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سپاری پروژه های بندی عوامل راهبردی موثر بر برونشناسایی و اولویت

R&D در صنایع دفاعی با رویکرد آینده پژوهی 
1عباسخمسه*  

2مهديرجبی
 

 چکیده
بادیدگاهآیندهپژوهانهدرآنهابدليلتغييراتR&Dصنایعدفاعیصنایعیمیباشندکهانجام

 سایر تواناییهاي از میتوانند دفاعی تحقيقاتی سریعتکنولوژيهاامريضرورياست.سازمانهاي

 نمایند.اما گيري بهره صنعتکشوردررفعنيازهايتحقيقاتیخود و ها دانشگاه تحقيقاتی، مراکز

 مدیریتی، هاي قابليت به بستگی بيرونی، هاي توانمندي از اثربخشیاستفاده و مناسب برداري بهره

 با نوینمدیریتی ابزارهاي از یکی عنوان به سپاري برون اینرو دارد.از سازمان درون فنی و علمی

شود. واقع آیندهموثر دفاعی R&Dپروژههاي امر در تواند می دفاع، بخش خاص مالحظات رعایت

توجهبهاینکهپژوهشیدرخصوصشناساییعواملراهبرديبرونسپاريپروژههاي R&Dبا

الویت هدفاینپژوهششناساییو لذا است، نشده صنایعدفاعیانجام بندياینعواملحوزه

راهبرديدرصنایعدفاعیطیدهسالآیندهمیباشد.اینپژوهشازحيثهدفکاربرديوازنوع

درصنایعدفاعیاز R&Dروشتوصيفیپيمایشیمیباشد.عواملموثربربرونسپاريپروژههاي

مرورادبياتونظرخبرگانصنایعدفاعیاستخراجشدهوپرسشنامهتایيدشدهدرجامعهخبرگان

موردSMART PLSتوزیعونتایجباروشتحليلعاملیتایيديومعادالتساختاريونرمافزار

درR&Dپروژههايعاملراهبرديموثربربرونسپاري7بررسیقرارگرفتهاند.دراینپژوهش

شاخصشناساییوتایيدگردیدکهتوجهبههمهآنهاداراياهميتمی32صنایعدفاعیبههمراه

،عاملاستراتژیکدراولویت(ANP)باشد.باتوجهبهنظرخبرگانونتایجفرآیندتحليلشبکهاي

اولویتسوم، عاملتکنولوژیکدر عاملمدیریتدانشدراولویتدوم، عاملمدیریتتاميناول،

کنندگاندراولویتچهارم،عاملسيستمیدراولویتپنجم،عاملمالیدراولویتششموعاملزیر

ساختشبکهايدراولویتهفتمقرارگرفتند.
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 مقدمه

ايآگاهانـه،فعالوداريوساختآینده،بـهشيوهوهیدفـاعی،دانـشومعرفـتپاسپژدهآین

اه امن، بستري در تا است شپيشدستانه محقـق ملـت یـک آرمانهاي و وودداف )ازگلی

111پورجباري، دست(1395، تصویابي. آريیبه از زمژهیوبهنده،یروشن رينظییهانهيدر

نده،یآیدفاععیدفاعوصنان،يبنی.درااستـدهيچيمشکلوپاريبس،یودفاعیمباحثنظام

ماه به ارتبـاطنزدراهبتيبنا تـکیرديو بهبهقدرت،وتيامننيأمآنبـا شدتوابسته

روندهايمختلفمحرييتغ و تحوالت ملمنطقه،یالمللنيبطيو و واسـت.یاي )بوشهري

(.1387نظريزاده،الف،

استيوسرييگميدانشمناسببرايتصمديتولنگاري،ندهیآیخروجميدانیکهمهمانطور

بهيارذگ اگفتتوانیمليدلنيهماست. همه هدفآگاهتها،يفعالنیکه بهدادنیبا

 با دفاعی تحقيقات هاي سازمان.میباشدايدنندهیآنهيدرزمانارذگاستيوسرانيگميتصم

اجراي تعریف پژوهانه هاي پروژه هدفمند و دقيق و آینده رویکرد با  توانند می تحقيقاتیو

ارتقاء در مهمی نقش و نموده مرتفع را تحقيقاتی نيازهاي دنيا، نظامی هاي پيشرفت با همزمان

کردنبرونسپاريپروژه نهادینه نمایند.با ایفا کشور صنعتی پيشرفت و دفاعی هاي توانمندي

 دفاعی تحقيقاتی سازمانهاي که رسد می نظر به دفاعیآینده، هاي یتمامور انجام درR&D هاي

بر گيري بهره کشور صنعت و ها دانشگاه تحقيقاتی، مراکز سایر توانایيهاي از بتوانند نمایندو

 ابزارهاي از یکی عنوان به سپاريبانگاهبهآینده برون اینرو چابکیخوددرآیندهبيفزایند.از

 واقع موثر دفاعی تحقيقات امر در تواند می نوینمدیریتی، سپاري برون با رابطه در اما شود.

آورند،اینعوامل می وجود به را تعارض و تضاد وجوددارندکه عواملی دفاعی،R&D پروژههاي

عبارتنداز:

 هاي پروژه ماهيت R&Dاز اطالعاتی و امنيتی مسائل لحاظ از که است اي گونه به دفاعی 

 R&D هاي پروژه سپاري برون به عاملتمایل این باشند، می برخوردار باالیی حساسيت

 .کند می تقویت را سازمان داخل در پروژه اجراي و داده کاهش را دفاعی

 سطح در نخبه و مستعد نيروهاي و پژوهشی مراکز وفنی، علمی مراکز دانشگاهها، وجود 

 هاي قابليت ارتقاء در نقشمهمی منابع، این باالي هاي ظرفيت و ها توانمندي که کشور

 هاي پروژه سپاري برون به تمایل عامل این دارد. امنيتی و دفاعی هاي تکنولوژي توسعه

R&Dکند می تقویت را دفاعی. 
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 پذیري دسترس ایران، اسالمی جمهوري کشور عليه بر جهانی هاي تحریم و تهدیدات وجود 

هاي اجراي و نموده مواجه هایی محدودیت با را تکنولوژي  با دفاعی تحقيقاتی پروژه

 براي کشور هاي استعداد و ها ظرفيت تمامی از استفاده نماید. می ایجاب را بومی تکنولوژي

 شرایط از رفت برون در مناسبی راهکار دفاع، نيازبخش مورد هاي تکنولوژي سازي بومی

 .برد می باال را دفاعی R&D هاي پروژه سپاري برون به تمایل عامل این باشد. می تحریم

 و ها ظرفيت وجود و طرف یک از دفاعی تحقيقاتی نيازهاي مداوم و پيوسته همچنينگسترش

ضرورت طرف از کشور سطح در فنی و علمی هاي توانمندي  R&D فعاليتهاي واگذاري دیگر،

 راه در ملی هاي حرکت گيري شکل به توجه با دهد. می نشان خوبی به را بيرونی منابع به دفاعی

