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  مقدمه -1

شدید شده است، عالوه بر به طور چشمگیري رقابت در میان شرکت هاي اتومبیل سازي در سال هاي اخیر 
این مشتریان و دریافت کنندگان محصوالت و خدمات آنها آگاه تر و میزان تقاضایشان مکررا در حال تغییر 

روش هاي افزایش فروش، افزایش تنوع در محصوالت و ارائه سریعتر مدل هاي جدید به بازار را  .می باشد
که این منجر به تولید در نتیجه حجم محصوالت به ازاي هر مدل رو به کاهش می باشد  .پیشنهاد داده اند

با این حال محصوالت و روش هاي مدیریتی جدید براي حمایت  .خودرو در حجم کمتر و به روز تر می شود
ید به بازار براي پایین آوردن سیکل تولید محصوالت و ارائه محصوالت جد .از این فرآیند ها الزامی می باشند

وجود ... روش هایی مانند مدیریت زنجیره تأمین، لجستیک و توزیع، برون سپاري و در کمترین زمان ممکن، 
  .سی نقش برون سپاري خواهیم پرداختدارند که در این تحقیق به برر

سازمان  برخی فعالیت هاي داخلی یک سازمان به تأمین کننده آن در بیرون ازبرون سپاري در واقع واگذاري 
  .و واگذاري حق تصمیم گیري به تأمین کننده بیرونی بر اساس قرارداد می باشد

شرکت ها می توانند از برون سپاري براي اهرمی کردن منابع داخلی و خارجی سازمان، قابلیت ها و 
قطعات موجود و  2یا یرون سپاري 1به خصوص تصمیمات مربوط به درون سپاري .شایستگی ها استفاده کنند

یا زیر مونتاژها، خدمات یا کارکردها می تواند به شرکت ها این توانایی را بدهد تا منابع مورد نیاز را تأمین 
 .رمایه باالتري دارند، تمرکز کنندکند و بر روي فرصت ها و فرآیند هایی که مهمتر، جدیدتر و بازگشت س

معموال . میمات براي شرکت هاي تولیدي می باشدتصمیمات ساخت و یا خرید یکی از حیاتی ترین تص
شرکت هاي تولیدي هزاران قطعه دارند که هر یک از آنها می توانند در داخل تولید شوند و یا اینکه از خارج 

تصمیمات برون سپاري تنها محدود به مواد، قطعات و اجزاي قطعات نمی شود، . از شرکت خریداري شوند
براي بسیاري از سازمان ها  .تولیدي همانند خدمات پشتیبانی نیز کار برد دارد بلکه براي فعالیت هاي غیر

عالوه بر هزینه و سود، تصمیمات برون سپاري . تعداد تصمیمات بالقوه برون سپاري بسیار زیاد می باشد
 کیفیت تأمین کننده، زمان دریافتشامل توجه به موضوعات استراتژي، کارایی و ابعاد ریسک مرتبط با 

هنگامی که همه ي این عوامل با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند،  .سفارشات و نحوه ارسال آنها می باشد
دهی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و یک تصمیم  تصمیم منبع یابی می تواند آنقدر پیچیده شود که سود

  .ه عملکرد غیر موثر شرکت منجر شودنادرست می تواند ب

و از کاربردهاي محدودي که در برون سپاري در یک دهه گذشته به یک موضوع فراگیر تبدیل گشته است 
آن کارکردهاي جانبی کسب و کار برون سپاري می شدند، به کارکردهاي حیاتی کسب و کار در امروزه 

 .گسترش یافته اند

                                                        
١ Insource 
٢ Outsource 



٤ 
 

  تحقیق انجام ضرورت -2

که این منتج به چندین تئسعه در بازار آنها  شده استجهانی سازي منجر به افزایش رقابت بین شرکت ها 
مانند افزایش تنوع محصول، افزایش کاالهاي خاص مشتري و کوتاه شدن چرخه هاي عمر محصول گشته 

براي رقابتی ماندن در این محیط کسب و کار، شرکت ها شروع کرده اند تا بر آن فعالیت هایی متمرکز  .است
افزایش  .ر اصلیشان در نظر گرفته اند و مابقی فعالیت ها را برون سپاري کنندبه عنوان کسب و کاشوند که 

