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 چکیده
های اصلی آن سازمان است که در این راه تحقق اهداف و ماموریت دغدغه اصلی هر سازمان

. از شود میسپاری نیز استفاده مختلفی از جمله برونراهبردهای برای اثربخشی بیشتر از 

های پشتیبانی و سپاری فعالیتبرونسنجی هدف، بررسی و امکان این رو این تحقیق با

یروی های پشتیبانی و خدماتی نفعالیت مورد مطالعههای نظامی )در سازمانخدماتی 

هوایی( انجام شده است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش 

آوری و با استفاده از  از پرسشنامه جمعهای الزم با استفاده  داده پیمایشی است. -توصیفی

وتحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری تحقیق مدیران و  مورد تجزیه دو  -یکا  آزمون

های باشند که به روش تمام شمار انتخاب گردیدند. یافتهفرماندهان نظامی هوایی می

ی یکی از الگوهای پیشنهادی  های نظامتحقیق حاکی از آن است که در سازمان

های امنیت سازمانی، فرآیندهای داخلی سازمان، منابع و توجه به مولفه سپاری برون

وری سازمانی، همسویی راهبردی و محیط بیرون از های سازمان، کارآمدی یا بهرهزیرساخت

های سپاری در سازمانسازمان است. بدون توجه به این الگو کارآمدی و اثربخشی برون

 نظامی با اشکال جدی روبرو خواهد شد.
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 مقدمه 

خود  تیرقاب تیمز شیو افزا توسعهی را برا یدیجد یو راهبردها ها حل راههمواره  ها سازمان

از طریق کاهش و کنترل  تواند مییکی از این راهبردهاست که  0سپاری برونو  کنند میجستجو 

متخصصین بیرون از سازمان، تمرکز سازمان بر  های مهارتعملیاتی، استفاده از  های هزینه

بیشتر سازمان منجر  پذیری رقابتهای محوری، بهبود کیفیت کاال و خدمات و ... به  توانمندی

همچون خودروسازی از  عیصنا یاگر چه در برخ سپاری برون .(111: 1110 ،1)برتلونی شود

و طرح موضوعات  کردیرو نیشدن ا ریاما از شروع فراگ ،برخوردار است ادییز سابقه نسبتاً

شاهد توسعه استفاده  ریهای اخ گذرد و در سال ینم ادییز زمان نیتام رهیزنج تیریو مد جادیا

 (.10: 0931 براه و مرتضوی، )چشم ایم هبودبخش خدمات  آن در عیدر کاربرد وس کردیرو نیاز ا

 یبوروکراس، و ناکارآمدی یطلب انحصار و نقد آن بر نینو برالیل های دئولوژییابروز و ظهور 

 نموده است گذاری هیپاسازی دولت را سازی و کوچکیمباحث مربوط به خصوصی، بخش دولت

 های سازماندولت و سازی سازی و کوچکیصوص( و متعاقب آن خ0: 1111، 9)آوریند جورج

 ظهور منصههای پست بروکراتیک )دولت پیمانی( به دولتی، در دو قالب شبه بازارها و دولت

از  یبیو تحوالت ترک رییتغ نیا جهیدرواقع نت( و 031: 0333، 0رسیده )باب و همکاران

 مانیبه روابط پ نینو یدولت تیریمحور مد و اصول بازار یخدمات دولت میسازی مستقیخصوص

 کیساختارهای بروکرات یبرای اصول اساس نیگزیجا عنوان که خود به دیمحوری مبدل گرد

 .(1: 1111 ،1)ایگر و همکارن گردد یم یتلق

بزرگ، متوسط و حتی کوچک به عنوان یکی المللی بینهای از شرکت بسیاریدر  سپاری برون

روش مناسب  سپاری برونشود. افزایش درآمدها تلقی میها و از راهکارها برای کاهش هزینه

ها ، ارتقای مهارت، بهبود خدمات، تمرکز روی فرآیندهای اصلیها برای کاهش هزینهسازمان

اخیر توسعه کشور و  های برنامهمطالعه  شود.ها میتلقی شده و باعث افزایش کارایی و بازده آن

اران و ذگدهد که سیاستنشان میکشور توسعه ، پنجم و ششم به ویژه برنامه چهارم

به منظور واقف شده و  راهبردنیز به ضرورت توجه بیش از پیش به این  مردان دولت

اند. های توسعه کشور جای دادهگری، این مفهوم را در دل برنامهو کاهش تصدی سازی کوچک
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صوصی و دولتی نیز نشان از های کشورمان اعم از خهای اخیر رفتار بسیاری از سازماندر سال

 در کشورمان دارد.  سپاری برونتوجه به مقوله 

و  گردد میمحسوب ترین تصمیمات سازمانی  سپاری یک فعالیت، یکی از پیچیده تصمیم برون

اتخاذ این  بیشتری برخوردار است و های پیچیدگینظامی از  های سازماناین تصمیم در 

گذار  سپاری، مستلزم شناسایی کلیه عوامل تاثیر تصمیم، به عنوان بخش نخست فرآیند برون

ها و موانع موجود از سوی دیگر بررسی همه  سپاری از یک سو و خطرپذیری است. منافع برون

های دفاعی و سپاری را در سازمانضرورت توجه به موضوع برونجانبه و دقیق این تصمیم 

 اجتناب ناپذیر ساخته است.  ینظام

های نظامی(، با ها بدون تجزیه و تحلیل اولیه )باالخص برای سازمانفعالیت سپاری برون

دنبال ه باالیی همراه خواهد بود و در مواردی ممکن است عواقب نامطلوبی را ب خطرپذیری

برای برخورد با  داشته باشد. به همین دلیل ضروری است تا با اتخاذ یک رویکرد و روش علمی

ناشی از این فرآیند را فراهم آورد. از طرفی گستردگی و  پذیری خطراین پدیده موجبات کاهش 

نماید تا هرگونه اقدام ایجاب می های نظامیدر سازمانهای خدماتی و پشتیبانی تنوع فعالیت

پس از یک بررسی جامع علمی صورت پذیرد تا خطاهای احتمالی به حداقل  را در این مقوله

 ممکن کاهش یابد. 

