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 مقدمه -1

 مورد هایمهارت که زمانی. رودمی کار به آمیز آنموفقیت اجرای برای گوناگونی هایروش و دارد حیاتی اهمیت هاسازمان برای فناوری اطالعات امروزه

 سپاریکه برون کرد پیدا دسترسی موردنظر تخصصی خدمات به توانمی سپاریبرون از با استفاده نباشد، دسترس در کشور داخل در يا و سازمانيک  در نیاز

فناوری  سپاریبرون هرچند .انجام شود شرکتیدرونـ  مرزیبرون( 3) و شرکتیبرون ـ مرزیبرون( 2) ،شرکتیبرونـ  مرزیدرون( 1: )شكل سه تواند بهمی

در منطقة  اطالعات فناوری سپاریبرون هایريسک شناسايی پژوهش، ايناز هدف ناديده گرفته شود.  آن هایريسک نبايد مزايای زيادی دارد اما اطالعات

 فاز واقع در که باشدامیرآباد میبندر  در سپاریبرون انواع از يک هر در هاريسک متفاوت اهمیت بیانگر اين تحقیق، نتايج باشد.می اقتصادی بندر امیرآباد ويژة

 کمک کند.  هاريسک اين مديريت برای مناسب تصمیمات اتخاذ جهت مديرانه ي تواندمی و دهدمی پوشش را( ريسک تخمین)اول مديريت ريسک 

يا سازمان  سنگین به شرکتهای هزينه سپاری تنها منجر به تحمیلبرون، سپاری فناوری اطالعات فراهم نشودمناسب برای برون اگر رابطة

بسیار مهم است که مديريت از عوامل اساسی موجود در شود. ت و همچنین امنیت پايین اطالعاتی میسپارنده و از دست دادن کنترل بر کیفیت خدمابرون

های و امنیت اطالعاتی همراه با ريسک ختالفهای حل اسطح خدمات نیروی انسانی، مكانیزم مانندعواملی  ،سپاری اطالع کافی داشته باشدقراردادهای برون

 تر عمل کنیم. درستسپاری تصمیمات مديريتی مرتبط با برونکند تا در اتخاذ سپاری به ما کمک میمخاطرات برونخت سپاری. شناموجود در فرآيند برون

 مسئله ان یب -1-1
 میلیون تن کاال در فاز اول 5/7هكتار و ظرفیت  1060در حدود که با وسعتی  است امیرآباد بهشهر انجام شده اقتصادی بندر ويژة منطقة اين تحقیق در

حلقه باشد و از بنادر نسل سوم می میلیون تن کاال رسید. منطقة ويژة اقتصادی بندر امیرآباد 18به ظرفیت آن  1394با تكمیل فاز سوم درسال  شروع شد و

شناسايی انجام اين تحقیق  هدف از .رسدباد و در جنوب به بندرعباس میمال اروپا به روسیه و امیرآکه ازششود محسوب می اصلی کريدور شمال و جنوب

 باشد.میدر بندر مذکور  های ناشی از برون سپاری فناوری اطالعاتريسک

باالخص خدمات  امور و خدمات مختلف یسپاراقدام به برون یو خصوص یدولت یهاخانهها و وزارتها، مؤسسات، سازماناز شرکت یاریامروزه بس

 اطالعات یفناور یسازادهیو پ یاز آنجاکه طراح. خوردیها به چشم مبخش رياز سا شتریاطالعات ب یموضوع در بخش فناور نياند و اخود کرده یبانیپشت

اطالعات خود را به  یو تخصص، خدمات فناور يیمتعدد از جمله عدم توانا ليها بنا به دالسازمان اي ها، اکثر شرکتای دارددهیچیمراحل متعدد و پ

حوزه  نياريسک در له ئمسگسترش است  حالروز در بهروز رانياطالعات در ا یفناور یهاپروژه یسپاربرون با توجه به اينكه سپارند.یم یرونیب یهاشرکت

 کند. اهمیت بیشتری پیدا می

 مسئلهضرورت  -1-2
 آوردن دست به انتظار اطالعات، فناوری سپاریبرون به آوردن روی با هاسازمان است کهين علت ه ابندر امیرآباد  ب اهمیت انجام چنین پژوهشی در 

 بر عالوه .پرورانندمی سر در را جديد هایفناوری بهتر به دستیابی و خدمات کیفیت بهبود، پذيریانعطاف افزايش، اقتصادی جويیصرفهجمله  متنوعی از منافع

 اثرات سازمان، مديريت و عملكرد بر روزمره اثرات عالوه بر و کندمی تبديل متغیر هزينه به را ثابت هایهزينه از بخشی فناوری اطالعات، سپاریبرون اين،

 تاثیر نیز رقابتی بلندمدت شرايط بر بلكه ،هاو سازمان هاشرکت هایهزينه ساختار برنه تنها  وضوح به سپاریبه برون تصمیم. دارد نیز بلندمدت و راهبردى

 و اطالعاتی هایفناوری شدن ترتخصصی و شدن ترپیچیده با . همزماندهدند شد، تغییر میخواه مواجه آن با هاشرکت که را هايیريسک ماهیت و گذاردمی

 بر سپاری، تكیهبرون از منظور. خوردمی چشم به هاها و سازمانشرکت در اطالعات فناوری ايجاد سپاری برایبرون سوی رشدی به به رو روند ارتباطی،

