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 مقدمه
برون سپاري يك استراتژي بسیار موفق و به سرعت در حال گسترش در مديريت است .اين استتراتژي
هنگامی اتفاق می افتد كه اجراي هدف ،وظايف و عملیاتی كه تاكنون از طريق منابع داخلی تأمین شده
است از طريق ارتباط برقرار كردن با يك تأمین كننده خارجی ،درون محدوده موردنظر ما در دراز مدت
انجام پذيرد كه البته اين برون سپاري داراي مزايا و مخاطراتی است كه در ادامه به آن پرداخته خواهتد
شد .پیتر دراكر در ارتباط با برون سپاري و آثار آن می گويد“ :چنین امري در واقتع در حمتم تحتولی
بنیادين در ساختار سازمانهاي جهان فردا است .اين بدان معناست كه ديگر التزامی نیست كته شتركت
هاي بزرگ تجاري ،ادارات دولتی ،بیمارستانها و دانشگاههاي بزرگ به تشمیالتی بدل شوند كه تعتداد
زيادي افراد را در استخدام خود داشته باشند .اين قبیل موسسات به تشمیالتی تبتديل متی شتوند كته
درآمدهاي عالی و نتايج قابل اعتنايی را بدست می آورند ،زيرا تنها بر فعالیت هايی تمتركز می كنند كه
به خاطر آنها ماموريت يافته اند ،كارهايی را انجام می دهند كه دقیقاً به اهداف ستازمانی آنهتا مربتوط
است .كارهايی را كه به خوبی می شناسند و به ريزه كاريهاي آن آشنايند و به نسبت ارزش و اعتبتاري
كه دارند به انجام دهندگان آنها دستمزد و كارانه پرداخت می كننتد ،بقیته كارهتاي ختدماتی اينگونته
سازمانها به نهادهاي بیرونی واگذار می شود“.
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فصل اول :
تعريف برون سپاري
از برون سپاري همچون ساير مفاهیم تعاريف مختلفی ارائه شده است كه از آن جمله می توان به
تعاريف ذيل اشاره كرد :برون سپاري كاري است كه يك سازمان براي سازمان ديگر انجام می دهد و به
تدريج نوعی زنجیره مشاركت را در انجام فعالیتهاي سازمان ايجاد می كند( .الوانی و هممار،51 ،
)5831
به تصمیم اتخاذ شده توسط يك سازمان جهت ارائه و يا فروش دارايی ها ،نیروي انسانی و خدمات به
شخص ثالث ،برونسپاري گفته می شود كه طرف قرارداد متعهد می گردد كه در قبال درآمد مشخص و
در يك زمان معین ،دارايی ها و خدمات قید شده در قرارداد را ارائه و مديريت نمايد.

هنگامی كه سازمان بر پايه يك قرارداد (پیمان تعهد شده) ،برخی از فرآيندهاي خود را بته بیترون از
سازمان واگذار می نمايد،اين عمل را '''برونسپاري''' مینامند .نوع و گستره كنترل هايی كته بتراي
اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال می گردد بايد تعريف شوند.
يادآوري :5فرآيندهاي برون سپاري شده ،فرآيندهايی هستند كه سازمان براي سیستم مديريت خود بته
آنها نیاز دارد و اجراي آن فرآيندها را ،به طرف برون سازمانی واگذار كرده است.
يادآوري  :2اطمینان از كنترل فرآيندهاي برون سپاري شده رافع مسئولیت سازمان در انطباق بتا تمتام
الزامات مشتري ،قانونی و دولتی نیست.
نوع و گستره كنترل هايی كه براي فرآيند برون سپاري شده اعمال می گردد می تواند توسط عتواملی
نظیر موارد زير تحت تاثیر قرار گیرد:
الف) اثر بالقوه فرآيند برون سپاري شده بر قابلیت سازمان در تدارك محصتول منطبتق بتا الزامتات
ب ) میزانی كه بر حسب آن كنترل فرآيند تسهیم شده است.
پ ) قابلیت دسترسی به كنترل هاي مورد نیاز
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در بسیاري موارد در برون سپاري ،حق تصمیمگیري هم به سازمان بیرونی واگذار میشتود .هتدف از
برون سپاري ،كوچك كردن حجم سازمان ها ،داشتن قدرت انعطاف پذيري بیشتر درايجتاد تغییترات
سريع ،استفاده از اممانات و تخصص شركت هاي پذيرنده (شركتهاي بیرونی) است.
به عبارتی برون سپاري شملی از تدارك خارجی از پیش تعیین شده است براي ارائه كاالها يا خدماتی
كه مثالً توسط خود سازمان تامین می شد(.رهنورد و هممار،ص  )5831،15در تعريفی ديگر برون
سپاري يك فرايند ارتباطی است كه در يك سوي آن  ،آن تامین كننده (پیمان كار يا فروشنده يا تدارك
كننده خدمت) قرار دارد و حلقه واسط بین اين دو فعالیت مورد نظر براي واگذاري است.

لذا می توان اجزاي اصلی تشكیل دهنده برون سپاري را سه جزء زير نامید:
* خريدار(واگذارنده خدمت)
* تامین كننده (تدارك كننده خدمت)
* فعالیت مورد برون سپاري (چشم براه و هممار،ص)83
در تعريفی ديگر برون سپاري معموالٌ به عنوان تفويض فعالیتهاي غیر هسته ايی شركت به يك نهاد
خارجی مانند مقاطعه كار فرعی كه در زمینه بخصوصی تخصص دارد تعريف می شود .در بسیاري
موارد در برون سپاري حق تصمیم گیري و عوامل تولید هم به سازمان ديگر واگذار می شود .شايد
بتوان حق تصمیم گیري را به عنوان وجه مشخصه برون سپاري در مقايسه با پیمان كاري فرعی در نظر
گرفت.
در پیمان كاري فرعی ،كار بر اساس مقاطعه كاري به عرضه كننده بیرونی واگذار می شود كه در آن
قراردادي با پیمانمار مبنی بر پرداخت هزينه ها به عالوه سود معینی بسته می شود(.حاجی كريمی و
هممار)5832،
چرا برونسپاري
به منظور درك اين مطلبكه چرا شركتها فعالیتهاي خود را برونسپاري میكنند میتوان اهداف و منافع
حاصله را به شمل زير برشمرد:
 .5بهبود كیفیت خدمات و افزايش كمیتكارها با رعايت اصول صرفهجويی درهزينهها
 .2افزايش سرعت انجام كارها و حذف بوروكراسی حاكم بر ادارات و سامانههايدولتی
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 .8آزاد كردن منابع انسانی و ساير منابع براي اهداف ديگر
 .4افزايش رقابت به منظور افزايش كیفیت خدمات ،عملیات ،كاهش و كنترل هزينه عملیات
 .1استقرار نظام كارمزدي به جاي نظام وقت مزدي سنتی حاكم ،باالخص در ادارات دولتی
 .3ايجاد فرهنگ ضد انحصار در جهت ارايه خدمات به منظور افزايش حق انتخاب مشتري
 .1ايجاد انگیزه كاري در كاركنان و پیمانماران جهت دسترسی به منافع مناسب و بالطبع افزايش
خدمات مطلوب و رضايتمندي بیشتر
 .3افزايش تمركز سازمان بر يك فعالیت خاص و مديريت وظايف مشمل يا كنترلناپذير
 .3در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمايه و تقسیم خطرپذيري
تاريخچه برون سپاري :
واگذاري فعالیت جمع آوري مالیات به پیمانماران (توسط دولت) در زمان رومی ها ،نخستین شمل
برونسپاري بوده است .در قرون هجده و نوزده میالدي عملیات نگهداري چراغ هاي خیابان ها ،مديريت
زندان ها ،نگهداري بزرگراه ها و جمع آوري مالیات ها ،فعالیت هاي واگذار شده در انگلستان به
پیمانماران بوده است .تقريباً در همین زمان ،در امريما و استرالیا ،تحويل محموله هاي پستی و در
فرانسه ،ساخت و مديريت خطوط راه آهن و توزيع منابع آب ،برونسپاري شده اند .همچنین ،از قديم
مرسوم بوده كه كشاورزان ،گروهی از كارگران مهاجر را در زمان برداشت محصول استخدام می كردند،
شركت هاي ساختمانی با عقد قراردادهاي فرعی برخی امور ساختمانی را به شركت هاي تخصصی
مربوطه واگذار می كردند و دولت ها براي تولید تجهیزات نظامی ،از شركت هايی كه با آنها همماري
و شراكت استراتژيك ايجاد كرده بودند ،استفاده می كردند
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تاريخچه خصوصی سازي در ايران:
يمی از مهمترين داليل پر رنگ بودن نقش دولت در فعالیتهاي اقتصادي كشور وجود منابع سرشار نفت
و گاز می باشد.در واقع دولت با اتماء به درآمدهاي نفتی ،نقش مهم ترين سرمايه گذار را در كشور
ايفاد كرده است.و اين در حالی بود كه با تجاوز عراق به ايران و شروع جنگ ،روند دولتی شدن اقتصاد
كشور قوت گرفت.
عملمرد ضعیف بنگاههاي در دست دولت و پايین بودن سطح كارايی آنها موجب شمل گیري انديشه
خصوصی سازي بنگاههاي دولتی در سال  5832گرديد.هرچند كه وجود شرايط جنگی در كشور مانع
از آن بود كه خصوصی سازي به عنوان يك سیاست رسمی،به طور گسترده اعالم و اجراگردد.اما اجراي
برنامه خصوصی سازي در ايران بر اساس تصويب نامه هیات وزيران در تاريخ  5815/52/23آغاز
گرديد( .بهمش،5833،ص )553
خصوصی سازي در ابتدا فقط شامل مسائل مربوط به صادرات بود ولی به تدريج موسسات بیشتر و
بیشتري متوجه شدند كه آنها نمی توانند در بیش از يك يا دو رشته فعالیت تخصصی داشته باشند .اين
مسأله آنها را وادار كرد از حوزه هاي مختلف كاري رها شوند و آنها را به متخصصین آن حوزه واگذار
كنند( .نوربخش و هممار )5834 ،1 ،هر چند برون سپاري با انگیزه مالی از نخستین روزهاي آغاز
تجارت وجود داشته است اما در اينگونه برون سپاري ها ،معموالً يك شركت به منظور كسب بهترين
تخفیف هاي مممن و تضمین رابطه با ثبات تر ،معامله اي بلند مدت با يك فروشنده واحد ترتیب می
داد .كه در اينجا هدف ،بردن و سپردن كار به ممان هايی بود كه در آنجا كار با پائین ترين قیمت انجام
می گرفت.
اما برون سپاري هايی كه با انگیزه ي استراتژيك صورت می گیرند ،بر قابلیت و شايستگی تأكید می
ورزند .در اينجا تمركز روي اين مطلب است كه از مهارتهاي تخصصی ،دانش فرايندها و قابلیت هاي
يافت شده در بیرون از سازمان بهره گیري نموده و از اين داده ها (ورودي ها) براي كمك در بهبود اثر
بخشی و كارايی عملیات استفاده نمائیم .مهم تر اينمه اگر برون سپاري استراتژيك به درستی انجام گیرد
نه تنها به عملیات كمك می نمايد ،بلمه در برتري هاي رقابتی و استراتژيمی سازمان نیز سهیم خواهد
بود( .سید جوادين ،5835 ،ص .)55
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برون سپاري استراتژيك چیست ؟
• برون سپاري استراتژيك عبارتست از :يك نگاه استراتژيك به برون سپاري كه بتواند فرايندهاي مسئله
دار ،وضع بد بهره وري  ،مشمالت ترك كاركنان و امثال آن را در يك نگاه بلند مدت حل كند .بر
اين اساس اقدام برون سپاري زمانی استراتژيك خواهد شد  ،كه با استراتژي هاي بلندمدت سازمان
همراستا شود  ،منافع برون سپاري بعد از گذشت چندين سال پديدار گردد و نتايج مثبت يا منفی آن
براي سازمان از اهمیت ويژه اي برخوردار باشد .
برون سپاري استراتژيك با پرسیدن سواالت اساسی درباره رابطه برون سپاري با سازمان و موضوعات
سازمانی زير  ،برون سپاري را در سطح باالتري قرار می دهد .
• چشم انداز آينده
•

