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دانشگاه فردوسي مشهد–دكتر محمد قرباني 
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چكيده

خدماتينيزوفاضالبدفعلزومصورتدروتصفيهآوري،جمعشرب،آبتوزيعوتصفيهانتقال،: ازعبارتندغالبافاضالبوآبحوزهخدمات
عموماشدهدياخدمات. وامكاناتتجهيزاتمديريتومشاورهآزمون،تعميرات،ونگهداريطراحي،ساخت،صورتحساب،صدورهمچونضمني

هـاي هزينـه كـاهش وهاداراييفروشازناشيدرآمدجملهازماليمالحظاتحالاينبا. شوندميادارهطريقاينازوبودهدولتانحصاردر
يهـا سـال درترتيباينبه.استنمودهتشويقحوزهايندرخصوصيبخشدادندخالتبهراهادولتفاضالبوآبخدماتارائهمستقيم

بخـش حضـور بـراي شـماري بيهايفرصتمديريتيوعملياتيقراردادهايوانحصاريهاينامهتوافقسازي،خصوصيروندافزايشبااخير
.استآمدهفراهمعرصهايندرخصوصي

اجتمـاعي، مالحظـات حـوزه ايـن درخصوصيبخشكردنواردرود،ميشماربهانسانحياتيهاينيازمنديومسائلازيكيآبكهآنجااز
بـرون كـه دهـد مـي نشانحوزهاينسپاريبرونهايعارضهخصوصدريابيعارضهمطالعاتنتايج. طلبدميراخاصيسياسيواقتصادي
بـر ريمروضمنمقالهايندر. باشندميبهبودنيازمندكهبودهعوارضيوايراداتها،نقيصهباهمراهفاضالبوآبصنعتدرفعاليتهاسپاري
توسعهكشورهايموفقتجاربازبرداريالگو. شودميارائههانقيصهايننمودنبرطرفبرايمندنظامحلهائيراهشده،شناسائيهايعارضه
.استگرفتهقرارسنجياعتبارموردخبرگانتعداديديدگاهونظراخذباكهبودهتحقيقپيشنهادينظامارائهرويكردزمينه،ايندريافته

. و در خاتمه مدلي جهت انتخاب فعاليتهاي مناسب جهت برون سپاري ارائه شده است 

1- Email: ghorbani@ferdowsi.um.ac.ir
٢- Email: delzendeh_k@yahoo.com
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مقدمه.1

- جويي مالي، بلكه از ديدگاهديدگاه صرفهها دچار پيچيدگي شده است، بطوري كه نه تنها از سپاري نيز همپاي رشد سازمانامروزه مقوله برون
سپاري به هاي متفاوت از جمله بازار رقابتي، ضرورت پيوستن به بازارهاي جهاني و باالرفتن انتظارات مشتريان و مخاطبين مطرح است و برون

.ها تبديل شده استاي مبرم براي سازمانيك نياز، الزام و مساله

برنامهويژهبهوكشورتوسعهاخيرهايبرنامهمطالعه. استشدهمطرحجديشكليبهسپاريبرونازصحبتكههاستمدتماكشوردر
وسازيكوچكجهتدروشدهواقفاستراتژياينبهنسبتپيشازبيشتوجهضرورتبهنيزدولتمردانكهدهدمينشانتوسعهچهارم
وخصوصيازاعمكشورمانهايسازمانازبسياريرفتار. انددادهجايكشورتوسعههايبرنامهدلدررامفهومايندولت،گريتصديكاهش
.داردكشوردرسپاريبرونمقولهبهتوجهافزايشازنشاننيزاخيرهايسالدردولتي

دستاوردهايعليرغمكهاستيناازحاكيكشوردرسپاريبرونبهمربوطتجربياتبررسيكهاستشدهناشيآنجاازنيازايندر كشور ما نيز 
لذاوشدهسازمانكالنسطحدرهمچنينوبنگاهسطحدرمسائليومشكالتبروزباعثامراينمواردبرخيدرداليليبهمتاسفانهمثبت،
به. برشمردتوانيمحاصلهبحرانمواردبرخيدرومشكالتاينبروزبرايرابسياريداليل. استنشدهحاصلشدهتعيينپيشازاهداف
رفتارهايوساختارهاكالميكودرابزارهاوهاروشفرايندها،انساني،نيرويبرسپاريبرونتاثيرگرفتننظردربدونهاسازمانمثالعنوان
فاجعهبروزسبببسياريموارددرودادهافزايشراآنريسكمسايل،اينتحليلبدونسپاريبرونانجام. كنندميسپاريبرونبهاقدامخود،
درضعيفدانشارتباطي،منسجموجامعبرنامهفقدانسپاري،برونقابلهايفعاليتنادرستانتخابارشد،مديريتتعهدعدم. گرددمي

عدماي،حرفهخدماتدهندگانارائهبهدستيابيدرشكست،1كاروكسبهايريسكتشخيصدرشكستسپاري،برونهايروشخصوص
خصوصدرمحيطيهايمحدوديتوجود،2پروژهپيشنهاددرخواستمناسبتهيهعدمسپاري،برونبرايمناسبداخليمنابعتخصيص

.رودميشماربهكشوردرسپاريبرونهايپروژهشكستداليلجملهازالزمهايزيرساختنبودنمهياكليطوربهومقرراتوقوانين

فاضالبوآبشركت. شودفوقمشكالتازبسياريجديتخفيفباعثتواندميپديدهاينبابرخوردبرايعلميراهكاريورويكرداتخاذ
سپاريبرونمناسبعملكردوروندبهدستيابيبرايتالشيدرحقيقت،اينازاطالعباونبودهمستثنيقاعدهاينازنيزرضويخراساناستان
تالشاينچنينيمطالعاتيانجامباتوسعه،حالدرويافتهتوسعهكشورهايديگرموفقتجاربازگيريبهرهوصنعتاينبامرتبطهايپروژه
�استنمودهآغاززمينهايندرراخود

سپاريبرون.2

سپاريبرونادبياتبرمروري.2.1

بروزجذبفرايندشدنترموثروكاراييافزايشهدفباانسانينيرويجذبباارتباطدرودنيادراخير،هايدههدركهتحوالتيجملهاز
كار،راندمانافزايشچونمزاياييازبرخورداريرويكرد،اينبهتوسلفلسفه. استانسانينيرويسپاريبرونرويكردازاستفادهاست،كرده

ثابتنيروهايجذبازناشيضروريغيرندهايبوقيدازرهاييوپرسنليهايهزينهكاهشطريقازرقابتيمزيتتامينووريبهرهارتقاي
. ���است

رعايتوالزاماتساختنفراهممستلزمرويكرد،اينازگيريبهرهناخواستهپيامدهايازاجتنابوشدهبرشمردهمزايايازبرخورداري
پيمانكارهايبنگاهدرستانتخابها،سازماننيانسانيرويراهبردتعريفرويكرد،اينبكارگيريالزاماتجملهاز. بودخواهدخاصمالحظاتي

زمينهكردنفراهموسازيبسترپلكاني،صورتبهوترسادهمشاغلازسپاريبرونفرايندتدريجيتجربهمطلوب،عملكردوصالحيتنظراز
وپيمانكارينيروهايازنيروهاجديدبتركيبهتوجهباآنمجددتعريفورويكرداينپذيرشبرايمناسبكاريفرهنگوسازمانيفرهنگ
ازپيشگيريواحتماليمنفيپيامدهايديگربينيپيشونيروهااينمتقابلاستفادهسوءوتبعيضاحساسهايزمينهكاهشثابت،نيروهاي
.آنهاست
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اهدافباوظايفازبرخيانتقالوسازمانيارساختتجديدبرتعاريفكليهدرامادارد،وجودمختلفيتعاريفسپاريبرونمفهومباارتباطدر
مطرحريسكواگذاريياانتقالهايراهبردعنوانتحتهاراهبردازايدستهريسك،بامواجهههايراهبردمياندر. استشدهتاكيدمختلف

