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بــرون ســپاری روشــی خالقانــه و ســودآور بــرای مدیریــت کســب و کارهــا و 

ــت  ــم گف ــته خواهی ــن نوش ــی دارد. در ای ــری باالی ــه انعطاف پذی ــت، ک سازمان هاس

کــه بــرون ســپاری چیســت، چــه کاربــردی دارد و چــرا بایــد از ایــن روش در انجــام و 

ــود. ــتفاده ش ــور اس ــی ام ــت برخ مدیری

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 می شــوید کــه شــرکت تــان را گســترش دهیــد و ایــن خــود زمینــه 

ســاز چالش هــای بعــدی اســت! بــه هــر انــدازه هــم شــرکت شــما تیــم مدیریتــی قــوی 

داشــته باشــد، بــاز هــم بــه میــزان مشــخصی می توانیــد 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 مــی رود. در چنیــن شــرایطی بــرون ســپاری بــه 

داد تیــم مدیریتــی می رســد. حــاال ببینیــم کــه دقیقــا بــرون ســپاری چیســت؟

ــش  ــث افزای ــد باع ــه می توان ــت و چگون ــتری چیس ــونای مش ــد: پرس ــتر بخوانی بیش

فــروش شــود؟

برون سپاری چیست؟
بــرون ســپاری »Outsourcing« بــه معنــای ســپردن برخــی از امــور شــرکت بــه فــرد، 

ــع  ــیاری از مواق ــت. در بس ــخص اس ــراردادی مش ــق ق ــر، طب ــازمانی دیگ ــا س ــم ی تی

پیــش می آیــد کــه یــک شــرکت یــا مجموعــه وقــت، بودجــه، تجهیــزات یــا مهــارت 
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ــه ســازمان دیگــری  ــن رو آن عمــل خــاص را ب ــدارد، از ای ــرای انجــام کاری را ن الزم ب

محــول می کننــد، تــا انجامــش دهــد. در چنیــن شــرایطی بــرون ســپاری انجــام شــده 

اســت. معمــوال امــوری غیــر از فعالیــت اصلــی شــرکت بــرون ســپاری می شــود. 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 می دهــد، بــرون ســپاری صــورت گرفتــه اســت.

هیــچ کــس نمــی توانــد تاریــخ دقیقــی بــرای شــکل گیــری بــرون ســپاری مشــخص 

کنــد، امــا می تــوان گفــت کــه نخســتین آثــار آن را می تــوان در دوران باســتان هــم 

یافــت. همینکــه ســاخت یــک بنــا، راه یــا هــر چیــز دیگــر بــه یــک پیمانــکار ســپرده 

ــل  ــن دلی ــاال اصلی تری ــت. احتم ــوده اس ــپاری ب ــرون س ــی ب ــودش نوع ــد، خ می ش

ایجــاد چنیــن شــیوه ای بــه خاطــر نداشــتن مهــارت الزم بــوده اســت.

ــذرد،  ــپاری می گ ــرون س ــای ب ــتین گام ه ــتن نخس ــال از برداش ــزاران س ــه ه ــا اینک ب

ــارت  ــان نداشــتن مه ــرون ســپاری ها شــاید هم ــل ب ــن دلی ــوز هــم عمده تری ــا هن ام

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 

ــای  ــول دنی ــر و تح ــال تغیی ــواره در ح ــن هم ــا نوی ــت و فناوری ه ــد اس ــال رش در ح

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 

نمی توانــد 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 

ــرکت  ــک ش ــع ی ــا و مناب ــات، مهارت ه ــه از امکان ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــپاری ای س
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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 می دهــد 

کــه از دانــش، تجهیــزات و منابــع دیگــر ســازمان ها در مواقــع الزم اســتفاده کنیــم، امــا 

ــز کنیــم. از هزینه هــای اســتخدام رســمی پرهی

بــرای حضــور در میــدان رقابــت جهانــی نیــاز اســت تــا بــا اســتانداردها و فناوری هــای 

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 می کنیــد 

کــه دلیــل اصلــی بــرون ســپاری کاهــش هزینه هــا اســت. تــا حــدی درســت اســت 

امــا ایــن همــه آن چیــزی نیســت کــه ســازمان ها را مجــاب بــه بــرون ســپاری کنــد!