قابلیت هاي كلیدي فعلی و آينده

•

ساختار فعلی و آينده

•

هزينه هاي فعلی و آينده

•

عملمرد فعلی و آينده

•

مزيت رقابتی فعلی و آينده

•
سطوح برون سپاري:
در يك تقسیم بندي برون سپاري می توان در دو حوزه :
.5محصوالت (ساخت و تولید)
.2خدمات (امور پشتیبانی) مورد بررسی قرار داد.
در حوزه ي ساخت و تولید،امور تدوين تمنولوژي،ساخت قطعات،اجزاء و زير مجموعه ها می توانند
براي تولید ،به يك تامین كننده واگذار گردند.
برون سپاري خدمات می تواند در اموري مانند موارد زير نیز انجام شود:
خدمات پشتیبانی :نگهبانی و امنیت،سرايداري،خدمات غذا و ...
خدمات و سرويس هاي اطالعاتی
برنامه ريزي و كنترل پر.وژه
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تداركات
خدمات رفاهی(تاسیسات و )...
امور نیروي كار موقت و....
اما از منظري ديگر می توان برون سپاري را به سطوح زير تفمیك كرد:
فردي (نظیر واگذاري وظايف يك حسابدار يا فرزكار)
وظیفه (نظیر واگذاري وظايف بخش جوشماري يا حسابداري)
فرايند (نظیر واگذاري كل فرايند تولید يك قطعه يا)...

تفاوت پیمانكاري با برونسپاري
تفاوت بین "پیمانكاري " با "بتترونسپاري" در اين است كه در برون سپاري تجتتتتديد ستاختار
يك سري فعالیتهاي ويژه با استفاده از منابع بیرون از سازمان كه توانمنديهتاي ويتژهاي را دارا متی
باشند صورت میپذيرد ،در حالی كه در پیمانكاري فرعی قسمتی از فعالیتهاي سازمان با كمك پیمان
كار انجام میشود و تجديد ساختاري صورت نمیگیرد.
 1تفاوت عمده بین برونسپاري و پیمانكاري وجود دارد:
 -5در برونسپاري ،فعالیت از نوع بلند مدت و دو طرفه است در حالیمه روابتط پیمانمتاري ،مقطعتی
میباشند.
 -2معموال فعالیتهايی توسط پیمانمار انجام میشود كه سازمان در زمینه آن تخصص ندارد و بايتد از
خدمات بیرونی استفاده نمايد .ولی فعالیتهايی كه به داليلی غیر از نبود تخصص مانند نداشتن ظرفیت،
نداشتن صرفه اقتصادي به بیرون سپرده میشود از نوع برونسپاري است.
 -8اتخاذ رويمرد برونسپاري معموال به تجديد ساختار در سازمان میانجامد ولی استتفاده از ختدمات
پیمانماري اين نتیجه را به دنبال ندارد.
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فصل دوم :
مزاياي برون سپاري:
 .5به مديران در ارزيابی فرصت ها كمك نموده و گزينه هاي انتخابی بیشتري را پیش روي آنها قرار
می دهد .به عبارت ديگر برون سپاري با طرح سواالتی از قبیل كدام يك اثر بخش تر است و هزينه
هاي كمتري دارد؟ گستره دسترسی شركت به توانمندي ها و مهارتهاي فنی را افزايش داده و توانايی
آن را براي ايجاد راه حل هاي موثر باال می برد.
 .2در كار با تأمین كنندگان و تعامل با آنها ،اطالعات ذي قیمتی از منابع ارزشمند فنی و انسانی قابل
دسترسی حاصل شود( .شناسايی ابزار و منابع كلیدي)
 .8عالوه بر حفظ مهارت هاي موجود جهت نظارت اثر بخشی بر تأمین كنندگان ،مهارت هاي جديد
در زمینه مديريتی روابط و  ...كسب می گردد(.چشم به راه ،5833 ،ص )81
 .4صرفه جويی مالی :سازمان ها باور دارند كه هزينه ها می توانند به واسطه برون سپاري كاهش يابند.
چرا كه وقتی شركتی متخصص در ارائه خدمات ويژه می باشد ،روي حوزه تخصصی خود تمركز
نموده و اين خدمت را به سازمانهاي بسیاري ارائه می نمايد در نتیجه اين شركت بسیار كاراتر عمل می
كند ،زيرا از صرفه جويی به مقیاس استفاده نموده و می توانند هزينه ها را بین شركتهاي بیشتري
سرشمن نمايد )Henner man,2005( .موضوع ديگر ،مرتبط با هزينه هاست .هنگامی كه
شركت عرضه كننده خدمات در مقابل ارائه آن خدمات هزينه اي طلب می كنند سازمان با مقايسه
خدمات داخلی مجانی ،تصمیم گیري هوشیارانه تري می گیرد.
 .1مهارت هاي ويژه :بعضی مديران عقیده دارند كه وقتی كسی می تواند كاري را بهتر از شما انجام
دهد ،كار را به او بسپاريد و بنابراين ترجیح می دهند به جاي استفاده از نیروهاي متخصص و يا
آموزشی نیروهاي خود ،اينگونه فعالیت ها را به سازمان هاي خارجی برون سپاري كنند .استفاده از
متخصصین ،ريسك ها و مسوولیت هاي سازمان را نیز كاهش می دهد.
 .3القاء نقدينگی به سازمان :سازمان نیاز بیشتري به پول يا منابع مالی براي خريد دارايی هاي خاصی
داشته باشد ،می تواند برخی از دارايی هاي فعلی را به پیمانماران اجاره داده و از اين طريق نقدينگی
دريافت كند.
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 .1بهبود كیفیت :سازمان ها از تأمین كننده هاي خدمات می خواهند كه استانداردهاي موردنیاز سازمان
را رعايت كنند و اين استانداردها را در قراردادهاي ما بین خود قید می كنند .مديران می توانند از
سازمان هايی كه سابقه خوبی در ارائه خدمات با كیفیت دارند استفاده كنند.
 .3بهبود و افزايش تمركز به صالحیتهاي بنیادي :سازمان ها ،امروزه تمركزشان را بر روي تمنولوژي
هاي كلیدي معطوف كرده و ساير امور را به شركت هايی كه به خوبی آنها را پشتیبانی می كنند سپرده
اند.
 .3بهبود عملمرد عملیاتی (همچون كیفیت باالتر ،افزايش بهره وري ،زمان پیشبرد كوتاه تر ،استفاده بهتر
از تجهیزات ،افزايش خروجی ها و سود بیشتر).
.55

تحصیل و كسب ايده هاي نوآورانه (چشم به راه ،5833 ،ص )82

.55

كاهش ريسك از طريق شريك شدن با يك واحد ديگر در محیط تجاري نامطمئن (الوانی و

هممار)5831 ،28 ،

بطور خالصه مزاياي برون سپاري :
كاهش هزينههاي عملیاتی سازمان،
تمركز سازمان بر فرآيندهاي محوري خود
اعمال كیفیت مورد نظر سازمان
دستیابی به تخصص هاي برون سازمانی
آزادسازي منابع درون سازمانی براي هدف هاي اصلی سازمان
بهبود نتايج مالی
كاهش هزينه سربار
افزايش نرخ بازده سرمايه
نوآوري
انعطاف در قوانین و مقررات
تعديل منابع انسانی
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معايب برون سپاري:
برون سپاري ابزار قدرتمندي است كه در صورت استفاده درست می تواند موفقیت سازمان را در
عرصه رقابت به همراه داشته باشد .اما چنانچه در استفاده از اين ابزار قدرتمند دقت و تامل كافی
صورت نگیرد نه تنها هیچ يك از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود بلمه آسیب ها و خسارات جبران
ناپذيري بر منافع سازمان وارد می شود .يمی از نتايج منفی برون سپاري بیمار شدن كاركنان می باشد.
در واقع سازمانها با برون سپاري فعالیت هاي خود و كاهش هزينه ها به صادرات شغل ها و فعالیت
هاي سازمان پرداخته و اين امر منجر به افزايش بیماري و كاهش سطح استاندارد زندگی كارمندان
خواهد شد .اگر چه طبق تئوري هاي اقتصادي ،برون سپاري در بلند مدت منجر به كاهش تولید و میزان
استخدام كاركنان نمی شود اما در كوتاه مدت اين امر اتفاق می افتد.
در زير به برخی مشكالت مطرح در برون سپاري اشاره شده است:
 .5ريسمهاي خدماتی :عرضه كنندگان آن خدمات ،خدماتی را كه در قرارداد مشخص شده است فراهم
می كنند .اگر نیازهاي سازمان تغییر كند ،قراردادها نیز بايد تغییر كنند .پس از قرارداد ،انعطاف پذيري
در اضافه كردن يا حذف كردن ويژگی ها يا مشخصات جديد كاهش می يابد.
 .2روحیه كاركنان :سازمانها به كاركنانشان احساس هويت ،امنیت و تعلق می بخشند .وقتی اين
احساسات درهم بريزد ،كاركنان مممن است احساس بی میلی و تالفی جويانه كنند.
 .8از دست دادن كنترل :منتقدان استدالل می كنند كه يك شخص ثالث هرگز به اندازه يك كارمند
تمام وقت كه تحت مديريت شماست موثر نخواهد بود .نگرانی هاي ديگري كه وجود دارد عبارتند از
محرمانه بودن داده ها و بازيابی و بهبود مشمالت.
 .4شما مممن است محدود شويد :بسیاري از شركت هاي برون سپاري از شما می خواهند كه يك
قرارداد يمساله با آنها ببنديد كه اين باعث محدود كردن شما می شود و دست و پاي شما را می بندد.
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به طور خالصه معايب برون سپاري را می توان به شرح ذيل خالصه كرد:
دشواري كنترل بر فرايندهاي برون سپاري شده
وابستگی سازمان به تأمین كننده
تغییر در شرايط كاري سازمان در طول زمان
دشواري بازگشت به شرايط پیش از برون سپاري
كاهش احساس امنیت شغلی در كاركنان سازمان
افزايش هزينه هاي اولیه
افزايش ريسك
حفظ و نگهداري اطالعات
مممن است ارائه دهندگان خدمت در مقايسه با سازمان فعلی خیلی برجسته باشند.
ريسك از دست دادن سرمايه هاي فمري شركت (مانند نشان تجاري،اختراعات ثبت شده ،سهم
بازار و(...خداوردي و هممار.)5833،
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فصل سوم :
مراحل موفقیت برون سپاري
انديشمندان برون سپاري،درجه موفقیت برون سپاري را برحسب میزان تحقق اهداف مرتبط با برون
سپاري می دانند.مهمترين اهداف سازمانها از برون سپاري عبارتند از:
 .5كسب مزيت رقابتی
 .2دسترسی به فناوري كلیدي
 .8كاهش هزينه هاي عملیاتی
 .4كاهش مخاطره و تسهیم ريسك
 .1دسترسی به منابع سرمايه ايی
.3تمركز بر اهداف اصلی( .رهنورد و هممار،5831،ص)15
مراحل  10گانه گارتنر جهت موفقیت در برون سپاري
جا انداختن تفمر برونسپاري به عنوان يك روش عملی
همراستا كردن تمام فعالیتهاي مرتبط با برونسپاري با راهبردهاي كسب و كار
داشتن توقعات واقع بینانه از كسب سود قبل از اقدام به برون سپاري
باال بردن ارزش خدمات منعطف در مقابل خدمات ثابت
انتخاب روشهاي تحويل سازگار با اهداف تجاري و كسب وكار سازمان
تعريف محركها و روش ارتباطی به جهت حصول سود دو جانبه
مذاكرات پی در پی جهت اتخاذ معامله برنده-برنده
ارائه راه حلهاي تجاري بر مبناي شبمه تولیدكنندگان
توسعه و پیاده سازي روشهاي مديريت توزيع متمركز
ايجاد تعادل میان نظارت و اعتماد در روابط برون سپاري