ياسپاريبرونشود،استفادهانتقالراهبرداياجربرايتواندميكهديگريمفهوم. استبيمهازگيريبهرهراهبرداينمعروفنمونه. شوندمي
سايرباقراردادطريقازوشدهواگذارسازمانازبيرونبهسازماننيازهايوفرايندهاازبخشيحالت،ايندر. داردنامشدنمنبعيبرون

:  نموداشارهزيريهانمونهبهتوانميسپاريبرونبرايشدهارائهتعريفاتجملهاز. شوندميتامينهاشركت

برايبيرونيهايسازمانباسيستماتيكوكاراقراردادهايانعقادشكلبههافعاليتاجرايوطراحيفرايندشكلبهتوانميراسپاريبرون"
.���"نمودتعريفهافعاليتخريد

. شودميگفتهسپاريبرون،3ثالثشخصبهخدماتونيانسانيرويها،داراييفروشياوارائهجهتسازمانيكتوسطشدهاتخاذتصميمبه"
وادارهراقرارداددرشدهقيدخدماتوهاداراييمعين،زمانيدرومشخصدرآمديقبالدرگرددميمتعدسپاريبرونقراردادطرف

.���"نمايدمديريت

بهامورآنانجاماكنونواستشدهميانجامشركتدرقبالكهدداننميپيمانكاريفعاليتازشكليراسپاريبروننيز4رابرتسونوروتري
. ���استشدهواگذارديگران

عرضهبهگيريتصميمحقواگذاريوسازمانيكداخليهايفعاليتازبعضيانتقالعملازاستعبارتسپاريبرونتر،سادهشكليبه
وتوليدعواملبلكهشوند،ميمنتقلهافعاليتتنهانهسپاريبروندرعملدروحقيقتدر. قرارداداساسبرسازمانازبيرونكننده

حق. هادارائيسايرو8فناوري،7تجهيزات،6تسهيالت،5كاركنانازعبارتندتوليدعوامل. گرددميواگذارموارداغلبدرنيزگيريتصميمحق
.باشدميشدهمنتقلهايفعاليتاصلياجزاءرويبرگيريتصميممسئوليتهمانواقعدرنيزگيريتصميم

اشارهموارداينبهتوانميكنند،مياقدامآنسپاريبرونبهنسبتبزرگهايشركتازبسياريكه9انسانيمنابعحوزهوظايفجملهاز
برايراهبرديريزيبرنامهكاركنان،غليشارتقاءهايدورهمالي،هايمشوقومزايامقدماتي،هايمصاحبهاستخدام،حقوق،پرداخت: نمود

. توسعهطراحيهايبرنامهونيازهاتحليلآموزش،تبليغات،المنفعه،عامهايبرنامهتوسعه،وتحقيق

. ها متمركز استسپاري نوعا بر كاهش هزينه و اهميت خاص بودن داراييكند كه تصميم بروناشاره مي[5]در مطالعات خود10ويليامسون
سپاري شامل كاركنان، متغيرهاي اقتصادي، ريسك در مقابل اند كه متغيرهاي ارزيابي تصميمات بروننيز بيان داشته[6]11الستروم و كتلرو

و 12تنگ. دهندگان خدمات استسپاري شده، خصوصيات سازماني و مباحث مربوط به قراردادها و ارايههاي برونكنترل، خصوصيات بخش
-گولد. بندي كنندسپاري را به سه گروه مزاياي راهبردي، مزاياي اقتصادي و مزاياي تكنولوژيكي دستهموفقيت در برونعوامل[7]همكارانش

هاي محوري و فعاليت16، مزيت رقابتي15، تحليل زنجيره ارزش14اهم فاكتورهاي موثر در تصميمات برون سپاري را چشم انداز13[8]اسميت
دهندگان سپاري را به پنج گروه اهميت راهبردي، مباحث مربوط به ارايهنيز عوامل تعيين كننده برون[9]و همكاران نيز17گودوين. داندمي

عوامل تأثير گذار در تصميمات برون [10]18يانگ و هانگ. بندي كرده استنفعان، هزينه عمليات و محيط صنعت دستهخدمت، منافع ذي
مسايل مربوط به كاركنان، برانگيختن جهت بهبود عملكردشان، مالحظات راهبردي؛ تسهيم عامل مالحظات مديريتي؛ حل5سپاري را شامل 

هاي توسعه هاي جديد، مالحظات اقتصادي؛ كاهش هزينههاي جديد، يادگيري تكنولوژيريسك، مالحظات تكنولوژيكي ؛ دستيابي به تكنولوژي
پاندي و  .دانندبه عملكرد باالتر، دستيابي به سطح خدمت باالتر ميهاي اطالعاتي و مالحظات كيفيتي؛ دستيابي و نگهداري سيستم

سلسلهتحليلبا استفاده از 20اطالعاتفناوريسپاري خدمات گيري جهت برونچارچوب تصميم"در مقاله خود با عنوان [11]19بانسال
اين عوامل شامل بحراني بودن، . الث پيشنهاد كردندها جهت واگذاري آنها به اركان ثيك مجموعه سه عاملي براي انتخاب فعاليت"21مراتبي

.برخورداري از ثبات و سادگي است

فاكتورهاي موثر بر "سپاري فرايند كسب و كارگيري جهت برونتوسعه مدل تصميم"نيز در مقاله خود با عنوان [12]و همكاران22كيم
پذيري، امنيت اطالعات،هاي محوري، انعطافها، تمركز بر شايستگيينهجويي در هزسپاري فرايند كسب و كار را به صورت صرفهتصميم برون

.  كنندگان شناسايي كردندكارگران، مسايل اخالقي و كيفيت خدمات تامينفقدان كنترل مديريت، اتحاديه
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.استشدهپرداختهفراينداينخصوصدرتوضيحاتيارائهبهسپاريبرونفرايندباشدنآشناترمنظوربهادامهدر

مسالهشرح.3

مطالعهضرورت.3.1

ومديرانتوجهمورداخيرهايدرسالسازيكوچكقالبدروريبهرهارتقايوهاسازمانتوسعهابزارهايازيكيعنوانبهسپاريبرون
كاهشوري،بهرهارتقايبربنيمچهارمبرنامهتاكيدراستايدر. استدرآمدهاجرابهمختلفهايصورتبهوگرفتهقرارهاسازمانمسئوالن

درخودهايفعاليتازبرخيسپاريبرونبهاقدامرضويخراساناستانفاضالبوآبشركتموسسات،وهاشركتسازيكوچكوهاهزينه
شركتشدهنجاماهايسپاريبرونازبرخيدرواگذاري،اينازسالچندگذشتبااكنونهم. استنمودهخصوصيبخشبهمختلفهايقالب

كليصورتبهغالباًسپاريبرونموضوعتاكنون. استشدهمواجهنفعانذيباارتباطواجراييحقوقي،مالي،بارلحاظبهمختلفيمشكالتبا
. استنگرديدهارائهخدماتسپاريبرونجهتمشخصيالگويواستگرفتهميقرارارزيابيموردوشدهارائه

وسپاريبرونفرايندشده،انجامهايسپاريبرونشناسيآسيببهمطالعاتي،وتحقيقاتيطرحقالبدرتاكردميايجابمشكالتاينوقوع
كليهورفعموجودمشكالتالگوهاييياالگوارائهبايابي،عارضهضمننهايتدرتاشودپرداختهخصوصيبخشهايشركتكاركردفرايندنيز
ها،عارضهشدنمشخصورضويخراسانآبفايشركتدرطرحيچنينابتداييبخشانجامبهتوجهبا. گيرندبهرهنآمزايايازنفعانذي
.بودخواهدمقالهاينبحثموضوعكهباشدميشدهشناساييايعارضههايحوزهتقليلياورفعبرايتدابيريانديشيدنبعديگام