 هاي شرکت و مستقل تحقيقاتی مراکز از حمایت علمیفناوري، هاي توسعهپارک و اندازي

 مسلح نيروهاي کالن جهتگيري به توجه با دیگر سوي از و بنيان دانش و محور فناوري کوچک

 پيمانکاري نهاد(بزرگتوانا شبکه بنيان(و دانش کارفرمایی نهاد(کوچکدانا هسته سمت به

 خود کليدي هاي ظرفيت و منابع سازي آزاد با بایست دفاعیمی تحقيقاتی هاي سازمان ،)توانمند

 تمرکزبر تکنولوژي، و دانش توليد هاي کانون از استفاده تحقيقاتی، هاي ظرفيت کارگيري به با و

 خلق نيازهايآیندهخود براي را ارزش بيشترین بر، ميان هاي راه کشف و استراتژیک هاي فعاليت

 برونسپاري بخش اثر اجراي و مدیریت که گفت توان می بنابراین (.2،1396نمایند)رجبی،

R&Dهاي پروژه پژوهی، آینده رویکرد .داد خواهد ارتقاء را R&Dهاي پروژه اجراي روند با

 محققان تعداد کمبود دفاعی، محققان مهارت افزایش بيرونی، منابع فنی و علمی ازدانش استفاده

 براي پروژه مختلف فازهاي انتخاب در تواند می که است ازجملهعواملی ها هزینه کاهش دفاعی،

 و مثبت تاثيرات و عوامل این تعدد و تنوع وجود با بنابراین.باشد موثر بيرونی منابع به آن واگذاري

شناساییعواملراهبرديموثر هدفاینپژوهش ،R&Dهاي پروژه سپاري برون در آنها منفی

درحوزهصنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهیوالویتبنديR&Dهاي بربرونسپاريپروژه

آنهادرراستايبهبودوضعموجودونيزسياستگذاريهاوتصميمگيريهايموردنيازدراین

ذکرنمود:نوآورياینپژوهشرامیتواندرمواردزیر حوزهمیباشد.لذا

 پروژه سپاري خصوصبرون در بار نخستين پژوهشبراي  این صنایعR&Dهاي حوزه

دفاعیبارویکردآیندهپژوهیصورتمیگيرد.

 هاي براياولينباراستکهشناساییوتحليلعاملیعواملموثربربرونسپاريپروژه

R&Dحوزهصنایعدفاعیبامعادالتساختاريصورتمیگيرد
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 هاي پژوهشبراياولينبارالویتبنديعواملموثربربرونسپاريپروژهاینR&Dصنایع

 دفاعیبارویکردآیندهپژوهیوآنهمبافرآیندتحليلشبکهايراارایهدادهاست.

 

 مرورادبیات

شود،یمنييتعکایدروزارتدفاعآمرنگارينـدهیآهايتيبراياجرايفعالیاهدافمتفاوت

عبارتنداز:وزارتخانهنیاهدافا

حدييکلیهاينظامتکنولوژيییشناسا اتيو بودنی، انتخابگر غافلگرييجلوگ، درريياز

ورانيگميکردنتصمآگاهودرنهایتیبرتريبلندمدتنظامنيتضمتکنولوژیک،هايانقالب

3ی)کاشیپوروکرامتزاده،مختلفبرمقولهدفاعراتييتغريوتأثايدنندهیازآانارذگاستيس

سازمان1385، به دفاعی تحقيقاتی هاي (. نيز ما  اجراي در پيشرو هاي سازمان عنوان کشور

با محسوب وزارتدفاع هاي سازمان تحقيقاتی نيازهاي رفع و ها ماموریت  تغييرات میگردند.

 با رقابت الزمه و گرفته فزونی نيز دفاعی نيازهايآن، تنوع و سرعت افزایش و تکنولوژي در شدید

 رشد و پروري ایده و خالق هاي ایده به توجه دنيا، روز تکنولوژیک توانمندي کسب فعلی اوضاع

(.3،1396باشد)رجبی، می تحقيقاتهمراهباایجادچاالکیسازمانی

تائسپاريبرون مورد اديابزار گسترده استکهبهطور کار ازیانتقالبخشيبرايکسبو

دکیيهاتيفعال شرکت به دستگریشرکت منظور مبهیابيبه مختلف یاهداف

یعنیانجامR&D(معتقداستبرونسپاري1384نظريزاده)(. (Hojnik&Rebernik,2012باشد

هايتحقيقاتیوتوسعهتکنولوژيازطریقبکارگيريهوشمندانهافرادومراکزعلمیوفعاليت

نحويکهشایستگی به ، سازمانبهشکلپيمانسپاريامور هاياساسیتحقيقاتیخارجاز

سازمانحفظشود.

تيسطحعدمقطعسپاريبربرونیدگيچيپسطح(اظهارمیکنندکه2008وهمکاران)1ابرت

یمريسپاريتاثروابطبرون عدمیدگيچيهرچقدرسطحپیعنیگذارد. تيقطعباالترباشد،

بهدنبالداشتهودرنتيباالتر ازيسپاريموردنازاعتماددرروابطبرونيسطحباالترجهيرا

سپاريهمدشواردرقراردادبروندهيچيپهايتيفعالقيدقفيتوصن،یخواهدبود.عالوهبرا

هابودنفعاليتگيريقابلاندازهنظير(عناصري2012.همچنينابرتوهمکاران)خواهدشد

.مثبتمیداننددارايرابطهسپاريبروناحتمالباعدمقطعيتپایينرایا

                                                           
1
 Aubert 
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یاباشد،ريتفسقابلاجزایوستگيپهمبهدرجهکهيزمانمعتقداست(1390)انيچهیکرا و

تااستالزمباشد،شتريبآنهايتقاضاباسهیمقادرR&Dیفننيمتخصصعرضهکهیزمان

:ازعبارتندR&Dيسپاربرونيهاشاخصبهنظروي.شوديسپاربرونR&Dيهاتيفعال

 دارداشارهآنارائهوديتولاستفاده،یکینزدبه:یریناپذ کیتفک کيتفکزانيمهرچه.

 .داردوجودتهايفعالآنيسپاربرونبهيکمترلیتماباشد،شتريبR&Dتيفعاليریناپذ

 پروژهیناملموسزانيمهرچه:یناملموسR&Dآنتيفيکوعملکردبرنظارتباشد،شتريب

گرفتاندازهراانتظارموردیخروجتيفيکتوانیمکمتروبودهمشکل دراینحالت.

 .ردیپذانجامسازماندرپروژهالمقدوریحتبهتراست

 دريسپاربرونعدمسازماندریکیتکنولوژيباالتيقابل:سازمان یکیتکنولوژ تیقابل

 .داردیپدرراسازمان

 کنندگاننيتامتيوضع باشدنداوجودیمناسبکنندهنيتاماگر: الزم،شته تااست

 .رديگانجامسازماندرهاتيفعال

 شونديسپاربروناستبهترمعمول،نُرمازخارجيهاپروژه:ندیفرا با مرتبط تیقابل. 