برون سپاري فعالیت هاي غیر اصلی، یک فرصت کسب و کار نوظهور را ایجاد کرده است که چندین بازیگر را 
  .مات و محصوالت جدید تقاضا بیابندجذب می کند تا وارد بازار شوند و براي خد

اساس مزیت رقابتی از رقابت هاي داخلی  اموال و دارایی ها در این اقتصاد جهانی نوظهور،با این رشد سریع 
در محیط اقتصاد جهانی که به صورت یک شبکه در  .به سوي قابلیت هاي شبکه اي تغییر مسیر داده است

ها اجازه آمده است، برون سپاري به عنوان یک ابزار استراتژیک بسیار مهم شناخته می شود که به شرکت 
می دهد تا بر شایستگی ها و قابلیت هاي اصلیشان متمرکز شوند تا بتوانند قابلیت هایی در سطح رقابت 

در این محیط رقابتی امروز، حوزه و دامنه برون سپاري گسترش یافته و  .جهانی براي خودشان ایجاد کنند
تولید سنتی با هزینه کم و یا  .ی باشدشامل فعالیت هاي اصلی کسب و کار و نوآوري پروژه هاي جدید نیز م
  .ت رقابتی پایدار از دست داده اندترکیبات اندك برون سپاري دیگر کفایت خودشان را براي تضمین مزی

مزایایی براي شرکت ها دارد که شامل هزینه هاي کمتر، سرمایه استفاده از برون سپاري در محیط امروز 
یی هاي اصلی، انعطاف پذیري، کاهش دارایی ها و قابلیت هاي مکمل گذاري و تمرکز بر شایستگی ها و توانا

  .می باشد

امروزه سازمان ها به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی و کسب سود و تمرکز بر روي مزیت رقابتی خود 
دستیابی به مزیت رقابتی از طریق افزایش راهبرد تمایز چالش یزرگی است . به دنبال برون سپاري هستند

که سازمانها با آن مواجه هستند و باید با افزایش کارایی، استفاده از فناوري هاي جدید و کسب مهارت هاي 
بنابراین براي دستیابی به مزایاي بیشتر بسیاري از سازمانها به برون سپاري . مدیریتی به آن دست یابند

  .ا مد نظر قرا داده اندفعالیت هاي خود اقدام نموده و بهبود کیفیت محصوالت و خدمات خود ر

  )شرکت پارس خودرو( تحقیق جامعه -3

ترین تولید  پارس خودرو عمده. است ایرانشرکت پارس خودرو یکی از شرکتهاي تولید کننده خودرو در 
به  1335شرکت پارس خودرو درسال . باشد در ایران نیز می) suv( کننده خودروهاي چندمنظوره و ورزشی

عنوان یک شرکت تولیدي و بازرگانی در زمینـه اتومبیل هاي جیپ فعالیت خود را آغاز و از آن دوران تا 
امروزه مساحت شرکـت پارس . ي و دو دیفرانسیل در کشور گردیدکنون موفق به تولید انواع خودروهاي سوار

متر مربع آن به  192000متر مربع می باشد که از این میزان حدود  590000خودرو در حال حاضر بالغ بر 
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مهمترین . ، ساختمان ها وکارگاه هاي مختلف اختصاص یافته استـاي تولیدي و اداري شامل سوله هافض
تجهیزات اطاق سازي، ) تن  1800فیت تا ظر( ت شامل ماشین آالت پرس قطعات امکانات موجود شرک

، دستگاه برش لیزري پرس دو CNG، تست خودرو و ماشین آالتی از قبیل فرز خطوط رنگ، خطوط تزئینات
  .می باشد CMMآلفوم ودستگاه اندازه گیري 

. کرد می تولید اصلی هاي شرکت لیسانس تحت را جنرال موتورزو  رامبلردر ابتدا پارس خودرو محصوالت 
 اساس بر میالدي 1967 سال در که بود شاهین آریا شرکت این توسط شده ساخته خودروي اولین

