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مدتی است که بسیاری از سازمانهای کشور به برونسپاری به عنوان یک راهبرر کراه
هزینه روی آور هاند .این گرای ضرورت بررسی هرای ههره نانبره و تمرهی گیرریهرای
ساختارمند را بی از پی نهایان میسراز  .ر ایرن مااهرهم مردهی بررای تمرهی گیرری ر
خموص برونسپاری فعاهیتهای بانک صنعت و معدن ارائه میشو  .این مرد بره عنروان
یک یاریگر تمهی م مدیران را ر انتخاب صحیح فعاهیتهای قابر واگرراری کهرک مریکنرد.
طراحی مد بر اساس مطاهعه ا بیات موضوعم پیهای مبتنی بر تجربیات و استفا ه از نظرر
خبرگان صورت گرفته است .مد ارائه شرده از سره منظرر ام رانپرریریم تناسرک کیفری و
تناسک هزینهای تمهی برونسپاری را با استفا ه از روشهای تمهی گیرری ننرد معیراره
ارزیابی میکند .این مد برای ارزیابی تمهی ترممین و پشرتیبانی سرتگاههرای خرو پر از
مور استفا ه قرار گرفته و برونسپاری آن با تونه به هر سره منظرر فروو توصریه شرده
است.
كليد ناژههر :برونسپاریم تممین اخلیم تمهی گیری

دو فصلن مه
دا شگ ه ش هد
س ل وزدهم -دوره جديد
شم ره 2
پ يیز و زمست ن 1931
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دانشور رفتار

مدلي براي تصميم بررن سراريي دي
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مقدمه
شررراين نررويب ک ررر و کررار مو ررر شرردهاسررت کرره
برونسپاری فعالیرتهرا در سرا هرای اییرر مرورد تو ره
بیشتری قرار گیرد .می توان تصمیم گیری در ايرب ممینره را
يکی ام پیچیدهتريب تصمیماتی دان ت که ساممانها برا نن
موا ه ه تند .انگیزه ساممان ها ام بررونسرپاری ب رته بره
ماهیت ننها متفاوت است .در گذشرته بررونسرپاری تنهرا
هنگامی صورت میگرفت که ساممانها به داليلی همچون
عرردت توانمنرردی ف رردان رفیررت فشررارهای مررالی يررا

سررودنوری بررامدهی سرررمايه بیشررتر و افررزايش کررارايی
سرمايه يادنور میشود (.)9
با ايب و ود هنوم هم در بعضری موس رات یردمات
مالی نوعی بدبینی ن بت به برونسپاری فرايندهای ک رر
و کار و ود دارد .علت ايب بدبینی را میتوان در شواهدی
تجو کررد کره مبریب شک رت سراممانهرا در انتخرا
راهبرد برونسپاری ه تند .بره عنروان ملرا تح ی ری کره
توسن گروه مشاورة پری ای در سرا  1331انجرات گرفتره
است نشان میدهد که تنها  2درصرد شررکت هرای مرورد
بررسی به سطح مطلوبی ام مزايای برونسپاری رسیدهانرد.

محدوديت فناوری قادر به انجات کار یاصری نبودنرد .امرا
امرومه ساممانهايی که کامالً موفق ه تند نیز ام ايب ابرزار
برای تجديد سایتار ساممان های یرود اسرتفاده مریکننرد
(.)1
بانكهای سراسر هان در کنار ساممانهرای مختلر،
به طور روم افزونی در حا برونسپاری فعالیتهای یرود
ه تند .صرر نررر ام فعالیرتهرای غیرر محروری نریرر
یدمات دربانی و نگهرداری یردمات امنیتری نگهرداری
اموا و سایتمان ها تهیه غرذا و ...کره در بریری مروارد
واگذاری ننها به يك الزات نیز تبديل شده است ب یاری ام

در تح یق ديگری نیز توسن النس دا و کروکس ()1331
نشان داده شد که تصمیم برونسپاری به نردرت برا تو ره
کافی به چشم اندام راهبردی ساممان اتفاق میافتد و بیشتر
ساممانها صرفاً در رتجوی کراهش هزينرههرای کوتراه
مدت ه تند ( .)4با ايب و رود رونردهرای اییرر بیرانگر
تو رره بیشررتر شرررکتهررا برره ماهیررت راهبررردی تصررمیم
برونسپاری و در نتیجه افزايش میزان موف یت ننها بودهاند.
مطالر فوق ام يك سو ضرورت تو ه به برونسپاری
را به عنوان يك راهبرد تح ق اهدا ساممانی و ام سروی
ديگر اهمیت انتخا صحیح فعالیتها و اتخاذ تصرمیمات
سنجیده را در فرايند برونسپاری مشخص میسامد.
برونسپاری موفق را میتروان حاصرل گرذار ام چهرار
مرحله دان رت .در اولریب مرحلره شررکت بره بررسری و
نرارت فرنيندها تجزيه و تحلیل کرارنيی ننهرا و ارميرابی
ننچه بايد برونسپاری شود میپرردامد .بره عبرارت ديگرر
تصمیم به برونسپاری يا تأمیب دایلی يك فراينرد در ايرب
مرحله اتخاذ می شود .پس ام مشخص شردن فراينرد هرای
قابل برونسپاری نوبت به انتخا تأمیبکننده ای میرسرد
که صالحیت انجات نن فرايند(هرا) را داشرته باشرد .الممره

بانك ها به طور چشمگیری در حا برون سپاری فرايندهای
حومه فناوری اطالعات امور اداری و منابع ان انی ه تند.
به عالوه برونسپاری فرايندهايی نریر بررسری اعتبرار وات
گیرنده و گرفتب وثی ه صدور و کلرينگ چك تح ی رات
بامار نمادهسامی گزارشات ح ابداری سی تمهای ح وق
و دستمزد و حتی فعالیتهای مهرمترری چرون مرديريت
ن دينگی و مديريت سرمايهگرذاری در بریری بانركهرای
دنیا به چشم مییورد.
اگر چه ام کاهش هزينه بره عنروان مهرمترريب انگیرزه
برونسپاری ياد میشود ولی بايد گفت که انگیزههرا ب رته
برره صررنعت و ک ررر و کررار مربرروس متفرراوت اسررت .در
هشتمیب گزارش ساالنه شایص برون سپاری کره توسرن
مؤس ه برونسپاری ( )2002تهیه گرديرده بره مهرمترريب
انگیزه شرکتها برای برونسپاری اشراره شرده اسرت کره
کاهش و کنتر هزينه های عملیاتی بهبود تمرکز سراممان
و دسترسی به فناوری های ديد در راس ننها قرار دارنرد
( .)2بانك مرکزی اروپا نیز انگیرزه بانركهرای اروپرايی را
برای برونسپاری بررسی نمروده اسرت کره بررنن اسراس
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کاهش هزينه و تمرکز بر فعالیرتهرای اصرلی مهرمترريب
انگیزهها ذکر شدهاند .ايب نتیجره توسرن گرروه تح ی راتی
گارتنر نیز تايید شده است .ايرب گرروه تح ی راتی دريافتره
است که ام  93بانك منتخرر مجلره فورچرون  21بانرك
مهمتريب دلیل برای برونسپاری را تمرکز بر توانمندیهای
محوری و پیرو نن افزايش ارمش نفرينی برای سرهامداران
و حذ ري ك ذکر کردهاند .تجربه «لو یکا سی ات ی»
ام قراردادهای مالی نیز ن ش قابل تو ه بررونسرپاری در
بهبررود عملکرررد شرررکت را ام طريررق افررزايش قابلیررت