 داشته هاسازمان برای ایمالحظهقابل معايب و مزاياتواند می رويكرد، اين آنجاکه از. است افزوده ارزش دارای هایفعالیت انجام برای سازمانیبرون نیروهای

 برای توجهیقابل مزايای تواندسپاری میبرون. دهندقرار می توجه مورد راهبردى تصمیمى عنوان به را اطالعات فناوری سپاریبرون هاسازمان امروزه، باشد،

اطالعات، تمرکز روی شايستگی،  فناوری متخصصان به دسترسی و خدمات کیفیت افزايش ها،هزينه کاهش به توانجمله می آن از که داشته باشد هاسازمان

و  نامطلوب نتايج و شودمی مواجه مخاطره با سپاریبرون شرايط، برخی در حال، اين با. دکر اشارهجويی های جديد و صرفهدسترسی به تكنولوژی افزايش



 پیامدهای اينبرای بررسی . بكشاند نابودی ورطه به را حتی آن و دکن منحرف خود راهبردى مسیر از را سازمان تواندمی و آوردمی بار به ایغیرمنتظره

نتايج حاصل از اساس  تا برشد سپاری فناوری اطالعات در بندر امیرآباد پرداخته های برون، در اين تحقیق به بررسی ريسکهای مربوطهاحتمالی و مخاطره

 .اقدامات الزم معمول گردد ،آن

 پیشینة پژوهش -1-3
 کننده بیرون از سازمان براساس قراردادرضهگیری به عسازمان و واگذاری حق تصمیم های داخلی يکبعضی ازفعالیت از عمل انتقال عبارتسپاری برون

شود. میگیری نیز در اغلب موارد واگذار شوند، بلكه عوامل تولید و حق تصمیمها منتقل میسپاری نه تنها فعالیت. در حقیقت و در عمل، در برونباشدمی

 هاشرکت امروزهشد.  شروع کرد، آغاز يونیواك و اندرسون با آرتور را خود قرارداد الكتريک جنرال گروه که زمانی 1954 سال از اطالعات فناوری سپاریبرون

 پیمانكار با ارتباط ماهیت گیرند ومی عهده بر را آن ريسک و مديريت نیز کنندگانتأمین و نمايندمی سپاریبرون بیشتری با عمق را خود خدمات از بسیاری

 (.2000 ،2)يانگ و هونگ است نموده تغییر نیز

 رفع ای،هسته شايستگی روی تمرکز ها،هزينه کاهشکردند:  بندیطبقه دسته پنج به را اطالعات فناوری سپاریبرون داليل همكارانش و اسمیت

   ( 1998، 3)اسمیت و  همكاران محیطی عوامل و اطالعاتی هایسیستم کیفیت و قابلیت افزايش نقدينگی، نیازهای

 عواقب آنها به توجهیبی که اندنموده ذکر را آن موفق اجرای راه سر بر مشكالت و موانع بسیاری تحقیقات سپاری،برون بسیار مزايای رغمعلی

 ،کارفرما هایتوانايیدستة کلی:  11ه ب را اطالعات فناوریسپاری نبرو در موجود هایالکوو ريسک و همراه دارد. ناکاتسو به هاشرکت برای ناپذيرینجبرا

 روحی وضعیت ،سیاسی جغرافیای ،مالی امنیت، قوانین، راهبردی، های ريسک قرارداد، مديريت کارفرما، و پیمانكار ارتباطات پیمانكار، شرکت هایتوانايی

 شناسايی را اطالعات فناوری هایپروژه ريسک مهم عامل 6 همكاران و. لی (2009، 4ناکاتسو و الکووو اند )نموده بندیتقسیم فناوری هایوريسک کارکنان

 (.2010و همكاران،  5) لی پرداختند عوامل اين ارزيابی به است، زبانی معیارهای آن مبنای که جديد رويكردی معرفی باو  کردند

 ايران با هدف شناسايی در اطالعات فناوری سپاریبرون انواع در موجود هایريسک بندیاولويت و الهی و همكاران به پژوهشی تحت عنوان شناسايی

 نظر از هاريسک اين اهمیت میزان تعیین و ايران های فناوری اطالعاتشرکت در اطالعات فناوری سپاریبرون گانهسه انواع در موجودهای ريسک

 کهبود  اطالعات کشور های فناوریشرکت در سپاریبرون انواع از يک هر در هاريسک متفاوت اهمیت بیانگر اين تحقیق، نتايج. پرداختند مذکور هایتشرک

الهی و کمک کند ) هاريسک اين مديريت برای مناسب تصمیمات اتخاذ جهت مديرانبه  تواندمی و دهدمی پوشش مديريت ريسک را اول فاز واقع در

 (.1390 همكاران،

از  استفاده با کار و کسب فرآيندهای سپاریبرون جهت شاخصه چند یریگتصمیم مدل يک پژوهشی تحت عنوان ارائه ،(1389مهرگان و همكاران )

 انجام دادند. در اين پژوهش، تنهآذين فرآيندهای شرکت سپاریبرون جهت شاخصه چند یریگتصمیم مدل يک ارائهبه منظور  ،ایشبكه تحلیل فرايند تكنیک

 خبرگان نظرات اعمال با وشد  استخراج سپاریبرون در فرآيند کنندهمینتأ انتخاب بر ثیرگذارتأ شاخص 19 علمی، مستندات و مقدماتی تحقیقات انجام از پس

