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شناسایی و اولویتبندی عوامل راهبردی موثر بر برونسپاری پروژه های
 R&Dدر صنایع دفاعی با رویکرد آینده پژوهی
1

عباسخمسه* 
مهديرجبی

2

چکیده
صنایعدفاعیصنایعیمیباشندکهانجام  R&Dبادیدگاهآیندهپژوهانهدرآنهابدليلتغييرات
سریعتکنولوژيهاامريضرورياست.سازمانهاي تحقيقاتی دفاعی میتوانند از تواناییهاي سایر
مراکز تحقيقاتی ،دانشگاه ها و صنعتکشوردررفعنيازهايتحقيقاتیخود بهره گيري نمایند.اما
بهره برداري مناسب و اثربخشیاستفاده از توانمندي هاي بيرونی ،بستگی به قابليت هاي مدیریتی،
علمی و فنی درون سازمان دارد.از اینرو برون سپاري به عنوان یکی از ابزارهاي نوینمدیریتی با
رعایت مالحظات خاص بخش دفاع ،می تواند در امر پروژههاي R&Dدفاعی آیندهموثر واقع شود.
باتوجهبهاینکهپژوهشیدرخصوصشناساییعواملراهبرديبرونسپاريپروژههايR&D
حوزه صنایع دفاعی انجام نشدهاست ،لذا هدف این پژوهش شناسایی و الویت بندي این عوامل
راهبرديدرصنایعدفاعیطیدهسالآیندهمیباشد.اینپژوهشازحيثهدفکاربرديوازنوع
روشتوصيفیپيمایشیمیباشد.عواملموثربربرونسپاريپروژههاي R&Dدرصنایعدفاعیاز
مرورادبياتونظرخبرگانصنایعدفاعیاستخراجشدهوپرسشنامهتایيدشدهدرجامعهخبرگان
توزیعونتایجباروشتحليلعاملیتایيديومعادالتساختاريونرمافزارSMART PLSمورد
بررسیقرارگرفتهاند.دراینپژوهش7عاملراهبرديموثربربرونسپاريپروژههايR&Dدر
صنایعدفاعیبههمراه 32شاخصشناساییوتایيدگردیدکهتوجهبههمهآنهاداراياهميتمی
باشد.باتوجهبهنظرخبرگانونتایجفرآیندتحليلشبکهاي)،(ANPعاملاستراتژیکدراولویت
اول،عاملمدیریتدانشدراولویتدوم،عاملتکنولوژیکدراولویتسوم ،عاملمدیریتتامين
کنندگاندراولویتچهارم،عاملسيستمیدراولویتپنجم،عاملمالیدراولویتششموعاملزیر
ساختشبکهايدراولویتهفتمقرارگرفتند .

واژههای کلیدی:
برون سپاری ،آینده پژوهی،پروژه های تحقیق و توسعه ،صنایع دفاعی،فرآیند تحلیل شبکه ای

-1استادیارگروهمدیریتصنعتی،واحدکرج،دانشگاهآزاداسالمی،کرج،ایران 
-2دانشجويکارشناسیارشد،گروهمدیریتصنعتی،واحدکرج،دانشگاهآزاداسالمی،کرج،ایران 
*نویسندهمسئول Email:khamseh1349@gmail.comEmail:
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مقدمه
آیندهپژوهیدفـاعی،دانـشومعرفـتپاسداريوساختآینده،بـهشيوهايآگاهانـه،فعالو
پيشدستانه است تا در بستري امن ،اهداف و آرمانهاي یـک ملـت محقـق شود (ازگلی و
پورجباري .)1395 ،111،دستيابی به تصویري روشن از آینده ،به ویژه در زمينههایی نظير
مباحثنظامیودفاعی،بسيارمشکلوپيچيـدهاست.دراینبين،دفاعوصنایعدفاعیآینده،
بنا به ماهيت راهبردي و ارتبـاط نزدیـک آن بـا تأمين امنيت و قدرت ،به شدت وابسته به
تغيير و تحوالت و روندهاي مختلف محيط بين المللی ،منطقهاي و ملی اسـت(.بوشهري و
نظريزاده،الف .)1387،
همانطورکهمیدانيمخروجی آیندهنگاري،توليددانشمناسببرايتصميمگيريوسياست
گذاري است .به همين دليل می توان گفت که همه این فعاليتها ،با هدف آگاهی دادن به
تصميم گيرانوسياستگذاراندرزمينهآیندهدنيامیباشد.سازمان هاي تحقيقات دفاعی با
تعریف و اجراي دقيق و هدفمند پروژه هاي تحقيقاتی و با رویکرد آینده پژوهانه می توانند
همزمان با پيشرفت هاي نظامی دنيا ،نيازهاي تحقيقاتی را مرتفع نموده و نقش مهمی در ارتقاء
توانمندي هاي دفاعی و پيشرفت صنعتی کشور ایفا نمایند.با نهادینه کردنبرونسپاريپروژه
هاي R&Dدر انجام ماموریت هاي دفاعیآینده ،به نظر می رسد که سازمانهاي تحقيقاتی دفاعی
بتوانند از توانایيهاي سایر مراکز تحقيقاتی ،دانشگاه ها و صنعت کشور بهره گيري نمایند و بر
چابکیخوددرآیندهبيفزایند.از اینرو برون سپاريبانگاهبهآینده به عنوان یکی از ابزارهاي
نوینمدیریتی ،می تواند در امر تحقيقات دفاعی موثر واقع شود .اما در رابطه با برون سپاري
پروژههاي R&Dدفاعی ،عواملی وجوددارندکه تضاد و تعارض را به وجود می آورند،اینعوامل
عبارتنداز :
 ماهيت پروژه هاي R&Dدفاعی به گونه اي است که از لحاظ مسائل امنيتی و اطالعاتی از
حساسيت باالیی برخوردار می باشند ،این عاملتمایل به برون سپاري پروژه هاي R&D
دفاعی را کاهش داده و اجراي پروژه در داخل سازمان را تقویت می کند.
 وجود دانشگاهها ،مراکز علمی وفنی ،مراکز پژوهشی و نيروهاي مستعد و نخبه در سطح
کشور که توانمندي ها و ظرفيت هاي باالي این منابع ،نقشمهمی در ارتقاء قابليت هاي
توسعه تکنولوژي هاي دفاعی و امنيتی دارد .این عامل تمایل به برون سپاري پروژه هاي
R&Dدفاعی را تقویت می کند.
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 وجود تهدیدات و تحریم هاي جهانی بر عليه کشور جمهوري اسالمی ایران ،دسترس پذیري
تکنولوژي را با محدودیت هایی مواجه نموده و اجراي پروژه هاي تحقيقاتی دفاعی با
تکنولوژي بومی را ایجاب می نماید .استفاده از تمامی ظرفيت ها و استعداد هاي کشور براي
بومی سازي تکنولوژي هاي مورد نيازبخش دفاع ،راهکار مناسبی در برون رفت از شرایط
تحریم می باشد .این عامل تمایل به برون سپاري پروژه هاي  R&Dدفاعی را باال می برد.
همچنينگسترش پيوسته و مداوم نيازهاي تحقيقاتی دفاعی از یک طرف و وجود ظرفيت ها و
توانمندي هاي علمی و فنی در سطح کشور از طرف دیگر،ضرورت واگذاري فعاليتهاي R&D
دفاعی به منابع بيرونی را به خوبی نشان می دهد .با توجه به شکل گيري حرکت هاي ملی در راه
اندازي و توسعهپارک هاي علمیفناوري ،حمایت از مراکز تحقيقاتی مستقل و شرکت هاي
کوچک فناوري محور و دانش بنيان و از سوي دیگر با توجه به جهتگيري کالن نيروهاي مسلح
به سمت هسته کوچکدانا)نهاد کارفرمایی دانش بنيان)و شبکه بزرگتوانا)نهاد پيمانکاري
توانمند( ،سازمان هاي تحقيقاتی دفاعیمی بایست با آزاد سازي منابع و ظرفيت هاي کليدي خود
و با به کارگيري ظرفيت هاي تحقيقاتی ،استفاده از کانون هاي توليد دانش و تکنولوژي ،تمرکزبر
فعاليت هاي استراتژیک و کشف راه هاي ميان بر ،بيشترین ارزش را براي نيازهايآیندهخود خلق
نمایند(رجبی .)1396، 2،بنابراین می توان گفت که مدیریت و اجراي اثر بخش برون سپاري
پروژه هاي  R&Dبا رویکردآینده پژوهی ،روند اجراي پروژه هاي  R&Dرا ارتقاء خواهد داد.
استفاده ازدانش علمی و فنی منابع بيرونی ،افزایش مهارت محققان دفاعی ،کمبود تعداد محققان
دفاعی ،کاهش هزینه ها ازجملهعواملی است که می تواند در انتخاب فازهاي مختلف پروژه براي
واگذاري آن به منابع بيرونی موثر باشد.بنابراین با وجود تنوع و تعدد این عوامل و تاثيرات مثبت و
منفی آنها در برون سپاري پروژه هاي ،R&Dهدفاینپژوهش شناساییعواملراهبرديموثر
بربرونسپاريپروژه هاي  R&Dدرحوزهصنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهیوالویتبندي
آنهادرراستايبهبودوضعموجودونيزسياستگذاريهاوتصميمگيريهايموردنيازدراین
حوزهمیباشد.لذا نوآورياینپژوهشرامیتواندرمواردزیرذکرنمود :
 این پژوهش براي نخستين بار در خصوص برون سپاري پروژه هاي  R&Dحوزه صنایع
دفاعیبارویکردآیندهپژوهیصورتمیگيرد .
 براياولينباراستکهشناساییوتحليلعاملیعواملموثربربرونسپاريپروژه هاي
R&Dحوزهصنایعدفاعیبامعادالتساختاريصورتمیگيرد 
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این پژوهشبراياولينبارالویتبنديعواملموثربربرونسپاريپروژه هايR&Dصنایع
دفاعیبارویکردآیندهپژوهیوآنهمبافرآیندتحليلشبکهايراارایهدادهاست.

