1

N
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اوگین گام ،تعیین ی تابع تجمیع ( )Qب رای تص میمگیری اس ت .ای ن ت ابع مب ین تواف ق تع داد مشخص ی از اعض ای گ روه
تصمیم گیرنده بر درجه اهمیت هر معیار و یا درجه تأمین هر معیار توسط گزینههای تصمیم و غربالش دن آن عام ل ب هعنوان
ی شاخص کلیدی و یا انتخاب آن گزینه بهعنوان مناسبترین گزینه است .بر این اساس ،برای هر عامل  ،iبدنه تص میمگی ری
ی ارز ) Q(kفراهم میکند Q(k) .نشان میدهد که اگر عضو  kاُم ،عامل  iرا بهعنوان ی ش اخص کلی دی انتخ اب کن د و
انتخاب آن گزینه بهعنوان مناسبترین گزینه تشخیص دادهشده باشد ،آنگاه چگونه آن عامل برگزیده خواهد ش د .ت ابع اجم اع
بهصورت رابطه ( ،)1تعریفشده است.
رابطه ()1

که در آن  qتعداد نقاط در مقیاس انتخابشده است r .نشاندهنده تعداد اف راد خب ره مش ارکتکننده در فراین د تص میمگیری
است Int .به معنای مقدار عدد صحیح است K .تعداد افراد خبره حمایتکننده از گزینه است .برای تجمی ع نظ رات از «عملگ ر
یاگر» استفاده میشود .برای هر ی از  mگزینه ،ارزیابی واحد افراد خبره بهصورت نزوگی مرتب میشود .ارزیابی کل ی راهتاره ا
عبارت است از:
رابطه ()2
در رابطه ( Ui ،)2نشاندهنده امتیاز کلی و  Bijنشاندهنده ارز  jاُمین نمره خوب ش اخص  iاس ت Q(j) .نش ان میده د ک ه
تصمیمگیرنده چقدر احساس میکند که حمایت حداقل  jفرد خبره الزم است ].[26
 -3-2تکنیک  BWMفازی
رو بهترین – بدترین ( )BWMتوسط رضایی ( ،)2015پیشنهاد شد .این تتنی یتی از کاراترین تتنی های تص میمگی ری
چند معیاره مبتنی بر پایه مقایسههای زوجی است .تتنی  BWMبا نیاز به تعداد مقایسههای زوج ی کمت ر نس بت ب ه س ایر
تتنی های مشابه کاراتر است و نتایج باقابلیت اطمینان باالتری را به دست میدهد] .[27اما در سال  2017آقایان گو و ژائو به
بررسی مدل  BWMدر محیط فازی پرداختند و با ارائه چندین مثال این مدل را در محیط فازی حل کردند .اس تفاده از طی ف
فازی باع میشود که ابهامات کالم پاسخدهنده از بین برود ].[27
گام 1تعیین مجموعهای از معیارهای تصمیم :در این گام مجموعهای از معیارها بهصورت }  {C1 , C2 ,..., Cnتعیین میشود که
باید در تصمیم گیری موردتوجه قرار گیرند .در پژوهش حاضر با رو غرباگگری فازی به شناس ایی ابع اد و ش اخصه ای رفت ار
مشتریان در خرید آنی پرداختهشده است.
گام 2تعیین بهترین (مهمترین  /مطلوبترین) و بدترین (کماهمیتترین /حداقل مطلوبیت) معیار :در این گ ام تص میمگیرن ده
اقدام به تعیین مهمترین و کماهمیتترین معیار مینماید .در ای ن گ ام ه یق مقایس های انج ام نم یش ود.گام 3تعی ین می زان
ارجحیت بهترین /مهم ترین معیار نسبت به سایر معیارها را با استفاده از اعداد طیف ف ازی پنجت ایی :ب ردار ارجحی ت بهت رین
معیار نسبت به دیگر معیارها بهصورت )  A B  (a B1 , a B2 ,..., a Bnنمایش داده میشود .در این بردار  aBjنشاندهن ده می زان
ارجحیت بهترین معیار( )Bنسبت به معیار  jام است .روشن است که  aBB=1برقرار است .گ ام 4تعی ین می زان ارجحی ت س ایر
معیارها نسبت به بدترین /کماهمیتترین معیار با استفاده از با استفاده از اعداد طی ف ف ازی پنجت ایی :ب ردار ارجحی ت س ایر
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معیارها نسبت به بدترین معیار بهصورت  AW  (a1w ,a 2w ,...,a nw )Tنمایش داده میشود .در ای ن ب ردار  ajwنش اندهن ده
میزان ارجحیت معیار  jام نسبت به بدترین /کماهمیتترین معیار ( )Wاست .مبرهن است که  aWW =1برقرار است .اعداد طیف
فازی هفتتایی چن مطابق جدول ( ،)3است.
جدول  :3فضای هفتتایی فازی برای ارزیابی شاخصها و اهمیت هریک ][27
معادل طیفهای بیانی

