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مقدمه
در شرایط فعلی ،پیشبینی افقهای دور که النمه برنامهریزی راهبردی است با دشدواری
صورت میگیرد و گاه چنان حوادث غیرمنبظره روی میدهند کده همچدون سدونامی ،بنیداد
سیاستها و راهبرد بلندمدت را بههم می ریزد .وجود این شرایط ،کشورها و سانمانها را با
راهبرد های بلندمدت ،جایی برای مدیریت بهینه منابع و سرمایهگدااری بداقی نمدیماندد .ان
سوی دیگر برنامهریدزی راهبدرد هدای بلندمددت نیدز مبزلدز اسدت؛ چدون ا ببداری بدرای
پیشبینیهای بلندمدت در افقهدای  50 ،30 ،20سدا و بداالتر نیسدت (ملکدی فدر .)1335 ،در
پاسخ به این چالش ،اندیشکده رندد رویکدرد ندوینی بده برنامدهریدزی را آفریدد کده ندامش
برنامهریزی پابرجا در شرایط دمقطعیت میق است .اینگونه برنامهریزیها معموالً بر پایده
دو رویکرد برنامه ریزی بر پایه سناریونگاری و برنامهریزی بدر پایده قابلیدتمحدوری ،قابدل
انجام است (سنگه  .)1333 ،در شرایطی که سانمان میخواهد به یک هدف معین و با رویکدرد
محافظهکارانه مل کند؛ پیشنهاد میشود ان راهبردی اسدبفاده شدود کده در همده محدیطهدا
معنی دار است .برای دسبیابی به چنین راهبردی باید سناریوهای مبعدد محیطدی شناسدایی و
گزینههای راهبردی در برابر سناریوهای محیطی بررسی؛ گزینهای به ندوان راهبدرد انبخدا
شود که کمبرین حساسیت را نسبت به سناریوهای مخبلف دارد (لشکر بلوکی.)1391 ،
برای طراحی راهبردهای منعطف ،تلدوریهدا و الگدوهدای فراواندی رکدر شدده اسدت.
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یک تناقض اساسی روبرو میکند .برنامهریزی راهبردی ضرورت دارد؛ چرا که بدون وجدود

برنامهریزی ان جنس برنامه ریزی پابرجا احبیاج کندونی سدانمان اسدت .ادبیدات مربدو بده
پابرجایی راهبرد در حا شکلگیری است و بهنظر میرسد بدا وجدود تکنیدکهدای مبعددد
مرتبط در حونه راهبردهای پابرجا ،الگوی ی جامعی که ببواند بهصورت گامبهگام ،مراحدل
دسبیابی به راهبرد پابرجا را تعیین کند ،وجود ندارد (لشکر بلوکی.)1391 ،
سانمان های دفا ی کشور باید به سانوکاری تجهیز شوند کده دالوه بدر رقداببی کدردن
مراکز و سامانههای ملیاتی خود ،انعطاف پایری ،چدابکی و تدوان ملیداتی خدویش را در
شرایط مخبلف افزایش دهند .برونسپاری به نوان یکی ان راهبردهدای مدثرر در ایدن نمینده
معرفی میشود .سانمانهای دفا ی میتوانند با برونسپاری فعالیدتهدای خددماتی ،تمرکدز
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خود را بهجای انجام خدمات ،بر فعالیتهای اصلی و راتی نظامی معطوف

کنند(قاضدینادهفدرد

و اتابکی .)1391 ،آماد و پشبیبانی بخشی ان ننجیره تأمین است که کارآیی و ارربخشی جریان،
انبار

مواد ،خدمات و اطال ات مربو را ان نقطده آغدانین تدا نقطده مصدرف مشدبریان،

مدیریت ،اجرا و کنبر میکند بهنحوی که نیان مشبریان تأمین شود
و پشبیبانی کشور در داخل با چالشهایی چون دمیکپارچگی مناسد

(آیدر

 .)1391، 1حونه آماد

شدبکه نیرسداختهدای
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فیزیکی و غیرفیزیکی و دمتوسعهیافبگی مطلدو صدنعت آمداد و پشدبیبانی مواجده اسدت .در
حونه بینالمللی نیز رقبای منطقهای چون امارات و ترکیه در حا ربودن گوی سدبقت خددمات
آماد و پشبیبانی ان کشور هسبند .با توجه به چشماندان مبصور بدرای کشدور در  1404بده ندوان
قدرت او اقبصادی منطقه ،باید اقدامات النم برای چارهاندیشی تقویدت قددرت رقابدتپدایری
آماد و پشبیبانی کشور در منطقه ،صورت گیرد (مثسسه آمادگران.)1391 ،
ایران برای دسبیابی به برتری امنیبی و دفا ی موردنظر در چشماندان بیسدت سداله خدود
در سطح منطقه ،نیانمند یک رویکرد کل نگرانه به قدرت ملی و بالطبع قدرت دفا ی اسدت.
این امر مسبلزم وجود منابع ملی کافی ،ملکرد ملی مناس

و ایجاد توانمندیهدای دفدا ی

پیشرفبه است (قاضینادهفرد و اتابکی.)1391 ،
اگر سانمان دفا ی مورد مطالعه ،خواسبار تغییر موقعیت کسالعملی خود در رابطده بدا
صنایع کشور و ننجیره تأمین جهانی باشد ،باید در سیاستها ،دکبرین ،اهداف و راهبدردهدا
بر مبنای ظهور پارادایمهای جدید باننگری شود .شیوه فعلی اداره امدور سدانمان در محدیط
«سریع و پیچیده» 2و دارای دماطمینان که هدر رون تهدیددهای جدیددی را بدرای سدانمان
تعریف میکند ،اجرای مأموریتهدای ابالغدی و تعریدفشدده را اکندون و در آیندده بسدیار
نزدیک ،با مشکل اساسی مواجه میکند .رو های قدیمی در اداره سانمانهای هزاره سدوم،
دیگر پاسخگوی تغییرات در محیط پویای امرونی نیست .در واقع ،با توجه بده مقولدههدای
کارآیی ،ارربخشی و کیفیت که همگی ان شاخصهای مهم اقبصاد مقاومبی بهشمار میروند،
دیگر جایز نیست که سانمانها بهتنهایی به انجام تمام خدمات و فعالیدتهدای غیرمحدوری
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1. Ayers
)2. Replex (Rapid & Complex

خود بپرداند .برونسپاری بارت است ان مل انبقا بعای ان فعالیتهای داخلی سدانمان
و واگااری حق تصمیمگیری به تأمینکننده بیرون ان سانمان ،براسا

قدرارداد .در حقیقدت

و در مل در برونسپاری نهتنها فعالیتها منبقل میشوند ،بلکه وامل تولید و تصمیمگیری
فناوری و سایر داراییها (رهنورد و سیف الهی .)1390،سیاسدت هدای کدالن کشدور در رابطده بدا
کاهش تصدی گری دولت ،کوچک سانی ،واگااری امور به بخش خصوصی نیز مثید همین
امر است .بنابراین ،باید تغییر رویکرد داد که در این راسبا ،پابرجایی یکی ان بهبرین گزینهها
برای حرکت در مسیر آینده است .سثا اساسی ایناستکه :چه راهبدردهدای پابرجدایی در
برون سپاری خدمات آماد و پشبیبانی در سانمان دفا ی موردمطالعه میتدوان تددوین کدرد
نوآوری های این پژوهش نیز ،توجه به اصو و اهداف برنامهریزی پابرجا و بهکارگیری آنها
برای شناسایی و احصای راهبردهای پابرجدای بدرونسدپاری خددمات آمداد و پشدبیبانی در
سانمان دفا ی موردمطالعه و قابلیتتعمیم و کاربسدت الگدو در بسدیاری ان موضدو ات در
حونههای مخبلف و در سانمانهای دیگر است.
مباني نظری و پيشينه تحقيق
راهبرد پابرجا
اسبحکام 1مدال

اصدلی ارنیدابی گزینده هدای تصدمیم ،تحدت شدرایط ددم قطعیدت
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نیز در اغل

موارد واگاار میشود .وامل تولید بارتند ان :کارکنان ،تسدهیالت ،تجهیدزات،

است(لمپرت 2و همکداران 2003 ،و  .)2006یکی ان رویکردهای ارربخش تدوین راهبدرد در شدرایط
دمقطعیت ،راهبرد پابرجا است .راهبرد پابرجا (اسبوار یا مسبحکم) بهگونهای تدوین میشدود
که در برابر رخداد هدر سدناریویی ،قابلیدتدوام ،مانددنی و نیسدتپدایر باشدد .ایدن راهبدرد
مناس ترین راهبرد برای شرایط محیطی مبالطم است که سانمان نبواند بهطورقطع آینددهای را
که با آن مواجه خواهد شد ،تعیین کند .راهبرد پابرجا ،بدون توجه به اینکده چده آینددهای رخ
خواهد داد ،درهرصورت ماندنی (بانگشتپایر )3است (لشکربلوکی و همکاران.)1391 ،
1. Robustness
2. Lempert
3. Resilient Returning to the original shape after bending
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فنون و تکنیک های کاربردی شناخبه شده در پابرجایی بارتند ان :تصمیمگیری پابرجدا؛
تحلیل ری نفعان و برنامهریزی راهبردی رینفعمحور؛ برنامهریزی بر پایه مفروضات؛ تحلیل
حاالت و اررات خطا؛ تحلیل درخت خطا؛ تحلیل مسایل بالقوه؛ تحلیل اررات جانبی راهحل
(تحلیل پیامد تغییر)؛ برنامهریزی حسا

به دمقطعیدت و برنامدهریدزی برمبندای سدناریو.

