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ها و مدلی براي حل تاخير در  سپاري كار در سازمان بررسی فرآیند برون

 تحویل كارهاي برون سپاري شده
 

   2، مجتبی ماموریان 2و1کامل میالنی شیروان
mamourian@ um.ac.ir

 

 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، بوشهر، بندر عسلویه -1

 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد -2

 

تصمیمى موثر  عنوان به را کارها ها و نهادهای مختلف دولتی، برون سپاری مانساز امروزه -چكيده 

 افزایش ها، هزینه کاهش مانند مزایایی اند و مبنای این کار را در قرار داده توجه مورد و راهبردى

 اند. اند قرار داده که قبالً در سازمان قابل دستیابی نبوده های نوینی فناوری به دستیابی و خدمات کیفیت

 و شود می مواجه مخاطره با سپاری آید که در آن شرایط برون شرایطی بوجود می وجود،گاهی این با

 راهبردى تعالی در مسیر از را ای که سازمان به گونه آورد، می بار به ای غیرمنتظره و نامطلوب نتایج

یر در تحویل علل تاخبا هدف شناسایی ی است پژوهشسازد. مقاله حاضر حاصل  منحرف می خود

کلی چارچوب و از نوع تحقیقات کاربردی بوده مذکور . تحقیق شوند هایی که برون سپاری می پروژه

بررسی و تحلیل و برون سپاری  آسیب شناسی، برون سپاری کار  رآیندف معرفیدر ابعاد سه گانه  آن

ای و  لعات کتابخانهروش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق مطا دسته بندی شده است. علل تاخیر

و نیز شبکه اطالع رسانی بین المللی   سازمان  بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه

 معرفی کار در برون سپاری راکلیه فرآیندهای واگذاری ، نتایج تحقیق )اینترنت( انجام شده است. 

 نماید.  ارائه میها  جهت جلوگیری از تاخیر در تحویل پروژهنموده و مدلی ساده را 

 تاخیر در تحویل معایب، برون سپاری، ضرورت،  كليدي: واژگان
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 مقدمه
ها و موسسات خصوصی  کار و استفاده از دانش فنی شرکت 1های اخیر بحث برون سپاری در دهه

بخاطر مزایای برون سپاری بسیار رایج و مطرح بوده است. به عنوان نمونه در زمینه فن آوری اطالعات 

 درون فناورى مجبور به استفاده از ها شرکت نود میالدی، دهه در این عرضه شدن تجاری از ا پیشت

 ها سیستم تنوع موجب های خانگی، زیرساخت زیرا ایجاد نبوده است، بودندکه اصالً به صرفه شرکتی

 یگر،د طرف نموده و از را مشکل می یکدیگر با ها سیستم این دادن پیوند شده که این موضوع می

عرب مازیار و واحد محدود بوده است ) کارکنان مهارت میزان به های خانگی فناوری پیشرفت

تا حدودی مرتفع گردیده است. طوریکه  مشکالت این برون سپاری (. اما با رواج1390رفیعی،

ناپذیر جهت  تر به عنوان یک سیاست اجتناب سپاری به عنوان یک استراتژی ویا در سطحی پائین برون

باشد، اما از آنجا که هر طرحی به نوبه خود دارای معایبی  ها امری ضروری می ارتقاء کارایی فعالیت

 باشد. لذا با توجه به توضیحات داده شده در این زمینه، باشد؛ برون سپاری نیز از این امر مستثنی نمی می

آن، در  مخاطرات و ذکر مقاله، سعی شده است تا ضمن معرفی و شناساندن مفهوم برون سپاری این در

های صنعتی بحث شود و مدلی به عنوان راهکار برای حل این مسئله  ارائه   مورد دالیل تاخیر در پروژه

 گردد. 

 

 تعریف برون سپاري
توان، برون  تعاریف گوناگونی در زمینه برون سپاری ارائه شده است که از دیدگاه نظری می

دانست و به طور کلی به کاالها و خدمات ارائه شده  3و منبع یابی  2سپاری را ترکیبی از دو واژه بیرون

توان برون سپاری را  (. در تعریف دیگر می2001شود )منگن،  های بیرونی گفته می توسط سازمان

                                                           
1 Outsourcing 

2 Outside 

3 Resourcing 
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دهنده بیرونی خدمات برای مدتی مشخص، جهت  تشریفاتی دانست که در آن یک سازمان با یک ارائه

بندد. )واحد  شود، قرارداد می ه آن توسط سازمان مربوط پرداخت میانجام خدمات معینی که هزین

انتقال مدیریت یا اداره یک فرایند یا فعالیت از (. برون سپاری مشمول 2003کنگ،  کارایی دولت هنگ

در قالب انعقاد قرارداد ، به یک ارایه دهنده خدمات خارج ازسازمان یک سازمان واحدهای داخلی

 بر گوید: تکیه سپاری می (. هارلند در تعریف  برون1999میگم، باشد ) یرفین ممبتنی بر توافقات ط

هارلند، نایت و لمینگ،  ت )اس افزوده ارزش با کارهای انجام خارج از سازمان جهت نیروهای

2005.) 