آبفاشركتفعاليتوتاريخچه.3.2

صنعتيمالكيتوهاشركتثبتادارهدر7826شمارهتحت1371اسفندماه17تاريخدررضويخراساناستانفاضالبوآبسهاميشركت
-بهرهوايجادوبهداشتيشربآبتوزيعوتقسيموتامينتاسسياتازبرداريبهرهوايجادشركت،فعاليتموضوع. استرسيدهثبتبهمشهد
اجراي. باشدمياستانشهرهايقانونيمحدودهداخلدرفاضالببهداشتيدفعوتصفيهانتقال،آوري،جمعبامرتبطتاسسياتازبرداري

ايناختياردرانحصاراًشربآبتاسسياتكلازبرداريبهره. بودخواهدنيرووزارتموافقتوموردحسببرآبانتقالوتامينهايطرح
شركتفعاليتقلمروشهرهايتعداد،1386يماليهاصورتاساسبر. شودميادارهعموميمجمعخبمنتمديرههياتتوسطوبودهشركت

صورتبهمركزيستادوشهريفاضالبوآبامور17قالبدركهباشدميفاضالبانشعاب39189وآبانشعاب390330باشهر65
. شودميبرگزارمناقصهاينسالهرواستمناقصهبرگزاريطريقازرپيمانكاانتخابهاحوزهكليهدر. شوندميمديريتخودگردان

شدهسپاريبرونخدماتدهندهارائههايشركتفعاليتزمينه.3.3

وآبامورفنيمشاورهحوزهدرها،سپاريبرونسهمبيشترينكهدهدمينشان1نموداردربررسينتايجها،شركتفعاليتزمينهمورددر
اختصاصخودبهراگرفتهصورتهايسپاريبرونكلدرصد50مجموعدرمورددواينطوريكهبهگيرند،ميقراررايانهموراوفاضالب

.دارندقرارانتظامياموروعموميروابطمخابراتي،اجتماعي،وآماريحقوقي،وماليخدماتي،امورآنهاازپس. اندداده
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رضويخراسانآبفايدرسپاريبرونيابيعارضه.3.4

را) غيرهودولتكارفرما،مقررات،وقوانيننفعان،ذي(مختلفهايحوزهوهاطيفبايدآندركهاستفراينديسپاري،برونيابيعارضهاگرچه
فعاليتدايرهبامختلفهايشركتكهنكتهاينبهنوجهوامرايندردرگيرهايشركتموضوعاهميتبهتوجهبااماداد،قراربررسيمورد

اكتفاهاشركتمديرانديدگاهازسپاريبرونفرايندازاياوليهيابيعارضهبهتنهابخشايندرباشند،ميفعالسپاريبرونحوزهدرمتفاوت
كردها،هزينهنحوهبرآبفاشركتنظارتآبفا،باتعاملسودآوري،انساني،نيرويگانههفتهايلفهموباارتباطدريابيعارضهاين. استشده

.استشدهگزارشادامهدرآننتايجكهاستگرفتهصورتمقرراتوقوانينكارفرما،ها،شركتعملكردازآبفاارزيابي

انسانينيرويحوزهدرهاعارضه.١.�.٣

هزينهكلازدرصد95تاموارديدركهباشدميانسانينيرويهزينهبهمربوطهاشركتهايهزينهبيشترها،تشركازحاصلنتايجاساسبر
وآالتماشينبهمربوطهايهزينهموارد،سايربرعالوهنيزهستندعمرانيهايپروژهدارايكههاييشركت. دهدمياختصاصخودبهرا

وافزارهانرمهزينهپردازند،ميآبفاسازمانارتباطاتشبكهوايرايانهاموربهكههاييشركتخصوصدر. شوندميمتحملنيزراتجهيزات
گروهدر: كردتقسيمعمدهگروهدوبهرافاضالبوآبسازمانقراردادطرفهايشركتتوانميكليطوربه. داردوجودنيزايرايانهتجهيزات

امورحيطهدرهاشركتاينهايمسئوليتعمده. نمايدمياجراييراقراردادمفادخودانسانينيرويتوسطقراردادبستنازپسشركتاول
بستنازپسكهاستهاييشركتشاملدومگروه. باشدميغيرهوغيابوحضورسيستماينترنت،شبكهنظرسنجي،پژوهشي،اموررايانه،
درشدهارائهمطالباساسبراول،گروهبهنسبتگروهايندر. كنندمياجراءراقراردادمفادكند،مييمعرفراآنهاآبفاكهافراديباقرارداد

: نموداشارهذيلمواردبهتوانميجملهآناز. داردوجودبيشتريمشكالتها،پرسشنامه






نيـاز مـورد نيـروي كهآنجاازمعتقدندپيمانكاران: كارپيمانسويازانسانينيروينوعوتعدادمديريتبرايمديريتيپذيريانعطافنبود•
تعـداد ماننـد مـواردي درتصرفودخلامكانپيمانكارشود،ميبستهقراردادآنهاباپيمانكارتوسطوشدهمشخصفاضالبوآبتوسط
موارداينباارتباطدرمديريتامكانديگر،بارتعبه. نداردراافرادكاردردقتميزانوافرادكاربرنظارتامكانآنها،تخصصكار،نيروي
.  دهدقرارتاثيرتحتزياديحدتاراآنهاسودآوريها،شركتكاركردوريبهرهوكاراييبرعالوهتواندميامراينخودكهنداردوجود

بخـش بـه فضـايي ازكـار نيـروي كـه استآنازناشيمسالهاين: پيمانكاراننوعاينباقراردادطرفكارنيرويكاريوجدانبودنپايين•
سـازماني مسـئوليت ووريبهرهمانندمفاهيميبهكمترسيستمونداشتهاهميتيچندانمفاهيماينكهاستشدهدادهانتقالخصوصي

.استداشتهتوجه

نيـاز مـورد كـار نيـروي برابـر سـه تـا دوا،آبفـ سـوي ازشدهجذبنيرويمعموالً: فعاليتهرانجامحيطهدركارنيرويتعدادبودنزياد•
هـاي پاسـخ عليرغم. استشدهكاريوجدانكاهشوكارنيرويبيندرپنهانبيكاريايجادموجبمسالهاينوبودهمختلفهايفعاليت

حـوزه درخاصشكليموجودعدمديگر،موارددراست،شدهذكرانسانينيرويدرحوزهعوارضعنوانتحتكهموارديوفوقشدهارائه
. استشدهارائهپيمانكارانتوسطزيرهايارزيابيوشدهابرازانسانينيروي

شـود ميمشاهدهكههمانگونه). 1جدول(استشدهارائهذيلنتايجكاردردقتخصوصدرآمدهعملبهبررسياساسبر: كاردردقت•
دومگـروه درشـده ارائـه هـاي پاسـخ كـه حاليدراند،كردهتوصيفعاليوخوبراودخكارنيرويكاردردقتاولگروهدرافرادبيشتر

. دانستاستفادهموردكارنيرويدردومگروهپيمانكارانتصرفودخلامكانعدماثردرتوانميرامسالهاين. نيستگونهاين

ربررسي ديدگاه پاسخ دهندگان در خصوص دقت در كار نيروي كا-1جدول 

گروه دومگروه اول
درصدگزينهدرصدگزينه

0خيلي كم0خيلي كم

0متوسط16.7متوسط

20خوب33.3خوب
20عالي33.3عالي

60بي پاسخ16.7بي پاسخ

100كل100كل

سازمانيدروننظارتهايينهگزخصوصدرفراوانيبيشتريناول،گروهدرحاصلنتايجاساسبر: انسانينيرويبرشركتدرونينظارت•
). 2جدول(اندندادهپاسخسوالاينبهافرادبيشتردومگروهدرامااست،بودهعاليوخوبهايگزينهبهمربوط

٢
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گروه دومگروه اول

درصدگزينهدرصدگزينه
20خيلي كم0خيلي كم

0متوسط33.3متوسط

0خوب33.3خوب
20عالي16.7عالي

60بي پاسخ16.7بي پاسخ

100كل100كل
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در. اندكردهتوصيفخوبكاريوجداننظرازراكارنيرويپيمانكارانبيشتراولگروهدر،3جدولدرمندرجنتايجاساسبر: كاريوجدان•
.استپاسخبيگزينهبهمربوطفراوانييشترينبدومگروهدركهحالي

