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Review   
Today many organizations have realized that presence in 

global markets requires the acquisition and maintenance of a core 

competency strategy of specialized skills and knowledge that 

creates a competitive advantage for the organization. Outsourcing 

as a strategic and sensitive decision, by developing the 

organization and improving productivity in the form of 

downsizing, has expanded the ability of organizations and 

achieving the strategy of core competencies in the global business 

environment. Outsourcing, if done right, has numerous benefits 

for the organization. In this regard, the present study was 

conducted to investigate the factors affecting the decision to adopt 

a strategic policy of outsourcing government services in the State 

Property and Deeds Registration Organization. The statistical 

population includes 100 employees and managers of this 

organization. The present research is applied in terms of purpose 

and descriptive in terms of survey method. Data collection tools 

were performed in two ways, primary and secondary. In the initial 

method, the questionnaire with Likert scale has 5 options and 4 

hypotheses have been formulated based on the model variables, 

i.e. strategy factor, cost factor, activity factor and environmental 

factor. The research hypotheses were examined according to 

descriptive and inferential statistics. The validity test of the 

questionnaire was performed by content method, ie expert opinion 

and reliability test by SPSS software and 50 questionnaires were 

pre-tested. The result of the analysis was more than 80% 

reliability and the overall analysis of the research was performed 

by Lisrel software and all 4 hypotheses were confirmed  . 

Keywords: Strategy, Policy Making, Decision Making, 
Outsourcing, Public Services. 
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 چکیده :

کپپب بپپب  یدر صپپتر  یسپپپار. بروندانندیدهنده منجات  یو حت یضرور یرا امر یسپارها بروناز سازمان  یاریامروزه بس

عتامل متثر بر ا خپپا    یحاضر در خصتص بررس  قیسازمان بب همراه دارد.  حق  یرارا ب  یشماریمنافع ب  ردیصترت پذ  یدرست

 ینفر مپپترد بررسپپ  100 قی حق نیکشتر انجام گرفت. در ا و امالک اسناددر سازمان ثبت  یخدمات دولت  یبرون سپار  می صم

داده هپپا بپپب دو  یجمپپع رور ابزار باشد. یم یشیمایپ یفیو از نظر روش  تص  یحاضر از نظر هدف کاربرد  قیقرار گرفتند.  حق

 یرهایمتغ یبر مبنا بیفرض 4و  است ییا نبیگز 5 کرتیل فیپرسشنامب با ط  بیانجام گرفت. ابزار روش اول  بیو ثانت  بیروش اول

 یبپپا  تجپپب بپپب رمارهپپا  قیشده است.  حق  نی دو  یطیو عامل مح  تیعامل مربتط بب فعال  نب،یهز  ،یعامل استرا ژ  یعنیمدل  

خبرگان انجام گرفت و  سپپت   دگاهید  یعنی  ییپرسشنامب با روش محتتا  ییقرار گرفت و روا  یمترد بررس  یستنباطا  و  یفی تص

درصپپد بپپتد و   80از    شیبپپ   ییایپپ پا  لی حل  جبیرزمتن شد و نت  شیپرسشنامب پ  50انجام و    SPSS تسط نرم افزار    زین  ییایپا

 شدند.   دیی ا بیفرض 4انجام و هر  Lisrel تسط نرم افزار   قی حق  یکل لی حل

 

 

 

 یخدمات دولت  ،یبرون سپار ،یریگ می صم ر،یمتغ ،یاسترا ژ کلیدی :واژگان  
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 مقدمه : 

در سال های اخیر، شرکت ها برون سپاری را بب عنتان یکی از استرا ژی های مهم بب کار گرفتب اند، زیرا رشد روزافزون  

های   پیشرفت  و  سازی  مت  فناوریجهانی  فعالیت  دش  جباطالعات،  نب  نها  ها  شرکت  فرریندهای   کب  بلکب  های  تلیدی 

برون سپاری کنند بب  أمین کنندگان خارجی  نیز  را  راهبردی .  ( et al., 2004 Cronin)  خدما ی ختد  در واقع، کاهش 

ب اثربخشی،  افزایش  عملکرد،  بهبتد  مشتریان،  رضایت  افزایش  محصتالت،  یا  خدمات  کیفیت  ار قای سطح  ها،  د  هبتهزینب 

بازا نتسانات  مقابل  در  پذیری  انعطاف  افزایش  و  مهارتپاسخگتیی  بب  متنتع مشتریان، دستیابی  و  قاضاهای  فناوری ر  و  ها 

رزاد از سازمان،  قابلیتهای خارج  بر  برای  مرکز  منابع  از جملب دالیلی  سازی  دیگر،  متارد  و  کلیدی سازمان  است کب های 

  .(Mehregan et al., 2011)  ت های ختد ستق می دهدالی سپاری فعها را بب ستی برونسازمان

می  تاند منشأ  غییرات عمیق در سازمان شتد. در عین  ،  ترا ژیک بتدن  صمیمات برون سپاریبا  تجب بب اساین راهبرد،  

کب  ،حال داشت  ازبرون  باید  تجب  مسئتلیت  سلب  معنای  بب  نیست  سپاری  )خریدار(  واگذارنده  بب  سازمان  صرفاً  نای  مع  و 

های متخصص خارج از سازمان با هدف دست یابی بب کارریی بهتر، پاسخگتیی مناسب    ذاری فعالیت ها بب افراد یا شرکتواگ

زمانی رخ می دهد  سپاری. برون(1393رمضانی و همکاران، ) لیت مربتط بب رنهاست ر و کاهش هزینب ها و نب واگذاری مسئت

با سازمان دیگری قرارکب یک سا نماید. کاریمی  دادزمان  را عرضب  یا خدمتی  را  تلید  کب قبالً در داخل   بندد  ا محصتلی 

شد، بب  أمین کننده خارجی منتقل می شتد و کارکنان سازمان مبدأ اغلب بب سازمان  أمین کننده منتقل می  شرکت انجام می

  .(Bagheri et al., 2015) شتند

شرکتبرون بب  راسپاری  امکان  این  از  أمینهد  دمی  ها  استرا ژیک  طتر  بب  انجام کنندگان  کب  و  برای  کمیل  خارجی 

این در حالی است کب قبالً همب این فعالیت   (.1390)دری نتکترانی و سبحانی فرد،    های خدما ی ختد استفاده نمایندفعالیت

. (1389خاونی متسی،  کی   )برومند و  شدهای داخلی شرکت محستب میفعالیت  ها در داخل شرکت انجام می گرفت و جزء

های حسابداری ختد اطالعات، منابع انسانی یا فعالیتهای خدما ی و پشتیبانی نظیر  کنتلتژی ها دریافتب اند کب فعالیتشرکت

 تاند منجر بب کاهش هزینب، افزایش کیفیت  بب انجام برسانند و این متضتع می تانند از طریق  أمین کنندگان خارجی  را می