های خواهان کار  های سازمان به شرکت واگذاری فعالیت معنای در معنای عام، برون سپاری به

دانند که قبالً در  می ها سپاری را شکلی از فعالیت برون (.1997، شاو و فیر) دباش می شدهاری برون سپ

. به طور  (1999، میگم) اکنون انجام آن امور به دیگران واگذر گردیده است لیو شده میسازمان اجرا 

به یک شخص یا سازمان دیگر تحت  فرایندهاها یا  توان واگذاری انجام فعالیت کلی برون سپاری را می

،  به عوامل تولیدگیری و  سپاری، حق تصمیم قرارداد مشخص دانست. در بسیاری از موارد در برون

 گردد. شخص یا سازمان طرف قرارداد واگذار می

 

 ضرورت برون سپاري و آسيب شناسی آن

به طور خالصه در بیان ضرورت برون سپاری کار،  باید ابتدا به این پرسش کلیدی جواب داد که 

هایی را حس  های خود را به دیگران سپرده اند چه ضرورت الیتعسازمان هایی که اجرای بخشی از ف

تجهیزات، تدارکات، )های مناسب  عدم زیرساختشاید در نگاه اول، این پرسش به پاسخ در اند؟  کرده

یا  را مد نظر داشت ی سازمانها مستمر و منظم فعالیتجهت اجرای  کمبود نیروی متخصص (،فضا

کت به سمت کارایی بیشتر، افزایش کیفیت تولیدات و لزوم دسترسی ها، حر کاهش هزینه عواملی چون

. ولچ  و نایاک  عواملی همچون ( 2003را به عنوان جواب بیان نمود )گریگوری، به نیروهای مجرب 

و  ها، آزاد کردن منابع برای دیگر اهداف افزایش تمرکز بر یک فعالیت خاص، کاهش و کنترل هزینه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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)هاریگان،  کنترل ناپذیر را در جهت گیری تصمیمات مؤثر می دانندمدیریت وظایف مشکل یا 

1985) . 

این به طور کلی در انجام هر کای باید ابتدا ضرورت آن کار تدوین و مشخص شود چرا که  

ها  ها و مزایده و مورد نیاز درفرایند ارزیابی مناقصهخواسته شده در خدمات موضوع نقش خود را 

کار توسط سازمان را به شرح مندرج برون سپاری  دالیل عمدهبتوان مهمترین  نماید. شاید منعکس می

 دانست. 1در جدول 

 

 (2008: ضرورت برون سپاری خدمات ) چوی،  1جدول شماره 

 تغییرات خط مشی -9 نبود خدمت مورد نظر در سازمان -1

 شده دستیابی به سطح خدمات تعریف -10 تمرکز بر خدمات اصلی -2

 بهبود خروجی خدمات -11 کمبود کارکنان نجبرا -3

 دسترسی به اطالعات -12 ها دسترسی به مهارت 

 تسهیل تغییرات سازمانی -13 ها کاهش در هزینه 

 تبدیل هزینه های ثابت به هزینه های متغیر -14 انعطاف پذیری در ارائه خدمات 

 بهبود کیفیت خدمات 
 پذیری تنوع ریسک -15

 دسترسی به فن آوری 

 
 بحث در مورد جزئیات بیشتر بعضی از دالیل اصلی در ذیل آمده است:

بر روی اولویت  سازمان بتواندبرون سپاری موفق اجازه می دهد تا  : تمرکز بر خدمات اصلی -1

کنترل  تدوین سیاستمنجر به به طور کلی این اولویت  .کند تمرکزدر دسترس درون سازمان منابع 

هنگامی که یک بخش بر انجام  خواهد بود. شرکتت قانونی توابع تحویل خدما نظارتی و

به طور موثرتر و کارآمدتر  راواند منابع مالی، انسانی و مدیریت آنت می ،تمرکز دارد های خود اولویت

با انعطاف فعایت خود را  تا سازمان بتواند کند توابعی فراهم می برون سپاریبه طور کلی  استفاده کند.
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 متمرکزماموریت خود راستای  در  اش منابع حیاتیبر روی به تغییر مسیر و تمرکز  نسبت بیشتر پذیری

 کند.