كاركاري نيرويبررسي ديدگاه پاسخ دهندگان در خصوص وجدان-3جدول 

گروه دومگروه اول

درصدگزينهدرصدگزينه

20خيلي كم0خيلي كم
0متوسط0متوسط

20خوب66.7خوب

20عالي16.7عالي

40بي پاسخ16.7بي پاسخ
100لك100كل

كارنيرويپيمانكارانبيشتراول،گروهدربررسينتايجاساسبر. باشدمياستفادهموردكارنيرويمهارتشده،بررسيديگرمورد: مهارت•
نيـروي هكـ اندداشتهابرازواندندادهپاسخسوالاينبهافرادبيشتردومگروهدركهحاليدراندكردهارزيابيخوبمهارتلحاظبهراخود
).4جدول(ندارندآنهابرراتصرفيودخلونظارتهيچگونهحقزيرادهند،نميقرارارزيابيموردمهارتجهتبهراخودكار

كارنيرويمهارتخصوصدردهندگانپاسخديدگاهبررسي-4جدول

گروه دومگروه اول
درصدگزينهدرصدگزينه

0خيلي كم0خيلي كم

0توسطم16.7متوسط
40خوب50خوب

0عالي16.7عالي

60بي پاسخ16.7بي پاسخ

100كل100كل

شركتآوريسودحوزهدرهاعارضه.٢.�.٣

ميزاندوم،گروهچهواولگروهدرچهافرادبيشترنتايج،اساسبر. استشدهسوالهاشركتسودآوريخصوصدرپرسشنامهبعديبخشدر
: اندكردهبيانكمذيلداليلبهراهاشركتسودآوري

. استيافتهكاهششدتبههاشركتسودلذاواستشدهدرآمدهاكاهشموجبرقباشدنزيادوكاربازارشدنرقابتي•
. شودميهاشركتسودآوريكاهشموجبهاهزينهافزايشوتورمافزايش•
.استكردهمواجهتقليلباراهاشركتسودآوريآبفاسويازتعهداتانجامعدم•
سـودآوري كـاهش بهمنجركارنيرويوريبهرهبهبودجهتدرحركتوكارنيرويتعدادكاهشبرايالزممديريتيمانوروانعطافعدم•

.گرددميهاشركت
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آبفاباتعاملحوزهدرهاعارضه.٣.�.٣

مسالهآبفاباارتباطدرديگرتعامليمشكالتاز. اندداشتهاشارهاقراردادههايهزينهموقعبهپرداختعدممورددردهندهپاسخافرادبيشتر
اينباتعاملدرونداردوجودالزمهماهنگيآبفادراندكهداشتهابرازهاشركتدرصد2/27بررسي،نتايجاساسبر. باشدميهاهماهنگيعدم

خصوصدرشدهاشارهحقوقيمشكالتجملهاز. اندشدهسازمانمختلفاركانبينهاهماهنگيعدمخصوصدرمشكالتيگرفتارسازمان
دوهرازآبفااماباشدكارانجامحسن% 5وبانكي% 5صورتبهبايدضمانت% 10قانون،اساسبركهباشدميضمانتمسالهنيزسازمانتعامل
: نمودبنديطبقهزيرهايگروهزيردرتوانميرامشكالتاينكليبطور. گيردميضمانت% 10مورد

ها،مناقصهقانونيمقرراتوضوابطرعايتعدممناقصات،نامناسببرگزاريهايگزينهصورتبهمشكالتازبخشاين: مناقصاتبرگزاري•
.استشدهمطرحاينچنينيموارديوكارازمستقيموكاملتعاريفيارائهعدمومناقصهاسنادنبودنشفاف

نظارتمقيم،ناظراطالعاتكفايتعدمكارها،انجامنحوهبرمقيمناظرنامناسبنظارتقبيلازموارديبهحوزهايندر: پروژهبرنظارت•
.استشدهاشارهعاليناظرومقيمناظربينالزمهماهنگيعدموكارهاانجامنحوهبرعاليناظرنامناسب

درتغييراتموقعبهابالغعدمآبفا،سويازپروژهاجراييزماننامطلوببرآوردونهمچمواردينيززمينهايندر: هاپروژهفنيمشخصات•
غيرانتظاراتزمين،تحويلواراضيتحصيلديركردآبفا،سويازقراردادمفادازخارجوشفاهيدستوراتصدورآبفا،سويازپروژهمشخصات

بررسيموردآبفاسويازپروژهنيازمورداجناسموقعبهتحويلعدموپروژهاجرايردنيازمورداجناسنامناسبكيفيتآبفا،سويازقانوني
.استگرفتهقرار

تمديدازاطمينانعدمهمچونموارديازناشيقراردادهاانجامدرريسك): قراردادهاامورخصوصدراطمينانعدموجود(ريسكحوزه•
بهپرداختعدمها،وضعيتصورتموقعبهپرداختعدمنظيرموارديبهخصوصايندر.استتعهداتموقعبهپرداختعدموقراردادها

هايسالدرقراردادهاحجمازاطميناننبودقراردادها،نوعتمديدعدمبعد،هايسالدرقراردادهاتداومازاطميناننبودها،پرداختپيشموقع
.استشدهاشارهسپاريبرونحوزهدرمقرراتوقوانينثباتازاطميناننبودوآتيهايسالدرقراردادهاشكلازاطميناننبودبعد،

مسئولينتعدد: قبيلازمشكالتي. استسازمانيدرونمشكالتسپاري،برونفرايندرويپيشمشكالتديگراز:آبفاسازمانداخليامور•
هاگيريتصميمدرسرعتنبودسپاري،بروناموردرگيرندهتصميمهايپستوينمسئولدرتغييرسپاري،بروناموربرايآبفادرگيرندهتصميم

درمختلفاركانبينسازمانيدرونهماهنگيعدمآبفا،سويازشدهسپاريبروناموربرايمدونهدفمندبرنامهنبودمشكالت،رفعبراي
.انددستهاينازآبفاسازمانارشدمديرانبهدسترسيمعدوهاشركتباآبفاكاركناننامطلوببرخوردسپاري،برونحوزه

ازصحيحبرآوردنبودمزايده،زماندرترپايينقيمتبرتاكيدفني،معيارهايبامطابقكارسنجشعدمقبيلازمواردي: قراردادهاامور•
پيمانكاران،ارزيابيبراييكسانفرآيندنبودمالي،توبيخباتوامارزيابينبودمالي،تشويقباهمراهارزيابينبودآبفا،توسطقراردادواقعيارزش
فراترضمانتدريافتواحتماليشكاياتسريعوموقعبهانعكاسعدممناقصه،برگزاريبدونقراردادهاتمديدبرايهاارزيابينتيجهلحاظعدم

.اندشدهبررسيوطرححوزهايندرقانوندرمصرحموارداز

موارديرابطهايندر. استگرفتهقراربررسيموردپيمانكارانازفاضالبوآبسازمانحمايتميزانبخشايندر: هاشركتزاحمايت•
عدموكارقانونبرابردرهاشركتازحمايتعدممختلف،اداراتبامشكالترفعخصوصدرپيمانكارشركتازآبفاحمايتعدمهمچون
.شدارزيابيقضايياجعمردرهاشركتازحمايت





كارفرماحوزهدرهاعارضه.�.�.٣

: استزيرشرحبهآبفاباقراردادهاخصوصدرپيمانكارانسويازشدهارائهمشكالتترينعمده

كلمشـ بـا آبفـا هايپرداختخصوصدركهاندداشتهابرازارزيابيموردپيمانكاراندرصد2/27: هاوضعيتصورتموقعبهپرداختعدم•
. دهدنميانجامراخودتعهدهايمقررموعددرآبفاكهاندبودهمعتقدافراداين. هستندمواجه