 استراتژی انتخاب و مطالعه مبنای آنها باالی اهمیت دلیل به کنندهتامین اعتبار و شهرت و کیفیت هزينه، سازگاری، شاخص 4 ها،شاخص اين میان از صنعت

 ارتباط وجود و مطمئن هایمحیط در استفاده قابلیت جمله از ایتحلیل شبكه فرآيند روش خاص هایويژگی به توجه باگرديد.  تنهآذين شرکت سپاریبرون

 در. گرديد استفاده سپاریبرون انجام عدم و دور صورته ب پاریسبرون صورت نزديک،ه ب سپاریبرون گزينه سه بندیاولويت جهت روش اين از معیارها بین

 برخوردار باالتری امتیاز از سپاریبرون انجام عدم و دور صورته ب سپاریبه برون نسبت نزديک صورته ب سپاریبرون که نشان داد مطالعه نتايج پايان

 .دارد قرار اولويت در وباشد می

                                                           
  Yang & Huang 2   

Smith et al  3   
Nakatsu & Iacovou  4   

Liu and et  5  



مورد  9ين منظور با مطالعه به ا د.کردنسپاری فناوری اطالعات ارائه چارچوبی برای تحلیل ريسک برونبر مبنای نظرات مشتريان، ( 2012) 6وارنر و ابدال

ريسک مربوط به هر حوزه را به  عواملو سپس  کردندهای اصلی برای ريسک بحرانی در پروژه را شناسايی سپاری ابتدا حوزههای بروناز موارد ناموفق پروژه

و گسترة  تیم کاری و مشتريانط سازمانی، برنامه ريزی و کنترل، گی، قرارداد، مالی، حقوقی، محی: پیچیدهای اصلی ريسک عبارتند ازاين حوزه دست آوردند.

 بوده است. شده مطرح ی و پیچیدگی در همه موارد مطالعهتیم کار که ريسک مربوط به ،نیاز پروژه

برای کارفرما و هم طوری که منفعت هم ه ب کننده بررسی کردندتأمینهم از نظر کارفرما و هم از نظر ها را ريسک( 2006) 7يامااسی بری سن و ين 

از » پیشنهاد شد و عواملی شامل ISسپاری های برونوتحلیل ريسکدر اين پژوهش يک مدل رياضی برای تجزيه کننده در نظر گرفته شده باشد.برای تأمین

 شدند. شناسايی  هاکترين ريسعنوان مهمه ب «زنیچانه»و  «زير کار شانه خالی کردن

 به تعیین ريسک ،یفاز یاطالعات با استفاده از تئور تیامن سکير تيريمد یبرا یچند بعد كرديروتحت عنوان در پژوهشی ( 2014) 8سیلوا  و همكاران

 دسترسی شامل اطالعات امنیت بعد 5پژوهش بر اساس  اين .فازی پرداختند تئوری اثرات آن بر اساس وتحلیلتجزيه و شكست حالت شامل اطالعات، امنیت

جنبة  ترينمهم داد نشانپژوهش  نتايج انجام شد. امن اطالعات هایسیستم توسعه و امنیت مديريت ،هازيرساخت ،ارتباطات امنیت ها،سیستم و اطالعات به

 ترين عامل در زمینة امنیت،دهد مهماين پژوهش نیز نشان میدر سا و کارشناسان بندرامیرآباد می باشد. استخراج نظرات رؤ اطالعات ،امنیتريسک در زمینة 

 باشد. میها امنیت اطالعات ونگهداری داده

 روش تحقیق -2

جامعة آماری اين تحقیق  است. پیمايشی توصیفی ـ نوع ازها گردآوری دادهاز لحاظ میدانی و  ،موقعیت به لحاظو  کاربردی ،اين تحقیق بر حسب هدف

 با نمونه حجم باشد.می 160به تعداد  1394در سال اقتصادی بندر امیرآباد با مدرك تحصیلی لیسانس به باال  منطقة ويژة کارشناسان و مديرانشامل کلیه 

 زمینة ر از افراد متخصص و مجرب درنف 13 تعداد گروه اول شاملگروهی است.  دونمونة آماری اين تحقیق شامل  .شد محاسبه کوکران فرمول از استفاده

 انتخاب شده است. نفری  160آماری  اساس جدول کرجسی مورگان از جامعة برباش که مینفر 113 و گروه دوم تعداد باشد میفناوری اطالعات 

و مقاالت  هانامهبا مراجعه به کتب، پاياندر آن، که محقق  باشدمی ای و میدانیکتابخانهشامل آوری اطالعات به صورت ترکیبی ، روش جمعدر تحقیق

سپاری از طريق متخصصین مجرب بندرامیرآباد های برونريسک نسبت به احصایروش دلفی  همچنین با استفاده از .آوری اطالعات پرداخته استبه جمع

سشنامه از روايی محتوايی گرديد. برای تعیین روايی پرآوری سوالی از کارشناسان و مديران بندر جمع 24شده طی پرسشنامه های احصاءريسک شد.اقدام 

مورد  نهايی نامهپرسش طراحی در آنها اصالحی نظرات و شد داده قرار خبرگان و کارشناسان اختیار در مقدماتی پرسشنامهاستفاده شد، به اين صورت که 