مشخص گردد و با در نیروی هوایی سپاری در نهای بروها، موانع، حوزهچالش داردلذا ضرورت 

ها و لحاظ نمودن مالحظات امنیتی برای آن خاص یک سازمان نظامی نظر گرفتن شرایط

در صورت عدم تحقق این امر عالوه بر فربه شدن سازمان به دلیل ورود  ئه نمود.راهکار عملی ارا

های جاری سازمان های ناشی از آن موجبات افزایش هزینهو وابستگی های جدیدآوری فن

 روزافزون سازمان است. پذیری انعطافو  سازی چابکگردیده که این امر مغایر با 

، تاثیر این اقدام را بر سپاری برونگونه که باید در هنگام نها آبا توجه به اینکه اغلب سازمان

ها با مشکالت مختلفی به  و سازمان در نظر نگرفته و عملکرد خود ، فرآیندهاروی نیروی انسانی

نتایج حاصل از حل این اند. نفعان مواجه شده لحاظ بار مالی، حقوقی، اجرایی و ارتباط با ذی

های بزرگ محسوب سازمانمصادیق که یکی از نیروی هوایی  برای سازمانی همچون مشکل

ها، ... و در نهایت ارتقای پذیری، کاهش هزینهتواند مزایایی مانند چابکی، انعطافگردد میمی

 همراه داشته باشد.  را بهتوان رزمی 

موثر  های مولفهو  ها شاخصبنابراین مسئله اصلی تحقیق مبتنی بر این مفهوم اساسی است که  

 های نظامی کدام است؟در سازمان سپاری برونبر 
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، با یروی هوایینسپاری منطبق با نتایج این تحقیق در سازمانی نظامی همانند توسعه برون

 برنامهتحقق تجهیزاتی و....( در راستای  منابع انسانی، مادی،سقف سازمانی و امکانات محدود )

جهت  درسازی  ها و کوچک وری، کاهش هزینه مبنی بر ارتقای بهرهکشور توسعه  ششم  پنجم و

انرژی، توان و این سازمان  تا سبب خواهد شدخود  دهیپیچاهداف و وظایف راهبردی و تحقق 

در این راستا ضرورت وقت خود را صرف تحقق اهدف کلیدی و ماموریت اصلی خود نماید و 

 .نماید سپاری برونبانی و خدماتی خود را های جانبی، پشتیتعدادی از فعالیتدارد که 

سپاری های اثرگذار در فرآیند برونبنابراین هدف اصلی و اساسی این پژوهش شناخت مولفه

باشد. در راستای دستیابی های نظامی با تاکید بر ماموریت و ساختار نیروی هوایی میسازمان

 های فرضیهبه این هدف اساسی و متناسب با الگوی مفهومی، تحقیق پیش رو به دنبال آزمون 

 :باشد میزیر 

از نظر امنیتی با  سازمان نیروی هواییهای پشتیبانی و خدماتی فعالیت سپاری برونفرضیه اول: 

  مشکلی مواجه نخواهد بود.

از نظر وجود  سازمان نیروی هواییهای پشتیبانی و خدماتی یتفعال سپاری برونفرضیه دوم: 

 .ها با مشکلی مواجه نخواهد بودمنابع و زیرساخت

از نظر  سازمان نیروی هواییهای پشتیبانی و خدماتی فعالیت سپاری برونفرضیه سوم: 

 است.  پذیر امکانها و روش انجام فعالیت هافرآیند

از نظر  سازمان نیروی هواییپشتیبانی و خدماتی  های فعالیت سپاری برونفرضیه چهارم: 

 وری به نفع سازمان است. بهرهو  کارآمدی

ها و با سیاست سازمان نیروی هواییپشتیبانی و خدماتی  های فعالیت سپاری برونفرضیه پنجم: 

 همسویی دارد.  سازمان نیروی هواییرهنامه 

از نظر شرایط  سازمان نیروی هواییپشتیبانی و خدماتی  های فعالیت سپاری برونفرضیه ششم: 

 . است پذیر امکانمحیطی 

 

  پژوهش های مبانی نظری و پیشینه

دولتی و نظامی در خارج و داخل کشور تحقیقات  های سازمانخدمات  سپاری بروندر خصوص 

 مختلفی ارائه شده است که در ادامه تعدادی از آنها اشاره خواهد شد. 

( یک ماتریس تصمیم موزون را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی مناسب بودن خدمات 1119)بال 

و  ها پیچیدگی( مشکالت، 1111ارائه کرده است. ویدن بوم ) سپاری برونای برای کتابخانه
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( در پژوهشی عواملی 1111سپاری را بررسی کرده است. ایتی و همکاران )برون های محدودیت

، روابط مناسب و درک درست و عوامل مربوط به نیروی انسانی را موثر بر نظیر رهبری هوشمند

( با ارائه مدلی 1111. حفیظ و همکاران )دانند می ها فعالیتسپاری  استراتژیک برون های جنبه

 .کنند میتعیین  سپاری برونغیرمحوری سازمان را برای  های فعالیت AHPمبتنی بر 

فرایند کسب و کار ارائه کردند که در  سپاری برون( مدلی را در مورد 1111یانگ و همکاران )

هزینه، تمرکز بر مزیت  جویی صرفهنظیر  –آن عوامل موثر بر چنین تصمیمی با توجه به مزایا 

امنیت اطالعات، از  چون هم – ها ریسکو کیفیت محصوالت،  پذیری انعطافرقابتی، افزایش 

. گردد میکارگری و مشکالت روحی کارکنان ارزیابی  های اتحادیهکنترل مدیریتی،  دست رفتن

ارائه کردند که در  سپاری برون( چارچوبی مدیریتی برای خرید خدمات 1113تیت و الرام )

 تمرکز دارد.  کنندگان تامینهشت مرحله ارائه دادند که بیشتر بر انتخاب صحیح 

راهبردی چارچوبی  سپاری برون( در تحقیقی با عنوان چارچوبی برای تصمیم 0931الفت )

تامین بدنه خودرو سمند  سپاری برونراهبرد در زمینه  3سناریو و  91معیار تصمیم و  1شامل 

( در تحقیقی 0939برای شرکت ایران خودرو ارائه نموده است. رجبی مسرور و همکاران )

را ارائه  و توسعه قیتحق های پروژه سپاری برون هایسکیر یفیک یابیزو ار ییالگوی شناسا

خدمات  سپاری برون( در تحقیقی به ارائه راهکاریی برای 0930) زاده قاضیدادند. توفیق و 

مراحل و پیمانکاران  بندی اولویتتحقیق و توسعه دفاعی شامل تعیین قابلیت طرح و  های طرح

طرف  های شرکت اثربخشی( در تحقیقی به بررسی 0930پرداخته است. عیسایی و کاشانیان )

سوم آماد و پشتیبانی در ترابری نظامی با استفاده از مدل بورک لیتون پرداخته است.  ابطحی و 

اقالم بالاستفاده خدمتی در راستای  سپاری برون( در تحقیقی به بررسی راهبرد 0931رضایی )

 . اند پرداختهبهبود عملکرد در مرکز فروش ناجا 

 030در لشکرکشی به یونان در سال  هشارنویسد که خشایانگار نامور یونانی می هرودوت تاریخ

نویسد که ی تامین سود برده است. او میخصوص زنجیره کشتی در 9111از  یش از میالدپ

توانست بزرگترین بوده و می نظیرپشتیبانی در ارتش ایران در دنیا بیسیستم تامین و 

ها از آنان پشتیبانی کند. تا پیش خواهد گسترش دهد و ماهجهان را به هر جا که می های ارتش