ت  بر کارهای محتری، دس فعالیت شرکت  ز  ،  مرکهای خارجی بر عملکرد شرکتر محیط،  اثیر کمتمشتریان  یترضا  خدمات،

  .(Bagheri et al., 2016) شرکت از طریق اجرای مناسب استرا ژی ها شتد یافتن بب چشم انداز و مامتریت

  محیطی در ا خا   صمیم برون سپاری امل  و عفعالیت های مربتطب    ، عامل استرا ژی، هزینب  4دهد کب  ی نشان م   حقیقات

ر محیط ،  اثیر کمترضایت مشتریان  ،کاهش هزینب، افزایش کیفیت خدماتو  منجر بب    و متفقیت رن نقش بب سزایی دارند

کت از ، دست یافتن بب چشم انداز و مامتریت شرز  فعالیت شرکت بر کارهای محتری،  مرکهای خارجی بر عملکرد شرکت

اجرا مطریق  استرا ژیی  و.ناسب  اخیر، شرکتدر سال.  (Kremic et al., 2006)  شتد  ..ها  بب  های  را  برون سپاری  ها 

عنتان یکی از استرا ژی های مهم بب کار گرفتب اند، زیرا رشد روزافزون جهانی سازی و پیشرفت های  کنتلتژی اطالعات، 

ای خدما ی ختد را نیز بب  أمین کنندگان خارجی برون ندهمتجب شد کب شرکت ها نب  نها فعالیت های  تلیدی بلکب فرری

سپاری کنیم، در متفقیت شرکت ها فعالیت خدما ی را برون  کب کدام یک از    صمیم گیری راجع بب این  ،سپاری کنند. بنابراین



                                         
1140 بهار، 1، شماره 2دوره  ، یانسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم   

ISSN : 2783-3984 

 )مورد مطالعه: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(    کیبر اساس مدل کرم یخدمات دولت  یبرون سپار عوامل مؤثر در  یبررس

   HRC-2205-1042کدمقاله: 

 
 

   .( 2004et al.,  Adeleye) نقش بسزایی دارد

مدیران  کب  مهمی  ها  مسألب  ا  سازمان  متاجب هستند،  رن  بگیرد  ین  با  سازمان  صمیم  این  کب چطتر  ازاست  یک    کدام 

های خدما ی را برون سپاری کند و چب فعالیتی را ختد انجام دهد و در فرریند این  صمیم گیری چب متغیرهایی را باید فعالیت

نیاز   هستند،  متاجب  سپاری  برون  های  فرصت  افزایش  با  ها  شرکت  کب  وقتی  بنابراین،  ا  دهد.  قرار   تسعب بب  مدنظر 

  .(1393)شیری و غرابی،  رهنمتدهایی برای  صمیم گیری نیز وجتد ختاهد داشت

بر ا خا   صمیمات برون سپاری خدمات در  اثرگذار  این  حقیق در پی رن است کب بب این سؤال پاسخ دهد کب عتامل 

ز متغیر و شاخص های مدل کرمیک ا  کی  هدف ما در این  حقیق پیدا کردن میزان  اثیر هر  ،کدامند؟ لذا  سازمان های دولتی

( همکاران  است.(  2006و  مدیران  و  کارشناسان  دیدگاه  از  خدمات  سپاری  برون  گیری  بب   در  صمیم  الزم  راهکارهای   ا 

با    کب در باال اشاره شد.شتد  مدیران جهت ا خا   صمیم برون سپاری ارایب دهیم  ا منجر بب مزایای حاصل از برون سپاری  

اساسی و ضروری مدیران   است کب بب این سؤال   ، این  حقیق در پی رنحاصلبذار بر برون سپاری و مزایای  گاثر  تجب عتامل  

براساس نتایج   پاسخ دهد کب عتامل اثرگذار بر ا خا   صمیمات برون سپاری خدمات کدامند؟  ا بتتانیم با اجرای این  حقیق و

 . ب دهیمئارا یلتدوراهکارهایی را برای مدیران  بب دست رمده از رن

 

 سواالت تحقیق

 کدامند؟  دولتی     صمیم برون سپاری خدماتعتامل مؤثر بر ا خا

 ستاالت فرعی زیر پاسخ داده شتد:  اصلی ابتدا باید بب بب این ستال برای پاسخ 

 ؟مؤثر استدولتی  صمیم برون سپاری خدمات ریا  عامل استرا ژی در ا خا   (1

 ؟مؤثر استدولتی ون سپاری خدمات م بر صمیریا عامل هزینب در ا خا   (2

 ؟ مؤثر استدولتی  صمیم برون سپاری خدمات مر بط با  فعالیت در ا خا    عتامل ریا (3

 ؟ صمیم برون سپاری خدمات مؤثر استریا عامل محیطی در ا خا   (4

 اهداف تحقیق 

برای رسیدن بب ی باشد.  م   تیدول  صمیم برون سپاری خدماتبررسی عتامل مؤثر بر ا خا     ،هدف اصلی از انجام  حقیق

 این هدف اصلی ابتدا باید اهداف فرعی زیر دنبال شتد:

  دولتی بررسی  أثیر عامل استرا ژی بر ا خا   صمیم برون سپاری خدمات •

 دولتی بررسی  أثیر عامل هزینب بر ا خا   صمیم برون سپاری خدمات  •

 دولتی  رون سپاری خدماتیم ببررسی  أثیر عتامل  مر بط با  فعالیت بر ا خا   صم •

  دولتیخدمات  محیطی بر ا خا   صمیم برون سپاریبررسی  أثیر عامل   •
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 مدل مفهومی پژوهش 

چارچتب نظری الگتیی است کب پژوهشگر بر اساس رن درباره روابط بین عتامل ایجاد کننده مسالب مهم  شخیص داده  

ی یک شبکب  تسعب یافتب و  تصیف شده بین متغیرهایی است کب از  نظر  نماید. چارچتبشتند بب نظریب پردازی اقدام مییم

ای ، رویب ای منطقی بر. در این میان  حقیقات پیمایشیسی ادبیات متضتعی فراهم رمده است، مشاهده و بررمصاحببطریق  

مهم  شخیص   شینپی  . بب عبار ی متغیرهایی را کب ممکن است در یافتب های  حقیقات ایجاد چارچتب نظری شکل می دهد

باشند شده  راداده  رنها  بین  مفهتمی  ار باط  و  شناسایی  را  می   ،  پیشنهاد  نظری  چارچتب  قالب  et al.,  Oshri)  دهددر 

2015).  

  مفهتمی  طتر کب در مدل  همان   دوین شده است.(  2006)  1کرمیک و همکارانچارچتب نظری  حقیق حاظر بر مبنای مدل  

، عامل مربتط بب فعالیت و عامل محیطی بر ا خا   صمیم برون عامل استرا ژی، هزینب  رچها  کب در رن   رمده است  (1  نمتدار)

 سپاری نقش دارند. 