مدلي براي تصميم برونسپاري در بانك صنعت و معدن (تأمين و پشتيباني دستگاههاي خودپرداز)

تح ق ايب مهم مجهز شدن بره ابرزاری هرت ارميرابی و
انتخا تأمیب کنندگان مختل ،است .در گات بعردی ع رد
قرارداد با تأمیبکننرده وا رد شرراين مرورد بررسری قررار
میگیرد .هد ام ايرب مرحلره دسرتیابی سراممان بره يرك

انتخاب شرکت
ارائهدهنده
خدمت

عقد
قرارداد

انتخاب فرايندهاي قابل
واگذاري

شكل .1مراحل برونسپاري فرايندها كسب و كار

ننچه در برونسپاری حايز اهمیت ب یار اسرت اتخراذ
تصمیم درست در مورد مراحل مختل ،ايب فراينرد بروي ه
تصمیمگیرری در انتخرا فراينردهای قابرل بررونسرپاری
است .تصمیم درست برون سپاری تعییب کننده موف یت در
دستیابی به منافع برون سپاری يا حداقلسامی ري ك هرای
نن است.
در ايب م اله مدلی هت ارميابی تصمیم برونسرپاری
فعالیتها در بانك صنعت و معدن ارائه شده است .در ايب
راستا مطالعات وسریعی در ادبیرات موضرون انجرات شرده
است که بخشری ام نن شرامل کترر و م راالت و بخشری
ديگررر بیررانگر تجربیررات يررا نررررات دسررت انرردرکاران و
نهادهای مرتبن با یردمات مرالی و بانركهرای هران در
یصوص برون سرپاری بروده اسرت .بره عرالوه تجربیرات
بریی ساممان های دایلی بهوي ه بانك صرنعت و معردن
مورد مطالعه قرار گرفته است.
ايب م اله در چهار بخش ساممان يافتره اسرت .بخرش
نخ ت به شناسايی عوامل مؤثر بر تصمیم برون سپاری ام
طريق مطالعه مبانی نرری مربوس پردایته است .در بخرش
دوت روش انجات پ وهش مد مفهومی و قوانیب تصرمیم
ارائه شده است .در بخش سروت برا ذکرر نمونرهای نحروه
کرراربری مررد بیرران شررده اسررت .بخررش پايررانی نیررز برره
معبندی و نتیجهگیری ایتصاص يافته است.

عوامل مؤثر بر تصميم برن ساريي
برونسپاری ممانی اتفاق میافتد که يك شرکت (مشرتری)
کل يا ق متی ام يك و یفه ک ر و کار دایرل را بره يرك
تدارككننده یدمت یار ی (فروشنده) واگذار مرینمايرد.

برونسپاری را میتوان طراحی فعالیتها به وسریله ارکران
ثالث قرارداد ب تب کرارا و سی رتماتیك برا سراممانهرای
بیرونرری برررای یريررد فعالیررت تعريرر ،نمررود ( .)2در
برونسپاری فرايند ک ر و کار بخش يا کرل يرك فراينرد
ک ررر و کررار برره همررراه سی ررتمهررای پشررتیبان نن برره
شرکتهای ارائهدهنده یدمات واگذار میگردد(.)1
پ وهشگران اولیه اغلر تصمیمات برونسپاری را برا
استفاده ام نرريه هزينه معاملره تحلیرل مریکردنرد .امرا در
سا های اییر نبه های راهبردی نریر توانمندی محوری
و انعطا پذيری سراممانی ام اهمیرت بیشرتری بریروردار
شده است .بررسری تجربیرات سراير سراممان هرا برهوير ه
مؤس ات مالی مبیب ايب واقعیت است.
سون ( )1331در مطالعه یود برونسپاری در صرنعت
بانکداری نمريکا را ام ابعاد هزينههای ايجراد سی رتمهرای
اطالعاتی هزينههای معامالتی و منابع مالی ماماد و ترأثیر
ننها بر تصمیم برونسپاری سی رتمهرای اطالعراتی مرورد
بررسی قرار داده است .در ايب مطالعه اطالعات مورد نیام
ام  249نفر ام مديران ارشد بانك هرای نمريکرا گرردنوری
شده است .مجمون نتايج به دست نمرده شرواهدی دا برر
ن ش مهم عوامل اقتصادی در فرايند تصمیمگیری مرديران
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مديريت
روابط

قرارداد برون سپاری قابل ا ررا اسرت .سررانجات سراممان
برونسپار بايد بتواند بر عملکرد شرکت ارائهدهنده یدمت
نرارت کرده نتايج را ارميابی و م ائل احتمرالی پریش رو
را حل و فصل نمايد (شکل .)1
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برگارا و لیبونراتی ( )2000طری پ وهشری در بانرك هرای
اروگوئه رويکرد هزينره معاملره را بررای ارميرابی تصرمیم
برونسپاری پیشنهاد کردند ( .)1مرکرز تح ی رات لوئیزيانرا
( )2002با هد طراحی مدلی امع برای ارميابی امکران
برونسپاری فعالیتها اقدات به مطالعه و بررسری وضرعیت
برونسپاری در سره ايالرت نرمونرا پن ریلوانیا و تگرزاس
نمروده اسرت ( .)3در مرد نريزونرا ارميرابیهرای کیفرری
یدمات برنامههرا و و راي ،قابرل واگرذاری بره بخرش
یصوصی در دو مرحله صورت میگیررد .در مرحلره او
يك لی ت اولیه با تو ه به عواملی نریر ماموريت ساممان

میکند.
سرررانجات ام ترکیررر سرره مررد اسررتفاده شررده توسررن
نژان های ايرالتی (نريزونرا تکرزاس و پن ریلوانیا) مرد
نهايی شامل شش منرر کیفی مير با رويکرد کارت امتیامی
متوامن ارائه گرديد.
 .1مشتريان (تمرکز بر منرافع شرهروندان قرانونگرذاران
مشرراوريب دولترری و گرررو ههررای ذينفررع یرراص و
هماهنگی با قوانیب و م ررات)
 .2ک ر و کار دایلی (تمرکز بر توانمندیهای محروری
ساممان فناوری و مهارت منابع ان انی)