مسـئولين درشـده ايجادتغييراتتعددپيمانكارانسويازشدهارائهمشكالتديگراز: آبفاسازمانمسئولينوهاپستدرتحولوتغيير•
. كندميايجادسازماناينباارتباطخصوصدرالتيمشكقراردادطرفهايشركتبرايكهباشدمي

دروكـار انجـام رونـد برسازمان،سويازگيريتصميمدرتاخيرمسالهپيمانكاراناعتقادبه: هاپاسخگوئيوگيريتصميمدرتسريععدم•
.بودخواهدتاثيرگذارآنهاسودآوريوهانفعذيمنديرضايتنتيجه

شودميسببآبفاحوزهدرويژهبهكشورموجودهايسياستدرپايداريوثباتنبودپيمانكاران،اعتقادبه: هاسياستدرهماهنگيعدم•
. باشندداشتهآبفاباهمكاريتداومدرراالزمپايداريوثباتنتوانندخدماتدهندهارائههايشركت

خـدمات دهنـده ارائـه هـاي شركتكهاستآنازناشيمسالهاين: ميتكوكيفيتلحاظازكارنيرويدرتصرفودخلبراياجازهعدم•
گرفتـه صـورت شـركت بـه نيروانتقالها،شركتاينبهمحولهامورانجامبرايعمدتاًونماينداستفادهموجودنيروهايازبايدباالجبارمذكور
.است

كار23مقرراتوقوانينحوزهدرهاعارضه.+.�.٣

: استشدهبيانگرفتهصورتهايسپاريبروندرپيمانكارانمشكالتمهمترينعنوانبهزيرمواردكار،تمقرراوقوانينحوزهدر

بـراي الزمفنـي اسـتانداردهاي ومعيارهـا گرفته،صورتهايفعاليتسپاريبرونباارتباطدر: فنيمعيارهايبامطابقكارسنجشعدم•
وگيـرد قـرار اسـتفاده موردرياليارزشنيزقراردادوحجموسطحقرارداد،تمديدعدمياومديدتبرايكهنداردوجودكارسنجشوارزيابي
. باشدمختلفهايشركتبينارزيابيورقابتمقياسوانگيزشيعاملي

تـر پايينقيمتبرتنهاهادهمزايدراندكهكردهبيانپيمانكارانازدرصد2/18خصوصايندر:قراردادانعقادبرايترپايينقيمتبرتاكيد•
قرارمدنظرنيزخدماتنوعارائهدرشركتتوانمنديوشدهانجامكاركيفيتچونموارديبايدقراردادانعقادبرايكهحاليدرشود،ميتاكيد
آنازباالترهايقيمتبرايايدهمزوشودگرفتهنظردرشدهانجامكاربراي) شدهتمامقيمتاساسبر(هزينهحداقليكبايدهمچنين. گيرد
.شودانجام

كردهاهزينهنحوهدرآبفاشركتنظارتحوزهدرهاعارضه.,.�.٣

.داردپيمانكارانقراردادهايبردقيقيوكاملنظارتآبفاشركتكهاندكردهبيانموارداغلبدرپيمانكارانآبفا،شركتنظارتخصوصدر

شركت24عملكردازآبفاارزيابيحوزهدرهاعارضه.٧.�.٣

ايندرمشكليباكهبودندمعتقدآنها. اندداشتهمطلوبينسبتاًرضايتارزيابيروندازمطالعهموردگروهدوهردرپيمانكارانكليبطور
. شودميانجامزياددقتباآبفاارزيابيواندنشدهمواجهزمينه



��

سپاريبرونشناسيآسيبهايشاخصزير.3.5

مولفهكهشدهتعريفبررسيبرايهاييشاخصزيرسپاري،برونزمينهدرتردقيقيابيعارضهمنظوربهاصلي،هايشاخصبررسيازپس
.استشدهدادهنشان1شكلدرآنسازندههاي

سپاريبرونشناسيآسيبهايزيرشاخص-1شكل

مهمايعارضههايحوزهبامواجههراهكارارائه.4

اينجملهاز. گيردصورتفعاليتآنخصوصدرمتعدديمطالعاتبايدفعاليت،هرسپاريبرونخصوصدرتصميميگونههراتخاذازقبل
ازپيشتاكهسازمانكاركنانوافرادگرفت،خواهندقرارسپاريبرونتاثيرتحتاحتماالكهقراردادهاييوهاداراييارزيابيبهتوانميموارد
. نموداشارهبحثموردخدمتفعليهايهزينهواندبودهمشغولآنانجامبهنظر،ردموخدمتسپاريبرون

نهسپاريبرونخدماتمشتريكهشدخواهداتخاذسپاريبرونماليوعملياتيمنافعخصوصدرموثروبينانهواقعتصميميصورتيدرتنها
نيزفرايندهاوسيستمهمچونهاييجنبهوحوزهآندرخودعملكرديضعيتوازبلكهباشد،واقفخويشفعليهايهزينهبهنسبتتنها
اطميناناينجامعيودقيقمطالعاتچنينانجام. باشدواقفنيزسپاريبرونطريقازجبرانقابلوموجودهايكاستيبهنسبتوبودهآگاه

عملياتيهايريسكتجاري،مزايايواستشدهشناختهكاملبطوراريسپبرونبرايشدهگرفتهنظردرتحتفعاليتكهكردخواهدايجادرا
دركبهتوانميآنهاجملهازكهاستنهفتهنيزديگريمزايايمطالعهايندر. اندگرفتهقرارارزيابيموردنيزاحتماليپنهانهايهزينهو



��

-برونشركتوشدهسپاريبرونخدماتبينممكنتعامالتومذكورفعاليتسپاريبرونمتداولهايروشفرايندها،وعملكردفعليوضعيت
.شودميپرداختهاند،شدهارائهسپاريبرونحوزهدرموجودمنابعوكتبدركهمتعدديراهكارهايشرحبهادامهدر. نموداشارهسپار

سپاريبرونبرايشدهگرفتهنظردرفعاليتخصوصدركافيشناختارائهوكسب.١.١.�

ميتشكيلراسپاريبرونفرايندازمهميوحياتيبخشدقيق،بررسيومطالعهبرمبنايسپاريبرونبرايشدهگرفتهنظردرخدماتيفتعر
درسرويسازدقيقيتعريفارائهدرناتوانيريسك. شودنميآنبهچندانيتوجهقرارداد،عقدهنگامبهمواقعاغلبدروجود،اينباكهدهد

.نيستبرخوردارچندانيكاراييازقطعيتفقداندليلبهكهگرددمي25اينامهتوافقحصولبهمنجركار،بتداياهمان

. باشدميپيشنهاداتارائهدرخواستبخشدروآغازينمرحلههمانسرويس،دقيقتعريفنمودنلحاظبرايزمانبهترينواقعدر
بهمنجرسپاريبرونفرايندازمرحلهايندرآنباهمراهدگرگونيگونههرونيازموردخدماتخصوصدركامليتوضيحاتازبرخورداري

شركتازيكهركهاستآننيزامرايندليل. باشدمي26مناقصهدركنندگانشركتسويازمقايسهقابلومعتبرپيشنهاداتيارائه
مرحلهدركهاينعليرغم. اندنمودهاعالمسپاربرونشركتهاينيازمنديازدرستيوكاملدركمبنايبرراخودپيشنهاداتكنندگان،

تعريفارائهحالاينبااست،اجتنابقابلغيربحثموردخدمتتعريفخصوصدراصالحوبازنگريازسطحيقرارداد،انعقادبرايمذاكره
امراينبخصوص. كندميكمكبحثموردخدماتمحدودهدرياعمالتغييراتميزانومذاكراتكاهشبهخدمت،ازكامليودقيققبلي
ازمجدددرخواستكهايمرحلهدرمخصوصاهاشركتجانبازشدهارائهپيشنهادبهمربوطموارددربازنگريوسعتوتعدادكاهشسبب
بهدستيابيبرايالزمزمانترتيباينبه.گرددمياست،روبروهاييدشواريبادوبارهدهيقيمتبرايمناقصهدركنندگانشركتساير
.يافتخواهدكاهشقراردادانعقادزمانآندنبالبهوبررسيموردخدمترويبرتوافق