 مشخصيهاچارچوبدرفیتعرقابلواستاندارديهايتکنولوژ:یکیتکنولوژ یگذار رمز

درمانکارانيپيبراپروژهکیفیتعر.کندیمليتسهراآنرشیپذويسپاربروننهيزم

 .اجراستقابلویمنطقکند،تيتبعروزياستانداردهاازمربوطهيتکنولوژکهیطیشرا

 وباشدشتريبیینهايمشتربانظرموردیقاتيتحقپروژهتماسهرچه:یمشتر با ستما

بهلیتماباشد،داشتهوجوداويهاخواستهنيتاموانیمشترازينلیتعدوتوسعهامکان

 .استکمترR&Dيهاتيفعاليسپاربرون

 برونيمحوريهاتيفعالازشتريبمحوريريغيهاتيفعال:محوری ریغ و محوری یها تیفعال

 .شوندیميسپار

 چيان،شوندیميسپاربرونشتريبکمتر،تياهمبايهاتيفعال:تیفعال تیاهم )کرایه

1390). 

2003)1گریگوري هنگام استدر معتقد يروينفقدان،یشگاهیآزمايهارساختیزنداشتن(،

وقتکمبودبامواجههوسازوکارهاومقرراتوجودعدممتخصص،یانسان زمانبودنباال،

یداخلمنابعکردنآزاد،محورييهایستگیشاررويبتمرکزبهدرهنگامنيازبازار،بهدنيرس

مجدد،یمهندسدرعیتسربهازين،یجهانسطحيهاتيقابلبهیابيدست،هاتيفعالریسايبرا
                                                           

1
Gregory  
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يازينمورديهاتخصصومنابعبهیابيدستبهازينوسکیرعیتوزوکاهشبرسازمانميتصم

(2003)1ترسکو،برونسپاريمزیتمحسوبمیگردد.همچنيننداردوجودشرکتدرونکه

عیتسرونيزسکیها،حداقلکردنمخاطراترنهیلبهکاهشهزیکهتمايزماناظهارمینماید

مناسبمیباشد.R&Dوجوددارد،برونسپاريورودبهبازارمحصول
جهت2002)2پياچاد سپاريرا استراتژيبرون نيزيتهايفعالبرتمرکز( و انعطافمحوري

(،برونسپاريتحقيقوتکنولوژيرا1999،توصيهمینمایند.همچنينهاولز)منابعپذیريدر

احساسگردد،مناسبمیداند.اقتصادينيازبهکاهشهزینهتوسعهوافزایشسودزمانیکه

ومحيطتکنولوژياتهايجدیدمحيط؛تغييرنيازبهجذبقابليت(،1394توفيقوهمکاران)

وریسکهايآنموثرمیدانند.درخصوصافزایشریسکدربرونR&Dسپاريبرونرادر

دهاند.(نيزدرپژوهشخودتاکيدبسيارينمو2013سپاري،نيلیوهمکاران)

نوري) و معتقدند1384بازیار )اهميتاستراتژیکفعاليت(، ها برونکه سپاريرابطهعکسبا

،فنیدانشرفتندستازریسکوهزینهعامل،انحصاريدانشرفتندستازریسک،(دارند

اهميتویژهدارند.R&Dهايدرپروژهسپاريبرونمدیریت،برمهارتهاکمبودوتيظرفعدم

هايکليديوتشخيصفعاليت(،ويبهاینموضوعمیپردازدکه1384درتحقيقنظريزاده)

،دربرونسپارياهميتدارد.غيرکليديبوسيلهفاکتورميزانارزشایجادشدهدرآنفعاليت

راتوصيهمیناهميتاستراتژیکپایيوهايدارايتواناییفعاليتازسويدیگربرونسپاري

عواملی ،مهارتکسب بازار، به دستيابی در تسریع ،ریسک کاهش هزینه، کاهش نظيرنمایدو

هايپروژه،عواملاقتصاديونيزعواملانسانیرادرمدیریتبرونسپاريامکاناتوظرفيت

R&D.موثرارزیابیمینماید

فعال(2004)3لوري در سپاري برون شکست علت یهاتي، ویبررسراسازمانکي کرده

برايیراهکارهايجد سازمان نیدرایکند.درواقعمشکلاصلیرفعمشکالتارائهم ديرا

تمحوريخودرابرونسپارييبهرهوري،فعال شیهاوافزانهینبودهکهبهبهانهکاهشهزیا

د علت بودند. میکرده و تجربه با کارکنان دادن دست از مشکالت، بروز اثرگر در تعهد

یبازنشستگ ایو که بود ترکسازمان سالیا کارکنان زمن در تخصصنهيها سازمانیهاي

مهارتکسبکردهبودند.
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رابشرحذیلR&Dهاينوآوريوهاوچالشهايبرونسپاريفعاليت(ویژگی2008)1هاولز

برشمردهاست:

 برونجینتا از نوآورحاصل سهیدرمقايسپاري با سپاري شدتتيفعالگریدبرون به ها

.استزيمخاطرهآممطمئنونا

 راندارد.مانکاريازدانشمنتقلشدهازطرفپیمناسبیفيکیابیشرکتبرونسپارنده،ارز

 مشکالت مالکبروز تبادل به دلفکريتيمربوط ماهمانکاريپیاطالعیبليبه وتياز

شده.ديدانشتولتيفيک

 ارائهليازقبیازمخاطراتاخالقیممکناستمنجربهمجموعهکاملينوآورسپاريبرون

گردد.گریدانیبهمشترمانکاريشدهتوسطپديدانشتول

 تيباتوجهبهاهمR&Dیهامحسوبمسازمانيمحوريهاتيکهبهعنوانقابليونوآور

دهد.یقرارمدیراموردتهدسازمانندهیآ،سپاريبرونحيصحيگردد،عدماجرا

 بريریسپارياثربرگشتناپذبرونماتيتصمR&Dسازماندارد.یفنتيظرفای

 فرآ روR&Dسپاريبرونندیتبادلاطالعاتدر بفرددادی، قابليمنحصر وتياستکه ها

.دینمایممحدودازتجاربيريادگیشرکترادريهايتوانمند

 سپاريدربرونافتهیدانشتبادلیضمنتيماهليبهدلR&Dنظارتبرقراردادهامشکل،

است.

