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  ثر براي اصالح و بهبود الگوي مصرفؤ؛ راهبردي مبرونسپاري

  پشتيباني نيروهاي مسلح و در آماد
   3مرداني كرماني ابراهيم، 2احمد بيطرف، 1حسين عيساييدكتر                                    

  

  15/6/89: تاريخ تصويب                                                                 24/5/89: تاريخ ارائه

  

  چكيده
اتخاذ راهكارهـاي مناسـب و كارآمـد بـراي     «توان  اصالح الگوي مصرف را مي

كمبـود منـابع و   . دتعبيـر نمـو   »ترين استفاده از منابع و امكانات موجود حصول بهينه
 .ي وجـود دارد در هـر سـازمان  هـا و اهـداف،    در مقايسه بـا برنامـه  امكانات موجود 

 يهـا  يدگيـ چي، پانجـام برخـي امـور    يهـا  يش فشـارها، دشـوار  يافزا مانند يعوامل
نـده، بـزرگ   يبـه آ نداشـتن  نان يشدن كارها، شتاب تحوالت، اطم يتخصص ،فناورانه

مين أتـ  ةزنجيرت يريمد ةنحوها در  شده تا سازمان موجب... ها و سازمان ةشدن انداز
و بهبـود  بهتـر از منـابع موجـود     ةاسـتفاد  يدنظر كـرده و بـرا  يخود تجدو اكتساب 

ـ از ا يكـ ي. آورنـد  يرو يديـ جد راهبردهـاي ، بـه  الگوهاي مصـرف  ، راهبردهـا ن ي
ـ هـا   سازماناز  ياريبس از سوي يبرونسپار راهبرد. باشد مي »يبرونسپار«  ويـژه در  هب

آنهـا،  كه يكي از كار گرفته شده  هبهاي نظامي و دفاعي داخل و خارج كشور  سازمان
ـ      .اسـت بخش آمادوپشـتيباني   ـ أدر ايـن مقالـه بـه بررسـي ت  راهبـرد كـارگيري   هثير ب

هـاي   برونسپاري در اصالح و بهبود الگوي مصرف در بخش آمادوپشتيباني سـازمان 
   .نظامي كشور پرداخته شده است

  .، نيروهاي مسلح، فناوريمينأت ةزنجيرالگوي مصرف،  برونسپاري، :كليدي واژگان
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  مقدمه
اگر كه  طوري هب ؛آيند هاي آن كشور به شمار مي ثروت ومنابع و ذخاير هر كشور، جز

ها  باشد، در واقع به دارايي اعتنا خود بيو امكانات كشوري به مصرف غيراصولي منابع 
گرايي در آن  ديگر، درآمدهاي كشوري كه مصرف از سوي. بوده است اعتنا و ثروتش بي

هاي آن هزينه  تواند براي رشد كشور و توسعة زيرساخت شود، نمي توجيه و تبليغ مي
رويه و غيراصولي در سطح كشور  مصرف بي براياين درآمدها ناخواه،  شده و خواه

پيش  كه ضرورت بازنگري در فرهنگ و الگوهاي مصرف را بيش از ،خواهند شدهزينه 
  .سازد نمايان مي

و بهبود فرهنگ و نيازمند اصالح  در همين راستاايران نيز  .ا.نيروهاي مسلح ج
اما با توجه به نقش حساس اين نيروها در تأمين  ؛باشند الگوهاي مصرف خود مي

راهبردي، بايد  - هاي نظامي امنيت كشور، هنگام تحليل الگوي مصرف در فعاليت
 .، راهبرد، بحران و دفاع در سطح ملي نيز توجه نمودبه ارتباط متقابل امنيت

 -  از جمله امور دفاعي - اي  الگوي مصرف در هر زمينهو بهبود ترديد اصالح  بي
است و هيچ گان گيرند ها و قيود فراروي تصميم لحاظ نمودن محدوديت نيازمند

عملي واقعي، منطقي و  ،و منابع در دسترس تصميمي بدون در نظر گرفتن امكانات
  . )185- 208: 1388، مراديان( نخواهد بود

تحليل ، اي سياسي است گيري در عرصة دفاعي، مسئله گونه كه تصميم بنابراين همان
ويژه در  هاين موضوع، ب .ن استآاقتصادي، شرط الزم براي اعتبار بخشيدن عملي به 

كه حجم چرا  ؛پشتيباني نيروهاي مسلح از اهميت باالتري برخوردار است و آماد
هاي دفاعي در اختيار اين بخش بوده و  و تجهيزات موجود در سازمان   اي از منابع عمده

  .دارد به خود معطوف مي توجه بيشتري را ،در نتيجه
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  اصالح و بهبود الگوي مصرف و ضرورت آن. 1
رو توجه به  از اين. هيچ كشوري وجود ندارد كه با محدوديت منابع مواجه نباشد

 ةمنابع و نحو ةتواند به تخصيص بهين هبود الگوي مصرف حاكم بر جامعه مياصالح و ب
بندي و تشخيص ميزان اهميت هر  كه با اولويتاي  ه گونهب كند؛كارگيري آنها كمك  هب

  . منطقي از امكانات فراهم آورد ةالزم را براي استفاد ةها، زمين يك از نيازمندي
كه  شرطي هب ،استفاده از منابع سازوكاردر  يعني تغيير ؛اصالح و بهبود الگوي مصرف

اي باشد كه افراد را به  گونه هاگر وضعيت جامعه ب. انجام شوداين تغيير به سمت بهبود 
سمت مصرف هرچه بيشتر سوق دهد، بخش اعظم منابع جامعه و كشور به مصرف 

هاي مناسب براي  اختصاص خواهد يافت و روشن است كه در چنين وضعيتي، زمينه
گذاري از بين رفته، توليد كاهش يافته و در نتيجه فقر اجتماعي و ضعف  سرمايه

مين نيازهاي وارداتي، أت ةواسط هدليل خروج ارز از كشور ب هاقتصادي و در نهايت ب
  .وابستگي را تشديد خواهد نمود