تغییر در  علتبه را کمبود کارکنان ماهر و با تجربه  ممکن است سازمان ها: دسترسی به مهارت -2

کارکنان موجود  .نیرو تجربه کند چشم انداز کسب و کار، بازنشستگی، استعفا، ناتوانی در جذب

را  برای همگام شدن با تکنولوژی به سرعت در حال تحول های الزم ست همیشه مهارتممکن ا

از طریق استفاده از برون سپاری  ها کسب مهارتتوانند به  می ها سازمانبه طور کلی،  .نداشته باشند

 .بپردازند

کارها انجام های  تصمیم گیری رویبر  ات زیادیریتاث ای واقعیت های بودجه: ها کاهش در هزینه -3

 هزینه های مکرر کاهش موجب در بسیاری از موارد برون سپاری می تواند .در درون سازمان دارند

 (. 2008 جروناند، دلموتانجام کارها شود )

تغییرات  با شتاب را راهی برای همگام شدنبرون سپاری  ها معموالً سازمان: دسترسی به فن آوری -4

ادارات  نسبت به یبودجه و یا تخصص بیشتر مات غالباًارائه دهندگان خددانند.  میدر فن آوری 

آنها همچنین  .دهند اختصاص می  در زمینه فن آوری منابع جدید دولتی برای به دست آوردن و حفظ

 رقابت در بازار آنها را به هستند چرا که های جدید بهتر و سریع تر پیاده سازی فن آوریدر زمینه 

 دهد. سوق می تکنولوژی و بدست آوردنآوری  حداکثر سرمایه گذاری در فن سمت

در راستای آسیب شناسی برون سپاری در بخش قبلی به بحث در مورد مزایایی که در ترقیب 

ها به برون سپاری موثر هستند پرداخته شد. در این بخش به تعدادی از معایب برون سپاری  سازمان

 ( : 1995شود )کمبل،  اشاره می

 فردی ، بایدمهندسی خدمات مانند تخصصی تاخدم سپاری برون در: تخصصی نظارت عدم -1

 وجود سازمان درون نتایج دریافت و امور جریان پیگیری منظور به خدمت موضوع به مسلط

  شود. می مواجه شده ارائه خدمات کیفیت افت معضل با سازمان صورت این غیر در باشد، داشته
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 خدمات زمینه در خصوصاًم سپاری رونب در: سازمانی نیروهای کیفی ارتقای محدودیت -2

 سازمان د. در نتیجهبو دنخواه سازمان از خارج نیروهای به وابسته ها معموالً سازمان تخصصی،

 نخواهد صورت اساسی اقدام موجود نیروهای آموزش یا ارتقا برای ریزی برنامه به نسبت معموالً

  .داد

 سازمان از بسیاری در ایی که معموالًه سپاری برون در: نیروها بین اصطکاک و ناهماهنگی -3

 به موسومها  که در این شرکت سازمان از خارج نیروهای از برخی ،دهد دولتی روی می های

 رفتارهای از طرفی و بوده مستقر سازمان در وقت تمام کارمندان مانند هستند شرکتی نیروهای

متفاوت  رفاهی امور و مزایا و حقوق هملج ازی مختلف های جنبه از گروه، دو این با سازمان

 .شد خواهد نیروها بین اصطکاکو  باشدکه این موضوع خود منشا ایجاد اختالف می

 تجاری اسرار و اطالعات حفظهای خارج از سازمان:  و فقدان کنترل بر شرکت منیتا -4

 در تجاری و صنعتی جاسوسی های اخیر ت. در دههاس بوده مدیران های دغدغه از یکی ها شرکت

های مربوط  سپاری برون. در دارد رواج المللی بینکالن  سطح در ای و هحرف بسیار و گسترده عاداب

لذا  دناشب یم سازمان اطالعات ترین دقیق ارائهها ناچار به  الزاماً شرکت تخصصیفنی و  خدمات به 

با ) پس از باالبردن توان تخصصی خود های خارجی مسئول برون سپاری،  شرکتممکن است 

، اقدام به ارایه اطالعات و دانش تخصصی سازمان به رقبا نماید. (ستفاده از پشتیبان های سازمانا