 تولید اصلی شرکت لیسانس تحت را جیپ خودرو همچنین شرکت این. شد ساخته رامبلر تولید خودروهاي
 ایران موتورز جنرال به شد جنرال موتورز از جزئی خودرو پارس که این از پس میالدي 1972 سال در. کرد

 موتورهاي با خودرو این. کرد آغاز ایران در شورلت تجاري عالمت با را اپل خودروهاي تولید و یافت نام تغییر
لت شوربه نام  شورلت مدل یک و کادیالكو  بیوك مدل یک این بر عالوه. شد می تولید لیتري 2٫8 و 2٫5

 ایران اسالمی جمهوري دولت که شمسی 1361 سال تا تولیدات این. شد تولید شورلت وانت یک با همراه نوا
 .کرد ادامه داشت جنرال موتورزشرکت را وادار به قطع رابطه با 

همچنین شرکت . آغاز کرد نیسانرا تحت لیسانس شرکت  نیسان پاترولپس از این پارس خودرو تولید 
سپند و  Iسپند خریداري کرده و اقدام به تولید خودروهاي  سایپارا از شرکت  5رنو پارس خودرو خط تولید 

II بودند 5رنو هاي تغییر یافته  نمود که در واقع نسخه.  

محصول بعدي . خریداري شد سایپادرصد از سهام شرکت پارس خودرو توسط  51مقدار  2000در سال 
با توجه به این که فاصله . شد تولید می 5رنو و بدنه  پرایدنام داشت که با تلفیق موتور  کی پیپارس خودرو 

وقف تولید این خودرو مت. گرفت هاي پی کی خارج از بدنه آن قرار می بود چرخ 5هاي پراید بیش از رنو  چرخ
  .شده است

 جنرال موتورزی را با شرکت ، این شرکت بار دیگر مذاکرات2009-2007بحران مالی و در اوج  2008در سال 
جنرال موتورز قصد داشت با فروش این برند خود را از ورشکستگی نجات . آغاز کرد پونتیاكبراي خرید برند 

، با وجود کسب امتیازات قابل توجه توسط روابط ایران و آمریکادهد، اما این مذاکرات به دلیل پیچیدگی 
  پارس خودرو به سرانجام نرسید

 و مورانو نیسان.کند می تولید اصلی شرکت لیسانس تحت را نیسان و رنو محصوالت شرکت حاضر حال در
 نام به تولیدي لوگان. اند جمله این از لوگان رنو و مگان رنو و پیکاپ نیسان و رونیز نیسان و ماکسیما نیسان

 تینا نیسان و قشقائی نیسان نامهاي به 1388 سال اواخر از هم جدید محصول دو. شود می شناخته 90تندر
 با ولی گرفته را ماکسیما نیسان و رونیز نیسان جاي ترتیب به که است شده خودرواضافه پارس محصوالت به

  شود می تولید خودرو این همچنان ماکسیما نیسان خودرو زیاد تقاضاي به توجه
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  پیشینه تحقیق -4

تولید و مدیریت زنجیره تأمین، برون سپاري را چیزي بیش از تکامل برخی از محققان، بیشتر در حوزه 
دیگر محققان، عموما در حوزه مدیریت عملیات خدمات، آن را . نمی دانند 1مطالعات در حوزه ساخت یا خرید

یکی از تئوري هایی که در   .یک روند انقالبی و جهشی که در چند سال گذشته آغاز گشته است می دانند
شود، تئوري هزینه مبادله می باشد و از این رو اکثر منابع به آن در مورد منشأ برون سپاري اشاره می 

  .سرچشمه دانش برون سپاري به حدود هفتاد سال قبل بر می گردد

ر در مطالعاتی در طول این هفتاد سال چندین تئوري در رشته هاي مختلف توسعه یافته اند که به طور مکر
تئوري که از آنها  10 .به آنها اشاره می شودبه طور خالصه  ،که امروزه در مورد برون سپاري وجود دارد

  :د به شرح زیر می باشندبیشتر در مقاالت و منابع علمی به عنوان ریشه هاي برون سپاري یاد می شو