بنابراين اصالح و بهبود الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح 
ها شده و  هاي زندگي و كاهش هزينه ارتقاي شاخص موجبنابع است، استفاده از م

منابع در  ةاز سوي ديگر، الزام به مصرف بهين. اي براي گسترش عدالت است زمينه
بر پيشرفت در فناوري و طراحي و ساخت  افزونگردد تا  تمامي ابعاد آن، باعث مي

هايي كه كمتر مورد  شوسايل و تجهيزات بهينه، فرصت توزيع مناسب منابع در بخ
  .رددگاند، فراهم  توجه قرار گرفته

  

  پشتيباني و ضرورت اصالح و بهبود الگوي مصرف در آماد. 2
هاي خاص خود  دهد كه نيروهاي مسلح به دليل مسئوليت تجارب گذشته نشان مي

روترين نهادها شموريتي خويش، از پيأهاي م ف اطالعاتي بر حوزهاو نياز به حفظ اشر
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بسياري از  ،طور معمول هب. اند بوده... هاي مختلف علمي، فناوري، تجهيزاتي و صهدر عر
در ابتدا از اين نهادها سرچشمه  ،هاي پيشرفته هاي جديد علوم مديريتي و فناوري يافته
هاي علوم و فنون در نيروهاي مسلح كاربرد داشته و  چرا كه اغلب عرصه ؛اند گرفته

و حفظ يا افزايش اشراف  نبايرق برابرجديد، مزيتي را در استفاده از هر تدبير و علم 
  .همراه دارد هرا براي اين نهادها ب فعاليت ةاطالعاتي بر محدود

ري بوده هاي تنگاتنگ و مستم رقابت ةنيروهاي مسلح همواره در عرص ةمجموع
نيازمند برخورداري از علوم، فنون و تجهيزات برتر از  و كسب برتري در اين عرصه

، در خدمت ابتداها در  ا و نوآوريه عبارت ديگر، اغلب ابداع هب. باشد مي نبايرق
هاي غيرنظامي تعميم  ها و بخش نيروهاي مسلح بوده و سپس به ساير سازمان

  .)6: 1388پور و رضايي،  حسن( اند يافته
حجم پشتباني است كه  و آمادبخش يكي از اجزاي نيروهاي مسلح هر كشوري، 

كارگيري هر  هرو ب از اين. را در اختيار خود داردنابع، تجهيزات و امكانات از م اي عمده
. آن داشته باشد كاركردثير بسزايي در أتواند ت يك از راهكارهاي مديريتي و اجرايي مي

 و از آنجا كه بخش آماد. يكي از اين موارد، اصالح و بهبود الگوي مصرف است
تجهيزات و امكانات نيروهاي مسلح از بدو پشتيباني نيروهاي مسلح كشور، مديريت 

سازي و  عهده دارد، طراحي، پياده هكارگيري و خروج را ب هورود تا هنگام مصرف و ب
فوق،  ةگان اجراي راهكارهاي اصالح و بهبود الگوي مصرف در هر يك از مراحل سه

بهينه  ةتفادها داشته و در كنار اين موضوع، اس مهمي را در كاهش هزينه هايتواند اثر مي
  .پشتيباني نيز بهبود خواهد يافت و از منابع انساني در اختيار سازمان آماد
به معني  پشتيباني و آمادالگوي مصرف در بخش  از سوي ديگر، توجه به بهبود

. نيست ،هايي كه بايد انجام شود ها بدون توجه به ميزان اهميت فعاليت كاهش هزينه
معين،  هاي  برنامهصرف به معني به اجرا گذاشتن اصالح الگوي ماقتصادي بودن و 

ها و  مهبرناانتخاب ( لكه اقتصاد دربارة تخصيص منابعب ؛نظر از هزينه نيز نيست صرف
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برداري از منابع در دسترس براي  كند كه بيشترين بهره اي عمل مي گونه به )ها تكنيك
ممكن است بر اصالح الگوي مصرف با اين مفهوم، . انجام شود رسيدن به هدف

 ؛ديگر داللت كندامور هاي بيشتر در  و هزينه ،هاي كمتر در زمينة برخي امور هزينه
منابع در  همةبنابراين اصالح الگوي مصرف به معني تالش براي استفادة بهينه از 

  .است ابعاد آندسترس در همة 
  

  سابقه برونسپاري. 3
اما موضوع  ؛سابقه زيادي ندارد ،مينأت ةدر زنجير 1برونسپاري ةاگرچه كاربرد واژ

 يموضوع ،برونسپاري. مورد استفاده قرار گرفته است بارهاجديدي نيست و در گذشته 
از . مديريتي است كه در چند سال اخير تحقيقات فراواني بر روي آن انجام گرفته است

يند اهاي امروزي به سمت استفاده از فر ها و سازمان آنجا كه بسياري از شركت
از قبيل قوانين،  يندهااثير برونسپاري بر ديگر فرأاند، ارتباط و تسپاري پيش رفتهبرون

گونه  توان اين ميبرونسپاري را . نيز مورد بررسي گسترده قرار گرفته است... روابط و
توسط  تر پيشكاري كه  ،يندي است كه در خالل آنابرونسپاري فر«: نمودتعريف 
 .»شود سازمان بيروني سپرده مييا  ه يك شركتب ،شدسازمان انجام مييا  شركت
ميالدي، براي تشريح تصميم  1989برونسپاري براي نخستين بار در سال  ةواژ

هاي فناوري اطالعات خود به يكي از  جهت واگذاري انجام فعاليت »شركت كداك«

 آن از پيشحال،  به كار رفت؛ اما با اين راهبردعنوان يك  هب ام.بي.آي هاي تابع شركت

برخي دادند و را خودشان انجام نمي يندهااها و فر فعاليت همةها،   سازمانهم بسياري از 
به پيمانكاران بيروني  ،با امكان رقابتي كمتررا  مينأت ةيندهاي زنجيراو فر ها فعاليت