یتوسعه،دسترسيهانهیشاملکاهشهزR&Dيبرونسپاريایمزا(2017)2بکروزیرپولی

3میباشد.گارسياوگاوالناتوسعهکوتاهتريوزمانهایتخصصفکريازدانشيبهمجموعها
درکهییهاسازمانتوسطشتريبR&Dيهاتيفعالیالمللنيبيسپاربرون(معتقدند2011)

مانجامشوندیممحسوبکنندهصادرخودصنعت کاهشليبدلکهییهاشرکت.رديگی

،یکیتکنولوژرفتهدريواسطهبهرسانند،یمبفروشراخوديتکنولوژ،یماليتهایمحدود

.ندارندR&Dيهاتيفعاليسپاربرونبهیلیتماگرید يهاتیمحدودیمنفريتاثهمچنين

ایکاالکنندهصادرکهییهاشرکتيبرا،R&Dيهاتيفعاليسپاربروناحتمالبریمال

بهکهیصورتدرکننده،صادريهاشرکتاستبهتربهعبارتی.استشتريبهستند،خدمات

 .نکننديسپاربرونراخودR&Dيهاتيفعالستند،ينيقویماللحاظ
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داشـتهوسـپارياندازهشرکترابطهعکسباتمایلبهبـرون(معتقدند2011)1مانکهوسوانه

و2دارد.مـارتينزR&Dدرشرکترابطهمستقيمبابرونسپارينيازبهارتقاءعملکردونوآوري
رادرتصـميمگيـريسپاريوتـامينکننـدهمناسـببرون(،وجوداستراتژي2011همکاران)

ميـزان(،اعتقاددارند2010وهمکاران)3تيلينکبرونسپاريمهمارزیابیمیکنند.همچنين

دارد.سپاريمقاومتداخلیکارشناسانرابطهعکسباتمایلبهبرون

(بهاهميتنقشتامينکنندگانوسایرواسطههادربرونسپارياشـارهمـی2017)4ماتيوس

و6(،هزینـه،انعطـافپـذیريوریسـک،وتوفولـوتی2016وهمکارانش)5نلینماید.همچني
(،ریسکوکاهشهزینهراازشاخصهايمهمدرتصميمگيريبرونسپاري2016همکاران)

(،شاخصهايتعداد،کيفيت،ظرفيتوشدترقابـت2016)7میدانند.ازسويدیگرراجنيش

مشخصـاتمحيطـی،(نيز،2011)8کریستوفد.زیجياوموثرمیداننR&Dرادرهمکاريهاي

رادربرونسپارينوآوريمهممیدانند.مشخصاتسازمانتکنولوژيومشخصات

یمـيگـذارهیسـرمایداخلـR&Dدرشـتريدارندوبيشتريکهکارکنانماهربییشرکتها

یمـشیافـزا،رایخـارجيدانشهـالیاستفادهوتبدییجذبقابلقبول،تواناتيکنند،ظرف

همچنـين. (Un,2017:1)کنندیميگذارهیسرماR&Dيبرونسپاردرشتريبجهينتدردهندو

نيـزدرداخلانجـامشـودوبایستیکهییوپروژههافعاليتهانیدرموردبهتريريگميتصم

درR&Dرانیمـدیاصـليچالشهـااز،فعاليتهاوپروژههاییکهبایستیبرونسپاريشود

(.(Kunttu,2017:25استپيشرفتهيباتکنولوژيشرکتها
ب قرن ستيدر سازمانیکلتيموفقيبرا،R&Dيبرونسپاريندهایفراتیریمدکم،یو

يرياندازهگيبرایعملستميسایناستکهیکیرهبرانسازماناماچالشمهماستاريبس

یاثربخش رویرونيبR&Dخدمات ندارنديبر بازار در -Berina Yerkic)رقابت

Husejnovic,2017:106).یاستکهرهبرانسازمانیالزامیشرکتیاجتماعتيسئولهمچنينم

يبرونسپارماتيحاصلشودکهتصمنانيکنندتااطمليتحمنيتامرهيزنجيبرروبایستی
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از. (Zentes, Morschett, & Schramm-Klein, 2017: 25)نيزمیگرددیاجتماعتيشاملمسئول

 برونسپاريطرفیامروزه تأميندر تعهداتبه،تصميماتمدیریتزنجيره مالحظاتینظير

 Zentes)بهموقع،تعميمیافتهاستتحویل،تحویل،کيفيتوفکريقرارداديمربوطبهمالکيت

et al,2017: 17.(.
 

 روش شناسی پژوهش   

طیدهR&Dهاي اینپژوهشقابليتاستفادهدربرونسپاريپروژهباتوجهبهاینکهنتایج

سالآیندهدرشرکتهايصنایعدفاعیرادارد،لذاپژوهشازحيثهدفکاربرديمیباشدو

ازآنجاکهمحققينجهتگردآوريدادههاباابزارپرسشنامهومصاحبهدرشرکتهايمربوطه

پژوهشازنوعتو روشآیندهپژوهیدرحضوریافتهاند، صيفیپيمایشیمحسوبمیگردد.

ازاینروشمیتوانبرايپيشاینپژوهشبيشترمتمایلبهروشتاثيرتحليلروندمیباشد.

و استراتژیک ریزي برنامه سياسی، هاي گزینه تحليل احتمالی، هاي ریزي برنامه بينی،

 بهدليلآناستکهبرونسپاريپروژهعلتاستفادهازاینروشسناریونویسیاستفادهکرد.

درحالگسترشدرجهانمیباشد.برايتایيدشاخصهايبدستآمدهازتحليلR&Dهاي

 نرمافزار از استفاده استفادهشدهاست.SMART PLSعاملیتایيديومعادالتساختاريبا

مطلبنیامعادالتساختاريیکیازروشهايمناسبجهتتحليلعاملیتایيديمیباشدو

واقعامعرفآن،یمادهیخودبرگز1مکنونريمتغایسازهیمعرفيکهبرایینشانگرهاایراکهآ

برازندهایمعرفیباچهدقتیانتخابيدهدکهنشانگرهایوگزارشمدیآزماینه،مایاست

رمکنونيمتغ حجمکمجامعهآماريونيزنرمالنبودنSMART PLSدليلاستفادهازاست.

آماريپژوهش جامعه میباشد. ها دفاعیمی44داده کارشناسانصنایع و مدیران از نفر

باشندکهباتوجهبهمحدودبودنجامعهآماريدردسترس،ازروشتمامشمارياستفادهشده

است شامل آماري جامعه تحصيلی هاي گروه فراوانی درصد .4 دکتري، درصد55درصد

 درصدکارشناسیمیباشد.41کارشناسیارشدو
عاملشناساییشدهبعنوانمتغيرمستقل7متغيروابستهوR&Dدراینپژوهشبرونسپاري

(درنظرگرفتهشدهاندکهمعرفیآنهادرذیلبهاختصارآمدهاست:5)مطابقشکل

بهواگذاريانجامبرخیپروژههايR&Dبرونسپاري :R&Dبهخارجازسازماناطالقمی

شود.
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میباشد.R&Dبرونسپاريپروژههايعاملسيستمی:نشانگرسيستمهايموردنيازجهت

عاملاستراتژیک:نشاندهندهعناصرمهموراهبردياستکهبایستیدرآیندهبلندمدتدر

درنظرگرفتهشوند.R&Dپروژههايبرونسپاري

همکاريبلندمدتبا تعاملو متغيرهايمرتبطبا به اشاره عاملمدیریتتامينکنندگان:

دارد. R&Dتامينکنندگان

کهبهبرونسپاريR&Dعاملتکنولوژیک:بهمعيارهايمهمدرمدیریتتکنولوژيومدیریت

مرتبطمیگردند،میپردازد.R&Dپروژههاي

ونحوهبودجهبنديآنهامیR&Dعاملمالی:بهمباحثمدیریتمالیپروژههايبرونسپاري

پردازد.