دالیــل بیشــماری بــرای بــرون ســپاری می تــوان آورد امــا برخــی از مهمترین هــا ایــن 

مواردند:

ــازمان، در  ــای س ــن فعالیت ه ــر اصلی تری ــز ب ــذاری، تمرک ــرمایه گ ــه س ــش هزین کاه

ــش  ــارت و دان ــدک، اســتفاده از مه ــه ان ــا هزین ــن ب ــن فناوری هــای نوی ــار گرفت اختی

دیگــران بــدون اینکــه بــه صــورت رســمی اســتخدام شــوند، صرفــه جویــی در وقــت، 

ــذر، کاهــش حجــم  ــری، اســتفاده از فرصت هــای زودگ ــر، انعطــاف پذی ــت باالت کیفی

فعالیــت کارکنــان شــرکت در شــرایط خــاص و ...

ــدف  ــه ه ــما را ب ــب و کارها ش ــور در کس ــت و چط ــتراتژی چیس ــد: اس ــتر بدانی بیش

می رســاند؟
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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 دســته هایی هــم در نظــر گرفــت. امــا چهــار روش 

کلــی بــرای بــرون ســپاری می تــوان در نظــر گرفــت.

- برون سپاری بر حسب محل
شــما می توانیــد بــرون ســپاری را در محــل شــرکت خــود انجــام دهیــد و همــه امــور 

ــا آنکــه  ــرد ی ــا ســازمان خارجــی صــورت بگی در داخــل آن توســط یــک فــرد، تیــم ی

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 می توانــد از راه دور انجــام شــود یــا آنکــه در محــل دیگــری روی 

آن کار شــود.
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- برون سپاری بر حسب ماهیت کار
عملیاتــی کــه بــرون ســپاری می شــوند را می تــوان 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 می شــوند. امــا برخــی امــور نیــاز بــه خطــا و آزمایــش 

ــه  ــه ازای بازدهــی ای ک ــوان ب ــر اســت. می ت ــا بهت ــودن آنه ــد محــور ب ــد و فرآین دارن

قــرار اســت در هــر بــازه زمانــی مشــخص شــود، قــرارداد را تنظیــم کــرد.

روش های برون سپاری
روش هــای بــرون ســپاری شــامل 4 روش اصلــی می شــود، کــه در زیــر بــه آن اشــاره 

می شــود.

برون سپاری پروژه ای
ــروکار  ــا آن س ــه ب ــه روزان ــت ک ــیوه ای اس ــن ش ــروژه ای معمول تری ــپاری پ ــرون س ب

داریــم. شــرکت ها متناســب بــا نیازشــان پروژه هــا را بــرون ســپاری می کننــد و 

ــانند. ــام می رس ــه انج ــان را ب کارهایش

فرقــی نمــی کنــد پــروژه فیزیکــی باشــد یــا در بســتر وب انجــام شــود. وقتــی صحبــت 

از پــروژه می شــود بــه معنــای اســتخدام موقــت نیــروی کار اســت.
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برون سپاری حرفه ای
ــه فــرد یــا تیــم  ــا همــه مــوارد و وظایــف را ب در ایــن شــیوه از بــرون ســپاری، تقریب

ــا شــیوه انجــام  ــه تخصــص خاصــی دارد و شــما کاری ب ــد ک خاصــی محــول می کنی

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. مثــال ســاخت یــک 

جــاده یــا حسابرســی یــک شــرکت.