معادل توابع فازی
( 1و 1و) 1

اهمیت یتسان

( 3و 2و) 1

یتسان تا نسبتاً مهمتر

( 5و 3و) 1

نسبتاً مهمتر

( 5و 4و) 3

نسبتاً مهمتر تا اهمیت زیاد

( 7و 5و) 3

اهمیت زیاد

(7و6و)5

اهمیت زیاد تا بسیار زیاد

( 9و 7و) 5

اهمیت بسیار زیاد

گام 5ایجاد مدل  BWMفازی :تعیین اوزان بهینه معیارها ) * : (W1* , W2* , ..., Wnبهمنظور تعیین اوزان بهینه هری
w
w w
w
w w
) ,m ,u
) (l , m , u
j
j
j
B
B B
)  (l , m , u
 (l jw , m
,u
و)
، w
w
w w
w w
Bj
Bj Bj
jw
jw
) (l , m , u
) (l , m , u
j
j
j
w
w w

از معیاره ا

(l

بای د ب ه ازای هری
a Bj

=

Wj

زیرمعیارها

/

WB

و

از زوجه ای
a jw

n
 R(Wj )  1
j1

=

Ww

 W j /برای تمام jه ا برق رار باش د .ب ا توج ه ب ه غیرمنف ی ب ودن وزن هری





تس اویه ای
از معیاره ا و

و محدودیتی که برای مجموع اوزان برقرار است  ،  nj1 Wj  1مدل بهینهس ازی بهص ورت رابط ه

( ،)3فرموگه میشود.
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*

min 
s.t :

w
w w
) ,m ,u
* * *
B
B B
 (l , m , u )  (K , K , K ), for  all  j
w
w w
Bj
Bj
Bj
) (l , m , u
j
j
j

(l

رابطه()3

w
w w
) (l , m , u
j
j
j
* * *
 (l jw , m
,u
)  (K , K , K ), for  all  j
w
w w
jw
jw
) (l , m , u
w
w w
n
 R (Wj )  1
j1
Wj  0, for  all  j
w
w
w
m u
j
j
j

l

w
0
j

l

j  1, 2, ..., n

در رابطه(،)3

WB

بیانگر وزن مهمترین معیار،

Ww

ترجیح مهمترین معی ار نس بت ب ه معی ار  jام،

a jw

نشاندهندهی وزن کماهمیتترین معیار،

Wj

وزن معیار  jام،

a Bj

می زان

می زان ت رجیح معی ار  jام نس بت ب ه ک ماهمی تت رین معی ار را نش ان

میدهد ].[27
بهمنظور محاسبه نرخ ناسازگاری از مقدار * بهدستآمده در مرحله قبل پس از دیفازی سازی به رو مرکز ناحی ه ،و ش اخص
سازگاری( )CIگزار شده برای مقادیر مختلف  aBWرابطه ( )4استفاده میش ود .ج دول ( ،)4ش اخصه ای س ازگاری مخ تص
تتنی  BWMرا نشان میدهد ].[27
جدول  :4شاخصهای سازگاری مختص [27] BWM
9