و ود منفعت تأمیبکننده بخش یصوصی نارضايتی ميراد
مشتريان و و رود پیشرینه موفرق ام یصوصریسرامی در
ساير موس ات مشابه تهیه میگردد .سپس در مرحله دوت
لی ت اولیه فعالیت ها با تو ه به ن اس قوت برامار رقرابتی
(قابلیررت دسترسرری توانررايی تعررداد پیمانکرراران بخررش
یصوصی) کیفیت یدمات (تأثیر بال وه بررونسرپاری برر
اثربخشی به موقع بودن و کامرل برودن یردمت) کنترر
(توانايی ساممان برای نررارت برر یردمات ارائره شرده)
ري ك (قرار گرفتب در معرر ري رك بیشرتر ام طريرق
پیمانکاری) موانع قانونی (تأثیر قوانیب و نيیب نامرههرا برر
انتخا گزينة برون سرپاری) م اومرت سیاسری (حمايرت
سیاسی ام انجات دایلی فعالیتها) تأثیر بر کارکنان دولتری
(تعداد کارکنانی که ام برون سپاری نفع مریبرنرد و تعرداد
کارکنانی که ام تأمیب دایلی نفع میبرند) منابع (مهرارت
ت هیالت تجهیزات ممان بود ه) و کارايی هزينه مورد
ارميابی قرار میگیرند.
در مد تگزاس ارميابی فعالیتها بررای بررونسرپاری
بر اساس عوامل و احکات بیرونی(همچون نبره سیاسری)
اثربخشی ساممانی و استرات يك (برای ملا توانمندیهرای

 .9نونوری و کنتر (تمرکز بر نرارت و کنترر قابلیرت
ت رریم /بخررش پررذيری فعالیررتهررا تررأثیر ب رر سرراير
موس ات دولتی)
 .4مالی (تمرکز بر هزينهها اثر اقتصادی به موقع بودن)
 .2کارکنان (تمرکز بر عوامل امعره شرنایتی مررتبن برا
کارکنان نریر روحیه نمومش مجدد ابجاسامی)
 .1بررامار پیمانکررار (تمرکررز بررر وي گرریهررای بررامار
تأمیبکنندگان و پیمانکاران بال وه نریر کیفیت قابلیرت
اطمینان و تعداد)
المرس ( )2004با اسرتفاده ام نرريره هزينره معاملره و
نگرش مبتنی برر منرابع چرارچوبی را بررای ایرذ تصرمیم
یريد يا سایت در صنعت بانکداری نلمان توسعه داد .برر
نن اساس بانك فعالیتی را برونسپاری میکنرد کره بررای
انجات نن نه تنها دارای مزيت رقابتی يا توانمندی محروری
نی ت بلکه دارای ضرع ،رقرابتی نیرز ه رت .بره عرالوه
یاص بودن دارايی عدت اطمینان و میرزان تکررار نن کرم
است و در نتیجه هزينه تأمیب بیرونی و نرارت نن کراهش
میيابد .شرس المت برای بررونسرپاری و رود يرك برامار
قابل اعتماد و کارن ام تأمیبکنندگان مختل ،اسرت .عرالوه
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بانكها در ممینه برونسپاری ارائه میکند .هزينههای ايجاد
و معامله گزينرههرای بررونسرپاری را تحرت ترأثیر قررار
میدهند .اما در عیب شگفتی منابع مرالی مراماد ترأثیری برر
فرايند تصمیمگیری ندارد .نتايج ايب تح یق نشران داد کره
برونسپاری سی تمهای اطالعاتی در بانركهرا بره شردت
متاثر ام منافع ايجاد سی تمهای اطالعاتی در دایرل بانرك
است .هزينه معامالتی ن ش مهمی در تصمیمگیرری را رع
به برونسپاری ايفا میکند ولی تأثیری به مراترر کمترر ام
تأثیر هزينههرای ايجراد سی رتمهرای اطالعراتی دارد (.)1

محوری) عملیرات و سی رتمهرای سراممانی(بررای ملرا
لج تیك و کنتر ) هزينه و کارايی هزينه منابع ان رانی و
فرهنررگ سرراممانی و تررأمیبکننرردگان(ب ررای ملررا بررامار
پیمانکاران) صورت میگیرد .مد پن یلوانیا نیز ام  1معیار
شامل م اي ه هزينه هر واحد میزان فزونری نیرروی کرار
و ررود محرردوديتهررای ممررانی مهررم قابلیررت دسترسرری
پیمانکار حجم کار سطوح دشواری برنامهريزی نیرام بره
تجهیزات يا مهارتهای یراص و میرزان بامرسری مرورد
نیام برای ارميابی امکان برونسرپاری فعالیرتهرا اسرتفاده
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توانمندی ها و قابلیرت اعتمراد ترأمیبکننرده ب رتگی دارد.
عامل کنتر و هزينههرای ناشری ام نن بره کنترر کیفیرت
محصو و یدمات تو ه دارد .ضروری است کره روابرن
برونسپاری به روشی سامماندهی شود که شررکت ایتیرار
بعضی ام ورودیها و امکان کنتر روی همره تصرمیمات
موثر بر ک ر و کار را داشته باشد .و براالیره در تصرمیم
برونسپاری ديدگاه معمو ايب است که هر ننچه ام تمرکز
شرکت بر توانمندیهای محوری ممانعت مریکنرد يرا برر
توانايیهای نن برای ارائه یدمات با کیفیت به مشتری اثرر
غیرملبت دارد بايد برونسپاری شود (.)11
والد و ديبرن ( )2002طری پ وهشری در  121بانرك
تجاری نلمان ري كها و منافع برونسپاری را بره عنروان
مهم تريب عوامل مؤثر بر تمايرل مرديران در بررونسرپاری
فرايندهای ک ر و کار شناسايی کردند .ري ك هرا شرامل
ري ك مالی عملکردی اسرترات يك روانری-ا تمراعی و
امنیتی و منافع شامل بهبود کیفیت منابع تخصصی تمرکز
بر فعالیت های اصلی و شفافیت هزينه بودند .به عالوه اثر
افکار عمومی ساير رقبا و قوانیب و م رررت نیرز ام ديگرر
عوامل مؤثر بر تصمیم برونسپاری شناسرايی شردند (.)12
در دستورالعمل بانك مرکزی هند ( )2002نیز مروارد ميرر