 .اطمینان حاصل نمود ها، شرکتواضح است که باید نسبت به شناخت کامل و اخذ تعهد و اعتبار 

ضعف در همانگونه که بیان شد  :فقدان مهارت های کلیدی و اساسیانتخاب اشتباه به علت  -5

به انتخاب  برون سپاری ، ممکن است های برخی فعالیت ها، توانمندی و کمی دانش سازمان در یتقابل

 منجر گردد. شرکت کنندگان خواهان برون سپاریاشتباه از بین 
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 ها مدل برون سپاري كار در سازمان

هـای   تبرون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز جای بیشتری در فعالیـ 

کوشند از استراتژی بـرون سـپاری    می در حالی ها کند. مدیران ارشد سازمان ها پیدا می اقتصادی سازمان

های مفهومی متنوعی روبرو هستند. یکی از این مشـکالت   استفاده کنند که در عمل با مسایل و موضوع

جای بحث ندارد و دیگـری  باشد که در این مقاله  در وحله اول تاخیر در فرآیند برگزاری مناقصات می

 شود. های برون سپاری شده است که در بخش بعدی به آن اشاره می تاخیر در تحویل پروژه

ها جهت برون سپاری کار مبتنی بـر قـانون مناقصـات مصـوب سـال       سازماناکثر مدل مورد استفاده 

 (. 1383باشد )قانون مناقصات،  می 1383

 مدل: -3

 ها: های سازمان های مربوط به واحد امور پیمان لیتفعااز قبل نقطه شروع مدل مذکور 

 های شرکت توسط واحد متقاضی حوزه فعالیت در )انجام فعالیت )خرید کاال یا  خدمات طرح 

 پروژه اجرای برای ارشد سازمان مدیر موافقت کسب 

 مدیران همکاری و کسب حمایت و تفاهم ایجاد منظور به گروه تشکیل 

 اعضاء سایر و در مدیران اعتقاد ایجاد و وجیهت اولیه، آموزشهای انجام 

 اخذ مجوز تامین مالی طرح و برنامه تهیه 

 گزارشات شناخت و توجیحی ارائه 

 نهایی گزارش ارایه و تدوین  

 

 ها: هاي سازمان فرآیند اجرایی مدل مذكور در امور پيمان
 

، لزوم پیش بینی منابع ها ای در سازمان بررسی منابع مالی: اولین گام در انجام هر برون سپاری -1

 باشد. مالی در مدت قرارداد توسط واحد متقاضی می
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چه از نظر نوع مناقصات  ،ها با توجه به وسعت کار انواع قراردادها تعیین نوع مناقصه: در سازمان -2

ای(  ای یا دو مرحله روش دعوت )عمومی یا محدود( و چه از نظر مراحل بررسی )یک مرحله

 د.درگ تعیین می

ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم و از  اسناد مناقصه: وظیفه تامین اسناد مناقصه در سازمان تهیه -3

سازمان مربوطه های  طریق هدایت واحدهای متقاضی کار برون سپاری با واحد امور پیمان

 باشد. می

 ای و در کمیته فنی و ارزیابی کیفی مناقصه گران: ارزیابی کیفی تنها در مناقصات دومرحله  -4

 گیرد. ها صورت می بازرگانی، امور پیمان

با  ها سازمانهای  فراخوان مناقصه: پس از آماده سازی اسناد مناقصه، امور پیمان -5

 نماید. همکاری بخش روابط عمومی اقدام به انتشار فراخوان مناقصه می

های خواهان کار برون سپاری  ارزیابی پیشنهادها: پس از ارسال مدارک شرکت -6

گیرد  ، مرحله ارزیابی پیشنهادها در کمیسیون مناقصات انجام میها زمانساشده  به 

 گردد. و منتهی به انتخاب پیمانکار می

تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد : همانطور که در باال گفته شد پس از طی مراحل مختلف،  -7

 گیرد. ها صورت می یمانشود و کار انعقاد قرار در واحد امور پ نهایتاً برنده مناقصه انتخاب می

 

 هاي برون سپاري شده در صنعت دالیل عمده در تاخير پروژه

ها یکی از عواملی است که نیاز  های سازمان همانگونه که در مقدمه بیان شد تاخیر در تحویل پروژه

به بررسی علل و همچنین ارائه مدلی جهت حل این معظل دارد. در این راستا مهمترین دالیل عمده 