مقدار آن  شد کهمحاسبه  SPSSافزار ضريب پايايی پرسشنامه توسط نرم استفاده شد.از روش ضريب آلفای کرونباخ استفاده قرار گرفت. برای تعیین پايايی، 

 به دست آمد.  996/0 برابر

 هاتجزیه و تحلیل داده -3

  پژوهش: سوال اصلی

 دی بندرامیرآباد کدامند؟اقتصا ويژة منطقةفناوری اطالعات در مربوط به های سپاری پروژهريسک برون عوامل

 :سوال فرعی

  به چه صورت است؟ها ريسکتاثیرگذاری و اولويت ترتیب 

 

                                                           
 Abdullah, L.M., & Varner  6 

 Bryson&Ngwenyama-Osei 7     
 Silva& al 8  



 سپاریشناسایي عوامل ریسک برون -3-1
نظر  و روش دلفی، از ات در بندر امیرآبادهای فناوری اطالعسپاری پروژههای برونريسک به منظور پاسخ به پرسش اصلی پژوهش يعنی شناسايی

نداشتن نیروی انسانی متخصص و کافی ( 1به دست آمد: )شرح ه اين ب های فناوری اطالعاتپروژهسپاری برونهای ريسکاستفاده شد، که عوامل  خبرگان

های مرتبط جهت عدم توانايی مالی و مهارتی کافی شرکت (3، )عدم برآورد قطعی هزينه و زمان اجرای پروژه توسط پیمانكار( 2، )شرکت پیمانكار

علت واگذاری وظايف به يک شرکت ه کاهش يادگیری سازمانی ب( 5، )شدهسپاریهای برونهاضافی در پروژ های پنهان و( هزينه4، )هاپاری پروژهسبرون

سودجويی احتمالی ( 8، )کاهش عملكرد کارکنان بندر( 7، )در هنگام انجام پروژه پیمانكار از سوی کار نگرفتن افراد کلیدی و مهم پروژهبه( 6، )خارج از سازمان

های رزيابی و ارائه تايیديه به پروزهعدم وجود ساختار اداری منسجم جهت ا( 9، )شدهاز قرارداد واگذار محدوديت شناختی پرسنل بندردلیل ه پیمانكار ب

انواع  ايجاد کدهای مخرب يا (11، )کارییل تغییرات در فرآيندهای دله ب( مقاومت کارکنان بندر 10، )شده فناوری اطالعات در حین و پس از اجراسپاریبرون

کاهش امنیت اطالعات ونگهداری ( 13، )افزارمنظور توسعة نرم نويسی بهنامناسب بودن زبان برنامه (12، )افزاریويروس از طريق پیمانكار در محصوالت نرم

( 16، )بودن کیفیت خدمات پیمانكارپايین ( 15، )های فناوری اطالعات بندر و وابسته بودن به عملكرد واحدهای ديگرانجام پروژه در خیر( تأ14، )هاداده

ها به ( وجود تحريم18، )هاآن بر پروژه ثیرصادی و تجاری در زمان قرارداد و تأبروز مشكالت اقت (17، )گیری ونظارت بر عملكرد پیمانكاربروزمشكالت اندازه

عدم ( 20، )کنونیافزارهای ماهنگی تكنولوژيک با سیستم نرمعدم يكپارچگی و ه( 19، )روز دنیاهعنوان مانعی جهت دستیابی به تكنولوژی و فناوری ب

عدم انتقال دانش فنی از طرف پیمانكار به کارفرما ) بندر ( و پشتیبانی ( 21، )روز فناوری اطالعاتههای بکارگیری تكنولوزیهبینی میان مدت برای بپیش

نبود تیپ قرارداد ( 24و ) عدم ارزيابی اولیه پیمانكار فناوری اطالعات( 23، )نتخاب آنهاکنندگان و کاهش قدرت اتأمین کمبود تعداد( 22، )ضعیف پیمانكار

 .های فناوری اطالعاتهاستاندارد جهت پروژ

 سپاری فناوری اطالعاتهای برونبندی ریسکاولویت -3-2
شد. بررسی ها داده، ابتدا نرمال بودن فناوری اطالعات در بندرامیرآباد سپاریشده برونهای احصاءو اولويت تأثیرگذاری ريسکترتیب  به منظور بررسی

ا ب ، يعنیاندشده بنا نهاده هاداده توزيع بودن نرمال مبنای بر پارامتريک آماری های. آزمونهای پارامتريک و ناپارامتريکاند؛ آزمونهای آماری دو دستهآزمون

های ناپارامتريک کند. اما آزمونمی پیروی نرمال توزيع از، شدهانتخاب هایسطح نمونه در يا جامعه يک در هاداده توزيع که روندمی کارهب فرض پیش اين

ز ا قبل است الزم نکنند. بنابرايشده، از توزيع نرمال پیروی نمیهای انتخابها در يک جامعه يا در سطح نمونهروند که توزيع دادهکار میههايی ببرای داده

يافت که آيا  دست مهم اين به تواناسمیرنوف میـ  کولموگروف آزمون با .مشخص شود متغیرها آن توزيع نوع ،امتغیره بررسی آماری هایتحلیل به پرداختن

کولموگروف ـ  آزمون در صفر ة. فرضیهای پارامتريک استفاده شود يا ناپارامتريکها از آزمونو آيا برای داده، باشند يا خیررای توزيع نرمال میها داداده