نمانی که آینده کامالً قابلپیش بینی است ،برای طراحدی راهبدرد ،مدیتدوان ان رویکردهدای
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مبعارف اسبفاده کرد .اما نمانی که آینده کامالً قابلپیش بینی نیسدت ،ان رویکردهدایی نظیدر:
راهبرد های چندگانده همزمدان؛ برنامده ریدزی غلطدان؛ راهبدرد شدکل دهندده؛ راهبردسدانی
مرحله ای؛ راهبرد پابرجا؛ موضو ات راهبدردی؛ راهبدرد پدیدارشدونده و یادگیرندده و نفدی
راهبرد اسبفاده می شود .هر کدام ان این رویکردها بر یک یا دو ویژگی تمرکز کردهاند و این
نشان می دهد که این رویکردها جایگزین هم نیسبند و میتوان در شرایط مبفاوت بسدبه بده
اینکه کدام ویژگی اهمیت بیشبری مییابد ،یکی ان این رویکردها را انبخا

کرد .نمدانیکده

سانمان با یک تصمیمگیری کلیدی روبروست که در قبدا آن بایدد تعهدد بلندمددت داشدبه
باشد و خطرپایری یا شکست (ناپایداری) در تصمیم قابدلقبدو (قابدلتحمدل) نیسدت ،ان
راهبرد پابرجا اسبفاده میشود .در این حالت سانمان میداند که تصمیمش بهطور قطع بهینه
نیست ،اما این اطمینان وجود دارد که راهبدرد انبخدا

شدده در قبدا آینددههدای مخبلدف

قابلقبو و پایرفبنی است (لشکربلوکی.)1391 ،
در شرایط دم قطعیت ،راهبردهای مخبلفی پیشپدای سدانمان اسدت و راهبدرد پابرجدا
نمانی برای سانمان مفید است که مدیران سانمان با شرایط دمقطعیت میق روبرو هسدبند
و می خواهند تصمیم راهبردی بگیرند .این تصمیم قابلیت بهتعویق افبدادن نددارد (رویکدرد
انبخا های حقیقی) .همچنین قابلیت تقسدیم بنددی نددارد (رویکدرد راهبدرد مرحلدهای) و
همچنین نمیتوان بهصورت همزمان چند راهبرد را بهکار برد (رویکرد راهبردهای موانی و
یا چندگانه) .در چنین شرایطی مدیران محافظدهکدار راهبدردی را برمدیگزینندد کده پابرجدا
(اسبوار) باشد .به این معنی که در برابر تمام آیندههای محبمل و ممکن ملکردی معقو و
نه بهطور قطع ،بهینه داشبه باشد (خدادادحسینی و همکاران.)1391 ،
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برونسپاري
برخی ان اندیشمندان ا بقاد دارند سانمان ،نمانی بده بدرونسدپاری توجده مدیکندد کده
ملکددرد درون سددانمانی در یددک نمیندده خددا

پددایینتددر ان ملکددرد رضددهکنندددگان

اصلی مدیران در تصمیمات برونسپاری می دانند .رقابت در صدنعت ،برنامدهریدزان را وادار
میکند تا ان راهبرد برونسدپاری بدا دالیدل رقداببی اسدبفاده کنندد .شدناخت و واکدنش بده
رفبارهای رقاببی برای هر شرکت موفقی یدک امدر حیداتی اسدت (رهندورد و سدیفالهدی.)1390 ،
برون سپاری ابزار قدرتمندی است که در صورت اسبفاده درست میتواند موفقیدت سدانمان
را در رصه رقابت جهانی به همراه داشبه باشد؛ اما چنانچه در اسبفاده ان این ابزار قدرتمندد
دقت و تأمل کافی صورت نگیرد ،نه تنها هیچیک ان منافع موردانبظار حاصل نمیشود ،بلکه
ان معای

اصلی برونسپاری ،ان دست دادن کنبر شرکت بر ملیات برونسپاری ،تهدیددی

برای امنیت و محرمانه بودن ،مشکالت کیفی ،هزینههای پنهان و تخصیص مجدد تدیمهدای
موجود است (تایاووا.)2012 ،1
دراکر )2002( 2در ارتبا با برونسپاری و آرار آن می گویدد :چندین امدری در واقدع در
حکم تحولی بنیادین در ساخبار سانمان های جهان فرداست .این بدان معنیاست کده دیگدر
الزامی نیست که شرکتهای بزرگ تجاری ،ادارههای دولبی ،بیمارسبانهدا و دانشدگاههدای
بزرگ به تشکیالتی بد شوند که تعداد نیادی افراد را در اسبخدام خود داشبه باشدند .ایدن
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برونسانمانی قرار می گیرد .در مقابل برخی محققین ،تمرکز بر قابلیتهای اصدلی را انگیدزه

قبیل مثسسه ها به تشکیالتی تبدیل میشوند که درآمدهای دالی و نبدایج قابدل ا بندایی را
بهدست میآورند؛ نیرا تنها بر فعالیتهایی تمرکز میکنند که بهخاطر آنها مأموریت یافبهاند،
کارهایی را انجام می دهند که دقیقاً به اهداف سانمانی آنهدا مربدو اسدت .کارهدایی را کده
بهخوبی میشناسند و به ریزهکاریهای آن آشنا هسبند و بهنسبت ارن

و ا بباری که دارند

به انجامدهندگان آنها دسبمزد و کارانه پرداخت مدیکنندد؛ بقیده کارهدای خددماتی اینگونده
سانمانها به نهادهای بیرونی واگاار میشود (برومند و کیخوانیموسی.)1390 ،
1. Tayauova
2. Drucker
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خدمات آماد و پشتیباني
در حا حاضر در برنامهریزی راهبردی سانمان ،بده آمداد و پشدبیبانی توجده فزاینددهای
میشود و این به دلیل جهدانی شددن رقابدت و توسدعه پیچیددگی اسدت .در اغلد

اوقدات

محصوالت در یک محل طراحی میشوند و مواد در محدل دوم وجدود دارندد .سدوارکردن
قطعات ممکن است در محل سومی انجام شود؛ فرو

در محل چهارم و خدمات پشبیبانی

فصلنامه لمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ششم ،شماره  ،22تابسبان 1401

محصو در محل پنجم .با محاسبه  25درصد هزینه خردهفروشی ،بهطور مبوسط ،مددیریت
آماد و پشبیبانی ارربخش به یک امل اساسی در اندانهگیری موفقیت شدرکت تبددیل شدده
است و بهبود قابل توجهی در کیفیت خددمات ارایده دهنددگان خددمات آمداد و پشدبیبانی
شخص سوم 1بهوجود آمده است.
خدمات آمداد و پشدبیبانی در سدانمانهدای دفدا ی شدامل خددمات مدومی پشدبیبانی
(خدمات حمل و نقل ،خورا  ،پوشدا  ،تددارکات امدور آمداد و پشدبیبانی و ،)...خددمات
تخصصی آماد و پشبیبانی و ننجیره تأمین (خدمات پیشبینی ،مددیریت سفارشدات ،کنبدر
موجودی ،تونیع ،انبارداری ،تدار و خرید ،بسبهبندی و ،)...خدمات پشبیبانی نگهدداری و
تعمیر (تعمیر و اورها سامانههدا ،تدأمین و نگهدداری تجهیدزات و ،)...خددمات پشدبیبانی
ساخت و تولید (طراحی ،سرهم کردن قطعات ،نص
مشبر

و سداخت محصدو و )...و خددمات

آماد و پشبیبانی دفا ی و تجاری (کنبر کیفیت ،تست محصو  ،مسیریابی داخلدی،

بیمه باربری و )...میشود .اسبانداردها در خدمات آماد و پشبیبانی بدون شک ارتقاء یافبده و
ملیات کاراتر شده است .خدمات آماد و پشبیبانی نسبت به گاشبه ماهرانهتر و تهاجمیتدر
باناریابی میشوند.
پيشينه تحقيق
امیری ( )1392در پژوهشی با نوان «برنامهریزی پابرجا بهمنظور کس
جا

آمدادگی جهدت

و توسعه موفق فناوری دفا ی» ،راهبردهای مثرر بر توسعه فناوری دفا ی در آینده را

اسبخراج و ارائه کرده است .پژوهشگر در این پژوهش وامل تأریرگاار بر رشدد و توسدعه
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فناوری را احصاء و ان طریق نظرسنجی ان کارشناسان باتجربه و برنامهریزان صنایع دفدا ی،
به رو

دلفی ،اقدام به اسبخراج وامل مثرر بر توانمندی درونی و شناسایی وامل محیطدی

تأریرگاار بر توسعه فناوری دفا ی و تعیین میزان اهمیت آنها کرده اسدت .سدپس بدهوسدیله
فناوری دفا ی آینده را تبیین و موقعیت صنعت دفا ی را بهمنظور بهکارگیری مثررترین نوع
راهبردها تحلیل کرده است.
قاسمی و همکاران ( )1396به بررسی راهبردهای کلی سند ملی انرژی کشور بدر مبندای
سددناریوهای شددورای جهددانی انددرژی و در چددارچو
بدین منظور اببدا یک چارچو
تحقق چارچو

مفهددوم راهبددرد پابرجددا پرداخبنددد.

سیاسبی اسباندارد و الزامات آن معرفی شدد .سدپس جهدت

سیاسبی ماکور در فاای جهانی مبصور در هر سناریو راهبردهای پابرجدا

شناسایی شدند .براسا

نبایج حاصل ان بررسدی راهبردهدا بدر مبندای سدناریوهای جهدانی

انرژی ،فقط در حونه تحقیق و توسعه راهبرد پابرجا تأیید شد.
شهبانی و کیانی فر ( )1395در پژوهشی بدا ندوان «طراحدی ندو ی نظدام خبدره بدرای
برونسپاری در سانمانهای حاکمیبی» ،چارچوبی منطقی برای تصدمیمگیدری بدرونسدپاری
توسددعه دادهانددد .اهددداف ،شددرایط اجبنددا ناپددایر ،الزامددات ،شددرایط نمینددهای و شددرایط
تسهیلکننده مثلفههای اساسی شناسایی شده در تصمیمگیری هسبند.
لشکر بلوکی ( )1391در پژوهش خود با نوان «طراحی الگوی ی تدوین راهبرد پابرجا
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تکنیک سوات سایر راهبردهای رقاببی ،اقباایی ،انطباقی و تدافعی مثرر بر رشدد و توسدعه

در شرایط دمقطعیت با اسبفاده ان الگوسانی سداخباری تفسدیری» بده طراحدی الگدوی ی
تدوین راهبرد پابرجا پرداخبه اسدت .در ایدن پدژوهش ،اببددا فندون مخبلدف کداربردی در
پابرجایی اسبخراج و سپس این فنون با الگو سانی ساخباری تفسیری ترکید

شدده اسدت.

