برون سپاری چیست و چطور به سادهتر شدن مدیریت
کسبوکارها کمک میکند؟

بــرون ســپاری روشــی خالقانــه و ســودآور بــرای مدیریــت کســب و کارهــا و
سازمانهاســت ،کــه انعطافپذیــری باالیــی دارد .در ایــن نوشــته خواهیــم گفــت
کــه بــرون ســپاری چیســت ،چــه کاربــردی دارد و چــرا بایــد از ایــن روش در انجــام و
مدیریــت برخــی امــور اســتفاده شــود.
مدیریــت یــک کســب و کار ،شــرکت ،اداره و تجــارت نیــاز بــه برنامــه ریزی دقیــق ،صبر
و حوصلــه و پشــتکار فــراوان دارد .هــر چقــدر در امــر مدیریتــی موفــق ظاهــر شــوید،
بیشــتر تشــویق میشــوید کــه شــرکت تــان را گســترش دهیــد و ایــن خــود زمینــه
ســاز چالشهــای بعــدی اســت! بــه هــر انــدازه هــم شــرکت شــما تیــم مدیریتــی قــوی
داشــته باشــد ،بــاز هــم بــه میــزان مشــخصی میتوانیــد تمــام فرایندهــای آشــکار و
پنهــان شــرکت را بــه درســتی مدیریــت کنیــد و در نهایــت بــه جایــی خواهیــد رســید
کــه رشــته برخــی از امــور از دســتتان در مـیرود .در چنیــن شــرایطی بــرون ســپاری بــه
داد تیــم مدیریتــی میرســد .حــاال ببینیــم کــه دقیقــا بــرون ســپاری چیســت؟
بیشــتر بخوانیــد :پرســونای مشــتری چیســت و چگونــه میتوانــد باعــث افزایــش
فــروش شــود؟