 نرمال. ها از توزيعداده پیروی عدم از است عبارت آن مقابلة فرضی نرمال و توزيع از هاداده پیروی :از است عبارت اسمیرنوف

 اسمیرنوفكولموگروف ـ  آزمون: (6) جدول

شماره 

 ریسک

تعداد 

 دهندهپاسخ

میانگین 

 نرمال

 مقدار كولموگروف

 Zاسمیرنوف، -

معناداری متقارن 

 طرفه()دو

1 113 708/2 004/2 001/0 
2 113 920/2 136/2 000/0 
3 113 787/2 999/1 001/0 
4 113 247/3 210/2 000/0 
5 113 088/3 283/2 000/0 
6 113 088/3 789/1 003/0 
7 113 141/3 805/1 003/0 
8 113 230/3 332/2 000/0 
9 113 203/3 244/2 000/0 
10 113 08/3 100/2 000/0 
11 113 814/2 926/1 001/0 



12 113 699/2 226/2 000/0 
13 113 372/3 941/1 001/0 
14 113 097/3 853/1 002/0 
15 113 106/3 821/1 003/0 
16 113 186/3 259/2 000/0 
17 113 265/3 374/2 000/0 
18 113 186/3 884/1 002/0 
19 113 017/3 810/1 003/0 
20 113 964/2 061/2 001/0 
21 113 203/3 239/2 000/0 
22 113 973/2 049/2 000/0 
23 113 009/3 082/2 000/0 
24 113 938/2 679/1 007/0 

 

 های متغیرهای پژوهشنتایج شاخصتوزیع فراواني (: 7)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل

 طیف ها
جمع 

 كل
خیلي 

 كم
 زیاد متوسط كم

خیلي 

 زیاد

 113 8 18 36 35 16 انسانی متخصص و کافی شرکت پیمانكارنداشتن نیروی 
 113 5 25 45 32 6 برآورد قطعی هزينه و زمان اجرای پروژه توسط پیمانكارعدم

 133 4 28 34 34 13 هاسپاری پروژههای مرتبط جهت برونعدم توانايی مالی و مهارتی کافی شرکت

 113 13 38 32 24 6 شدهسپاریبرونهای ی پنهان و اضافی پروژههاهزينه

 133 16 30 34 24 9 علت واگذاری وظايف به يک شرکت خارج از سازمانهکاهش يادگیری سازمانی ب

 113 13 29 37 23 11 پروژه توسط افراد کلیدی و مهم پروژه در حال اجرا ترك

 113 17 28 30 30 8 بندر کاهش عملكرد کارکنان

 113 12 40 30 24 7 یاز قرارداد واگذار پیمانكار بدلیل محدوديت شناختی پرسنل بندرسودجويی احتمالی 

 113 10 32 47 19 5 شدهسپاریهای برونرزيابی و ارائه تايیديه به پروزهساختار اداری منسجم جهت ا نبود

 113 7 31 41 32 2 دلیل تغییرات در فرآيندهای کاریه مقاومت کارکنان بندر  ب

 113 6 26 35 33 13 افزاریکدهای مخرب يا انواع ويروس از طريق پیمانكار در محصوالت نرم ايجاد

 113 7 19 34 39 14 افزارمنظور توسعه نرمنويسی بهنامناسب بودن زبان برنامه

 113 25 30 28 22 8 هانگهداری داده کاهش امنیت اطالعات و

 113 10 31 38 28 6 ديگربه عملكرد واحدهایگی بندر و وابستوری اطالعات های فناانجام پروژه در تاخیر

 113 12 31 35 27 8 پايین بودن کیفیت خدمات پیمانكار

 113 10 35 49 13 6 هاآن بر پروژه ثیرزمان قرارداد وتأ بروز مشكالت اقتصادی و تجاری در

 113 15 32 34 23 9 روز دنیاهوری بی جهت دستیابی به تكنولوژی و فناها به عنوان مانعوجود تحريم

 113 10 27 37 31 8 افزارهای کنونیعدم يكپارچگی و هماهنگی تكنولوژيک با سیستم نرم

 113 7 26 42 31 7 وری اطالعاتروز فناههای بکارگیری تكنولوزیهبینی میان مدت برای بعدم پیش

 113 10 39 34 24 6 و پشتیبانی ضعیف پیمانكار بندر عدم انتقال دانش فنی از طرف پیمانكار به 

 113 4 30 43 31 5 کنندگان و کاهش قدرت انتخاب آنهامینکمبود تعداد تأ

 113 11 24 44 23 11 وری اطالعاتفنا عدم ارزيابی اولیه پیمانكار

 113 12 25 35 26 15 وری اطالعاتارداد استاندارد جهت پروژهای فنانبود تیپ قر



دو دنباله  یداریهر جا مقدار معن، 05/0نرمال بودن استفاده شد و در سطح احتمال  آزمون یبرا اسمیرنوف کولموگروف ـ دو دونباله یدارنیاز آزمون مع

 نشان(  6) جدول در متغیر 24 هایداده بودن نرمال به مربوط نتايجنرمال است.  ریآن متغ به معنای آن است که باشد شتریب 025/0 یعني 05/0از نصف 

های توان از آزمونبا توجه به نتايج مربوط به نرمال بودن می. نیست 025/0از  شتریب يکچی. چون مقدار هباشندمینرمال ریغ رهایمتغ هیکلدهد که می