 

 متغیرهای مستقل                     

 

 

 متغیر وابسته  

 

 

 

 

 ( Kremic et al., 2006)عوامل موثر بر اتخاذ تصمیم برون سپاری مدل مفهومی  .1 نمودار

 

   فرضیات تحقیق

   مؤثر است. سازمان ثبت اسناد و امالک کشتردولتی در  دماترا ژی در ا خا   صمیم برون سپاری خاست عامل (1

 مؤثر است.  سازمان ثبت اسناد و امالک کشتردولتی در  صمیم برون سپاری خدمات  در ا خا  عامل هزینب  (2

مؤثر    اسناد و امالک کشتر  ثبت  سازماندولتی در  فعالیت ها در ا خا   صمیم برون سپاری خدمات    عتامل مربتط بب  (3

 
1. Kremic et al. (2006) 

تصمیم برون 

 سپاری 

 عامل استراتژی 

 عامل هزینه  

 عامل فعالیت

 عامل محیطی 
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 است.              

   است.  مؤثر سازمان ثبت اسناد و امالک کشتردولتی در م برون سپاری خدمات محیطی در ا خا   صمی  عامل (4

 نظری پژوهش  پیشینه

 تعاریف 
فعالیت  برون یا  فرایندها  انجام  واگذاری  بب  کننده خسپاری  یک  أمین  بب  کار  و  یک کسب  داخلی  قرارداد   ارجیهای   حت 

ای در کنندهها یا فرایندهای کسب و کار ختد را بب عرضب شتد. هنگامی کب یک سازمان برخی از فعالیتمشخص اطالق می

   .(2002Heywood ,) نامندسپاری می بیرون از شرکت یا سازمان ختد بسپارد این عمل را برون

با عتاملی همچتن محتری بتدن، دانش کلیدی و کمبتد منابع ار برن دستب عتامل هستند کب در    عتامل استرا ژیک     اط 

یا شتد. برای مثال، رمطرح می  ون سپاری رن باید  صمیم گیری شتدداخلی و کیفیت و انعطاف پذیری فعالیتی کب در مترد بر

می کلیدی  دانش  شامل  فعالیت  درن  در  خیر،  یا  بینجامد  رقابتی  مزیت  ایجاد  بب  نهایت  در  کب  استرا ستب  شتد  ژیک  عتامل 

اقع با  هدید بسیار شتد را برون سپاری کند، در وتی کب متجب ایجاد مزیت رقابتی میفعالی  زیرا اگر شرکت  ؛شتدبررسی می

   .(2000Arnold ,) ب سازمانی دیگر برون سپاری شتدشتد و نباید بب هیچ عنتان دانش کلیدی سازمان بجدی متاجب می

ا         ثابت بب متغیر متاردی همچتن نسبت هزینب های  تلید بب خرید خدمت  ملشای  عتامل هزینب    ،  بدیل هزینب های 

باید نسبت هزینب   هزینب مبادالت می شتد. برای مثال، شرکت در مترد یک فعالیت )غیر کلیدی و استرا ژیک( برای انجام 

برای برون سپاری ش از هزینب خرید شتد، باید  ت بی تلید بب خرید را محاسبب نمتده و در صتر ی کب هزینب  تلید  تسط شرک

 . (et al., 2004 Cronin) رن اقدام نماید

فعالیتعتامل   ویژگی  بب  ها، ها    مربتط  دارایی  بتدن  اختصاصی  میزان  یکپارچگی،  پیچیدگی،  همچتن  متاردی  شامل 

ج های الزم در خارمهارتتد  جوو عتامل محیطی شامل  ،  (2002Heywood ,)ساختار و اثرات برون سپاری بر کارکنان  

سیاست سازمان،  داخلی،  رجیحاز  فعالیتهای  قانتنی،  متارد  مدیریت،  و  عارض عالات  رقبا  اطمینان  های  عدم  درجب  و  یق 

 . ( 1992Merchant&  Ferreira ,) شتدمی

 مدل های تصمیم گیری برون سپاری 

:  دارداین چارچتب سب جزء اصلی    .(2  )شکل  متدندئب ن چارچتب  رکیبی  صمیم برون سپاری را ارا  (2000)  1فیل و ویسر 

کند و  دوم، مفاهیم راهبردی را لحاظ می  جزء اول، در جستجتی بهره برداری از عتامل ضمنی مر بط با  صمیم است. جزء

ک کند. این چارچتب جهت  صمیم برون سپاری بخشی از  سهیالت  تلیدی یهای سنتی هزینب را بررسی میجزء ستم، جنبب

. برای انجام این کار، پرسش نامب ای کب از طیف لیکرت  (Fill & Visser, 2000)  زمان مهندسی بب کار گرفتب شدسا

 
1. Fill & Visser   
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و  أکید کردند کب نتایج   با  صمیم برون سپاری رن قسمت بتدکب مر بط  استفاده شد  مدیر ارشد    5استفاده کرده بتد را بین  

 .(et al., 2003 Franceschini)است  ن سپاریبرو مفید در ا خا   صمیم حاصل از  حقیق، ابزاری

 
 ( Fill & Visser, 2000) چارچوب ترکیبی تصمیم برون سپاری. 1شکل 

 

برای انتخاب متفق فعالیت باید در   (2)شکل     صمیم گیری  سهم فعالیت در کسب و کار و مزیت رقابتی،    بر اساس ما ریس

  أثیر رن بر متقعیت رقابتی شرکت، بب شکل زیر ارزیابی الزم بب عمل رید   ر( ودو بعد سهم فعالیت در انجام کارها )کسب و کا

(Goldsmith, 2003).  

 
 (Goldsmith, 2003) ماتریس سهم فعالیت در کسب و کار و مزیت رقابتی .2شکل 

      

محققان را    برخی  سپاری  برون  بر  صمیمات  مؤثر  نمتدند(  3)شکل    مطابقعتامل  دستب  قسیم  سب  معیار    رنها.  بب  سب 

های متجتد در برون سپاری و محیط را بب عنتان معیارهای اصلی و برای هر یک  ارات سازمان از برون سپاری، ریسکانتظ

انتظارات سازمان می عدادی زیرمعیار شنا نمتدند.  بر شایستگی محتری سایی   تاند شامل صرفب جتیی در هزینب ها،  مرکز 

انعطاف پذیری بیشتر   بر این  (Eckersley & Ferry, 2019)  ان باشدسازمسازمان و  . ریسک هایی نیز کب می  تاند 

 صمیم گیری  أثیرگذار باشد، شامل حفظ امنیت اطالعات سازمان، کم شدن امکان کنترل فرریند، فشارهای ا حادیب کارگری  
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ک اخراج  میبرای  اخالقی  مباحث  سری  یک  و  خدما ی  ارکنان  کیفیت  این،  بر  افزون  ارائب أمینب  کشتد.  فعالیت  کنندگان 

   .(Yang et al., 2007) دهند،  أثیر بسزایی بر  صمیم مدیران داردمی

 
  (Yang et al., 2007) ساختار برون سپاری .3شکل 

 