برون سپاری چیست؟
بــرون ســپاری « »Outsourcingبــه معنــای ســپردن برخــی از امــور شــرکت بــه فــرد،
تیــم یــا ســازمانی دیگــر ،طبــق قــراردادی مشــخص اســت .در بســیاری از مواقــع
پیــش میآیــد کــه یــک شــرکت یــا مجموعــه وقــت ،بودجــه ،تجهیــزات یــا مهــارت
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الزم بــرای انجــام کاری را نــدارد ،از ایــن رو آن عمــل خــاص را بــه ســازمان دیگــری
محــول میکننــد ،تــا انجامــش دهــد .در چنیــن شــرایطی بــرون ســپاری انجــام شــده
اســت .معمــوال امــوری غیــر از فعالیــت اصلــی شــرکت بــرون ســپاری میشــود .مهــم
نیســت کــه کار در کجــا انجــام شــود ،در شــرکت شــما یــا خــارج از فضــای شــرکت،
بــه هــر حــال وقتــی فــرد یــا تیمــی از ســازمانی دیگــر کاری را کــه خودتــان وقــت یــا
مهــارت انجــام آن را نداریــد ،انجــام میدهــد ،بــرون ســپاری صــورت گرفتــه اســت.
هیــچ کــس نمــی توانــد تاریــخ دقیقــی بــرای شــکل گیــری بــرون ســپاری مشــخص
کنــد ،امــا میتــوان گفــت کــه نخســتین آثــار آن را میتــوان در دوران باســتان هــم
یافــت .همینکــه ســاخت یــک بنــا ،راه یــا هــر چیــز دیگــر بــه یــک پیمانــکار ســپرده
میشــد ،خــودش نوعــی بــرون ســپاری بــوده اســت .احتمــاال اصلیتریــن دلیــل
ایجــاد چنیــن شــیوهای بــه خاطــر نداشــتن مهــارت الزم بــوده اســت.
بــا اینکــه هــزاران ســال از برداشــتن نخســتین گامهــای بــرون ســپاری میگــذرد،
امــا هنــوز هــم عمدهتریــن دلیــل بــرون ســپار یها شــاید همــان نداشــتن مهــارت
الزم بــرای انجــام کار باشــد .البتــه دالیــل دیگــری از قبیــل نداشــتن نیــروی کار کافــی،
کمبــود وقــت یــا صرفــه جویــی در هزینــه وجــود دارنــد کــه در ادامــه توضیــح خواهیم
داد.
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چرا برون سپاری اهمیت دارد؟
از آنجایــی کــه دانــش بشــری در عصــر حاضــر بــه صــورت روزانــه و حتــی لحظــه ای
در حــال رشــد اســت و فناور یهــا نویــن همــواره در حــال تغییــر و تحــول دنیــای
مــا هســتند ،بنابرایــن نیــاز جامعــه یــا خواســته مشــتریان هــر کســب و کار هــم در
حــال تغییرنــد .همــه دوســت دارنــد بهتریــن خدمــات را دریافــت کننــد ،امــا واقعیــت
ایــن اســت کــه یــک شــرکت هــر انــدازه هــم بــزرگ و قــوی و بــه روز باشــد بــاز هــم
نمیتوانــد بــرای همــگام شــدن بــا فنــاوری بــه صــورت روزانــه پیشــرفت کنــد ،چــرا
کــه ایــن کار بســیار هزینــه بــر اســت.
امــا ایــن پایــان کار نیســت ،چــرا کــه بــرون ســپاری راه را بــرای پیشــرفت و همــگام
شــدن بــا فنــاوری را بــرای هــر کســب و کار یــا تجارتــی بــاز گذاشــته اســت .بــرون
ســپاری ایــن امــکان را میدهــد کــه از امکانــات ،مهارتهــا و منابــع یــک شــرکت
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دیگــر کــه بــه روزتریــن تجهیــزات و متدهــای انجــام کار را دارنــد ،اســتفاده کــرد و تنهــا
هزینــه انجــام کار را پرداخــت ،نــه چیــز دیگــر! بــرون ســپاری ایــن امــکان را میدهــد
کــه از دانــش ،تجهیــزات و منابــع دیگــر ســازمانها در مواقــع الزم اســتفاده کنیــم ،امــا
از هزینههــای اســتخدام رســمی پرهیــز کنیــم.
بــرای حضــور در میــدان رقابــت جهانــی نیــاز اســت تــا بــا اســتانداردها و فناور یهــای
روز همــگام بــود .ایــن امــر بــه واســطه بــرون ســپاری امــکان پذیــر خواهــد بــود.

دالیل اصلی برون سپاری
بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه تــا اینجــای کار داده شــد ،احتمــاال پیــش بینــی میکنیــد
کــه دلیــل اصلــی بــرون ســپاری کاهــش هزینههــا اســت .تــا حــدی درســت اســت
امــا ایــن همــه آن چیــزی نیســت کــه ســازمانها را مجــاب بــه بــرون ســپاری کنــد!
دالیــل بیشــماری بــرای بــرون ســپاری میتــوان آورد امــا برخــی از مهمترینهــا ایــن
مواردند:
کاهــش هزینــه ســرمایه گــذاری ،تمرکــز بــر اصلیتریــن فعالیتهــای ســازمان ،در
اختیــار گرفتــن فناور یهــای نویــن بــا هزینــه انــدک ،اســتفاده از مهــارت و دانــش
دیگــران بــدون اینکــه بــه صــورت رســمی اســتخدام شــوند ،صرفــه جویــی در وقــت،
کیفیــت باالتــر ،انعطــاف پذیــری ،اســتفاده از فرصتهــای زودگــذر ،کاهــش حجــم
فعالیــت کارکنــان شــرکت در شــرایط خــاص و ...
بیشــتر بدانیــد :اســتراتژی چیســت و چطــور در کســبوکارها شــما را بــه هــدف
میرســاند؟
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انواع برون سپاری
بــرون ســپاری را مــی تــوان بــر حســب محــل انجــام و ماهیــت کار بــه دو دســته کلــی
تقســیم کــرد و بــرای هــر دســته زیــر دســتههایی هــم در نظــر گرفــت .امــا چهــار روش
کلــی بــرای بــرون ســپاری میتــوان در نظــر گرفــت.