عملیاتی بانك؛
 میزان واب تگی به يك تأمیبکننده یاص بره وير ه در
صورتی که بانك یدمات مختلفی را به نن تأمیبکننده
برونسپاری کرده باشد.
 قوانیب و م ررات
 م ايل امنیتی و محرمانه
دو  1عوامل مؤثر برر تصرمیم بررونسرپاری را بره
ایتصار بیان میکند.
ينششورسي تحقيق
در ايب م الره بره منررور تح رق اهردا مرورد انتررار ام
برونسپاری بهرهمندی ام مزايا و حداقلسامی ري كهای
نن مدلی برای تصمیم بررونسرپاری فعالیرت هرای بانرك
صررنعت و معرردن ارائرره گرديررده اسررت .سررؤاالت اصررلی
پ وهش عبارتند ام:
 .1چه عواملی بر تصمیم برون سپاری فعالیت هرای بانرك
مؤثرند؟
 .2مد ياری گر تصمیم برون سپاری فعالیت هرا در بانرك
صنعت و معدن چگونه است؟
 .9نتیجه ارميابی تصمیم تأمیب و پشرتیبانی دسرتگاه هرای
یودپردام به وسیله ايب مد چه میباشد؟
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بر ايب برونسپاری تنها وقتی انجات مریشرود کره کراهش
هزينه ناشی ام برونسپاری برران هزينرههرای معاملره را
بکنررد ( .)10بررر اسرراس پرر وهش ادينرردو و همکررارانش
( )2004در بخش یدمات مالی انگلیس تصرمیمگیرری در
ممینه برون سپاری متاثر ام سه عامل است :اعتماد کنتر و
هزينررههررای ناشرری ام نن و مالحرررات توانمنرردیهررای
محوری .اعتماد ن ش مهمی را در ممینه هر تصمیم مررتبن
با تأمیبکنندگان و ننچه برونسپاری میشود ايفا مریکنرد.
ايب تصمیمات بیشتر به نگاهی بررونسرپار ام مهرارتهرا

به عنوان عوامل مؤثر بر تصمیم برونسپاری معرفری شرده
است (:)19
 تأثیرات احتمالی برون سپاری بر مواردی چرون میرزان
درنمد توانايی مرالی ن ردينگی ترأمیب منرابع حجرم
سرمايه بانك و ري كهای احتمالی؛
 تأثیرات شک ت احتمالی تأمیبکننده در ارائه یردمت
بر اعتبار و نات تجاری بانك و توانايی تح رق اهردا
استرات ی و برنامههای ک ر و کار؛
 هزينه برون سرپاری بره عنروان بخشری ام هزينره هرای
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جدنل  .1عوامل مؤثر بر تصميم برونسپاري

هزينه (کاهش هزينه)















درنمد (ايجاد درنمد)







پژوهشگر

معيار



مشتری /اعتبار و نات تجاری



توانمندی محوری



فناوری



نیروی ان انی



نرارت و کنتر



قابلیت ت یمپذيری فعالیت



ساير موس ات  /رقبا



بامار تأمیبکنندگان



قوانیب و م ررات






















م ائل امنیتی





کیفیت



تکرار فعالیت









تجرار بریری ديگرر ام سراممانهرای دایلری همچرون
شرکت نفت و شرکت های تابعه شرکت توسعه نیشرکر و
صنايع انبی و ومارت نیرو نیز مورد مطالعه قرار گرفرت
و سرانجات فهرستی ام معیارها و عوامل مرؤثر برر تصرمیم
برونسپاری استخراج گرديد .ايرب معیارهرا طری ل رات
متعدد برا بریری مرديران و کارشناسران بانرك صرنعت و
معدن مورد بررسی و بامنگری قرار گرفتند و نهايتاً بر 11
معیار که تناسر برونسپاری را در سه حومه امکانپذيری
ابعاد کیفی و بعد مالی ارميرابی مریکننرد توافرق حاصرل
گرديد .به ايب ترتیر مد مفهومی بر اساس ماهیرت هرر
معیررار در تصررمیم برررونسررپاری و قواعرردی کرره برررای
تصمیم گیری در نرر گرفته شد شامل سه شرایص کلری
شکل گرفت .ام ننجا که ارائه مدلی کاربردی برای تصرمیم
برون سپاری مد نرر بود برا اسرتفاده ام منطرق روشهرای
تصررمیمگیررری چنرردمعیاره مرردلی کرره بتوانررد معیارهررای
شناسررايی شررده را لحرراه نمرروده متناسررر بررا تصررمیم
برونسپاری بوده و همچنیب کاربردی باشد توسعه يافرت.
سایتار ايب مرد بره گونرهای اسرت کره ام انعطرا المت
بریوردار است و امکان استفاده ام نن برای اتخاذ تصرمیم
واگذاری در مورد فعالیرتهرای مختلر ،و رود دارد .بره

بنا به ماهیت کار که ارائهی الگرويی هرت نرراتمنرد
کردن فرايند تصمیمگیری است ام روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره مناسر شامل فراينرد تحلیرل سل رله مراتبری
برای تجزيه و تحلیل اطالعات استفاده شده است.
به منرور طراحری مردلی کره در برگیرنرده معیارهرای
مناسر تصمیم برونسپاری در صنعت بانکداری باشرد ام
مطالعه ادبیات پیمايش مبتنری برر تجربیرات و نررسرنجی
یبرگان استفاده شده است .شکل  2مراحل انجات پر وهش
را نشان میدهد.
نخ ت مطالعات وسریعی در ادبیرات موضرون انجرات
شده که بخشی ام نن شامل کتر و م االت و بخشی ديگر
بیانگر تجربیات يرا نرررات دسرت انردرکاران و نهادهرای
مرتبن با یدمات مالی و بانركهرای هران در یصروص
برون سپاری بوده است .ام سوی ديگر فرايندهای واگرذار
شده در بانك صنعت و معدن نریر تهیه گزارش ترو یهی
ممیررزی دایلرری تررأمیب تجهیررزات رايانررهای تررأمیب
دستگاه های یودپردام ح ابرسی دایلری شرعر و سرتاد
بانك ايجاد سرايت هرای اطرالن رسرانی فراينرد نمرومش
نیروی ان انی و فراينرد غربرا اولیره نیرروی ان رانی ام
هت برونسپاری مورد تجزيه و تحلیل دقیق قرار گرفتند.
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در نهايت تصمیم نهايی را شکل میدهند.