IT برون سپاری
در زمینــه فنــاوری و اینترنــت بــرون ســپاری جــا افتاده تــر اســت. شــرکت های بــزرگ 

فنــاوری می تواننــد پروژه هــای بــزرگ خــود را بــرون ســپاری کننــد و اداره هــر بخــش 

از امــور را بــه افــراد یــا شــرکت های دیگــری بســپارند. چــون در بســتر اینترنــت بیشــتر 

کارهــا قابــل انجــام انــد، بــرون ســپاری آی تــی یکــی از پــر طرفدارترین هاســت. ایــن 

شــرکت ها می تواننــد افــراد را اســتخدام کننــد و از راه دور کار کننــد یــا آنکــه پروژه هــا 

را تعریــف کننــد و در نهایــت کار انجــام شــده را تحویــل بگیرنــد. ایــن کار حــد و مــرزی 

نــدارد و فریلنســینگ یکــی از زیــر شــاخه های بــرون ســپاری IT اســت.

 برون سپاری ساخت یا تولید
ــد  ــت تولی ــرکتی را جه ــا ش ــد ت ــازه می ده ــما اج ــه ش ــپاری ب ــرون س ــن روش ب ای

کاالی مــورد نیازتــان اســتخدام کنیــد. بنابرایــن یــک کارخانــه یــا شــرکت را اســتخدام 
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می کنیــد تــا کاالی مــورد نیــاز شــما را تولیــد کنــد. کاری کــه بســیاری از شــرکت های 

ــد گوشــی هوشــمند شــرکت هایی را  ــد. مثــال کمپانی هــای تولی ــزرگ انجــام می دهن ب

در چیــن اســتخدام می کننــد تــا محصــوالت شــان را تولیــد کننــد. ایــن کار بــه خاطــر 

ــود. ــام می ش ــروی کار انج ــد و نی ــای تولی ــی در هزینه ه ــه جوی صرف

بیشتر بدانید: بوم مدل کسب و کار چیست و چطور باید آن را طراحی کنیم؟

مزایای برون سپاری
بــرون ســپاری مزیت هــای فراوانــی دارد کــه در ادامــه برخــی از ایــن مــوارد را بررســی 

خواهیــم کــرد.

1. کاهش هزینه ها و مدیریت بودجه
ــد،  ــه را می دانن ــت بودج ــیوه مدیری ــن ش ــد بهتری ــران معتقدن ــه مدی ــه هم ــا اینک ب

ــد  ــرض کنی ــد. ف ــام می ده ــن کار را انج ــی ای ــر کس ــر از ه ــپاری بهت ــرون س ــا ب ام

می خواهیــد بــرای کســب و کارتــان بازاریابــی اینترنتــی راه بیندازیــد، اگــر بخواهیــد 

یــک تیــم کاربلــد اســتخدام کنیــد هیــچ مانعــی وجــود نــدارد، امــا بایــد بــرای آنهــا 

ــوازم کار  ــی، ل ــز و صندل ــد، می ــه در داخــل ســازمان در نظــر بگیری ــر جداگان یــک دفت

مثــل رایانــه و ... بــرای آنهــا تهیــه کنیــد، حقــوق ثابتــی بــه آنهــا بدهیــد، هزینه هــای 

ــز از بودجــه شــرکت متحمــل شــوید. ــی و ... را نی ــداری، پذیرای ــل نگه ــی مث جانب
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ــرکت را  ــی ش ــی بازاریاب ــد؟ وقت ــه می کن ــا چ ــن هزینه ه ــا ای ــپاری ب ــرون س ــا ب ام

بــرون ســپاری کنیــد، چــون ایــن کار اینترنتــی صــورت می گیــرد، نیــازی بــه فضــای 

اختصاصــی و تجهیــزات الزم ایــن کار نخواهیــد داشــت، آنهــا خودشــان ابــزار الزم را 