 شود: ها در حالت کلی در یکی از عوامل زیر دیده می ر در پروژهتاخی

 )این عامل به طور ریز تر به عواملی مانند: :عوامل غیر قابل کنترل )عوامل محیطی 
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صعب العبور بودن راه دسترسی به  ،آب و هوای نامناسب ،حوادث قهریه : شاملعوامل طبیعی - 

  مین شناسی پیش بینی نشدهمشکالت ز ،های محیطی آالینده ،محل پروژه

مشکالت در صنعت یا اقتصاد  ،اعتصابات کارگریشامل  :عوامل سیاسی و اقتصادی - 

عدم  ،مشکالت مربوط به اقتصاد جهانی ،تغییرات نظام بانکی و تضامین یا قوانین مربوطه ،کشور

 تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح ،وجود منابع قرضه مناسب

ها با شرایط  عدم انطباق ضوابط و آیین نامه ،مشکالت اجتماعی  : شاملاجتماعی و حقوقی عوامل  -

 تردد افراد و وسایل نقلیه از محل پروژه،معارضین )حقیقی و حقوقی( ،روز

 به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شود.که عوامل قابل کنترل )عوامل فنی(:  .13

 شود که عبارتند از: ه عوامل دیگری تقسیم میاین عامل خود ب :عوامل داخلی  -

عدم تناسب نفرساعت برآورد شده با مجموعه  : شاملبرآوردهای نیروی انسانی و زمان - 

عدم تطابق   ،تخصیص ناکافی نیروی انسانی برای فعالیت ها ،های تخصیص داده شده به آنها فعالیت

عدم بررسی میزان حجم کاری برای نفرات  ،کیفیت نیروی کار با آنچه در برآوردها پیش بینی شده

 کلیدی بخش های مهندسی

میزان و کیفیت اطالع رسانی از  : شاملنارسایی سیستم های اطالع رسانی بخش های مهندسی -

میزان آشنایی و اشراف کارشناسان به   ،های مهندسی جانب مدیرپروژه و بخش کنترل پروژه به تیم

نحوه ارتباطات موثر بین مهندسان پروژه با   ،ها اطالعات به بخشفرآیند تولید مدارک و انتقال 

 ها رعایت و توجه به توالی تولید مدارک و انجام فعالیت  ،های مهندسی بخش

نحوه و مکانیزم توزیع نیروی انسانی در مقاطع زمانی   : شاملبرنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی -

توان شرکت در جذب و حفظ  ، های مهندسی ر بخشکمبود پرسنل متخصص د ،ها مختلف پروژه

سیستم تعیین حقوق و مزایا و سایر   ،ها سیستم پرداخت پاداش در پروژه ،نیروهای فعال و باتجربه

 امکانات دیگر
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ها توسط  میزان دوباره کاری ،تغییر در نفرات کلیدی پروژه  : شاملخطا و اشتباهات پرسنلی -

و ها  عدم تناسب مسئولیت ها، عدم دقت کارشناسان سایر بخشپرسنل بخش ها به دالیلی چون 

استفاده از نیروهای کم سابقه در  ،های شغلی واگذار شده به آنان های افراد با موقعیت توانایی

آشنایی کم کارشناسان یا بی دقتی آنان نسبت به تولید مدارک و انتقال  ،های حساس پروژه موقعیت

عدم  ،عدم وجود روحیه اقتصادی و احساس وظیفه در پرسنل ،روژهاطالعات به عوامل دخیل در پ

 لیاتیکافی بین پرسنل ستادی و عمهماهنگی 

ها در راستای  عملکرد و تصمیم گیری مدیران پروژه و مدیران بخش : شاملمدیریت شرکت -

ه از های مهندسی و کنترل پروژ میزان ارائه خط مشی مناسب و پیوسته به بخش ،اقدامت پشگیرانه

 عدم استفاده از روش اجرا و کنترل پروژه مناسب ،تغییر مکرر مدیر کارگاه، ها جانب بخش

 این عامل نیز به عوامل ریزتری چون: :عوامل خارجی -

تاخیرات کارفرما در  ،تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییرات: شامل عوامل مرتبط با کارفرمایان -

تغییر ، در صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادیکم کاری کارفرما ، تخصیص منابع

تاخیر در ، تاخیر در تامین مصالح و ماشین آالت مورد تعهد، شرایط کارگاهی از جانب کارفرما

تاخیر در ، عدم توجه به نظرات کارشناسی مشاور، عدم حضور نماینده، آزادسازی و رفع معارض

 پرداخت پیش پرداخت

تاخیر در تایید  ،ها تغییرات مکرر نقشه،ها تاخیر در ابالغ نقشه : شاملبا مشاورانعوامل مرتبط  -