زمان، استفاده از برونسپاري به سرعت گسترش يافت و  آنپس از . كردندمحول مي
هاي مختلف از قبيل در مقولهو حتي نظامي خصوصي  ،هاي دولتي ها و سازمان شركت

                                                                                                                                        

1. Outsourcing 
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  .)13: 1387بيطرف، ( از آن استفاده نمودند ،توليد و خدمات
طوالني برخوردار نسبت  بهاي هاي نظامي نيز موضوع برونسپاري از سابقه در سازمان

دي تداركات جنگ به مقدار زيا ة، فرماند1850در خالل جنگ مكزيك در سال . است
يك دهه تنها  ، وليونقل استفاده نمود از خدمات پيمانكاران بيرون از ارتش، براي حمل

ريزي براي استفاده از پيمانكاران در زمان جنگ  پس از جنگ ويتنام بود كه مفهوم برنامه
  .گرفت شكل 

خدمات بخش شهري و  ئةنظامي بر پشتيباني و ارا راهبردپردازانبرخي فرماندهان و 
تواند خدمات  كيد داشته و معتقدند كه اين بخش ميأنيروهاي نظامي ت خصوصي به

اين موضوع در حال حاضر تا به حدي . بسياري را در طول جنگ به سربازان برساند
مانند  گوناگونهاي نظامي زيادي در موضوعات  پيشرفته است كه امروزه سازمان

رات، خدمات رفاهي و وساز و خدمات مهندسي، حمل و نقل، نگهداري و تعمي ساخت
  .نمايند هاي خصوصي و پيمانكاري استفاده مي هاي بخش از توانمندي... بهداشتي، تغذيه و

  

  ضرورت برونسپاري. 4
، سرعت رو به »عصر اطالعات«هاي بارز هزارة سوم و به تعبيري  يكي از ويژگي

تأثير  ،دهترديد، اين حركت تند و شتابن بي. تزايد و شتاب سريع تحوالت محيطي است
طور  ههاي سنتي را ب چارچوبامروزي گذاشته و به تعبيري،  هاي سازمانبر خود را 
كند  سكون، ايجاب مي جنب و جوش و بي راين فضاي پ. اي متحول ساخته است ريشه

نسبت به گذشته دستخوش تغييرات هاي نظامي،  ويژه سازمان هب ،هاي امروزي كه سازمان
  . بردهاي خود شونداساسي در ساختارها و راه

هايشان،  هاي نظامي و توجه آنها به ابعاد مالي فعاليت با توجه به ويژگي سازمان
در . هاي قابل واگذاري از اهميت بااليي برخوردار شده است برونسپاري برخي فعاليت

آن  ةاز آنكه جنگي شروع شود، نتيج پيشموضوع آمادوپشتيباني، بسياري معتقدند 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

87878787                           ����� ��	
� �� ������ ������ �������34 ��	���� �5674  

 

 ةعمد يها ن اساس ضرورتيبر ا. شود مشخص ميپشتيباني  بخش آماد وتوسط 
  :ان نمودير بيز شكلتوان به  يرا م يبرونسپار راهبرد پيگيري
و ن يمة تأريزنج يهاتين روزآمد ماندن در طول فعاليار سنگيبس يهانهيهز )1(

 ....هاي آمادوپشتيباني از جمله حمل و نقل و ويژه فعاليت هب اكتساب

به لحاظ گران  ،رفتهكارگيري دانش فني پيش هگذاري در بسرمايه خطرافزايش  )2(
كارگيري  هاز تطابق بنداشتن ها با كاربري يكسان و اطمينان  وريبودن، تنوع فنا

اين موضوع با توجه به  .ها و فرهنگ سازماني هاي جديد با ويژگي وريافن
م مين و تدارك اقالأهاي نظامي كه ت موريت اصلي آمادوپشتيباني سازمانأم

  .اي برخوردار استباشند، از اهميت ويژه دار مي مورد نياز را عهده
وري، پيشرفت سريع و اكارگيري فن هب ةدر زمين يادشدههاي  خطربر  افزون )3(

ها توانايي  ها، موجب شده تا بسياري از سازمان ورياهاي فن افزايش قابليت
عث منسوخ شدن باشند كه اين امر با هاي جديد را نداشتهوريارقابت با فن

اين موضوع نيز در  .گرددكار گرفته شده در سازمان مي هوري بافن
با ورود كه در بعضي موارد چرا  باشد؛ ميآمادوپشتيباني داراي اهميت بسزايي 

هر كااليي به سازمان، ساختارهاي عريض و طويلي براي نگهداري، تعميرات 
استفاده خواهد   بدونآنها آيد كه با منسوخ شدن وجود مي هاين اقالم ب... و

نگهداري و  مانندهايي  تواند با برونسپاري فعاليتاين معضل مي. ماند
به پيمانكاران تخصصي رفع گرديده و از هدر رفتن منابع مالي ... تعميرات و

 .سازمان تا حد زيادي جلوگيري نمايد

 يتوجهيب كه ،ر استييدر حال تغ طور دائم بهازها يط و نيشرا ،گريد سوياز   )4(
هاي نظامي  ويژه در سازمان هبل به موقع يا قصور در تحويو  اين تغييراتبه 

كه مشابه  يبر منابع يگذارهيرو سرما نياز ا. ار گران تمام شوديممكن است بس
 . رسديبه نظر نممنطقي  ،رون سازمان وجود دارديآنها در ب
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اصالح و بهبود الگوي كه منتج از ها  كاهش هزينه به ي نظاميها ل سازمانيتما
پشتيباني  و ها از جمله آماد بخش ةهم چابكي وافزايش توان  باعث ،مصرف بوده

شان نموده و يها تيكردن فعال يآوردن به تخصص يرا ناچار به رو آنهاو  گردد مي
ش يبو اكتساب مين أت ةزنجير يرتخصصيو غ يفرع يها تيدر فعال يضرورت برونسپار
  .دشوياز گذشته احساس م

منظور تسهيل در انجام  ههاي غيرضرور بهمچنين در راستاي ايجاد تحول و حذف رده
سازي، چابك نمودن، ايجاد بسترهاي سازي، سبكخدمات بهينه، كوچك ةموريت، ارائأم