 تئوري هزینه مبادله - 1

 دیدگاه بر اساس منابع - 2

 تئوري عامل اصلی - 3

 تئوري ادغام عمودي - 4

 مدیریت استراتژیک - 5

 اقتصاد تکاملی - 6

 دیدگاه ارتباط - 7

 اقتصاد صنعتی - 8

 تئوري هم ترازي استراتژیک - 9

  تئوري شایستگی اصلی -  10    

هزارات تحقیق در مورد دانش برون سپاري در حوزه هاي مختلفی انجام گشته است که این نشان می دهد 
دانش برون سپاري مرتبط با موضوع تولید یا هر حوزه منحصر به فردي نمی باشد، بلکه در همه ي حوزه ها 

 . کاربرد دارد و این اهمیت این دانش پر کاربرد را نشان می دهد

  :نظر قرار می گیرد که عبارتند از یقات مربوط به برون سپاري چهار پرسش متداول مدعموما در تحق

 چرا باید برون سپاري کنیم؟ - 1

 کدام فعالیت ها و فرآیند ها باید برون سپاري شوند؟ - 2

 عوامل اصلی موفقیت در ارتباط با برون سپاري کدامند؟ - 3

 چگونه باید این برون سپاري را هدایت کنیم؟ - 4

                                                        
١ Make-Or-Buy 
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  راه نقشه -5

                                        

  نقشه راه -1شکل

. مرحله صورت می گیرد 4همان طور که در بخش قبل گفته شد در اکثر تحقیقات مربوط به برون سپاري 
، اما تشریح کنیم و به شرح هر یک بپردازیمبخش فوق را  4در این تحقیق نیز ما به دنبال این هستیم که 

همان طور که از نام تحقیق پیداست، تمرکز اصلیمان بر روي تعیین عوامل تأثیرگذار بر اتخاذ تصمیم برون 
که در بخش هاي بعد این قسمت به طور مفصل توضیح داده خواهد  3سپاري می باشد، یعنی مرحله شماره 

  .شد

  مسئله تبیین -6

منظور از تبیین مسئله این است که . چهار مرحله تحقیق مربوط به تبیین مسئله می باشدنخستین بخش از 
بررسی کنیم شرکت یا سازمانی که قصد انجام برون سپاري را دارد و یا اینکه برون سپاري را یکی از نامزد 

باشد و چرا به ه چیزي می هاي اجراي امور خود می داند، هدف و قصدش از این کار چه بوده و به دنبال چ
به طور کلی می توان اهداف برون سپاري را براي شرکت پارس خودرو . برون سپاري رو آورده است استراتژي

  :به صورت زیر تشریح کرد

 کسب مزیت رقابتی در کشور و حتی در خارج از کشور - 
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 توسعه شرکت براي صادرات محصوالت - 

 بهره مندي از دانش و تکنولوژي روز دنیا - 

 شرکت هاي بزرگ دنیا و انتقال دانش و تکنولوژي آنها به داخل کشورهمکاري با  - 

 کاهش هزینه هاي اجرایی و تولیدي - 

 ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدي - 

 کسب رضایتمندي مشتریان - 

  ...)مصرف سوخت، زیست محیطی و (مطابقت محصوالت تولیدي با استانداردها  - 
  سپاري برون هاي فعالیت -7

توان آن را در شرکت پارس خودرو براي برون سپاري مد نظر قرار داد به شکل به طور کلی مواردي که می 
  :زیر می باشند

           

  حوزه ي فعالیت هاي برون سپاري شرکت پارس خودرو -2شکل
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همان طور که در شکل فوق دیده می شود می توان در این زمینه ها فرآیند برون سپاري را براي شرکت 
  . انجام داد

در زمینه تولید قطعات منظور این است که اجزا و قطعاتی که در خودرو به کار می روند را به : تولید قطعات
می که در این بخش می توان به آن اشاره نکته مه. دست تأمین کننده بیرونی سپرد و از وي خریداري کرد

  .نمود این است که شرکت می تواند این قطعات را به صورت نیمه تولید شده نیز خریداري کند

شرکت در این بخش خود قطعات و اجزاء مورد نظر را تولید می کند ولی براي مونتاژ این : مونتاژ نهایی
  .ل شرکت هایی در بیرون سازمان می شودقطعات به یکدیگر و تبدیل به محصول نهایی متوس