17

دوره هاي بعداز انتصاب ويژه مديران  :مديريت برون سپاري

نكات اصولی در يك برون سپاري موفق و كارا
 -5محورها ،اهداف و ماموريتهاي اصولی سازمان خود را تبیین كنید  .هرچیزي غیر از موارد
اصولی سازمان خود و آنچه نسبت به آنها بیاهمیت است را می توانید برونسپاري نمايید.
به چند سوال زير پاسخ دهید:
هسته اصلی و علت وجودي سازمان ) (Core Businessشما چیست؟
مزيت رقابتی سازمان شما چیست؟ يا چه چیزي در سازمان شما وجود دارد كه ديگران ندارند و
میتواند در تبلیغ و رقابت بمار آيد؟
سازمان در پی تاسیس و عرضه چه چیزي است ؟
متذكر میشوم كه مطمئن شويد مديران ارشد و مدير عامل ،در اين زمینه ها ،با نتايج بدست آمده
موافق هستند .در اين راه مشمال ت زيادي داريد از جمله:
• مديرانی كه میخواهند از شر پروژهها خالص شوند .
• آنهايی كه دو دستی همه چیز را چسبیدهاند .
• آنهايی كه میخواهند امپراطوري خود ساخته را ،تا ابد به همان شمل حفظ كنند .
• آنهايی كه از تغییر و از دست دادن مشاغل خود میترسند .
• آنهايی كه میخواهند پروژههاي پر درد سر و بدخیم را واگذار كنند و بی درد سرها را نگهدارند .
ا ما مممن است كه يك مدير بخواهد كه يك پروژه حساس كه موفقیت سازمان به آن وابسته است را
فقط به اين دلیل برون سپاري كند كه مديري دانا براي انجام آن در اختیار ندارد .
 -2تولید را در نظر بگیريد .در تحلیل و طراحیهاي خود ازدياد كیفیت و كمیت تولید را مد نظر قرار
دهید .به سواالت زير بايد جواب دهید:
آيا الزم است كه فالن قسمت از كار را خودمان انجام دهیم؟ با چشمان باز به منابع سازمانی خود نگاه
كنید .اگر از مهندسین خود سوال كنید كه اين قسمت از كار را آيا می توانند خودشان انجام دهند؟
همیشه می گويند ،بله ! ما مهندسین همیشه اينجوري هستیم .بهتر است اينگونه سوال كنید :چرا اين
قسمت از كار براي شغل ما حیاتی است؟ به عبارت ديگر :اگر بخواهیم اين كار را بهتر از ديگران انجام
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دهیم ،آيا دانش و اطالع كافی داريم؟ به حرف پیمانماران درباره توانايیهاي خود اصال و ابدا اعتماد
نمنید.
 -8سازمان را تخصصی كنید .سعی و تالش گروه خود را روي ماموريتت و هستته اصتلی و وجتودي
سازمان خود) (Core Business, Core Competenceمتمركز كنید و حواشتی را بته
ديگران بسپاريد.
به كاركنان سازمان تفهیم كنید كه وظیفه اصلی و محوري آنها چیست و هر چه بیرون از آن است را،
اگر برون سپاري نمايید ،می توان هزينهها را كم كرد و میزان تولید را باال برد .حول محوري كه
خودتان تخصص داريد كار كنید و اجازه دهید كه ديگران نیز حول تخصصی كه دارند براي شما
كار كنند.هیچوقت گول صرفهجويی در قیمتها را نخوريد .متاسفانه بسیاري از پروژهها فقط براي
تقلیل قیمت برون سپاري میشوند و رشد تولید و كیفیت مد نظر قرار نمیگیرد .

 -4رابطه دراز مدت با پیمانماران كامال متخصص بر قرار كرده و آنرا حفظ كنید.
 -1اگر موفق عمل كنید ،بايد تولید باال رفته ،هزينه كلی پايین بیايد و كیفیت باال برود .شايعترين
استدالل غلط در تقلیل هزينهها اينست كه تنها راه كم كردن هزينه تولید ،يافتن نیروي ارزان قیمتتر
است .ولی به اين آمار نیز توجه نمايید كه حدود  35درصد از وقت تولید كنندگان نرم افزار ،صرف
يافتن و رفع خطاي برنامهها میشود.
بنابراين اگر كاري كنیم كه خطا كمتر اتفاق بیافتد ،تولید را باال بردهايم و از تبعات جبرانپذير ،هزينهبر
و جبران ناپذير آن كه حداقل آن ،از دست دادن اعتبار كاري است ،احتراز كردهايم.

همچنین براي موفقیت هرچه بیشتر در برون سپاري بايد به عوامل ديگري نیز توجه داشت از جمله:
كاركنان:
توجه و ارتباط با كاركنان از مشخصه هاي كلیدي يك برنامه برون سپاري است .زمانی كه براي برون
سپاري يك كار در حال انجام داخلی تصمیم می گیريد و اين تصمیم علنی می شود ،به طور طبیعی
اضطراب و نگرانی كاركنان را فرا گرفته ،و آنها احساس می كنند كه امنیت شغلی آنها به مخاطره افتاده

19

دوره هاي بعداز انتصاب ويژه مديران  :مديريت برون سپاري

است؛چرا كه عموما اين رويمرد را مترادف با بیمار شدن خود می دانند .اين موضوع بر انگیزه و
عملمرد كاري آنها تاثیر نامطلوب می گذارد .
هزينه ها:
بايد تا حد اممان هزينه هاي ناشی از اين كار را شناسايی و بررسی كرد.
وظايف و انتظارات:
انتظارات و خواسته هاي طرفین از يمديگر بايد كامال شفاف گردد.نحوه ي تامین كاال ،نحوه ي كنترل و
شاخص هاي ارزيابی و ساير موارد به طور كامل مشخص شود و طرفین بايد از همان ابتدا با يمتديگر
صادقانه برخورد كنند.
معیارهاي عملكردي:
رويه ها و ممانیزم هاي ارزيابی بايد از همان ابتدا مشخص شده متورد توافتق هتر دو طترف بتوده و
ممتوب گردند .نمته ي قابل توجه اينمه شركتها بايد براي حصول خواسته هايشان خود را نیتز متورد
ارزيابی قرار دهند( .چشم براه و هممار،صص.)533-531
چه نوع فعالیت هايی را می توان برون سپاري كرد؟
جهت تعیین فعالیت هايی كه قابل برون سپاري هستند ابتدا بايد اهداف،قابلیت كلیدي و ماموريت هاي
اصلی سازمان را مشخص كرد هر فعالیتی غیر ازفعالیتهاي اصلی سازمان را می توان برون سپاري كرد.با
پاسخ به سواالت زير قابلیت هاي كلیدي سازمان مشخص خواهد شد.
 هسته اصلی و علت وجودي سازمان چیست؟ مزيت رقابتی سازمان چیست؟ سازمان در پی ايجاد و عرضه چه چیزي است؟هر سازمان می بايست سعی و تالش خود را روي ماموريت و هسته اصلی و وجودي سازمان متمركز
كند و ساير فعالیت ها را به سازمان هايی كه در آن زمینه ها تخصص دارند واگذار كند(.خداوردي و
هممار)5833،
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فصل چهارم :
مراحل و عوامل برون سپاري
روند برون سپاري
در گذشته ،برون سپاري در سازمان هايی با عملمرد ضعیف در رقابت و میزان تولید و ستازمان هتايی
كه مشمالت مالی داشته و فاقد فناوري پیشرفته بودند مورد استفاده قرار می گرفت .امروزه سازمان هاي
موفق نیز از اين ابزار براي تجديد ساختار سازمانی استفاده می كنند و متديران ايتن ستازمان هتا درك
كرده اند كه ايجاد قابلیت هاي كلیدي براي برآورده نمودن نیازهاي مشتري ضروري است و بايد در اين
راه تالش نمايند .به كارگیري راهبرد برون سپاري براي يك فرآيند خاص ،نیازمنتد پتردازش متواردي
چون توانايی نسبی انجام فرآيند ،میزان رقابتی بودن فرآيند و پتانسیل فرصت طلبی در اثر برون ستپاري
فرآيند می باشد .پردازش هر يك از موارد مذكور تعدادي راهبرد منبع يابی براي سازمان فراهم می كند.
رويمرد منبع يابی شامل تك منبعی (استفاده از يك تأمین كننده داراي فرآيند و فناوري خاص) و چنتد
منبعی (استفاده از چند تأمین كننده و ايجاد رقابت بین آنها در ارائه خدمات بهتر) می باشد .در قرارداد
هاي برون سپاري پیچیده كه در سطح سازمان تنظیم می شود ،دستیابی به سطح كلی توافق مهم استت.
براي موفقیت مديران ارشد در اين قراردادها ،ترسیم چارچوب كلی برون سپاري مفیتد خواهتد بتود .
رعايت اصول كلی قراردادها منجر به صرفه جويی در هزينه ي تراكنش ها (مانند هزينه انجام مذاكرات
و توافقات قراردادي ،انتخاب و ارزيابی تأمین كننده) و دستیابی به شايستگی رقابتی می شود.
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شمل زير چهارچوب كلی فرآيند برون سپاري را نشان می دهد:
تعريف راهنماي برون سپاري