هاي مالي و نيروي انساني، آمادوپشتيباني بخشي و كاهش هزينه، سرعتاي حرفه
  .هاي خود نمايند به برونسپاري برخي فعاليتتوانند اقدام  هاي نظامي مي سازمان
  

  ها از برونسپاري داليل استفادة سازمان. 5
، داليل مختلفي و اكتساب مينأت ةدر زنجير استفاده از رويكرد برونسپاري ةدربار

به  هاي گوناگون تهاي مختلف، به عل سازمانآور نيست كه تعجب. بيان شده است
هاي مختلف با هم متفاوت بوده و  سازمانشرايط اين رويكرد روي آورند؛ چرا كه 

همان گونه . وابسته است سازمانهر  ةهاي عمده، به شرايط ويژ هر يك از اين علت
نيز پيداست، بيشترين فراواني مربوط به  1كه از نمودار ارائه شده در نشانگر 

از  هايي است كه با رويكردهاي كاهش مصرف منابع مالي و استفادة بهينه سازمان
اند و اين نشان از حركت خودآگاه  هاي موجود به اين راهبرد روي آورده شايستگي

 .يا ناخودآگاه به سمت اصالح و بهبود الگوي مصرف منابع و امكانات موجود دارد
 بندي زير مورد بررسي دستهتوان در ها از اين رويكرد را مي سازمان ةاستفاد داليل

   .)26: 1387بيطرف، ( قرار داد
  

داليل سازماني و ساختاري به برونسپاري ه ب ها سازمانبرخي  :سازماني منافع. 1-5
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بر بهبود الگوي مصرف مستقيم طور  هكه باز اين داليل  عضيب .آورندروي مي
  :باشندبه شرح زير ميتاثيرگذارند، 

سپاري برون ،ها سازمان :هاي اصلي يا فعاليت هاي بنيادي بهبود و افزايش تمركز بر صالحيت .5- 1- 1
تمركزشان را بر روي رويكرد، اين طرفداران . نگرندمي راهبردرا به ديد يك 

كه به اند  سپردههايي  سازمانكليدي معطوف كرده و ساير امور را به  موضوعات
ست كه ا ترين مواردي اين دليل، يكي از اصلي .كنندخوبي آنها را پشتيباني مي

پشتيباني را به سمت برونسپاري  و مادويژه بخش آ ههاي نظامي امروزي ب سازمان
 .هاي غير اصلي خود سوق داده است برخي فعاليت

پذيري براي مواجه شدن و پاسخگويي بهتر به افزايش انعطاف :پذيريانعطاف .5- 1- 2
از  ،، تقاضاي محصوالت و خدماتبيني گونه و غيرقابل پيش آشوبتغييرات، شرايط 

 و هاي نظامي و بخش آماد ازمانويژه س هبها  سازمانمالحظات كليدي اغلب 
  .آيدشمار مي هبپشتيباني 

  

  
  )27: 1387بيطرف، ( يل حركت به سمت برونسپاريدال .1 نشانگر

  

وري، زمان  همچون كيفيت باالتر، افزايش بهرهشامل مواردي  :بهبود عملكرد عملياتي .5- 1- 3
 .شود مي بيشترها و سود  بهتر از تجهيزات، افزايش خروجي ةتر، استفاد پيشبرد كوتاه
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هاي  پشتيباني سازمان و هاي برونسپاري در آماد اين موضوع نيز يكي از پيشران
 .نظامي كشور بوده است

برونسپاري،  راهبرداستفاده از  باتوانند  هاي نظامي مي سازمان: خطربهبود مديريت  .5- 1- 4
  .زيادي كاهش داده و مديريت نمايند ةهاي موجود را تا انداز خطر

ثر در روي آوردن ؤهاي ماي نيز از انگيزهمالي و هزينه هاي هدف :اليم منافع. 2-5

اين داليل از  .آمده است زيرآنها در به برونسپاري بوده كه برخي از  ها سازمانبرخي 
 ويژه آماد هبآثار مستقيم برونسپاري بر اصالح و بهبود الگوي مصرف منابع مالي سازمان 

  .اند ههاي نظامي بود پشتيباني سازمان و

دهد تا از مزايايي برونسپاري كاالها و خدمات، به سازمان اجازه مي :ها كاهش هزينه .5- 2- 1

كننده و مزيت اقتصاد مقياس استفاده كرده و در زمان مينأخبرگي ت ةهمچون تجرب
 .مين آنها نمايدأكمتر اقدام به ت ةتر و با هزين كوتاه

گذاري در ننده يا كاهش سرمايهكمينأها به ت با واگذاري دارايي :ايجاد نقدينگي .5- 2- 2

 .يابد ديگر تحقق مي هاي آزادسازي منابع براي هدف ،ها دارايي

هاي  هاي پيمانكار در فعاليت موريت پشتيباني از سوي شركتأمثال انجام م براي
 برايهاي كالن  گذاريها و جلوگيري از سرمايه، سبب كاهش هزينهآماديمعمول 
ها، هزينه ةكنند كه در شرايط يكسان و مقايسقات بيان مينتايج تحقي. گرددمي نوسازي

به . باشدتر از استفاده از نيروهاي داخلي مي ارزان آشكارا ،پشتيباني از سوي پيمانكاران
 .شودسبب كاهش هزينه مي آماديهاي  استفاده از پيمانكاران در فعاليت ،بيان ديگر

در  كارگيري برونسپاري هها نيز از ب مانسازبرخي  :مرتبط با نيروي انساني منافع. 5- 3

 ةاز قبيل تمركز عمده بر روي استفاد ها دنبال برخي هدف ه، بمين و اكتساب خودأت ةزنجير
در اين . اندهاي موجود در سازمان بوده ها و خبرگي بهينه از نيروي انساني و تخصص
راي اهميت كمتري ها دا از ديد سازمان اغلب، موضوعخصوص بايد اذعان نمود كه اين 