فعالیتم سپاری  برون  برای  دیگری  کدادل  اینکب  مترد  در  گیری  و  صمیم  و  تسعب  فعالیتهای  حقیق  از  های  میک 

و  تسع برون سپاری هستندقا  ب حقیق  نام »مدل مکعب«  ،بل  ای  با  یافت.  بیان می تسعب  های کند کب همب فعالیتن مدل 

 : (Sasse et al., 2020)  حقیق و  تسعب و پروژه های  تلید محصتل جدید بب سب بعد، قابل بررسی هستند

 . نتروری )کم یا زیاد(1

 . فن روری )رشنا یا غیر رشنا(2

 دید(یا ج. بازار )متجتد 3

های  حقیق و  تسعب مربتط بب  تسعب یک محصتل جدید  شتد، اگر فعالیتنیز مشاهده می  (4)همان گتنب کب در شکل  

سپاری است. از طرف   باشد و با کمی نتروری، قابل برونبرای بازار متجتد باشد، با یک فن روری کب برای شرکت رشنا می

 ف از طر.  سطح باالیی از نتروری نیاز دارندد در بازاری جدید هستند و بب  جدی  هایی کب مربتط بب یک محصتلدیگر، فعالیت

Lommerud )  روری های شناختب شده نیست، بهتر است در داخل سازمان اجرا گردندروری رن نیز جزء فنفن چتن  ،  دیگر

et al., 2009 ).  
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 ( Gainey et al., 2002) چارچوبی برای برون سپاری .4شکل 

 

مدلی جهت  صمیم گیری برای واگذاری فعالیت های خدما ی بب پیمانکاران در شرکت ملی   (1387)زاده    اشرفالتانی و  

برای  رنها  .  داندمی گر  را نیز  عدیلدیگر  عامل    چهاریک سری عتامل را اصلی و    او در این مدل   .(5)شکل    نفت ایران ارائب نمتد 

کارشناس  تزیع شده بتد، استفاده کرد. او با   30رت کب بب  صادف بین لیک پیدا نمتدن اولتیت ها، از پرسش نامب هایی با طیف

است شده  اشاره  رنها  بب  ادامب  در  کب  است  کرده  استخراج  را  نتایجی  شده،  شناسایی  عتامل  از   & Alvani)  استفاده 

Ashrafzadeh, 2008) . 

 
 ( Tadbir et al., 2009) مدل برون سپاری خدمات .5شکل 
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 هش لی پژوپیشینه عم

( همکاران  و  بب1401غالمی  شهرسازی   (  و  راه  کل  ادراه  در  خدمات  سپاری  برون  معیارهای  بندی  التیت  و  شناسایی 

اند.    مازندران ارزیابی و مدیریت،  صمیم گیری و پرداختب  برون سپاری خدمات شامل:  بتد کب معیارهای  رن  از  نتایج حاکی 

دارای نب زیرمعیار و  صمیم گیری و مدیریت هرکدام دارای هشت    مدیریتابی و  برنامب ریزی می باشد و همچنین معیار ارزی

و  ارزیابی  شامل  بب  ر یب  دولتی  اداره کل  این  در  سپاری خدمات  برون  معیارهای  اهمیت  درجب  و  وزن  کب  بتدند  زیرمعیار 

  .مدیریت،  صمیم گیری و برنامب ریزی می باشد

های بخش عمتمی بب کار گرفتب شتد  ا  بتتاند در سازمان  می دهند کب ائب  تمی ارالگتیی مفه  (1400ابراهیمی و همکاران )

گیر  سرپستان و مجریان و کارمندان در  شکاف بین  دوین و اجرای استرا ژی پر شتد. جامعب مترد نظر پژوهش کلیب مدیران،

اجرایی و معاونین و افراد    مدیران ارشد،  نفر از مدیران    24در طرح های اجرایی سازمان قته قضاییب می باشد. بدین منظتر با  

 10  ،در نهایت.  اندمترد نظر پژوهش مشارکت داشتبکلیدی اجرای طرح برون سپاری خدمات قضایی کب در اجرای راهبرد  

ای و انطباقی، مفهتم سازی و طبقب بندی شده  مؤلفب مؤثر در قالب چهار مقتلب اصلی شامل عتامل محتتایی، فرایندی، زمینب

 .  است

)پت  رجب همکاران  و  اولتیتبب  (  1400ر  و  برونشناسایی  در  مؤثر  معیارهای  فربندی  انسانی سپاری  منابع  رمتزش  ایند 

اند.   ابعاد بررسینشان میهای پژوهش  یافتب پرداختب  بُعد »مزایا« بیشترین وزن و از بین مؤسسب  دهد کب از بین  های شده، 

مؤسسب امتیاز   «A2» رمتزشی،  بب باال رین  رورا  از  کنیک  صمیمدست  استفاده  این،  بر  افزون  است.  گیری چندمعیاره رده 

  .مارکتس در حتزه مدیریت منابع انسانی، یکی از دستاوردهای بسیار مهم این پژوهش است

( و همکاران  سرامامی  و چالشفرصت  (  1400 بیح  برون ها  مدیریتی  سازمانهای  در  بخش خصتصی  بب  های سپاری 

بررسی می کنند.   دولتیورزشی   پژوهش نشان داد یافتب   را  بررسی دقیق فرصتمدیران ورزشی می  کب  های  با  ها و   تانند 

های ورزشی  وری سازمانسپاری و اجرای صحیح این راهبرد متجب بهبتد عملکرد و همچنین افزایش بهرههای برونچالش  

 گردندو در نتیجب رشد ورزش کشترمان 

های دولتی در  سپاری در بیمارستانپیامدهای اقتصادی برونمروری نظام یافتب درباره  (  1400ن ) همکاراسرابی رسیابر و  

اند.    ایران داده  برون  انجام  داد کب  از بخشنتایج نشان  بیمارستانسپاری در بسیاری  هایی های دولتی متفقیتها و خدمات 

ها شده است. بنابراین، بررسی ها سبب افزایش هزینبیسپارن رد بروبسیاری از نظر اقتصادی داشتب است. اما در برخی از متا

برونوسیع منفی  پیامدهای  و  عتامل  أثیرگذار  شناسایی  مترد ر جهت  باید  رن  با  مقابلب  راهکارهای  و  مدیران    سپاری   تجب 

 .  گذاران سالمت قرار گیردبیمارستان و سیاست

( همکاران  و  شناسایی(  1399باقری  دست  الزامات  بب  بروناوردهاو  راهبرد  بر  ی  رن  و  أثیر  رمتزش  و  جذب  سپاری 

 تاند سپاری جذب و رمتزش کارکنان میرونبیافتب حاکی است کب  وزارت ورزش و جتانان پرداختب اند.     تانمندسازی کارکنان

هزینب  کاهش  زمینب بب  ایجاد  و  استخدام  فرایند  ار قها،  سهیل  با  و  رساند  یاری  کاررفرینی  اثر های  اای  کارکردها بخشی  ین 
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 . تانمندسازی کارکنان را  سهیل کند