ارزيابی توانايی ها و مزيت هاي

كسب و كار

رقابتی خارجی

-تعیین اوزان گزينه هتاي

-الگتتوبرداري از ستتاختار

مختلف

اجرايتتی بتترون ستتپاري

تعیین مشخصات جزئیتأمین كنندگان
تعیتتتتین راهنمتتتتا درخصوص میتزان تمركتز
زدايی فعالیت هاي بترون
سپاري شده در قراردادها
-استفاده از يتك سیستتم

ارزيابی توانايی هاي

فعالیت هاي اصلی كسب و
كار رقبا

خارجی
تهیته لیستت نتواقصمزيت هاي رقابتی
ارزيابی كامتل هزينتههاي فعالیت هاي داخلی

زيتتابی عملمتترد تتتأمینكننتتدگان بیرونتتی از نظتتر
هزينه ها و شايستگی
ارزيتتابی میتتزان ريستتكتأمین كنندگان بیرونی

تعیین اهداف استراتژيك

ارزيابی ريسك هتايفعالیت هاي داخلی

تعريف جايگاه شركت تمايز هزينه ها تعريف فعالیتت هتاياصلی و فرعی
تهیه لیست شركت هايشريك در آينده

جمع بنتدي ستطوحبرون سپاري

گزارش دهی منظم

شمل -2-5فرآيند كلی برون سپاري
مراحل برون سپاري فرآيند كسب و كار
برون سپاري موفق را می توان حاصل گذار از چهار مرحله دانست .در اولین مرحله شركت به بررسی
و نظارت فرآيندها ،تجزيه و تحلیل كارايی آنها و ارزيابی آنچه بايد برون سپاري شود ،می پتردازد .بته
عبارت ديگر تصمیم به برون سپاري يا تأمین داخلی يك فرآيند در اين مرحله اتخاذ می شتود .پتس از
مشخص شدن فرآيند هاي قابل برون سپاري ،نوبت به انتخاب تأمین كننده اي می رسد كته صتالحیت
انجام آن فرآيندها را داشته باشد .الزمه تحقق اين مهم ،مجهز شدن به ابزاري جهت ارزيابی و انتختاب
تأمین كنندگان مختلف است .در گام بعدي ،عقد قرارداد با تأمین كننده واجد شرايط مورد بررسی قرار
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می گیرد .هدف از اين مرحله ،دستیابی سازمان به يك قرارداد برون سپاري قابل اجرا استت .سترانجام،
سازمان برون سپار بايد بتواند بر عملمرد شركت ارائه دهنده خدمت نظارت كرده ،نتتايج را ارزيتابی و
مسائل احتمالی پیش رو را حل و فصل نمايد.
سیكل برون سپاري
فاز( :5طراحی) :ارزيابی فرآيند جاري و فرآيند هاي آينده ،توانايی براي اجراي تغییرات و ايجاد ارزش
افزوده
فاز( :2طراحی و توسعه) :طراحی و توسعه فرآيند برون سپاري ،فاكتورهاي كلیدي موفقیت و خروجتی
هاي مورد انتظار
فاز( :8اجرا) :اجرا ،اندازه گیري و ارزيابی نقاط بحرانی
فاز( :4بهبود) :بهبود مستمر و بمارگیري فنون تضمین كیفیت
زير ساخت ها و عوامل موثر بر برون سپاري
از عوامل موثر در يك برون سپاري موفق می توان به موارد زير اشاره كرد:
وجود رابطه دو طرفه بر مبناي مشاركت میان سازمان دريافت كننده و واگذار كننده برون ستپاري
به طوري كه يك رابطه برد -برد میان آنها ايجاد می شود.
مشاركت همراه با تحقیق و توسعه موجب دسترسی به منابع علمی جديتد ،نتوآوري هتاي علمتی
مستمر ،خلق دانش و كاهش هزينه هاي داخلی سازمان خواهد شد.
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اطمینان از رعايت اخالق حرفه اي و حفظ و نگهداري و امنیت اطالعات و فناوري واگتذار شتده
به سازمان دريافت كننده برون سپاري ضروري می باشد .
وجود زيرساخت هاي الزم (مخصوصا زير ساخت فناوري اطالعتات) جهتت انتقتال فنتاوري از
سازمان واگذار كننده به دريافت كننده برون سپاري ضروري می باشد.
وجود فرهنگ سازمانی برون سپاري در سازمان به طتوري كته مقبولیتت بترون ستپاري در میتان
كاركنان سازمان جاافتاده و كاركنان منافع خود و سازمان را در اجراي برون ستپاري بداننتد و در ايتن
خصوص همماري هاي الزم را انجام دهند.
عوامل برون سازمانی موثر بر برون سپاري
 -5برون سپاري به منظور رسیدن به رقبا :برون سپاري در حالت هايی از رسیدن به رقباي ديگر مممن
است چندين منظور را پاسخگويی كند .عملیات موجود مممن است از چنان هزينه بتااليی برختوردار
باشد كه يك قرارداد برون سپاري ،يك مزيت هزينه اي كوتاه مدت را ببار آورد .با اهمیتت تتر آنمته،
قرارداد برون سپاري به شركت ،يك اممان از فضاي تنفسی را فراهم می سازد تا توقف كند و قابلیتت
هاي حیاتی آتی خودش را مجددا ابداع كند .
 -2برون سپاري به دلیل تغییر يافتن نیازهاي مشتري :در بسیاري از صتنايع ،قتوانین بتازي بته دلیتل
تغییرات عمده در سلیقه هاي مشتري تغییر می يابد .در اين شرايط ،منبتع ستود هتا در زنجیتره ارزش
مممن است از يك قسمت به قسمت ديگري تغییر يابد .گاهی اوقات ،مانند حالت هايی كه كاالهتا بته
كاالها تبديل می شوند ،ارزش افزوده از ناحیه بازاريابی به ناحیه عرضه تغییر ممان می دهد .در ستاير
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موارد ،وقتی كه اقالم بیشتر وابسته به مد می شوند ،منبع ارزش مممن است در جهت عمتس از تولیتد
به بازاريابی تغییر جهت دهد
 -8برون سپاري به دلیل تغییر در فناوري روز دنیا :تغییر فناوري مممن است بر علیه شركت استتقرار
يافته كار كند و اين فعالیت را به طريقی دوباره تعريف كند كه شركت بتراي بتاقی مانتدن در بتازي،
مجبور به برون سپاري شود .اين موضوع در صنعت داروسازي دقیقا مصداق دارد .اگرچه روش توزيتع
داروها در سالهاي اخیر زياد تغییر نمرده است و به همراه آن محصوالت ارائه شده به مصرف كنندگان،
از طريق پزشمان و بیمارستان ها كلید موفقیت بوده است .با وجود اين ،منبع داروهاي جديتد شتديدا
تغییر كرده است.
داليل برون سپاري و منابع مورد نیاز
الف:دلیل سازمانی
 -5بهبود و افزايش تمركز بر صالحیت هاي بنیادي :سازمانها به برون سپاري به ديتد يتك استتراتژي
تجاري می نگرند .اين موضوع در مورد شركت هاي صاحب تمنولوژي پیشرفته نظیتر مايمروستافت و
هیولت پاكارد ملموس تر است.
 -2دستیابی به توانمنديها و اممانات در كالس جهانی
 -8افزايش انعطاف پذيري در بلند مدت :افزايش انعطاف پذيري در مواجه شدن و پاسخگويی بهتر به
تغییر شرايط بازار ،تقاضاي محصوالت و خدمات و تمنولوژي از مالحظات كلیدي اكثر شركت ها بته
حساب می آيد.
 -4گام برداشتن سريع و شتاب گرفتن مزاياي مهندسی مجدد
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 -1افزايش بخش ها و وظايف (دگرگونی و تحول در سازمان)
 -3توسعه فروش و اممانات كلیدي در گذر زمان ،هنگامی كه اممان فراهم كردن منابع متالی جهتت
چنین توسعه اي فراهم نباشد.
 -1كسب فرصت ها و موقعیت هاي تجاري بیشتر و دستیابی به بازارهاي جديد به واسطه دسترسی به
شبمه ي تأمین كنندگان (گستره مناسبی از قابلیت هاي گوناگون و متنوع
 -3بهبود عملمرد عملیاتی همچون كیفیت باالتر ،افزايش بهره وري ،زمان پیشبرد كوتاه تر ،استفاده ي
بهتر تجهیزات ،افزايش خروجی ها و سود بیشتر
 -3دسترسی مناسب به بهترين تجربیات و كسب مهارت هاي جديد
 -55افزايش و شتاب بخشیدن به توسعه از طريق بهتره بترداري و نفتوذ در سیستتم هتا ،فرآينتدها و
توانمندي توسعه يافته ي تأمین كننده
 -55دسترسی به خدمات جديد
 -52بهبود مديريت و كنترل
 -58بهبود مديريت ريسك
 -54تحصیل و كسب ايده هاي نوآورانه
 -51كسب وجهه ي تجاري مناسب به واسطه ي همماري با پیمانماران پیشرو
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ب:داليل مربوط به امور مالی و هزينه ها
 -5كاهش هزينه ها و قیمت تمام شده ي محصوالت به واسطه دستیابی به تأمین كننده بتا عملمترد و
ساختار هزينه هاي پايین تر
-2

ايجاد نقدينگی

 -8تغییر هزينه هاي ثابت به متغیرها
ج:داليل مرتبط با نیروي انسانی
 -5بهره مندي از خبرگی نیروي انسانی متعلق به پیمانماران
 -2متمركز كردن توان و تعهد افراد بر فعالیت هاي محوري
 -8حل مشمل (مثل مشمل پرسنلی و )...
داليل عمده عدم برون سپاري
هزينه هاي فعلی بخوبی درك نشده اند.
ارائه دهندگان خدمتی كه در مقايسه با واحد داخلی فعلی ،خیلی برجسته باشند ،وجود ندارند.
كاهش كنترل بر روي ارائه دهنده خدمت
وابستگی به ارائه دهندگان خدمت
ارائه دهندگان خدمت می توانند در كسب و كار ما توسعه پیدا كنند( .رقیب ما باشند)
مممن است برون سپاري به وفاداري كاركنان صدمه بزند( .برون سپاري براي كاركنان باقیمانده چه
پیامی به همراه خواهد داشت).
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عوامل موثر برونسپاري در مطالعات صورت گرفته