هاي آن  كه دليل آن نيز شايد نامشهود بودن هزينه شده استن ه آمتري نيز بتوجه ك ،بوده
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تواند مورد غفلت قرار بگيرد و  هاي نظامي نيز مي يكي از مواردي كه در سازمان. است
عد البته در كشور نيز مورد توجه كمتري قرار گرفته، موضوع رعايت الگوي مصرف در ب

هاي  ها و توانمندي استفاده از تخصص ةكه اصالح و بهبود نحو ،ي انساني استنيرو
  .ثري در اصالح و بهبود الگوي مصرف باشدؤتواند گام بسيار م كاركنان موجود مي

  

  يمخاطرات برونسپار. 6
 امور ديگرسه با يمقادر  ،هاي نظامي پشتيباني سازمان و آماد هاي فعاليت يبرونسپار

 يكه برخ ين معنيبه ا ؛دارد يترتر و هوشمندانهآگاهانه يهايريگمياز به تصمين
 ين برونسپاريبنابرا. ان سازمان منجر شوديتواند به زيم راهبردن يشبرد ايا در په اشتباه

 هايي ميها و تصمدهيا ةست و همياز مخاطره ن يا خاله مياز تصم ياريز مانند بسين
جاد مخاطره در يا يهاحوزه .)Brueck, 1995: 28-47( شوديت ختم نميبه موفق يبرونسپار
  :كرد يبندتوان در چهار گروه دستهيرا م يبرونسپار

از افشا و انتشار اطالعات  كننده خودداري تأمين: كنندگاننيمأعملكرد ت ةحوز .1-6

ان كارفرما يضرر و ز و كارفرما شده يو گمراه يباعث سردرگم ،كارفرما براي
 يطلب استفاده و فرصت ها، سوءيتوانمند يينما بزرگ. را به همراه خواهد داشت

مرتبط با  يسپارگر مخاطرات برونياز د ،هشد حاصل يهاتيكننده از موقع نيمأت
 .باشدين حوزه ميا

د يگاهش بايت و جايحفظ موقع يك سازمان براي :يراهبرد هاي ميتصم ةحوز .2-6

 يمحور يستگيشا ،موارد بيشتردر . خود را حفظ كند يرمحو يستگيبتواند شا
 . د و دانش آن فاش گرددوش يد برونسپارينبا

از  يبرونسپار گروه يياجرا يو خطاها يتجربگ يب :يبرونسپار ياجرا ةحوز .3-6

 .  كرد استين رويا شكست ايو  يبروز مخاطرات در برونسپار هاي تگر عليد
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 يبرونسپار راهبردن يو تدو يزيربرنامه: انهريشگيو اقدامات پ يزيربرنامه ةحوز .4-6

سك يت ريرين گام در مدي، اوليبرونسپار يبالقوه برا يمورد نامزدها ويژه در هب
از  يتعداد كم وها قرار گرفته  سفانه كمتر مورد توجه سازمانأاست كه مت

اقدام نموده و اغلب  يبه برونسپار يآگاه يمند و از رونظام شكلها به  سازمان
 . اندآورده ين اقدام رويت كوركورانه به ايو تبع ير همراهد

تدابير پيشگيرانه و كنترل مخاطرات  ةبا توجه به توضيحات فوق و در راستاي توسع
، دقت يبرونسپار راهبردن يو تدو يزيربرنامهبرونسپاري راهكارهايي وجود دارد كه 

 يفرهنگ يها توجه به تفاوت كنندگان، عقد قرارداد جامع و شفاف،نيمأت ييدر شناسا
از اين دست  ،كننده و در نهايت استفاده از مشاوران خبره و باتجربهنيمأن كارفرما و تيب

  .دباش راهكارها مي
  

  يند برونسپاري اثربخشادر اجراي فر  عوامل موفقيت. 7
، انجام هاي نظامي پشتيباني سازمان و آماديند برونسپاري در ابراي اثربخشي فر

كه فراهم شدن بستري  است،ناپذير  اي از اقدامات اوليه، الزامي و اجتنابهمجموع
را و در نهايت بهبود الگوي مصرف يند برونسپاري اثربخش امناسب براي اجراي فر

  :)46: 1387بيطرف، ( باشند ا به شرح زير ميه اهم اين اقدام. درپي خواهد داشت

ي برونسپاري، خواست و عزم ترين عامل در اثربخش مهم: خواست و عزم قاطع .1-7

هاي  فعاليت برخيسازمان بر لزوم و ضرورت برونسپاري  يت ارشدقاطع مدير
و اكتساب  مينأت ةدر زنجير منتج از اجراي آن ةسازمان و ترسيم مزاياي بالقو
هر حركتي در سازمان كه مدير  بديهي است. استآمادوپشتيباني نيروهاي مسلح 
و منجر به شكست خواهد بود و  بيهودهاشد، حركتي ارشد حامي و پشتيبان آن نب

هيچ يك از مديران مياني يا عملياتي سازمان، بدون جلب حمايت مديريت 
  .نظارت خود نخواهند بود ةهاي حيط ارشد، مجاز به برونسپاري فعاليت
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فراهم آمدن بستر  ةالزم در زمين هاي ترين اقدام يكي از مهم :شوراي راهبري .2-7

 »شوراي راهبري برونسپاري«اي برونسپاري اثربخش، انتخاب مناسب براي اجر
مان است، مدير ارشد ساز ةكه تشكيل آن بر عهد شورااين  ةوظايف عمد. است

  :شده استزير بيان  به شكل
  ؛تعيين حدود برونسپاري ةسياستگذاري كالن در زمين) 1(

ر مقوالت سازي دهاي كالن تصميم و چارچوب راهبردهاها،  تعيين سياست) 2(
برونسپاري و  ياه هاي اتخاذ تصميم كنندگان، مفاد قراردادها، شيوهمينأارزيابي ت
  ؛مربوط هاي هساير نكت