( همکاران  و  بب  1399قنبری  ر بب(  و  ارزیابی  برونشناسایی،  مؤثر  عتامل  و بندی  رماد  در  و  عمیرات  نگهداری  سپاری 

استان همدان   انتظامی  فرماندهی  رویکرد  پشتیبانی  سلسب با  پردازند مرا بی حلیل  اصلی،  می  عامل  پنج  م.  با    دیریتیشامل 

با    7/28 فرریندی  با    4/24درصد،  محیطی  با  1/13درصد،  نظارت  و  ارزیابی  و   4/22درصد،  ار باطات  درنهایت  و  درصد 

با   قراردادها کم  11/ 4قراردادها  و  ار باطات  و  اهمیت  بیشترین  مدیریتی  عامل  میان  این  در  شناسایی شدند کب   رین درصد 

  .اهمیت را بب ختد اختصاص دادند

و  رهای )ی  مختلف(  1399همکاران  ادبیات  حقیقات  مطالعب  و    6  ،با  اصلی  کلیدی   39عامل  عتامل  برای  فرعی  عامل 

فعالیت برونمتفقیت  نمتدهای  شناسایی  سمنان  دانشگاه  نت  خدمات  مهم ندسپاری  داد  نشان  پژوهش  نتایج  عتامل  .   رین 

ارشد، وجتد برنامب ار باطات مؤثر، واضح و شفاف،  دیران  طرف م  کلیدی متفقیت بب  ر یب عبار ند از؛ مشارکت و حمایت از

برون اجرای  برای  دیده  رمتزش  و  ویژه  مهندسی  وجتد یک  یم  کار متخصص،  نیروی  مدیریت  غییر، وجتد  قابلیت  سپاری، 

   .هاها و نتروریگذاری دانش، شایستگیمجدد فرریندها، پایداری جت سیاسی، در دسترس بتدن برای اشتراک

سپاری در بخش خدمات سپاری و بهبتد وضعیت برونبررسی میزان  حقق اهداف برون( بب  1398مکاران ) ی و ه فرهنگ

هرمزگان   استان  فاضالب  و  رب  شرکت  اندمشترکان  میافتب  .پرداختب  نشان  برونها  کب  کاهش  عداد  دهد  متجب  سپاری 

ارائب خدمات و کاهش هزینبکارکنان شرکت، کاهش مدت   در  زمان  بررسی شده بخش خدها  مترد  مشترکان شرکت  مات 

  .است

. کرده اند  شناساییرا با روش معادالت ساختاری  های  أثیرگذار بر شبکب  حقیقات دفاعی  شاخص(  1398حاجی حسینی )

ب در  ک  سط خبرگان مترد  أیید قرار گرفتعامل مترد شناسایی و روایی محتتایی رنها  ت  9شاخص در قالب    33در این پژوهش

من در  هایت  را  اهمیت  بیشترین  بب  ر یب  پیمانکار  سازمان  منابع  و  اطمینان  مالی،  عهد،  کیفیت،  معیارهای  گردید  شخص 

 . دهندها بب ختد اختصاص میارزیابی

( پتده و همکاران  از    با  (1396دهقانی  نظرسنجی  با  اکتشافی،  متضتع و مصاحبب های  ادبیات  از خبرگان   35مرور  نفر 

شاخص مر بط و مؤثر در زمینب برونسپاری این پروژه   21)صنایع هتایی( در قالب پرسشنامب دلفی فازی،  طالعب  مترد مسازمان  

می نشان  بندی  ر بب  نتایج  شدند.  شناسایی  کب  ها  هزینب"دهند  مالکیت "،  "کاهش  و  نتایج  از  حفاظت  در  سازمان   تانایی 

پروژه برونس"و    "معنتی  برای  سازمان  منعطف  یا  بب  ر    "پاری ساختار  برونسپاری  برای  در  صمیم  بیشترین  أثیر  حائز  یب 

    . تسعب داخلی این محصتالت است 

وکار  کسب  یریپذها با  داوم و انعطافو روابط رن  یدر خدمات عمتم  یسپاربرون  یهایاسترا ژ(  2022)  1رراگائت و فتنتانا

کاهش   یها نشان داد کب در دوره  هاافتبی.  اند  ی کردها بررسدر سازمان های دولتی برزیل ربتدجب    یهاتیدر طتل محدود

کب   شتندیوقفب م  ایشده ابتدا دچار کاهش    یسپار معمتاًل خدمات برون  ،یریگمی  صم  تیفتر  لیمدت، بب دلبتدجب، در کت اه

 
1. Aragão & Fontana  
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 گذاردی م ری أث یبر  داوم خدمات عمتم ماًیمستق

  ی عدالت ادار   تیف ی. کرا بررسی کرده اند  ایتانیبر  یتممات عمدر خد  یبر عدالت ادار  ی برون سپار   ری أث(  2021 تماس )

. دانش  یخدمات عمتم  یسازمان  یدگیچیو پ  اس یاست: مق  یعتامل مختلف  ری حت  أث  یدولت برون سپار  قیارائب شده از طر

ا ن  یحرفب  مکان  یبرا  از یمترد  رنها؛  پ  ییها  سمیاداره  بب  دولت  رن  م  مانکارانیکب  تسط  برا  ییا.  تاندهد  یپاداش   یدولت 

پ بر  ب  مانکاران؛ینظارت  د  ازهاین  ر مرکز  ب  یها  دگاهیو  و  تازن  ها  نیکاربران؛  کارا  ییارزش  هنجارها  نبیهز  ییمانند    ی و 

  .ی عدالت ادار

  ی خدمات عمتم  ییپاسخگت  یبرا  ییاجرا  یها  تهیو ش  یاطالعات فعل   نیقتان  یاثربخش  یبررس( بب  2021و همکاران )   1واو 

سپا پردازند.  شده  یربرون  از    یهاافتب یمقالب    نی ا  می  را  انطباق  عدم  بب  از    یدان یم  ش یرزما  ک یمربتط  استفاده  با  جامع 

برون  یرزاد   یهادرختاست مال   یسپاراطالعات در مدل  را    یرزاد  یها تی محدودو    کندیارائب م  یخصتص  یطرح  اطالعات 

ابزاربب م  ییپاسخگت  یبرا  یعنتان  نتایج حاکدهی نشان  نظار   یقانتن  اتکب اصالحی است  د.  فعال کردن نظارت    یبرا  یو 

  است. ازیمترد ن یسپار برون یمناسب از خدمات عمتم یعمتم

( برون  2019اندرستن و همکاران  و کیفیت  با بخش خصتصی، هزینب  دولتی  قرارداد سازمان های  امکان عقد  ( شرایط 

.  میندار  یاطالعات کاف   یخدمات عمتم  یبرون سپار  زانی مترد مدر  ما  ا،  بب باور رنهسپاری خدمات دولتی را واکاوی کرده اند.  