عالوه ايب مديران و تصمیم گیرندگان ه تند کره فعالیرت
مورد نرر را با تو ه به عوامل مختل ،امتیرامدهی کررده و

موضوع
شناسايي عوامل مؤثر بر
تصميم برونسپاري

طراحي مدل

شكل  .2مراحل انجام پژوهش

فعالیت هايی قابل ا را اسرت کره اوالً بره طرور مشرخص
تعري ،شده باشند و ثانیاً يکی ام دو گزينه برونسرپاری و
تأمیب دایلی را بتوان در مورد ننها انتخرا کررد .بره بیران
ديگر در مورد فعالیتهايی که الزات قانونی برای واگرذاری
ننها و ود دارد نیرامی بره بررسری ننهرا در مرد نی رت
(.)14

ايب مد که می تواند به مرديران در تصرمیمگیرری در
یصوص واگذاری فعالیتهرا کمرك نمايرد در ل رات
ایتصاصی با بریی ام مديران ارشرد بانركهرای مرکرزی
ملی سپه ملت م کب و صنعت و معدن مطرح و تعديل
شد و مورد تايید قرار گرفت .المت بره ذکرر اسرت کره بره
منرور ت هیل محاسبه شایصهای مد نررتافرزاری نیرز
طراحی شده است که کاربری مد را افزايش میدهد .ايب
مد در مورد تعدادی ام فرايندها مورد استفاده قرار گرفته
است که در ايب م اله به عنروان نمونره ترأمیب و پشرتیبانی
دستگاههای یودپردام تشريح گرديده است.

بريسي امكر پذيري برن ساريي ف رليم
مالحظرت قرنوني

در بریی موارد برون سپاری يك فعالیرت برا منرع قرانونی
روبرو است .ام ايب رو در تصمیمگیری تو ه بره م رررات
یاص بانکداری يا هر نون قروانینی کره برر بررونسرپاری
فعالیت موثر است ضروری است.

مدل مفهومي تحقيق
ب یاری ام ساممان ها تنها با در نررگرفتب مالك هزينره در
تصمیم برونسپاری فعالیتها و ناديده گررفتب ب ریاری ام
مالك هرای کیفری ديگرر ممینره شک رت یرود را فرراهم
نموده اند .هرچند برون سپاری دارای مزايای ب یاری است
ولی ري ك های متعددی نیز بره همرراه دارد کره بايرد در
تصمیمگیری لحراه شروند .در مرد ارائره شرده نخ رت
امکان پذيری برون سپاری فعالیرت برا تو ره بره قروانیب و
م ررات مو ود مالحرات اسرترات يك سراممان و و رود
تأمیبکنندگان توانمند بررسری مریشرود .در صرورتی کره
امکان بررونسرپاری فعالیرت و رود داشرته باشرد میرزان
مناسر بودن برونسپاری فعالیت با تو ه به ابعاد کیفری و
هزينهای ارميابی میگردد (شرکل  .)9ايرب مرد در مرورد

مالحظرت استراتژيص

امکان پذيری برونسپاری ام بعد مالحرات اسرترات يك برا
تو ه به  2عامل مير بررسی میشود.
* مرموييم برنص

برونسپاری به ساممانها ايب امکان را میدهد تا با تمرکرز
بر فعالیت اصلی یود منابع در ایتیار را به روش موثرتری
در راه ايجاد ارمش به کار گیرنرد .ام سروی ديگرر بریری
فعالیت ها ارتباس م رت یمی برا تح رق مأموريرت سراممان
داشته و انجات دایلی ننها حیاتی است .ام ايب رو تمايل به
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مطالعه تجارب برخي
سازمانهاي داخلي

مطالعه ادبيات
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برونسپاری فعالیت هايی که زء مأموريت اصلی سراممان

تعداد تامينکنندگان
اعتبار و نام تجاري

فرهنگ سازماني

مالحظات فانوني
فناوري
ارائه خدمت
امکانسنجي

هزينه

مالحظات استراتژيک

سرعت ارائه خدمت

بازار تامينکنندگان

کيفيت

کارکنان

ارزيابي
هزينهاي

انعطافپذيري

شكل  .3مدل مفهومی تصميم برونسپاري ()41

بیرونی ممکب است نتايج ميانباری برای بانك بره همرراه
داشته باشد.

* توانمودي محويي

فعالیتی زء توانمندیهای محوری بانك به شمار مریرود
که بانك در انجات نن ن بت به سراير رقبرای یرود مزيرت
دارد .ايب مزيت پايدار است و به سادگی نمریتروان ام نن
ت لید کرد؛ ممینهسام نفوذ در بامارهرای مختلر ،اسرت؛ و
برای مشتری ارمش ميادی دارد .بديهی است برونسرپاری
چنیب فعالیتی برا ري رك ام دسرت رفرتب مزيرت رقرابتی
ساممان همراه است.

* نابستگي مير ف رليمهر

در مررواردی کرره میرران فعالیررت مررورد بررسرری و سرراير
فعالیتهای ساممان واب تگی ميرادی و رود داشرته باشرد
برون سپاری ممکب است بر روند ا رايی فعالیت هرا ترأثیر
منفی داشته باشد .به عنوان ملا اگر فعالیتهرای متعرددی
ام یرو ی فعالیت مورد بررسی متأثر شروند يرا برالعکس
فعالیتهای ميادی پیشنیام انجرات فعالیرت مرورد بررسری
باشند هر گونه کوتراهی ترأمیبکننرده در ارائره بره موقرع
یرردمت مو ررر وقفرره در انجررات سرراير امررور سرراممان و
طوالنی شدن ممان ارائه ساير یدمات میگردد.

* امويم اطالعرت

بانكها در مواردی که فعالیت يا فرايند مورد نرر با م ائل
امنیتی و محرمانه ارتباس دارد تمايل کمتری به برونسپاری
نن نشان میدهند .افشا شدن چنیب مواردی نزد تأمیبکننده
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ارزيابي
کيفي

به شمار میروند اندك است.
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تأمیب کنندگان بال وه بیشتر باشد ري ك برونسپاری کمترر
یواهد بود .تعداد اندك تأمیبکننردگان ري رك واب رتگی
ساممان به ننهرا را افرزايش داده امکران ايجراد انحصرار را
فراهم میسامد.

* مرهيم سيرستگذايي ير تصميمگيري

* فورنيي ايائه خدمم

منرور ام فناوری فرايند تبرديل داده بره سرتاده اسرت کره
بهطورکلی مریتروان نن را شرامل سره بعرد سرختافرزار
نرت افزار و مغزافزار دان ت .ب ته بره اينکره بررونسرپاری
فعالیت تا چه حد بانك را در دستیابی به فناوری کارنمدتر

برزاي تيمي كوودگر

برون سپاری يرك فعالیرت م رتلزت و رود برامار مناسرر
ارائه دهندگان یدمت است .به طوريکه تح ق انتررارات و
اهدا مورد نرر بانك بدون و ود هری ترأمیبکننردة در

ياری رساند تمايل به برون سپاری نن افزايش میيابد .ايب
مورد را میتوان در قالر دستیابی به تجهیزات پیشررفتهترر
(سختافزار) دانش ديد تر (نرتافزار) و نیرروی ان رانی
متخصصتر (مغزافزار) ارميابی نمود.

