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تولید بدون کارخانه  
بخش دوم/ دکتر شهرام علیزاده، مدیر عامل آلوکد

مقدمه 
ــه به اینکه دانش الزم در  ــوع محصوالت و تخصصی بودن برخی کاالها، با توج ــروزه تن ام
اختیار دست اندرکاران و همکاران به راحتی قرار گرفته یا می گیرد، مبحث برون سپاری را بسیار 
ــت. البته رعایت اصول امانتداری و انجام برون سپاری با سازوکارهای  ــاخته اس حائز اهمیت س

مربوطه نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کند.
ــیده است که برون سپاری دارای منافع بسیاری برای بنگاه ها می باشند.  این امر به اثبات رس
ــاختمان و در و پنجره هم اکنون تولید پروفیل و شیشه، توری های  به عنوان مثال در صنعت س
ــپاری توسط برخی از  ــه ای و تولید در و پنجره به صورت برون س پنجره و اجرای نماهای شیش
ــت. ارتباط میان بنگاه های تولید توسط برون سپاری دارای  بنگاه های تولیدی در حال انجام اس
ــت که در این مقاله سعی در آشنایی علمی با این پدیده و توضیحات  فرصت ها و تهدیداتی اس

پیرامونی آن خواهیم داشت.
فرآیند ساخت )تولید( کاال

)Production Without Factory( تعریف تولید بدون کارخانه 
ــل ورودی های ملموس و فیزیکی  ــده در تبدی ــد: فرآیندها و روش های به کار گرفته ش تولی
ــات، دانش و...( به  ــاخته( و ورودی های غیر فیزیکی )اطالع ــواد اولیه، مواد نیمه س ــد م )مانن
ــاخت کاال  ــته و عالوه بر س ــت. عبارت تولید مفهوم عام داش ــول )کاال و خدمت( اس محص

)Manufacturing(، تولید خدمات را نیز شامل می گردد.
ــب و کار است که در آن تولیدکنندگان توجه  تولید بدون کارخانه رویه نوینی در مدیریت کس
ــره ارزش محصوالت معطوف  ــدون ارزش در زنجی ــپاری بخش های ب ــش را به برون س خوی
ــته اند. این سیاست مدیریت کسب و کار بر جایگاه یابی و بهره گیری از شبکه تامین و توزیع  داش

به منظور دستیابی به مزیت های رقابتی تولید تاکید می کند.  
تولید بدون کارخانه، به معنای نبودن کارخانه در فرآیند تولید نیست، بلکه به این معناست 
که میزان دغدغه ها و مشکالت ناشی از کارخانه داری برای صنعتگر به حداقل می رسد، چرا که 

از منابع و امکانات دیگر نیز بهره می  گیرد و کارخانه بیشتر جایگاه تکمیلی می یابد. 
تعریف برون سپاری

برون سپاری یک تصمیم استراتژیک توسط بنگاه هاست که با هدف کاهش هزینه ها صورت 
ــرکت ها  ــایر ش ــرکت ها به دنبال خرید و تصاحب س ــط دهه 1980 ش می گیرد. تا قبل از اواس
ــک و مخاطرات  ــب و کار خود به منظور کاهش ریس )یکپارچگی عمودی( و متنوع کردن کس

آن بودند.
ANSI دالیل عمده برون سپاری از دیدگاه

ــپاری می شود، هزینه های مرتبط با استخدام   کاهش و کنترل هزینه ها: هنگامی که برون س
یک کارمند حذف می گردد، مانند نظارت مدیریتی، آموزش، بیمه درمانی، مالیات، بازنشستگی 

و غیره. 
ــت و نه امکانپذیر که همه  ــرکت بر صالحیت های اصلی: این نه عملی اس بهبود تمرکز ش
ــود و در همه زمینه ها فعالیت داشته باشد. برون سپاری به  ــرکت انجام ش ــط یک ش کارها توس

ره:
شـا

ا

در مقاله پیش رو مبحث برون سـپاری به عنوان یکی از روش های به روز و موثر فعالیت  شـرکت ها، مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. این 
مقاله به قلم دکتر شـهرام علیزاده، مدیرعامل شـرکت آلوکد به نگارش درآمده اسـت. شهرام علیزاده دانش آموخته مهندسی عمران از 
سـال 1375 و کارشـناس ارشد شهرسـازی از سال 1380 و DBA )دکتری مدیریت کسب و کار( از سـال 1392 می باشد. در شماره 
گذشـته بخش نخسـت سلسله مقاالت ایشـان با عنوان "آلومینیوم، سـاختمان، بازاریابی، برند و الگوبرداری سازمانی" به چاپ رسید. 

