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عارضهیابیبرونسپاری

مقدمه
تجربه نشان می دهد كه بسياري از سازمان ها، 
پيش از بررس��ی دقي��ق، به اش��تباه پروژه هاي 
متفاوتي را برای كنترل يا بهينه س��ازي شرايط، 
برون س��پاری مي كنند. اين تصميم��ات معموالً 
هزينه هاي بس��يار و بدون بازدهی را به سازمان ها 
تحمي��ل می كند و گاه آن ها را ت��ا مرز بازگرداندن 

دوباره فعاليت به سازمان پيش می برد]1[. 
الگوهاي عارضه يابي، روش��ي مناسب براي شناسايي 
نقاط قوت، نقاط بحران س��از و نقاط مس��تعد بحران 
اس��ت و می تواند به شناسايی آس��يب های موجود در 
فعاليت های برون سپاری شده كمک كند و در نهايت به 

بهبود فعاليت ها در آينده بيانجامد ]2و3[.
عارضه يابي برون سپاری چیست؟

عارضه يابي برون س��پاری، فرايند شناس��ايي نش��انه هاي 
مس��اله، يافتن علل بروز آن و پيش��نهاد راهكارهايي براي 
حل موثر مس��اله است ]4[. با اس��تفاده از عارضه  يابي و با 
توجه به مولفه هاي مختلف )شكل1( می توان مشخص كرد 

كه:
	 آيا فعاليت يا فرايند مورد نظر درست عمل مي كند؟

س��پاری دست يافته  آيا س��ازمان به اهداف حاصل از برون 	 
است؟ 

	 مهمتري��ن  عارضه های برون س��پاری در فعاليت های مختلف 
چيس��ت و اساس��اً برای بهبود آن از چه راهكارهايی می توان 

بهره گرفت؟
با  پاس��خ  به اين پرس��ش ها می توان تا حدود زي��ادی فعاليت های 
برون س��پاری ش��ده را در مس��ير اصلی آن هدايت كرد و به اهداف 

دست يافت.

شکل 1( واحدها و اجزاي عارضه  یابي]2[
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هدف عارضه يابی برون سپاری چیست؟
هدف اصل��ی از انجام پروژه عارضه يابی برون س��پاری فعاليت ها، 
بررسی كلی ش��رايط و وضعيت فعلی واحدهای مختلف سازمان 
و تعيي��ن عارضه های اصلی موج��ود در نحوه اجرای فعاليت های 
برون سپاری شده اس��ت. در اين شرايط با استفاده از فرم  بازبينی 
اس��تاندارد، مصاحبه با مديران و كارشناس��ان سازمان و بررسی 
نتايج عملكرد فعاليت های برون س��پاری ش��ده از يک س��و و نيز 
مصاحبه با ش��ركت های طرف قرارداد واحدهای مختلف، تمامی 
جوانب فعاليت ها موش��كافانه و علمی بررس��ی می ش��ود. در اين 
بررسی، كليه نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهديد های موجود 
)متدولوژیSWOT( شناسايی می شود]5 و6[. سرانجام، پروژه ها 

و راه حل های مناسب معرفی می شوند.

منافع عارضه يابی برون سپاری کدامند؟
مهمترين منافع عارضه يابی برون سپاری عبارتند از ]5[: 

سپاری  شده سازمان شناخت نقاط ضعف فعاليت های برون . 1
شناخت نقاط قوت و فرصت های موجود  2 .

شناسايی و تحليل محيط موجود برای بررسی عملكرد  3 .
فعاليت های برون سپاری شده سازمان

ش��ناخت راهكاره��ای علمی حل مش��كالت در حوزه   4 .
فعاليت های برون سپاری شده

تعريف آموزش ها و پروژه های كاربردی 5 .
جلوگي��ری از اتالف منابع مالی س��ازمان در پروژه های  6 .

غير كاربردی
كاهش هزينه  آموزش های غير موثر  7 .
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مراحل انجام عارضه يابي برون سپاری چیست؟
مراحل انجام عارضه  يابي فعاليت های برون سپاری ش��ده به 

طور كلي به شرح زير است ]7[: 
طرح موضوع و بيان مس��اله يا مسايل سازمان در حوزه  1 .

فعاليت های برون سپاری شده
كسب موافقت مدير ارشد س��ازمان براي اجراي پروژه  2 .

عارضه يابي برون سپاری
انتخاب مشاوران كارآزموده  3 .

يابي به منظور ايجاد تفاهم و كسب  تشكيل گروه عارضه . 4
حمايت و همكاري مديران

انج��ام آموزش هاي اولي��ه، توجيه و ايج��اد اعتقاد در  5 .
مديران و ساير اعضاء

سپاری  تهيه برنامه و عارضه يابي )علت يابي( فعاليت های برون . 6
شده

ارائه راهكارهاي بهبود در فعاليت های برون سپاری شده 7 .
تدوين و ارايه گزارش نهايی عارضه يابی 8 .