 ؛اجرايي برونسپاري ةتعيين اعضاي كميت) 3(

 .كنندگانمينأنظارت بر چگونگي اجراي برونسپاري و تعامالت با ت) 4(

بسترسازي اجراي  براييكي از اقدامات اوليه و اساسي  :گذاريهدف .3-7

گذاري كالن در اين هدف. گذاري روشن استبرونسپاري اثربخش، هدف
 هاي هدف شكلبه  ها سازي اين هدفارتباط، توسط مديريت ارشد و شفاف
به  دهي تواند با پاسخاين اقدام مي. شودعملياتي، توسط شوراي راهبري انجام مي

  :زير محقق شود هاي پرسش
  شود؟ ري، چه مسائلي از سازمان حل ميبا اجراي برونسپا) 1(
، براي اجراي برونسپاري در سازمان يروشن و معين ها و داليل چه ضرورت )2(

  وجود دارد؟
قابل غير از برونسپاري، هاي ديگري چه گزينه ،براي حل مسائل مورد نظر )3(

  بررسي است؟
  نتايج مورد انتظار از اجراي برونسپاري چيست؟ )4(
 ند؟هست برونسپاري در سازمان كدام هاي اجراي موانع و محدوديت )5(

هاي شوراي  وظايف و مسئوليت بايددر اين قسمت،  :يند اجرايياطراحي فر .4-7

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                   #��� �$%� #������ &#��'�()��  *+,� �-�.� )/��� #-01� ... 94949494 

 

هاي سازمان  اجرايي، هر يك از اعضاي آنها و نيز هر يك از بخش گروهرهبري، 
 . روشن و معين گردد ،يند برونسپاريادر قبال فر

جرايي، بايد تالش خود را بر ا گروهشوراي رهبري و : ايجاد زبان مشترك. 5-7

يند ا، الزامات و چگونگي فرها پديدآوردن زبان و برداشت مشترك از هدف
ضمن اينكه در مورد كاركناني كه ممكن است تحت  ،برونسپاري متمركز كنند

ثير اجراي برونسپاري، شرايط شغلي آنها تغيير كند، بايد ظرافت و دقت كافي أت
  .داشته باشند

 شناختههاي محوري خود را هر سازماني بايد شايستگي :هاي محوريشايستگي. 6-7

. ، از واگذاري آنها به پيمانكاران بيروني پرهيز كندها و با توجه به هدف
هاي غير اصلي متمركز نموده و از ظرفيت آزاد شده در  برونسپاري را بر فعاليت

اين . هره گيردب امور ديگربهتر  انجامهاي محوري و شايستگي گسترشتقويت و 
هاي وظيفه نيز بايد توسط شوراي راهبريِ برونسپاري و با الهام از ديدگاه

  . سازمان انجام پذيرد راهبرديمديريت ارشد و نيز نظر مشاوران مديريت 

شوراي راهبري برونسپاري، بايد حدود برونسپاري را  :راهبرديريزي برنامه. 7-7

عبارت ديگر، خطوط قرمز برونسپاري  هب. يدرا تعيين نما نامزدهاشفاف و فعاليت 
برونسپاري  راهبرديهاي  گيريدر مورد جهت بايدضمن اينكه  ،را مشخص كند
اي، نوع و مدت منطقه يا يابي محلييابي ساده يا چندگانه، منبعاعم از منبع

كنندگان، خطوط كلي ارزيابي و انتخاب مينأقراردادها، نوع ارتباط با ت
  . شود گرفتهن و موارد ديگر تصميمي كنندگا مينأت

اگر برونسپاري به درستي مورد استفاده قرار گيرد، ابزار : خطرهاارزيابي . 8-7

تواند كاميابي سازمان را به همراه داشته باشد، اما چنانچه قدرتمندي است كه مي
، نه تنها ممكن است نشودمل كافي أدر استفاده از اين ابزار قدرتمند دقت و ت

ها و خسارات  تواند آسيبيك از منافع مورد انتظار حاصل نشود، بلكه مي هيچ
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از  پيششوراي راهبري  بايدرو  از اين. ناپذيري بر منافع سازمان وارد كندجبران
را تحليل كرده و هشدارهاي  لبهآغاز برونسپاري، مخاطرات كلي اين شميشر دو 

 ازبرخي . را طراحي و اجرا نمايد الزم ةالزم را اعالم نموده و اقدامات پيشگيران
هاي  هاي آمادوپشتيباني سازمان تواند در برونسپاري فعاليت ي كه ميهايخطر

  :باشد نظامي وجود داشته باشد، شامل موارد زير مي
   ؛انجام يا دريافت خدمات درخواستي برايافزايش زمان مورد نياز ) 1(
   ؛تجديد قواي نيروهاي پيمانكاري ةافزايش دور )2(
  ؛احتمال نقصان در خدمات آمادوپشتيباني دريافتي از پيمانكاران )3(
   ؛احتمال قطع خدمات پيمانكاران در شرايط سخت نبرد )4(
  .مربوط به تحركات و عمليات ةبرخي اطالعات محرمان ةاحتمال اشاع )5(

گوناگون در  هاي رزمايشها و  آزمون دربايد  خطرهابراي از بين بردن اين 
هاي نظامي آموزشي و رزمي، پيمانكاران در يك ساختار هماهنگ مورد آزمايش  عمليات

  .مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند ،امنيتي و تحليلي دقيق سامانةقرار گرفته و تحت يك 

يند ديگري نيازمند ايند برونسپاري نيز مانند هر فرااجراي فر: مين منابع و امكاناتأت. 7- 9

يند، اين موضوع بايد مورد دقت اامكانات است كه در ابتداي فر اي از منابع ومجموعه
اندازي و  ويژه براي راه هب(مورد نياز  ةتواند شامل بودجاين منابع مي. نظر قرار گيرد
دهي و هاي اطالعاتي، ساختار اجرايي، گزارش نظامها و  ، زيرساخت)يندااستقرار فر

. و موارد ديگري از اين قبيل باشد كنندگان مينأاي ت ارزيابي دوره ة، نحوثبت مستندات
و  شود ميسازي برونسپاري در سازمان فراهم ، زمينه براي پيادهپيشبا انجام اقدامات 