 ی دولت  یهاسازمان و کنند  یرا  جربب م  یجد  یمشکالت مال یبزرگ برون سپار  یا کب شرکت هنتایج  جربی نشان می دهد 

 . ندرا رگاه کن ندهیر یها یگذاراستیکنند  ا س جادیختد ا یاز روابط قرارداد ی رقیدق ری صت دیبا

 

 تحقیق و ابزار روش 

بندی ها،    نجام گرفتب است. یکی از این طبقبطبقب بندی های گتناگتنی از انتاع روش  حقیق از دیدگاه صاحب نظران ا

است،    نظر هدف از نتع  حقیقات کاربردی  طبقب بندی بر مبنای هدف و طبقب بندی بر اساس روش است. پژوهش حاضر از

ط  های رماری و بحث و نتیجب گیری می  تان عتامل متثر بر  صمیم برون سپاری  تستنم رزمابب این دلیل کب پس از انج

روش جمع روری حاضر از نظر    مطالعب   صمیم گیری مدیران را بهبتد بخشید.  و با ارایب راهکار  مدیران را مترد بررسی قرار داد

 . باشدپیمایشی می  -حقیقات  تصیفیاطالعات جزء   

در این  حقیق با  تجب بب مدل  حقیق و  عاریف    ،ر متغیر وابستب اثر می گذارد. بنابراینت کب بیری اسمتغیر مستقل متغ

ی است متغیرمتغیر وابستب میانجی    .محیط، هزینب و ویژگی فعالیت  ،استرا ژی   ارائب شده متغیر مستقل این  حقیق عبار ند از:

متغیر    ،با  تجب بب مدل  حقیق  )وابستب( اثر می گذارد.دیگری  متغیر  گیرد و هم بر  م  حت  اثیر متغیر مستقل قرار میکب ه

ندارد وجتد  میانجی  نهائی    .وابستب  وابستب  فقط  متغیر  کب  است  میمتغیری  قرار  متغیرها   سایر  مدل    گیرد. حت  اثیر  طبق 

 
1. Waugh  
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     .(Sinha et al., 2011) باشداری متغیر وابستب نهایی  حقیق می صمیم گیری برون سپ  حقیق متغیر

رن نمتنب بهتر    ،شتد. هرچب نسبت نمتنب بب کل بیشتر باشدنمتنب نامیده می   ،بخشی از جامعب کب معرف رن جامعب است

جامعب   .(Sinha et al., 2011)  های جمعیت مترد نطر را  تصیف کند و در نتیجب اعتبار علمی باالیی دارد تاند ویژگیمی

باشند. در این میثبت اسناد و امالک کشتر در سازمان گان برون سپاری گیرند  صمیم ورماری  حقیق شامل کلیب کارشناسان 

ادبیات  بررسی  نیز  و  متضتع  حقیق  با  مر بط  نظری  مباحث  مطالعب  منظتر  بب  گیری  صادفی ساده  نمتنب  از روش   حقیق 

ترنت، مجالت و مقالب ی، اینزاریابهای  خصصی با  شامل کتاب   اثیر  ز اطالعات و مکتتب در اینمتضتعی و پیشینب  حقیق ا

استفاده شده است. در این پژوهش   های مربتط  ها و بروشترها و کا التگ  های بازاریابی، پایان نامب های مشابب و سایر کتاب

او اطالعات  روری  جمع  استبرای  شده  استفاده  پرسشنامب  از  بین   لیب  پرسشنامب  ستاالت   .گردید  کارشناسان  تزیع  کب 

پرسشنامب بب زبان فارسی   ابتدا ستاالت  ،ه و قبالً در  حقیقات مترد استفاده  قرار گرفتب اند. بنابراینرد بتدستانداپرسشنامب ا

سازمان دولتی مربتطب   برون سپارینفر از مدیران ارشد  صمیم گیرندگان    5و مجدد از طریق    بتمی سازی شدند   رجمب و

  روایی رن مجدد مترد بررسی قرار گرفت.

 

 ده ها  لیل داه و تح تجزی

 پرسشنامب  حقیق حاضر شامل دو بخش اصلی می باشد: 

یا دمتگرافیک را در نظر می  کب اطالعات کلی و جمعیت  الف( سئتاالت عمتمی  پاسخ دهنده  این بخش  شناختی  گیرد. 

 . استسئتال   4شامل 

   .باشدمی( 2006) ارانو همک تال مربتط بب شاخص های مدل کرمیکس 23 شامل  عداد کب ب( سئتاالت  خصصی

و همکاران  به هر متغییر در پرسشنامه طبق شاخص های مدل کرمیک یسواالت اختصاص .2 جدول

(2006 ) 

 منبع شاخص های پرسشنامه شماره سئواالت در پرسشنامه متغیرهای مورد بررسی

 (2006و همکاران ) های مدل کرمیک شاخص 1-5 استرا ژی 

 (2006اران )همکو  میککرهای مدل شاخص  6-8 هزینب

 (2006و همکاران ) کرمیکهای مدل  شاخص 9-13 فعالیت 

 (2006و همکاران ) کرمیکهای مدل شاخص  14-20 محیط

  (2006و همکاران ) کرمیکهای مدل  شاخص 21-23 برون سپاری   صمیم

        

سپاری  جدول    التسئتا       برون  ابعاد  سنجش  برای  هر  فتق  و  است  شده  از  طراحی  پیتستار  سئتاال یک  یک  در    5ت 

 ای از خیلی مخالفم  ا خیلی متافقم قرار دارد.  گزینب 

هایی کب ما برای سنجش سازمان بکار بردیم معرف خصیصب های   پرسشنامب نشان دهنده رن است کب ریا پرسش  روایی
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و افراد مجرب مترد    متخصصینی  ها  وریاست کب قصد اندازه گیری رنها را داریم. بب طتر معمتل روایی محتتا را بر اساس دا

ستاالت پرسشنامب بر اساس    .باشدب در این  حقیق روایی محتتایی میروش  عیین روایی پرسشناملذا  .  دهندسنجش قرار می

  از روایی الزم   لذا  .نفر از اسا ید دانشگاه رسیده است  3های  حقیق و مطالعب  حقیقات پیشین  عیین شده و بب  ایید  شاخص

 قرار داده شد و نظر رنها نیز لحاظ گردید.  ر از مدیران سازمان دولتی مربتطبنف 5همچنین پرسشنامب در اختیار  .است خترداربر

این  حقیق با استفاده از نرم افزار   در  از کسب نتایج یکسان از پرسشنامب در شرایط مختلف.پرسشنامب عبارت است    پایایی

تب قبل از  تزیع نهایی  نفر از اعضای جامعب رماری دو هف  50د و بین  گیری شندازه  کرونباخ اضریب رلفای    اس   اس پی اس 

کب این عدد نشان دهنده پایایی باالی پرسشنامب    محاسبب گردید  0.89  ین  حقیق برابر. مقدار رلفای کرونباخ در اقرار گرفت