از امپراطوری هخامنشی، زنجیره تامین و پشتیبانی سپاه در دنیا بصورت تجاوز و غارت روستاها 

و بعدها بصورت مبادله کاال به کاال بود ولی داریوش بزرگ، شاه  و شهرهای سر راه بود

داری و زنجیره تامین سپاه هخامنشی نخستین کسی بود که با ضرب سکه تحول بزرگی در سپه

های سپاری در تامین نیازمندیها بوجود آورد و نخستین بار مفهوم برونخود در لشکرکشی
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های خود را در خت پول به بازرگانان، تامین نیازمندیارتش از آنجا شکل گرفت که او با پردا

داد. زمانی که ارتش ایران از صحرای سینا عبور جنگ و در زمان مناسب به آنها سفارش می

ای از پیش تعیین کرد، بازرگانان مصری برابر قراردادشان برای سپاه ایران در هزاران نقطهمی

ها را تامین کرده بودند تا عبور از صحرا یازمندیشده توسط طراحان جنگی ایران آب و سایر ن

 .(0933 ،یدی)جن پذیر شودامکان

آوری مالیات به پیمانکاران ، واگذاری فعالیت جمع(1111) 0ی آندریو و نادا کاکابادسهبه عقیده

بوده است. در قرون هجدهم و  سپاری برونها نخستین شکل )توسط دولت(، در زمان رومی

، نگهداری ها زندان، مدیریت ها های خیابان چراغنوزدهم میالدی، در انگلستان عملیات نگهداری 

های واگذار شده به پیمانکاران بوده است. تقریبا در ها، فعالیتآوری مالیاتها و جمعبزرگراه

و در فرانسه، ساخت و مدیریت  های پستیهمین زمان در امریکا و استرالیا، تحویل محموله

 اند.شده سپاری برونآهن و توزیع منابع آب خطوط راه

به نسبت طوالنی برخوردار است. در  ای سابقهسپاری از  نیز موضوع برون های نظامی سازماندر 

، فرمانده تدارکات جنگ به مقدار زیادی از خدمت 0311ل جنگ مکزیک در سال خال

تش، برای حمل و نقل استفاده نمود، ولی تنها یک دهه پس از جنگ پیمانکاران بیرون از ار

)چشم  برای استفاده از پیمانکاران در زمان جنگ شکل گرفت ریزی برنامهویتنام بود که مفهوم 

برای  سپاری برونواژه سابقه طوالنی داشته،  سپاری بروناینکه  رغم علی .(11: 0931براه، 

جهت واگذاری انجام  1میالدی برای تشریح تصمیم سازمان کداک 0333نخستین بار در سال 

به عنوان یک راهبرد به کار   9تابع آی. بی. ام های سازمانهای اطالعاتی خود به یکی از  فعالیت

های دولتی،  سازمانبه سرعت گسترش یافت و  سپاری برونپس از آن زمان، استفاده از و رفت

استفاده نمود  آن ازمختلف از قبیل تولید و خدمات،  های مقولهو حتی نظامی در  یخصوص

ها و  به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان به تدریجسپاری  برون .(11: 0931 طرف،ی)ب

رد توجه مدیران و مسئوالن های اخیر مو در سال سازی کوچکدر قالب  وری بهرهارتقای 

  .(011: 0930قرار گرفته و به طور مختلفی به اجرا در آمده است )باقری،  ها سازمان
تولیدی و صنایع  های بخشصورت گرفته در این حوزه عمدتا در  های فعالیتدر گذشته عمده 

مختلف از جمله خودروسازی، پوشاک، فناوری اطالعات و ... مورد استفاده قرار گرفته و رو به 
در بازار  پذیری رقابتنظامی که عامل  های سازمانبخش خدمات و  گسترش بوده است. اما در
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باشد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رشد بخش خدمات و  در آنها مد نظر نمی
 های سازماناهمیت موضوعاتی مانند کارایی کیفیت، هزینه و ارزش، کریم ارباب رجوع که در 

خدماتی نیز مورد توجه قرار گرفته  های های بخش فعالیتسپاری  برون ،نظامی مطرح شده است
 .(0931است )عالم تبریز، 

های داخلی یک کسب و کار به یک  یا فعالیت فرآیندهااگذاری انجام را و سپاری برونالوانی 
ها  برخی از فعالیت سازمان. هنگامی که یک داندمیجی تحت قرارداد مشخص خار کننده تأمین

یا سازمان خود بسپارد  سازمانای در بیرون از  کننده یا فرآیندهای کسب و کار خود را به عرضه
 .(13: 0933 ،ینامند )الوان می سپاری بروناین عمل را 
چنین امری در واقع در حکم ": گوید میو آثار آن  سپاری بروندر ارتباط با ( 0333)پیتر دراکر 

جهان فردا است. این بدان معناست که دیگر الزامی  های سازمانتحولی بنیادین در ساختار 
های بزرگ به ها و دانشگاهبزرگ تجاری، ادارات دولتی، بیمارستان های شرکتنیست که 

تشکیالتی بدل شوند که تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل 
نتایج قابل اعتنایی را بدست و که درآمدهای عالی  شوند میموسسات به تشکیالتی تبدیل 

کارهایی رو  اند یافتهتمرکز دارند که بخاطر آن ماموریت  هایی فعالیتآورند. زیرا تنها بر  می
و  شناسند میانجام دهند که دقیقا به اهداف سازمانی آنها مربوط است. کارهایی را که به خوبی 

ها آن دهندگان انجامی که دارند به آن آشنا هستند و به نسبت ارزش و اعتبار های کاریریزهبه 
به نهادهای بیرونی  ها سازمانکنند، بقیه کارهای خدماتی اینگونه دستمزد و کارانه پرداخت می

 ،هایی که با شکست روبرو شده اند نیستسپاری فقط مربوط به سازمان برون "شود.واگذار می
 اند. موفق نیز اهمیت این موضوع را به خوبی درک کرده های سازمانبلکه امروزه 

گردد که با راهبردهای بلند محسوب می یزمانی راهبرد سپاری برون :یراهبرد سپاری برون
چندین سازمان را  سپاری برونمدت سازمان همسو بوده و بر آن اساس تنظیم گردد یا منافع 

 برای سازمان مهم تلقی شود.ت و چه منفی چه مثب سپاری برونکند و نتایج حاصل از  ثرأمت
عبارتست از تصمیم راهبردی یک سازمان به منظور واگذاری فعالیتی که  0راهبردی سپاری برون

راهبردی با  سپاری برونبیرونی. بنابراین  کننده تامینشود به  در داخل سازمان انجام می
 انداز چشمراهبردی با توجه به  سپاری برون. باشد راستا میسازمان هم بلندمدت راهبردهای