ــم در حــال وبگــردی  ــراد تی ــه اف ــی ک ــرای زمان های ــازی نیســت ب ــد. نی ــه می کنن تهی

ــزد  ــا م ــد، تنه ــا دســتمزد بدهی ــه آنه ــی هســتند ب ــو در شــبکه های اجتماع ــا گفتگ ی

ــد! ــده را می گیرن ــن ش ــش تعیی ــود و از پی ــی ش ــام م ــه انج کاری ک

ــر  ــه و دیگ ــد و از بیم ــی کنن ــنده نم ــوق بس ــه حق ــرکت ب ــک ش ــدان ی ــوال کارمن معم

ــا را  ــن هزینه ه ــه ای ــرون ســپاری هم ــه ب ــد ک ــای شــرکت هــم اســتفاده می کنن مزای

ــادی کاهــش  ــا حــد زی ــن ترتیــب هزینه هــای انجــام امــور ت ــه ای ــد. ب حــذف می کن

ــرد. ــت ک ــر مدیری ــرکت را بهت ــه ش ــوان بودج ــد و می ت می یابن

2. تمرکز بر اهداف اصلی شرکت
نبایــد از یــک شــرکت انتظــار داشــت همــه بخش هایــش بــه انــدازه خدمــات اصلــی 

ــه  ــرکت ها ب ــوال ش ــند. معم ــته باش ــی داش ــت دقیق ــند و مدیری ــت باش ــا کیفی اش ب

اهــداف اصلــی خــود توجــه می کننــد امــا در صورتــی کــه نتواننــد فرآیند هــای جانبــی 

را بــه درســتی اجــرا و مدیریــت کننــد بــه مشــکل خواهنــد خــورد. زمانــی کــه یــک 

شــرکت توســعه می یابــد گســتره کارهــای ریــز و درشــت نیــز افزایــش می یابنــد و از 

طرفــی نیــروی انســانی شــرکت بیشــتر ســعی می کننــد اهــداف اصلــی را دنبــال کننــد 

ــی در  ــه ضعف های ــل می شــوند. در نهایــت باعــث می شــود ک ــزه کاری هــا غاف و از ری

شــرکت پدیــد آیــد کــه گاهــی نتایجــی زیانبــاری بــه همــراه دارد.
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ــازمان  ــوند، س ــپاری ش ــرون س ــی ب ــای جانب ــیاری از کاره ــه بس ــی ک ــا در صورت ام

ــد  ــرض کنی ــد. ف ــز کن ــرکت تمرک ــی ش ــدف اصل ــر روی ه ــه ب ــدون دغدغ ــد ب می توان

می خواهیــد شــبکه امنیتــی ســازمان را بهبــود ببخشــید، در صورتــی کــه ایــن کار را از 

کارمنــدان خــود شــرکت بخواهیــد انجامــش دهنــد، بــی شــک وظایــف اصلــی آنهــا 

ــا  ــرون ســپاری باعــث می شــود ت ــن خاطــر ب ــه همی ــد. ب انجــام نشــده خواهــد مان

ــد. ــی را از دســت ندهن ــور اصل ــر ام ــز ب ــان تمرک ــچ زم شــرکت ها هی

3. دسترسی به نیروی ماهر و متخصص
ــا ســازمان  ــم ی ــرد، تی ــک ف ــه ی ــای دسترســی ب ــه معن ــروژه ب ــک پ ــرون ســپاری ی ب

ــپاری  ــرون س ــروژه ای ب ــی پ ــوال وقت ــه، معم ــر از هزین ــرف نظ ــت. ص ــص اس متخص

ــدارد!  ــش را ن ــا وقت ــدارد ی ــام آن را ن ــارت انج ــا مه ــرکت ی ــود ش ــه خ ــود ک می ش

ــار گرفتــن یــک تیــم یــا ســازمان  ــرون ســپاری امــکان در اختی در چنیــن شــرایطی ب