مرورادبیات
اهدافمتفاوتی براياجرايفعاليت هاي آینـده نگاري دروزارتدفاعآمریکا تعيين میشود،
اهدافاینوزارتخانهعبارتنداز :
شناسایی تکنولوژي هاي نظامی کليدي و حياتی ،انتخابگر بودن ،جلوگيري از غافلگيري در
انقالبهايتکنولوژیک،تضمينبرتريبلندمدتنظامیودرنهایتآگاهکردنتصميمگيرانو
سياستگذارانازآیندهدنياوتأثيرتغييراتمختلفبرمقولهدفاعی(کاشیپوروکرامتزاده3،
.)1385،سازمان هاي تحقيقاتی دفاعی کشورمانيزبه عنوان سازمان هاي پيشرو در اجراي
ماموریت ها و رفع نيازهاي تحقيقاتی سازمان هاي وزارتدفاع محسوب میگردند.با تغييرات
شدید در تکنولوژي و افزایش سرعت و تنوع آن،نيازهاي دفاعی نيز فزونی گرفته و الزمه رقابت با
اوضاع فعلی کسب توانمندي تکنولوژیک روز دنيا ،توجه به ایده هاي خالق و ایده پروري و رشد
تحقيقاتهمراهباایجادچاالکیسازمانی می باشد(رجبی .)1396،3،
برونسپاري ابزارموردتائيد کسبوکاراست کهبهطور گستردهاي براي انتقالبخشی از

تهاي یک شرکت به شرکت دیگر به منظور دستيابی به اهداف مختلف می
فعالي 
باشد) .)Hojnik&Rebernik,2012نظريزاده()1384معتقداستبرونسپاريR&Dیعنیانجام
فعاليت هايتحقيقاتیوتوسعهتکنولوژيازطریقبکارگيريهوشمندانهافرادومراکزعلمیو

تحقيقاتیخارجازسازمانبه شکلپيمان سپاريامور،به نحويکهشایستگیهاياساسی
سازمانحفظشود .
برونسپاريبرسطحعدمقطعيت
ابرت1وهمکاران()2008اظهارمیکنندکهسطحپيچيدگی 
روابطبرونسپاريتاثير می گذارد.یعنی هرچقدرسطحپيچيدگی باالترباشد،عدم قطعيت

ازاعتماددرروابطبرونسپاريموردنياز

باالتري رابهدنبالداشتهودرنتيجه سطحباالتري 
درقراردادبرونسپاريهمدشوار

تهاي پيچيده 
خواهدبود.عالوهبراین ،توصيف دقيق فعالي 
خواهدشد.همچنينابرتوهمکاران()2012عناصرينظير قابلاندازهگيريبودنفعاليت ها
یاعدمقطعيتپایينرابااحتمالبرونسپاريدارايرابطهمثبتمیدانند .