 برون سپاری بر حسب محلشــما میتوانیــد بــرون ســپاری را در محــل شــرکت خــود انجــام دهیــد و همــه امــور
در داخــل آن توســط یــک فــرد ،تیــم یــا ســازمان خارجــی صــورت بگیــرد یــا آنکــه
کارتــان را بــه مجموعــه ای خــارج از ســازمان خــود بســپارید .برخــی امــور وجــود دارند
کــه بایــد در داخــل مجموعــه شــما انجــام شــوند و راه دیگــری وجــود نــدارد ،امــا موارد
بســیاری هســتند کــه میتوانــد از راه دور انجــام شــود یــا آنکــه در محــل دیگــری روی
آن کار شــود.
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 برون سپاری بر حسب ماهیت کارعملیاتــی کــه بــرون ســپاری میشــوند را میتــوان بــه صــورت پــروژه ای تعریــف کــرد
یــا آنکــه رویکــردی فرآینــد محــور بــرای آن در نظــر گرفــت .برخــی امــور وجــود دارنــد
کــه تعریــف آنهــا بــه صــورت یــک پــروژه ســاده اســت ،چــون نتیجــه مشــخصی دارند
و انتظــارات از قبــل مشــخص میشــوند .امــا برخــی امــور نیــاز بــه خطــا و آزمایــش
دارنــد و فرآینــد محــور بــودن آنهــا بهتــر اســت .میتــوان بــه ازای بازدهــیای کــه
قــرار اســت در هــر بــازه زمانــی مشــخص شــود ،قــرارداد را تنظیــم کــرد.

روشهای برون سپاری
روشهــای بــرون ســپاری شــامل  4روش اصلــی میشــود ،کــه در زیــر بــه آن اشــاره
میشــود.

برون سپاری پروژه ای
بــرون ســپاری پــروژه ای معمولتریــن شــیوه ای اســت کــه روزانــه بــا آن ســروکار
داریــم .شــرکتها متناســب بــا نیازشــان پروژههــا را بــرون ســپاری میکننــد و
کارهایشــان را بــه انجــام میرســانند.
فرقــی نمــی کنــد پــروژه فیزیکــی باشــد یــا در بســتر وب انجــام شــود .وقتــی صحبــت
از پــروژه میشــود بــه معنــای اســتخدام موقــت نیــروی کار اســت.
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برون سپاری حرفه ای
در ایــن شــیوه از بــرون ســپاری ،تقریبــا همــه مــوارد و وظایــف را بــه فــرد یــا تیــم
خاصــی محــول میکنیــد کــه تخصــص خاصــی دارد و شــما کاری بــا شــیوه انجــام
پــروژه نداریــد .آنهــا موظفنــد نتیجــه مــورد نظــر را در مــدت زمــان مشــخص شــده
تحویــل دهنــد و در ازای آن مبلــغ مــورد توافــق را دریافــت کننــد .ایــن شــیوه بــرون
ســپاری حــد و مــرزی نــدارد و مــی تواند بــرای انجــام یــک کار فیزیکــی مورد اســتفاده
قــرار گیــرد یــا بــرای یــک فرآینــد بازاریابــی بــا هــر چیــز دیگــر .مثــا ســاخت یــک
جــاده یــا حسابرســی یــک شــرکت.