متخصــص را فراهــم می ســازد. ایــن بــه معنــای کشــف راهکارهــای بهتــر و اســتفاده از 

مهــارت بیشــتر اســت. چنیــن تیم هایــی چــون قبــال بــا پروژه هــای مشــابهی ســروکار 

ــد. ــاب می کنن ــام کار انتخ ــرای انج ــیوه را ب ــن ش ــک بهتری ــته اند، بی ش داش
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4. افزایش سطح دانش کارکنان شرکت
ــس کاری  ــد از پ ــرکت نمی توانن ــص ش ــای متخص ــه نیروه ــد ک ــش می آی ــی پی گاه

کــه در حیطــه تخصــص شــان اســت برآینــد، یعنــی مهــارت الزم را نــدارد. در چنیــن 

ــا  ــر دو نشــان زد. ب ــا یــک تی ــوان ب ــروی جدیــد می ت ــه جــای اســتخدام نی ــی ب زمان

بــرون ســپاری، امــور مــورد نظــر بــه بهتریــن شــکل انجــام خواهنــد شــد، از طرفــی 

بخــش مربوطــه بــا قــرار گرفتــن در جریــان انجــام پــروژه، می تواننــد ســطح دانــش 

خــود را افزایــش دهنــد و مــوارد مشــابه بعــدی را خودشــان مدیریــت و اجــرا کننــد. 

بــرون ســپاری می توانــد زمینــه ســاز افزایــش ســطح دانــش مجموعــه و رســیدن بــه 

کیفیــت بیشــتر باشــد.

5. صرفه جویی در زمان
ــی در  ــه جوی ــرد. صرف ــه آن بی توجهــی ک ــه ب عنصــر زمــان ارزشــمندتر از آن اســت ک
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ــدر  ــروژه شــما چق ــم نیســت پ ــرون ســپاری اســت. مه ــرای ب ــی ب ــل خوب ــان دلی زم

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 می کننــد و ســعی می کننــد در ســریعترین زمــان کار انجــام شــود. از طرفــی 

ــزار الزم و راهکارهــای مــورد  چــون تخصــص شــان همیــن کار اســت، پــس همــه اب

نیــاز را در اختیــار دارنــد، صرفــه جویــی در زمــان می توانــد بســیار ســود آور باشــد.

6. انعطاف پذیری در قبال مشتری و فناوری
پیشــتر گفتــه شــد کــه فنــاوری و نیــاز مشــتریان روز بــه روز تغییــر می کننــد و نمی توان 

ــوان از  ــا می ت ــد. ام ــل ش ــا متحم ــا آنه ــدن ب ــگام ش ــرای هم ــادی ب ــای زی هزینه ه

بــرون ســپاری بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف اســتفاده کــرد.

تیــم یــا افــرادی کــه در شــرکت شــما مشــغول بــه کار هســتند، تقریبــا منابــع محدودی 

ــر  ــه تاخی ــا ب ــام کاره ــد انج ــود فرآین ــث می ش ــود باع ــن خ ــه ای ــد ک ــار دارن در اختی

بیفتــد یــا اینکــه اصــال بــه درســتی انجــام نشــود. ایــن در حالــی اســت کــه تیــم یــا 

ــا  ــن فناوری ه ــه آخری ــد ب ــول می کن ــما را قب ــپاری ش ــرون س ــروژه ب ــه پ ــازمانی ک س

ــه  ــد و در نتیج ــار دارن ــری در اختی ــزات بهت ــی دارد. تجهی ــتری دسترس ــع بیش و مناب

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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7. احساس رضایت کارکنان مجموعه
هیــچ کــس دوســت نــدارد تــا کاری غیــر از آنچــه کــه بــرای انجامــش اســتخدام شــده 

ــرکت  ــان ش ــه کارکن ــی را ب ــف جانب ــه وظای ــی ک ــد. زمان ــام ده ــرد انج ــزد می گی و م

محــول کنیــد قطعــا نارضایتی هایــی را بــه همــراه خواهــد داشــت. از فعالیــت اصلــی 

ــدل  ــه آچــار فرانســه شــرکت ب ــد ب ــی احســاس می کنن خــود دور می شــوند و از طرف

شــده انــد.