8

7

6

5

4

3

2

1

aBW

5/23

4/47

3/73

3/00

2/30

1/63

1/00

0/44

0/00

CI

*
CI

رابطه()4

IR 

.4یافتههای پژوهش
 -4-1شناسایی ابعاد عوامل بحرانی موفقیت برونسپاری پروژههای فناوری اطالعات (مدل مفهومی تحقیق)
در جدول ( ،)5نتایج نهایی بخش اول پژوهش (غرباگگری فازی) مشاهده میشود .ابعاد و شاخصهای ب رونس پاری پ روژهه ای
فناوری اطالعات شناسایی در شتل ( ،)3نشان داده شده است.
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(شاخص ها)

(بُعد)

(هدف)

انعطافپذیری
میزان صرفه جویی در زمان
بُعد

تعداد تأمینکنندگان
سوابق تأمین کنندگان

تأمینکنندگان

پیچیدگی تتنوگوژی مورد استفاده
بُعد تتنوگوژی

میزان جدید بودن تتنوگوژی
میزان محرمانه بودن اطالعات پروژه

بُعد
استراتژی

اهمیت توسعه پروژه برای آینده سازمان
سهم پروژه در رسیدن به اهداف اصلی سازمان
میزان استفاده پروژه از منابع استراتژی
انحرافات از بودجه
هزینه انجام پروژه در داخل

بُعد ماگی

هزینه برون سپاری
نرخ سود آوری
میزان حمایت مدیریت ارشد
میزان جذب افراد متخصص

بُعد سازمانی

سطح روابط و ساختار سازمانی
توانایی ماگی و امتانات سازمانی

شکل  :3مدل مفهومی پژوهش (منبع :یافتههای تحقیق)
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 -4-2وزندهی به ابعاد و شاخصهای برونسپاری فناوری اطالعات با تکنیک  BWMفازی
جدول  :5اوزان نهایی ابعاد و شاخصهای برونسپاری فناوری اطالعات با تکنیک  BWMفازی
بُعد