برون سپاری IT
در زمینــه فنــاوری و اینترنــت بــرون ســپاری جــا افتادهتــر اســت .شــرکتهای بــزرگ
فنــاوری میتواننــد پروژههــای بــزرگ خــود را بــرون ســپاری کننــد و اداره هــر بخــش
از امــور را بــه افــراد یــا شــرکتهای دیگــری بســپارند .چــون در بســتر اینترنــت بیشــتر
کارهــا قابــل انجــام انــد ،بــرون ســپاری آی تــی یکــی از پــر طرفدارترینهاســت .ایــن
شــرکتها میتواننــد افــراد را اســتخدام کننــد و از راه دور کار کننــد یــا آنکــه پروژههــا
را تعریــف کننــد و در نهایــت کار انجــام شــده را تحویــل بگیرنــد .ایــن کار حــد و مــرزی
نــدارد و فریلنســینگ یکــی از زیــر شــاخههای بــرون ســپاری  ITاســت.

برون سپاری ساخت یا تولید
ایــن روش بــرون ســپاری بــه شــما اجــازه میدهــد تــا شــرکتی را جهــت تولیــد
کاالی مــورد نیازتــان اســتخدام کنیــد .بنابرایــن یــک کارخانــه یــا شــرکت را اســتخدام
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میکنیــد تــا کاالی مــورد نیــاز شــما را تولیــد کنــد .کاری کــه بســیاری از شــرکتهای
بــزرگ انجــام میدهنــد .مثــا کمپانیهــای تولیــد گوشــی هوشــمند شــرکتهایی را
در چیــن اســتخدام میکننــد تــا محصــوالت شــان را تولیــد کننــد .ایــن کار بــه خاطــر
صرفــه جویــی در هزینههــای تولیــد و نیــروی کار انجــام میشــود.
بیشتر بدانید :بوم مدل کسب و کار چیست و چطور باید آن را طراحی کنیم؟

مزایای برون سپاری
بــرون ســپاری مزیتهــای فراوانــی دارد کــه در ادامــه برخــی از ایــن مــوارد را بررســی
خواهیــم کــرد.

 .1کاهش هزینهها و مدیریت بودجه
بــا اینکــه همــه مدیــران معتقدنــد بهتریــن شــیوه مدیریــت بودجــه را میداننــد،
امــا بــرون ســپاری بهتــر از هــر کســی ایــن کار را انجــام میدهــد .فــرض کنیــد
میخواهیــد بــرای کســب و کارتــان بازاریابــی اینترنتــی راه بیندازیــد ،اگــر بخواهیــد
یــک تیــم کاربلــد اســتخدام کنیــد هیــچ مانعــی وجــود نــدارد ،امــا بایــد بــرای آنهــا
یــک دفتــر جداگانــه در داخــل ســازمان در نظــر بگیریــد ،میــز و صندلــی ،لــوازم کار
مثــل رایانــه و  ...بــرای آنهــا تهیــه کنیــد ،حقــوق ثابتــی بــه آنهــا بدهیــد ،هزینههــای
جانبــی مثــل نگهــداری ،پذیرایــی و  ...را نیــز از بودجــه شــرکت متحمــل شــوید.
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امــا بــرون ســپاری بــا ایــن هزینههــا چــه میکنــد؟ وقتــی بازاریابــی شــرکت را
بــرون ســپاری کنیــد ،چــون ایــن کار اینترنتــی صــورت میگیــرد ،نیــازی بــه فضــای
اختصاصــی و تجهیــزات الزم ایــن کار نخواهیــد داشــت ،آنهــا خودشــان ابــزار الزم را
تهیــه میکننــد .نیــازی نیســت بــرای زمانهایــی کــه افــراد تیــم در حــال وبگــردی
یــا گفتگــو در شــبکههای اجتماعــی هســتند بــه آنهــا دســتمزد بدهیــد ،تنهــا مــزد
کاری کــه انجــام مــی شــود و از پیــش تعییــن شــده را میگیرنــد!
معمــوال کارمنــدان یــک شــرکت بــه حقــوق بســنده نمــی کننــد و از بیمــه و دیگــر
مزایــای شــرکت هــم اســتفاده میکننــد کــه بــرون ســپاری همــه ایــن هزینههــا را
حــذف میکنــد .بــه ایــن ترتیــب هزینههــای انجــام امــور تــا حــد زیــادی کاهــش
مییابنــد و میتــوان بودجــه شــرکت را بهتــر مدیریــت کــرد.