گرفتهدرنظرخدماترويبردقيقيبررسيومطالعاتبايدمناقصهدركنندگانشركتازيكهركهاستايمرحلههمچنينمناقصه،مرحله
كهفعاليتيفعليوضعيتوماهيتبهنسبتممكنحدتابايدكنندگانشركتاينازيكهرروايناز. دهندانجامپاريسبرونبرايشده
مهارتوتعدادهمچنينوشدهارائهسرويسسطحوفعليانتظارموردسرويسسطحفعلي،ايهزينهمبنايشود،سپاريبروناستقرار

هايجنبهومذكورفعاليتفعليوضعيتازكاملنسبتاتصويريبهدسترسيكهشرايطيدر. گرددلعمطفعاليتاينتاثيرتحتكاركنان
ازراخودپيشنهاداتتاسازدميقادرراآنانتنهاكنندگانشركتازيكهرسويازگرفتهصورتبررسيومطالعهنباشد،فراهمآنمتعدد
.كنندارائهمفروضاتمبنايربتنهازمانوخدماتشرحقيمت،حوزهدرجمله

سپاريبرونتاثيرتحتكاركنان.١.٢.�

كهكاركنانيازاعمشدهسپاريبرونفعاليتدردرگيركاركنانبهنسبتكامليارزيابيبايدسپاري،برونريزيبرنامهفرايندهرابتدايدر
صورتكرد،خواهندسپريشدهسپاريبرونفراينددرراودخزمانازبخشيتنهاياوگيرندميقرارسپاريبرونتاثيرتحتكاملبصورت

برايداخليكافيتخصصوجودازاطمينانمزبور،كاركنانازيكهرحفظبرايخودنيازوتمايلبهنسبتبايدسپاريبرونمشتري. گيرد
.كندلحاظراكافيدقتكاركنانواگذاريحقوقوشدهسپاريبرونروابطموفقمديريت

داشتهاختياردرامراينتاثيرتحتكاركنانازيكهرشرايطوقراردادمدتخصوصدركاملياطالعاتبايدنيزخدماتدهندهارائهكتشر
.باشد

27عملكردمديريت.١.٣.�

هايشاخص. استبرخوردارنيازموردسرويستعريفمشابهاهميتيازنيز29خدماتسطحو28عملكردكليديهايشاخصمبحثبهپرداختن
شدهسپاريبرونخدماتاهميتميزانوصنعتنوعبهوبودهمتغيربسيارتوانندميقراردادهاحسببرخدمات،سطحوعملكردكليدي
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موردبيشتريدقتباعملكردكليديمعيارهايوخدماتسطحچههرسپاري،برونحوزهدرنظرموردخدماتدقيقتعريفبا. دارندبستگي
. شدخواهدكاستهخدماتارائهطيدريكديگرازطرفدوهايخواستهوانتظاراتانحرافميزانازگيرند،قرارفقتواوبررسي

-برونخدماتدهندهارائهشركتبرايكليديكاركنانابقايواستخداماساسبرخدماتكيفيتمديريتدرموثرسازوكارهايازديگريكي
جايگزينيدرالزامومذكورفعاليتبهكليديكاركنانتخصيصامكانازبرخورداريبهنسبتقرارداددرشدهاعمالشرايطبهشده،سپاري

ارائهشركتنظرموردكليديكاركنانكهشرايطيدر. گرددميبازتجربهوتخصصسطحهمانباافراديبابازنشستهياومستعفيكاركنان
تجارببررسيبهاغلبسپاربرونشركتباشد،نداشتهمذكورفعاليتبهسپاربرونشركتازدهشمنتقلكاركنانباتناقضيخدمات،دهنده
.داردميمحفوظخودبرايراپيشنهاديكاركناناحتماليردومصاحبهحقوپرداختهنظرموردكليديكاركنانعملكرديسوابقوكاري

30هاهزينهمديريت.�.١.�

برخواه،ايدورهپرداختمبنايبرخواهايهزينهسازوكارخصوصدرتوافقاتيبهبايدسپاري،بروندماتخقراردادهرگونهانعقادابتدايدر
- برونقراردادمدتطولسبببهنيزوماهيتسبببهحالاينبا. يافتدستديگريمبنايهرياوموارداينازتركيبيمواد،وزمانمبناي
روندميشماربهايعمدهمالحظاتازنمونهدوقرارداددورهطيدررقابتيمزيتحفظوايهزينهزبينيباسازوكارمواقع،اغلبدرسپاري

.گيرندقرارتوجهموردقرارداددربايدكه

دستخوشكاروكسبتمركزوتجاريعملكردهايصنعت،مقرراتوقوانينهمچوناقداماتينتيجهدروزمانطيدرهاسيستموفرايندها
وبودهناپذيراجتنابغالباقراردادمدتطيدرتكنولوژيكيمينايوخدمتسطحخدمت،تعريفدرتغييرروايناز. شوندميتحولوتغيير
.دهدتغييراساسازرافعاليتاقتصاديبعدتواندمي

ازقراردادمدتطيدرايهزينهتكنولوژيكيوفراينديتغييراتمديريتراهكارهااينازيكي. استشدهانديشيدهراهكارهاييمنظوراينبراي
ايهزينهتغييراتگونههرعاملشدهتعيينپيشازمتغيرهايگرفتننظردرباومستندايبگونهرسميتغييراتكنترلفراينداعمالطريق
.باشدميبالقوه

حالاينباكرد،استفادهزمانطيدرايهزينهتغييراتخصوصدرشناختكسببرايمفيدسازوكاريعنوانبهنيزالگوبرداريازتوانمي
استانداردازالگوبرداريطريقازجاريهايهزينهرقابتيتعيينبكارگيريورايايدهچندهر. استمواجههاييمحدوديتبانيزمسالهاين

خاصذاتيهايويژگيگرفتننظردرازعموماالگوبرداريحالاينبااست،زمانطيدرسپاريبرونهايهزينهماندنباقيرقابتيصنعت،
ارائهتخصصوكيفيتدقيقگيرياندازهازنيزصورتايندرحتيواستعاجزويدرخواستيفرايندياسيستمبهنسبتمشترينظرمورد

صحيحيايمقايسهمبنايتواندنميرواينازوبودهناتوانحوزههماندرفعالدهندگانخدماتسايربامقايسهدرمذكورخدماتدهنده
.دهدارائه

31تغييراتمديريت.+.١.�

رخسپاريبرونقراردادمدتطيدراستممكنكهتكنولوژيكيتغييراتوكاروكسبفرايندهايتجاري،تغييراتامكانگرفتننظردربا
قراردادطرفدوهربرايرامديريتقابلومنعطفساختاريسپاري،برونقرارداددرتغييراتكنترلبرايشفافسازوكاريبكارگيريدهد،

.داشتخواهدبدنبال

هرانتظاراتوشناختوشدهخدماتتعريففعليوضعيتحفظسببآن،دقيقمستندسازيوتغييراتكنترلمناسبمديريتازاطمينان
بروزهايفرصتسازيكمينهتغييرات،مناسبمديريتاينبرعالوه.داردمينگاهتغييربدونرامذكورخدماتبهنسبتطرفينازيك


��داشتخواهددنبالبهراتفاهمسوءونادرستدركازناشينارضايتي�.
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32بازرسيوبازبيني

مفادبامطابقخدماتارائهازاطمينانمنظوربهبازبينيوكنترلارتباطات،مستمرحفظوبرقراريبهزياديحدودتامشاركتموفقيت
بهبايدخدماتدهندهارائهشركتمنظور،اينبراي. داردبستگيوقتاسرعدرجنبيمواردومشكالتبابرخوردوشناساييوقرارداد