وزن بُعد

رتبه

تأمینكنندگان

0/079

5

تکنولوژی

0/177

4

استراتژیک

0/220

3

مالی

0/260

2

سازمانی

0/264

1

مقدار *

0/473

شاخص

5/23

وزن محلی

وزن جهانی شاخص

رتبه شاخصها

شاخص
انعطافپذیری

0/335

0/026

1

میزان صرفه جویی در زمان

0/176

0/014

4

تعداد تأمینکنندگان

0/270

0/021

2

سوابق تأمین کنندگان

0/219

0/017

3

نرخ تغییر تتنوگوژی

0/339

0/060

1

پیچیدگی تتنوگوژی مورد استفاده

0/145

0/026

4

میزان دسترسی به تتنوگوژی

0/297

0/053

2

میزان جدید بودن تتنوگوژی

0/219

0/039

3

میزان محرمانه بودن اطالعات پروژه

0/325

0/07

1

اهمیت توسعه پروژه برای آینده سازمان

0/278

0/061

2

سهم پروژه در رسیدن به اهداف اصلی سازمان

0/183

0/04

4

میزان استفاده پروژه از منابع استراتژی

0/214

0/047

3

انحرافات از بودجه

0/310

0/08

1

هزینه انجام پروژه در داخل

0/191

0/05

4

هزینه برون سپاری

0/260

0/07

2

نرخ سود آوری

0/238

0/062

3

میزان حمایت مدیریت ارشد

0/316

0/083

2

میزان جذب افراد متخصص

0/370

0/098

1

سطح روابط و ساختار سازمانی

0/177

0/046

3

توانایی ماگی و امتانات سازمانی

0/137

0/037

4

سازگاری
نرخ سازگاری

0/09

120

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ،7تابستان 1400

با استفاده از تتنی بهترین – بدترین فازی ( ،)FBWMبه رتب هبن دی و وزن ده ی هری از ابع اد و ش اخصه ای پ ژوهش
پرداخته شده است .درنهایت با حل مدل خطی با استفاده از نرمافزار گینگو ب رای هری از ابع اد و ش اخصهای ب رونس پاری
فناوری اطالعات ،مطابق جدول ( )5به دست آمد که درنهایت میتوان وزن نهایی هری از شاخصها را با توجه به سلسلهمراتب
موجود از حاصلضرب وزن هر بعد در شاخص مربوط به آن به دست آورد.
مطابق نتایج جدول ( ،)5بر اساس تتنی بهترین – بدترین فازی ( ،)FBWMبعد سازمانی مهمترین بعد ب رونس پاری فن اوری
اطالعات شهرداری تهران و بُعد ماگی رتبه دوم و ابعاد استراتژی  ،تتنوگوژی و تأمینکنندگان به ترتیب رتبههای سوم ت ا پ نجم
را کسب نمودند.
همچنین با توجه به مقدار نرخ سازگاری محاسبهشده ( ،)0/09چون مقدار آن از عدد ( ،)0/1کمتر است درنتیجه به نت ایج ای ن
تحلیل میتوان اعتماد نمود و پرسشنامه مقایسههای زوجی دارای پایایی است .همچنین مقدار زی (  ،) عدد ( )0/473ک ه
حاصل محاسبات در گینگو میباشد و شاخص سازگاری بر مبنای جدول ( ،)5با توجه به مقدار مقایس ه زوج ی مهمت رین بع د
سازمانی نسبت به کماهمیتترین بُعد یعنی تأمینکنندگان که مقدار  9را طبق نظر خبرگان کسب نموده ب ود ،مق دار ش اخص