عدم تایید به موقع پرداخت حق و حقوق  ،ها تاخیر در تایید صورت وضعیت ،جلسات صورت

عدم وجود مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب و واقعی نبودن پیش بینی احجام ، پیمانکار

 تاخیر در ابالغ دستور کارها ،گاه نظارتغیر فنی بودن دست ،پروژه

سرعت و کیفیت ارسال مدارک از طرف سازندگان داخلی و : شامل عوامل مرتبط با سازندگان -

دیتا نحوه عملکرد شرکت در راستای تهیه ، دریافت پاسخ از طرف سازندگان خارجی در زمان الزم
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تبحر و دانش مهندسی سازندگان ، روژهبرای خرید تجهیزات در ابتدای پشیت مکانیکی و تجهیزاتی 

 و تامین کنندگان کاال

ارتباطات طرفین در راستای ، مسائل قراردادی فی مابین : شاملعوامل مرتبط با مشارکت در پروژه -

شفافیت در تعریف شرح کار و محدوده ، میزان تغییرات در محدوده کاری طرفین ،انتقال اطالعات

 نمایندگان طرفین در جریان تبادل اطالعات انجام گرفتهمیزان حضور ، اختیارات طرفین

تناسب ، نحوه گزینش پیمانکاران جزء : شامل عوامل مرتبط با پیمانکاران جزء در بخش مهندسی -

میزان کنترل و هدایت بهینه  ، تعهدات پیمانکاران جزء با تعهدات شرکت در مقابل کارفرما

جزء  های خواهان کار برون سپاری شرکتیزان تعهد م، جزء های خواهان کار برون سپاری شرکت

 .نسبت به کیفیت کار ارائه شده توسط ایشان

 

 رسد شامل: ها در ایران به نظر می اما مهمترین عواملی كه با توجه به شرایط سازمان

درصد از تاخیرها در  80ها : شاید بتوان به جرات گفت  عدم برنامه ریزی و نا هماهنگی در پرداخت -1

به موقع صورت وضعیت به پیمانکاران   های بخش دولتی و عمرانی در عدم پرداخت پروژه تحویل

ها از عوامل دیگری چون چرخه طوالنی در پرداخت صورت  است. البته این عدم پرداخت

 گیرد. ها نیز نشات می وضعیت

استفاده در ها( : از آنجا که باید بخشی از قطعات مورد  تاخیر در تامین قطعات ) تاثیر تحریم -2

های بین المللی ( یکی  شود، لذا شرایط ویژه اقتصادی )تحریم ها،  از خارج از کشور تامین  سازان

 ها است. دیگر از عوامل تاخیر در پروژه

ها بدون کار کارشناسی چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ مالی  عدم توانایی پیمانکار: اکثر شرکت -3

شوند و با وجود عدم درک صحیح و قرین به واقعیت و تنها  می ها مجری کارهای برون سپاری سازمان

با اتکای به محاسبات برآوردی کارفرما وارد میدان شده و پس از مشخص شدن خطاهای باالخص 

 شوند. برآوردی کارفرما در انجام تعهدات خود دچار وقعه و ضعف می
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رون سپاری: همانطور های خواهان کار ب عدم برآورد صحیح و متره درست از طرف شرکت  -4

ها به  که در قسمت قبل توضیح داده شد یکی از مهمترین عوامل در تاخیرات اتکای صرف شرکت

 باشد. برآوردهای شرکت کارفرما و عدم برآورد صحیح از کار می

های خارج از  های اخیر: افزایش تورم وبی اعتمادی شرکت ها طی سال افزایش تورم و قیمت  -5

ها پس از طی  بازار یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر تاخیرهاست. چرا که شرکتسازمان به اوضاع  

شوند و از آنجا که معوالً بنیه مالی خوبی ندارند دچار  مدتی از قرارداد با مشکالت نقدینگی مواجه می

 مانند. مشکالت شدید اقتصادی شده و نهایتاً در انجام تعهدات خود وا می

ها دارای قوانین  ها : بعضی سازمان ن و مقررات حاکم بر سازماننداشتن آگاهی از قوانی -6

ای هستند که این موضوع از ماهیت محصوالت این  خاصی از جهت الزم االجرا بودن و سخت گیرانه

هاس مربوط به این قوانین و همچنین هزینه بر  لذا وقت گیر بودن آموزشگیرد.  ها نشات می سازمان