Aubert

1
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کرایه چيان( )1390معتقد است زمانيکه درجه به هم پيوستگی اجزا قابل تفسير باشد ،و یا
زمانی که عرضه متخصصين فنی  R&Dدر مقایسه با تقاضاي آنها بيشتر باشد ،الزم است تا
شاخصهايبرونسپاريR&Dعبارتنداز :

تهايR&Dبرونسپاريشود.بهنظروي
فعالي 
 تفکیک ناپذیری :به نزدیکی استفاده ،توليد و ارائه آن اشاره دارد .هرچه ميزان تفکيک
ناپذیريفعاليتR&Dبيشترباشد،تمایلکمتريبهبرونسپاريآنفعاليتهاوجوددارد.
 ناملموسی:هرچهميزانناملموسیپروژهR&Dبيشترباشد،نظارتبرعملکردوکيفيتآن
مشکل بوده و کمتر می توان کيفيت خروجی مورد انتظار را اندازه گرفت.دراینحالت
بهتراستحتیالمقدورپروژهدرسازمانانجامپذیرد.
 قابلیت تکنولوژیکی سازمان :قابليت باالي تکنولوژیکی در سازمان عدم برون سپاري در
سازمانرادرپیدارد.
 وضعيت تامين کنندگان :اگر تامين کننده مناسبی وجود نداشته باشد ،الزم است تا
فعاليتهادرسازمانانجامگيرد.
پروژههايخارجازنُرممعمول،بهتراستبرونسپاريشوند.
 قابلیت مرتبط با فرایند :
چارچوبهاي مشخص

يهاي استاندارد و قابل تعریف در 
 رمز گذاری تکنولوژیکی :تکنولوژ 
زمينهبرونسپاريوپذیرشآنراتسهيلمیکند.تعریفیکپروژهبرايپيمانکاراندر
شرایطیکهتکنولوژيمربوطهازاستانداردهايروزتبعيتکند،منطقیوقابلاجراست.
 تماس با مشتری :هرچه تماس پروژه تحقيقاتی مورد نظر با مشتري نهایی بيشتر باشد و
خواستههاي او وجود داشته باشد ،تمایل به

امکان توسعه و تعدیل نياز مشتریان و تامين 
تهايR&Dکمتراست.
برونسپاريفعالي 
تهايمحوريبرون
تهاي غير محوريبيشتراز فعالي 
 فعالیتهای محوری و غیر محوری:فعالي 
سپاريمیشوند.
تهاي با اهميت کمتر ،بيشتر برون سپاري می شوند (کرایه چيان،
 اهمیت فعالیت :فعالي 
.)1390
رساختهاي آزمایشگاهی ،فقدان نيروي

گریگوري ،)2003(1معتقد است در هنگام نداشتن زی
انسانی متخصص ،عدم وجود مقررات و سازوکارها و مواجهه با کمبود وقت ،باال بودن زمان
یهايمحوري،آزادکردنمنابعداخلی
رسيدنبهبازار،درهنگامنيازبهتمرکزبررويشایستگ 
تهاي سطح جهانی ،نياز به تسریع در مهندسی مجدد،
تها ،دستيابی به قابلي 
براي سایر فعالي 
1
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تخصصهايموردنيازي

تصميمسازمانبرکاهشوتوزیعریسکونيازبهدستيابیبهمنابعو
1

کهدرونشرکتوجودندارد،برونسپاريمزیتمحسوبمیگردد.همچنينترسکو ()2003
نهها،حداقلکردنمخاطراتریسکونيزتسریع
اظهارمینمایدزمانيکهتمایلبهکاهشهزی 
ورودبهبازارمحصولوجوددارد،برونسپاريR&Dمناسبمیباشد .
2

پياچاد ( )2002استراتژي برون سپاري را جهت تمرکز بر فعاليتهاي محوري و نيز انعطاف
پذیريدرمنابع،توصيهمینمایند.همچنينهاولز(،)1999برونسپاريتحقيقوتکنولوژيرا
زمانیکهنيازبهکاهشهزینهتوسعهوافزایشسوداقتصادياحساسگردد،مناسبمیداند.
نيازبهجذبقابليتهايجدیدمحيط؛تغييراتتکنولوژيومحيط

توفيقوهمکاران(،)1394
برونسپاري   R&Dوریسکهايآنموثرمیدانند.درخصوصافزایشریسکدربرون
رادر 
سپاري،نيلیوهمکاران()2013نيزدرپژوهشخودتاکيدبسيارينمودهاند .
بازیار و نوري( ،)1384معتقدند اهميت استراتژیک فعاليتها (که رابطه عکس با برونسپاري
دارند)،ریسک از دست رفتن دانش انحصاري،عامل هزینه و ریسک از دست رفتن دانش فنی،
درپروژههاي R&Dاهميتویژهدارند.

عدم ظرفيت و کمبود مهارتها،برمدیریت برون سپاري 
تشخيصفعاليتهايکليديو

درتحقيقنظريزاده(،)1384ويبهاینموضوعمیپردازدکه
غيرکليديبوسيلهفاکتورميزانارزشایجادشدهدرآنفعاليت،دربرونسپارياهميتدارد.
فعاليتهايدارايتوانایی و اهميتاستراتژیکپایينراتوصيهمی

ازسويدیگربرونسپاري
نمایدوعواملینظير کاهش هزینه ،کاهش ریسک ،تسریع در دستيابی به بازار ،کسب مهارت،
پروژههاي
امکاناتوظرفيت ،عواملاقتصاديونيزعواملانسانیرادرمدیریتبرونسپاري 
R&Dموثرارزیابیمینماید .
تهاي یک سازمان را بررسی کرده و
لوري ،)2004(3علت شکست برون سپاري در فعالي 
راهکارهايجدیديرابراي رفعمشکالتارائهمی کند.درواقعمشکلاصلی دراین سازمان
نههاوافزایش بهرهوري،فعاليتمحوريخودرابرونسپاري
اینبودهکهبهبهانهکاهشهزی 
کرده بودند .علت دی گر بروز مشکالت ،از دست دادن کارکنان با تجربه و متعهد در اثر
نههاي تخصصی سازمان
بازنشستگی و یا ترک سازمان بود که این کارکنان سالها در زمي 
مهارتکسبکردهبودند .
1

Tresko
Piachaud
3
Levery
2
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1