سازگاری در جدول مقادیر شاخص سازگاری برابر ( ،)5/23میباشد .همچنین الزم به ذکر اس ت ک ه مق دار ن رخ س ازگاری از
*

تقسیم عدد زی (  ) بر شاخص سازگاری محاسبهشده است.
*

 .5نتیجهگیری
امروزه رشد سریع تتنوگوژی ،افزایش سرعت تغییرات در بازار محصوالت ،رقبا و گستر مرزهای ب ازار ش رکت ه ا را ب ه س وی
سازمان های بدون مرز سو داده است ،سازمان هایی با ساختارهای انعطاف پذیر و شبته های تأمین گسترده ،سازمان هایی ک ه
قادر باشند همواره خود را با تغییرات محیط هماهن سازند و این خود مستلزم قابلیت دسترسی آسان و سریع سازمان به من ابع
مورد نیاز ،همچون نیروی انسانی متخصص ،دانش فنی و تتنوگوژی پیشرفته در خارج سازمان است .در این حاگت سازمانها جهت
کسب منافع خود نیازمند ی برنامه ریزی منسجم و پیشرفته هستند .کدام مدیر به تنهایی می توانداز ارائ ه چن ین من افعی در
بهبود سازمان برآید؟ امروزه این منافع را نمی توان فقط توسط ی شرکت به تنهایی بدست آورد ،چون شرکت ها تال می کنند
تا کسب و کار خود را حول فعاگیت هایی متمرکز کنند که آنها را بهتر می شناسند و فعاگیت های دیگر را برون سپاری نمایند .با
ورود به هزاره سوم بسیاری از سازمانها و تأمین کنندگان آنها با شرایط رقابتی سخت و تنگاتن هم درسطح بازاره ای جه انی
که به سرعت در حال تغییر است و هم در سطح داخل مرزهای سازمان ،روبرو هستند .در این بخش به مقایسه نتایج این پژوهش
با پژوهش های انجام شده می پردازیم.
از جمله نقاط اشتراك پژوهش حاضر با پژوهش کریمی و دیگران( ،)1391ارائه مدگی جهت برون سپاری در ی سازمان دوگتی
می باشد .از جمله تفاوت های پژوهش حاضر با کریمی و دیگران ( ،)1391استفاده از تتنی  BWMف ازی ب رای وزن ده ی و
رتبه بندی شاخص ها و ابعاد و رتبه بندی عملترد برون سپاری فناوری اطالعات می باشد .اما کریمی و دیگ ران ،ب ا اس تفاده از
تتنی های آماری و تحلیل عاملی به بررسی ابعاد و شاخص ه ای ب رون س پاری پرداختن د( .مهرگ ان و دیگ ران ،)1390 ،ب ا
 ANPجهت برون سپاری فرآیندهای کسب و کار پرداختند ،اما پژوهش حاضر با رویترد  BWMفازی ب ه وزن ده ی و
تتنی
رتبه بندی عملتر د شرکت های کاندید برون سپاری پرداخته است .از جمله نقطه اشتراك پژوهش حاضر و مهرگان و دیگ ران،
دستیابی به این نتیجه است که استفاده از تصمیم گیری چند معیاره  MADMمی تواند کارشناس ان را در دس تیابی ب ه نت ایج
ملموس یاری رساند .از جمله نقاط قوت پژوهش حاضر نسبت به مهرگان و دیگران ،بهره گیری از مفاهیم فازی به دگیل ارزیابی
که عملی ذهنی و کیفی است که به واقعیت ما را نزدیتتر می نماید Tajari(.و دیگران ،)2014 ،با تتنی
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ریس