ضمن سپاس از دکتر علیزاده، با هم این مقاله را می خوانیم:
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ــرکت تمرکز کنند و مابقی کارها را به  ــرکت ها اجازه می دهد تا بر صالحیت های اصلی ش ش
شرکت های دیگر بسپارند.

دسترسی به قابلیت های استثنایی: زمانی که به شرکت هایی که در زمینه های مورد نیاز شما 
تخصص دارند برون سپاری می شود، بازگشت سرمایه به شرکت بسیار بیشتر می شود. به جای 

استفاده از آگاهی و دانش یک نفر، می توان از تجربه یک تیم از متخصصان بهره مند شد. 
ــما از کارکنان  ــپاری اجازه می دهد تا ش ــتفاده از منابع داخلی برای مقاصد دیگر:  برون س اس
خود به بهترین نحو استفاده کنید، و وقت آنها را روی کارهایی که متخصصان دیگر می توانند 

سریع تر انجام دهند، تلف نکنید. 
زمانی که منابع داخلی در دسترس نیستند:  شاید در شرکت کسی نباشد که نیازها را مدیریت 
ــت. برون سپاری می تواند به صورت  ــاله استخدام یک کارمند نیازمند بودجه الزم اس کند. مس

موقت یا در دراز مدت یک جایگزین مناسب باشد. 
ــاندن منافع حاصل از بازسازی: هنگامی که به منظور بهبود هزینه ها، کیفیت،  به حداکثر رس
ــازی می کنید، عملکردهای فرعی کسب وکار شما ممکن  ــرکت را بازس ــرعت، ش خدمات یا س
ــوند. با این حال فعالیت های فرعی هنوز هم نیاز دارند تا انجام شوند و  ــته ش ــت کنار گذاش اس

برون سپاری یک راه مطلوب برای انجام این کار است. 
ــب وکار، می توان  ــپاری عملکردهای فرعی کس ــرمایه: با برون س ــترس قرار دادن س در دس
سرمایه را در مواردی که به طور مستقیم به محصول یا مشتریان مربوط می شوند، هزینه کرد. 
ــت. از آنجا که  ــب وکار معموال گران و وقت گیر اس ــروع و اجرای یک کس کاهش خطر: ش
افرادی که برون سپاری می کنند، با مشتریان مختلف کار می کنند و نیاز دارند به بهترین شیوه 
ــند.  ــت به خوبی می شناس ــت یا غلط اس خود را در صنعت حفظ کنند، معموال آنچه را که درس
ــتباه و پرهزینه را  ــمگیری خطر اجرای یک تصمیم اش در واقع دانش و تجربه آنان به طور چش

کاهش می دهد. 
مزایای برون سپاری

ــرات آنها، تمرکز روی  ــاندن تعداد کارکنان و تغیی ــا، به حداقل رس ــی در هزینه ه صرفه جوی
ــتگی ها و توانمندی های اصلی، انعطاف پذیری، کاهش موجودی انبار، دستیابی به دانش  شایس

فنی، حسابگری، دسترسی به آخرین تکنولوژی.
مشکالت و خطرات برون سپاری

ــکاری بلند مدت، انحرافات زمانی، عدم اطمینان از  ــرل کیفی، فرآیند مناقصه، حفظ هم کنت
آموزش پرسنل جدید.

تاریخچه برون سپاری
این واژه نخستین بار در سال 1989 برای تشریح تصمیم شرکت کداک جهت واگذاری انجام 
فعالیت های فناوری اطالعات خود به یکی از شرکت های تابعه آی بی ام به عنوان یک استراتژی 
ــتفاده قرار گرفته بود. به عنوان  ــته به کرات مورد اس به کار رفت.  با این حال، این روش در گذش
ــتین شکل برون  مثال در زمان رومی ها واگذاری فعالیت جمع آوری مالیات به پیمانکاران نخس
ــداری چراغ های  ــتان عملیات نگه ــت. در قرن هجدهم و نوزدهم در انگلس ــپاری بوده اس س
ــده به پیمانکاران بوده  ــا، مدیریت زندان ها، نگهداری بزرگراه ها فعالیت های واگذار ش خیابان ه
است.  همچنین در فرانسه ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع آب برون سپاری شده اند. 
در دهه 70 برون سپاری فقط شامل مسائل  مربوط به صادرات بود. ولی به تدریج  موسسات 