بــرون ســپاری امــور غیــر ضــروری می توانــد احســاس ارزشــمند بــودن را بــه کارکنــان 

بدهــد. اینکــه حــس می کننــد فقــط آنهــا را بــرای تخصــص اصلــی شــان الزم داریــد 

و نمی خواهیــد وقتشــان را بــا کارهــای بــی ارزش تــر بگیریــد، بــرای همیــن مجــاب 

ــازه  ــان اج ــان ت ــه کارکن ــه ب ــی ک ــند. زمان ــر باش ــان جدی ت ــه در کارش ــوند ک می ش

می دهیــد بــه کاری بپردازنــد کــه بــرای انجــام آن صالحیــت دارنــد، اعتمــاد بــه نفــس 

ــد. ــر می بری ــا را باالت آنه
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8. رفع نیاز به فضای بزرگتر
ــتر و در  ــات بیش ــه خدم ــاز ب ــتر، نی ــتری بیش ــب مش ــرکت ها و کس ــرفت ش ــا پیش ب

نتیجــه فضــای بیشــتر بــه وجــود می آیــد. اگــر قــرار باشــد همــه فرایند هــای 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 

ــرون  ــروری را ب ــر ض ــای غی ــه فعالیت ه ــد هم ــما می توانی ــد. ش ــل کن ــد ح را می توان

ــی  ــور اصل ــام ام ــت انج ــط در جه ــود فق ــای موج ــه از فض ــد و در نتیج ــپاری کنی س

شــرکت اســتفاده کنیــد.

مثــال اگــر نیــاز بــه چنــد منشــی تلفنــی داریــد بــا بــرون ســپاری آن بــه یــک شــرکت 

ــا و  ــه آنه ــی ب ــر، اختصــاص فضای ــد نف ــد از اســتخدام چن ــی، می توانی ــات تلفن خدم

خریــد تجهیــزات و راه انــدازی زیرســاخت الزم بــرای اینــکار بپرهیزیــد و در فضــا، زمــان 

و بودجــه صرفــه جویــی کنیــد.

9. برداشتن مرزهای جغرافیایی
ــا خــارج از مرزهــای  ــز اســتان ها ی ــه ای را در مراک ــم حرف ــد یــک تی شــما نمــی توانی

کشــور بــا هزینــه شــرکت اســتخدام و پشــتیبانی کنیــد. امــا می توانیــد در هــر شــهر و 

کشــور بــا ســازمان ها یــا تیم هایــی 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 می کنــد، 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 شــرکت ها جــواب یکســان بدهــد، بــرون 

ــوان  ــه می ت ــم دارد ک ــی ه ــا معایب ــماری دارد، ام ــای بی ش ــه مزیت ه ــپاری اگرچ س

در دل همیــن مزیت هــا کشــف کــرد. امــا در حالــت کلــی اگــر کارتــان را بــه درســتی 

انجــام دهیــد و خوش بینانــه بــه ماجــرا نــگاه کنیــد، بــرون ســپاری ســود آور و مفیــد 

. ست ا

1. از دست دادن کنترل امور
ــا  ــروژه، تقریب ــل پ ــان تحوی ــا زم ــد ت ــپاری می بندی ــرون س ــرای ب ــراردادی ب ــی ق وقت

15

https://modireweb.com


برون سپاری چیست و چطور به ساده تر شدن مدیریت 
کسب و کارها کمک می کند؟

www.modireweb.com

ــا در  ــل مســئول اســت ت ــا شــرکت مقاب ــم ی ــد. تی ــد انجــام کار نداری ــی در رون مدیرت