دسترس وا د شراين و قابل اعتماد ممکب نخواهد بود.
بريسي ميزا مورسب بود برن ساريي
ف رليم
در صورتی که برونسپاری فعالیت با تو ه به عوامل ذکرر
شررده در بخررش پیشرریب ممکررب باشررد المت اسررت میررزان
مناسر بودن ايب تصمیم با تو ه به ابعاد مختل ،ديگرری
بررسی شود.

* سرعم ايئه خدمم

افزايش سرعت ارائه یدمات به مشتريان ام عوامرل ايجراد
مزيت رقابتی در ساممانها به شمار میرود .ام ايرب رو در
صورتی که با برونسپاری فعالیرت مردت ممران انجرات نن
کاهش يابد تمايل به برونسپاری افزايش میيابد.

ايزيربي عوامل كيفي
* اعتبري ن نرم تجريي

* ان طرفپذيري

اطمینان عمومی و اعتمراد مشرتريان پشرتوانه ب را و حفر
اعتبررار و شررهرت بانررك اسررت .ام ايرربرو تو رره برره اثررر
برون سپاری يك فعالیرت برر اعتبرار و نرات تجراری بانرك
ضروری است .ايب احتمرا و رود دارد کره برا شک رت
تأمیبکننده در ارائه یدمت بر اعتبار و نرات تجراری بانرك
لطمه وارد شود .ام ايب لحاه هر چه ارتباس بیشتری میران
فعالیت (يا یدمت) با نات تجاری يرا اعتبرار بانرك و رود
داشته باشد تمايل به برونسپاری نن کمتر است.

منرور ام انعطا پذيری توانرايی سراممان بررای م ابلره برا
تغییر شراين ک ر و کار و ت اضرای مشرتريان اسرت .در
صورتی که با برونسپاری فعالیت بر میزان انعطا پرذيری
ساممان افزوده شرود تمايرل بره بررونسرپاری نن افرزايش
میيابد.
* كريكور

معموالً برون سپاری با کاهش اندامه ساممان همرراه اسرت.
ام طرفی بزرگتريب دغدغه کارکنان امنیت شغلی است که
با برونسپاری بره یطرر مریافترد .ام ايرب رو در ارميرابی
تصمیم برونسپاری لحاه کرردن ترأثیرات نن برر روحیره
انگیزه و وفاداری کارکنان ضرورت دارد .بریی ساممانهرا
بررای کراهش اثرررات منفری بررونسررپاری برر کارکنرران ام
استرات یهايی نریر گردش شغلی کارکنان استفاده میکنند.

* ت داد تيمي كوودگر

تأمیب کنندگان یارج ام بانك معموال مؤس اتی ه تند که
در ارائه مجموعرهای ام یردمات وير ه بره مشرتريانشران
تخصص دارنرد .ايرب بردان معنری اسرت کره ننهرا دارای
مهارتهای منحصربه فردی در مديريت فرايندهای ک رر
وکار یود ه تند .به عالوه صرفه ويیهرای م یراس بره
ننها امکان میدهد تا منرابعی را در ایتیرار بگیرنرد کره ام
ترروان غالررر بانرركهررا یررارج اسررت .هررر چرره تعررداد

به هر حا هر چه اثرات منفری بررونسرپاری فعالیرت برر
روحیه و انگیزه کارکنان بیشتر باشد تمايل به برونسپاری
نن کمتر است.
00
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فعالیت هايی دارای ماهیت سیاستگذاری ه تند که با انجات
ننها چارچوبی برای اتخاذ تصمیمات مديريتی فراهم شود.
ساممانها فعالیتهايی که چنیب ماهیتی دارند برونسرپاری
نمیکنند.
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* كيفيم

يکی ام داليل عمده ساممانهرا در بررونسرپاری افرزايش
کیفیت محصوالت اسرت .برديهی اسرت در صرورتی کره
برون سپاری يك فعالیت بر کیفیت یرو ی نن اثرر ملبرت
داشته باشد تمايل به برونسپاری نن افزايش میيابد.
*فرهوگ سرزمرني

فرهنررگ سرراممانی سی ررتمی ام اسررتنباطات معررانی و
ارمش های مشترك است که در بیب اعضای يرك سراممان
ان جات و يکپارچگی ايجاد نموده و نحوه واکنش ننهرا در

و مخالفت با امتیام ملبت مشخص میگردند .در هر دو
حالت ذکر شده به عردت مواف رت يرا مخالفرت امتیرام
صفر ایتصاص میيابرد .بره ايرب ترتیرر هرر يرك ام
عوامل موثر بر تصمیم برون سپاری فعالیرت ب رته بره
هررتگیررری نن امتیررامی برریب  -1تررا  +1مرریگیرنررد
( دو .)2
 .2میزان اهمیت هر عامل در تصرمیم بررونسرپاری بايرد
مشخص شود .به عبارت ديگر با تو ه به گرزاره بیران
شده کاربر بايد مشخص سامد تو ه بره هرر عامرل در
تصمیم برونسرپاری چ ردر اهمیرت دارد .میرزان ايرب

برابررر تحرروالت محیطرری را شررکل مرریدهررد .ارمشهررای
فرهنگی معیارهای یو يا بد بودن پديدهها را در ساممان
تعییب میکنند .برونسپاری ممکب است ملالً ام طريق وارد
کردن ايدههای نو فناوریهای ديد و ...ممینره ايجراد يرا
ت ويت يك ارمش فرهنگی مطلو را در سراممان فرراهم
کند .در چنیب شررايطی تمايرل بره بررونسرپاری فعالیرت
افزايش میيابد.
ايزيربي عرمل هزيوه

هزينرره يکرری ام مهررمتررريب عوامررل مررؤثر در تصررمیم
برونسپاری ساممانها بره شرمار مریرود .ام ايرب رو المت
اسررت هزينرره تررأمیب دایلرری فعالیررت در م ابررل هزينرره
برون سپاری م اي ه شود .هر قدر صرفه رويی حاصرل ام
برونسپاری فعالیت بیشتر باشرد تمايرل بره بررونسرپاری
بیشتر است.
قواني

اهمیت ام صفر به مفهوت اهمیت ب یار کم تا يك بره
مفهوت ب یار مهم متغیر است .به ايب منرور میتوان ام
رويکردهای مو رود همچرون فراينرد تحلیرل سل رله
مراتبی استفاده کرد.
با مشخص شردن میرزان اهمیرت و امتیرام هرر عامرل
می توان شایص کیفی تصمیم بررونسرپاری فعالیرت را ام
رابطه  1محاسبه نمود:

تصميم ن نحوه محرسبه شرخصهر

شرخص كيفي

رابطه ()1

در بخش پیشیب عوامل کیفی موثر بر تصمیم برونسرپاری
ام دو منرر امکانپذيری و مناسر بودن معرفی گرديرد .در
ادامرره قرروانیب تصررمیم حرراکم بررر ننهررا و نحرروه محاسرربه
شایصهای کیفی بیان میشود.