در این زمینه شرکت محصوالتی را که ساخته شده اند و یا مونتاژ شده اند را براي نگهداري : انبار و موجودي
منظور این نیست که نگهداري محصوالت در خارج از کارخانه انجام می . به دست پیمانکار خارجی می سپارد

  .ه دست پیمانکاران سپرده می شودشود، بلکه در همان کارخانه ب

در این بخش مدیران به صورت . فرآیند مشاوره بیشتر براي رده هاي مدیریتی مد نظر قرار می گیرد: مشاوره
امور مربوط به برنامه  .دوره اي ممکن است از تجربیات افراد خبره براي بهبود وضعیت موجود استفاده کنند

  .این قسمت با مشاوران مربوطه مد نظر قرارگیردریزي و تصمیمات شرکت می تواند در 

در این بخش امور مربوط به مهندسی مانند برنامه ریزي تولید، امور مربوط به نگداري و تعمیرات، : مهندسی
امور مربوط به کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت و سایر اموري که مربوط به بخش هاي مهندسی می باشد، 

  .قرار می گیرد

در این بخش کلیه فعالیت هاي مربوط به حمل و نقل قطعات و محصوالت خارج از : تیکتوزیع و لجس
  .قرار می گیردشرکت، توزیع محصوالت و کلیه امور مربوط به جابه جایی ها 

الزم به ذکر است از آنجا که بررسی هر یک از بخش هاي فوق نیازمند تحقیقات گسترده اي می باشد، 
  .ش تولید قطعات خواهد بودتمرکزمان بیشتر بر روي بخ

  سپاري برون بر موثر عوامل -8

همان . در این بخش معیار ها و عواملی را که بر تصمیمات برون سپاري تأثیر می گذارند را معرفی می نماییم
طور که در بخش هاي قبلی نیز گفته شد اصلی ترین بخش در این تحقیق توضیحات این مرحله می باشد 

این عوامل از طریق مطالعات مقاالت و کتب علمی و همچنین . که آن را به طور مفصل تري بیان می نماییم
  :ر آنها را می بینیممصاحبه با مدیران بخش هاي مختلف شرکت پارس خودرو بدست آمده است که در زی

  

  



١٠ 
 

  معیارهاي برون سپاري براي شرکت پارس خودرو -1جدول

  معیار                                                      شرح
  آیا فعالیت مورد نظر جزء توانمندي هاي محوري و شایستگی         )                      1(توانمندي محوري

  هاي اصلی شرکت محسوب می شود؟ اگر فعالیتی جزء توانایی                                                        
  .اصلی باشد، تمایل به برون سپاري آن کمتر خواهد بود                                                       

  
 در بخش هزینه شرکت به برآورد و مقایسه تخمینی هزینه                                             )2(هزینه 

  تولید در داخل شرکت و تأمین خارجی می پردازد و نتایج                                                         
  اگر هزینه تولید در  .کندخود در مورد هزینه را تحلیل می                                                         

  .داخل کمتر باشد تمایل به برون سپاري کاهش می یابد                                                        
  

  رويسود به این معنی است که شرکت با سرمایه گذاري بر                                                )3(سود
  به چهتأمین کننده خارجی چه مزایایی بدست می آورد و                                                          

  اگر میزان درآمد و سود  .میزان از نوآوري بهره مند می گردد                                                         
  .یردگ حاصل مقدار ناچیزي باشد برون سپاري صورت نمی                                                         

  
  حجمدر این معیار شرکت به بررسی این می پردازد که آیا در            )                           4(اندازه تولید 

  . خیر زیاد قادر به تولید می باشد و یا تولید اندك یا خیلی                                                         
  .اگر قادر باشد، تمایل به برون سپاري کاهش می یابد                                                         

                                                              
  شرکت با بررسی کیفیت محصوالت تولیدي خود و از طریق                                    )5(مسئله کیفیت 

  با محصوالت خود  مقایسه کیفیت محصوالت تأمین کننده                                                           
  اگر  .ر خواهد بودبه این نتیجه می رسد که کدام مورد بهت                                                           
  کیفیت محصوالت شرکت بهتر از کیفیت محصوالت تأمین                                                          