ویکپارچهسازيآنR&Dایجادشدهدرشبکهتامينعاملمدیریتدانش:بهمدیریتدانش

درجهتایجادارزشاشارهدارد.

 تامين زنجيره نياز سختمورد و زیرساختهاينرم به اي: میR&Dعاملزیرساختشبکه

پردازد.


 جمع بندی یافته های پژوهش 

ونسپاريپروژهشاخصاصلیموثربربر42دراینپژوهشبامرورادبياتونظرخبرگان،تعداد

شناسـایی1عاملمطابقجدول7درصنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهیدرقالبR&Dهاي

شاخصشناساییشده،پرسشنامهاصلیپژوهشطراحـیوبـينجامعـه42گردید.باتوجهبه

مـدل1تحليلگردید.شکلSMART PLSآماريتوزیعوجمعآوريگردیدونتایجبانرمافزار

نيـزآمـده2عادالتساختارياوليههمراهباضرایببارهايعاملی)بارهـايعـاملیدرجـدولم

معناداريرانمایشمیدهد.Zنيزمدلتایيدشدهپژوهشهمراهباضرایب2است(وشکل
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:مدلاندازهگيرياوليهدرحالتتخمينضرائباستاندارد)بارعاملی(1شکل



















(Z:مدلاندازهگيرياصالحی)مدلتایيدشده(درحالتتخمينضرائبغيراستاندارد)معناداري2شکل
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:شاخصهاوعواملراهبرديموثربربرونسپاريپروژههاي1جدول R&D درصنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهی  

کد  شاخص ها عوامل ردیف

 شناسه

r بار عاملی
بعد از  2

 1 اصالح

ک
ژی
رات
ست
ا

 

 A.ST1 0.817822 0.667 آیندهنگرD&Rمدیریتاستراتژیک

وجوداستراتژيبرونسپاريتحقيقاتبارویکرد 2

آیندهپژوهی
A.ST2 0.850939 0.722 

 A.ST3 0.840090 0.703 تامينکنندهمناسبتحقيقاتدفاعی 3

 A.ST4 0.809517 0.654 شدترقابتدرآیندهصنعتدفاعی 4

کاهشهزینهتوسعهبواسطهبرونسپاري 5
R&D 

A.ST5 0.810893 0.657 

کاهشریسکازطریقفعاليتهايموازيدر 6

 آینده

A.ST6 0.748308 0.559 

 D&R A.ST7 0.700736 0.491حمایتمدیرانارشدجهتبرونسپاري 7

 A.ST8 0.812780 0.659حفظظرفيتهايکليديدرداخلشرکت 8

9 

ان
دگ
نن
ک
ن
مي
تا
ت
ری
دی
م

 

 عدمتایيد D&RB.S.M1 0.654787ظرفيتتامينکنندگان

باD&Rشناساییوانتخابتامينکنندگان 10

 نگاهبلندمدتبهآینده

B.S.M2 0.819468 0.743 

برگزاريجلساتبينشرکتهايزنجيرهتامين 11
D&R

B.S.M3 0.678600 عدمتایيد 

 عدمتایيد D&R B.S.M4 0.494327برنامهریزيفعاليتهايمشترک 12

 D&R B.S.M5 0.690566 0.576ارزیابیپروژههاي 13

بارویکردآیندهبلندD&Rاعتبارشرکتهاي 14

مدت
B.S.M6 0.865972 0.833

 D&R B.S.M7 0.843549 0.736ارزیابیدورهايتامينکنندگان 15

16 

ک
وژی
نول
تک

 

کوتاهبودنچرخهعمرتکنولوژيهايآینده

دفاعی
C.T1 0.761019 0.579 

نيازبههمسانسازيتکنولوژیکیبادیگر 17

 سازمانها

C.T2 0.768486 0.588 

تشخيصقابليتهايحياتیموضوعبرون 18

 D&Rسپاري

C.T3 0.871415 0.758 

 C.T4 0.813284 0.660 آیندهنگرD&Rمدیریتتکنولوژيومدیریت 19

20 

ی
مال

 

مدلهايقيمتگذاريپروژههاي

R&Dدفاعی
D.F1 0.778003 0.724 

 D&R D.F2 0.800669 0.763هزینههايموردنياز 21

بينشرکتهايD&Rتسهيممنافعمالی 22

 زنجيرهتامين

D.F3 0.560878 عدمتایيد 

سرمایهگذاريشرکتهايزنجيرهدرتامينمالی 23
D&R 

D.F4 0.816279 0.646 

 عدمتایيد D.F5 0.611777 پيشبينیقدرتمالیسازمان 24

25 

ش
دان
ت

ری
دی
م

 

 E.K.M1 0.744373 0.627 مدیریتسرریزهايدانشدرزنجيرهتامين

اهميتاطالعاتودانشانحصاريانتقالیبه 26

 شرکتهايزنجيرهتامين

E.K.M2 0.057962 عدمتایيد 

بهاشتراکگذاريدانشهادرکلشبکهزنجيره 27

 D&Rتامين

E.K.M3 0.591552 عدمتایيد 

درD&Rمدیریتدانشیکپارچهفعاليتهاي 28

 زنجيرهتامين

E.K.M4 0.855786 0.741 

 E.K.M5 0.844076 0.727 بهبرونسپارندهD&Rانتقالدانشحاصلاز 29

 E.K.M6 0.826407 0.703 وفنیریسکازدسترفتندانشانحصاري 30

31 


ت

اخ
س
یر
ز

ي
ها
بک
ش

 

موردنيازD&Rزیرساختنرمافزاريیکپارچه

 درآینده

F.N.I1 0.827373 0.708 

موردنيازدرD&Rزیرساختسختافزاري 32

 آینده

F.N.I2 0.742864 0.491 

امنيتشبکهارتباطیميانشرکتهايانجام 33

 D&Rدهنده

F.N.I3 0.758050 0.579 

 عدمتایيد F.N.I4 0.609497 بهکارگيرينرمافزارهايیکپارچهمشترک 34
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 F.N.I5 0.843730 0.717 بکارگيريفرآیندهايمشترکدرزنجيرهتامين 35

کد  شاخص ها ردیف

 شناسه

r بار عاملی
بعد از  2

36 اصالح

ی
تم
يس
س

 