 .2تمرکز بر اهداف اصلی شرکت
نبایــد از یــک شــرکت انتظــار داشــت همــه بخشهایــش بــه انــدازه خدمــات اصلــی
اش بــا کیفیــت باشــند و مدیریــت دقیقــی داشــته باشــند .معمــوال شــرکتها بــه
اهــداف اصلــی خــود توجــه میکننــد امــا در صورتــی کــه نتواننــد فرآیندهــای جانبــی
را بــه درســتی اجــرا و مدیریــت کننــد بــه مشــکل خواهنــد خــورد .زمانــی کــه یــک
شــرکت توســعه مییابــد گســتره کارهــای ریــز و درشــت نیــز افزایــش مییابنــد و از
طرفــی نیــروی انســانی شــرکت بیشــتر ســعی میکننــد اهــداف اصلــی را دنبــال کننــد
و از ریــزه کار یهــا غافــل میشــوند .در نهایــت باعــث میشــود کــه ضعفهایــی در
شــرکت پدیــد آیــد کــه گاهــی نتایجــی زیانبــاری بــه همــراه دارد.
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امــا در صورتــی کــه بســیاری از کارهــای جانبــی بــرون ســپاری شــوند ،ســازمان
میتوانــد بــدون دغدغــه بــر روی هــدف اصلــی شــرکت تمرکــز کنــد .فــرض کنیــد
میخواهیــد شــبکه امنیتــی ســازمان را بهبــود ببخشــید ،در صورتــی کــه ایــن کار را از
کارمنــدان خــود شــرکت بخواهیــد انجامــش دهنــد ،بــی شــک وظایــف اصلــی آنهــا
انجــام نشــده خواهــد مانــد .بــه همیــن خاطــر بــرون ســپاری باعــث میشــود تــا
شــرکتها هیــچ زمــان تمرکــز بــر امــور اصلــی را از دســت ندهنــد.

 .3دسترسی به نیروی ماهر و متخصص
بــرون ســپاری یــک پــروژه بــه معنــای دسترســی بــه یــک فــرد ،تیــم یــا ســازمان
متخصــص اســت .صــرف نظــر از هزینــه ،معمــوال وقتــی پــروژه ای بــرون ســپاری
میشــود کــه خــود شــرکت یــا مهــارت انجــام آن را نــدارد یــا وقتــش را نــدارد!
در چنیــن شــرایطی بــرون ســپاری امــکان در اختیــار گرفتــن یــک تیــم یــا ســازمان
متخصــص را فراهــم میســازد .ایــن بــه معنــای کشــف راهکارهــای بهتــر و اســتفاده از
مهــارت بیشــتر اســت .چنیــن تیمهایــی چــون قبــا بــا پروژههــای مشــابهی ســروکار
داشــتهاند ،بیشــک بهتریــن شــیوه را بــرای انجــام کار انتخــاب میکننــد.
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 .4افزایش سطح دانش کارکنان شرکت
گاهــی پیــش میآیــد کــه نیروهــای متخصــص شــرکت نمیتواننــد از پــس کاری
کــه در حیطــه تخصــص شــان اســت برآینــد ،یعنــی مهــارت الزم را نــدارد .در چنیــن
زمانــی بــه جــای اســتخدام نیــروی جدیــد میتــوان بــا یــک تیــر دو نشــان زد .بــا
بــرون ســپاری ،امــور مــورد نظــر بــه بهتریــن شــکل انجــام خواهنــد شــد ،از طرفــی
بخــش مربوطــه بــا قــرار گرفتــن در جریــان انجــام پــروژه ،میتواننــد ســطح دانــش
خــود را افزایــش دهنــد و مــوارد مشــابه بعــدی را خودشــان مدیریــت و اجــرا کننــد.
بــرون ســپاری میتوانــد زمینــه ســاز افزایــش ســطح دانــش مجموعــه و رســیدن بــه
کیفیــت بیشــتر باشــد.