نبیجه الگوسانی اولیه ،ورودی اقدامپژوهی شده و این الگدو در یدک سدانمان انبخدابی در
فانهای اقدام ،رصد و بانتا  ،اجرا گردیده است .سپس مطلوبیدت الگدو بدا تکنیدک گدروه
توافق جمع بندی و در نهایت ،نبیجه پژوهش بارت اسدت ان الگدو ی راهبدرد پابرجدا کده
یافبههای مراحل رصد ،بانتا

فردی و بانتا

جمعی آن را تأیید میکند.
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خدادادحسینی و همکاران ( )1391در پژوهشی با « نوان رویکردهای جایگزین طراحی
راهبرد در شرایط دمقطعیت» ،با رویکرد تحلیلی -تطبیقی به مقایسه رویکرد پابرجدایی در
برابر دیدگاهها و رویکردهای رقی

میپردانند و هشت رویکرد مخبلف را برای برخورد بدا

شرایط دمقطعیت ارایه کردهاند.
ملکیفر ( )1335طی پژوهشی با نوان «برنامدهریدزی پابرجدا در حدونه فنداوری» بیدان
فصلنامه لمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ششم ،شماره  ،22تابسبان 1401

می دارد که بدون شک تحقق چشماندان  20ساله کشور در گدرو دسدبیابی بده برنامدهریدزی
پابرجا در حونه فناوری است .برنامهریزی هایی که در صورت تغییر شرایط نیز دوام و ربات
داشبه باشند .کشور نیانمند سیاستهایی است که هر دولبی با هر طرن تفکری ببواند ان آنهدا
حمایت کرده و آنها را پیگیری کند.
یوان 1و همکداران ( )2020تحقیقدی در مدورد تدأریر ویژگدیهدای مبادلده بدر موفقیدت
برون سپاری آماد و پشبیبانی انجام دادند .هدف پژوهش ،بررسی سانوکارهایی اسدت کده ان
طریق ویژگیهای مبادالتی (خصوصیات داراییهای تأمین کننددگان شدخص رالد

و ددم

قطعیت فناوریکی آماد و پشبیبانی) بر موفقیت برونسپاری آماد و پشبیبانی تأریر می گداارد.
براسا

نبایج این پژوهش ،مدیریت ارشد نقش مهمی را به ندوان یدک مبغیدر میدانجی بدر

موفقیت برونسپاری خدمات آماد و پشبیبانی ایفا میکند .با این حدا  ،چندین سدانوکارهای
میانجیگری تنها نمانی مفید است که جایگزین قابل ا بمادی برای تدأمین کننددگان شدخص
رال

در بانار موجود باشد .برای بررسی الگو پژوهش ،دادههدا ان  250شدرکت تولیددی در

چین جمعآوری و مورد بح

قرار گرفبه است.

ریوبن و ویر )2019( 2با بهرهگیری ان رویکرد پابرجایی ،به تدوین راهبدردهدای پابرجدا
برای کاهش خطرپایریهای ننجیره تأمین دفا ی در هندوسدبان پرداخبدهاندد .النم بدهرکدر
است که در این پژوهش ان چرخده بهبدود مسدبمر کیفیدت دمیندگ (برنامدهریدزی ،اجدرای
آنمایشی ،کنبر و اقدام) اسبفاده شده است.
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1. Yuan
2. Reuben and Ware

سورابه )2016( 1در مطالعهای به بررسی تصمیمگیری برونسپاری در آماد و پشدبیبانی
معکو

براسا

کارت امبیانی مبدوانن پایددار پرداخدت .در ایدن پدژوهش ان سده امدل

راهبرد ،فعالیتهای اجرایی و اقبصادی برای تصمیم میزان برونسپاری اسبفاده شد .مطالعده
اسبفاده ان رویکرد نظری گراف توسعه می دهد .توانایی رویکرد نظری گراف بدرای در نظدر
گرفبن وابسبگی های مبقابل و حفظ رابطه طبقاتی در میان ویژگیها ،این رویکرد را به یدک
رویکرد جاا

تبدیل میکند .با درنظر گرفبن ویژگیهای کارت امبیانی مبوانن ،سانمانهدا

میتوانند حبی پس ان برونسپاری فعالیتهدای آمداد و پشدبیبانی معکدو  ،سدهم خدود را
نسبت به پایداری تامین کنند.
ییلمان و آیکوت )2014( 2در پژوهشی به ارنیابی ارر برونسپاری بر وابسدبگی مندابع و
رویکرد هزینه مبادله پرداخبند .براین اسا  ،رویکرد وابسبگی منابع و چدارچو

مفهدومی

برای برون سپاری در اببدا بررسی شده و سپس تجزیهوتحلیل دادههای بهدست آمدده نشدان
داد که برونسپاری ارری مسبقیم بر وابسبگی منابع و کاهش هزینههای مبادله دارد .به دالوه
یک وابسبگی منفی و معنیدار بین هزینه مبادله و وابسبگی منابع مشاهده شد.
لمپرت 3و همکاران ( )2003چارچوبی را برای تحلیل سیاست بلندمدت معرفی میکنند
که در آن رو های جدید تصمیم گیری پابرجا در یک مسأله نمونه تحلیل حساسیت ا ما
شده و سودمندی آن بهنمایش گااشبه شده است .در این چارچو

وامل کلیدی موفقیدت
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پیشنهاد چارچوبی برای تصمیمگیریهدای بدرونسدپاری در آمداد و پشدبیبانی معکدو

بدا

در تحلیل حساسیت بلندمدت بارتند ان :تمهید سبد بسدیار بزرگدی ان سدناریوها براسدا
توانمندیهای مکمل انسان و رایانه؛ تولید راهبردهای آلبرناتیو؛ جستوجدوی راهبدردهدای
پابرجا و انطباقپایر ساخبن راهبردها.
دوار ( )2002با بهرهگیری ان رو
مبعارف به برنامهریزی ،افراد باید تال

برنامهریزی بر پایه فرض ،معبقدد اسدت در رویکدرد
کنند که اطال ات و دادههای موجدود را گدردآوری

کرده و سپس به کمک رو شناسی معببر و تحلیل اطال ات دقیدق ،یدک آیندده محبمدل را
1. Saurabh
2. Yilmaz and Aykut
3. Lempert
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توصیف کنند .اما چنین رویکردی قطعاً در مواجهه با آینده بلندمدت با مشدکالت مبعدددی
مواجه میشود؛ چرا که پیشبینی های این چنینی درباره آینده بلندمدت ،در معدرض خطدا و
اشبباه است .هیچکس قادر نیست که همه دمقطعیدتهدای آیندده را بدهخدوبی شدناخبه و
درباره وضعیت نهایی آنها نظر درسبی را بیان کند .ان اینرو در مواجهه با آیندده بلندمددت،
اولین نکبهای که به اهمیت آن تأکید فراوان میشود ،ار دان بده چنددگانگی آیندده و ظهدور
فصلنامه لمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ششم ،شماره  ،22تابسبان 1401

سناریوهای بدیل و مخبلف است .در این راسبا ،مبد ان برنامدهریدزی بدر پایده مفروضدات
پیشنهاد داده اند که بهبرین مسیر برای شناخت سناریوهای مبعدد ،جستوجوی مفروضدات
نیربنایی برنامه های بلندمدت است .با اسبفاده ان این تکنیک میتوان مفروضات تصریحی و
تلویحی راهبرد را احصاء کرد .سپس مفروضدات آسدی پدایر و مبندایی را شناسدایی کدرد.
سپس پابرجایی راهبردها را بدر مبندای مفروضدات آسدی پدایر مبندایی بررسدی کدرد و در
صورت دمپابرجایی آنها ،اقدامات بیمهکننده و شکلدهنده و همچنین الیم هشدداردهنده
طراحی کرد.
سؤالهای پژوهش
سؤال اصلي
چه راهبردهای پابرجایی در برونسپاری خددمات آمداد و پشدبیبانی در سدانمان دفدا ی
موردمطالعه میتوان تدوین کرد
سؤالهاي فرعي
 )1وامل قابلیتمحور مثرر بر پابرجایی راهبرد برونسپاری خدمات آماد و پشبیبانی در
سانمان دفا ی موردمطالعه کدام است
 )2مراحل تدوین راهبردهای پابرجای برونسپاری خدمات آماد و پشدبیبانی در سدانمان
دفا ی موردمطالعه در شرایط دمقطعیت با رویکرد قابلیتمحوری کدام است
 )3مخبصات (جایگاه) سانمان دفا ی موردمطالعده در شدرایط ددمقطعیدت محیطدی و
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با آن چیست

روش پژوهش
این پژوهش تدوین راهبردهدای پابرجدای بدرونسدپاری خددمات آمداد و پشدبیبانی در
سانمان دفا ی موردمطالعه پرداخبه است .ندوع تحقیدق ان نظدر هددف ،کداربردی و ان نظدر
رویکرد آمیخبه (کمی و کیفی) و ان نظر رو

اکبشافی -پیمایشی اسدت .بدرای گدردآوری

قابلیتمحور مثرر بر برونسپاری بهرو

کیفی با اسبفاده ان تحلیل محبدوای مصداحبههدا و

مطالعات اسنادی (مندابع لمدی مدرتبط) شناسدایی ،پرسشدنامهای تنظدیم و تحلیدل داملی
اکبشافی روی این شاخصها انجام شده است .سپس تحلیل دمقطعیت ،تحلیدل صدنعت و
تحلیل راهبرد و در نهایت تحلیل پابرجایی صورت گرفبه است.
شناسایی دمقطعیت و مخاطرههای اصلی سدانمان ،فرصدتهدا و تهدیددهای مدرتبط و
ونن دهی و امبیاندهی به آنها ان طریق مصاحبه با خبرگدان صدورت گرفدت و براسدا

آن

نمودار وامدل داخلدی و خدارجی تشدکیل و مدورد تحلیدل واقدع و مخبصدات سدانمان و
راهبردهای مبناس

مشخص شد .شناسایی و اسدبخراج شداخصهدای پابرجدایی ،طراحدی

جدو شاخصگااری و انبخا

راهبردهای پابرجای محوری و ونندهی بده آنهدا و تأییدد

راهبردهای پابرجای محوری نیز براسا
انبخا

نظر خبرگان انجام شد.