فعلی و آینده سازمان به بررسی موضوع  های آینده، ساختار، مزیت رقابتی، عملکرد و هزینه
های مرتبط با کسب و کار اصلی سازمان راهبردی به فعالیت سپاری برون .پردازد سپاری می برون

مزیت رقابتی ایجاد نماید و منجر به خلق  تواند میکه به صورت بالقوه و بالفعل  های فعالیتو 
راهبردی با تغییر مرزهای  سپاری بروننجا که آاز  .کند میارزش برای سازمان شوند، اشاره 
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چشم ) سازمان مرتبط است، همانند کسب وکار و راهبرد اصلی سازمان در نظر گرفته می شود
 .(19: 0933براه و مرتضوی، 

سپاری که بتواند فرآیندهای مساله  به برون یعبارتست از یک نگاه راهبرد یراهبرد سپاری برون
وری، مشکالت ترک کارکنان و امثال آن را در یک نگاه بلندمدت حل کند. بر  دار، وضع بد بهره
بلندمدت سازمان هم  راهبردهایخواهد شد که با  یزمانی راهبرد سپاری بروناین اساس اقدام 

بعد از گذشت چندین سال پدیدار گردد و نتایج مثبت یا منفی  سپاری نبروراستا شود، منافع 
عبارتست  یراهبرد سپاری برونبه بیان دیگر  ای برخوردار باشد. آن برای سازمان از اهمیت ویژه

وری، دار، وضع بد بهرهکه بتواند فرآیندهای مسئله سپاری برونبه  یاز یک نگاه راهبرد
حل کند. بر این اساس اقدام  امثال آن را در یک نگاه بلند مدت مشکالت ترک کارکنان و

راستا شود، های بلندمدت سازمان همخواهد شد، که با راهبرد یراهبرد زمانی سپاری برون
بعد از گذشت چندین سال پدیدار گردد و نتایج مثبت یا منفی آن برای  سپاری برونمنافع 

 .(11: 0933)خداوردی، برخوردار باشد ای ویژهاهمیت  سازمان از

 های سازمانهای آماد و پشتیبانی  فعالیت سپاری برون های نظامی:سپاری در سازمانبرون 
دارد؛ به  تری هوشمندانهو  تر آگاهانههای  گیری نظامی، در مقایسه با امور دیگر نیاز به تصمیم

به زیان سازمان منجر شود.  تواند میدر پیشبرد این راهبرد  ها اشتباهاین معنی که برخی 
ها و  خالی از مخاطره نیست و همه این ایده ها تصمیمنیز مانند بسیاری از  سپاری برونبنابراین 
( 1119) 0عیسایی به نقل از برتولینی شود.به موفقیت ختم نمی سپاری برون های تصمیم

 کرده است:  بندی دستهرا در چهار گروه زیر  سپاری برونایجاد مخاطره در  های حوزه
از افشا و انتشار اطالعات برای کارفرما،  کننده تأمین: خودداری کنندگان تأمینحوزه عملکرد 

 باعث سردرگمی و گمراهی کارفرما شده و ضرر و زیان کارفرما را به همراه خواهد داشت. 
یک سازمان برای حفظ موقعیت و جایگاهش باید بتواند شایستگی  راهبردی: های تصمیمحوزۀ 

شود و دانش  سپاری برونمحوری خود را حفظ کند. در بیشتر موارد، شایستگی محوری نباید 
 آن فاش گردد.
 های علتاز دیگر  سپاری برونبی تجربگی و خطاهای اجرایی گروه  :سپاری برونحوزۀ اجرای 

 و یا شکست این رویکرد است. سپاری برونبروز مخاطرات در 
به ویژه در  سپاری برونو تدوین راهبرد  ریزی برنامه و اقدامات پیشگیرانه: ریزی برنامهحوزۀ 

، اولین گام در مدیریت ریسک است که متأسفانه کمتر سپاری برونمورد نامزدهای بالقوه برای 
و از روی آگاهی  مند نظامشکل  به ها سازمانها قرار گرفته و تعداد کمی از مورد توجه سازمان

 .اند آوردهاقدام نموده و اغلب در همراهی و تبعیت کورکورانه به این اقدام روی  سپاری برونبه 
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نتایج پیشینه تحقیق و هم چنین مبانی نظری موضوع و مصاحبه با خبرگان، حاکی از آن است 
زیر  های مولفهبویژه در موارد نظامی و دفاعی، بایستی  سپاری برونکه پیرامون زنجیره تامین و 

 را مد نظر قرار داد.
اطالعات در برابر افشای تاسیسات و تجهیزات و حفاظت از عبارت است از امنیت  الف( امنیت:

این حفاظت نباید به   غیر مجاز، انتقال، تغییر و خرابی چه بصورت عمدی و چه بصورت سهوی.
ای باشد که دسترسی به اطالعات را دچار اختالل کند بدین معنی که هر فرد مجاز که  گونه

 قصد دسترسی به اطالعات را دارد باید بتواند در اسرع وقت آن را بیابد. 
امنیت در  سازی پیادهامنیت در سطح یک سازمان بسیار متفاوت است با و حفظ  سازی پیاده

. بسیاری از کارهایی که در خصوص امنیت یک سازمان باید است یک دستگاه رایانه شخصی

ای. چه بسا عدم رعایت اصول  انجام شود از نوع تصمیمات مدیریتی است و نه فنی و رایانه

ممکن است به وقوع سازمانی  رسانی اطالعامنیتی ساده توسط پرسنل که به دلیل ضعف 

ها باشد. بنابراین چنین گستره وسیعی از ویروس ترین قویاز  تر خطرناکبپیوندد شاید 

موضوعات امنیتی نیاز به یک سیستم مدیریت دارد تا بتواند امنیت را با کیفیتی مطلوب برای 

  .(0931، احمدی) به ارمغان بیاورد ها سازمان

اصلی سازمان است و  بندی اسکلتسازمان و  های داراییمنابع به عنوان  ها:و زیرساخت منابعب( 

های انسانی مانند تعداد های فیزیکی مانند کارخانه، تجهیزات و مکان، داراییشامل دارایی

)اعرابی،  باشدسازمانی از قبیل شهرت و فرهنگ می های داراییهای آنان، کارکنان و مهارت

0931).  