باآنانطباقوويعملكردبررسيبهقادركارفرماترتيب،اينبهتادهدارائهكافيجزئياتباهمراهايساالنهوماهانهگزارشاتخودكارفرماي
شدهسپاريبرونفعاليتهايحوزهازيكهرتاباشدداشتهراحقاينبايدنيزكارفرمااينبرعالوه. باشدقرارداددرشدهمشخصموارد

.باشدبرخوردارمذكورخصوصيشركتسويازشدهارائهاطالعاتارزيابيامكانازودادهقرارمداقهوبررسيموردراخويش

خدمتسطحوعملكرديسطحبهمربوط33هاييمهجر.,.١.�

دهندهارائهطرفنشد،برآوردهحاصلزمانيدورهطيدرتوافقموردعملكردياستانداردهايهرگاهكهباشدشدهتنظيمايبگونهبايدقرارداد
ميزاندركاهشقالبدرعمدتاهاهجريماين. گرددمتحملجريمهقالبدرايهزينهمربوطه،تخلفحسببرتاگرداندمكلفراخدمت

.گيردميصورتمربوطهشركتبهنظرمورددورهدرايدورههايپرداختي

اينحقبهعمدتاخدماتدهندهارائههايشركت. گيردصورتمتعدديمذاكراتبايدسرويسسطحبامرتبطهايجريمهتعيينخصوصدر
از. گردداستفادهعملكردسطحازلغزشگونههرقبالدرآناندرآمديكاهشمكانيزمعنوانبهجريمهازنبايدكهكنندمياظهاررامطلب
بهحاضرخدمات،دهندهارائهشركتجانبازاطمينانقابلوپايدارخدماتيبهدستيابيپيدراغلبنيزسپاربرونهايشركتديگرسوي
ارائهشركتوسپاربرونشركتطرفدوهرازكهشودطراحيايگونهبهبايدمذكوروكارسازروايناز. باشندميگوناگونيهايمشوقارائه

.باشدداشتهراكافيحمايتخدماتدهنده

شركتروش،ايندر. استعايديبازگشتروشازاستفادهشود،ميگرفتهنظردرايجريمهساختاربرقراريبرايكهسازوكارهاييجملهاز
سازوكاراين. نمايدجبرانراخويشهايجريمهخود،عملكردسطحافزايشباكهداشتخواهداختياردررافرصتاينماتخددهندهارائه

رافعاليتانجامفعليدورههموگرددمطرحآتيزمانيهايدورهدراستانداردسطحازعملكردسطحافزايشمبنايبرهمتواندميتشويقي
اينوپرداختهمشخصزمانيدورهيكعملكردمحاسبهبهتاشودگرفتهنظردرتشويقيسيستميبايدحاالتاينيتمامدر. بگيردنظرمد

.����نمايدجبرانطريقاينازراخودشدهمتحملهايجريمهتاآوردفراهمخدماتدهندهارائهشركتبرايرافرصت

عملكردياستانداردهاي.١.٧.�

. باشندداشتهتوافقآنهارويبرحداقلياوكردهنظراظهارعملكردياستانداردهايبكارگيريخصوصدربايدقراردادطرفينازيكهر
. باشندآگاهنيزقراردادمدتطيدرمذكورعملكرديمعيارهايسازيبرآوردهعدمپيامدهايونتايجازبايدهمچنين

پيشنهادات.5

فاضـالب وآبشـركت گرفتهصورتيهايسپاربرونتيوضعبهبوديبراليذبلندمدتووتاهكيراهكارهامطالعه،نيايهابا توجه به يافته
:شونديمشنهاديپيرضوخراسان

هايش نيز منحصر به خـدمت گرفتـه شـده    سپاري شده دارد، بايد متخصص انجام آن كار و فعاليتشركتي كه تمايل به ارائه خدمات برون- ١
واند فعاليت خود را طوري تنظيم كند كه قابليت كنترل شدن را داشته باشد و امكاناتي را به منظـور  همچنين شركت مذكور بايد بت. باشد

. پايش كردن امور فراهم كند



��

اقـدام شـركت يعملكردهايابيارزبهنسبتكاركنان،عملكرديابيارزيجابههاشركتبهشدهواگذارامورباارتباطدرشودپيشنهاد مي- ٢
تيفيكباراكارهابتواندديباشركتريمدواستشدهواگذارزينتيريمدگرفته،صورتيهاامر آن است كه در واگذاريدليل اين . گردد

همچنين نظارت عاليه بايد بر . به انجام برسانديمندا زمان تعيين شده با حفظ استاندارهاي رضايتيو هزينه تعهد شده در حداقل زمان و 
.هانه بر عملكرد نيروهاي شركتباشد،اهانجام كار توسط شركت

اردهاي الزم مديريتي،  بر استاندوياحرفهيهاتيصالحبودندارابرعالوهكهكردعملياها بگونهبايد در انتخاب پيمانكاران و يا شركت- ٣
نـد يفراازحاصـل اهـداف هيـ كلتيهاندر .شوندخارجكارهاافتيدريبرايمحورنيروي كار نظارت كافي داشته باشند و از حالت واسطه

ازوهاتيفعالارتقاءوبهبودوهانهيهزكاهشويسازكوچكبرطرفكيازفاضالبوآبشركتوابديتحققعملدرديبايسپاربرون
.ندينمامشاهدهرايسپاربرونآثاررهيغواموربهيدگيرسدرسرعت،يمندتيرضابرنفعانيذگريديسو

شدنمشخصوهاتيفعالانجاميسنجرتباط با امور واگذاري شده بايد عالوه بر تعيين قيمت يا بهاي تمام شده هر واحد فعاليت، زماندر ا- "
يزيرافق برنامه،(فاضالبوآبشركتيبراتياهمباوانتظارقابليهاستاده)هايخروجوهابودن وروديمشخصكار،حجمومحدوده

راهنقشـه كيـ اسـاس برقراردادطرفيهاشركتتاشودمشخصيسازكوچكتينهادروكارانجامزمانوهانهيهزكاهشيبراشده
.اهداف ترسيم شده دست يابندبهوندينماحركتشدهفيتعروشفافكامالً

بسـته بـه   (شده، الزم است به صورت ماهانه ها و تعيين ميزان انحرافات از نقشه راه و اهداف ترسيمدر ارتباط با ارزيابي از عملكرد شركت- #
رفرما بتواند ضمن دستيابي بـه  كاتاشودارائههااز اجراي امور و كارها و نه نيروهاي شركت يا هزينهيگزارش) ماهيت كار قابل تغيير است

صورتدرودينماشيپاراقراردادطرفيهاشركت،ياحتمالنفعانيذازالزميهاارزيابي اجمالي از روند كلي و زماني كار و اعتمادسنجي
.باشدداشتهراياصلريمسبهبازگرداندنيبراالزميتيريمديهاحلراهوتذكراتانحراف،مشاهده

:الزم است به نكات ذيل توجه شودهادر ارتباط با مناقصه- $

هزينه- سنجيزمان-كارسنجي(يفيكويكمشخصاتمداشتنملحوظباتيفعالحوزهايتيفعالهرباارتباطدرهامناقصهبرگزاري•
(هااستيسويكارافقميترس)شدهيواگذاراموروهاپروژهازانتظاراتو)  سنجي

خودنيروهايبكارگيريدرپيمانكارشركتگذاشتنآزاد•
ندهينما)هاشركتتوسطماليوياداراموركليهواقعدر. فاضالبوآبشركتوهاشركتكاركنانبينماليواداريرابطهنبود•

.پذيردصورت (شركت
نوعبهتوجهباتاباشدهاشركتاختياردركاريساعاتزمانيبعدواقعدر. شركتكاركنانكارساعاتتكليفتعيينوالزامعدم•