منابع لمی به صورت قااوتی و مشورت بدا خبرگدان تخصصدی بدوده اسدت.

جامعدده آمدداری مصدداحبه ،خبرگددان و مدددیران ددالی و فرماندددهان ارشددد سددانمان دفددا ی
موردمطالعه هسبند که  9نفر ان آنها به رو
تجار

قااوتی انبخا

شدند .معیار انبخا
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اطال ددات ان رو هددای کبابخانددهای و میدددانی اسددبفاده شددده اسددت .اببدددا شدداخصهددای

افراد نیدز

حرفهای مرتبط ،پیشینه تخصصی و مسثلیتهای مهم و کلیدی مدرتبط بدا موضدوع

تحقیق بود .جامعه آماری برای تونیع پرسشدنامه کارشناسدان ،مددیران و فرمانددهان حدونه
آمادوپشبیبانی سانمان دفا ی موردمطالعده هسدبند کده براسدا
بهرو

نمونهگیری تصادفی انبخا

جددو مورگدان  169نفدر

و تعداد  150پرسشنامه تکمیل شده ان آنها جمدعآوری

شد .برای تعیین ا ببار بخش کیفی پژوهش ان رو

ا ببار محبوا و روایی صدوری و بدرای

بخش کمی ،ان آنمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه کایزر ،مایر و اولکدین اسدبفاده شدد.
برای بررسی پایایی پرسشنامه ان ضری

آلفای کرونباخ اسبفاده شد .نبایج مندرج در جدو
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( )1بیانگر پایایی باالی پرسشنامه برای  9مثلفه اصلی قابلیتمحدور مدثرر بدر بدرونسدپاری
است .تحلیل محبوا ،تحلیل دمقطعیت ،تحلیل صنعت ،تحلیل راهبدرد و تحلیدل پابرجدایی
در بخش کیفی ،با توجه به فیشبرداری پژوهشگر در حین مصاحبه و بررسی مندابع لمدی
به صورت دسبی انجام شد و در بخش کمی برای تحلیل دادههای گردآوری شده ان نرمافزار
ا  .پی .ا  .ا  .و تحلیل املی اکبشافی اسبفاده شد.
فصلنامه لمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ششم ،شماره  ،22تابسبان 1401

جدول  )1ضرايب آلفاي کرونباخ مثلفههای قابلیتمحور مؤثر بر برونسپاري
مؤلفهها

ضریب آلفای کرونباخ

مؤلفهها

ضریب آلفای کرونباخ

مدیریت دانش

06253

ساخبار سانمانی

06330

مدیریت های مالی

06346

مدیریت کیفیت

06302

سامانه اطال ات آماد و پشبیبانی

06263

چابکسانی

06314

ارتبا مثرر با رینفعان

06205

منبعیابی راهبردی

06345

مدیریت خطرپایری

06266

تجزیهوتحليل دادهها
تحلیل اطالعات ويژگيهاي عمومي پاسخدهندگان
جدول )2توزيع فراواني نمونه بر حسب میزان سابقهکار
تحصيالت

فراواني

درصد

درصدتجمعي

کارشناسی

60

40

40

کارشناسی ارشد

20

4662

3662

دکبری

20

1363

100

کل

150

100

-

طبق یافبههای جداو ( 3 ،2و  )4بیشبرین فراوانی پاسخدهندگان مربو به افدرد دارای
سابقهکار  26تا  30سا با  60درصد و کمبرین فراوانی مربدو بده افدراد دارای سدابقهکدار
بیشبر ان  31سا با  10درصد است 40 .درصد ان پاسدخدهنددگان دارای مددر لیسدانس،
 4662درصد ان پاسخدهندگان دارای مدر فوقلیسانس و  1363درصد دارای مدر دکبدرا
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بودند .یگان خدمبی ( ) با  55نفدر و  3662درصدد بیشدبرین پاسدخدهنددگان را بدهخدود

اخبصا

داده است .یگان خدمبی بعدی ان لحاظ فراواندی مربدو بده ج اسدت کده 2363

درصد ان نمونه را به خود اخبصا

داده است .گدروههدای بعددی بدهصدورت مسداوی بدا

1363درصد و  20نفر ان ا ااء نمونه را تشکیل میدهند.
جدول )2توزيع فراواني نمونه بر حسب تحصیالت
 20تا  25سا

45

30

30

 26تا  30سا

90

60

90

 30سا به باالتر

15

10

100

کل

150

100

-

جدول )0توزيع فراواني بر حسب يگان خدمتي
یگان خدمتي

فراواني

درصد

درصدتجمعي

الف

20

1363

1363

55

3662

50

ج

35

2363

23

د

20

1363

36

ه

20

1363

100

کل

150

100

-

وامل قابلیت محور مثرر بدر پابرجدایی بدرونسدپاری خددمات آمداد و پشدبیبانی بدرای
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سابقهکار(سال)

فراواني

درصد

درصدتجمعي

شناسایی وامل قابلیتمحور مثرر بدر پابرجدایی بدرونسدپاری خددمات آمداد و پشدبیبانی،
بررسی منابع لمی و مصاحبههای انجام شده ان طریق فیشبرداری انجام شده و بهصدورت
دسددبی ،تحلیددل محبددوا و کدگددااری شددد .ان تحلیددل محبددوا و کدگددااری منددابع لمددی و
مصاحبههای صورت گرفبه 141 ،شاخص مرتبط شناسایی شده با نظر خبرگان و همپوشانی
بین شاخصها در  9مثلفه ساخبارسانمانی؛ منبدعیدابی راهبدردی؛ چابدکسدانی؛ مددیریت
دانش؛ مدیریت های مالی؛ ارتبا مثرر با رینفعان؛ مدیریت کیفیدت خددمات و تولیددات؛
مدیریت خطرپایری و مدیریت اطال ات آماد و پشبیبانی طبقدهبنددی و ندامگدااری شددند
(جدو .)5
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جدول  )5برخي از شاخصهاي شناسايي شده قابلیتمحوري مؤثر بر پابرجايي برونسپاري خدمات
آماد و پشتیباني
برخي از شاخصهای شناسایي شده مرتبط
حداکثرسانی اکبسا

مؤلفهها

دانش و فناوری حاصل ان شراکت راهبردی ننجیره تأمین

توان نهفبه در شبکههای برونسپاری
مسبندسانی جریان اطال اتی ،محصوالت و خدمات و...
نسبت منافع به هزینه بانیابی دانش مدیریبی و فنی
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تونیع مبناس

مدیریت
دانش

دانش در سطوح مخبلف

تدوین آییننامهها و دسبوالعملهای مبناس
تغییر ساخبار سانمانی مبناس

این حونه

با راهبرد جدید

مهندسی مجدد کل تدارکات
حرفهایسانی تخصصی سانمان
تعیین فعالیتهای محوری و غیرمحوری سانمان
مجمو هسانی و ساخباربندی چندمنظوره
توقف افزایش کمی سانمان و لزوم توجه به کیفیسانی نیروها

ساخبار
سانمانی

ایجاد وابسبگی بین منابع تأمین ان طریق خرید سهام ننجیره تأمین (در صدورت امکدان و اخدا
مجونهای قانونی)
برونسپاری مشرو با مدیریت داخلی یا خارجی
ساخبار غیرمنعطف نظام مالی موجود
رویکرد کاهش راهبردی هزینههای خدمات آماد و پشبیبانی
محاسبه هزینه واقعی محصوالت و خدمات و مقایسه آن با رقبای بیرونی
بسیار پرهزینه و گران اداره شدن سانمان
صرفهجویی حاصل ان اجرای برونسپاری
ارن

امنیت در اقبصاد

مدیریت های
مالی

هزینه فرصتها
سیاستهای ابالغی اقبصاد مقاومبی
کاهش هزینههای پیدا و پنهان
کوچکسانی دفا ی ،کاهش تصدیگری دولت و خصوصیسانی
آماد و پشبیبانی مبمرکز برای ربات
آماد و پشبیبانی غیرمبمرکز جهت بحرانها
کس وکار چابک
انعطافپایری و پاسخگویی سانمان
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تعامل با شرکتهای کوچک و مبوسط مرتبط با دفاع

چابکسانی

برخي از شاخصهای شناسایي شده مرتبط

مؤلفهها

آنادسانی منابع برای اهداف مهمتر
داشبن منابع تأمین چندگانه
ا ببارسنجی و طبقهبندی منابع تأمین
حامیسانی منابع تأمین
حمایتهای محلی منابع

راهبردی

دم پایبندی صنایع دفا ی به تعهدات قراردادی
قابلیت اطمینان تأمینکنندگان و انعطافپایری آنها
ارنیابی خطرپایری امنیت اطال ات نظامی
ارنیابی خطرپایری شاخصهای مالی و ا بباری
ارنیابی خطرپایری تولید محصوالت و خدمات منابع تأمین
ا ببار بر پایه رفبار گاشبه و ا بماد بر مبنای انبظارات ان رفبار آینده
حصو اطمینان ان پیش خدماتی ،قطعاتی و تجهیزاتی
افزایش اطمینان ان تحویل و ارائه بهموقع خدمات و محصوالت
الزامات پشبیبانی در نمان بحران
نسبت منافع به هزینه امنیت اطال ات

مدیریت
خطرپایری

امنیت اطال ات
نگرانی نظامهای نظارتی
دماطمینان ان آینده و تر

ان بحران و جنگ

حوادث و بالیای طبیعی
شرایط اقبصادی ،سیاسی ،محیطی و...
اسبفاده ان تکنیکهای مدیریت کیفیت
کاهش نوسانات و ضایعات تولیدی و خدماتی
بهبود مسبمر خدمات و محصوالت
توسعه فرهنگ اسبانداردپایری و مشارکتپایری در ارائه خدمات

مدیریت
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قرار گرفبن در ننجیرههای تأمین داخلی کشور