و با میانگین ديگر ها که میانگین هر ريسک را محاسبه، مونترين اين آزاستفاده کرد. يكی از مهمعامل ريسک  24بندی ای مقايسه و اولويتناپارامتريک بر

 داده شده است. باشد که در ادامه توضیح آزمون فريدمن می کند،مقايسه میها ريسک

 آزمون هایداده ارائه شده است.(  7های پروژه فناوری اطالعات در جدول )کارشناسان و مديران بندر امیرآباد در خصوص ريسک نتايج پاسخ

 %5در سطح او  داری دو دنباله در جدول ارائه شدهاند. چون معنیها از توزيع نرمال محاسبه شدهاسمیرنوف( بر اساس تبعیت توزيع دادهـ  )کولموگروف

 24( از 6د در جدول )باشد يعنی آن داده نرمال است. مالحظه می شو 025/0داری )سطر آخر جدول باال( که بیشتر از معناداری انجام گرفته است، هر معنی

 باشد.ها غیر نرمال میريسک کلیه آن

 از يک هر برای تا شد خواستهها شرکت از و شد آنها ارائه به مختلف ريسک 24 متخصصان، از نظرخواهی جهت شد، اشاره پیشتر که گونه همان

ل حاص ابتدا نتايج بخش اين در. مشخص نمايند لیكرت ایدرجه 5 طیف مبنای بر مربوطه، ريسک اهمیت با رابطه در را خود پاسخ شده،مشخص هایکريس

نتايج  .دشدن ندیبرتبه و ها مقايسهريسک نهايت در و شدارائه  آمده دست به و انحراف معیارهای  میانگین همراه گانه به 24های ريسک آزمون برای از

     شده است. ( ارائه 8های متغیرهای پژوهش در جدول )شاخص

کاهش امنیت بیشترين ريسک مربوط به  %95 اطمینان سطح در شرکتی برونـ  مرزی درون سپاریبرون در شودمی مالحظه (8)در جدول  که همانگونه

 699/2با میانگین  افزارنويسی به منظور توسعه نرمنامناسب بودن زبان برنامهو کمترين ريسک مربوط به  372/3با میانگین  هااطالعات ونگهداری داده

 د.باشمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاآزمون میانگین و انحراف از معیار ریسک: ( 8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. هر چه باشندمی 3عدد به عمدتا نزديک  وگانه با يكديگر متفاوت  24های شود که میانگین و انحراف معیار هر يک از ريسکمالحظه می (8جدول )در 

ک است و صحت نتیجه برآمده از دهندگان به يكديگر نزدينظرات پاسخ شده به يک پارامتر، کمتر باشد به معنای اين است کههای دادهانحراف معیار پاسخ

يعنی کامال موافق  5يعنی کامال مخالف تا  1شده به طیف لیكرت از از طرف ديگر با توجه به اينكه اعداد نسبت داده باشد.میها برای آن پارامتر بیشتر پاسخ

تری دارد و آن پارامتر دارای اهمیت جامعه آماری به آن پارامتر بازخورد مثبت ک پارامتر باالتر باشد يعنی نمونة، از اين رو هر چه میانگین ياستمتغیر 

 کنندگان در اين تحقیق دارد. بیشتری در بین شرکت

 فریدمن ون مقایسةآزم -3-3
باشد نیز های غیرنرمال میباشد و مختص دادهها از آزمون فريدمن که يک آزمون ناپارامتريک میمیانگین ريسک شده و مقايسةعالوه بر جداول ارائه

کند، میبندی میانگین متغیرها را با هم مقايسه و رتبهکه طور که گفته شد آزمون فريدمن گانه استفاده شد. همان 24های برای مقايسه میانگین متغیر ريسک

شد. آزمون تحلیل واريانس آزمونی پارامتريک مختص بامی ANOVAارز آزمون تحلیل واريانس است و همنرمال های غیريک آزمون ناپارامتريک برای داده

بندی بر اساس میانگین جدول دهی فريدمن با اولويترتبهکه د شو. مالحظه میدهدمینشان را ای فريدمن آزمون مقايسه (9)باشد. جدول های نرمال میداده

اطالعات  تیکاهش امنباشد. بر اساس آزمون فريدمن نیز تر دارد دارای اولويت میعبارت ديگر هر متغیر ريسک که میانگین بزرگهقبل کامال يكسان است. ب

در  یپنهان و اضاف یهانهيهزدارای اولويت دوم،  هابر پروژه آن ریثأدر زمان قرارداد وت یو تجار یبروز مشكالت اقتصاددارای اولويت اول،  هاداده یونگهدار

دارای اولويت ها پروژه یسپارمرتبط جهت برون یهاشرکت یکاف یو مهارت یمال يیعدم توانات سوم و به ترتیب تا دارای اولوي شدهیسپاربرون یهاهپروژ

جمع  پرسشنامه

 كل

میانگین 

 هر عامل

انحراف 

 عوامل ردیف از معیار

 05/1 708/2 113 نداشتن نیروی انسانی متخصص و کافی شرکت پیمانكار  1

 89/0 920/2 113 اجرای پروژه توسط پیمانكارعدم برآورد قطعی هزينه و زمان  2

 99/0 787/2 113 ها  سپاری پروژهها جهت برونتوانايی مالی و مهارتی کافی شرکتعدم 3

 05/1 247/3 113 هزينه های پنهان و اضافی در پروژهای برون سپاری شده  4

 99/0 088/3 113 سازمان علت واگذاری وظايف به يک شرکت خارج ازهکاهش يادگیری سازمانی ب 5