  .کننده باشد، تمایل به برون سپاري کاهش می یابد                                                            
  

  در این معیار شرکت با بررسی اینکه چه مدت زمان طول                      )      6(توسعه محصول جدید 
  طول می کشد تا خود محصول جدیدي را ارائه کند و با                                                           
  بررسی همین شرایط براي تأمین کنندگان خارجی، تحلیل                                                           
  اگر مدت زمان توسعه  .خود را در این زمینه انجام می دهد                                                           
  محصول در داخل شرکت کمتر باشد، تمایل شرکت به                                                            
  .برون سپاري کاهش می یابد                                                            
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  ررسی کند که در مواقعی که بار کاري و شرکت باید ب              )                   7(نوسانات بار کاري 
  تقاضا دچار نوساناتی می شود، از عهده تولید بر می آید                                                           

  هرچه توانایی شرکت در این مورد بیشتر باشد. یا خیر                                                           
 .تمایل به برون سپاري کاهش می یابد                                                            

.  
  شرکت با بررسی روند فروش خود و تحلیل هاي الزم در              )                       8(نوسانات فروش 

  .مورد آن به ضرورت برون سپاري پی می برد                                                           
  

  شرکت به بررسی این موضوع می پردازد که با اجراي این     )                                 9(توسعه کشور 
  استراتژي به چه میزان به توسعه صنعت کشور کمک                                                            

  هر چه میزان توسعه کشور به کمک برون سپاري. می کند                                                           
  .افزایش یابد، تمایل به برون سپاري افزایش می یابد                                                           

  
  شرکت با توجه به این معیار به بررسی استراتژي خود           )                      10(استراتژي شرکت 

  می پردازد که به چه میزان برون سپاري با اهداف بلند                                                            
  .و مأموریت شرکت همراستا است                                                           

  
  با توجه به محصوالتی که شرکت قصد تولید آنها را دارد)                                              11(فناوري 

  باید بررسی کند که آیا فناوري الزم براي ساخت آنها را                                                             
  اگر فناوري شرکت براي تولید محصوالت .داراست یا خیر                                                             

  .کارا نباشد، تمایل به برون سپاري افزایش می یابد                                                             
  

  شرکت بسته به محصولی که قصد تولیدش را دارد باید                                      )12(منابع انسانی 
  بررسی کند که آیا منابع انسانی واجد شرایط را در داخل                                                             
  هر چه منابع انسانی درون شرکت از صالحیت. دارد یا خیر                                                            

  .بیشتري برخوردار باشند، برون سپاري کاهش می یابد                                                            
  

  آیا فرآیند و فعالیتی که شرکت قصد برون سپاري آن را )                                  13(امنیت اطالعات 
  دارد، از نظر نحوه تولید و یا برنامه ریزي در انحصار آن است                                                           
  یا می توان به راحتی آن را در اختیار دیگران قرار داد؟                                                           

  
  شرکت باید بررسی کند که آیا میان فعالیتی که قرار است )                      14(وابستگی میان فعالیت ها 
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  برون سپاري شود با سایر فعالیت ها یا فعالیت دیگري                                                            
  هر چه وابستگی بین فعالیت ها .دارد یا خیر وابستگی وجود                                                           
  .بیشتر باشد، تمایل به برون سپاري کمتر می شود                                                           

  
  شرکت باید بررسی کند که آیا براي فعالیت یا فرآیند مورد      )                     15(ندگان بازار تأمین کن

  نظر، در خارج از سازمان تأمین کنندگان مجربی وجود دارند                                                          
  .که شرکت بتواند آن فعالیت ها را به آنها واگذار کند یا خیر                                                          

  اگر تأمین کنندگان واجد شرایط در خارج از سازمان وجود                                                          
  .نداشته باشد، برون سپاري کاهش می یابد                                                          

  
  که آیا با اتخاذ استراتژي برون  این معیار بدین معنی می باشد                                   )16(سرعت تولید 

  سپاري، زمان تولید محصول و رسیدن آن به مشتري آیا تغییر                                                         
   اگر این زمان بهبود یابد، آنگاه تمایل به .می کند و یا خیر                                                         
  .برون سپاري افزایش می یابد                                                         