هاوچالشهايبرونسپاريفعاليتهاينوآوريوR&Dرابشرحذیل


)ویژگی
هاولز (2008
برشمردهاست :
تها به شدت
 نتایج حاصل از برونسپاري نوآوري درمقایسه با برون سپاري دیگر فعالي 
نامطمئنومخاطرهآميزاست .
 شرکتبرونسپارنده،ارزیابیکيفیمناسبیازدانشمنتقلشدهازطرفپيمانکارراندارد .
 بروز مشکالت مربوط به تبادل مالکيت فکري به دليل بی اطالعی پيمانکار از ماهيت و
کيفيتدانشتوليدشده .
برونسپارينوآوري ممکناستمنجربهمجموعهکاملی ازمخاطراتاخالقی ازقبيل ارائه


دانشتوليدشدهتوسطپيمانکاربهمشتریاندیگرگردد .
سازمانهامحسوبمی

تهاي محوري 
 باتوجهبهاهميت  R&Dونوآوري کهبهعنوانقابلي 
برونسپاري،آیندهسازمانراموردتهدیدقرارمیدهد .
گردد،عدماجرايصحيح 
برونسپارياثربرگشتناپذیريبرR&Dیاظرفيتفنیسازماندارد .
 تصميمات 
تها و
برونسپاري  ،R&Dرویداد منحصر بفردي است که قابلي 
 تبادل اطالعات در فرآیند  
يهايشرکترادریادگيريازتجاربمحدودمینماید .
توانمند 
دربرونسپاري،R&Dنظارتبرقراردادهامشکل

 بهدليلماهيتضمنی دانشتبادلیافته
است .
بکروزیرپولی)2017(2مزایاي برونسپاري R&Dشاملکاهشهزینههايتوسعه،دسترسی

بهمجموعهايازدانشفکريتخصصیوزمانهايتوسعهکوتاهترمیباشد.گارسياوگاوالنا3
سازمانهایی که در

تهاي  R&Dبيشتر توسط 
نالمللی فعالي 
()2011معتقدندبرون سپاري بي 
شرکتهایی که بدليل کاهش

صنعت خود صادر کننده محسوب می شوند انجام می گيرد .
واسطهيهدر رفت تکنولوژیکی،

محدودیتهاي مالی ،تکنولوژي خود را بفروش می رسانند ،به 
تهاي
تهاي  R&Dندارند .همچنين تاثير منفی محدودی 
دیگر تمایلی به برون سپاري فعالي 
شرکتهایی که صادر کننده کاال یا

تهاي  ،R&Dبراي 
مالی بر احتمال برون سپاري فعالي 
شرکتهاي صادر کننده ،در صورتی که به

خدمات هستند ،بيشتر است .بهعبارتیبهتر است 
تهايR&Dخودرابرونسپارينکنند .
لحاظمالیقوينيستند،فعالي 
1

Howells
Becker & Zirpoli
3
Garcia Vega & Elena
2
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1

هسوانومانکه ()2011معتقدنداندازهشرکترابطهعکسباتمایلبهبـرونسـپاريداشـتهو
2

نيازبهارتقاءعملکردونوآوريدرشرکترابطهمستقيمبابرونسپاريR&Dدارد.مـارتينز و
برونسپاريوتـامينکننـدهمناسـبرادرتصـميمگيـري
همکاران(،)2011وجوداستراتژي 
3

برونسپاريمهمارزیابیمیکنند.همچنينتيلينک وهمکاران(،)2010اعتقاددارندميـزان
مقاومتداخلیکارشناسانرابطهعکسباتمایلبهبرونسپاريدارد .
4

ماتيوس ()2017بهاهميتنقشتامينکنندگانوسایرواسطههادربرونسپارياشـارهمـی
نماید.همچنينلی5وهمکارانش(،)2016هزینـه،انعطـافپـذیريوریسـک،وتوفولـوتی6و
همکاران(،)2016ریسکوکاهشهزینهراازشاخصهايمهمدرتصميمگيريبرونسپاري
میدانند.ازسويدیگرراجنيش،)2016(7شاخصهايتعداد،کيفيت،ظرفيتوشدترقابـت
رادرهمکاريهايR&Dموثرمیدانند.زیجياوکریستوف)2011(8نيز،مشخصـاتمحيطـی،
مشخصاتتکنولوژيومشخصاتسازمانرادربرونسپارينوآوريمهممیدانند .
شرکتهاییکهکارکنانماهربيشتريدارندوبيشـتردرR&Dداخلـیسـرمایهگـذاريمـی
کنند،ظرفيتجذبقابلقبول،تواناییاستفادهوتبدیلدانشهـايخـارجیرا،افـزایشمـی
دهندودرنتيجهبيشتردربرونسپاريR&Dسرمایهگذاريمیکنند) .(Un,2017:1همچنـين
تصميمگيريدرموردبهترینفعاليتهاوپروژههاییکهبایستیدرداخلانجـامشـودونيـز
فعاليتهاوپروژههاییکهبایستیبرونسپاريشود،ازچالشهـاياصـلیمـدیرانR&Dدر
شرکتهايباتکنولوژيپيشرفتهاست) .)Kunttu,2017:25
در قرن بيست و یکم ،مدیریت فرایندهاي برون سپاري  ، R&Dبراي موفقيت کلی سازمان
بسيار مهماستاماچالشرهبرانسازمانی ایناستکهیکسيستم عملی براي اندازهگيري
اثربخشی خدمات  R&Dبيرونی بر روي رقابت در بازار ندارند(Berina Yerkic-
) .Husejnovic,2017:106همچنينمسئوليت اجتماعی شرکتی الزامی استکهرهبرانسازمانی
بایستیبرروي زنجيره تامين تحميل کنندتااطمينان حاصلشودکهتصميمات برونسپاري
1

Hsuan & Mahnke
Martinez
3
Teilink
4
Matthews
5
Lee
6
Toffolutti
7
Rajnish
8
Zhijia & Christoph
2
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شاملمسئوليتاجتماعینيزمیگردد). (Zentes, Morschett, & Schramm-Klein, 2017: 25از
طرفی امروزه تصميمات مدیریت زنجيره تأمين در برون سپاري ،به مالحظاتی نظير تعهدات
قرارداديمربوطبهمالکيتفکري،تحویل،کيفيتوتحویلبهموقع،تعميمیافتهاست( Zentes