مطالعات انتخاب شده

عوامل موثر در

مطالعه شونده ها

محدوه مطالعات

برون سپاري
)Davis (1996

نظارت

مديران میانی

طراحی درون سازمانی
Goles (2001), Goles and
)chin (2002

مشتري
تامین كننده

قابلیتهاي مشتري

مديران عامل

مشتري

قابلیتهاي تامین كننده

مديران میانی

تامین كننده

كیفیت

كارشناسان

روابط
Klepper (1995),Klepper and
)Jones (1998

رفتار

Kern (1997),Kern and
)killcocks(2000,2001,2002

مديران عامل

مشتري

كارشناسان

هدف

مديران عامل

مشتري

رفتار

مديران میانی

تامین كننده

قرارداد
ساختار
تراكنش
)Lacity and willcocks(2000

ذينفعان

مديران عامل

مراحل ارتباط

مديران اجرايی

انواع ارتباط

كارشناسان
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تصمیم به برون سپاري و انتخاب استراتژي برون سپاري

انگیزه هاي برون سپاري
در ابتدا ،تنها دو محركه اصلی (اقتصادي و استراتژيك) براي بخش خصوصی در نظر گرفته شد و
عوامل سیاسی اغلب به عنوان محرك برون سپاري توسط سازمان هاي دولتی مدنظر قرار گرفت ،اما با
تغییرات مستمر در محیط خارجی سازمان می توان عوامل محیطی را نیز به اين عوامل اضافه كرد :
صرفه جويی هزينه
الف) عوامل اقتصادي

كاهش هزينه
كاهش ريسك سرمايه گذاري

تمركز بر شايستگی محوري
ب) عوامل استراتژيك نظیر

تسريع مزاياي بازمهندسی
انعطاف پذيري(مقابله باعدم اطمینان محیطی)

پ) عوامل سیاسی
عاملی كه مممن است به عنوان محركه برون سپاري توسط سازمان هاي دولتی مدنظر قرار گیرند،
عبارتند از :مقامات عالی رتبه انتخاب شده ،افمار عمومی و روند هاي بین المللی .گاهی عدم كارايی
و بروكراتیك بودن كانديداهاي سیاسی نیز می تواند به عنوان دلیلی براي برون سپاري باشد .

ت) عوامل محیطی
سازمان ها امروزه در محیطی قرار گرفته اند كه از جمله ويژگی هاي آن ،می توان به تنوع در
محصوالت و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد .محصوالت در حالی كه بايد از كیفیتی مطلوب
برخوردار باشند ،تنها مدتی كوتاه در بازار می مانند و بايد جاي خود را به محصوالتی بدهند كه با
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آخرين ذائقه ،سلیقه يا نیاز مشتريان سازگارند .بی توجهی به خواست مشتري و يا قصور در تحويل
بموقع ،مممن است بسیار گران تمام شود .هزينه هاي باال ،زمان پیشبرد طوالنی و تحويل نامناسب ،مانع
رقابت می شود .
در كنار شرايط فوق ،قابلیت هاي تأمین كنندگان و تالش آنان در توسعه بازارهاي خود ،فراتر از
مرزهاي ملی آن و ورود به بازارهاي جهانی محركه اي براي توجه به مقوله برون سپاري شده است .

استراتژي هاي برون سپاري را می توان به دو طبقه كلی تقسیم كرد:
 .5حوزه برون سپاري :منظور از آن میزان فعالیتی است كه به تأمین كننده واگذار می شود.
الف  .برونسپاري كلی
ب  .برونسپاري انتخابی
 .2تعداد تأمین كنندگان موجود مرتبط با فعالیت برون سپاري
شناسايی ،ارزيابی و انتخاب تأمین كننده
به طور كلی ،انتخاب تأمین كننده مناسب به منظور به حتداكثر رستاندن مزايتاي بتالقوه و كتاهش
ريسك هاي ناشی از انتخاب سیاست هاي برون سپاري كه وظیفه اي بسیار مهتم استت ،صتورت متی
پذيرد.
هالوي و ملبی ( )5333سه مرحله را براي انتخاب بهترين تأمین كننده ارائه كرده اند.
 -5تأمین كنندگان بالقوه از طريق جست و جوي جامع معرفی شوند.
 -2تجربه هاي آنان از طريق صحبت با مشتريان و مشاهده محیط هاي كاري شان كشف شود.
 -8كل فرايند غربال شود .يعنی با استفاده از معیارهاي شناسايی شده ،لیستتی از كستانی كته قابلتت
بالقوه ارائه خدمات مورد نیاز برون سپاري دارند ،تهیه شود .
-4معیارهايی مانند(موقعیت جغرافیايی  ،كیفیت كاالها و خدمات ارائه شده ،انعطاف پذيري تأمین
كننده ،شهرت و تجارب ،قیمت پايین) رابايد درنظربگیريم.
مذاكره و مديريت قرارداد
پس از مشخص شدن تأمین كنندگان برگزيده ،نوبت به انجام متذاكره بتا تتأمین كننتدگان و متديريت
قرارداد با آنان می رسد.
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قبل از شروع قرارداد شرايط گوناگونی بايد مورد مذاكره قرار گیرد .كه عبارتند از:
توانايی انفصال قرارداد به دلیل عملمرد ضعیف
تعهد تأمین كننده به حمايت از اهداف كسب و كار
ممانیسم هاي قیمت گذاري براي افزايش يا حذف خدمات
حوزه و سطوح خدمات ارائه شده
استانداردهاي عملمرد براي هر يك از خدمات
پردازش اولويت ها و قابلیت سیستم ها.
در عمل ،مذاكره و مديريت قرارداد ،رابطه اي تنگاتنگ با هم دارند .اگر فاقتد مهتارت هتاي الزم
براي مذاكره باشید به احتمال زياد قراردادي را تدوين می كنید كه شروع آن مزيتت اقتصتادي در بتر
نخواهد داشت .از سوي ديگر اگر در مذاكره بسیار خوب عمل كنید ،اما در ثبت مزايتايی كته بتر اثتر
مذاكره حاصل شده ،كوتاهی كنید ،قرارداد اين جزئیات را منعمس نخواهد كرد و بته نتتايجی غیتر از
آنچه كه می خواستید می رسید.

شروع پروژه و مديريت روابط
• در اين گام نتیجه تمامی گام هاي قبلی محقق خواهد شد .عمالً مممن است برخی از منابع مربوط به
فعالیت هاي واگذار شده به تأمین كننده اعم از نیروي انسانی ،تجهیزات و حتی دانش فنی مربوط بته
او منتقل شود  ،در شروع پروژه بايد به سه مسئله حیاتی ذيل توجه كرد:
 -5آگاهی :بايد مطمئن شويد كه تمامی ذينفعان نسبت به اصطالحات و شرايط قرارداد بترون ستپاري
شده آگاهی و شناخت دارند.
 -2تیم مديريت پروژه :سازمان بايد تیمی را به منظور سرپرستی فازهاي شروع و واگتذاري پتروژه در
چرخه حیات برون سپاري تشمیل دهد .اين تیم بايد شامل واحدهاي تخصصی اصلی مورد نیاز باشد و
توسط مدير برنامه اي كه سرپرست پروژه برون سپاري است مديريت شود.
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 -4مديريت كار :وظايف كلیدي را مشخص كنید .تعدادي وظیفه وجود دارند كه بايد در طول مراحل
شروع مورد توجه قرار گرفته به طور واضح شناسايی شوند .به عالوه ،بايد بر مسائل مهم تمركز كنید.
كه اين امر مستلزم اولويت بندي آنهاست.
مديريت روابط
قرارداد برون سپاري ،روابط بین سازمان برون سپار و تأمین كننده را تعیین می كند .روابط بايد مبتنی بر
روابط برد برد باشد،به طوري كه رابطه اي منصفانه را بین دو شريك ايجاد كند .بنتا بته گفتته كترن و
ويموك ( )5333قرارداد ،زمانی به بهترين شمل مديريت می شتود كته جزئیتات ستطوح ختدمات و
معیارهاي اندازه گیري مبتنی بر كاهش هزينه ،تحويل خدمت ،بهبود خدمت ،رضايت استتفاده كننتده و
سايرين را به طور واضح مورد توجه قرار دهد.
مديريت روابط ،شامل نظارت مستمر بر اجراي برون سپاري است تا نسبت به تحقق سطوح مورد انتظار
عملیات و همچنین اجراي روزمره وظايف درون فرايند ،اطمینان حاصل شود.
عناصر مديريت روابط شامل:
مديريت پرسنل
مديريت دانش
مديريت ارتباطات
اداره كار
مديريت مالی
است كه بايد در اين مرحله مورد توجه قرار گیرند
استمرار ،اصالح يا خاتمه قرارداد
اجراي مديريت روابط فقط به منظور شروع روابط است نه خاتمه آن .همانطور كه روابط را ادامته متی
دهید زمانی فرا خواهد رسید كه بايد متوقف شويد و عملمرد تأمین كننتده ،منتافع ختالص از روابتط
متقابل و چگونگی تناسب آنها با نیازهاي كسب و كار كنونی و حقايق بازار را ارزيابی كنید.
در تمامی روابط برون سپاري ،اجباري براي اصالح يا پايان دادن روابط وجود ندارد .در واقتع اگتر
روابطی صحیح ايجاد كنید تا پايان تاريخ قرارداد ادامه خواهد يافت .قرارداد موجود تا چه زمانی ادامته
می يابد؟ پاسخ ساده است:

34

دوره هاي بعداز انتصاب ويژه مديران  :مديريت برون سپاري

تا زمانی كه شاهد تغییراتی در كسب و كارتان كه مستلزم اصالح يا خاتمه قرارداد نباشید و همچنین تا
زمانی كه تأمین كننده به ارائه سطوح خدمات مورد توافق ادامه بدهتد و تغییترات شتديدي در محتیط
اطراف رخ ندهد .
• استمرار روابط برون سپاري موجود مستلزم آن است كه ممان قبل از قرارداد ،ممان كنتونی و ممتان
آتی را مورد ارزيابی قرار دهید .اگر ارتباطی بین ممان كنونی و آتی ديده می شود و اگر احساس می
كنید كه روابط موجود به پركردن شماف موجود كمك خواهد كرد بايد قرارداد را ادامه دهید.
• قرارداد برون سپاري را می توان تركیبی از مؤلفه هاي ثابت و متغیر در نظر گرفت.
مؤلفه هاي ثابت عبارتند از:
مضامین استاندارد شده از قرارداد كه شامل جزئیاتی درباره كسب و كار تأمین كننده ،ماهیت تعامتل
با تأمین كننده و جزئیات مشابهی هستند كه تأمین كننده براي تمامی مشتريان عرضه می كند.
مؤلفه هاي متغیر قرارداد شامل:
اطالعات سفارشی می شود كه ويژگی هاي كسب و كار را منعمس می سازند .جزئیاتی نظیتر قیمتت،
ماهیت ارائه خدمت ،تعداد مراودات پردازش شده ،ماهیت مشتري مداري ،هزينه هتا و ديگتر جزئیتات
مشابه ،بخش متغیر قرارداد برون سپاري هستند .
• اصالح قرارداد موجود زمانی مناسب است كه حوادث خارجی ،نیازي را براي تغییر در مؤلفته هتاي
قابل تغییر يا سفارش پذير در قرارداد موجود نشان می دهند .مثالً اگر نیاز به افزايش حجم متراودات
پردازش شده با سیستم تمنولوژي اطالعات تأمین كنندگان داريد ،اين قرارداد مممن است با اصتالح
قرارداد برون سپاري موجود استمرار يابد بدون اينمه به تالش براي شناستايی تتأمین كننتده جديتد،
نیازي باشد.
خاتمه قراداد ،زمانی كه به حركتی فراتر از تغییر در مؤلفه هاي قابل تغییر نیاز داريد مورد توجته قترار
می گیرد.
خاتمه قراردادمستلزم تالش و زمان زيادي است .از اين رو اين راه حل بايد با داليلی مستحمم متورد
استفاده قرار گیرد .
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چرخه حیات برونسپاري گارتنر
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فصل ششم :
تغییر فرهنگ سازمانی
در دهه هاي گذشته تعداد زيادي از شركتها براي ايجاد تغییرات مهم در اداره شركتها كوشش هتايی را
آغاز كرده اند .دردنیايی كه تغییرات ناگهانی به صورت قاعده درآمده است ،نیروهاي متنوعی براي تغییر
فرهنگ ساختار سازمانی وسواس گونه به كار گرفته شده اند .تصمیم گیري تغییرات اساستی ستازمانی
متناوباً در پاسخ به نیاز تطبیق با نیروهاي فوق العاده خارجی وداخلی است .كه ايتن شتامل ،تغییترات
سريع فناوري و ابداعات و رقابت تهاجمی ،تغییرات اساسی در صنايع و بازار ،مقررات زدايتی ،تغییتر
نیروي كار و پیچیدگی ساختارهاي سازمانی ،ادغام شركتها ،مالمیتها و انتظتارات روزافتزون مشتتريان
است .به عالوه ،جهانی شدن باعث ايجاد وابستگی متقابل اقتصادي و گشايش بازارهاي جديد رقتابتی،
ايجاد فرصتها و تهديدها شده است .بنابراين ،سازمانها براي بقا مجبور بته تطتابق بتا تغییترات محتیط
هستند .سازمانها نیاز به تطابق با محیط براي زنده ماندن دارند .تئوري تماملی داروين كه به تمامل همه
گونه ها اشعار دارد شامل سازمانهاي تجاري نیز می شود .طبق گفته داروين ،الزم نیست كته قتوي يتا
بیشتر باهوش باشیم ،بلمه آنانی كه می توانند خود را با محیط وفق دهند ،زنده می مانند .

راهبرد
تغییرات در درجه ،حدود ،و دامنه متفاوتند و طیفی از اصالح تدريجی تتا تغییتر شتمل عمتده را دارا
هستند .درعمل تغییرات تدريجی در سازمانهتتا در وضع موجود و سیستم ها ايجاد متی گتردد .تغییتر
شمل ناگهانی ،نیاز به تغییرات بنیانی دارد تا بتوان فرهنگ ستازمانی را بتا واقعیتات استتراتژي جديتد
انطباق داد .تغییر ساختار نسبتاً ساده و دست يافتنی است ،اما تغییتر در فرهنتگ مشتمل و پیچیتده تتر
است .

فرآيند تغییر فرهنگ سازمانی
گام اول  :درك محیط و نیروهاي ديگر تاثیر گذار در استراتژيهاي آينده :بازنگري در نیروهاي داخلی و
خارجی تاثیر گذار بر شركت .
گام دوم  :شناسائی وتعیین ارزشهاي بنیانی شركت :گام اساسی در تغییر فرهنگ ،تعیین ارزشهاي بنیانی
و همیشگی است .
37

دوره هاي بعداز انتصاب ويژه مديران  :مديريت برون سپاري

گام سوم  :ايجاد ديدگاه مشاركتی از آنچه كه شركت می خواهد بشود .اين پرسش كه چه نوع فرهنگ
 ،ارزشها وساختار سازمانی نیاز است تا بتوانیم به توسعه واستقرار استراتژي و تطابق با محیط جاري
وآينده پرداخته شود.آيا نیاز به سرعت عمل بیشتري است ؟ آيا نیاز به ارتباط نزديمتري با مشتريان
است ؟
گام چهارم  :ارزيابی فرهنگ موجود وتعیین عناصري از فرهنگ كه نیاز به تغییر آن است .تغییرات
فرهنگی ،معموال با تشخیص فرهنگ موجود و ارزيابی از اهداف استراتژيك آينده شروع می شود .اگر
چه كار مشملی است ،زيرا وقتی شما درون سازمان هستید ديدن فرهنگ سازمانی مشمل تر است.
گام پنجم  :تعیین اينمه چه تغییراتی بايستی انجام شود تا فاصله بین دو استراتژي پر گردد .آيا عناصر
موجود ( ارزشها  ،نرمها  ،ساختارها  ،سیستمها و  )....در راستاي اهداف آينده می باشند.
گام ششم  :تعیین مديران ارشد در هدايت تغییر فرهنگ  .تیم رهبري عامل كلیدي موفقیت براي تغییر
فرهنگ است  .اگر تیم از افرادي گوناگون وقوي باشند تاثیر بسیار خوبی خواهد داشت  .رهبر گروه
بايد مطمئن باشد كه افراد بر اهداف در نظر گرفته شده اشراف و تمركز الزم را دارند .گروه بايد قادر
باشد در كلیه سطوح سازمان ايجاد اعتماد واطمینان كند  .تیم می بايستی گروههاي زيادي را راه
اندازي كند .همچنین نیاز است كه ديگران را براي تصمیم گیري وعملیاتی كه منجر به تغییر گردد،
توانمند سازد.
گام هفتم  :استقرار برنامه اهداف و افق زمانی  .هنگامی كه فاصله بین فرهنگ جديد و موجود سازمان
شناسائی شده  ،برنامه عملیاتی بايستی توسعه پیدا كند  .اولويتها كدامند ؟ چه منابعی مورد نیاز است ؟
توالی اقدامات چگونه است ؟ چه مدت زمان نیاز است ؟ مسئولیتهاي بخشهاي مختلف به عهده چه
كسانی است ؟ اصول اساسی مديريت پروژه بايستی اجرا وپیگیري گردد تا پروژه پیچیده تغییر فرهنگ
با موفقیت به انجام برسد.
گام هشتم  :برقراري ارتباط و ايجاد انگیزه در میان تمامی ذينفعان  .تغییر در فرهنگ سازمانی نیاز مند
برقراري ارتباطی دقیق و متقاعد كننده دارد .بايستی با پرسش از تمامی كاركنان آنها را در حلقه زنجیر
به طريقی كه نیاز به تغییر را درك كنند  ،قرار داد .آنان بايد بدانند كه چگونه تغییر به نفع آنان است و
چگونه فرصتهاي جديدي را ايجاد خواهد كرد .رهبري تغییر به منزله هدايت كننده  ،تسهیل ساز
وتوانمند كننده كلیه نیروها ،براي پشتیبانی از تغییر است .
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گام نهم  :شناسائی موانع و منابع مقاومت وتوسعه استراتژي براي رفع آنان  .افراد در مقابل تغییر ،عمس
العملهاي متفاوتی از خود بروز می دهند .اگر در تمام سطوح تضاد و چالشها برطرف نشوند مقاومت
قطعا سخت تر خواهد بود .براي مقابله با ترس و از دست دادن كار  ،اقداماتی بايستی انجام داد  .ترس
را می توان با ارائه اطالعات واشتیاق مديريت به شنیدن صداي كاركنان كاهش داده و عالقه مندي آنان
را افزايش داد.استراتژي ديگري كه می تواند به ديگر كاركنان براي تطبیق با تغییر كمك كند  ،اين است
كه تغییر را به گامهاي كوچمتري تقسیم كنند  .به عالوه مديريت نیاز دارد كه افراد را به درك فرصتها و
فوايد شخصی كه از تغییر حاصل می گردد  ،ترغیب نمايد .
گام دهم  :نهادينه سازي والگو سازي در جهت تقويت تغیییر فرهنگ  .رهبري تیم نقش حیاتی در الگو
سازي  ،تقويت و پاداش تیم دارد .هنگامی كه رفتار مديريت و تصمیمات او مطابق با تغییرات است
اين به منزله ارسال پیامهاي انگیزشی براي پشتیبانی از تغییر است .به عالوه مديريت بايد پاداش رفتار
ونتايج ناشی از تغییر را تضمین كند .وي بايد اين اطمینان را بدهد كه سیستم پاداش و رفتار در حین
عمل تشخیص داده خواهد شد و گام به گام مورد تحلیل قرار می گیرد.
گام يازدهم  :ارزيابی از فرهنگ سازمانی و نهادينه كردن ياد گیري وتغییر شمل  .بايد به خاطر داشت
كه تغییر يك فرآيند دينامیك است كه نیاز به بازخورد مستمر وارزيابی دائم دارد  .همچنان كه محیط
سازمانی تغییر می كند فرهنگ بايستی وفق داده شود  .راه حلی كه زمانی در يك سازمان مشملی را
حل كرده است  ،مطمئنا برا ي همیشه كارساز و موثر نمی باشد(.زارعی)5833،
داليل تغییرات ساختاري سازمان ها
اندازه بزرگ سازمان ديگر يك مزيت رقابتی نیست.
رقباي كوچك و چابك توانايی تغییر يك شبه صنعت و ساختار هزينه ها را دارند.
فشار رقابت در اقتصاد جهانی شدت بیشتر پیدا كرده است.
زمان چرخه عمر محصوالت و خدمات بصورت عجیبی كوتاه تر شده است و زمان پاسخگويی به
تقاضا توسط رقبا كمتر شده است.
بهبود عملمرد مالی و عملیات  ،كلید موفقیت در شرايط بحرانی و رمز بقا است.
سرمايه گذاران و تحلیل گران به آن دسته از شیوه هاي مديريتی توجه دارند كه بتواند با صرفه باشد.
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متخصصان و تمنسین ها بقدر كافی وجود دارند ،لذا استخدام و به كارگیري آنتان بصتورت تمتام
وقت منطقی بنظر نمی آيد.