 .5صرفه جویی در زمان
عنصــر زمــان ارزشــمندتر از آن اســت کــه بــه آن بیتوجهــی کــرد .صرفــه جویــی در
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زمــان دلیــل خوبــی بــرای بــرون ســپاری اســت .مهــم نیســت پــروژه شــما چقــدر
بــزرگ یــا کوچــک باشــد .زمانــی کــه شــما آن را بــه شــرکت دیگــری واگــذار کنیــد ،در
ســریعترین زمــان انجــام خواهــد شــد ،چــرا کــه آنهــا در ازای انجــام کاری خــاص پــول
دریافــت میکننــد و ســعی میکننــد در ســریعترین زمــان کار انجــام شــود .از طرفــی
چــون تخصــص شــان همیــن کار اســت ،پــس همــه ابــزار الزم و راهکارهــای مــورد
نیــاز را در اختیــار دارنــد ،صرفــه جویــی در زمــان میتوانــد بســیار ســود آور باشــد.

 .6انعطاف پذیری در قبال مشتری و فناوری
پیشــتر گفتــه شــد کــه فنــاوری و نیــاز مشــتریان روز بــه روز تغییــر میکننــد و نمیتوان
هزینههــای زیــادی بــرای همــگام شــدن بــا آنهــا متحمــل شــد .امــا میتــوان از
بــرون ســپاری بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف اســتفاده کــرد.
تیــم یــا افــرادی کــه در شــرکت شــما مشــغول بــه کار هســتند ،تقریبــا منابــع محدودی
در اختیــار دارنــد کــه ایــن خــود باعــث میشــود فرآینــد انجــام کارهــا بــه تاخیــر
بیفتــد یــا اینکــه اصــا بــه درســتی انجــام نشــود .ایــن در حالــی اســت کــه تیــم یــا
ســازمانی کــه پــروژه بــرون ســپاری شــما را قبــول میکنــد بــه آخریــن فناور یهــا
و منابــع بیشــتری دسترســی دارد .تجهیــزات بهتــری در اختیــار دارنــد و در نتیجــه
انعطــاف پذیــری بیشــتری در انجــام پــروژه دارنــد.
مشــتری وقتــی چنیــن کیفیــت و انعطــاف پذیــری را در شــرکت شــما ببینــد ،قطعــا بــه
شــیوه مدیریتــی شــرکت شــما اعتمــاد خواهــد کرد.
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 .7احساس رضایت کارکنان مجموعه
هیــچ کــس دوســت نــدارد تــا کاری غیــر از آنچــه کــه بــرای انجامــش اســتخدام شــده
و مــزد میگیــرد انجــام دهــد .زمانــی کــه وظایــف جانبــی را بــه کارکنــان شــرکت
محــول کنیــد قطعــا نارضایتیهایــی را بــه همــراه خواهــد داشــت .از فعالیــت اصلــی
خــود دور میشــوند و از طرفــی احســاس میکننــد بــه آچــار فرانســه شــرکت بــدل
شــده انــد.
بــرون ســپاری امــور غیــر ضــروری میتوانــد احســاس ارزشــمند بــودن را بــه کارکنــان
بدهــد .اینکــه حــس میکننــد فقــط آنهــا را بــرای تخصــص اصلــی شــان الزم داریــد
و نمیخواهیــد وقتشــان را بــا کارهــای بــی ارزش تــر بگیریــد ،بــرای همیــن مجــاب
میشــوند کــه در کارشــان جدیتــر باشــند .زمانــی کــه بــه کارکنــان تــان اجــازه
میدهیــد بــه کاری بپردازنــد کــه بــرای انجــام آن صالحیــت دارنــد ،اعتمــاد بــه نفــس
آنهــا را باالتــر میبریــد.
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 .8رفع نیاز به فضای بزرگتر
بــا پیشــرفت شــرکتها و کســب مشــتری بیشــتر ،نیــاز بــه خدمــات بیشــتر و در
نتیجــه فضــای بیشــتر بــه وجــود میآیــد .اگــر قــرار باشــد همــه فرایندهــای پشــت
پــرده و آشــکار شــرکت را خودتــان انجــام دهیــد و بــرون ســپاری نکنیــد ،قطعــا بــه
فضــای بیشــتری بــرای انجــام امــور نیــاز خواهیــد داشــت .بــرون ســپاری این مشــکل
را میتوانــد حــل کنــد .شــما میتوانیــد همــه فعالیتهــای غیــر ضــروری را بــرون
ســپاری کنیــد و در نتیجــه از فضــای موجــود فقــط در جهــت انجــام امــور اصلــی
شــرکت اســتفاده کنیــد.
مثــا اگــر نیــاز بــه چنــد منشــی تلفنــی داریــد بــا بــرون ســپاری آن بــه یــک شــرکت
خدمــات تلفنــی ،میتوانیــد از اســتخدام چنــد نفــر ،اختصــاص فضایــی بــه آنهــا و
خریــد تجهیــزات و راه انــدازی زیرســاخت الزم بــرای اینــکار بپرهیزیــد و در فضــا ،زمــان
و بودجــه صرفــه جویــی کنیــد.