ايی که
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در رابطه با محاسبه شایص کیفی برونسپاری مروارد
مير قابل ذکر است:
 .1در مورد هر يك ام عوامل مؤثر بر تصمیم برونسپاری
گزارهای ارائه میشود که کاربر بايد میزان مواف رت يرا
مخالفررت یررود را بررا نن اعررالت دارد .مواف ررت بررا
گزارههايی که ايده برونسپاری را ت ويت مریکننرد برا
امتیام ملبت و مخالفت با ننها با امتیام منفری مشرخص
میشوند .بهطور مشابه در مورد گزارههرايی کره ايرده
تأمیب دایلی را ت ويت میکنند مواف ت با امتیام منفی

مدلي براي تصميم برونسپاري در بانك صنعت و معدن (تأمين و پشتيباني دستگاههاي خودپرداز)

جدنل  .2نحوه محاسبه امتياز هر عامل مؤثر ()41

0

1

2

9

4

معاد عددی ()x

تقويم برن ساريي ()-1

-1

-0.2

0

0.2

1

داخلي ()1

1

0.2

0

-0.2

-1

جهمگيري گزايه

تقويم تيمي

 =(Quality appropriateness Index) QAIشایص تناسر کیفی
 = (Strategic Feasibility Index) SFIشایص امکانسنجی استرات يك
 =rjامتیام عامل jات
 =wjاهمیت عامل  jات
م دار شایص کیفی همواره عددی بیب صفر ترا يرك
یواهد بود .در صرورتی کره ايرب م ردار کروچکتر ام 0.2
باشد تأمیب دایلی فعالیت توصیه میشود؛ و در حالتی کره
بزرگتر ام  0.2باشد برونسپاری فعالیت توصیه مریگرردد.

بديهی است هر چه شایص محاسبه شده به دو سر طی،
(يعنی صفر و يك) نزديكتر باشد توصریههرا برا قطعیرت
بیشتری همراه ه تند؛ و در حالتی که شرایص برابرر 0.2
باشد با عدت قطعیت روبرو ه تیم (شکل .)4

توصيه به برونسپاري

4

x
)(  1
2
x
) (1 
2

امتیام ()r

مخرلف

مخرلف

نه موافق

موافق

موافق

مخرلفم

توصيه به تامين داخلي

5

5.0
شکل  .2دامنه تغييرات شاخص كيفی ()41

ايی که

 .9ايرب مررد دو شرایص کیفرری محاسربه مرریشرود کرره
شایص او میزان امکران پرذيری بررونسرپاری را برا
تو ه به مالحرات استرات يك بانك محاسبه میکند و
شایص دوت میزان مناسر بودن برونسپاری را انردامه
مینمايد.

 = (Cost Appropriateness Index) CAIشررایص
تناسر هزينهای
 =Iارمش فعلی کل هزينه تأمیب دایلی
 =Oارمش فعلی کل هزينه برونسپاری
شایص هزينهای نیز همواره عددی بیب صفر ترا يرك
یواهد بود و مشابه شایص کیفی تحلیل میگردد (شرکل
.)2

شرخص تورسب هزيوهاي

به منرور محاسبه شرایص تناسرر هزينره ای ام رابطره 2
استفاده میشود.
رابطه ()2

I  O
I  O


when
)  0.5.( I / O
CI  
1  0.5.(O / I ) when
توصيه به برونسپاري
3

توصيه به تامين داخلي
3.2

شكل  .5دامنه تغييرات شاخص هزينهاي ()41
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كرمالً

ترحدندي

نه مخرلف

ترحدندي

كرمالً

ميزا موافقم ير
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ت يي

اهميم نسبي م يريهر

به منرور انجات ايب ارميابی نخ ت اهمیت ن بی معیارهرا
ام طريق رويکرد تحلیل سل له مراتبی تعییب شرده اسرت.
به ايب منررور پرسشرنامهای در ایتیرار بریری ام مرديران
بانك صنعت و معدن قرار گرفتره و نهايتراً برا روش AHP
گروهی و نرتافرزار  Expert Choiceتحلیرل شرده اسرت.
امتیام معیارها نیز بر اساس مد ارائه شده تعیریب گرديرده
است.
رردو  9اهمیررت ن رربی و امتیررام معیارهررا را نشرران
میدهد.

ن پشتيبرني

دستگرههري خودپرداز دي برنص عو م ن م د

ب ریاری ام مؤس رات مرالی در ترالشانرد ترا برا تردارك
دستگاههای یودپردام که ام طريق نن مشتريان مریتواننرد
مبرادالت برانکی رومانره یررود را انجرات دهنرد ام مزيررت
بهرهوری و سود ناشری ام یردمت بره مشرتری بهررهمنرد
شوند .با تو ه بره هزينره ن ربت ًا سرنگینی کره یريرد ايرب
تجهیزات به ساممان وارد میکند بانرك صرنعت و معردن
تصمیم به بررون سرپاری ترأمیب و پشرتیبانی دسرتگاههرای
 ATMگرفته است .در ايب بخش مد ارائره شرده بررای

جدنل  .3اهميت نسبی و امتياز معيارها
معيارهاي امکانسنجي استراتژيک

اهميت نسبي )(w

امتياز )(r

معيارهاي سنجش تناسب کيفي

اهميت نسبي )(w

امتياز )(r

ماموريت

0.122

0.220

اعتبار و نات تجاری

0.011

-0.12

توانمندی محوری

0.11

0.20

تعداد تأمیبکنندگان

0.021

-0.22

امنیت اطالعات

0.013

0.220

واب تگی میان فعالیتها

0.032

0.200

ماهیت سیاستگذاری يا تصمیمگیری

0.414

0.120

0.12
فناوری ارائه یدمت

1

0.01

1
سرعت ارائه یدمات

0.012

1

انعطا پذيری

0.011

0.2

روحیه کارکنان

0.111

0.22

کیفیت

0.911

0.2

ارمشهای فرهنگی ساممان

0.111

-0.22

بريسي امكر پذيري برن ساريي

محرسبه شرخص امكر پذيري استراتژيص

در مورد برونسپاری ايب فعالیت منع قانونی و ود نردارد.
به عالوه اينکه به تعداد کافی ترأمیبکننرده بیرونری و رود
دارد .اما در یصوص مالحرات استرات يك ايرب تصرمیم
شایص امکانپذيری استرات يك محاسبه شده است.