منبعیابی

کیفیت

ایجاد ارن های راهبردی حاصل ان کیفیت باالی خدمات و محصوالت
تامین منافع رینفعان
روابط با تأمینکنندگان ،فرماندهان ،رقبا و شرکای بیرونی
مدیریت ارتبا با مشبریان
وحدت ملی

تعامل مثرر
با رینفعان

اهبمام و اراده مسلولین جهت ارتبا با رینفعان
بهرهگیری ان نظامهای اطال اتی مدیریت ننجیره تأمین
یکپارچهسانی اطال ات و ایجاد یک جامعه اطال اتی
انبخا

راهبرد مبناس

برنامهریزی منابع بنگاه

فناوری اطال اتی

مدیریت
اطال ات
آمادی
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مؤلفهها

برخي از شاخصهای شناسایي شده مرتبط
امنیت اطال ات در پارادایمهای جدید فناوریهای اطال اتی

با اسبفاده ان رو

تحلیل املی اکبشافی ،مثلفههدای مدثرر بدر پابرجدایی بدرونسدپاری

خدمات آماد و پشبیبانی برای اجرای موفق راهبردها در دو دسبه قرار گرفبند .نبایج آنمدون
بارتلت و شاخص کایزر ،مایر و اولکین همانطدور کده در جددو ( )6مشداهده مدیشدود،
فصلنامه لمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ششم ،شماره  ،22تابسبان 1401

بیانگر کفایت نمونه برای تحلیل املی اکبشافی است.
جدول  )2نتايج آزمون کفايت نمونهگیري
مقدار آماره KMO
06359

آماره کای دو

سطح معنيداری ()Sig

39416212

0/000

دسبه او با نظر خبرگان که شامل سه مثلفه :سداخبار سدانمانی؛ منبدعیدابی راهبدردی و
چابکسانی است؛ وامل ساخباری یا نمینهای و یا سختافزاری نامگااری شد .دسبه دوم
که شامل شش مثلفه :مدیریت دانش؛ مدیریت های مالی؛ ارتبا مثرر با رینفعان؛ مددیریت
کیفیت خدمات و تولیدات؛ مددیریت خطرپدایری و مددیریت اطال دات آمداد و پشدبیبانی
است ،وامل توانمندسان یا نرمافزاری و یا وامل حیاتی موفقیت ندامگدااری شدد (جددو
.)2
جدول  )7خروجي تحلیل عاملي اکتشافي
مؤلفهها
ساخبار سانمانی

چابکسانی

منبعیابی راهبردی
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آزمون بارتلت

مدیریت دانش

سؤال یا شاخصها

بار عاملي معنيدار اول

بار عاملي معنيدار دوم

1

06391

22

06334

15

06221

2

06350

12

06231

14

06242

19

06925

11

06332

13

06219

12

06932

مؤلفهها

مدیریت کیفیت

تعامل مثرر با رینفعان

مدیریت خطرپایری

مدیریت اطال ات آماد و
پشبیبانی

2

06536

5

06216

20

06396

22

06221

26

06236

24

06319

3

06663

6

06253

25

06253

3

06552

10

06625

23

06654

4

06613

16

06342

21

06649

13

06526

9

06552
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مدیریت های مالی

سؤال یا شاخصها

بار عاملي معنيدار اول

بار عاملي معنيدار دوم

تحلیل خطرپذيري (عدمقطعیت)
تحلیل خطرپایری یا دمقطعیدت ،ان  4مرحلده تشدکیل مدیشدود ،نخسدت ،شناسدایی
مخاطرات یا خطرپایری ها ،دوم ،ارنیابی احبما خطرپایریها ،سوم ارنیابی شددت پیامدد
آنها و چهارم ،تخمین خطرپایری براسا

اطال ات بهدست آمده ان مراحل قبل .بدهمنظدور

شناسایی خطرپایریها ( دمقطعیتها) ،اببدا محیطهای دور و نزدیک سانمان تحلیدل و بدا
نظرخواهی ان خبرگان ،دمقطعیتها و خطرپایریهایی که سانمان دفدا ی موردمطالعده را
مورد تهدید قرار می دادند ،شناسایی و اسبخراج و خطرپایریهایی که بیشدبرین فراواندی و
اهمیت را در محیط دور و نزدیک سانمان داشبند انبخا

شدند .در مرحله بعد بده ارنیدابی

سطح خطرپایری ها ،شدت و احبما پیامدهای آنها و تخمین میزان خطرپایریها براسدا
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اطال ات به دست آمده ان نظر خبرگان پرداخبه شد و سرانجام میانگین این وامل انبخا

و

در جدو تحلیل دمقطعیت درج شد (جدو  .)3سپس نحوه مددیریت خطرپدایریهدای
احصایی با اسبفاده ان ظرفیت تمام راهبردهای مخاطره ،شدامل راهبردهدای انبقدا  ،کداهش،
پایر

و اجبنا

به نوان بخشدی ان راهبدردهدای پابرجدا تحلیدل شدد .در مراحدل بعددی

فرصتها و تهدیدهای ناشی ان این دمقطعیدتهدا و مبعاقد
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پابرجای قابلیتمحور مبناس

با این خطرپایریها اسبخراج و معرفی خواهند شد.

جدول  )8جدول تحلیل مخاطره (عدمقطعیت)
شرح و تحليل مخاطره
عنوان مخاطره

سطح

شدت

احتمال

ميزان

مخاطره

مخاطره

وقوع

مخاطره

ددددمقرارگیدددری در
شبکه ننجیره تدأمین
جهانی

خیلینیاد

خیلینیاد

خیلینیاد

خیلینیاد

( دم قطعیدت حاصدل
اخبالف سطح طبقاتی
خیلینیاد

نیاد

نیاد

خیلینیاد

( دم قطعیدت حاصدل

نیاد

نیاد

نیاد

خیلینیاد

ان محددیط خیلددیدور،

پایر

و اجبنا

به نوان بخشی ان

خطرپددایری شددامل انبقا ،کدداهش،
پایر

و اجبنا

به نوان بخشی ان

راهبردهای پابرجا باید اسبفاده شود.

دور و نزدیک)
دم تداوم و پایدداری

ان ظرفیددددت تمددددام راهبردهددددای

تأمین منابع تأمین

نزدیک)

خطرپددایری شددامل انبقا ،کدداهش،

ان ظرفیددددت تمددددام راهبردهددددای

جنگ

ان محدددددددیط دور و

پایر

و اجبنا

به نوان بخشی ان

راهبردهای پابرجا باید اسبفاده شود.

ان محیط دور)

( دم قطعیدت حاصدل

خطرپددایری شددامل انبقا ،کدداهش،

ان ظرفیددددت تمددددام راهبردهددددای

بین سدانمان و سدایر

( دم قطعیدت حاصدل

(راهبرد مخاطره)

راهبردهای پابرجا باید اسبفاده شود.

ان محیط خیلیدور)

نیروهای دفا ی

نحوه مدیریت مخاطره

ان ظرفیددددت تمددددام راهبردهددددای

تحددریمهددا ،بحددران و

232

آن ملزومدات و راهبردهدای

مبوسط

نیاد

نیاد

خیلینیاد

خطرپایری شدامل انبقدا  ،کداهش،
پایر

و اجبنا

به نوان بخشی ان

راهبردهای پابرجا باید اسبفاده شود.

تحلیل صنعت دفاعي
برون سپاری خدمات آماد و پشبیبانی و مشخص شدن امبیانات نهدایی آنهدا ،مدیتدوان ندوع
راهبردهای مثرر در برون سپاری خدمات آماد و پشبیبانی را تعیین نمود .بدرای تعیدین ونن،
رتبه و امبیان وامل داخلی و خارجی (با توجه به وامل ساخباری و توانمندسدان مدثرر بدر
برون سپاری خدمات آماد و پشبیبانی) و اولویت بندی آنها ان نظرات خبرگدان اسدبفاده شدد.
نبایج تجزیهوتحلیل وامل راهبردی در جدو ( )9ارائه شده است.
جدول  )9نتايج تجزيهوتحلیل عوامل راهبردي
وزن

رتبه

امتياز

ردیف

0602

4

0623

قوت 2

همکاری مثرر بینسانمانی در میان سانمانهای دفا ی و صنعبی

0606

4

0624

قوت 3

تعدد و تکثر فراوان تخصصهای قابل واگااری برونسپاری

0606

4

0624

قوت 4

تأمین قطعی ا ببارات منابع تأمین در صورت انعقاد قرارداد

0606

4

0624

0604

4

0616

0604

3

0612

0605

2

0610

ضعف 2

دمچابکی ،لخبی و رونمرگی نظام

0605

2

0610

ضعف 3

دمتوانایی کامل در اجرای مأموریتهای محوله

0605

2

0610

ضعف 4

دمانعطاف ساخبار سانمانی و مالی سانمان

0604

2

0603

ضعف 5

کیفیت ضعیف ارائه خدمات و تولیدات و اتالف شدید منابع

0604

2

0603

ضعف 6

باالی هزینه خدمات و تولیدات سانمان

0604

2

0603

0605

4

062

0605

4

062

قوت 1

قوت 5
قوت 6
ضعف 1

فرصت 1
فرصت 2

عامل راهبردی
گسددبردگی جغرافیددایی نیروهددای سددانمان در سددطح کشددور و احاطدده بدده
اسبانهای کشور

قیمت و ارن

باالی قراردادهای سانمان

دانش نهفبه و توان بالقوه حاصل ان اجرای ملیات سامانههدای مخبلدف و
بانخورد حاصل
فقدان راهبرد و اسناد باالدسبی در حونه برونسپاری

اسبهال

امکان حداکثرسانی اکبسا

حاصل ان ظرفیت های تولیدی و خدماتی ملی

در سطح جهانی
امکان مشارکت در بانار سرمایه بینالمللی
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با توجه بده نمدودار تحلیدل صدنعت و نقدا قدوت ،ضدعف ،فرصدتهدا و تهدیددهای
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ردیف
فرصت 3
فرصت 4

عامل راهبردی
جهانی شدن صنایع دفا ی داخلدی و ارتقداء آنهدا تدا سدطح اسدبانداردهای
بینالمللی
امکددان تجدداریسددانی صددنایع دفددا ی در سددطح بددینالمللددی حاصددل ان
برونسپاری
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0605