انواع فرهنگ
فرهنگ انعطاف پذيري :از نظر استراتژيك به محیط خارجی توجه می گردد در اين مقوله هنجار
هايی تقويت(كار آفرينی،خالقیت و )...می گردند كه عالئم محیط را در يافت كنند.
فرهنگ ماموريتی:فرهنگی است كه نیاز هاي محیطی را تامین می نمايد ولی الزامی در تغییرات
نمی بیند.
فرهنگ مشاركتی :در اين فرهنگ به استفاده از مشاركت كاركنان بها داده می گردد.
فرهنگ بوروكراتیك :به محیط داخلی توجه می نمايد و بیشتر در محیط هاي با ثبات استفاده می
گردد.
الگوي تحول در فرهنگ

خیر

بله
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فصل هفتم :
مديريت نوين دولتی و برون سپاري
• مديريت دولتی نوين،بمارگیري شیوه هاي مديريت بخش خصوصی دربخش دولتی است كه شامل
مولفه هايی همچون خصوصی سازي،كاهش اندازه دولت،به پیمانماردادن امور،برون سپاري ومشتري
گرايی و ...می باشد.
• مديريت دولتی نوين ،رويمرد جديدي را درمديريت دولتی ارائه نموده است كه درآن مسوولیت
مديريت ،درنیل به اهداف موردتوجه بیشترقرارمی گیرد،انعطاف پذيري ونرمش درساختار مديريت ،رو
به فزونی می نهد،ارزيابی وسنجش عملمردها انجام می پذيرد و به كارآيی واثربخشی دربخش دولتی
بیشترتوجه می شود.
• هدف مديريت دولتی نوين تبديل دولت به كسب وكاربوده ومديريت بخش خصوصی درآن تحقق
كامل می يابد .دراين پارادايم،سازمانهاي دولتی به بخشهايی تقسیم می شوندكه هريك ازاين بخشها
همانند يك واحد بازرگانی داراي اهداف عملمردي مشخص هستند و مديران آنها درقبال تحقق آن
مسئول هستند .مديريت دولتی درحد نهايی خود می تواند به مدل مجازي منجر شود كه فرض براين
است كه بهترين دولت،بی دولتی است و تمامی فعالیتهاي سازمانهاي دولتی بايد در بخش خصوصی
انجام شود.
• دولت درمديريت دولتی نوين ،هدايت كردن به جاي راندن ،توانمندسازي به جاي خدمت رسانی،
بودجه براي نتايج به جاي بودجه براي درون دادها ،برآوردن نیازهاي مشتريان به جاي نیازهاي
بوروكراسی ،ايجاد درآمد به جاي هزينه كردن ،پیشگیري به جاي درمان ،مشاركت به جاي روابط
سلسله مراتبی و حاكمانه راسرمشق خود قرارمی دهد(.عباس زاده)5833،
به نظر می رسد ،ظهور مديريت دولتی نوين با چهار روند كالن اداري همراه بوده است كه اين امر
نشانگر فراگیر بودن آن در سطح جهانی است .روندهاي ياد شده عبارتند از:
الف) تالش براي كوچك سازي يا كاهش رشد دولت از طريق تعداد كاركنان سازمان هاي دولتی و
كاهش حجم مخارج اين سازمان ها.
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ب) تغییر جهت بخش دولتی به سمت خصوصی سازي و شبه خصوصی سازي و رهايی از نهادهاي
اصلی دولت(با تاكیدي نو بر پرداخت يارانه در ارائه خدمات عمومی)
پ) توسعه اتوماسیون اداري ،خصوصاً به كارگیري فناوري اطالعات در تولید و توزيع خدمات
عمومی.
ت) حركت به سمت به كارگیري نوعی رويمرد مديريتی در بخش دولتی كه در بیشتر كشورها قابل
استفاده باشد.
در قانون جديد مديريت خدمات كشوري ،رويمرد مديريت دولتی نوين نیز مورد توجه قرار گرفته است
كه برخی از موارد در راستاي اين رويمرد را می توان به شرح زير بیان داشت:
-5دولت الكترونیك :سازمان هاي دولتی  ،با هدف بهبود كیفیت و كمیت خدمات به مردم ،می بايست
اطالع رسانی المترونیمی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمانبندي انجام آن ارائه نمايند و فرم
هاي مورد نیاز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و سامانه المترونیمی در اختیار ارباب رجوع و
مشتريان قرار گیرد و همچنین خدمات به شهروندان به صورت المترونیمی به منظور حذف مراجع
حضوري مردم به سازمان ها ،ارائه شود(ماده  81قانون خدمات كشوري).
-2ارزيابی عملكرد :دستگاه هاي اجرايی می بايست با استقرار نظام مديريت عملمرد مستقل بر
ارزيابی عملمرد سازمان ،مديريت وكاركنان ،برنامه هاي سنجش و ارزيابی عملمرد و میزان بهره وري
را در واحدهاي سازمانی خود به مورد اجرا گذارند .از طرفی سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف
گرديده است براساس شاخص هاي بین المللی و گزارش هاي دريافتی از سازمان ها و انطباق آنها با
سند چشم انداز  ، 5454جايگاه و میزان پیشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعیین
نمايد(فصل يازدهم  ،ماده  35تا  38قانون خدمات كشوري).
-8برون سپاري  :دستگاه هاي اجرايی می توانند با انجام مناقصه و با عقد قرارداد با شركت ها و
مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص ،حجم كار معین ،قیمت هر واحد كار و قیمت كل ،بخشی
از خدمات موردنیازخود را تامین نمايند(ماده  51قانون خدمات كشوري).
-4مديريت حرفه اي  :در اين قانون اشاره گريده است كه كاركنان همواره نسبت به توانمند سازي و
افزايش مهارت ها و توانايی هاي شغلی خود اقدام نمايد و در همین راستا  ،سازمان هاي دولتی شیوه
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ها و الگوهاي الزم براي افزايش توان و توان سنجی مداوم كاركنان خود را اجرا نمايند(ماده  32قانون
خدمات كشوري).
-1خصوصی سازي  :دراين قانون پیش بینی گرديده است كه  ،امور تصدي هاي اجتماعی  ،فرهنگی و
خدماتی ،از طريق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با استفاده
از شیوه هاي زير انجام گیرد(ماده  58قانون خدمات كشوري):
الف) اعمال حمايت هاي الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
ب) خريد خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
پ) واگذاري مديريت واحدهاي دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهاد و مؤسسات عمومی
غیردولتی.
ت) مشاركت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طريق اجاره ،
واگذاري اممانات و تجهیزات و منابع فیزيمی.
-3كوچك سازي  :در اين قانون  ،به منظور كوچك سازي و كاهش رشد دولت از طريق تعداد
كاركنان سازمان هاي دولتی و به تبع آن كاهش حجم مخارج سازمان ها  ،پیش بینی هايی صورت
گرفته است .بدين ترتیب ،با كاركنان دستگاه هاي اجرايی كه تمام يا بخشی از وظايف آنها به بخش
غیردولتی واگذار می گردد  ،به يمی از روش هاي ذيل عمل خواهد شد(ماده  25قانون مديريت
خدمات كشوري):
الف) انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرايی ديگر،
ب) باز خريد سنوات خدمت
پ) موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت  8تا  1سال
ت) انتقال به بخش غیردولتی به شمل مأمور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غیردولتی پرداخت می
كند.
از طرفی  ،دولت موظف است به منظور تقويت و حمايت از بخش غیردولتی  ،اقدامات الزم جهت
آموزش  ،سازماندهی  ،ايجاد تسهیالت و كمك هاي مالی  ،رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش
غیردولتی  ،بعمل آورد(ماده  22قانون مديريت خدمات كشوري).
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فصل هشتم :
مالحظات برونسپاري كسب و كار:
زمان
•

در چه زمانی بايد برونسپاري انجام شود؟

•

آيا زمان مورد انتظار بازار و زمان تولید  ،مناسب براي برونسپاري است؟

هزينه ها
• چه صرفه جويیهايی اممان پذير است؟
• آيا هزينههايی مانند انتقال دانش و فنّاوري در نظر گرفته شده اند؟
كیفیت
• انتظار داريد محصول با چه سطحی از كیفیت به شما تحويل داده شود؟
• انتظارات كیفی چگونه تعريف و اندازه گیري می شوند؟
• آيا به مديريت خطرپذيري و تهیه برنامه هاي اقتضايی توجه شده است؟
تعارضات
• آيا طرف مورد برون سپاري ،با رقبا نیز قرارداد دارد؟ آيا شما نسبت به عدم افشاي اطالعات
محرمانه اطمینان داريد؟
كنترل
• چه قسمتهايی از فنّاوري و دارايیها معنوي شركت در اختیار و كنترل طرف مقابل است؟
• چه قسمت هاي از دانش كسب و كار شما اممان دارد در اثر برونسپاري افشا شود؟
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ارتباطات
•

سهولت برقراري ارتباط با تامین كننده به چه میزان است؟

• آيا طرف مقابل به نمات مورد نظر شما توجه دارد و آنها را درك می كند؟
• آيا ( در صورت همزبان نبودن دو طرف) افراد كافی براي ايجاد ارتباط به زبان هاي اصلی هر دو
طرف را در اختیار داريد؟
• آيا طرف مقابل ،روحیه پا سخگويی دارد؟
روشهاي مديريت و اندازه گیري
•

ساختار گزارش دهی و مديريت پروژه مشخص است؟

•

چه معیارهايی براي سنجش كار طرف مقابل در نظر گرفته شده است؟

•

نتايج اندازه گیري چگونه گزارش خواهند شد؟

مهارتها
•

آيا طرف مقابل مهارت هاي مورد نیاز براي اجراي پروژه را داراست؟

منابع
•

آيا طرف مقابل ،منابع مورد نیاز براي انجام پروژه را به موقع و به اندازه فراهم می كند؟

•

انتظارات مربوط به منابع انسانی چیست و طرف مقابل آنها را برآورده می سازد؟

موقعیت كاري و مكان فعالیت
•
•

آيا طرف مقابل در  8يا  1سال ،در دسترس خواهد بود؟
شركت طرف مقابل كجا به ثبت رسیده است؟
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مالكیت
•

چه كسی مالك فنّاوري و دارايی هاي معنوي حاصله از انجام پروژه است ؟

•

چه راههايی براي پیشگیري از سوء استفاده از دارايی هاي معنوي شركت در نظر گرفته شده است؟

كنترل دارايیهاي معنوي
•

مسئولیت كنترل دارايی هاي معنوي بر عهده كیست؟

•

چه ساز و كاري براي حصول اطمینان از محافظت از دارايی هاي معنوي انديشیده شده است؟

مديريت فرايند
•

مشخصات تولید محصول چیست؟ و آيا به خوبی در قرارداد گنجانده شده اند؟

•

آيا قرارداد منعقده با اهداف شركت هماهنگی دارد؟

•

نقطه عطفهاي كار تهیه شده اند؟

•

در صورتی كه رسیدن به نقطه عطفها محقق نشود ،چه اقداماتی انجام خواهد شد؟

•

معیارهاي پذيرش چیست؟

•

درصورت عدم تحقق معیارهاي پذيرش ،چه اقداماتی انجام خواهد شد؟

تعهدات
•

تعهدات ناشی از انجام اين طرح چیست؟

•

بیمه هاي در نظر گرفته شده براي پروژه چیست؟ آيا كفايت دارند؟

تضمین
•

آيا تضمینی براي انجام طرح در نظر گرفته شده است؟

•

اين تضمین ها عملی هستند؟
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حل و فصل دعاوي
•