 .9برداشتن مرزهای جغرافیایی
شــما نمــی توانیــد یــک تیــم حرفــهای را در مراکــز اســتانها یــا خــارج از مرزهــای
کشــور بــا هزینــه شــرکت اســتخدام و پشــتیبانی کنیــد .امــا میتوانیــد در هــر شــهر و
کشــور بــا ســازمانها یــا تیمهایــی همــکاری داشــته باشــید ،تــا کاال و خدمــات شــما
را بــه فــروش رســانند ،بازاریابــی کننــد و یــا خدمــات پــس از فــروش ارائه دهنــد .کاری
کــه بــرون ســپاری میکنــد ،از بیــن بــردن محدودیــت مکانــی و زمانــی اســت.
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معایب برون سپاری
قطعــا هیــچ متــدی وجــود نــدارد کــه سراســر ســود باشــد و قانونــی هــم وجــود نــدارد
کــه یــک روش بــرای همــه کســب و کارهــا و شــرکتها جــواب یکســان بدهــد ،بــرون
ســپاری اگرچــه مزیتهــای بیشــماری دارد ،امــا معایبــی هــم دارد کــه میتــوان
در دل همیــن مزیتهــا کشــف کــرد .امــا در حالــت کلــی اگــر کارتــان را بــه درســتی
انجــام دهیــد و خوشبینانــه بــه ماجــرا نــگاه کنیــد ،بــرون ســپاری ســود آور و مفیــد
ا ست .

 .1از دست دادن کنترل امور
وقتــی قــراردادی بــرای بــرون ســپاری میبندیــد تــا زمــان تحویــل پــروژه ،تقریبــا
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مدیرتــی در رونــد انجــام کار نداریــد .تیــم یــا شــرکت مقابــل مســئول اســت تــا در
مــدت زمــان معیــن کار مشــخصی انجــام دهــد ،امــا تعییــن نمــی شــود کــه حتمــا بــا
شــیوه ای کــه شــما میگوییــد کار انجــام شــود .هــر تیــم یــا ســازمان روش خــود را
بــرای انجــام پــروژه دارد و اســتانداردهایی را رعایــت میکنــد .ایــن موضــوع شــاید
کمــی باعــث دردســر شــود کــه البتــه بــا پیشبینــی کــردن ایــن مــوارد پیــش از
امضــای قــرارداد ،بهتــر اســت بــه توافــق برســید.