4

062

0605

4

062

0605

4

062

4

062
0616

فرصت 5

امکان اسبفاده ان منابع تأمین در دسبر

فرصت 6

راهبرد وحدت ملی (حمایتهای محلی منابع)

0605

فرصت 2

اسبفاده ان تاالر معامالت و خدمات سانمان و صنایع دفا ی

0604

4

تهدید 1

انزوای صنایع دفا ی و کاهش قدرت ملی

0605

2

061

0605

2

061

0605

2

061

تهدید 4

محدودیتهای سانمانی ابالغی دفا ی

0605

2

061

تهدید 5

کاهش و دم تخصیص ا ببارات سالیانه

0605

2

061

تهدید 6

تحریمهای مکرر ،بحران ،جنگ

0605

2

061

0604

2

0603

0604

2

0603

تهدید 2
تهدید 3

تهدید 2
تهدید 3

بینالمللی

وزن

رتبه

امتياز

پیشبینیناپایری و گوناگونی ماهیت تهدیددهای جدیدد و مأموریدتهدای
نظامی
دمبهرهگیری ان منابع تأمین ،منابع فناوری و دانش جهانی

ق ماندگی و دم تطابق با ظهور پارادایمهای جدید
افزایش تورم سالیانه و نوسانات نرخ ارن

امبیان نهایی وامل داخلی بدرونسدپاری خددمات آمداد و پشدبیبانی (قدوت و ضدعف)،
براسا

محاسبات نمودار وامل داخلی 2623 ،اسدت کده ایدن امبیدان بداالتر ان حدنصدا

ارنیابی وامل داخلی ( )265میباشد .این امر نشاندهنده توانمنددی بدرونسدپاری خددمات
آماد و پشبیبانی در بهکارگیری نقا قوت و کاسبن ان اررات نقا ضعف داخلدی مدیباشدد.
امبیان نهایی وامل خارجی برونسپاری خدمات آماد و پشدبیبانی (فرصدتهدا و تهدیددها)
 2624است که این امبیدان نیدز ان حدنصدا

ارنیدابی وامدل خدارجی ( )265بداالتر اسدت.

بنابراین موقعیت برونسپاری خدمات آماد و پشبیبانی ،بخش بداال و سدمت راسدت نمدودار
تحلیل صنعت بوده و راهبرد مناس تر جهت برونسپاری خدمات آماد و پشدبیبانی ،راهبدرد
تهاجمی (اسبفاده حداکثر ان فرصتهای محیطی با اسبفاده ان نقا قوت موجود) است.
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تحلیل راهبرد

بهکارگیری راهبردهای تهاجمی می تواند نسبت به سایر راهبردها ،بیشبرین اررگدااری را
در نمینه رشد و توسعه و پابرجایی برون سپاری خدمات آماد و پشبیبانی در سانمان دفدا ی
موردمطالعه داشبه باشد و باوجود اینکه ان سایر راهبردها (پشبیبان ،اقباایی و جبرانکنندده)
برون سپاری خدمات آماد و پشبیبانی انطریق راهبردهای تهاجمی حاصل میگدردد .تحلیدل
مخاطره و راهبردها در جدو ( )10ارائه شده است.
راهبردهاي تهاجم محور
اجرای راهبرد تجارت مجدد و قرارگدرفبن در ننجیدره پیمانکداران جهدانی ان طریدق خریدد و
تملک بخشدی ان سدهام (در صدورت امکدان و اخدا مجونهدای قدانونی) کارتدلهدا ،تراسدتهدا،
کنسرسیومها ،هلدینگها و شرکتهای بینالمللی ننجیره تأمین بهواسطه تدأمین ا ببدارات سدانمانی
با برند تحت پوشش و منبفع شدن ان منافع همیشگی آن (نقا قوت 6 -2؛ فرصتهای .)2 -1
به کارگیری راهبرد وحدت ملی با توجه به گسبردگی جغرافیایی کامدل سدانمان دفدا ی
موردمطالعه در سطح کشور و تخصیص طرحهای برونسدپاری بده صدنایع و مندابع تدأمین
داخل کشور (نقا قوت 6 -1؛ فرصتهای  4 ،2و .)2 -5
راهبرد مردمیکردن دفاع در برابر تهدیدها با اسدبفاده ان گسدبردگی جغرافیدایی سدانمان
دفا ی موردمطالعه در سطح کشور و با محوریدت حدامیسدانی مندابع بدومی در مشدارکت
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نیددز النم اسددت اسددبفاده شددود ،بیشددبرین میددزان ارربخشددی در نمیندده دسددبیابی بدده اهددداف

راهبردی با منابع تأمین محلی (نقا قوت 6 -1؛ فرصتهای .)2 -5
اجرای راهبرد محوری هسبه کوچک دانا (به نوان نهاد کارفرمایی دانشبنیدان) و شدبکه
بزرگ توانا (به نوان نهاد تأمینکننده توانمند) در داخل و خدارج کشدور در جهدت احصداء
باالترین اکبسا

آماد و پشبیبانی (نقا قوت 6 -1؛ فرصتهای .)2 -1

راهبردهای تهاجمی پشبیبان ،اقباایی و جبران کننده
تجاریسانی دانش نهفبه و توان بالقوه نیروهای سدانمان حاصدل ان اجدرای طدرحهدای
برونسپاری (نقا قوت  4 -2و 6؛ فرصتهای .)2 -1
دسبیابی بده درآمدد و اقبصداد مببندی بدر فنداوری ،ندوآوری و داندش حاصدل ان ایجداد
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ارن های راهبردی ناشی ان مشارکت راهبردی با منابع تأمین منطقهای و بینالمللدی (نقدا
قوت 6 -2؛ فرصتهای .)2 -1
تأسیس تاالر معامالتی و بانار سرمایه نیروهای داخلی سانمان در صورت امکان و اخدا
مجونهای قانونی با توجه به تعدد و تکثر فراوان تخصصهای قابلبدرونسدپاری بدهمنظدور
اسبفاده ان ظرفیتهای مبقابل (نقا قوت 6 -2؛ فرصتهای .)2 -1
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خرید و تملک بخشی ان سهام سانمانها و شرکتهای ننجیره تأمین داخلی (درصورت
امکان و اخا مجونهای قانونی) ان طریق تأمین ا ببارات سانمانی با برندد سدانمان یدا برندد
تحت پوشش در جهت حفظ ،حمایت و پشبیبانی همیشگی منابع تأمین (نقا قدوت  4 ،2و
5؛ فرصتهای .)2 -4 ،1
همافزایی و توسعهپایری توان سانمان در ملیات آماد و پشبیبانی ان طریق تغییدر نقدش
ان پیمانکاری و تصدیگری به کارفرمایی و سیاست گااری در اجرای برونسپاری طدرحهدا
(نقا قوت 6 -1؛ فرصتهای .)2 -1
بهرهگیری ان تجربهها و الگوهای اجرایی موفق برونسپاری سانمانهای همبران با توجده
به تکثر تخصصهای قابل واگااری در سانمان در جهت احصاء بداالترین اکبسدا

آمداد و

پشبیبانی (نقا قوت 6 -2؛ فرصتهای .)2 -1
بهرهگیری ان کثرت طرح ها و ارن

بداالی قراردادهدای راهبدردی و کدالن سدانمان در

جهت تعریف طرحهای برونسپاری جاا

در بانار سرمایه بینالمللی (نقدا قدوت  4و 5؛

فرصتهای .)2 -1
راهبردهاي اقتضايي يا تنوع
اسبفاده مطلو

ان گسبردگی جغرافیایی یگدانهدای سدانمان موردمطالعده در مشدارکت

راهبردی با منابع تأمین داخل کشور بهمنظور کاهش اررات تحدریمهدا ،بحدرانهدا و شدرایط
جنگی (نقا قوت 6 -1؛ تهدیدها  6 ،4 -1و .)2
بهره مندی ان جاابیت ا ببارات نقدی در تحر
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و بدهکدارگیری مندابع تدأمین راهبدردی

داخلی در سطح کشور بهمنظور جبران بخشی ان تبعدات ددمقرارگیدری در ننجیدره تدأمین

جهانی (نقا قوت  4و 5؛ تهدیدها  6 ،4 ،3 ،1و .)3
راهبردهاي بازنگري يا انطباقي
در جهددت طراحددی و تعریددف نظددامهددا و ابزارهددای مددالی و پشددبیبانی و بدداال بددردن سددطح
اسبانداردهای سانمان و کشور در حونههای مخبلف (نقا ضعف 6 -1؛ فرصتها .)5 -1
افزایش باندهی ،بهرهوری ،چاالکی و سر ت طرحهای سانمان ان طریق سدرمایهگدااری
و مشارکت در ننجیره تأمین خارجی (نقا ضعف 6 -2؛ فرصتها  5 -1و .)2
انجام کامل کلیه مأموریت های محوله سانمان بدون وقفه ان طریدق پشدبیبانی حاصدل ان
اجرای راهبرد تجارت مجدد (نقا ضعف 6 -2؛ فرصتها .)2 -1
راهبردهاي تدافعي
رهاسانی و سبکسانی آماد و پشبیبانی یگانهای سانمان ان قید نظامهدا و سدامانههدای
قدیمی غیرمبعارف (نقا ضعف  5 ،3 ،2و 6؛ تهدیدها  5 ،3 -1و .)2
کاهش خرید سامانههای مبنوع غیرهمراسبا با سامانههای دپوی قبلدی (نقدا ضدعف -2
6؛ تهدیدها  3و .)2
سیاست (رویکرد) افزایش تعداد و حجدم طدرحهدای بدرونسدپاری سدانمان بدهمنظدور
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اسبفاده ان سیاستها و اسبانداردهای مالی ،فنی و مهندسی و ...حاصل ان مشارکت جهدانی