بکارگيرياستانداردهايمشترکدرزنجيره

تامين
F.N.I6 0.7292360.636

 D&R G.S1 0.694586 0.567تدوینفرآیندبرونسپاريپروژههاي 37

 عدمتایيد D&R G.S2 0.098155سيستمنظارتوکنترلتامينکنندگان 38

سيستمبرنامهریزيیکپارچهتامينکنندگان 39
D&R 

G.S3 0.526236 عدمتایيد 

 D&R G.S4 0.832112 0.719سيستمارزیابیعملکردتامينکنندگان 40

 G.S5 0.776089 0.624 سيستمارزیابیریسک 41

 G.S6 0.786323 0.630 تدوینوبکارگيرياستانداردهايمشترک 42



 روایی و صحت نتایج
 روایی و پایایی پرسشنامه

قضاوتخبرگانموردتایيدقرارگرفتهاست.دراینپژوهشرواییپرسشنامههابااستفادهاز

یهمگرابهبررسییروا انجامگردید.PLS Smartهمگرانيزبانرمافزار همچنينرواییواگراو

بهنيزواگراییرواپردازد.یمکنونباسواالت)شاخصها(خودمريهرمتغیهمبستگزانيم

مقابلهمبستگکیيشاخصهانيبیهمبستگزانيمسهیمقا در عامل آن با آنیعامل

عاملها با همچنگریديشاخصها مقانيو شاخصکییهمبستگزانيمسهیبه عاملبا

ازسويدیگربرايسنجش.پردازدیعاملهامریآنعاملباسایدرمقابلهمبستگشیها

آلفايکرونباخبرايپایاییپرسشنامهازآلفايکرونباخاستفادهشدهاست.معيارمناسببراي

(.دراینپژوهشمقدارآلفايکرونباخمحاسبهشده1391است)آذر،7/0تمامیعواملباالي

حاصلشد،لذاپرسشنامهپایاییالزمرانيزداراست.7/0برايتمامیعواملباالتراز

 

 اعتبار سنجی مدل اندازه گیری انعکاسی

،آزمونهاياعتبار2همگراوکيفيتمدلمطابقجدولباتوجهبهنتایجحاصلازپایایی،روایی

سنجیدرادامهآمدهاست.
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:نتایجپایایی،رواییهمگراوکيفيتمدل2جدول  

 پایایی روایی همگرا

 متغیر های مکنون
CR>AVE 

 میانگین واریانس 

استخراجی 

(AVE) 

پایایی 

ترکیبی 

CR)) 

 پایایی اشتراکی

(Community) 
 آلفای کرونباخ

OK 0.640 0.934 0.640 استراتژیک 0.919679

OK 0.722 0.912 0.722 مدیریتتامين 0.873721

OK 0.647 کنندگان 0.879 0.647  تکنولوژیک 0.817301

OK 0.712 0.881 0.712  مالی 0.797478

OK 0.700 0.903 0.700  مدیریتدانش 0.858440

OK 0.627 0.893 0.627 شبکهزیرساخت 0.849888

OK 0.636اي 0.874 0.636  سيستمی 0.812725

 الف( آزمون همگن بودن و برازش مدل های اندازه گیری

می7/0مالکمناسببرايضریببارهايعاملی  & Hair et al,2006,2011))((Gefenباشد

Straub, 2005درشکل 7/0شاخصکهدارايضریبعاملیکمتراز10بهجز1وجدول1.

و بودن همگن لذا بودند. قبول عاملیمورد مابقیدارايضریببار حذفگردیدند، و بوده

بهمنظورپایاییبهترپژوهشودرنظربرازشمدلاندازهگيريتایيدمیگردد،بهایننحوکه

 (.Hair,2011)حذفمیگردند0.7بابارعاملیزیرداشتنرواییواگرادرمدل،شاخصهاي


 ب( آزمون روایی همگرا و پایایی مدل اندازه گیری انعکاسی

یافتههايجدول پایاییترکيبیوضریبآلفايکرونباخوپایاییاشتراکیبدست2مطابقبا

آمدهبرايمتغيرهايمکنون،نشانمیدهدکهسازگاريدرونیدرحدمطلوبقراردارد.لذا

با خصوصرواییهمگرا همچنيندر نمود. تایيد میتوانمناسببودنوضعيتپژوهشرا

از t.Valueليهبارهايعاملیسواالت،بعدازبرازشمعنادارمیباشند.یعنیتوجهبهنتایجک

مطلق 1.96قدر از هايعاملیبزرگتر بار کليه نيز و بوده همچنين7/0بزرگتر میباشند.

بودهونيزدرمقایسهپایاییترکيبیباميانگين5/0ميانگينواریانساستخراجشدهبزرگتراز

میباشد.لذامیتواننتيجهگرفتکهCR>AVEخراجشدهبرايهریکازعواملواریانساست

مدلپژوهشازرواییهمگرايمناسبیبرخورداراست.
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 ج( آزمون های روایی واگرا مدل اندازه گیری انعکاسی

بارتقاطعی،بارعاملیهریکازشاخصهارابرعاملخود(بررسیبارتقاطعیشاخصها:1

بيشترازبار1/0ودیگرعاملهانشانمیدهد.بارعاملیهرشاخصبرعاملخودبایدحداقل

درکليهمواردخروجینرمافزار.(Fornell & Larcker, 1981)عاملیآنبردیگرشاخصهاباشد

میباشد.1/0نشاندهنده

دراینتستبهبررسیهمبستگیمربوطبهمتغيرهايپنهانپرداختهستفورنلوالکر:(ت2

میشودوبایدتمامیاعدادقطراصلی)جذرميانگينواریانسهرعامل(ازاعدادزیرستونخود

 ,Fornell & Larcker)بيشترباشندکهنشاندهندههمبستگیبينمتغرهايپنهانمیباشد

هاينرمافزارنشاندهندهتایيداینمطلبمیباشد.خروجی.(1981

گيري3 اشتراکمدلاندازه اگرشاخصاعتبار کيفيتمدلاندازهگيريومدلساختاري: )

SSE/SS0یاهمانCV-COMنشاندهندهایناستکه برايمتغيرهايپنهانمثبتباشد،

دراینپژوهشخروجینرم.(Fornell & Larcker, 1981)مدلاندازهگيريکيفيتمناسبیدارد

تایيدمی افزارنشاندهندهاعدادمثبتمیباشدوکيقيتمدلاندازهگيريوساختاريرا

نماید.