انواع عارضه يابی برون سپاری چیست؟ ]7[
عارضه یابي سـریع و سـطحي: در اين ن��وع عارضه يابي 
اطالعات كلي فعاليت های برون س��پاری شده سازمان از راه هاي 
مصاحبه، پرسشنامه، بازديد و مطالعه مستندات جمع آوري می شود 
و س��پس محاسبات الزم براي سنجش ش��اخص هاي  بهره وري 

وسودآوري سازمان صورت می گيرد. 
عارضه یابـي دقيق و تفصيلي: اين نوع ارزيابي ش��امل 7 
مرحله اس��ت كه پس از تصويب پروژه عارضه يابي برون س��پاری 

اجرا مي شود. مراحل مختلف اين فرايند به ترتيب زير است:
بررسي ماموريت، چشم انداز، اهداف و راهبرد های سازمان  1 .

بررس��ي ساختار، نظام های اطالعاتي، فرايندها و نتايج آن در  2 .
حوزه هاي 9 گانه )شكل 2( درون سازمان و همچنين گستره 

كاري آن. 
ها و جمع بندي و نتيجه گيري تحليل نتايج بررسي ها، ارزيابي . 3

شناخت نقاط قوت و ضعف 4 .
بندي مشكالت اولويت . 5

تعيي��ن حوزه هـاي كليدي بهبـود. 6 با توجه به مش��كالت 
اولويت بندي شده و ارايه راهكارهاي بهبود

تدوين گزارش    7 .

حوزه های كليدی بهبود عبارتند از: 
اثربخشـي )انجام كارهاي درست(:. 1 بررسي درصد تحقق 

اهداف از پيش تعيين شده براي ارزيابي اثربخشي.
سنجش ميزان منابع مصرف  كارایي )انجام درست كارها(: . 2

شده با ميزان پيش بيني شده )استاندارد( براي توليد.
بهره وري )انجام درسـت كارهاي درست(:. 3 اندازه گيري 
ميزان توان سيس��تم در متناسب س��ازي معقول، منطقي و 
اقتصادي داده ها با س��تانده ها كه نتيجه دو مولفه اثربخش��ي 

و كارايي است.
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شکل2( روند نماي كلي عارضه یابي در سازمان]2[
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توانمن��دي  سـودآوري: . 4
س��ازمان در ايجاد سود با 
اس��تفاده از منابع و سرمايه 
فعاليت ه��ای  در  س��ازمان 

برون سپاری شده.
كيـفيـت زنـدگي كـاري  5 .

عملكرد  ارزياب��ي  سـازمان: 
هر س��ازمان در ايجاد رضايت 
)ايمني، محيط  كاري كاركنان 
مناسب، امنيت ش��غلي و ايجاد 

عوامل انگيزشي(.
كيفيت:. 6 بررسي عملكرد سازمان 
در تولي��د خدم��ات م��ورد ني��از 
مشتري در پنج مرحله براي كسب 
اطمينان از كيفيت خدمات ارزيابي 
مي ش��ود. اين مراحل شامِل كنترل 
كيفيت سيستم هاي باالدست، كنترل 
كيفيت منابع و داده ها، كنترل كيفيت 
سيستم هاي سازماني )فرايندهاي اصلي 
و فرعي سازمان(، كنترل كيفيت ستانده ها 
)كاال يا خدمات( و ارتباط با مش��تريان، 
مصرف كنندگان و نظير آنان می باش��د.

نوآوري:. 7 اندازه گي��ري ميزان هماهنگی 
محصوالت با تغييرات تقاضا و نيازهاي جديد 
مشتريان با هدف توسعه و افزايش سهم بازار.

قابليت انعطاف:. 8 بررسي عملكرد سازمان در 
زمينه تغييراِت ضروري محيطي.

مسئوليت اجتماعي:. 9 بررسي عملكرد سازمان 
در باره مس��ايل زيس��ت محيطي، اجتماعي و 
اقتصادي محيطي كه در آن فعاليت مي كنند.

در شكل  3 نمودار كلي عارضه يابي برون سپاری
ارايه شده است.

نشانی:سازمانمرکزیدانشگاهفردوسیمشهد،معاونتطرحوبرنامه
تلفن:8802300ـ0511

E-Mail:vpb@um.ac.ir
تدوین:معاونتطرحوبرنامه

باهمکاری:مهدیمهدیانفر-احسانساالری
مشاورعلمی:دکترمحمدقربانی
ویراستارادبی:جعفرچهارمحالی

شکل3( روندنماي كلي مراحل اجرای عارضه یابي برون سپاری]2[
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چکلیستهایونمودارهایعلتومعلولتوسطمشاور

ادغامنمودارهایعلتومعلولحوزههایمختلفوتکمیلوزندهیعوارضشناساییشدهتوسطمدیرانسازمان
شبکهنهاییپسازنهاییشدننمودارهایعلتومعلول
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تکمیلچکلیستراهنمایبررسیسازماندرحوزهنتایج

صحهگذاریراهکارهایپیشنهادیواولویتبندیآنها

طرحریزیاجرایراهکارهایپیشنهادی

http://irantpm.ir/2008/05/14/manager
قربانی، م. 1388. عارضه یابی شركت  آب و فاضالب استان خراسان رضوی و ارائه الگو 

برای آن. طرح پژوهشی.
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=05&depid=64&semid=251

http://asredaneshco.com/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=87
http://www.fspars.com/index4-2.html

http://www.mgtsolution.com/olib/975682403.aspx
http://www.naftepars.ir/official/2961/view.asp?ID=306781
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