های خواهان کار برون سپاری از استانداردها و قوانین الزم  شتن شرکتها و آگاهی ندا ن بودن آ

های خواهان کار  های غیر قابل پیش بینی در این بخش به شرکت ها، منجر به هزینه االجرای سازمان

 کند. ها را به نوعی از برنامه زمانی خود منحرف می شود،  که معموالً شرکت برون سپاری شده می

ها : تغییر عملیات اجرایی و تغییر  ها هنگام اجرا آن ایی و مدیریت پروژهتغییر اجزای اجر -7

های متقاضی از یک طرف و همچنین تغییرات  های مختلف از سوی واحد اجزای آن در بخش

آید. این  ها پیش می مدیریتی از سوی دیگر، از دیگر مشکالتی است که متاسفانه بسیار در سازمان

های عهده دار کار برون  فتادن اجرای پروژه به دلیل توجیح نبودن شرکتتغییرات باعث به تعویق ا

 شود. سپاری شده می

ها در مناطقی واقع  حوادث غیر مترقبه )تغییرات آب و هوایی( : از آنجا که بعضی سازمان -8

اند که از لحاظ جوی، حالتی ناپایدار دارد و عواملی چون گرد و غبار محلی و تالطم امواج دریا  شده

شود در  ها می مکرراً در این مناطق وجود دارد لذا یکی دیگر از عواملی که مانع از اجرای پروژه

 عوامل جوی دیده شد.
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 راهكارهاي جلوگيري از تاخير در تحویل و ارائه مدل

پیشنهاد  ،این تاخیرهاایجاد با بررسی عوامل گفته شده در ایجاد تاخیر و به منظور جلوگیری از 

های کنترل پروژه برای  گام اول یکی از شروط برون سپاری کار داشتن مدرک دوره شود که در می

های مدیریت پروژه  ها با دوره های خواهان کار برون سپاری شده باشد. زیرا زمانی که شرکت شرکت

. ها دارند ها و زمان بندی آن و در نتیجه به موقع تمام کردن آن آشنا باشند، دید بهتری در اجرای پروژه

 به عبارت دیگر آشنایی با مدیریت پروژه، حلقه مفقوده در فرآیند برون سپاری کارهاست.

توان به انجام به موقع عملیات  ها، می ها جهت برون رفت از مشکل تاخیر در پروژه راه از دیگر

توان به جوابگویی فنی و به  ها اشاره نمود. از دیگر راهکارها می مالی و پرداخت صورت وضعیت

های عهده دار کار برون سپاری شده حین اجرای پروژه  وقع به سواالت پیش آمده از سوی شرکتم

های خواهان  از طرف کارفرمایان اشاره نمود. همانگونه که قبالً نیز توضیح داده شد، معموالً شرکت

د را درگیر کار برون سپاری تنها با اتکا به برآوردها و اطالعات داده شده از جانب کارفرمایان،  خو

نمایند لذا در حین اجرای کار سواالت بیشماری از جنبه فنی برایشان پیش  کار برون سپاری می

آنان از طرف واحدهای متقاضی کارفرمایی گامی بلند در راستای  که با جوابگویی و توجیهآید  می

 شود. ها برداشته می پیشبرد هرچه سریعتر پروژه

هنگام اجرا و ثبات مدیریت در واحدهای کارفرمایی یکی دیگر اجتناب از تغییر اجزای پروژه  

از این راهکارهاست. بعبارت دیگر اگر واحدهای کارفرمایی از مشاوران متخصص در زمینه مورد 

نیاز استفاده نمایند و در برآوردهای خود تمام جوانب کار را ببینند و از تغییر اجزای کار حین اجرا 

اطالع   به عنوان راهی جهت برون رفت از مشکل تاخیر در تحویل یاد نمود.توان  اجتناب نمایند، می

های خواهان  ها به شرکت رسانی در خصوص استانداردهای مورد نیاز سازمان و ارائه دستورالعمل

کار و ارائه توضیحات الزم در جلسات توجیهی نسبت به در نظر گرفتن شرایط استانداردی و قوانین 

 از عوامل موثر در کاهش تاخیرها است.سازمان یکی دیگر 
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مدل ارائه شده  ،ها با در نظر گرفتن تمام این عوامل و همچنین مدل برون سپاری رایج در سازمان

 شود: در زیر جهت به حداقل رساندن  مدت تاخیرها ارائه می
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 عدم نظارت تخصصی -1