های برون سپاری فناوری اطالعات پرداختند .اما در پژوهش حاضر با تتنی

 BWMفازی به وزن ده ی و رتب ه بن دی

ابعاد و شاخص ها و شرکت ها پرداخته شده است.از جمله نقاط مثبت پژوهش حاضر نسبت به ( Tajariو دیگران ،)2014 ،در
استفاده از رویترد بهره گیری از مفاهیم فازی به دگیل ارزیابی که عملی ذهنی و کیفی است که به واقعیت م ا را نزدیتت ر م ی
نماید.
پیشنهادهای حاصل از پژوهش
با توجه به نتایج حاصل از وزن دهی به ابعاد وشاخص های برون سپاری فناوری اطالع ات ،همچن ین نت ایج حاص ل از بررس ی
عملترد شرکت های کاندید جهت بهبود عملترد و راهتاری صحیح در برون سپاری پروژه ه ای ب رون س پار فن اوری اطالع ات
شهرداری تهران ،پیشنهاداتی به صورت زیر ارائه می شود:
-1ن تایج پژوهش و رتبه بندی ابعاد :تأمین کنندگان ،تتنوگوژی ،استراتژی  ،م اگی و س ازمانی ب ا تتنی  BWMف ازی نش ان
می دهد که بعد سازمانی مهم ترین بعد در میان ابعاد مذکور می باشد .در نتیجه با توجه به این شاخص های بع د س ازمانی در
برون سپاری پروژه های فناوری اطالعات میزان حمایت افراد متخصص مهمتر از بقیه شاخص ها شناخته شده اس ت .پیش نهاد
می شود که با جذب افراد و حما یت از آن ها با توجه به تخصص و میزان تجربه و در نظر گرفتن مزایای خا در ارتقاء هر چ ه
بیشتر عملترد سازمانی آن ها را یاری رسانند-2.د ر بعد ماگی مهم ترین شاخص انحرافات از بودجه است .که می توان با طراحی
برنامه های کوتاه مدت و برگزاری جلسات عارضه یابی جهت جلوگیری از عدم تحق ق من ابع م اگی و ی ا هزین ه ه ای گ زاف را
شناسایی نمود-3 .د ر بعد ماگی با پرهیز از واگذاری پروژه ها به افراد ناشایست و فاقد صالحیت هزینه ه ای ب رون س پاری را ی
توان به طور چشمگیری کاهش داد.همچنین با جذب افراد متخصص نیز می توان پروژه هایی ک ه در ت وان و امتان ات س ازمان
است برون سپاری نترد و هزینه های برون سپاری را کاهش داد .همچنین با شناسایی فرآیندهای فاقد ارز افزوده و حذف آن
ها سازمان را در کاهش هزینه های انجام پروژه در داخل یاری رساند -4 .در بعد اس تراتژی  ،می زان محرمان ه ب ودن اطالع ات
پروژه مهمترین شاخص این بعد شناخته شده است .پیشنهاد می شود با طراحی نرم افزارهایی سطح دسترسی افراد را ب ا توج ه
با نیاز آن ها تنظیم و از ورود افراد عادی و فاقد صالحیت و یا افرادی که نیازی به دسترسی به آن اطالع ات ندارن د امت ان ه ر
گونه سوء استفاده اطالعاتی را به حداقل رساند -5 .در بعد تتنوگ وژی ،ش اخص ن رخ تغیی ر تتنوگ وژی و می زان دسترس ی ب ه
تتنوگوژی مهم ترین شاخص ها ی این بعد شناخته شده اند .پیشنهاد م ی گ ردد ب ا شناس ایی برنام ه ه ای ب ه روز و آم وز
کارکنان و متخصصین امتان دسترسی به هر گونه تتنوگوژی مورد نیاز ک ه باع ک اهش زم ان و اف زایش به ره وری فن اوری
اطالعات در سازمان می شود را فراهم آورد-6 .در بعد تأمین کنندگان مهم ترین ش اخص ه ا انعط اف پ ذیری و تع داد ت أمین
کنندگان شناخته شده است .پیشنهاد می شود که تأمین کنندگانی ثابت قدم و فعال را در حوزه فناوری شناس ایی و ارتباط ات
بلند مدت با آن ها برقرار شود و به گونه ای آن ها را ذینفع پروژه های برون سپاری فناوری اطالعات قرار دهیم که سود و زی ان
پروژه ها از آنان نیز باشد تا با نشان دادن انعطاف بازار را از حاگت انحصاری خارج سازیم.
پیشنهادهایی به محققین آتی
-1شناسایی و اوگویت بندی شرکت های برون سپاری فناوری اطالعات شهرداری ته ران ب ا اس تفاده از تتنی  ANPف ازی و
مقایسه با نتایج تحقیق حاضر -2 .شناسایی و اوگویت بندی شرکت های برون س پاری فن اوری اطالع ات ش هرداری ته ران ب ا
استفاده از تتنی  VIKORفازی -3 .شناسایی و اوگویت بندی شرکت های برون سپاری فناوری اطالعات شهرداری ته ران ب ا
استفاده از تتنی  -4 .AHP-ELECTREشناس ایی و اوگوی ت بن دی ش رکت ش رکت ه ای ب رون س پاری فن اوری اطالع ات
شهرداری تهران با استفاده از.FAHP-TOPSIS
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Abstract
By intensifying competition in the market, focusing on trading is considered as the most
important factor in the continuation of corporate life. Therefore, in such an environment,
companies use outsourcing strategy which is an important factor in reducing costs and
increasing the main competitiveness of companies. Critical factors of success are factors that
recognizing and paying attention to them play a very decisive role in the success or failure of
organizations in those areas. The aim of this study was to identify critical success factors in
outsourcing information technology projects of Tehran Municipality using fuzzy screening
technique, weighting and prioritizing them using the best-worst fuzzy technique. For this
purpose, first, by careful reviewing the theoretical foundations and research background,
dimensions and components of information technology outsourcing were identified and then
according to the opinions of 15 professors of the field and the university, the native model of
information technology outsourcing was designed in Tehran Municipality. Then, using
experts' opinions and pair comparison matrices and BWM fuzzy method, the research
components are prioritized. The results of this study can provide a comprehensive view to it
managers in further understanding the components of IT outsourcing in Tehran Municipality.
Keywords
Outsourcing, Critical Success Factors (CSF), IT Projects, Fuzzy Screening (FS), Best–Worst
Method Fuzzy (FBWM).
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