دسبیابی به چابکی و جبران کاهش ا ببارات سدالیانه و حفدظ تدوان انجدام مأموریدتهدای
ابالغی ( نقا ضعف 4 -2؛ تهدیدها  5 ،3و .)3
تعریف ،طراحی و اجرای طرح های درآمدنایی داخلی در سطح سانمان بهمنظور جبدران
کاهش ا ببارات و جلوگیری ان توقف مأموریدتهدای تعریدفشدده (نقدا ضدعف  3و 4؛
تهدیدها  2 ،5و .)3
پیشبینی و ایجاد رخیره های احبیاطی و راهبردی مبنوع مالی ،ا بباری ،قطعاتی و ...طدی
سالیان مخبلف بهمنظور جلوگیری ان وقفه های ملیاتی در شرایط بحران (نقا ضعف 5 ،3
و 6؛ تهدیدها  6 ،2 ،1و .)2
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جدول  )14جدول تحلیل مخاطره -راهبرد
عنوان خطرپذیری

راهبرد

(عدمقطعيت)

خطرپذیری

ملزومات
اجرای راهبرد تجارت مجدد
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اددویت کشددور در سددانمان
تجارت جهانی
قددرار نگددرفبن در شددبکه

مشددارکت در بددانار سددرمایه

ننجیره تأمین جهانی

بینالمللی
تجاریسانی صنایع دفا ی
قرارگدددددرفبن در ننجیدددددره
ان ظرفیت تمام
راهبردهای

پیمانکاران جهانی

نتيجه موردانتظار
کاهش خطرپایری
حفظ و کارآمدی نظام اقبصادی
و سیاسی کشور
افزایش تولید ناخدالص داخلدی
و ملی کشور
پیشرفت و توسدعه همده جانبده
کشور

به کدارگیری راهبدرد وحددت
ملی

کاهش خطرپایری

اخبالف سطح طبقاتی بین

انبقا ،کاهش،

تخصددددیص طددددرحهددددای

اربددات ارربخشددی موجودیددت

سانمان و سایر نیروهدای

پایر

و اجبنا

برون سپاری به صنایع داخلدی

سانمان به ندوان یدک سدانمان

دفا ی

به نوان بخشی ان

کشور

راهبردی

راهبردهای پابرجا

سیاست ادغام با رقبا

باید اسبفاده شود.

خوشنامسانی برند سانمان

خطرپایری شامل

تحریمها ،بحران و جنگ

راهبرد مردمی کردن دفاع

کاهش خطرپایری
امکان افزایش تداوم ملیات
تعدیل خطرپایری

دددمتددداوم و پایددداری
تأمین منابع تأمین

اجرای راهبرد محوری هسدبه

اطمینددان ان تدددأمین پشدددبیبانی

کوچک داندا و شدبکه بدزرگ

همهجانبه

توانا

انجددام کامددل مأموریددتهددای
ابالغی

تحلیل پابرجايي
در مرحله پایانی و پس ان احصاء راهبردها و شداخصهدای پابرجدایی ،جددو تحلیدل
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پابرجایی تشکیل و راهبردهای احصا شده بهتناس

دمقطعیتها مورد آنمون واقدع شدد و

پابرجایی راهبردها ان نظر خبرگان تأیید و اولویتبندی آنها مشخص شد (جدو .)11
جدول  )11تحلیل پابرجايي
مخاطره1

شاخصهای پابرجایی

ونن شاخصها

نمره

پاسخگویی

جاابیت

ممکن

وجود

دمقرارگیری در شبکه ننجیره تأمین جهانی

آیندههای

22

اقدامات
اجرایی
جایگزین

2

6

42

اخبالف سطح طبقاتی بین سانمان و سایر نیروهای دفا ی

روی دامنه
گسبردهای ان

3

9

پاسخگویی

ملکرد خو

نمره

انطباق پایری

3

9

22

3

3

4

22

64

64

23

تحریمها ،بحران و جنگ

سانمان

9

3

3

4

22

22

64

64

23

9

دمتداوم و پایداری تأمین منابع تأمین

دکبرین

جاابیت

اهداف و

2

56

9

پاسخگویی

همسویی با

نمره

31

31

جاابیت

9

9

3

پاسخگویی

9

3

مخاطره2

مجدد

دفاع

و شبکه
بزرگ توانا

نمره

رینفعان

مخاطره3

تجارت

وحدت ملی

مردمی کردن

کوچک دانا

3

2

3

3

جاابیت

تحلیل

مخاطره4

هسبه

31

64

56

64
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راهبرد1

راهبرد2

راهبرد3

راهبرد4

21

برای اجرای
راهبرد
تحلیل
دمقطعیت

3

3

64

3

64

3

64

2

56

تحلیل
حساسیت
راهبرد به

3

9

22

3

64

3

64

2

56

239

شرایط
محیطی
محاسبه
تأسف

3

9

22

2

56

2

56

2

56

تحلیل
پیامدهای
مطلو

و

3

3

64

3

64

3

64

2

56
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نامطلو
راهبرد
تحلیل رخداد
خطا و
شکست در

2

3

56

3

56

3

56

2

49

اجرای راهبرد
دم تغییر
مفروضات
نیربنایی

3

9

22

3

64

3

64

2

56

راهبرد
نبیجه ارنیابی

91

231

35

622

34

663

22

615

یافتهها
در پاسخ سثا او پژوهش ،وامل قابلیتمحور مثرر بر پابرجایی برونسپاری خددمات
آمداد و پشدبیبانی در سددانمان دفدا ی موردمطالعدده ،ساخبارسدانمانی ،منبددعیدابی راهبددردی،
چابک سانی ،مدیریت دانش ،مدیریت های مالی ،ارتبا مثرر با رینفعان ،مددیریت کیفیدت
خدمات و تولیدات ،مدیریت خطرپایری و مددیریت اطال دات آمداد و پشدبیبانی شناسدایی
شدند.
در پاسخ به سثا دوم پژوهش ،تدوین راهبردهای پابرجدا در شدرایط ددمقطعیدت بدا
رویکرد قابلیتمحوری ،با انجام  6تحلیل بهانجام رسید .بدینگونه که خروجی هر تحلیل بده
نوا ن ورودی تحلیل بعدی مورد اسبفاده قرار گرفت .در اببدا ،وامل قابلیتمحور مثرر بدر
پابرجایی برونسپاری خدمات آماد و پشبیبانی در  9امل شناسایی شدند و سدپس وامدل،
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مورد تحلیل املی اکبشافی قرار گرفبده و نبیجده آن ،قرارگیدری آنهدا در دو دسدبه وامدل

ساخباری و وامل توانمندسان بود .سپس تحلیل ددمقطعیدت انجدام و ددمقطعیدتهدای
اساسی سانمان شناسایی و بر مبنای این دو تحلیل ،تحلیل صنعت انجام گرفت .فرصدتهدا،
تهدیدها ،قوت ها و ضعف های سانمان مشخص شد و مبعاقد

آن بدا امبیداندهی خبرگدان

شناسایی و بر مبنای آن تحلیل راهبرد انجام و راهبردهای محوری پابرجای موردنظر احصاء
و تدوین شد و سرانجام در مرحله پایانی با شناسدایی و احصداء شداخصهدای پابرجدایی،
راهبردهای پابرجای برونسپاری خدمات لجسبیکی در سانمان دفا ی موردمطالعه شناسدایی
و اولویتبندی شدند.
در پاسخ به سثا سوم پژوهش ،امبیان نهایی وامل داخلی برونسپاری خدمات آمداد و
پشبیبانی 2623 ،و امبیان نهایی وامل خارجی برون سپاری خددمات آمداد و پشدبیبانی 2624
محاسبه شد .بنابراین موقعیت برونسپاری خدمات آمداد و پشدبیبانی ،بخدش بداال و سدمت
راست نمودار تحلیل صنعت بوده و راهبرد مناس تر جهت بدرونسدپاری خددمات آمداد و
پشبیبانی ،راهبرد تهاجمی است.
در پاسخ به سثا اصلی پژوهش 4 ،راهبدرد بده ندوان راهبدردهدای پابرجدای محدوری
بهشرح نیر انبخا

شدند.

 )1اجرای راهبرد تجارت مجدد و قرارگرفبن در ننجیدره پیمانکداران جهدانی ان طریدق
خرید و تملک بخشی ان سهام کارتلها ،تراستها ،کنسرسیومها ،هلدینگها و شرکتهدای
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نمودار تجزیه تحلیل وامدل راهبدردی تشدکیل گردیدد و مخبصدات سدانمان در ربدع او

بین المللی ننجیره تأمین (درصورت امکدان و اخدا مجونهدای قدانونی) بدهواسدطه تدأمین
ا ببارات سانمانی با برند تحت پوشش و منبفع شدن ان منافع همیشگی آن.
 )2بهکارگیری راهبرد وحدت ملی با توجده بده گسدبردگی جغرافیدایی کامدل نیروهدای
سانمان دفا ی موردمطالعه در سطح کشور و تخصیص طرحهای برونسپاری بده صدنایع و
منابع تأمین داخل کشور.
 ) 3راهبرد مردمی کردن دفداع در برابدر تهدیددها بدا اسدبفاده ان گسدبردگی جغرافیدایی
سانمان دفا ی موردمطالعه در سطح کشور با محوریت حامیسانی منابع بومی در مشارکت
راهبردی با منابع تأمین محلی.
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 ) 4اجرای راهبرد محوری هسبه کوچک دانا و شدبکه بدزرگ تواندا در داخدل و خدارج
کشور در جهت احصاء باالترین اکبسا

آماد و پشبیبانی.

پيشنهادها
پیشنهادهاي سازماني
 )1لزوم باننگری در دکبرین دفا ی کشور با توجه به محیط سدریع و پیچیدده و ظهدور
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پارادایمهای جدید و هوشمندسانی آن.
 )2ضرورت نگار

و تدوین آییننامه برون سپاری سانمان دفا ی مورد مطالعه حسد

تحلیلهای اسباندارد و ابالغ آن به کلیه یگانها در سطح کشور.
 )3تأسیس تاالر معامالتی سانمان دفا ی موردمطالعه با توجه بده تعددد و تکثدر فدراوان
تخصص های قابل برونسپاری و وجود نیرسداختهدای قابدلقبدو بدهمنظدور اسدبفاده ان
ظرفیتهای مبقابل.
 )4اسبفاده حداکثری ان جا

ا ببدارات دفدا ی بدهمنظدور افدزایش سدطح درخواسدت

ا ببارات جدید ان سامانه دفا ی حس
شده (راهبرد افزایش گرد

پویایی حاصل ان اتمام سریع طرحهای برونسدپاری

قراردادهای مکمل همگون و همگرا).