  
  شرکت باید بررسی کند که به چه میزان استراتژي برون)                               17(فرهنگ سازمانی 

  هرچه این. سپاري با فرهنگ داخلی سازمان همراستاست                                                          
  .با یکدیگر همراستا تر باشند، برون سپاري افزایش می یابد                                                         

  
  شرکت باید بررسی کند که با اتخاذ فرآیند برون سپاري به          )          18(وابستگی به تأمین کننده 

  هر چه این. چه میزان به تأمین کننده وابسته خواهد شد                                                          
  .پاري کاهش می یابدوابستگی افزایش یابد، برون س                                                         

  
  باید بررسی شود که با اتخاذ استراتژي برون سپاري آیا)                                   19(کنترل درونی 

  میزان کنترل درونی مدیریت بر فعالیت ها و فرآیندها کاهش                                                         
  اگر کنترل بسیار کاهش یابد، تمایل به . می یابد یا خیر                                                         
   .برون سپاري نیز کاهش می یابد                                                         

  
  اتخاذ استراتژي برون سپاري امنیت شغلی پرسنل آیا با )                                    20(امنیت شغلی 

  هرچه این امنیت شغلی . شرکت کاهش می یابد یا خیر                                                           
  .کاهش یابد تمایل به برون سپاري نیز کاهش می یابد                                                          

  
  شرکت باید بر اساس نام و اعتبار تجاري خود میزان ریسکی )                                           21(ریسک 
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  را که با واگذاري فعالیت به تأمین کننده خارجی به وجود                                                           
  اگر میزان این ریسک برآورد شده . می آید را تخمین زند                                                           

  .باال باشد، تمایل به برون سپاري کاهش می یابد                                                           
  

  هرچه این. خود را جویا باشدشرکت باید نظریات مشتریان )                                22(اهمیت مشتریان 
  نظریات و خواسته هاي مشتري در طول زمان بیشتر تغییر                                                           
  .کنند، تمایل به برون سپاري افزایش می یابد                                                          

  
  هر چه . شرکت باید جایگاه خود و رقبا را در صنعت بیابد)                                               23(رقبا 

  ) قابلیت بهتر شرکت(فاصله شرکت از رقبا بیشتر باشد                                                            
  .تمایل به برون سپاري کاهش می یابد                                                          

  
  را ... شرکت باید نرخ تغییرات در فناوري، سیاست ها و )                                    24(نرخ تغییرات 

  ن نرخ تغییرات،بررسی کند و ببیند که آیا می تواند با ای                                                          
  هر چه توانایی شرکت براي تغییر. خود را تغییر دهد یا خیر                                                          
  .کمتر باشد، تمایل به برون سپاري افزایش می یابد                                                          

  
  هرچه فعالیت و یا فرآیند مورد نظر از نظر ساخت پیچیده                            )   25(پیچیدگی فعالیت 

  .تر باشد، تمایل به برون سپاري افزایش می یابد                                                           
  

  شرکت باید میزان دسترسی خو به منابعی که براي تولید )                               26(دسترسی به منابع 
  هرچه میزان دسترسی. به آنها احتیاج دارد را برآورد کند                                                            

  شرکت به این منابع مورد نیاز کمتر باشد، تمایل به اتخاذ                                                            
  .استراتژي برون سپاري افزایش می یابد                                                            

  
  ازار هاي جدید هر چه تمایل شرکت براي دستیابی به ب)                          27(دستیابی به بازار جدید 

  .بیشتر باشد، تمایل به برون سپاري افزایش می یابد                                                            
  

  اگر شرکت تمایلی به نگهداري میزان زیادي موجودي در)                                       28(موجودي ها 
  انبار شرکت را نداشته باشد، تمایل به برون سپاري افزایش                                                             

  .می یابد                                                             
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  :براي هر یک از حوزه هایی که شرکت قصد اجراي برون سپاري را دارد باید جدولی مشابه زیر تشکیل دهد

  :فعالیت یا فرآیند مورد نظرنام 
  میزان تأثیر معیار بر روي فعالیت یا فرآیند  وزن معیار  معیار