 تحلیل مدل ساختاری

ميسرمیسازد. ارزیابیمدلساختاريرا گيرياجازه پایاییمدلاندازه برآوردهايرواییو

معناداريدرحالتساختاريمدل4یبمسيروشکلمدلساختاريدرحالتتخمينضرا3شکل

ضرایبمسيررانشانمیدهد.همچنينمعيارهايزیربرايارزیابیمدلاستفادهشدهاست:

برازشمدلساختاريبااستفادهازضرایبمعناداريبه: (t-Valueمقادیر ) Zضرایب معناداری 

%95باالترباشندتابتواندرسطحاطمينان96/1اینصورتاستکهاینضرایببایداز

شدهاستبدین96/1معناداربودنآنهاراتایيدکرد.درجاهاییکهضرایبمسيرهاباالتراز

در4(.مطابقشکل1391ابطهمعناداريدارد)آذر،معناستکهمتغيرمستقلبامتغيروابستهر

میباشد.96/1کليهمواردضرایبمعناداريباالتراز

Rمعیار 
اینمعيارنشاندهندهضریبتعيينمسيرمیباشدکهنشانازتأثير: R Squaresیا  2

نمیالگوومدلطراحيرهايمتغریازساياستکهاثريريمتغ)1زایکمتغيربرون یشده

درمدلگریدريمتغکیکهازحداقل)همانمتغيروابستهاست2زابریکمتغيردرون(ردیپذ

                                                           
1
 Endogenous 

2
 Exogenous 
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2RiescommunalitGOF 

ردیپذیشدهاثرمیطراحيوالگو R(دارد.
مقدارعنوانبه67/0و19/0،33/0سهمقدار2

Rمالکبرايمقادیرضعيف،متوسطوقوي
R(.مقدار1391درنظرگرفتهمیشود)آذر،2

کل2

حاصلشدهکهنشانازبسيارمناسببودنآندارد.0.793دراینپژوهشبرابر

Qمعیار 
Qکهمقداریدرصورتسازدوبينیمدلرامشخصمیاینمعيارقدرتپيش: 2

درمورد2

-راکسبنماید،بهترتيبنشانازقدرتپيش35/0و02/0،15/0زاسهمقداریکسازهدرون

(Fornell & Larcker, 1981),هايبرونزايمربوطبهآنراداردمتوسطوقويسازهبينیضعيف،

(Henseler,2011مقدار.)Q
باشدکهنشانمی0.414بدستآمدهبرايمدلاینپژوهشبرابر2

دهندهقدرتپيشبينیبسيارمناسبمدلاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (GOFبرازش مدل کلی  )معیار 

36/0و01/0،25/0شودکهسهمقداراستفادهمیGOFبرايبررسیبرازشمدلکلیازمعيار

عنوانبه قوي و متوسط ضعيف، استیمعرفGOFيبرامقادیر ( Manuel.et al,2009)شده
(Vinz.,etal,2010 ).گردد:اینمعيارازطریقفرمولزیرمحاسبهمی 


میباشدکهنشانازبرازشبسيارمناسبمدل GOFبراي0.728نتایجنشاندهندهمقدار

برون الگوي ساختاري، معادالت مدل با تایيدي عاملی تحليل انجام پساز نهایت دارد.در

:مدلساختاريدرحالتمعناداريضرائب4شکل:مدلساختاريدرحالتتخمينضرائبمسير3شکل

 مسير
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عامل7شاخصدرقالب32درصنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهیباR&Dسپاريپروژههاي

 .طراحیگردید5مطابقشکل

 
دفاعیبارویکردآیندهپژوهی درصنایعR&D هاي پروژه سپاري :الگويبرون5شکل

 

 در صنایع دفاعیR&Dبندی عوامل برون سپاری پروژه های اولویت

درصنایعدفاعیبارویکردآیندهR&Dهاي پروژهبرايالویتبنديعواملموثربربرونسپاري

فرآیندتحليلشبکهاي از ANPپژوهی، نظر از براياینکار ایمو نموده از9استفاده نفر

خبرگاناینحوزهاستفادهشدهاستکهپسازتکميلپرسشنامههايمقایساتزوجیتوسط

 Superايتجميعپرسشنامههاازميانگينهندسیاستفادهنمودهونتایجرادرنرمافزارآنها،بر

Decisions واردنمودیم.همچنينرواییپرسشنامههايمقایساتزوجیبااستفادهازقضاوت

ضریب افزار نرم خروجی موارد کليه در اینکه به توجه با و است گرفته تایيد خبرگان

رانشانمیدهد،لذاپایایینيزبرقرارمیباشد.  0.1رزی1ناسازگاري

اهدافبرونسپاري تحقيقو مدل از استفاده پژوهی،R&D هاي پروژهبا آینده رویکرد با

خوشههاياصلیمدلتشکيلشدهودرونهرخوشهمجموعهايازشاخصهايموثربر

هانهکهباتحليلعاملیتائيديومعادالتبارویکردآیندهپژوR&Dهاي پروژهبرونسپاري

ساختارونوعرابطهميانمؤلفه6ساختاريموردبرازشقرارگرفتهاند،واقعشدهاست.شکل

دردروننرمافزار را نمایشمیدهدکهتوسطخبرگانرابطهميانآنهاSuper Decisionها

تایيدشدهاست.

                                                           
1
 Inconsistency 
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هاییهستندکهبرايمقایسهتعاملهاییکهممکن،مجموعهمعيارANPسلسلهمراتبکنترل

AHPشبيهبهANPاستدرشبکهوجودداشتهباشد،استفادهمیشوند.تعيينوزننسبیدر

را معيارها زیر و معيارها نسبی ميزان توان می زوجی مقایسات طریق از عبارتی به است.

( یکی(Jabalamoli, Rezaifar,2008مشخصکرد محدود. استکهنیاAHPيجديهاتیاز

بيهایوابستگ تصمنيمتقابل گزارهايرمعیزارها،يمعیعنیم،يعناصر درنظرهانهیو را

ارتباطبرديگینم سلسلهميعناصرتصمنيو یمراتبرا روشفراکندیفرضمکطرفهیو ندی.

منيبدهيچيارتباطاتپ(ANP)ياشبکهليتحل انيو طرميتصمعناصر از ینیگزیجاقیرا

سلسله شبکهیمراتبساختار ساختار ميابا این.(1389،79)زبردست،رديگیدرنظر در لذا

استفادهشدهاست.ANPپژوهشازروش

ازسويدیگروزندهیبهمعيارهاوشاخصهابراساسنتایجپرسشنامهخبرهکهدرتحليل

روشوزن است. گرفته انجام میشود، استفاده تصميمگيريچندمعياره ايو هايشبکه

میباشد.دراینروششبکهرابه9تا1براساسدامنهعدديANPدهیبهمعيارهادرمدل

رانسبتبهیکعنصردرiرتقسيمکردهوتکتکعناصرهرشاخهمانندشاخههايکوچکت

.((Faraj, Badri, 2010اممقایسهزوجیراتشکيلمیدهيمjشاخه

سوپرماتریسوزنیتشکيلمیشودو براساسمقایسهزوجیکهدرمرحلهقبلانجامشد.