بیشتر و بیشتری متوجه شدند که  آنها نمی توانند در بیش از یک یا دو رشته  فعالیت تخصصی 
ــاله  آنها را وادار کرد از حوزه های مختلف  کاری رها شوند و آنها را به  ــته باشند. این مس داش
متخصصان آن  حوزه واگذار کنند. بر اساس تحقیقی که  مجله   فورچون  )Fortune( انجام 
ــرویس و خدمات خارجی   داده، بیش  از 90 % ارگان های تجاری امروزه از ارائه  دهندگان س
ــتفاده می کنند. افزایش دامنه  استفاده از برون سپاری حتی در  میان بنگاه های  کوچک در  اس

بازار صنعتی،  ناشی از باال رفتن فشارهای رقابتی و گسترش روند جهانی سازی است. 
انواع کسب وکارهای مبتنی بر برون سپاری

ــاس سفارش نسبت به  ــفارش گیرنده: این نوع کسب وکارها بر اس ــب وکارهای س 1ـ کس
تامین اقالم مورد نیاز )سفارش دهندگان(  اقدام می کنند.

2ـ  کسب وکارهای سفارش دهنده: عمدتا تولیدکنندگان با کارخانه و تولیدکنندگان بدون 
کارخانه هستند.

کسب و کارهای سفارش گیرنده
)contract Manufacturer( سازنده بر اساس قرارداد

Electronic Contract Manu� ــاس قرارداد قطعات الکترونیکی  ــازنده بر اس )س
 )facturer

)Electronic Manufacturer Service( ارائه دهنده خدمات ساخت الکترونیکی
)Original Equipment Manufacturer( سازنده تجهیزات اصلی

 )Original Design Manufacturer( طراح و سازنده اصلی
کسب و کارهای سفارش گیرنده )سازنده بر اساس قرارداد قطعات الکترونیکی(

ــاس قرارداد قطعات الکترونیکی: شرکت های پیمانکار فعال در  شرکت های سازنده بر اس
ــت  ــات و محصوالت الکترونیکی را بنا به درخواس ــتند و مونتاژ قطع ــوزه الکترونیک هس ح
ــپاری )شایستگی اصلی  ــفارش دهنده انجام می دهند. از پیشگامان برون س ــرکت های س ش
بیرونی( این حوزه IBM  در سال 1981 بوده است. اقدام شرکت IBM باعث ایجاد فرصت 
ــمالی و تایوان از پیمانکاران  ــد. عمدتا شرکت های آمریکای ش برای پیمانکاران قطعات ش

بسیار فعال این حوزه می باشند.
کسب و کارهای سفارش گیرنده )ارائه دهنده خدمات ساخت الکترونیکی (

ــتند که طراحی،  ــاخت الکترونیکی: شرکت هایی هس ــرکت های ارائه دهنده خدمات س ش
ــاخت و خدمات پشتیبانی محصول را از جانب تولیدکنندگانی که عموما مالکیت فکری از  س
ــت، به عهده می گیرند. مانند طراحی مدارهای چاپی، مونتاژ بردها، مونتاژ کابل های  آنهاس

رابط، ساخت کیس و غیره.
ــرکت ها پشتیبانی مشتری، زنجیره تامین، لجستیک، توزیع  حوزه های دیگر فعالیت این ش
جهانی و خدمات نگهداری و تعمیر می باشد. عمدتا شرکت های آمریکای شمالی و تایوان از 

پیمانکاران بسیار فعال این حوزه می باشند که استرالیایی ها نیز به این جمع اضافه شده اند.
کسب وکارهای سفارش گیرنده )سازنده تجهیزات اصلی(

شرکت های سازنده تجهیزات اصلی: شرکت هایی هستند که بر اساس طرح سفارش داده 
ــده تولید می کنند. سفارش دهندگان صاحب برند تولیدات اینگونه تولیدکنندگان را با برند  ش

خودشان خرده فروشی می کنند.
کسب و کارهای سفارش گیرنده )طراح و سازنده اصلی(

ــتند که عالوه بر تولید، طراحی  ــرکت هایی هس ــازنده اصلی: ش ــرکت های طراح و س ش
ــرکت دیگر خریداری کرده و با برند آن شرکت به فروش می رسد، نیز  محصوالتی را که ش
ــازنده تجهیزات اصلی بیشتر  ــرکت ها از شرکت های س ــهم این ش انجام می دهد. نقش و س
ــت. این شرکت ها به شرکت های صاحب برند بدون درگیر شدن در ایجاد کارخانه کمک  اس