بره منررور بررسری مالحررات اسرترات يك ايرب فعالیرت
پرسشنامه ای در ایتیار بریری صراحبهنررران بانرك قررار
گرفته است .سپس بر اساس رابطه  1و استفاده ام میرانگیب
02
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ننچه م لم است نتیجه ايب مد به عنوان يك ياريگر
تصمیم مطررح اسرت و اتخراذ تصرمیم نهرايی بره میرزان
ري ك پذيری مديران و نگرش ننها بره بررونسرپاری نیرز
ب تگی دارد.
ايزيربي تصميم برن ساريي تيمي

ارميابی ايب تصمیم به عنوان يرك نمونره مرورد اسرتفاده
قرار میگیرد (.)14
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شکل  1ايگاه شایص امکانپذيری استرات يك را در
طی ،توصیهها نشان میدهد.

نررات شایص امکانپرذيری اسرترات يك محاسربه شرده
است.
SFI= 0.110

3

3.2
3.223

شكل  .6شاخص امکانپذيري استراتژيک برونسپاري فعاليت تأمين و پشتيبرني

ATM

بريسي ميزا مورسب بود برن ساريي

شرخص تورسب كيفي

پس ام بررسی امکانپذيری برونسپاری فعالیت المت است
میزان مناسر برودن تصرمیم برا تو ره بره ابعراد کیفری و
هزينهای ارميابی میگردد .به ايب منرور دو شایص کیفری
و هزينهای محاسبه میشود.

در مررورد شررایص تناسررر کیفرری همچررون شررایص
امکرررانپرررذيری اسرررترات يك پرسشرررنامهای در ایتیرررار
صاحبهنرران بانك قرار گرفته و بهطور مشابه تحلیل شرده
است.
QAI= 0.121
شکل  1ايگاه ايب شرایص را در طیر ،توصریه هرا
نشان میدهد.

توصيه به برونسپاري
3

توصيه به تامين داخلي
3.2

3

3.252

شكل  .7شاخص تناسب كيفی برونسپاري فعاليت تأمين و پشتيبانی

ATM

 .1شناسايی عوامل هزينه ما يا درنمدمای ناشی ام اتخراذ
هر تصمیم (برونسپاری يا تأمیب دایلی) ( دو )4
 .2انتخا يك دوره ارميابی  2ساله
 .9لحاه کردن نرخ بامده سرمايه ساالنه
 .4برنورد ت اضای ساالنه برای یرو ی فعالیت

شرخص تورسب هزيوهاي
محاسبه شایص هزينهای برونسپاری با تو ره بره نکرات
مير صورت گرفته است:
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توصيه به برونسپاري
3

توصيه به تامين داخلي
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جدنل  .4عوامل مؤثر در هزينه تأمين داخلی يا برون سپاري
عوامل هزيوه (ديآمد) تيمي

داخلي

ATM

عوامل هزيوه (ديآمد) برن ساريي

مبلغ پردایتی به پیمانکار طی دوره ارميابی

نیروی ان انی
یريد نرتافزار دانش فنی...
بیمه اموا و دارايیها
(ارمش اس اس دارايیهای یريداری شده در پايان دوره ارميابی)
تعمیر و نگهداری

شکل  1ايگاه ايب شرایص را در طیر ،توصریه هرا
نشان میدهد.

با تو ه بره مروارد ذکرر شرده و برر اسراس رابطره 2
شایص تناسر هزينهای برونسپاری محاسبه شده است:
= 0.110CAI

توصيه به برونسپاري
3

توصيه به تامين داخلي
3

3.2
3.223

شكل  .8شاخص تناسب هزينهاي برونسپاري فعاليت تأمين و پشتيبانی

همانطور که مشاهده می شرود در مرورد بررونسرپاری
تأمیب و پشتیبانی دستگاههای یودپردام هر سه شایص با
شدت ن بتاً قوی برونسپاری را به عنروان گزينره مناسرر
تصمیم توصیه میکنند.
قابل ذکر است که ايب مد در مورد فعالیتهای ديگر
ام ملرره «ح ابرسرری دایلرری» و «ترردويب و بررامنگری
م تندات» نیز به ا را در نمده اسرت .نترايج حراکی ام نن
اسررت کرره در مررورد فعالیررت ح ابرسرری دایلرری ام بعررد

ATM

نتيجهگيري
اگرچه امرومه ب یاری ام مديران برای دستیابی بره اهردا
استرات يك و تراکتیکی یرود ام بررونسرپاری فراينردهای
ک ر و کار بره عنروان يرك رويکررد مرديريتی قروی و
انعطا پذير استفاده میکنند در مطالعه ادبیات مدلی کره
تمامی ابعاد المت را برای تصمیم برونسپاری در مؤس ات
مالی و بانکی لحاه کند مشاهده نمیشود .ايرب م الره در
پاسخ به سرؤاالت تح یرق مردلی بررای ارميرابی تصرمیم
برونسپاری فعالیت های بانك صنعت و معدن ارائره کررده
است .در ايب مد عوامل مؤثر برر تصرمیم بررونسرپاری
شامل شانزده معیار در سه دستهی امکرانپرذيری تناسرر
کیفی و تناسر کمّی شناسايی شدند .نخ ت امکانپرذيری
برونسپاری فعالیت با تو ه به قوانیب و م ررات مو رود
مالحرات استرات يك ساممان– شامل  2معیرار ماموريرت
توانمنرردی محرروری امنیررت اطالعررات واب ررتگی میرران
فعالیرتهرا و ماهیرت سیاسرتگذاری و تصرمیمگیررری -و

مالحرات استرات يك توصیه به برونسپاری نمیگردد هر
چند برونسپاری ام مزايای کیفی و هزينرهای قابرل قبرولی
بریرروردار اسررت؛ در مررورد فعالیررت ترردويب و بررامنگری
م تندات نیز شدت توصیه به برونسپاری در هر سه بعرد
ضعی ،است به عالوه اينکره در شررون بررونسرپاری برا
افزايش هزينه روبرو ه تیم ولی با طی شدن دوران گرذار
اولیه برونسپاری ام نرر هزينه ای م رون به صرفه یواهد
بود.
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یريد قطعات و تجهیزات یاص

مدلي براي تصميم برونسپاري در بانك صنعت و معدن (تأمين و پشتيباني دستگاههاي خودپرداز)

و ود تأمیبکنندگان توانمند بررسی میشرود .در صرورتی
که امکان برونسپاری فعالیت و رود داشرته باشرد میرزان
مناسر بودن برونسپاری فعالیت برا تو ره بره معیارهرای
کیفی – شامل اعتبار و نات تجاری تعرداد ترأمیبکننردگان
فناوری ارائه یدمت سرعت ارائه یدمت انعطا پذيری
روحیه کارکنان کیفیت و ارمش های فرهنگی سراممان -و
معیار هزينهای ارميابی میگردد .به ايب ترتیر سه شایص
برررای ارميررابی تصررمیم برررونسررپاری محاسرربه مرریشررود:
شایص امکان پذيری شرایص تناسرر کیفری شرایص
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