.ندينمانييتعرايكارساعاتهاتيفعالسكيرزينوتكراروتيفوردرجهوهافعاليت
.نشودايجادامورتداخلتاباشدمشخصكامالًبايدواگذاريقابلرهايكامحدوده•
انتخابصرفانهوهاشركتتجربيومديريتوكيفيكمي،يهاشاخصبهتوجهبابرندهاعالمومنصفانهييمبنابرهامناقصهبرگزاري•

.متيقشنهاديپنيكمتر

راهبـردي پويـاي اداري، كـارگزيني و تشـكيالتي داشـته باشـد تـا        برنامـه كيـ فاضـالب وآبشـركت ديـ بايسـپار در ارتباط بـا بـرون  - ٧
ديباچگونهآنيابودجهويبانيپشت،يقانونيابزارهاوبرسدخواهدسال آينده به چه افقي مي10بر اساس آن مشخص باشد كه مثالً در 

حالت وجود نيروهاي تحميلي با يك ميليارد ريـال در سـال   درراهاتيفعالشركتكييكنونطيشرادرديكنفرضمثالعنوانبه .باشد
ميليون ريال انجام دهد و 700با خوديروهاينباراكارنيا،يوروجود دارد كه با كاهش نيروها و ارتقاء بهرهامكاننيااما .دهدانجام مي

يان مدت، نيروهاي تحميلي از بدنـه شـركت حـذف و    در اين شرايط الزم است در يك برنامه پوياي م .شودحفظهاكيفيت و رضايتمندي
.خواهد بودفاضالبوآبوهانتيجه اين رويكرد به نفع شركت .شوندنيگزيجاهانيروهاي خود شركت

نياشنهاداتيپنيتريمحورعنوانبهريزيراهكارهاشودشنهاد مييبا توجه به مشكالت و عارضه كليدي موجود در حوزه نيروي انساني پ- ٨
:رديگقرارتوجهموردحوزه
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ارتباطكاملبطورشركتيچنينتشكيلباحوزه،هرنيروهاياستالزمراستاايندر: خدماتتعاوني) هاي(شركتتشكيل- 8.1
چنين. گيرندعهدهبرقراردادقالبدرراامورحقوقيشخصيتيكصورتبهونمودهقطعفاضالبوآبشركتباراخودسازماني

تيفيكنيباالترونهيهزنيكمترباراامورتادينمايمجادياروهايندرراالزميهازهيانگسازمان،يسازكوچكبرعالوهكاريسازو
دريواگذارتداوم-رسدميكاركنانخودبهنهايتدركه-يتعاونشركتيسودآورشيافزاضمنبيترتنيابه .برسانندانجامبه

واگذاريسال5برايحداقلالزم،كارييهازهيانگجاديامنظوربهاستالزمحالتنيادر .شوديمنيتضمزينيآتيهاسال
10معادلنخستسالدرالزم،استانداردهايوكيفيتحفظعدمصورتدركهشودگنجاندهنكاتاينقرارداددراماگيردصورت
25پنجمسالدركهينحوبهشد،خواهدلحاظهاپرداختدرنزولينرخدومسالازثانياًوگرفتخواهدتعلقجريمهدرصد
ازيريگبهرهونوآورانهيهاروشاتخاذويوربهرهارتقاءبابايدپرداختكاهشاين. شدخواهداعمالپرداختدركاهشدرصد
.شودجبرانديجديهايفناور

يهاشركتازوداشتنخواهدتاسيسدرنقشيفاضالبوآبتشركرويكرد،ايندر: خدماتتخصصيمادرشركتتشكيل- 8.2
درهافعاليتكلوگرفتخواهدصورتمادرشركتيكانتخاببرايمناقصهحالتايندر. بودنخواهدفاضالبوآببهوابسته
يهاشركتمناطق،يهاانسيلپتبهتوجهباخودمادر،شركتاينبعدمرحلهدر. شدخواهدواگذارشركتاينبهردادقراكيقالب

كلطرفيكازتاشدخواهدباعثرويكرداين. نمودخواهدعملينگهلدكيشكلبهوكردخواهدانتخابرايتخصص
تيريمدوباشدطرفشركتكيباتنهاگريديسوازوابديكاهشهافعاليتبرايفاضالبوآبشركتيپرداختيهاهزينه

.گرددمنتقلمادركتشربهيتخصصيهاكتشر

ازييهاينظرسنجيسپاربرونازقبلشود،يمواگذاريسپاربرونشكلبهياموربارنياوليبراكهييشهرهادرشودميپيشنهاد- ٩
ودادقرارسهيمقامورديسپاربرونازبعدنظرسنجيجينتابامختلفيهامولفهدرراجينتابتوانتارديپذصورتنيمشتركوهايمشتر
بعدازرايسپاربرونمقايسهامكانرويكردي،چنينواقعدر. نمودعملقراردادبرابرموارداصالحبهنسبتوييشناساراضعفنقاط
.آوردخواهدفراهمهايمشترونيمشتركيمندتيرضا

ضمانتياكارانجامحسنيبرامانكارانيپازقانوناساسبرشوديمهيتوصمختلفيهاحوزهدريبررسمورديهاعارضهبهتوجهبا- ١٠
.شوددريافتقراردادمبلغكلازدرصد10بانكي،

مانكارانيپيبراحداقلشوديمهيتوصدهد،يمكاهشرامانكاريپيفيكتوانها،تيوضعصورتموقعبهپرداختعدمكهاينبهتوجهبا- ١١
.ابدينكاهشكارانجامتيفيكتارديگصورتموقعبههاپرداختن،يپائرده

اهدافبهسازمانتاپذيردصورتپيمانكاراناوليهغربالگريونزوليغيرقطعيپايهقيمتبرتاكيدبامناقصهبرگزاريشودميتوصيه- ١٢
.ابديدستيسپاربرون

تعهداتموقعبهانجامضمنآبفااستالزمگذارد،يمريتاثمانكاريپيهاشركتودآوريسبرآبفا،تعهداتانجامعدمكهاينبهتوجهبا- ١٣
.آوردفراهمراشدهمشخصزماندرپيمانكارانكميوكيفيفعاليتزمينهقرارداد،مفاد

 2شكليالگواز،يررسبمورديهايسپاربرونازشدهجادياشناختودركباشوديمهيتوصشدهييشناسايهاعارضهبهتوجهبا- "١
.شوداستفادههاعارضهازرفتبرونيبرا
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رضويخراسانآبفايسپاريبرونهايعارضهازرفتبرونپيشنهاديالگوي
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گيرينتيجهوپيشنهاد

ازيكيعنوانبهنيزرضويخراساناستانآبفايشركت. اندجهمواآنباهاشركتاكثركهاستايمسالهمشاركتوسپاريبرونضرورت
. استنمودهواگذارمربوطهخصوصيهايشركتبهراخودخدماتوهافعاليتمجموعهازبخشيسپاريبرونحوزهدرفعالدولتيهايشركت

خودشركتونرفتهشماربهشركتاينجانبازليفتكرفعبرايموجهيمبنايسپاريبرونعنوانتحتهافعاليتواگذاريصرفحالاينبا
تعريفضمنروايناز. استدانستهسپاريبرونبامرتبطهايحوزههايعارضهومشكالتبرنظارتطريقازرونداينبهبودبهموظفرا

. استپرداختهموضوعاينبهيابي،عارضهمحوريتباپژوهشيايپروژه

اصليگامعنوانبهكههاعارضهاينازيكهررفعبرايراهكاريارائهبهشده،بررسيهايعارضهبرشرحيارائهضمنتحقيقايندر
ومستنداتايكتابخانهمطالعهمبنايبرپيشنهاديراهكاري. استشدهارائهشود،ميگرفتهنظردرسپاريبرونفرايندهموارسازي
كهاستشدهارائهمقالهدرشدهمطرحهايعارضهازبخشيرفعبرايپيشنهاداتينيزانتهادر. اندشدهطرحموجود،هايدستورالعمل

.نمودخواهدكمكسپاريبرونفرايندرويپيشمشكالتوموانعرفعبهزياديحدودتارضويخراسانآبفايسويازآنهابكارگيري
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