 )5برگزاری جلسات توجیهی منظم بدا تدأمینکننددگان و تبیدین نقدش آنهدا در چرخده
پشبیبانی سامانه های سانمان موردمطالعه برای اینکه تأمینکنندگان جایگاه اصلی خدود را در
ننجیره تأمین سانمان بشناسند و اررات منفی ناشی ان دم انجام تعهدات خود را بهوضدوح
مشاهده کنند.
 )6برون سپاری ان سوی افراد مبخصص انجام شده و ان مشورت با مشاوران تخصصدی
مانند مشاوران مالی ،حقوقی و پیمانکاری و ...اسبفاده شود.
 )2برونسپاری در سانمان موردمطالعه بهشدکل تددریجی و آنمایشدی و در اببددا در حدونه
امور خدماتی ،پشبیبانی و رفاهی انجام شده و سپس در سایرحونهها توسعه و تعمیم یابد.
 )3در انبخا

تأمین کننده ،ان تصمیم گیری صرف ،بر مبنای شداخص هزینده خدودداری

شده و مجمو ه ای ان وامل پابرجدایی شدامل ا بمداد ،ا ببدار ،روابدط بلندمددت ،کیفیدت،
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انعطافپایری ،تعهد و ...موردتوجه قرار گیرد.

 )9تغییر رویکرد اداره سانمان و یگانهای آن ان مصرفی و منبعمحوری بهسمت اسبفاده
ان رویکرد اقبصاد مببنی بر نوآوری و دانش.
 )10تجاریسانی دانش نهفبه و توان بالقوه حاصل ان اجدرای طدرحهدای بدرونسدپاری

پیشنهادهاي مبتني بر تحلیل راهبرد
 )1تمام راهبردهای احصاء شده در این پژوهش میتوانند با توجه به ملزومات ،به ندوان
پیشنهاد مطرح شوند.
 )2الگوی تحلیل ارائه شده در این پدژوهش ،در نمینده تحلیدل شدرایط کندونی و آیندده
سانمان بهمنظور تدوین راهبردهای دفا ی مورد اسبفاده قرار گیرد.
 ) 3تحلیل صنعت صورت گرفبه ان طریق الگوی ارائه شده ،نقدا ضدعف و تهدیددهای
احبمالی آینده را مشخص کرده و مواردی را که باید درباره آنهدا اقددامات فدوری صدورت
گیرد ،به برنامهریزان یادآوری میکند.
پیشنهادهاي مبتني بر تحلیل پابرجايي
 )1مشارکت در بانار سرمایه بینالمللی ،تجاریسدانی صدنایع دفدا ی و قرارگدرفبن در
ننجیره پیمانکاران جهانی.
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نیروهای سانمان موردمطالعه.

 )2با توجه به اینکه پیشبینی تمامی وقایع و احبماالت آینده بسیار سخت و تا حددودی
غیرممکن است ،ضروری است تا توانمندیهایی را دنبا کرد که ببوانند در مقابدل هرگونده
تغییرات پاسخگوی نیانها باشند .بنابراین مناس ترین راه در نمینده بدرونسدپاری خددمات
آماد و پشبیبانی ،انجام برنامهریزی پابرجا جهت دسبیابی به قابلیتهای محوری است.
 )3شناخت وامل ساخباری و توانمندسان و برنامهریزی جهت بهکارگیری بهینه وامل،
سانمان را بهسمت کس

قابلیتهای محوری پایدار هدایت میکند.

 ) 4توجه به ونن و اندانه اررگااری وامل ساخباری و توانمندسان بر ایجاد قابلیتهدای
محوری و میزان تأریرات مبقابل سایر وامل بر یکدیگر ،نحوه اسبفاده و بدهکدارگیری مندابع
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سانمان را مشخص میکند.
پیشنهادهاي پژوهشي
بدهکدارگیری برنامدهریدزی پابرجدا در جهدت شناسدایی و تددوین راهبدردهدای پابرجدا
برون سپاری خدمات آماد و پشبیبانی برمبنای رویکرد قابلیدتمحدوری؛ ارایده یدک جدوا
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مشخص به یک مسأله واقعی سانمان دفا ی موردمطالعده؛ پدیش بدردن ادبیدات مربدو بده
پابرجایی و ارایه روشی برای اسبخراج راهبردهدای پابرجدا بدا رویکدرد قابلیدتمحدوری ان
وجوه تمایز و نوآوری این پژوهش است.
آشنایی محدود نیروها و مدیران مربو با مفداهیم و فندون مدرتبط بدا پابرجدایی ،نمدان
ناکافی برای ارنیابی راهبردهای پابرجای احصا شدده در مدل و محرمانده بدودن برخدی ان
اطال ات آمادوپشبیبانی دفا ی برخی ان محدودیتهای پژوهش است.
براسا

وجوه تمایز و محدودیتهای پژوهش ،پیشنهادهای پژوهشی نیر ارائه میشود.

 )1برونسپاری در امور مربو به وظایف راتی سانمانهای نظامی مدورد بررسدی قدرار
گرفبه و مطالعه تطبیقی در خصو

تجربه سایر کشورها در بدرونسدپاری وظدایف نظدامی

انجام شود.
 )2ان اصو و مبانی آیندهپژوهی در نمینه انجدام برنامدهریدزیهدای راهبدردی و فدراهم
کردن نمینه تدوین صحیح راهبردها ،اسبفاده شود.
 )3ان رو

معرفی شده در این پژوهش برای تدوین راهبردهای پابرجدا در موضدو ات

غیر ان برون سپاری خدمات آماد و پشبیبانی و یدا سدایر سدانمانهدای دفدا ی و غیردفدا ی
اسبفاده شود.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


آیر  ،جیمز ( ،)1391راهنماي مديريت زنجیرره تریمی (ابدراهیم ،تیمدوری و اشدکان ،حدافظ
الکبا  ،مبرجمان) ،تهران :انبشارات دانشگاه لم و صنعت ایران.




فناوری دفا ی ،فصلنامه مديريت توسعه فناوري.116 -93 ،)4( 4 ،
برومند ،نهرا و کیخوانیموسی ،شیرین ( ،)1390برونسپاری فعالیدتهدای خددماتی شدرکتهدا.
فصلنامه مديريت کسبوکار.60 -32 ،)2( 2 ،
خدادادحسینی ،سید حمید؛ لشکر بلوکی ،مجببی؛ فرخی ،فاطمه ( ،)1391رویکردهای جدایگزین
طراحی راهبرد در شرایط دم قطعیت ،رویکرد تحلیلی -تطبیقی ،پژوهشهاي مديريت عمومي،
.61 -55 ،)13( 5



دوار ،جیمز ( ،)2002برنامهريزي پابرجا با بهرهگیري از روش برنامهريزي برپايه فرض (وحید،
وحیدیمطلق ،مبرجم) ،تهران :انبشارات مثسسه آمونشیوتحقیقاتی صنایع دفا ی.



رهنورد ،فرج اله و سیفالهی ،لیبابا ( ،)1390مديريت بررونسرپاري ،تهدران :مثسسده دالی
آمون وپژوهش مدیریت و برنامهریزی.



سنگه ،پیبدر ( ،)1333برنامهريزي پابرجا :برنامهريزي در شرايط عدمقطعیرت عمیرب برر پايره
سناريو (نیرنظر بدالرضا ،الیناده ،مبرجمان) ،تهران :انبشارات هنر رسانه اردیبهشت.




شهبانی ،میثم و کیانیفدر ،فرهداد ( ،)1395طراحدی ندو ی نظدام خبدره بدرای بدرونسدپاری در
سانمانهای حاکمیبی ،مجله مديريت فناوري اطالعات.590 -526 ،)3( ،

مقاله پژوهشی :راهبردهای پابرجای برونسپاری خدمات آماد و پشبیبانی در سانمان دفا ی مورد مطالعه



امیری ،حسن ( ،)1392برنامهریزی پابرجا بهمنظور کس

آمادگی جهت جدا

و توسدعه موفدق

قاسددمی ،بدالرسددو ؛ تکلیددف ،اطفدده؛ محمدددی ،تیمددور؛ محمدددیان ،فرشددبه ( ،)1396تحلیددل

راهبردهای انرژی ایران در افق  1420در چارچو سناریوهای جهانی انرژی ،پژوهشنامه اقتصاد



انرژي ايران.121 -39 ،)24( ،
قاضینادهفرد ،سیدضدیاالدین و اتدابکی ،محمدسدعید ( ،)1391معرفدی الگدوی بدرونسدپاری در
سانمانهای نظامی ،فصلنامه راهبرد دفاعي.)39( 10 ،
لشکربلوکی ،مجببی ( ،)1391طراحی الگوی ی تدوین راهبرد پابرجا در شرایط ددمقطعیدت بدا
اسبفاده ان الگوسانی ساخباری تفسیری ،رساله دکتري مديريت راهبردي ،دانشدکده مددیریت و
حسابداری ،دانشگاه شهید بهشبی.
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 محمدرضدا، سید محمود؛ حمیدی ناده، سید حمید؛ حسینی، مجببی؛ خداداد حسینی،لشکربلوکی



 انديشره مرديريت، طراحی الگوی ی راهبدرد پابرجدا بدا اسدبفاده ان رویکدرد ترکیبدی،)1391(
.151 -121 ،)2( 6 ،راهبردي
، وحیددیمطلدق، برنامهريزي پابرجا براي يک قرن (وحیدد،)1335(  رابرت و همکاران،لمپرت



.2003 سا چاپ ارر اصلی،) انبشارات اندیشکده صنعتوفناوری (آصف: تهران،)مبرجم


.32 -23
، لزوم تدوي سند راهبردي جهت توسعه آماد و پشتیباني در کشور،)1391( مثسسه آمادگران



 برگرفبه ان سایت انجمدن آمداد و پشدبیبانی و،گروه پژوهشهای آماد و پشبیبانی و ننجیره تأمین
.www.ilscs.ir ننجیره تأمین
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