 11/1 088/3 113 ترك نمودن پروژه توسط افراد کلیدی و مهم پروژه در حال اجرا توسط پیمانكار  6

 17/1 141/3 113 کاهش عملكرد کارکنان بندر  7

 06/1 230/3 113 یپرسنل از قرارداد واگذار دلیل محدوديت شناختهاحتمالی پیمانكار ب سودجويی 8

 94/0 203/3 113 سپاری های برونهارزيابی و ارائه تايیديه به پروژ ساختار اداری منسجم جهت نبود 9

 89/0 08/3 113 دلیل تغییرات در فرآيندهای کاری ه مقاومت کارکنان بندر  ب 10

 02/1 814/2 113 افزاری ايجاد کدهای مخرب يا انواع ويروس از طريق پیمانكار در محصوالت نرم 11

 01/1 699/2 113 افزار   نويسی به منظور توسعه نرمنامناسب بودن زبان برنامه 12

 21/1 372/3 113 ها نگهداری داده کاهش امنیت اطالعات و 13

 00/1 097/3 113 به عملكرد واحدهای ديگر  های فناوری بندر و وابستگیانجام پروژه در خیرتأ 14

 07/1 106/3 113 پیمانكارپايین بودن کیفیت خدمات  15

 94/0 186/3 113 نظارت بر عملكرد پیمانكار  گیری ومشكالت اندازه بروز 16

 94/0 265/3 113 ها آن بر پروژه ثیرو تجاری در زمان قرارداد وتأ بروز مشكالت اقتصادی 17

 12/0 186/3 113 روز دنیا ی جهت دستیابی به تكنولوژی و فناوری بهها به عنوان مانعوجود تحريم 18

 03/1 017/3 113 افزارهای کنونی عدم يكپارچگی و هماهنگی تكنولوژيک با سیستم نرم 19

 96/0 964/2 113 وری اطالعات روز فناههای بکارگیری تكنولوزیهبینی میان مدت برای بعدم پیش 20

 01/1 203/3 113 و پشتیبانی ضعیف پیمانكار بندرعدم انتقال دانش فنی از طرف پیمانكار به  21

 87/0 973/2 113 کنندگان و کاهش قدرت انتخاب آنها مینکمبود تعداد تأ 22

 05/1 009/3 113 وری اطالعات اولیه پیمانكار فناعدم ارزيابی  23

 14/1 938/2 113 وری اطالعات های فنانبود تیپ قرارداد استاندارد جهت پروژه 24



به منظور توسعه  یسينومناسب بودن زبان برنامهدارای اولويت بیست و سوم ونا مانكاریشرکت پ یمتخصص و کاف یانسان یروینداشتن نبیست و دوم، 

 باشد.آخر يا بیست و چهارم میی اولويت دارا افزارنرم

 فریدمن میانگین مقایسه آزمون :(9) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارت هباشد. بمتناظر می متوسطدر طیف لیكرت با گزينه  3است. عدد  3بر عدد که اين عدد تقريبا برا باشد،می 055/3ها آيتم اين داده 24میانگین کل 

متوسط بسیار نزديک  سط، موافق و کامال موافق به گزينةمخالف، متوهای کامال مخالف، ها در بین گزينهدهد که نظر آنکنندگان نشان میديگر پاسخ شرکت

 های فناوری اطالعات در حد متوسط قرار دارد.سپاری پروژههای برونتوان گفت ارزيابی ريسکاست. پس می

 گیری نتیجه -4

با استفاده  ،پژوهش اين در. بگیرند ناديده را آن در موجود هایريسک نبايد مديران اما دارد، هاشرکت و هاسازمان برای بسیاری مزايای سپاریبرون گرچه

نگهداری  کاهش امنیت اطالعات و( 1بندی شدند: )و به اين ترتیب اولويت شناسايی ريسک 24، و کارشناسان و متخصصان مديرانو نظرات  روش دلفیاز 

( 4، )شدهسپاریهای برونههای پنهان و اضافی در پروژهزينه( 3، )هاآن بر پروژه ثیرصادی و تجاری در زمان قرارداد و تأبروز مشكالت اقت( 2، )هاداده

ارزيابی و ارائه تايیديه به عدم وجود ساختار اداری منسجم جهت ( 5، )شدهاز قرارداد واگذار رسنل بندرپ دلیل محدوديت شناختهسودجويی احتمالی پیمانكار ب

، بندر( و پشتیبانی ضعیف پیمانكارنی از طرف پیمانكار به کارفرما )عدم انتقال دانش ف( 6، )عات در حین و پس از اجراوری اطالشده فناسپاریهای برونپروژه

کاهش ( 9، )روز دنیاهوری بی جهت دستیابی به تكنولوژی و فناها به عنوان مانعوجود تحريم( 8، )نظارت بر عملكرد پیمانكار گیری وبروزمشكالت اندازه( 7)

، علت واگذاری وظايف به يک شرکت خارج از سازمانه اهش يادگیری سازمانی ب( گ11، )پايین بودن کیفیت خدمات پیمانكار( 10، )رد کارکنان بندرعملك