  .يند برونسپاري اثربخش اقدام نموداتوان نسبت به اجراي فرمي
  

  هاي برونسپاريمحدوديت. 8
كارگيري  هاجرا و ب يفراروهاي  ه، برخي محدوديتشد حال با توجه به مباحث مطرح
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 ،وسيله ينه اتا ب گيردبرونسپاري اثربخش را موشكافانه مورد بررسي و ارزيابي قرار مي
  . قرار دهيمهاي نظامي  ويژه سازمان هو بهاي امروزي  سازمان فرارويراهكارهاي مناسب را 

كار انجام  كردنباوريند برونسپاري، از سخت اترين مانع بر سر راه اجراي فر اساسي
هاي پيشين را يادآور  پذيري سازماننا كه همان انعطاف ،گيرد ت ميئنش ،توسط ديگري

. نمايد ها جلوگيري مي روند انجام فعاليت ةسازد و از بروز هرگونه تغييري در نحو مي
كه بحث  زماني ويژه به ؛البته شايد بتوان از منظر ديگري هم به اين موضوع نگريست

آنها به طرف مقابل خود  ياعتماد بيشايد اين نگرش مديران، از . گردد اعتماد مطرح مي
برقراري ارتباطات  مانندهايي  حل ت بگيرد كه البته اين موضوع در جايگاه خود راهئنش

 ، دارد...ها و  هاي جامع و كاربردي در خالل انجام فعاليت مناسب و باز، ارزيابي
)Auguste et al,2002:53-63( .اصالح و بهبود يند افراجرايي كردن  ةحلاين موضوع در مر

   .آيد وجود مي بهپذيري افراد در برابر تغيير نا انعطاف ه دليلالگوي مصرف نيز ب
معضل ديگر بر سر راه برونسپاري اثربخش، تغيير نگرش صحيح كاركنان و مديران 

 ويژه به با برگزاري جلسات توجيهي، در نگرش كاركنان و بايدرو ابتدا  از اين. باشد مي
 اصالح الگوي مصرفمديران سازمان، تغييري كه مبتني بر آگاهي به منافع حاصل از 

؛ چرا كه در غير اين صورت، صرف هزينه و زمان بيشتر و گزافي را انجام شودباشد، 
 ةاين امر هم آن است كه تنها توافق مديران رد موردقابل توجه در  ةنكت. خواهد طلبيد

يندها كافي نيست، بلكه از آنجا كه كاركنان سازمان اگونه فر اينانجام  موردباال در 
موافقت آنها جلب  ،بايد بيش از پيش ،ندهست  يند در ارتباطامستقيم با اجراي فرطور  به
  .دشو

كريستوفر هود، يكي از بزرگان و انديشمندان مبحث مديريت نوين در عصر حاضر 
ترين  او فرهنگ را از اساسي. ريسته استنيز از منظر متفاوتي به موضوع مورد بحث نگ

وي معتقد . شمارد برونسپاري امور برميويژه  هتغييرات سازماني بروي فراهاي  محدوديت
توان  چگونه مي ،كه فرهنگ يك سازمان، پذيراي بروز تغيير نيست است كه تا زماني
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كه  تا زماني. )Hood,1997:57-69( يكباره چنين تغيير دلخواهي را در يك سازمان پياده نمود
گريزي را بر همگان القا نمايد، چگونه  فرهنگ غالب بر يك سازمان، ثبات و تغيير

الگوي  و بهبودبرونسپاري  ماننديند مهمي ااجراي فر موردتوان انتظار داشت كه در  مي
پس بايد با ارائه و اجراي راهكارهاي مناسبي، . مواجه نشد فراوانيبا مشكالت مصرف 
د وريندهاي مافر گوناگونسازي نمود و زوايا و ابعاد  فرهنگ ،راي آن سازمانب دوباره

  . نظر را براي آنان بازشناساند تا اجراي هرچه كاراتر تصميمات اتخاذ شده حاصل گردد
  

  پيشنهادي براي برونسپاري الگوي. 9
ي در راستاي بهبود الگويند برونسپاري ا، براي اجراي فريادشدهبا توجه به موارد 

مبناي اين سه اصل نيز، اثربخشي و . باشيمبا سه اصل مهم مواجه ميمصرف 
. باشدميبا رويكرد اصالح الگوي مصرف رضايتبخش بودن نتايج حاصل از برونسپاري 

طراحي  الگويدر نظر گرفته شوند تا  الگواز ابتداي طراحي  درحال اين اصول بايه به
اين اصول عبارتند  .ل واقعي دارا باشدئا و مساسازگاري الزم را در اجر ،تشده در نهاي

   :از

   ؛دقيق و كامل تمام جوانب موضوع ةمطالع :اصل اول

با توجه موجود  كنندگانمينأهاي ت برونسپاري و توانايي ةتعيين محدود :اصل دوم

  ؛به اصول بهبود الگوي مصرف

با  و تجربي نظري گونة ههاي برونسپاري بجو و ارزيابي گزينهو جست :اصل سوم

  .هها و منافع حاصل هزينهدر نظر داشتن 
دهد و نشان مي به آنها اشاره شداصولي است كه  ةدهنده و برآورند نشان 2 نشانگر

اصل اول، هنگامي مورد . يند قرار دارنداكه هر يك از اين اصول در كدام مرحله از فر
ف منابع و امكانات، در راستاي اصالح و بهبود الگوي مصرگيرد كه اشاره قرار مي

احساس و  .دهندمورد توجه قرار را براي برونسپاري يك يا چند فعاليت گيران،  تصميم
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كنترلي هاي  فهرستنظارتي مناسب،  هاي سامانه ةوسيل هتواند بدرك چنين مواردي، مي
ست كه هوشمندي و اثربخشي الزم ا در اينجا هدف كلي اين. انجام شود... مرتبط و

هاي  پشتيباني سازمان و آمادهايي در  واكنش مناسب به چنين محرك ةارائ براي درك و
  . وجود داشته باشد نظامي