اند در فضای رقابت باقی منابع در دسترس یک سازمان محدود است و سازمان برای آنکه بتو

 هایشایستگیبماند و توان خود را برای ادامه حیات حفظ نماید ناچار است تا منابع خود بر 

هایی که اهمیت حیاتی برای شایستگی اصلی فرآیندها یا فعالیت. خود متمرکز نماید اصلی

سپاری هستند. انجام همه هستند که مناسب برون سازمان ندارند از جمله فرآیندهایی

دارد  فرآیندهای مربوط به یک سازمان در داخل خود سازمان نیاز به منابع، تخصص، و توجهی

عیسایی، ) که اغلب به اندازه کافی در اختیار سازمان نیست و باید از منابع خارجی تهیه شود

ارزشمندی هستند که  های دارائیپیشرو معتقدند که کارکنان جزء  های سازمان .(31: 0933

در گردونه  ها سازمانکه این  گردند میو باعث  کنند میمزیت رقابتی ایجاد  ها سازمانبرای 

 .(1113قابت باقی بماند )اقبال، ر
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فرآیند به معنای سلسله اقدامات متوالی است که در درون یک سازمان : فرآیندهای داخلیپ( 
پذیرد و داخلی به معنای درونی و مربوطه به داخله یک برای نیل به یک هدف خاص صورت می

 .(11 :0911)محب علی،  کشور، یک ناحیه، یک موسسه، سازمان و یا غیره است
توان به معنای کارآزموده و شایسته و سودمند است. کارآمدی را می یکارآمد: کارآمدیت( 

 جویی صرفهبرآیند کارایی و اثربخشی تعریف نمود. هر قدر در استفاده و مصرف منابع سازمانی 
 .(91: 0911)محب علی، شود شود سازمان کارآمدتر تلقی می

طرف و جانب است و همسو متشکل از پیشوند شباهت و سو به معنای : همسویی راهبردیج( 
ست و راهبردی به مواردی اطالق راستایی آمده ا همانندی است و همسویی به معنای هم

 .(0911)بهشتی،  مدت باشدبلند و که دربرگیرنده موضوعی کالن گردد می
بلند مدت سازمان  راهبردهایگردد که با محسوب می یزمانی راهبرد سپاری برون طورکلی به

چندین سازمان را متاثر کند و  سپاری برونهمسو بوده و بر آن اساس تنظیم گردد )یا منافع 
برای سازمان مهم تلقی شود.( به عبارت چه مثبت و چه منفی  سپاری بروننتایج حاصل از 

شود که تعامل تنگاتنگ و معنادار بین مطرح می یسپاری راهبرددیگر زمانی بحث برون
 و موارد زیر به شکلی جدی مورد نظر باشد. سپاری برون

 سازمانی نگرش و چشم انداز آینده -

 سازمان بنیادی حال و آینده های صالحیت -

 سازمان ساختار حال و آینده -

 سازمان عملکرد حال و آینده -

 .برتری راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی در حال و آینده -

و چیزی که اطراف چیز دیگری را بگیرد بوده و  کننده احاطهمحیط به معنای : چ( محیط بیرونی
بیرونی منسوب به بیرون به معنای مقابل اندرونی، و خارج و ظاهر هر چیز است. )محیط 

  .(0911)بهشتی،  بیرونی یعنی محیطی غیر از محیط مورد نظر و شناخته شده است(
خصوصی در نظر گرفته  در ابتدا، تنها دو محرکه اصلی )اقتصادی و راهبردی( برای بخش

دولتی مدنظر  های سازمان، توسط سپاری برونو عوامل سیاسی، اغلب به عنوان محرک  شد می
عوامل محیطی را نیز  توانگرفت، اما با تغییرات مستمر در محیط خارجی سازمان، میقرار می

  .به این عوامل اضافه کرد
کنند  سپاری برونبه  در محیط کار، اقدام پذیری انعطافها ممکن است به منظور کسب سازمان

عملکرد را بهبود دهند.  تا از این طریق بتوانند با عدم اطمینان محیطی، روبه رو شوند و
توانایی شرکت در زمینه تطبیق با  هایی برای افزایش دربرگیرنده تالش درونی پذیری انعطاف

 پذیری انعطافوظایف سازمان ) یا شرایط در حال تغییر، از طریق تعدیل نیروی کار درونی
پذیری بیرونی از  است.( در حالی که انعطاف داخلی های فعالیتتعداد  پذیری انعطافیا  ها فعالیت

شود )مارتینز  ها، حاصل میآن سپاری برونبیرونی و  طریق به کارگیری تغییراتی در نیروی کار
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توان برای تحقیق بیان زیر را می . بر اساس آنچه بیان شد مدل مفهومی(13: 1111و همکاران، 
  نمود.

 
 ( مدل مفهومی تحقیق0) نمودار

 پژوهش شناسی روش

 -و ازنظر ماهیت و روش توصیفی است تحقیقات کاربردی نوع از هدف لحاظ به تحقیق این

و باالتر  03باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و فرماندهان با جایگاه شغلی پیمایشی می

های صفی  تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر شاغل در ستاد نیروی هوایی و یگاندارای مدارک 

آوری  باشند که به روش تمام شمار انتخاب گردیدند. ابزار اصلی جمعمستقر در تهران می
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های پرسشنامه با بررسی ادبیات موضوع، باشد که گویه در این تحقیق پرسشنامه می ها داده

 ا خبرگان تهیه گردید. اسناد و مدارک و مصاحبه ب

ها و روایی پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام بودن گویه

نظران و اساتید تأیید گردید و  ها توسط خبرگان، صاحب همچنین کفایت کمیت و کیفیت آن

که میزان همچنین در این تحقیق برای محاسبه پایایی از طریق پیش آزمون تعیین گردید 

محاسبه گردید که ضریب حاصله بر قابلیت اعتماد  391/1ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ 

)میانگین( و  های آمار توصیفیروش ازپژوهش در این  باالی پرسشنامه صحه گذاشت.

از طریق  شده یآور جمعاطالعات  وتحلیل یهجهت تجزاستنباطی )کای دو( و نمودار راداری، 

 ت.استفاده گردیده اسو آزمون فرضیات  پرسشنامه

 

 ها وتحلیل داده ها و تجزیه یافته
 تحقیق های یافته )الف

از نظر  سازمان نیروی هواییهای پشتیبانی و خدماتی فعالیت سپاری برونآزمون فرضیه اول: 

 امنیتی با مشکلی مواجه نخواهد بود.

 31برای سطح اطمینان ( 11/00)دو  -کایشود مقدار بدست آمده  همانطور که مشاهده می

در نتیجه  باشد، یم شتریب ( 033/3) دو جدول یشاخص کابینی شده  مقادیر پیشاز  درصد

 سپاری برونشود یعنی نهاجا برای ( پذیرفته میH1( رد و فرض یک )H0فرض صفر )

 .خواهد بودنهای پشتیبانی و خدماتی از نظر امنیتی با مشکل مواجه  فعالیت

 های پشتیبانی و خدماتیفعالیت سپاری بروندو وضعیت آمادگی امنیتی برای   -محاسبه آماره کای( 0)جدول 

  
 مقدار مورد انتظار

(E) 

 مقدار مشاهده

 (O) شده

 

 خیلی کم 0 0/1 11/1 3/1

 کم 1 0/1 91/03 111/9

 متوسط 00 0/1 11/11 111/3

 زیاد 3 0/1 11/1 0/1

 خیلی زیاد 0 0/1 11/1 3/1

 جمع 91 91 ....... 11/00

 