در  مهم پروژة وژه توسط افراد کلیدی وترك نمودن پر( 13، )وری اطالعات بندر و وابسته بودن به عملكرد واحدهای ديگرهای فناانجام پروژه در خیر( تأ12)

 رتبه فریدمن شدههای شناسایيریسک بندیاولویت ترتیب

 30/16 هاکاهش امنیت اطالعات ونگهداری داده 1
 02/15 هاآن بر پروژه ثیرتأ بروز مشكالت اقتصادی و تجاری در زمان قرارداد و 2
 81/14 شدهسپاریهای برونهپنهان و اضافی در پروژهای هزينه 3
 60/14 واگذاری از قرارداد پرسنل بندر دلیل محدوديت شناختهسودجويی احتمالی پیمانكار ب 4
 28/14  سپاریهای برونرزيابی و ارائه تايیديه به پروژهساختار اداری منسجم جهت ا نبود 5
 28/14 و پشتیبانی ضعیف پیمانكاربندر عدم انتقال دانش فنی از طرف پیمانكار به  6
 07/14 نظارت بر عملكرد پیمانكار گیری وهمشكالت انداز بروز 7
 07/14 روز دنیاهوری بی جهت دستیابی به تكنولوژی و فناها به عنوان مانعوجود تحريم 8
 54/13 کاهش عملكرد کارکنان بندر 9
 11/13 پايین بودن کیفیت خدمات پیمانكار 10
 00/13 به عملكرد واحدهای ديگر وابستگیوری اطالعات بندر و های فناانجام پروژه در خیرتأ 11
 90/12 علت واگذاری وظايف به يک شرکت خارج از سازمانهکاهش يادگیری سازمانی ب 12
 90/12 در حال اجرا توسط پیمانكار وژه توسط افراد کلیدی و مهم پروژةترك پر 13
 79/12 دلیل تغییرات در فرآيندهای کاریهمقاومت کارکنان بندر  ب 14
 05/12 افزارهای کنونیعدم يكپارچگی و هماهنگی تكنولوژيک با سیستم نرم 15
 94/11 وری اطالعاتعدم ارزيابی اولیه پیمانكار فنا 16
 52/11 کاهش قدرت انتخاب آنهاکنندگان و مینکمبود تعداد تأ 17
 41/11 وری اطالعاتروز فناهای بهکارگیری تكنولوزیهمدت برای ببینی میانعدم پیش 18
 09/11 وری اطالعاتهای فناهنبود تیپ قرارداد استاندارد جهت پروژ 19
 88/10 عدم برآورد قطعی هزينه و زمان اجرای پروژه توسط پیمانكار 20
 61/9 افزاریاز طريق پیمانكار در محصوالت نرمايجاد کدهای مخرب يا انواع ويروس  21
 29/9 هاسپاری پروژههای مرتبط جهت برونعدم توانايی مالی و مهارتی کافی شرکت 22
 33/8 نداشتن نیروی انسانی متخصص و کافی شرکت پیمانكار 23
 23/8 افزارتوسعه نرمنويسی به منظور نامناسب بودن زبان برنامه 24



هماهنگی تكنولوژيک با سیستم  عدم يكپارچگی و( 15، )دلیل تغییرات در فرآيندهای کاریه مقاومت کارکنان بندر  ب( 14، )حال اجرا توسط پیمانكار

، وری اطالعاتروز فناههای بتكنولوزی کارگیریهمدت برای ببینی میانعدم پیش( 17، )وری اطالعات( عدم ارزيابی اولیة پیمانكار فنا16، )افزارهای کنونینرم

عدم برآورد قطعی ( 20، )وری اطالعاتهای فناهنبود تیپ قرارداد استاندارد جهت پروژ( 19، )کنندگان و کاهش قدرت انتخاب آنها( کمبود تعداد تأمین18)

عدم توانايی مالی و ( 22، )افزاریطريق پیمانكار در محصوالت نرمايجاد کدهای مخرب يا انواع ويروس از ( 21، )هزينه و زمان اجرای پروژه توسط پیمانكار

( نامناسب بودن زبان 24و ) نداشتن نیروی انسانی متخصص و کافی شرکت پیمانكار( 23، )هاسپاری پروژههای مرتبط جهت برونمهارتی کافی شرکت

 .افزارنويسی به منظور توسعه نرمبرنامه

دارای بیشترين اهمیت و اولويت اول و « هانگهداری داده کاهش امنیت اطالعات و»شد، ريسک  حاصل هاداده تحلیل و تجزيه از که نتايجی اساس بر

آيتم  24همچنین میانگین کل باشد. می 24ی کمترين اهمیت و اولويت آخر يا ادار« افزارنرم توسعه به منظور نويسیبرنامه زبان بودن نامناسب»ريسک 

باشد، و اين به معنای متوسط متناظر می در طیف لیكرت با گزينة 3است. عدد  3باشد. که اين عدد تقريبا برابر عدد می 055/3ها داده شدهريسک شناسايی

بسیار متوسط  سط، موافق و کامال موافق به گزينةهای کامال مخالف، مخالف، متوها در بین گزينهنظر آندهد که کنندگان نشان میپاسخ شرکتاين است که 

  های فناوری اطالعات در حد متوسط قرار دارد.سپاری پروژههای برونتوان گفت ارزيابی ريسکنزديک است. پس می
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