 دهد: ونباخ متغیرهای  حقیق را نشان میجدول  یل نتایج رلفای کر .طراحی شده است

 ضرایب اعتبار پرسشنامه تحقیق بر اساس ضریب آلفای کرونباخ .2جدول 

سئواالت در  شماره متغیرهای مورد بررسی

 پرسشنامه 

 منبع شاخص های پرسشنامه

و همکاران  کرمیکشاخص  های مدل  1-5 استرا ژی 

(2006 ) 

و همکاران  کرمیکشاخص  های مدل  6-8 هزینب

(2006 ) 

و همکاران  کرمیکل های مدشاخص   9-13 فعالیت 

(2006 ) 

و همکاران  کرمیکشاخص  های مدل  14-20 محیط

(2006 ) 

و همکاران  کرمیکشاخص  های مدل  21-23  صمیم گیری برون سپاری 

(2006)  

 

  است   70/0شتد، مقدار رلفای کرونباخ برای متلفب ها کب از مقدار الزم رن کب  مشاهده می   (2)همان طتر کب در جدول        

  م گتیب های( مقیاس دارای همبستگی باشد کب می  تان گفت کب اجزای درونی )یعنی  مامی  70/0ر است یا نزدیک بب  ال با

هستند. با همدیگر  قبتلی  این  قابل  منظتر  داده   بب  مترد  کب  اسمیرنف  کتلمتگروف  رزمتن  از  استفاده  با  باشند  نرمال  باید  ها 

 رمده است: زیرجدول  بب شرح حلیل قرار گرفتب است کب نتایج رن 
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 آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف .3 جدول

آماره 

 آزمون 

تصمیم 

 گیری 

ویژگی  

های  

 فعالیت

عامل  

 هزینه

عامل  

 محیطی

عامل  

 استراتژی 

z 4.785 5.854 5.623 4.925 2.862 

سطح معنی  

 داری 
0.182 0.161 0.122 0.241 0.230 

 

     

 یافتب های پژوهش 

جدول    .ای نیکتئی برازش استفاده شده استهساختاری فرضیب اصلی  حقیق نیز از  عدادی از شاخصش مدل  ت برازجه

برا و  پژوهش جهت  بیین  مفهتمی  الگتی  کب  دهند  می  نشان  استزیر  برختردار  مناسبی  از وضعیت  داد    .زش  نشان  نتایج 

و    013/0برابر با    RMRباشد. همچنین میزان  می  79/0  ابر بابرIFI   مقدار  ،88/0برابر با    CFI،  92/0برابر با    NFIمیزان  

GFI    مدل نهایی  حقیق بر اساس متغیرهای  .  استگزارش گردید کب این نتایج بیانگر مناسب بتدن برروزش    0/ 93برابر با

رسیم شده  افزار لیزرل    . این مدل با اقتباس از برونداد نرمکدام در نمتدار مشخص شده است  ی هراصلی  حقیق و معیارها

قیق رمده شتد کب رابطب بین  مامی متلفب ها کب در مدل ابتدایی  ح  ، بب وضتح دیده می حقیق  اساس مدل نهایی. بر  است

 . گرددمدل نهایی  حقیق  ایید می ،لذا. بتد مثبت و معنادار است
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   t-valueآماره  .7 شکل

 

 : های  حقیق رمده استیبنتایج فرض الصبخدر جدول زیر  نتایج  ائید مدل نهائی  حقیق

 

 خالصه نتایج فرضیه ها   . 4  جدول 

 استاندارد شده  βضریب  نتیجه  t فرضیه ها

 823/0**            ایید 8.86 عامل استرا ژی در ا خا   صمیم برون سپاری  اثیر دارد. -1

 86/0**             ایید 7.67 عامل محیط در  ا خا   صمیم برون سپاری   اثیر دارد. -2

 691/0**          ایید  9.73 عامل هزینب در ا خا   صمیم برون سپاری  اثیر دارد.  -3

 759/0**        ایید  8.68  اثیر  دارد. عامل ویژگی فعالیت در  ا خا   صمیم برون سپاری -4

 درصد معنادار  5در سطح آلفای  *، درصد معنادار 1در سطح آلفای  **

 بب شرح زیر است: هشفرضیب های پژو حاصل از رزمتن نتایج

  اثیر دارد. را ژی در ا خا   صمیم برون سپاریعامل است :فرضیب اول

 با  تجب بب نتایج بدست رمده از  حلیل داده ها عامل عامل استرا ژی در ا خا   صمیم برون سپاری  اثیر داشتب است.
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et  Sinha)  ،(  2003et al.,  Franceschini) ،  ( t al., 2004e Adeleye) یافتب های  نتایج این  حقیق با   

al., 2011)  ا   صمیم برون سپاری عامل استرا ژی در ا خ  ،تری کب این پژوهشگران نشان دادندباشد. بب طنیز همست می

  اثیر داشتب است. 

 عامل استراتژی بر اتخاذ تصمیم برون سپاری   های   شاخص   نتایج محاسبه تاثیر   . ( 5) جدول 

 تغیر مستقل  م

 واسطب( ا )ی

 وابستب    متغیر        جهت  اثیر

 )یا واسطب(         

  β ضریب

 شده استاندارد

t نتیجب 

  ائید 8.99 0/ 823  صمیم برون سپاری ا خا   ---- عامل هزینب 

       

  اثیر دارد. هزینب در ا خا   صمیم برون سپاریعامل  فرضیب دوم: 

نتایج بدست رمده   نتایج این   در ا خا   صمیم برون سپاری  اثیر داشتب است.از  حلیل داده ها عامل هزینب  با  تجب بب 

ه  این پژوهشگران نشان داد  .استهمست  (  et al., 2002 Gainey)  و  (et al., Ferreira 1992)های  یافتب   حقیق با  

 .داردعامل هزینب در ا خا   صمیم برون سپاری  اثیر کب ند ا

 عامل هزینه در اتخاذ تصمیم برون سپاری شاخص های   اسبه تاثیر نتایج مح   . ( 6) جدول  

 متغیر مستقل 

 )یا واسطه(

 وابسته   متغیر جهت تاثیر 

 )یا واسطه(

  β ضریب

 شده  استاندارد

t نتیجه 

  ائید 8.22 0/ 691  صمیم برون سپاری  ---- عامل هزینب 

 

با  تجب بب نتایج بدست رمده از  حلیل داده ها   دارد. اثیر ا خا   صمیم برون سپاری    ویژگی فعالیت در عامل :فرضیب ستم

   اثیر داشتب است.ا خا   صمیم برون سپاری  لیت درعامل فعا

با   این  حقیق  داد بب طت  است،همست    (2002Heywood ,)های  یافتبنتایج  پژوهشگران نشان  این  اری کب  کب  ند  ه 