می کنند. 
کسب و کارهای سفارش دهنده )تولیدکنندگان با کارخانه(

ــتند که بخش ساخت را به صورت  ــرکت هایی هس ــرکت های تولیدکننده با کارخانه: ش ش
ــفه  ــرکت ها با توجه به فلس داخلی در کارگاه های متعلق به خود انجام می دهند. این گونه ش
اصلی برون سپاری و تمرکز روی شایستگی اصلی، بخش هایی از محصوالت خود را در قالب 

قرارداد به پیمانکاران فرعی یا جزء واگذار می کنند. 
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کسب و کارهای سفارش دهنده )تولیدکنندگان بدون کارخانه(
ــاخت کاال و  ــتند که بخش س ــرکت های هس ــرکت های تولیدکننده بدون کارخانه: ش ش
ــپاری می کنند. صنایع الکترونیکی، الکتریکی، لوازم  محصول خود را به طور کامل برون س
خانگی، صنایع غذایی و دارویی، ماشین سازی و تجهیزات و قطعات و لوازم خودرو و غیره 
از جمله این شرکت ها هستند. آنچه در هر یک از این نمونه ها حائز اهمیت بوده و متفاوت 
ــترک تمامی شرکت های  ــت. وجه مش ــت، زنجیره تامین و بازاریابی آنهاس با دیگری اس

استفاده کننده از این مدل برندسازی است.
نکات مهم در تولید بدون کارخانه

تفکیک پذیری فعالیت ها در طول زنجیره ارزش )قابلیت برون سپاری(: قابلیت تفکیک 
فعالیت های زنجیره ارزش؛

ــاخت در دسترس )تامین کنندگان(: در دسترس بودن سازندگان،  وجود ظرفیت های س
ــتم  ــتانداردهای ملی و بین المللی، دارا بودن تیم تخصصی، دارا بودن سیس دارا بودن اس

تضمین کیفیت؛
ــطح ملی، منطقه ای و بین المللی: ارتباطات و  ــارهای ناشی از افزایش رقابت در س فش
تغییر سالئق و ذائقه ها و رقابت شدید بین برندها را به وجود آورده است که  این امر باعث 

درخشش تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه شده است. 

 بخش های قابل برون سپاری در زنجیره ارزش تولید بدون کارخانه

بخش های قابل برون سپاری:
ــاخت(  ــواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید )س ــاخت )تولید( محصول، تامین م س

محصول نهایی.
بخش های غیر قابل برون سپاری: 

مدیریت برند، مدیریت بازاریابی، مدیریت توزیع.
بخش های قابل واگذاری بر حسب ضرورت:

تحقیق و توسعه، بازاریابی و خدمات پس از فروش.
دسته بندی کاالها در تولید بدون کارخانه در شبکه تولید جهانی

ــز کارخانه و  ــه نیاز به تجهی ــد کاالهایی ک کاالهـا و محصـوالت سـرمایه بر: تولی
ــیاری دارد؛ مثال قطعات خودرو که بعضا توسط خودرو سازان با برند  ــرمایه گذاری بس س
ــفارش داده می شود، همچنین تولید قطعات الکترونیکی ،قطعات ماشین آالت  جهانی س

صنعتی و غیره.
ــترس بودن  ــاس نیروی کار ارزان و دس کاالها و محصوالت کاربر: این کاالها بر اس
منابع انسانی بسیار صورت می گیرد. مانند تولید پوشاک، کفش، لوازم ورزشی )کشورهای 

چین، ویتنام، هند، بنگالدش(
رویکرد مبتنی بر کارآفرینی: در این رویکرد که مبتنی بر خالقیت و نوآوری می باشد. 

کارآفرین با بسیج منابع و امکانات کسب و کار کوچکی را راه اندازی می کند و به مرور آنرا 
گسترش می دهد. مانند آدیداس، ری بوک، مایکروسافت.

رویکرد مبتنی بر سرمایه گذاری: اساسا بر استفاده از منابع مالی راه اندازی می شود.
آثار تولید بدون کارخانه در جامعه

اثرات در زمینه کسـب و کار: کاهش هزینه سرمایه گذاری، امکان تولید برای طیف 
بیشتری از عالقمندان به تولید فراهم می شود. تکیه بر دارایی های نامشهود از قبیل منابع 