  

E

EO 2)( 2)( EO 
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دو  مربوط به فرضیه اول -یکا یمنحن (1)نمودار  

از نظر  سازمان نیروی هواییهای پشتیبانی و خدماتی فعالیت سپاری برونآزمون فرضیه دوم: 

  .ها با مشکلی مواجه نخواهد بودوجود منابع و زیرساخت

 31سطح اطمینان  یبرا( 111/01دو ) -کای ت آمدهمقدار بدس شود یمهمانطور که مشاهده 

در نتیجه  ،باشد یم شتریب ( 033/3) دو جدول یشاخص کاشده  بینی پیشمقادیر از  درصد

های پشتیبانی و فعالیت سپاری برونیعنی  شود یپذیرفته م H1رد و فرض یک  H0فرض صفر 

 با مشکل مواجه نخواهد بود. هاخدماتی نهاجا از نظر وجود منابع و زیرساخت
 هاهای پشتیبانی از نظر وجود منابع و زیرساختفعالیت  سپاری بروندو وضعیت آمادگی  -آمار کای (1)جدول         

  
 مقدار مورد انتظار

(E) 

 مقدار مشاهده

 (O) شده

 

 خیلی کم 0 0/1 01/13 11/0

 کم 1 0/1 91/03 111/9

 متوسط 10 0/1 01/109 91/99

 زیاد 0 0/1 11/1 3/1

 خیلی زیاد 0 0/1 11/1 3/1

 جمع 91 91 ....... 111/01

 

 

 

 

 

 
دو مربوط به فرضیه دوّم -یکا یمنحن (9) نمودار  

E

EO 2)( 2)( EO 
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از نظر  سازمان نیروی هواییهای پشتیبانی و خدماتی فعالیت سپاری برونآزمون فرضیه سوم: 

 ها امکان پذیر است. و روش انجام فعالیت هافرآیند

 31سطح اطمینان  یبرا( 111/10دو ) -مقدار بدست آمده  کای شود یهمانطور که مشاهده م

در نتیجه  ،باشد یم شتریب( 033/3) دو جدول یشاخص کابینی شده  مقادیر پیشاز  درصد

های پشتیبانی و فعالیت سپاری برونیعنی  .شود یپذیرفته م H1رد و فرض یک  H0فرض صفر 

 خواهد بود.امکان پذیر  های داخلیفرآیند خدماتی نهاجا از نظر
 هافرآینداز نظر  های پشتیبانیفعالیت سپاری بروندو وضعیت آمادگی برای  -محاسبه آماره  کای (9)جدول 

 

 
 مقدار مشاهده ( Eمقدار مورد انتظار)

 (Oشده)

 

 خیلی کم 1 0/1 91/03 111/9

 کم 1 0/1 91/03 111/9

 متوسط 01 0/1 91/001 11/01

 زیاد 1 0/1 91/1 111/1

 خیلی زیاد 0 0/1 11/1 3/1

 جمع 91 91 .............. 111/10

 

 
 

 

 
 

 
 دو مربوط به فرضیه سوّم -یکا یمنحن( 0)نمودار 

سازمان نیروی های پشتیبانی و خدماتی  فعالیت سپاری برونآزمون فرضیه چهارم: احتماالً 

 وری به نفع سازمان است. بهرهو  از نظر کارآمدی هوایی

 31سطح اطمینان  یبرا( 11/90)دو بدست آمده  -شود مقدار کای یهمانطور که مشاهده م

در نتیجه ، باشد یم شتریب ( 033/3) دو جدول یشاخص کاشده  بینی پیشمقادیر از  درصد

های پشتیبانی و فعالیت سپاری برون. یعنی شود یپذیرفته م H1رد و فرض یک  H0ر صففرض 

 خواهد گردید.  وری سازمانی ش کارآمدی و بهرهموجب افزایخدماتی نهاجا 
  

E

EO 2)( 
2)( EO 
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  وری بهرهاز نظر کارآمدی و های پشتیبانی فعالیت سپاری بروندو وضعیت آمادگی برای  -آماره  کای (0)جدول 

  
مقدار مورد 

 ( Eانتظار)

 مقدار مشاهده

 (O) شده

 

 کمخیلی  0 0/1 01/13 11/0

 کم 0 0/1 11/1 3/1

 متوسط 03 0/1 1/00 111/10

 زیاد 3 0/1 1/0 0/1

 خیلی زیاد 0 0/1 01/13 11/0

 جمع 91 91 ............. 11/90

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 دو مربوط به فرضیه چهارم یکا یمنحن( 1)نمودار 

 سازمان نیروی هواییهای پشتیبانی و خدماتی  فعالیت سپاری برونآزمون فرضیه پنجم: احتماالً 

 ها و رهنامه نهاجا همسویی دارد. با سیاست

 31سطح اطمینان  ی(  برا1/11دو ) -مقدار بدست آمده  کای شود یهمانطور که مشاهده م

در نتیجه  ،باشد یم شتریب( 033/3) دو جدول یشاخص کاشده  بینی پیشمقادیر از  درصد

های پشتیبانی و  فعالیت سپاری برونیعنی  .شود یپذیرفته م H1رد و فرض یک  H0فرض صفر 

 خواهد داشت.         همسویی نهاجا  یهابا سیاستخدماتی نهاجا 
 های سازمانهای پشتیبانی با سیاستفعالیت سپاری بروندو همسویی راهبردی  -آمار کای (1)جدول 

 

 
 مقدار مشاهده ( Eمقدار مورد انتظار)

 (Oشده)

 

 کم خیلی 1 0/1 -0/1 111/1

 کم 1 0/1 -0/1 111/1

 متوسط 01 0/1 01/31 0/00

 زیاد 1 0/1 91/03 111/9

 خیلی زیاد 1 0/1 91/03 111/9

 جمع 91 91 .............. 1/11

E

EO 2)( 2)( EO 

E

EO 2)( 
2)( EO 
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 دو مربوط به فرضیه پنجم - یکا یمنحن( 1)نمودار 

 سازمان نیروی هواییپشتیبانی و خدماتی  های فعالیت سپاری برونآزمون فرضیه ششم: احتماالً 

 .از نظر شرایط محیطی امکان پذیر است

 31سطح اطمینان  ی(  برا11/93دو ) -مقدار بدست آمده  کای شود یمهمانطور که مشاهده  

، در نتیجه باشد یم شتریب ( 033/3) دو جدول یشاخص کاشده  بینی پیشمقادیر از  درصد

 سپاری برونشود. یعنی محیط بیرونی برای  یپذیرفته م H1رد و فرض یک  H0فرض صفر 

 مساعد خواهد بود. های پشتیبانی و خدماتی نهاجافعالیت
 های پشتیبانی و خدماتی با شرایط محیطیفعالیت سپاری بروندو میزان همسویی راهبردی  -آمار کای (1)جدول     