   (. 2000Hackney&  Hancox ,) د اثیر دار ا خا   صمیم برون سپاری الیت درعامل فع

 فعالیت بر  اتخاذ تصمیم برون سپاریعامل   شاخص های   نتایج محاسبه تاثیر   . ( 7) جدول 

 متغیر مستقل  

 )یا واسطب( 

 وابستب  رمتغیر جهت  اثیر

 )یا واسطب( 

  β ضریب

 شده استاندارد

t نتیجب 

  ائید 6.52 0/ 759  صمیم برون سپاری  ---- فعالیت عامل 

 

  اثیر دارد. محیط در ا خا   صمیم برون سپاری عامل  چهارم: فرضیب 

 داشتب است. از  حلیل داده ها عامل عامل محیط در ا خا   صمیم برون سپاری  اثیر با  تجب بب نتایج بدست رمده 
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 Sinha et)  (،Sasse et al., 2020)  (،Eckersley & Ferry, 2020)  هایهای  یافتبنتایج این  حقیق با  

011al., 2)  ،(et al., 2004 Adeleye)  و  (et al., 2003 Franceschini  )  بب طتری کب این    است،نیز همست

 عامل محیط در ا خا   صمیم برون سپاری  اثیر دارد.کب ند اه پژوهشگران نشان داد 

 سپاریبر  اتخاذ تصمیم برون عامل محیط شاخص های   نتایج محاسبه تاثیر   (. 8) جدول  

 متغیر مستقل  

 اسطب( )یا و

 وابستب    متغیر جهت  اثیر

 )یا واسطب( 

  β ضریب

 شده استاندارد

t نتیجب 

  ائید 7.66 0/ 862  صمیم برون سپاری  ---- فعالیت عامل 

 

  و پیشنهادها نتیجه گیری

سئتاالت و  ها  از شاخص  کرمیک  نتایج حاصل  استرا ژیک  عتامل  ) استاندارد  می(  2006و همکاران  مدیران  نشان  کب  دهد 

داشهمگ  ا عان  در  صمیمی  استرا ژیک  عتامل  کب  سپاری  تند  برون  است  گیری  داشتب  را  نقش  مهمترین  متغیر  رنها  این  و 

 . ل محیطی ر بب اول را بب دست روردنسبت بب سایر متغیرهای برون سپاری یعنی عتامل هزینب ایی، ویژگی فعالیت و عتام

متارد ارایب    بب  مدیران  شتد کبپیشنهاد می امل متغیر استرا ژیک  در خصتص عتا خا   صمیم برون سپاری    جهت  بنابراین،

ارایب  (  2006و همکاران )  کب با  تجب بب شاخص ها و سئتاالت استاندارد عتامل استرا ژیک کرمیک   تجب نمایندشده در زیر  

داخل سازمان مانند امکانات فنی    کمبتد منابع .  1بب    شتد مدیرانپیشنهاد می  .سخ بب سئتاالت  ایید کردندشده و رنها نیز در پا

 تجب   پاری خدمات، در  صمیم برون س. بب محرمانب بتدن اطالعات2یند.   تجب نماانی در  صمیم برون سپاری خدمات  و انس

یا ایجاد مزیت رقابتی. بب محتری بتدن خدمات جهت کسب شای3نمایند.    در  صمیم برون سپاری خدمات   ستگی محتری 

نمایند.   بب4 تجب  کنن  .  از سازمان  تسط  أمین  در خارج  انجام خدمات  برون سپاری خدمات  دگانکیفیت   تجب   در  صمیم 

از برون سپاری خدمات  5نمایند.   ناشی  بب  أثیرات   متقع.  بب  پاسخگتیی  امکان  برون    بب مراجعب کنندگان  مانند  در  صمیم 

  تجب نمایند.  سپاری خدمات

های  تلید خدمات در داخل سازمان بب بب نسبت هزینب  .1  مدیرانکب  شتد  شنهاد میپیدر رابطب با متغیر عتامل هزینب ای  

هزینب مبادالت   بب   .2انتر از  تلید در داخل نشتد.  کب گر   تجب نمایند  ماتم برون سپاری خد، در  صمیکننده  خرید رن از  أمین 

رون  گیری برون سپاری( در  صمیم باد و بب کارد)هزینب مربتط بب  الش سازمان برای پیدا نمتدن  أمین کننده، بستن قرار

ان، هر  های ثابت سازمان )کب در صترت  تلید خدمات در داخل سازمامکان  بدیل هزینب   بب   .3   تجب نمایند.  سپاری خدمات

أمین  های متغیر )کب در صترت برون سپاری، بب نسبت میزان خدمات دریافتی از  شتد( بب هزینب ماه برای سازمان ایجاد می

 کننده، ایجاد می شتد( در  صمیم برون سپاری خدمات   تجب نمایند.
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های متجتد در بب پیچیدگی فعالیت  .1مدیران  کب  شتد  پیشنهاد میدر رابطب با متغیر عتامل مربتط بب ویژگی فعالیت ها،  

گر و  فکیک رن جهت برون  بب یکپارچب بتدن خدمات با یکدی.  2 تجب نمایند.   صمیم برون سپاری خدمات    هنگامخدمات،  

عدم استفاده مجدد از دارایی هایی کب پیش از برون سپاری مترد    بب   . 3رون سپاری خدمات  تجب نمایند.  سپاری، در  صمیم ب

بب امکان  فکیک پذیر   .4  شتند، در  صمیم برون سپاری خدمات  تجب نمایند.گذاشتب می  ر می گرفتند و حال کناراستفاده قرا

فعالیت نمایند.    بتدن  خدمات  تجب  سپاری  برون  در  صمیم  امکان    . 5ها  مانند  سازمان  کارکنان  بر  سپاری  برون  بب  أثیر 

  جابجایی یا بیکار شدن رنان در  صمیم برون سپاری خدمات  تجب نمایند.

ط در  صمیم برون  کنندگان ماهر و واجد شرایوجتد  أمین بب .1شتد مدیران پیشنهاد میدر رابطب با متغیر عتامل محیطی، 

اری، در  سیاست های دولت مانند سیاست های  شتیقی یا محدود کننده دولت در برون سپبب    .2 تجب نمایند.    سپاری خدمات

 .4  م برون سپاری خدمات  تجب نمایند.سیاست های داخلی سازمان، در  صمیبب    .3 تجب نمایند.   صمیم برون سپاری خدمات  

طلبی، عدم  مایل بب   بب هر دلیلی مانند قدرتزمان یا برون سپاری رنها  هداری فعالیت ها در سا  رجیحات مدیریت برای نگ  بب

عدم اطمینان محیطی مانند عدم امکان  خمین صحیح هزینب ها،  بب    .5   تجب نمایند.اری خدمات  سپدر  صمیم برون   غییر  

خدمات انجام  برای  نیاز  مترد  و  جهیزات  مف  منابع  و  شرایط  قرارداد جهت  عیین  خدمات  اد  سپاری  برون   تجب   در  صمیم 

 نمایند. 
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