  )1(خیلی کم  )2(کم  )3(متوسط  )4(زیاد  )5(خیلی زیاد
              معیار اول

              امiمعیار 
              امnمعیار 

  امتیاز دهی به معیار ها براي هر فعالیت -2جدول

صورت می باشد که ابتدا لیستی از فعالیت هایی که می توان آنها را در خارج از توصیف جدول فوق بدین 
. سپس تأثیر هر یک از معیار هاي فوق را براي این فعالیت می سنجیم. سازمان تولید کرد را تهیه می نماییم

بین  سپس با میانگین گیري از میزان تأثیر معیارها و ضرب آن در وزن معیار مربوطه یک مقایسه کلی
  .فعالیت ها انجام می شود و فعالیتی که کاندیداي برون سپاري می باشد را شناسایی می نماییم

بعد از تعیین مراحل فوق متخصصان باید اعداد بدست آمده را به یک معیار مطلوبیتی بین صفر و یک تبدیل 
  .داخل آن اقدام کنند نسبت به برون سپاري یا تولید درکنند و با ارائه شاخص زیر براي هر فعالیت 

  

                        

یلخادنیمأتهبهیصوتیراپسنوربهبهیصوت

10.50
  

 1روشی دیگر براي اولویت بندي فعالیت هاي نامزد برون سپاري استفاده از فنون تصمیم گیري چند معیاره
)MCDM (در این روش نیز به هر یک از معیار ها با توجه به نظرات خبرگان و کارشناسان . می باشد

وزن ... و  AHP ،TOPSISمربوطه امتیازاتی داده می شود و می توان از تکنیک هاي مختلفی مانند روش 
  . هاي معیارها را یافت و فعالیت ها را اولویت بندي کرد

نیز این معیار ها و  spssماري و استفاده از نرم افزارهاي آماري مانند همچنین می توان از توزیع هاي آ
  .فعالیت ها را براي ببرون سپاري اولویت بندي کرد

                                                        
١ Multiple Criteria Decision Making 



١٥ 
 

                     
  سپاري برون هدایت -9

بزرگترین اشتباهی که در بسیاري از فرآیند هاي برون سپاري رخ می دهد این است که مدیران بر این 
 .و وظیفه آنها با سپردن یک فعالیت یا فرآیند به تأمین کننده بیرونی به اتمام می رسدتفکرند که کار 

مدیران و حتی تأمین کنندگان بیرونی در طول فرآیند باید نکات و ضوابطی را رعایت کنند و حمایت هایی 
  :برخی از این فعالیت ها عبارتند از. را انجام دهند تا این فرآیند به خوبی پایان یابد

 حمایت مدیران ارشد از فرآیند برون سپاري - 

 تعهدات تأمین کننده - 

 صداقت تأمین کننده - 

 پایبند بودن به قوانین و مقررات - 

 تجزیه و تحلیل کارشناسانه معیارها و عوامل برون سپاري - 

 کسب اطالعات از تأمین کنندگان مختلف - 

 برقراري روابط بلند مدت با تأمین کننده - 

 بط میان شرکت و تأمین کنندهمدیریت لحظه به لحظه روا - 

 بهره مندي از یک قرارداد کامال ساختارمند - 

 به کار گیري کارشناسان خارج از سازمان - 

 ارزیابی مداوم فرآیند - 

 درك صحیح از اهداف برون سپاري - 

 داشتن نگرش استراتژیک و راهبردي به موضوع - 
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برقراري یک روابط ایده آل بین برون سپار پس براي اینکه فرآیند برون سپاري به شکل ایده آلی پیش رود، 
و تأمین کننده و همچنین اصالح و بازبینی قراردادها و نحوه انجام کار تأمین کننده براي نظارت بر چگونگی 

سیکل زیر یک سیکل مناسبی را از . انجام کار، می تواند فرآیند برون سپاري را به شکل منظم تري پیش برد
  :ي نشان می دهدعملیات اجراي برون سپار

)2(اھتیلاعفباختناوزاینلیلحت )3(ناگدننکنیمأتیبایزرا )4(دادرارقداقعناوهرکاذم

ایهماداصوصخردمیمصتوحالصا،ینیبزاب)6(طباورتیریدم)5(لاقتناوهژورپزاغآ
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