ست كه تنوع مفاهيم و ابزارهاي ا اين ،رسدآن ضروري به نظر مي بياناي كه نكته
هاي  در شناسايي فعاليت هايي باعث ايجاد اختالف بهبود الگوي مصرفمورد استفاده در 

ها را با  فعاليت ،گيري بين درونسپاري و برونسپاريرو تصميم اين و از شدهاصلي 
اين همان موضوعي است كه در اصل دوم مورد اشاره قرار . مشكل مواجه ساخته است

توان از در اينجا مي. شود انجام ميها گزينه ةدر گام بعدي، ارزيابي و مقايس. گرفته است
 بارهاچندمعياره نيز استفاده نمود كه گيري چندهدفه و هاي رياضي يا تصميم روش

گيري يند تصميمارو در فر از اين. قرار گرفته است گوناگونمورد توجه محققان 
- آوري و پردازش اطالعات كه همان اصل اول را متبادر ميگرد براي بايد ،برونسپاري

 منافعهاي برونسپاري و بين هزينه بايدهمچنين در برونسپاري  .ش شودكوش ،سازد
  . )Marshall et al, 2004: 554-562( مورد انتظار، تعامل و تعادلي مناسب برقرار نمود

و همچنين خواسته و  گوناگونو منابع  هاي هتوضيحات و مقالاين حال با توجه به 
پشتيباني  و آماد مديرانگردد كه ارائه مي الگويي، مديران آمادوپشتيباني هاي هدف
با  ،يند اصالح و بهبود الگوي مصرف سازمان متبوع خويشادر فربتوانند هاي نظامي  سازمان

 .دست يابندبرونسپاري  مورددر استفاده از آن، به يك تصميم اثربخش و رضايتبخش 
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  پشتيباني و در آماد برونسپاري اثربخش و رضايتبخش الگوينمودار  .2 نشانگر

  
آمادوپشتيباني روي فراهاي  محدوديت بارةدر ارائه شدههاي  دنبال بحث هب

به اين موضوع  بايدبرونسپاري،  راهبردكارگيري  هاجرا و ب مورددر  هاي نظامي سازمان

 ها ارزيابي ظرفيت

�8  ) �(��9)�

:�;+,� ����� 
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  . افزايش كيفيت است ةتر از انگيز كاهش هزينه، قوي ةكه همواره انگيز توجه داشتنيز 
از دسته موضوعاتي است كه شايد كمتر در مباحث مربوط به برونسپاري  مورد، اين
، قابليت موضوعات كيفي سواز يك كه  چرا ؛رزيابي مد نظر قرار گرفته استا ةو نحو
هاي جدي را  خود چالش ةسازي معيارهاي كيفي به نوب گيري كمتري دارند و كمي اندازه

هايي است كه بيش از  از آن دست مقوله ،ديگر، هزينه يسودر پي خواهد داشت و از 
بسياري از مباحث  چرا كه ؛د شدمورد توجه همگان واقع خواه موضوعاتساير 

گيري  اندازه موردآن دسته مشكالتي هم كه در  ،زند و از طرفي پيرامون آن دور مي
هاي  تواند يكي از چالش اين موضوع مي. باشد كيفيت مطرح است، را دارا نمي

برونسپاري و  هاي برونسپاري در آمادوپشتيباني نيروهاي مسلح بوده و دسترسي به هدف
  .جه اصالح و بهبود الگوي مصرف را با مشكل مواجه سازددر نتي

يند، بر ادهند و نه به فر پاداش مي ،ها به نتيجه ديگر، به اين موضوع كه سازمان جنبة
 دستيابي به ةنحو بارةاي را در اين معضل هم در جاي خود، مباحث گسترده. گردد مي

مطلوب و كارآمد  ندهر چان يندهاي داخلي سازمافر به عبارتي. سازد نتايج مطرح مي
. انتقاد واقع خواهند شد ةدست ندهند، در ورط هنتايج مطلوب را ب ،به هر دليلي اگر ،باشند

. اما متأسفانه وجود دارند ،ندشو از مباحث مطرح نمي بسيارياگرچه در  يادشدهدو عامل 
كارگيري  هد بتغييراتي را در رون بايدگرايي،  هزينه و نتيجه رگرايي ب در مورد تمركز

نباشد كه  گونه هاي موضوع مد نظر قرار گيرند و اين جنبه همةبرونسپاري ايجاد نمود تا 
  . )Weidenbaum, 2005: 311-315( به يك معيار، بيش از ساير معيارها توجه گردد

  

  گيرينتيجه
  اي اندازهرسد كه ابعاد موضوع اصالح و بهبود الگوي مصرف به  در پايان به نظر مي
بايد وارد صحنه شوند و ... نويسندگان، دانشگاهيان، مديران و ةگسترده است كه هم

چرا  ؛سازي نمايند هاي مدون، فرهنگ و برنامه پيوستههاي  آموزش راهاز  ،اين مهمبراي 
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همچنين الزم است در هر يك . دارد نيازسازي به استمرار و تكرار  كه آموزش و فرهنگ
هاي اصالح و بهبود الگوهاي  روش ،، كارشناسان مربوطانيآماد و پشتيبهاي  از حوزه

  . مصرف را در ابعاد مختلف ارائه دهند
، تالش شده تا با استخراج مروري ارائه شددر اين مقاله كه به صورت يك مطالعه 

بخش، ضمن بررسي و  ثر و رضايتؤيند برونسپاري مايك الگوريتم كلي براي فر
آمادوپشتيباني روي مديران فرامشكالت و موانع بالقوه،  يخطرها ،مزايا ،شناسايي منافع

را به  و آن كردرا تسهيل  راهبرديند برونسپاري، اجراي اين ادر فرهاي نظامي  سازمان
تا مديران مربوط  ستو از تبعات منفي آن كا نمودابزار اجرايي ساده و اقتصادي تبديل 

در راستاي اصالح و بهبود الگوي مصرف  برونسپاري راهبردثرتر از ؤاي مگونه هبتوانند ب
  .استفاده نمايندهاي موجود در سازمان خود  افراد و تخصصاز منابع، تجهيزات و حتي 
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