مشخصمیگردد.درواقعهروزنهرمعياروشاخصبراساسسيستمبرداريتعریفشدهو

ستونسوپرماتریسازچندبردارویژهتشکيلمیشودکهجمعبردارهاوزننسبیمعيارهاو

مشخصمینماید را .شاخصها نمودار نهایتدر وزن1در الویتبنديو نتایجمربوطبه

بهدستآمدهاست.Super Decisionعواملدرخروجینرمافزار
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بارویکردآیندهپژوهیR&Dهاي پروژهجهتالویتبنديعواملبرونسپاريANPختارشبکه:سا6شکل


صنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهیR&Dهاي پروژه:الویتبنديعواملبرونسپاري1نمودار

 

 بحث و نتیجه گیری   

r)نييتعبیتوجهبهضربا
شيوپيرياندازهگهرشاخصدرتاثيرسهمانگريبکهصهاشاخ(2

،دارديشتريبريدرهرعاملکدامشاخصتاثنکهیباشد،براساسایرفتارعاملمربوطهمینيب

آیندهR&Dهاي پروژهزیردرخصوصبرونسپاريشنهاداتيپ رویکرد صنایعدفاعیبا در

 گردد:یارائهمپژوهیبرايدهسالآیندهاینصنایع،

درعاملاستراتژیک،بيشترینسهمتاثيرمربوطبهشاخص،استراتژيبرونسپاريمیباشد.

باتوجهبهاستراتژيR&Dهاي پروژهبرايتقویتاینشاخص،تدویناستراتژيبرونسپاري

عاملمدیریتتامين در گيرد. قرار ارشد مدیران نظر دفاعیبایستیمد صنایع کسبوکار
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،بيشترینسهمتاثيررانسبتبقيهشاخصهابرR&Dاعتبارشرکتهايکنندگان،شاخص

دارامیباشد.دراینراستاتوصيهمیگرددتافعاليتهايR&Dهاي پروژهفرآیندبرونسپاري

R&D.بهشرکتهاییکهدارايبرندوسابقهموفقدراینزمينهمیباشند،واگذارگردند

،R&Dتشخيصقابليتهايحياتی)کليدي(موضوعبرونسپاريدرعاملتکنولوژیک،شاخص

دارامیباشد.درR&Dبيشترینسهمتاثيررانسبتبهبقيهشاخصهابرفرآیندبرونسپاري

جهتتقویتاینشاخصصنایعدفاعیکشوربایستیتواناییهايموردنيازجهتبرونسپاري

متناسبباهرپروژهشناسR&Dفعاليتهاي همچنيندرعاملرا اییومدنظرقراردهند.

،بيشترینسهمتاثيررانسبتبهبقيهشاخصهابرR&Dمالی،شاخصهزینههايموردنياز

دارامیباشد.دراینراستابایستیهزینههايپروژههايمختلفR&Dفرآیندبرونسپاري

R&Dمنابعدارند از صورتیکه در يآنها هزینه با تکنولوژيخریداريگردد)بهتعيينو ه

 عنوانتئوريراهکار(مقایسهشود،وباتوجهبهاینمقایسهراهحلبهينهانتخابگردد.

فعاليتهاي شاخصمدیریتدانشیکپارچه عاملمدیریتدانش، کلزنجيرهR&Dدر در

دارامیR&Dتامين،بيشترینسهمتاثيررانسبتبهبقيهشاخصهابرفرآیندبرونسپاري

بهایننکتهدقتنمایندR&Dباشد.لذاشرکتمیبایستدرعقدقراردادهايبرونسپاري

کهدرمدیریتدانشفرآیندهاوفعاليتهانقشموثريداشتهباشندتابتواننددانشحاصلاز

R&Dردد.رادرکلزنجيرهتامينیکپارچهسازينمایدتامنجربهاثربخشیاینفعاليتهاگ

ازسويدیگردرعاملزیرساختشبکهاي،شاخصبکارگيريفرآیندهايمشترکدرزنجيره

دارامیR&Dتامين،بيشترینسهمتاثيررانسبتبهبقيهشاخصهابرفرآیندبرونسپاري

درکلR&Dباشد.ایننکتهبداناشارهداردکهجهتیکپارچهسازيواثربخشیفعاليتهاي

تامينمیبایستفرآیندهاواستانداردهايمشترکاستفادهگرددتاازعدمانطباقهازنجيره

تامين عملکرد ارزیابی سيستم شاخص سيستمی، عامل در همچنين نمایند. گيري جلو

نسبتبهبقيهشاخصهابرفرآیندبرونسپاري بيشترینسهمتاثيررا داراR&Dکنندگان،

برايتقویتاین شاخصپيشنهادمیشودتاسيستممناسبیجهتارزیابیتامينمیباشد.

هاي اياینتامينR&Dکنندگانپروژه بهصورتدوره شاخصهايمناسبطراحیو با

کنندگانموردارزیابیقرارگيرند.

کهباتوجهوضعيتموجودعواملوبراساس(ANP) باتوجهبهنتایجفرآیندتحليلشبکهاي

عاملاستراتژیکدرحاصلگردیده،نظرخبرگان دراولویتعاملمدیریتدانشاولویتاول،

عاملدراولویتچهارم،عاملمدیریتتامينکنندگاندراولویتسوم،عاملتکنولوژیکدوم،
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دراولویتعاملزیرساختشبکهاياولویتششموعاملمالیدراولویتپنجم،سيستمیدر

 در لذا گرفتند. قرار سپاريپروژههفتم  برون آیندهR&Dهاي رویکرد با دفاعی صنایع در

 اينسبتبهسایر اهميتویژه مدیریتدانشاز عاملاستراتژیکو میپژوهی، عواملدارا

باشندومدیراندفاعیبایستینسبتبهاینعواملوشاخصهايآنتوجهبيشترينمایند.در

با سپاري برون استراتژي داشتن ميان نيزاین و مبنايهوشمندي بر و نگر آینده رویکرد

تامين درزنجيره مدیریتدانشیکپارچه اینخصوصباR&Dاستقرار تحقيقاتیدر انجام و

نگرشآیندهپژوهیحایزاهميتمیباشد.

باتوجهبهمحدودیتهاياینپژوهش،بهپژوهشگرانبعديپيشنهادمیشودتادرراستاي

توسعهنتایجآن،بهانجامپژوهشهايزیراهتمامورزند:تکميلاینپژوهشو

 بهمدلاینپژوهشاضافه بهعنواندوعاملمجزا نيزامنيترا عاملمدیریتریسکو

صنایعدفاعیانجام در پژوهشرا مجددا و استخراجنموده شاخصهايآنرا نمایندو

نمایند.دهندونتایجآنرابانتایجپژوهشحاضرمقایسه

 مدلیجهتتدویناستراتژيهايمناسببرونسپاريR&D.طراحینمایند 

 مدلمناسبمدیریتدانشدرزنجيرهتامينR&D.صنایعدفاعیراطراحینمایند

 برون بر شناساییR&Dسپاريعواملموثر دفاعیرا صنایع در تکنولوژيهايپيشرفته

نمایند.
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