 .(.et al,2017: 17
روش شناسی پژوهش
باتوجهبهاینکهنتایجاینپژوهشقابليتاستفادهدربرونسپاريپروژه هاي R&Dطیده
سالآیندهدرشرکتهايصنایعدفاعیرادارد،لذاپژوهشازحيثهدفکاربرديمیباشدو
ازآنجاکهمحققينجهتگردآوريدادههاباابزارپرسشنامهومصاحبهدرشرکتهايمربوطه
حضوریافتهاند،پژوهشازنوعتوصيفیپيمایشیمحسوبمیگردد.روشآیندهپژوهیدر
اینپژوهشبيشترمتمایلبهروشتاثيرتحليلروندمیباشد.ازاینروشمیتوانبرايپيش
بينی ،برنامه ریزي هاي احتمالی ،تحليل گزینه هاي سياسی ،برنامه ریزي استراتژیک و
سناریونویسیاستفادهکرد .علتاستفادهازاینروش بهدليلآناستکهبرونسپاريپروژه
هاي R&Dدرحالگسترشدرجهانمیباشد.برايتایيدشاخصهايبدستآمدهازتحليل
عاملیتایيديومعادالتساختاريبااستفادهازنرمافزار SMART PLSاستفادهشدهاست.
معادالتساختاريیکیازروشهايمناسبجهتتحليلعاملیتایيديمیباشدواینمطلب
راکهآیا نشانگرهایی کهبراي معرفی سازهیا متغير مکنون 1خودبرگزیده ایم ،واقعامعرفآن
استیا نه،می آزماید وگزارشمی دهدکهنشانگرهاي انتخابی باچهدقتی معرف یا برازنده
متغيرمکنون است.دليلاستفادهاز SMART PLSحجمکمجامعهآماريونيزنرمالنبودن
داده ها می باشد .جامعه آماري پژوهش  44نفر از مدیران و کارشناسان صنایع دفاعی می
باشندکهباتوجهبهمحدودبودنجامعهآماريدردسترس،ازروشتمامشمارياستفادهشده
است  .درصد فراوانی گروه هاي تحصيلی جامعه آماري شامل  4درصد دکتري 55 ،درصد
کارشناسیارشدو41درصدکارشناسیمیباشد.
دراینپژوهشبرونسپاريR&Dمتغيروابستهو7عاملشناساییشدهبعنوانمتغيرمستقل
(مطابقشکل) 5درنظرگرفتهشدهاندکهمعرفیآنهادرذیلبهاختصارآمدهاست :
برونسپاري:R&Dبهواگذاريانجامبرخیپروژههاي R&Dبهخارجازسازماناطالقمی
شود .
latent variable

1
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عاملسيستمی:نشانگرسيستمهايموردنيازجهتبرونسپاريپروژههايR&Dمیباشد .
عاملاستراتژیک:نشاندهندهعناصرمهموراهبردياستکهبایستیدرآیندهبلندمدتدر
پروژههايبرونسپاريR&Dدرنظرگرفتهشوند .
عامل مدیریت تامين کنندگان :اشاره به متغيرهاي مرتبط با تعامل و همکاري بلند مدت با
تامينکنندگان R&Dدارد .
عاملتکنولوژیک:بهمعيارهايمهمدرمدیریتتکنولوژيومدیریت R&Dکهبهبرونسپاري
پروژههايR&Dمرتبطمیگردند،میپردازد .
عاملمالی:بهمباحثمدیریتمالیپروژههايبرونسپاريR&Dونحوهبودجهبنديآنهامی
پردازد .
عاملمدیریتدانش:بهمدیریتدانشایجادشدهدرشبکهتامين R&Dویکپارچهسازيآن
درجهتایجادارزشاشارهدارد .
عامل زیرساخت شبکه اي :به زیرساختهاي نرم و سخت مورد نياز زنجيره تامين  R&Dمی
پردازد .


جمع بندی یافته های پژوهش
دراینپژوهشبامرورادبياتونظرخبرگان،تعداد42شاخصاصلیموثربربرونسپاريپروژه
هايR&Dدرصنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهیدرقالب7عاملمطابقجدول1شناسـایی
گردید.باتوجهبه42شاخصشناساییشده،پرسشنامهاصلیپژوهشطراحـیوبـينجامعـه
آماريتوزیعوجمعآوريگردیدونتایجبانرمافزارSMART PLSتحليلگردید.شکل1مـدل
معادالتساختارياوليههمراهباضرایببارهايعاملی(بارهـايعـاملیدرجـدول2نيـزآمـده
است)وشکل2نيزمدلتایيدشدهپژوهشهمراهباضرایبZمعناداريرانمایشمیدهد .
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شکل: 1مدلاندازهگيرياوليهدرحالتتخمينضرائباستاندارد(بارعاملی) 












شکل: 2مدلاندازهگيرياصالحی(مدلتایيدشده)درحالتتخمينضرائبغيراستاندارد(معناداري )Z
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درصنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهیR&Dجدول:1شاخصهاوعواملراهبرديموثربربرونسپاريپروژههاي
A.ST1
شناسه

بار عاملی
0.817822

 r2بعد از
0.667
اصالح

وجوداستراتژيبرونسپاريتحقيقاتبارویکرد
آیندهپژوهی 
تامينکنندهمناسبتحقيقاتدفاعی

A.ST2

0.850939

0.722

A.ST3

0.840090

0.703

شدترقابتدرآیندهصنعتدفاعی

A.ST4

0.809517

0.654

کاهشهزینهتوسعهبواسطهبرونسپاري
R&D
کاهشریسکازطریقفعاليتهايموازيدر

A.ST5

0.810893

0.657

A.ST6

0.748308

0.559

7

ردیف
1

عوامل

2
3
5

استراتژیک

4
6

شاخص ها
مدیریتاستراتژیکR&Dآیندهنگر

کد

A.ST7

0.700736

0.491

8

حفظظرفيتهايکليديدرداخلشرکت 

A.ST8

0.812780

0.659

9

ظرفيتتامينکنندگان R&D

B.S.M1

0.654787

عدمتایيد

شناساییوانتخابتامينکنندگانR&Dبا
نگاهبلندمدتبهآینده
برگزاريجلساتبينشرکتهايزنجيرهتامين

B.S.M2

0.819468

0.743

B.S.M3

0.678600

عدمتایيد

 R&D
برنامهریزيفعاليتهايمشترکR&D

B.S.M4

0.494327

عدمتایيد

ارزیابیپروژههايR&D

B.S.M5

0.690566

0.576

اعتبارشرکتهايR&Dبارویکردآیندهبلند
مدت 
ارزیابیدورهايتامينکنندگانR&D

B.S.M6

0.865972

 0.833

B.S.M7

0.843549

0.736

C.T1

0.761019

0.579

C.T2

0.768486

0.588

10
11
12
13
14

مدیریتتامينکنندگان

آینده
حمایتمدیرانارشدجهتبرونسپاريR&D

15
17
18

تکنولوژیک

16

19

کوتاهبودنچرخهعمرتکنولوژيهايآینده
دفاعی 
نيازبههمسانسازيتکنولوژیکیبادیگر
سازمانها
تشخيصقابليتهايحياتیموضوعبرون
سپاريR&D
مدیریتتکنولوژيومدیریتR&Dآیندهنگر
مدلهايقيمتگذاريپروژههاي
R&Dدفاعی 
هزینههايموردنيازR&D