 کیفی ارتقای محدودیت -2

 سازمانی نیروهای

 اصطکاک و ناهماهنگی -3

 نیروها بین

و فقدان کنترل بر  امنیت -4

 های خارج از سازمان کتشر

انتخاب اشتباه به علت  -5

های کلیدی و  فقدان مهارت

 اساسی

 و ... -6

 :مزایا
نبود خدمت مورد  -7

 نظر در سازمان

تمرکز بر خدمات  -8

 اصلی

کمبود  جبران -9

 کارکنان

 ها دسترسی به مهارت -11

 ها کاهش در هزینه -11

انعطاف پذیری در  -12

 ارائه خدمات

بهبود  -13

 کیفیت خدمات

 و ... -14

 سازمان

 بله

 خير پایان
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 در مرحله ارزیابی كيفی موارد زیر مد نظر قرار گيرد:

هایی باشد که بومی منطقه برون سپاری هستند و یا سابقه کار و حضور و تجهیز کارگاه در منطقه  اولیت با شرکت .1

 مورد درخواست سازمان را دارند.

 ی کار افزایش یابد.ضریب تاثیر در فاکتورهای بنیه مالی و حسن اجرا .1

 داشتن مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه به عنوان فاکتور امتیاز آور محاسبه شود. .1

ها، داشتن چارت سازمانی با افرادی ثابت و با تخصص مورد نظر  یکی از شروط سازمان در فرآیند پذیرش شرکت .1

 باشد.

 ) الف (    

 امات زیر بعد از عقد قرار داد باید انجام گیرد:اقد

های مدیریت پروژه و آشنایی  تقویت و آموزش مدیران پروژه در سیستم کارفرمایی ) دوره 

 با استانداردها (

 کارفرما مشاوری مجرب و آشنا به موضوع انتخاب نماید . 

ر را به خود هایی که میزان خرید به طور قابل توجهی درصد باالیی از کا در پروژه 

 ها را مستقیماً انجام دهد. دهد، کارفرما خود دخالت کند و خرید اختصاص می

 ها تفویض اختیار صورت گیرد. جهت کوتاه کردن مسیر پرداخت در صورت وضعیت 

 برگزاري مناقصه و انتخاب برنده

 ) الف (    
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گردد اکثر پارامترهای موثر در تاخیر در این مدل  همانگونه که در مدل ارائه شده مشاهده می

 دیده شده است و با ارائه راهکارهایی سعی در به حداقل رسانده شدن آن شده است.

 

 نتيجه گيري

ها و  این انگیزه شد. تشریح کارها برون سپاری برای ها سازمان ها و دالیل انگیزه مقاله، این در

 بر سازمان متخصص، تمرکز نیروهای نبودن مشکل حل ها، هزینه ناشی از کاهش در  عمدتاً دالیل،

نیز مانند  برون سپاری این وجود باشد. با می ارائه خدمات در کیفیت بهبود اصلی خود و های فعالیت

مخاطرات را  ایجادکننده لاز عوام باشد که برخی هر پدیده دیگر، دارای معایبی و مخاطراتی می

 و تجربه نداشتن و موضوع با قرارداد طرفین عدم نظارت تخصصی، عدم آشنایی توان ناشی از می

 ناهماهنگی و اصطکاک بین نیروها دانست. برون سپاری، در زمینه کافی دانش

وجود عواملی  خورد، ولی با این ها به چشم می لذا با تمام این تعابیر، برون سپاری در تمامی سازمان

های خواهان کارهای برون  ها،  عدم توانایی شرکت چون  الزم االجرا بودن قوانین موجود در سازمان

سپاری، عدم برآورد صحیح کار و تغییر اجزای پروژه حین اجرای کار از جمله مواردی هستند که 

در جهت آگاه سازی  گردد. لذا در راستای حل این معظل تالش ها می موجب تاخیر در تحویل پروژه

ها با  ها و تقویت بنیه مالی شرکت ها با قوانین و استانداردهای موجود در سازمان هرچه بیشتر شرکت

ها کمک کند تا بتوانند  های به موقع صورت وضعیت از جمله عواملی باشد که به شرکت پرداخت

ها موثر  ی هرچه بیشتر سازمانتعهدات خود را در موعد مقرر تحویل دهند و در کارآمدی و تاثیر گذار

باشند. در نهایت در این مقاله مدلی ارئه شده است که در آن تاثیر موارد  ایجاد کننده تاخیر دیده شده 

 و تا حد ممکن سعی شده اثر این موارد با راهکاری متناسب با آن تخفیف داده شود.
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