  
  (Oشده) مشاهده مقدار ( Eمقدار مورد انتظار)

 خیلی کم 1 0/1 31/01 0/1

 کم 1 0/1 91/03 111/9

 متوسط 11 0/1 31/030 3/13

 زیاد 0 0/1 11/1 3/1

 خیلی زیاد 1 0/1 01/1 111/1

 جمع 91 91 ............. 11/93

 

 
 
 
 

 

 

 دو مربوط به فرضیه ششم -یکا یمنحن( 1)نمودار 

 

E

EO 2)( 2)( EO 
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 آمار توصیفی های یافتهتجزیه و تحلیل 
 هاهای انتخاب شده بر حسب درصد پاسخترتیب مقادیر اهمیت مولفه (1)جدول 

 واریانس (Yi) میانگین ها مولفه

 1110/0 03/9 موارد امنیتی

 09/0 1901/1 ها منابع و زیرساخت

 31/1 130/9 ها فرایندها و روش

 1311/1 01/9 وری بهرهکارامدی و 

 01/0 111/1 همسویی راهبردی

 913/1 09/9 شرایط محیطی

 

 
 

 
 سپاری بروناثرگذار در  یها مولفه ای سهیمقا تیوضع( 3)نمودار 

شود که تاثیر عوامل شناسایی شده در با توجه به محاسبات باال و نمودار فوق، نتیجه گرفته می

به باال بوده است و در بین در حد متوسط پشتیبانی و خدماتی  های فعالیت سپاری برون

های مولفه منابع و زیرساخت مقدار وبیشترین  09/9، آمادگی محیط بیرونی با میانگین ها مولفه

که  یهای نمرهاند. با توجه به کمترین مقدار را به خود اختصاص داده 1901/1نهاجا با میانگین 

به این مولفه  سپاری برونموارد امنیتی به خود اختصاص داده، بایستی بیشترین توجه در 

 بد.اختصاص یا
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 ی آمار استنباطیها یافتهتجزیه و تحلیل 

آمار توصیفی، میانگین به دست آمده در خصوص مسائل امنیتی  های یافتهبرابر نتایج حاصل از 

( 9از میانگین نظری ) باالترباشد و حاکی از آن است که میانگین به دست آمده می 03/9

باشد که از می 11/00( این متغیر نیز دوکای باشد و همچنین نتیجه آزمون آمار استنباطی ) می

در نتیجه فرضیه اول  باشد،یم شتریب( 033/3)دو  یشده جدول شاخص کا ینیبشیپ ریمقاد

پشتیبانی نهاجا از نظر امنیتی بالمانع است تایید  های فعالیتسپاری  تحقیق مبنی بر اینکه برون

 شود.می

 یها رساختیزآمار توصیفی، میانگین به دست آمده در خصوص  های یافتهبرابر نتایج حاصل از 

از  تر پایینو حاکی از آن است که میانگین به دست آمده  باشد می 19/1 موجود و منابع

و همچنین نتیجه آزمون آمار استنباطی )کای دو( این متغیر نیز  باشد می( 9میانگین نظری )

 شتریب( خیلی 033/3)دو  یشده جدول شاخص کا ینیب شیپ ریمقادباشد که از  می 11/01

پشتیبانی نهاجا  های فعالیت سپاری بروندر نتیجه فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه  باشد، یم

تر از رغم اینکه میانگین آن پایینبالمانع است، علی موجود و منابع یها رساختیز از نظر

 .شود میمیانگین نظری است تایید 

آمار توصیفی، میانگین به دست آمده در خصوص فرایندها و  های یافتهبرابر نتایج حاصل از 

باشد و حاکی از آن است که میانگین به دست آمده باالتر از  می 130/9انجام کار  های روش

و همچنین نتیجه آزمون آمار استنباطی )کای دو( این متغیر نیز  باشد می( 9میانگین نظری )

 ،باشد یم شتریب( 033/3)دو  یشده جدول شاخص کا ینیب شیپ ریمقادکه از  باشد می 11/10

پشتیبانی نهاجا از نظر  های فعالیتسپاری  در نتیجه فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینکه برون

 .شود میاز هم وجود دارد، تایید  ها فعالیتموجود و امکان تفکیک این  های روشفرایندها و 

آمار توصیفی، میانگین به دست آمده در خصوص کارامدی و  های یافتهبرابر نتایج حاصل از 

و حاکی از آن است که میانگین به دست آمده باالتر از میانگین نظری  باشد می 01/9 وری بهره

باشد  می 11/90و همچنین نتیجه آزمون آمار استنباطی )کای دو( این متغیر نیز  باشد می( 9)

در نتیجه فرضیه  ،باشد یم شتریب( 033/3)دو  یشده جدول شاخص کا ینیب شیپ ریمقادکه از 

و پشتیبانی نهاجا از نظر کارامدی  های فعالیت سپاری برونچهارم تحقیق مبنی بر اینکه 

 .شود میبه نفع سازمان خواهد بود، تایید  وری بهره

دست آمده در خصوص مسائل  های آمار توصیفی، میانگین به برابر نتایج حاصل از یافته

تر از میانگین نظری  باشد و حاکی از آن است که میانگین به دست آمده پایین می 11/1امنیتی
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باشد  می 11/11باشد و همچنین نتیجه آزمون آمار استنباطی )کای دو( این متغیر نیز  ( می9)

در نتیجه فرضیه  ،باشد یم شتریب( 033/3)دو  یشده جدول شاخص کا ینیب شیپ ریمقادکه از 

 های برنامهپشتیبانی نهاجا با اهداف و  های فعالیت سپاری برونپنجم تحقیق مبنی بر اینکه 

 . شود میپایین بودن از میانگین نظری تایید  رغم علیراهبردی همسویی دارد، 

آمار توصیفی، میانگین به دست آمده در خصوص شرایط  های یافتهبرابر نتایج حاصل از 

و حاکی از آن است که میانگین به دست آمده باالتر از میانگین نظری  باشد می 09/9محیطی 

باشد  می 11/93باشد و همچنین نتیجه آزمون آمار استنباطی )کای دو( این متغیر نیز ( می9)

در نتیجه فرضیه  باشد، یم شتریب( 033/3)دو  یشده جدول شاخص کا ینیب شیپ ریمقادکه از 

پشتیبانی نهاجا از نظر شرایط محیطی  های فعالیت سپاری برونششم تحقیق مبنی بر اینکه 

 .شود میحاکم امکان پذیر است، تایید 

 

 گیری نتیجه

پشتیبانی در  های فعالیتسپاری با توجه به نتایج حاصل از تحقیق در فاز کیفی، برای برون