20
21

C.T3

0.871415

0.758

C.T4

0.813284

0.660

D.F1

0.778003

0.724

D.F2

0.800669

0.763

مالی

تسهيممنافعمالیR&Dبينشرکتهاي
زنجيرهتامين
سرمایهگذاريشرکتهايزنجيرهدرتامينمالی

D.F3

0.560878

عدمتایيد

D.F4

0.816279

0.646

24

R& D
پيشبينیقدرتمالیسازمان

D.F5

0.611777

عدمتایيد

22
23

26

اهميتاطالعاتودانشانحصاريانتقالیبه
شرکتهايزنجيرهتامين
بهاشتراکگذاريدانشهادرکلشبکهزنجيره

E.K.M2

0.057962

E.K.M3

0.591552

عدمتایيد

تامينR&D
مدیریتدانشیکپارچهفعاليتهايR&Dدر
زنجيرهتامين
انتقالدانشحاصلازR&Dبهبرونسپارنده

E.K.M4

0.855786

0.741

E.K.M5

0.844076

0.727

30

ریسکازدسترفتندانشانحصاريوفنی

E.K.M6

0.826407

0.703

31

زیرساختنرمافزاريیکپارچهR&Dموردنياز
درآینده
زیرساختسختافزاريR&Dموردنيازدر

F.N.I1

0.827373

0.708

F.N.I2

0.742864

0.491

27
28
29

34

شبکهاي

33

زیرساخت

32

مدیریتدانش

25

مدیریتسرریزهايدانشدرزنجيرهتامين

E.K.M1

0.744373

0.627
عدمتایيد

آینده
امنيتشبکهارتباطیميانشرکتهايانجام
دهندهR&D
بهکارگيرينرمافزارهايیکپارچهمشترک

F.N.I3

0.758050

0.579

F.N.I4

0.609497

عدمتایيد
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بکارگيريفرآیندهايمشترکدرزنجيرهتامين

35

شاخص ها

ردیف

F.N.I5

0.843730

کد

0.717
2

بار عاملی

 rبعد از

F.N.I6
شناسه

 0.729236

اصالح 
0.636

0.694586

0.567
عدمتایيد

 36

بکارگيرياستانداردهايمشترکدرزنجيره
تامين 
تدوینفرآیندبرونسپاريپروژههايR&D

G.S1

38

سيستمنظارتوکنترلتامينکنندگانR&D

G.S2

0.098155

سيستمبرنامهریزيیکپارچهتامينکنندگان

G.S3

0.526236

عدمتایيد

R& D
سيستمارزیابیعملکردتامينکنندگانR&D

G.S4

0.832112

0.719

41

سيستمارزیابیریسک

G.S5

0.776089

0.624

42

تدوینوبکارگيرياستانداردهايمشترک

G.S6

0.786323

0.630

37

40

سيستمی

39



روایی و صحت نتایج
روایی و پایایی پرسشنامه

دراینپژوهشرواییپرسشنامههابااستفادهازقضاوتخبرگانموردتایيدقرارگرفتهاست.
همچنينرواییواگراو همگرانيزبانرمافزار Smart PLSانجامگردید .روایی همگرابهبررسی
ميزان همبستگی هرمتغير  مکنونباسواالت(شاخصها)خودمی پردازد .روایی واگرا نيزبه
مقایسه ميزان همبستگی بين شاخص هاي یک عامل با آن عامل در مقابل همبستگی آن
شاخص ها با عامل هاي دیگر و همچنين به مقایسه ميزان همبستگی یک عامل با شاخص
هایش درمقابلهمبستگی آنعاملباسایر عاملهامیپردازد .ازسويدیگربرايسنجش
پایاییپرسشنامهازآلفايکرونباخاستفادهشدهاست.معيارمناسببراي آلفايکرونباخبراي
تمامیعواملباالي 0/7است(آذر.)1391،دراینپژوهشمقدارآلفايکرونباخمحاسبهشده
برايتمامیعواملباالتراز0/7حاصلشد،لذاپرسشنامهپایاییالزمرانيزداراست .
اعتبار سنجی مدل اندازه گیری انعکاسی

باتوجهبهنتایجحاصلازپایایی،رواییهمگراوکيفيتمدلمطابقجدول،2آزمونهاياعتبار
سنجیدرادامهآمدهاست .
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جدول:2نتایجپایایی،رواییهمگراوکيفيتمدل
روایی همگرا

پایایی
پایایی

میانگین واریانس

ترکیبی

استخراجی

))CR

()AVE

استراتژیک 

0.919679

 0.640

0.934

 0.640

OK

مدیریتتامين
کنندگان
تکنولوژیک

0.873721

 0.722

 0.912

 0.722

OK

0.817301
0.797478

 0.647
 0.712

 0.879
 0.881

 0.647
 0.712

OK
OK

مدیریتدانش

0.858440

 0.700

 0.903

 0.700

OK

زیرساختشبکه
اي 
سيستمی

0.849888

 0.627

 0.893

 0.627

OK

0.812725

 0.636

 0.874

 0.636

OK

متغیر های مکنون

مالی

آلفای کرونباخ

پایایی اشتراکی
()Community

CR>AVE

الف) آزمون همگن بودن و برازش مدل های اندازه گیری
مالک مناسب براي ضریب بارهاي عاملی  0/7میباشد )(Gefen &  ()Hair et al,2006,2011

.Straub, 2005درشکل 1وجدول 1بهجز 10شاخصکهدارايضریبعاملیکمتراز0/7
بوده و حذف گردیدند ،مابقی داراي ضریب بار عاملی مورد قبول بودند .لذا همگن بودن و
برازشمدلاندازهگيريتایيدمیگردد،بهایننحوکهبهمنظورپایاییبهترپژوهشودرنظر
داشتنرواییواگرادرمدل،شاخصهايبابارعاملیزیر0.7حذفمیگردند(.)Hair,2011