 .2ایجاد خطرات امنیتی
معمــوال هــر کســب و کاری رازهــا و فرمــول موفقیــت خــود را دارد و دوســت نــدارد
کســی از آنهــا ســر در آورد .وقتــی بــرون ســپاری انجــام میشــود ،بایــد اطالعــات
متعــددی را بــه پیمانــکار بدهیــد تــا بــا کمــک آنهــا کارش را بــه درســتی انجــام
دهــد .در صورتــی کــه یکــی از فعالیتهــای اصلــی شــرکت را بــرون ســپاری کنیــد،
میبایســت اطالعــات مهمتــری را نیــز بــه آنهــا بدهیــد .حــال فــرض کنیــم کــه بــه
صــورت اتفاقــی یــا عمــدی ایــن اطالعــات لــو برونــد چــه خواهــد شــد؟
اگرچــه یــک شــرکت قابــل اعتمــاد ،تمــام ســعیش را در حفــظ اطالعــات خواهــد کــرد،
امــا بهتــر اســت تــا امــور مهــم را خودتــان انجــام دهیــد و تنهــا بــا تیمهایــی کار
کنیــد کــه قبــا امنیــت و حســن نیــت شــان اثبــات شــده اســت.

 .3پایین آمدن کیفیت
اگرچــه گفتــه شــد کــه بــرون ســپاری باعــث میشــود بــه افــراد متخصــص دســت

16

www.modireweb.com

برون سپاری چیست و چطور به سادهتر شدن مدیریت
کسبوکارها کمک میکند؟

یابــی داشــته باشــید و کارهــا بــا روشهــای بهتــر و کیفیــت بیشــتری انجــام شــوند،
امــا ایــن یــک روی ســکه بــود ،طــرف دیگــر ماجــرا اینطــور اســت کــه شــما از قبــل
مشــخص کردهایــد کــه در ازای ایــن کار قــرار اســت چقــدر پرداخــت کنیــد .بنابرایــن
پیمانــکاری کــه قــرار اســت پــروژه شــما را انجــام دهــد از هر روشــی برای ســود بیشــتر
اســتفاده میکنــد .ســریعتر انجــام دادن کار میتوانــد کیفیــت را پاییــن بیــاورد .الزم
اســت دربــاره کیفیــت کار هــم بــا او توافــق داشــته باشــید.

 .4ایجاد استرس در کارکنان
بــا اینکــه بــرون ســپاری موجــب میشــود کــه کارکنــان بــه وظایــف اصلــی خــود
برســند ،امــا در صورتــی کــه بــرون ســپاری باعــث شــود برخــی کارکنــان از کارشــان
اخــراج شــوند ،ایــن موضــوع میتوانــد ترســی بــه دل همــه کارکنــان بیانــدازد
کــه نکنــد ایــن اتفــاق بــرای آنهــا هــم بیافتــاد .اگرچــه هــدف اصلــی هــر شــرکت
ســودآوری اســت ،امــا الزم اســت گاهــی کــه چنیــن اتفاقاتــی مــی افتــد ،جلســات
توجیهــی بــرای کارکنانتــان بگذاریــد و امنیــت شــغلی شــان را تضمیــن کنیــد تــا بــا
اطمینــان بیشــتری کارشــان را انجــام دهنــد .بیانگیــزه بــودن کارکنــان یــک کســب
و کار ،میتوانــد آن را بــه مــرز نابــودی بکشــاند و زمینــه اختــاس و رشــوه را فراهــم
کنــد.
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سخن پایانی
بــرون ســپاری بســیاری از کارهــا را ســاده کــرده و بــرای ســازمانها و شــرکتها ســود
آوری دارد ،امــا بــه شــرط آنکــه بــه دقت شــرایط بررســی شــود و نــکات امنیتــی رعایت
شــوند .هــر کســب و کاری چــه کوچــک و بــزرگ نیــاز دارد تــا برخــی از فعالیتهایــش
را بــرون ســپاری کنــد ،حــاال چــه فــرد یــا تیمــی را اســتخدام کنــد تــا در محــل شــرکت
کارشــان را انجــام دهنــد یــا آنکــه در مــکان دیگــری انجامــش دهند.
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