مــدت زمــان معیــن کار مشــخصی انجــام دهــد، امــا تعییــن نمــی شــود کــه حتمــا بــا 

شــیوه ای کــه شــما می گوییــد کار انجــام شــود. هــر تیــم یــا ســازمان روش خــود را 

ــد. ایــن موضــوع شــاید  ــروژه دارد و اســتانداردهایی را رعایــت می کن ــرای انجــام پ ب

ــش از  ــوارد پی ــن م ــردن ای ــی ک ــا پیش بین ــه ب ــه البت ــود ک ــر ش ــث دردس ــی باع کم

امضــای قــرارداد، بهتــر اســت بــه توافــق برســید.

2. ایجاد خطرات امنیتی
معمــوال هــر کســب و کاری رازهــا و فرمــول موفقیــت خــود را دارد و دوســت نــدارد 

ــات  ــد اطالع ــود، بای ــام می ش ــپاری انج ــرون س ــی ب ــر در آورد. وقت ــا س ــی از آنه کس

ــام  ــتی انج ــه درس ــا کارش را ب ــک آنه ــا کم ــا ب ــد ت ــکار بدهی ــه پیمان ــددی را ب متع

ــد،  ــرون ســپاری کنی ــی شــرکت را ب ــه یکــی از فعالیت هــای اصل ــی ک دهــد. در صورت

ــه  ــه آنهــا بدهیــد. حــال فــرض کنیــم کــه ب ــز ب می بایســت اطالعــات مهمتــری را نی

ــو برونــد چــه خواهــد شــد؟ صــورت اتفاقــی یــا عمــدی ایــن اطالعــات ل

اگرچــه یــک شــرکت قابــل اعتمــاد، تمــام ســعیش را در حفــظ اطالعــات خواهــد کــرد، 

ــی کار  ــا تیم های ــا ب ــد و تنه ــام دهی ــان انج ــم را خودت ــور مه ــا ام ــت ت ــر اس ــا بهت ام

کنیــد کــه قبــال امنیــت و حســن نیــت شــان اثبــات شــده اســت.

3. پایین آمدن کیفیت
ــه افــراد متخصــص دســت  ــرون ســپاری باعــث می شــود ب اگرچــه گفتــه شــد کــه ب
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یابــی داشــته باشــید و کارهــا بــا روش هــای بهتــر و کیفیــت بیشــتری انجــام شــوند، 

امــا ایــن یــک روی ســکه بــود، طــرف دیگــر ماجــرا اینطــور اســت کــه شــما از قبــل 

مشــخص کرده ایــد 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 می کنــد. ســریعتر انجــام دادن کار می توانــد کیفیــت را پاییــن بیــاورد. الزم 

اســت دربــاره کیفیــت کار هــم بــا او توافــق داشــته باشــید.

4. ایجاد استرس در کارکنان
ــود  ــی خ ــف اصل ــه وظای ــان ب ــه کارکن ــود ک ــب می ش ــپاری موج ــرون س ــه ب ــا اینک ب

ــان از کارشــان  ــرون ســپاری باعــث شــود برخــی کارکن برســند، امــا در صورتــی کــه ب

ــدازد  ــان بی ان ــه کارکن ــه دل هم ــی ب ــد ترس ــوع می توان ــن موض ــوند، ای ــراج ش اخ

ــرای آنهــا هــم بی افتــاد. اگرچــه هــدف اصلــی هــر شــرکت  ــد ایــن اتفــاق ب کــه نکن

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. بی انگیــزه بــودن کارکنــان یــک کســب 

و کار، می توانــد آن را بــه مــرز نابــودی بکشــاند و زمینــه اختــالس و رشــوه را فراهــم 

کنــد.
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سخن پایانی

بــرون ســپاری بســیاری از کارهــا را ســاده کــرده و بــرای ســازمان ها و شــرکت ها 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 فعالیت هایــش 

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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