ب) آزمون روایی همگرا و پایایی مدل اندازه گیری انعکاسی

مطابقبایافتههايجدول  2پایاییترکيبیوضریبآلفايکرونباخوپایاییاشتراکیبدست
آمدهبرايمتغيرهايمکنون،نشانمیدهدکهسازگاريدرونیدرحدمطلوبقراردارد.لذا
می توان مناسب بودن وضعيت پژوهش را تایيد نمود .همچنين در خصوص روایی همگرا با
توجهبهنتایجک ليهبارهايعاملیسواالت،بعدازبرازشمعنادارمیباشند.یعنی t.Valueاز
قدر مطلق   1.96بزرگتر بوده و نيز کليه بار هاي عاملی بزرگتر از  0/7می باشند .همچنين
ميانگينواریانساستخراجشدهبزرگتراز 0/5بودهونيزدرمقایسهپایاییترکيبیباميانگين
واریانساستخراجشدهبرايهریکازعواملCR>AVEمیباشد.لذامیتواننتيجهگرفتکه
مدلپژوهشازرواییهمگرايمناسبیبرخورداراست .
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ج) آزمون های روایی واگرا مدل اندازه گیری انعکاسی

)1بررسیبارتقاطعیشاخصها :بارتقاطعی،بارعاملیهریکازشاخصهارابرعاملخود
ودیگرعاملهانشانمیدهد.بارعاملیهرشاخصبرعاملخودبایدحداقل0/1بيشترازبار
عاملیآنبردیگرشاخصهاباشد).(Fornell & Larcker, 1981درکليهمواردخروجینرمافزار
نشاندهنده0/1میباشد .
)2تستفورنلوالکر  :دراینتستبهبررسیهمبستگیمربوطبهمتغيرهايپنهانپرداخته
میشودوبایدتمامیاعدادقطراصلی(جذرميانگينواریانسهرعامل)ازاعدادزیرستونخود
بيشترباشندکهنشاندهندههمبستگیبينمتغرهايپنهانمیباشد (Fornell & Larcker,
).1981خروجیهاينرمافزارنشاندهندهتایيداینمطلبمیباشد .
) 3کيفيتمدلاندازهگيريومدلساختاري:اگرشاخصاعتباراشتراکمدلاندازهگيري
 SSE/SS0یاهمان  CV-COMبرايمتغيرهايپنهانمثبتباشد،نشاندهندهایناستکه
مدلاندازهگيريکيفيتمناسبیدارد).(Fornell & Larcker, 1981دراینپژوهشخروجینرم
افزارنشاندهندهاعدادمثبتمیباشدوکيقيتمدلاندازهگيريوساختاريراتایيدمی
نماید .
تحلیل مدل ساختاری
برآوردهايرواییوپایاییمدلاندازهگيرياجازهارزیابیمدلساختاريراميسرمیسازد.
شکل3مدلساختاريدرحالتتخمينضرایبمسيروشکل4مدلساختاريدرحالتمعناداري
ضرایبمسيررانشانمیدهد.همچنينمعيارهايزیربرايارزیابیمدلاستفادهشدهاست :
ضرایب معناداری ( Zمقادیر  :)t-Valueبرازشمدلساختاريبااستفادهازضرایبمعناداريبه
اینصورتاستکهاینضرایببایداز1/96باالترباشندتابتواندرسطحاطمينان%95
معناداربودنآنهاراتایيدکرد.درجاهاییکهضرایبمسيرهاباالتراز1/96شدهاستبدین
معناستکهمتغيرمستقلبامتغيروابستهرابطهمعناداريدارد(آذر.)1391،مطابقشکل4در
کليهمواردضرایبمعناداريباالتراز1/96میباشد .
معیار  R2یا  :R Squaresاینمعيارنشاندهندهضریبتعيينمسيرمیباشدکهنشانازتأثير
یکمتغيربرونزا( 1متغيري استکهاثري ازسایر متغيرهاي الگوومدلطراحی شدهنمی
پذیرد)بریکمتغيردرونزا(2همانمتغيروابستهاستکهازحداقلیکمتغيردیگردرمدل
Endogenous
Exogenous

1
2
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بهعنوان مقدار
والگوي طراحی شدهاثرمی پذیرد)دارد R2.سهمقدار 0/33،0/19و  0/67
مالکبرايمقادیرضعيف،متوسطوقويR2درنظرگرفتهمیشود(آذر.)1391،مقدارR2کل
دراینپژوهشبرابر0.793حاصلشدهکهنشانازبسيارمناسببودنآندارد .
معیار  :Q2اینمعيارقدرتپيشبينیمدلرامشخصمیسازدودرصورتیکهمقدارQ2درمورد
یکسازهدرونزاسهمقدار0/15،0/02و0/35راکسبنماید،بهترتيبنشانازقدرتپيش-
بينیضعيف،متوسطوقويسازههايبرونزايمربوطبهآنرادارد),(Fornell & Larcker, 1981
(.)Henseler,2011مقدارQ2بدستآمدهبرايمدلاینپژوهشبرابر0.414میباشدکهنشان
دهندهقدرتپيشبينیبسيارمناسبمدلاست .

شکل:3مدلساختاريدرحالتتخمينضرائبمسيرشکل:4مدلساختاريدرحالتمعناداريضرائب
مسير

برازش مدل کلی (معیار )GOF

برايبررسیبرازشمدلکلیازمعيارGOFاستفادهمیشودکهسهمقدار0/25،0/01و0/36
بهعنوان مقادیر ضعيف ،متوسط و قوي براي  GOFمعرفیشده است) (Manuel.et al,2009


) .(Vinz.,etal,2010اینمعيارازطریقفرمولزیرمحاسبهمیگردد:
GOF  communalities  R 2

نتایجنشاندهندهمقدار 0.728براي  GOFمیباشدکهنشانازبرازشبسيارمناسبمدل
دارد.در نهایت پس از انجام تحليل عاملی تایيدي با مدل معادالت ساختاري ،الگوي برون
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سپاريپروژههايR&Dدرصنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهیبا32شاخصدرقالب7عامل
مطابقشکل5طراحیگردید.