ها، و روش ندهایموجود و منابع، فرا یها رساختیز ،یتیمسائل امننهاجا بایستی شش عامل 

و در  ردیو مد نظر قرار گ یبررس یطیمح طیو شرا یراهبرد ییهمسو ،یورو بهره یکارامد

 یالزم را برا طیشده شرا ادیمنتخب با در نظر داشتن عوامل  یهاتیفعالکه  یصورت

 اقدام نمود. ها تیلفعا نیا یسپارداشتند، در خصوص برون یسپار برون

نتایج حاصل از فاز کمی تحقیق مبنی بر بررسی وضعیت متغیرها در جامعه مورد نظر از نظر 

 سپاری به تفکیک متغیرها به شرح ذیل تعیین گردید:  آمادگی برون
 یتیمسائل امنالف( 

نظامی، موضوع رعایت اصول  های سازماندر  سپاری بروناصلی در الگوی  های مولفهیکی از 

امنیتی است، با توجه به تایید فرضیه اول تحقیق مبنی بر اهمیت و ضرورت توجه به مسائل 

 بخشی است ها ممکن این فعالیت سپاری برونپشتیبانی،  با  های فعالیت سپاری برونامنیتی در 

نظامی در زمان  های سازمانرفته رفته از بین برود و  ها سازمانهای موجود در این  توانمندی از

بایستی به  ها فعالیتبحران به راحتی قادر نباشند این خدمات را راساً انجام دهند، بنابراین این 

مقدور خواهد بود  ها یگاندقت بررسی شود که امکان تامین آنها از بیرون در هر شرایط و همه 

 .باشد میطی مقدور و امکان نظارت بر آن در هر شرای
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 موجود و منابع یها رساختیزب(  

و تامین  ها سازی زیرساخت آمادهبا توجه به تایید فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اهمیت و ضرورت 

؛ پس از اینکه مسائل گردد میپشتیبانی نهاجا، پیشنهاد  های فعالیت سپاری برونمنابع در 

 آن برای سازمان مسجل شد، نحوه تامین منابع مدیآکاربرطرف گردید و  سپاری برونامنیتی 

به موقع  تامین عدم صورت در خصوصی بخش زیرا و پایداری آن مشخص گردد، نیاز مورد

با سازمان را قطع خواهد کرد که این  منابع ارائه خدمات را انجام نخواهد داد و همکاری خود 

 خاص با بحران مواجه نماید.سازمان را باالخص در شرایط  هایماموریت تواند میموضوع 
 ها و روش ندهایفراج( 

با توجه به تایید فرضیه سوم تحقیق مبنی بر ضرورت و اهمیت توجه به تفکیک پذیربودن 

گردد؛ با  پشتیبانی نهاجا،  پیشنهاد می های فعالیت سپاری برونموجود در  های روشفرایندها و 

 ای پیچیدهتوجه به اینکه فرایندهای انجام امور در سازمان به هم تنیده هستند و با هم ارتباط 

گردد، بنابراین  به عنوان ورودی فرایند دیگری محسوب می افرایندهدارند و خروجی برخی از 

بایستی این فرایندها دقیقاً بررسی گردند که امکان تفکیک این فرایند از سایر  سپاری برونبرای 

شده  سپاری برونفرایندها به راحتی وجود داشته باشد و در صورت ایجاد خلل در تامین فرایند 

در سایر فرایندهای سازمان، باالخص در فرایندهای اصلی خللی ایجاد نخواهد شد و فرآیندهای 

آل، برخی از را دارند و برای نیل به حالت ایده سپاریی آمادگی برونداخلی تا حدود

ای تغییر یابد تا خللی در انجام امور در حالت عادی و مواقع بحرانی فرآیندهای داخلی به گونه

 پیش نیاید. 
 وری بهرهو  یکارامد د(

 وری بهرهبا توجه به تایید فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر ضرورت و اهمیت بررسی کارامدی و 

وری سازمانی به عنوان شرط الزم برای شده، افزایش کارآمدی و بهره سپاری برون های فعالیت

محسوب می گردد و عمدتاٌ کارامدی  سپاری برونیکی ازمولفه های مهم و موثر در   سپاری برون

باشد، بنابراین پیشنهاد  دولتی می های بخشخصوصی باالتر از  های بخشدر  وری بهرهو 

ها )باالخص امنیتی و همسویی راهبردی( امکان  گردد؛ چنانچه از نظر سایر مولفه می

و  وری سازمانی افزایشسپاری انجام شود تا کارآمدی یا بهره مهیا باشد، برون سپاری برون

 قرار بگیرد. تری مطلوبهای پشتیبانی در وضعیت عملکرد بخش
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  یراهبرد ییهمسوه( 

از امور  ها سازماندفاعی و نظامی و امور عملیاتی این  های سازمانتوان رزمی و انجام ماموریت 

تاثیرات نامطلوبی را در  سپاری برون، لذا عدم موفقیت در پذیرد میپشیبانی تاثیر مستقیم 

دکترین و ماموریت نهاجا در آینده خواهد داشت، بنابراین با توجه به تایید  ، چشم انداز،راهبرد

شده و  سپاری برون های فعالیتفرضیه پنجم تحقیق مبنی بر ضرورت و اهمیت توجه به ماهیت 

 هایفعالیت سپاریگردد در برون راهبردی، پیشنهاد می های برنامههمسویی آنها با اهداف و 

ها مد نظر  ها با اهداف و ماموریت همسویی راهبردی این فعالیت رسیبرپشتیبانی و خدماتی 

 گیری ها تصمیم فعالیت سپاری برونیا عدم  سپاری برونقرار گیرد و متناسب با آن در خصوص 

گردد. بدون شک توان رزمی و عملیاتی نیروها در شرایط بحران و در مناطق درگیر با قطع 

 سپاری بروناحتمالی خدمات پشتیبانی با مشکالت جدی روبرو خواهد بود و در چنین شرایطی 

 بدون در نظر گرفتن این مولفه به صالح نیست.
 یطیمح طیشراو( 

بر اهمیت و ضرورت توجه به شرایط محیطی در  با توجه به تایید فرضیه ششم تحقیق مبنی

به علت عدم تجربه کافی و آمادگی الزم در این زمینه در  شتیبانی،پ های فعالیت سپاری برون

، تا سپاری برونبخش خصوصی، باالخص در مناطق کمتر توسعه یافته، در زمان اولیه ورود به 

پیشنهاد  از انتظار نخواهد بود، لذا مدتی امکان شکست پروژه و بروز نقص در فرایند آن دور

کار ابتدا به صورت مدیریت مشترک و نظارت کامل بر نحوه اجرا انجام و به مرور که  گردد می

طرف  های شرکتبازخورد کار مشخص شد و نقاط ضعف و قوت و آمادگی در نیرو و همچنین 

و مقررات و کنترل دقیق در  های وابسته و تدوین قوانینقرارداد ایجاد گردید و با ایجاد شرکت

 تعیین شده انجام پذیرد. های بخشکامل  سپاری برونمحیط بیرونی 
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