آيا فرايندي براي حل و فصل دعاوي پیش بینی شده است؟

•

دعاوي در چه ممانی حل خواهد شد؟

•

هزينه حل و فصل دعاوي بر عهده كیست؟

اقدامات قانونی
•

در صورت تقض قرارداد ،اقدامات قانونی در نظر گرفته شده چیست؟

فسخ قرارداد
•

آيا اممان فسخ قرارداد وجود دارد؟

•

در چه شرايطی فسخ روي خواهد داد؟

•

وضعیت دارايیهاي معنوي و فنّاوري در صورت فسخ قرارداد چگونه خواهد بود؟

مالیات
•

طرح ،چه تعهدات مالیاتی را ايجاد خواهد كرد؟

•

پرداخت مالیات به عهده چه طرفی است؟

مشاوره قانونی
•

آيا شركت يا واحد امور حقوقی شركت مشاور حقوقی آگاه به موضوعات مربوطه در اختیار

دارد؟
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فصل نهم:
رفتارمديران در فرآيند برون سپاري
شرح وظايف مديران بخشهاي تخصصی
• استخراج اسامی پیمانماران موجود در حیطه تخصصی بخش
• ارزيابی اولیه و تعیین سطح پیمانماران از نظر حجم و پیچیدگی كارهاي قابل ارجاع
• تشمیل بانك اطالعاتی از پیمانماران تائید صالحیت شده و بروزآوري سوابق و اطالعات آنها
• تنظیم تفاهم نامه با پیمانماران ذيصالح جهت برقراري ارتباط مستمر و بلند مدت
• برآورد قیمت و زمان فعالیت هايی كه قصد بر برون سپاري آنها می باشد
• ارايه موضوعات تصويب شده جهت برون سپاري به پیمانماران موجود جهت دريافت پیشنهاد
• جمع آوري و ارزيابی پروپوزالهاي مختلف و انتخاب پیشنهاد برتر جهت ارجاع كار
• تنظیم شرحخدمات و قرارداد به پیمانمار برتر
•

كنترل كیفیت گزارشات ارايه شده از طرف پیمانمار و تائید آنها

•

بررسی و كنترل تطابق پیشرفت فعالیت هاي پیمانمار با برنامه زمانی مورد توافق

•

برگزاري جلسات دورهاي با پیمانمار جهت هدايت صحیح پروژه

•

ارايه گزارشات دورهاي به مدير پروژه از پیشرفت و كیفیت فعالیتهاي پیمانمار

•

انجام تائیدهاي الزم جهت پرداخت به پیمانمار

•

تحويل گرفتن اسناد ،مدارك و مستندات الزم از پیمانمار

• پیشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشی ،كارورزي و كارگاههاي آموزشی جهت ارتقاء سطح پیمانماران
•

ارزيابی نهايی پیمانمار و درج امتیاز عملمرد در بانك اطالعاتی مربوطه
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•

كسب اطمینان از صحت و سقم اطالعات ارايه شده از طرف پیمانماران در زمینه سوابق اجرايی و
تیم تخصصی

•

ارائه هشدارهاي الزم به پیمانماران در صورت تخطی از برنامه زمانبندي و يا افت كیفیت گزارشات
تحويلی

•

پیشبینی نمودن تضمینهاي الزم جهت مشاركت پیمانمار در ارتقاء كیفیت فعالیتها در تمام مراحل
پروژه

شرح وظايف مديران پروژهها
• بررسی پروژه در مرحله كاريابی و تعیین حجم برون سپاري مورد نیاز در پروژه
•

بررسی كلیدي بودن يا نبودن فعالیت ها جهت برون سپاري

•

بررسی موانع قانونی موجود و ارايه پیشنهاد جهت رفع آنها

•

آنالیز درآمد و هزينه جهت تصمیم گیري در مورد برون سپاري فعالیت ها

•

مقايسه كیفیت انجام كارها در داخل و خارج شركت و انتخاب گزينه مناسب جهت دستیابی به
كیفیت باالتر

•

بررسی توانمندي شركت جهت كنترل كیفیت فعالیت هاي برون سپاري شده

•

تحلیل و ارزيابی ريسك فعالیت هايی كه تصمیم بر برون سپاري آنهاست

• بررسی ظرفیت واحدهاي تخصصی جهت انجام فعالیت ها بصورت داخلی
•

بررسی سود ايجاد شده براي شركت در دو حالت انجام داخلی و برون سپاري

•

بررسی میزان محرمانگی پروژه و اطالعاتی كه بايد به پیمانمار منتقل شود

•

تعیین سطح ارتباط پیمانمار با كارفرماي اصلی و منعمس نمودن آن به مدير بخش تخصصی مربوطه

•

بررسی اممان تخصیص زمانهاي آزاد شده ناشی از برون سپاري به فعالیت هاي با ارزش افزوده
باالتر
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•

بررسی توانمندي شركت در زمینه مديريت نمودن فرآيندهاي ارتباطی با پیمانمار

•

ارايه پیشنهاد در زمینه چگونگی صیانت از حقوق و اعتبار شركت با توجه به نوع فعالیت

•

ارايه پیشنهاد جهت اخذ تضمینهاي الزم با هدف مشاركت پیمانمار جهت ارتقاء كیفیت فعالیت
هاي برونسپاري شده
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فصل دهم :
مديريت محیط در فرايند برون سپاري
يمی از موضوعات در حوزه مديريت برون سپاري ،نحوه مديريت ارتباطات می باشد.در ارتباطات
مبتنی بر برون سپاري ،سطح ارتباط میان دو سازمان كه با عنوان شراكت پذيري از آن ياد می كنند ،می
تواند دو گونه روابط تراكنشی و روابط مشاركت جويانه را تداعی كند.در روابط تراكنشی ،اصوالً
ارتباط در قالب قرار داد رسمی كه شامل قواعد و مقررات شمل دهنده ارتباط است،ممتوب گرديده و
در نتیجه جبران هزينه هاي ناشی از شمست و يا تاخیر در انجام فرايند،بر عهده طرف ديگر قرار داد
گذاشته می شود.در اين شمل از ارتباط ،شراكت پذيري فاقد مفهوم موازنه بوده و در پايین ترين سطح
خود قرار دارد.در روابط مشاركت جويانه ،ارتباط در چارچوب اشتراك در سود و زيان و موازنه
ريسك و هزينه هاي حاصل از انجام فرآيند بین طرفین به اشتراك گذاشته می شود(.رهنورد و
هممار،5831،ص)15
از آنجا كه تامین كننده ،خارج از حوزه ي اداره و مديريتی سازمان قرار دارد ،لذا ضروري است از
طريق ساز و كارها و روش هاي مناسب،ارتباطات با تامین كننده به گونه اي كنترل و مديريت شود كه
انتظارات سازمان در مورد خدمت يا محصول برون سپاري شده برآورد گردد .بدين منظور عموماًكنترل
پنج عامل زمان ،هزينه ،كیفیت،تغییرات و رسوخ اطالعات مورد توجه قرار می گیرد.
نوع كنترل و مديريتی كه می توان بر ارتباط با تامین كننده اعمال نمود ،متاثر از راهبرد مورد استفاده
براي محصول يا خدمت برون سپاري شده است.بر اين اساس صاحبنظران سه الگوي كنترلی براي
مديريت روابط تامین كننده معرفی نموده اند.اين الگوها عبارتند از:
الگوي كنترل بازار(رقابت ،مهمترين عامل كنترل است)
الگوي كنترل بر مبناي بوروكراتیك (قرارداد ،ساز و كار غالب كنترل است)
الگوي كنترل بر مبناي اعتماد (اعتماد ،مهمترين عامل كنترل در اين الگو است).
به هر حال علیرغم اينمه در تمامی موارد قرارداد بايد تا حد اممان شفاف،جامع و محمم .باشد،اما در
عین حال بايد همواره به اين ارتباط با نگاه برنده – برنده نگريست.ارتباطات مبتنی بر همماري و
اعتماد،در بسیاري از اوقات می تواند راهگشا باشد و تامین كننده را به انجام تعهداتش به نحو مطلوب
ترغیب نمايد.در صورت وجود ارتباطات صحیح،سازمان يافته و متمی بر اعتماد:
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حجم هماهنگی ها براي انجام امور كاهش می يابد
جريان مواد و اطالعات روان تر خواهد شد
میزان اختالفات كاهش يافته،و حل آنها سهل تر و آسان تر خواهد شد.
و باز به مديران توصیه می شود ،چیزي را كه از تامین كننده می خواهید دقیقاً براي او توضیح دهید و
براي نظارت بر عملمردش ،در توافقنامه ،سنجه ها و معیارهاي اندازه گیري عملمرد را ذكر نمائید اما
در فرايند انجام كار توسط او ،دخالت نمرده و دست او را باز بگذاريد(.چشم براه و هممار،صص-583
)585

جمع بندي و نتیجه گیري:
امروزه سازمانها و شركتها تالش می كنند تا كسب و كار خود را حول فعالیتهايی متمركز كنند كه آنها
را بهتر میشناسند و توان محوري آنهاست .در نتیجه تا آنجا كه مممن است ساير كارهاي خود را به
ديگر شركتها واگذار میكنند .يمی از ابزارهاي مفید جهت رسیدن به اين مهم برون سپاري است  .براي
سپردن كار به بیرون و برون سپاري سازمان ها بايد به برقراري ممانیزم هاي برون سپاري بپردازند و با
مديريت صحیح ،توانايی رصد كردن شركتی كه كار به او گذار شده را  ،داشته باشند .برون سپاري با
همه فرصتها و چالشهاي ذكر شده بايستی نهايتاً قدرت رقابتی يا بهره وري سازمان را افزايش دهد.
سپس مدير بايد قبل از هر گونه اقدام از آن آگاه بوده و بداند كه درك و مقابله با آن همیشه به سادگی
اممان پذير نیست .در پايان بايد يادآوري كرد كه برون سپاري ،تفريح و سرگرمی نیست و به منظور
يادگیري و ماهر شدن در آن ،عالوه بر مطالعه متون مورد نظر بايد در به كارگیري برون سپاري نیز
ممارست كرد.
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سواالت :
 .5برون سپاري را تعريف كنید؟
 .2سطوح برون سپاري را نام ببريد؟
 .8چند نمونه از مزايا ومعايب برون سپاري رانام ببريد؟
 .4چه نوع فعالیت هايی را میتوان برون سپاري كرد؟
 .1زير ساخت ها و عوامل موثر بر برون سپاري را نام ببريد؟
 .3داليل عمده عدم برون سپاري كدامند؟
 .1مراحل چرخه حیات برون سپاري را نام ببريد؟
 .3فرآيند تغییر فرهنگ سازمانی را نام ببريد؟
 .3انواع فرهنگ سازمانی كدامند؟
 .55رويمرد هاي مديريت دولتی نوين در قانون مديريت خدمات كشوري رانام ببريد؟
 .55چند نمونه از مالحظات قانون برون سپاري رانام ببريد؟
 .52چند مورد از شرح وظايف مديران بخش هاي تخصصی دربرون سپاري را نام ببريد؟
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