انسانی خالق و کارآمد، و برند است.
ــتفاده ملی باعث  ــتفاده از ظرفیت های بالاس  اثـرات از دیـدگاه کالن اقتصادی: اس
افزایش درآمد واحدهای تولیدی می شود.  بنابراین از یک سو، توجیه اقتصادی طرح های 
ــوی دیگر، مالیات پرداختی بنگاه های تولیدی افزایش خواهد  تولیدی بهبود یافته و از س
ــد. باعث  ــرمایه های ملی جلوگیری خواهد ش ــرمایه گذاری مجدد و اتالف س یافت. از س
ــدی و در نتیجه بهبود تولید  ــره وری امکانات موجود و بنگاه های تولی ــش میزان به افزای
ناخالص ملی می شود. همچنین موجب رشد تولید ناخالص ملی، توسعه رفاه اجتماعی و 

حفظ و افزایش سطح اشتغال )کاهش نرخ بیکاری( می شود. 
اقدامات حمایتي الزم به منظور توسعه تولید بدون کارخانه در کشور

با توجه به این که سازمان تولید بدون کارخانه از نوع سازماندهي شبکه اي است، بدون 
ــعه شبکه هایی که در ماده 39  قانون برنامه چهارم  تردید مي توان آن را از مصادیق توس
ــاب  ــت، به حس ــعه مورد توجه قرار گرفته اس و بند الف ماده 80  قانون برنامه پنجم توس
ــبکه ها به عنوان یکي از راهکارها مورد توجه قانونگذار  ــعه ش آورد. در هر دو برنامه، توس
ــوراي اسالمي( قرار گرفته است. برخي از اقداماتي که در این ارتباط مي توان  )مجلس ش

صورت داد عبارتند از : 
ــهیل فعالیت تولید بدون کارخانه: این اقدام از طریق به رسمیت شناخته شدن این  تس
فعالیت و صدور مجوزهاي قانوني الزم براي آن توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع 
ذیربط از جمله وزارت صنایع و معادن محقق مي شود. موافقت با ایجاد )دفتر تولید بدون 
ــي در شهرها در قالب  ــعه و مرکز طراحيـ  مهندس ــامل مرکز تحقیق و توس کارخان( ش

مجوز فوق، اقدامي تسهیل کننده محسوب مي شود. 
ــاس محصول نهایي: بر اساس  ــتاندارد ملي براي کاالي تولیدي بر اس صدور مجوز اس
ضوابط کنوني موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران و اداره کل تجهیزات پزشکي 
ــت، درمان آموزش پزشکي صدور مجوز استاندارد براي کاالهاي صنعتي و  وزارت بهداش
ــي و بازدید از خطوط تولید واحد تولیدکننده آن است.  ــکي منوط به بررس تجهیزات پزش
ــي مي تواند بر روي  ــط تولید در مدل تولید بدون کارخانه این بررس ــه به فقدان خ باتوج
محصوالت نهایي در هر یک از مراحل انبارسازي، فروش و پس از فروش یا روش هاي 

مناسب و قابل قبول دیگر صورت گیرد. 
ــط یک کارخانه به  ــي از واگذاري برند: تولید محصول توس ــع محدودیت هاي ناش رف
ــفارش دهنده، یکي از محدودیت هاي قانوني  ــفارش کارخانه دیگر یا برند کارخانه س س
ــدن این امر ریسک واگذاري حقوق  ــب و کار در برخي موارد است. مجاز ش این گونه کس
ــط سفارش دهنده به سفارش گیرنده را که بر اساس گفته تولیدکنندگان بدون  برند توس

کارخانه، در برخي موارد اجباري است، از بین خواهد برد. 
ــرمایه ثابت و در گردش تولیدکنندگان بدون کارخانه  اقدامات حمایتي دیگر: تامین س
ــهیالت به  ــور؛ تامین تس ــهیالت بانکي با نرخ مصوب بخش صنعت کش به صورت تس
ــور و  ــهیالت در گردش از عوامل موثر در رونق تولیدات بدون کارخانه در کش ویژه تس
بهره برداري بیشتر از ظرفیت هاي تولید موجود و نصب شده در کشور خواهد بود؛ پرداخت 
ــتانداردهاي  ــري اس ــتانداردهاي مدیریتي ) از قبیل س ــي از هزینه هاي دریافت اس بخش
ــور  ــنواتي کل کش ــي پي و...( از محل منابع مندرج در قوانین بودجه س ایزو، اچ اي سي س
ــوقي براي دریافت این قبیل  ــازي یارانه ها، مش و منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندس
ــتانداردها توسط واحدهاي سفارش پذیر به ویژه واحدهاي کوچک و متوسط خواهد بود  اس
ــفارش پذیري و توسعه هر چه بیشتر تولید  که زمینه هاي ارتقا توانمندي هاي مدیریتي، س

بدون کارخانه را فراهم خواهد ساخت. 