شکل:5الگويبرون سپاري پروژه هاي R&Dدرصنایع دفاعیبارویکردآیندهپژوهی 
اولویتبندی عوامل برون سپاری پروژه های R&Dدر صنایع دفاعی

برايالویتبنديعواملموثربربرونسپاريپروژه هايR&Dدرصنایعدفاعیبارویکردآینده
پژوهی،از فرآیندتحليلشبکهاي  ANPاستفادهنمودهایم وبراياینکاراز نظر 9نفراز
خبرگاناینحوزهاستفادهشدهاستکهپسازتکميلپرسشنامههايمقایساتزوجیتوسط
آنها،بر ايتجميعپرسشنامههاازميانگينهندسیاستفادهنمودهونتایجرادرنرمافزار Super
  Decisionsواردنمودیم.همچنينرواییپرسشنامههايمقایساتزوجیبااستفادهازقضاوت
خبرگان تایيد گرفته است و با توجه به اینکه در کليه موارد خروجی نرم افزار ضریب
ناسازگاري1زیر 0.1رانشانمیدهد،لذاپایایینيزبرقرارمیباشد .
با استفاده از مدل تحقيق و اهداف برون سپاري پروژه هاي  R&Dبا رویکرد آینده پژوهی،
خوشههاياصلیمدلتشکيلشدهودرونهرخوشهمجموعهايازشاخصهايموثربر
برونسپاريپروژه هاي  R&Dبارویکردآیندهپژوهانهکهباتحليلعاملیتائيديومعادالت
ساختاريموردبرازشقرارگرفتهاند،واقعشدهاست.شکل 6ساختارونوعرابطهميانمؤلفه
هارادردروننرمافزار Super Decisionنمایشمیدهدکهتوسطخبرگانرابطهميانآنها
تایيدشدهاست .
Inconsistency

1
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سلسلهمراتبکنترل،ANPمجموعهمعيارهاییهستندکهبرايمقایسهتعاملهاییکهممکن
استدرشبکهوجودداشتهباشد،استفادهمیشوند.تعيينوزننسبیدرANPشبيهبهAHP
است .به عبارتی از طریق مقایسات زوجی می توان ميزان نسبی معيارها و زیر معيارها را
مشخص کرد (Rezaifar,2008

تهاي جدي  AHPاین است که
 .)Jabalamoli,یکی از محدودی 

نهها را درنظر
یهاي متقابل بين عناصر تصميم ،یعنی معيارها ،زیرمعيارها و گزی 
وابستگ 
یگيرد وارتباطبين عناصرتصميم را سلسلهمراتبی ویکطرفه فرضمیکند.روش فرایند
نم 
شبکهاي ) (ANPارتباطات پيچيده بين و ميان عناصر تصميم را از طریق جایگزینی
تحليل  
ساختار سلسلهمراتبی با ساختار شبکهاي درنظر میگيرد(زبردست .)1389،79،لذا در این
پژوهشازروشANPاستفادهشدهاست .
 ازسويدیگروزندهیبهمعيارهاوشاخصهابراساسنتایجپرسشنامهخبرهکهدرتحليل
هاي شبکه اي و تصميم گيري چند معياره استفاده می شود ،انجام گرفته است .روش وزن
دهیبهمعيارهادرمدلANPبراساسدامنهعددي1تا9میباشد.دراینروششبکهرابه
شاخههايکوچکترتقسيمکردهوتکتکعناصرهرشاخهمانند iرانسبتبهیکعنصردر
شاخهjاممقایسهزوجیراتشکيلمیدهيم) .)Faraj, Badri, 2010
براساسمقایسهزوجیکهدرمرحلهقبلانجامشد.سوپرماتریسوزنیتشکيلمیشودو
وزنهرمعياروشاخصبراساسسيستمبرداريتعریفشدهومشخصمیگردد.درواقعهر
ستونسوپرماتریسازچندبردارویژهتشکيلمیشودکهجمعبردارهاوزننسبیمعيارهاو
شاخصهارامشخصمینماید .درنهایت درنمودار 1نتایجمربوطبهالویتبندي و وزن
عواملدرخروجینرمافزارSuper Decisionبهدستآمدهاست .
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شکل:6ساختارشبکهANPجهتالویتبنديعواملبرونسپاريپروژه هايR&Dبارویکردآیندهپژوهی 

نمودار:1الویتبنديعواملبرونسپاريپروژه هايR&Dصنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهی 



بحث و نتیجه گیری

با توجهبهضریب تعيين ()r2شاخصها کهبيانگر سهمتاثيرهرشاخصدراندازهگيري وپيش
بينیرفتارعاملمربوطهمیباشد،براساساینکهدرهرعاملکدامشاخصتاثيربيشتريدارد،
پيشنهادات زیردرخصوصبرونسپاري پروژه هاي  R&Dدرصنایعدفاعیبارویکردآینده
پژوهیبرايدهسالآیندهاینصنایع،ارائهمیگردد:
درعاملاستراتژیک،بيشترینسهمتاثيرمربوطبهشاخص،استراتژيبرونسپاريمیباشد.
برايتقویتاینشاخص،تدویناستراتژيبرونسپاريپروژه هاي  R&Dباتوجهبهاستراتژي
کسب وکار صنایع دفاعی بایستی مد نظر مدیران ارشد قرار گيرد .در عامل مدیریت تامين
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کنندگان،شاخصاعتبارشرکتهاي،R&Dبيشترینسهمتاثيررانسبتبقيهشاخصهابر
فرآیندبرونسپاريپروژه هايR&Dدارامیباشد.دراینراستاتوصيهمیگرددتافعاليتهاي
 R&Dبهشرکتهاییکهدارايبرندوسابقهموفقدراینزمينهمیباشند،واگذارگردند .
درعاملتکنولوژیک،شاخص تشخيصقابليتهايحياتی(کليدي)موضوعبرونسپاري،R&D
بيشترینسهمتاثيررانسبتبهبقيهشاخصهابرفرآیندبرونسپاريR&Dدارامیباشد.در
جهتتقویتاینشاخصصنایعدفاعیکشوربایستیتواناییهايموردنيازجهتبرونسپاري
فعاليتهاي R&Dرامتناسبباهرپروژهشناساییومدنظرقراردهند.همچنيندرعامل
مالی،شاخصهزینههايموردنياز،R&Dبيشترینسهمتاثيررانسبتبهبقيهشاخصهابر
فرآیندبرونسپاري R&Dدارامیباشد.دراینراستابایستیهزینههايپروژههايمختلف
  R&Dتعيين و با هزینه ي آنها در صورتی که از منابع دارنده تکنولوژي خریداري گردد(به
عنوانتئوريراهکار)مقایسهشود،وباتوجهبهاینمقایسهراهحلبهينهانتخابگردد.
در عامل مدیریت دانش ،شاخص مدیریت دانش یکپارچه فعاليت هاي  R&Dدر کل زنجيره
تامين،بيشترینسهمتاثيررانسبتبهبقيهشاخصهابرفرآیندبرونسپاري R&Dدارامی
باشد.لذاشرکتمیبایستدرعقدقراردادهايبرونسپاري R&Dبهایننکتهدقتنمایند
کهدرمدیریتدانشفرآیندهاوفعاليتهانقشموثريداشتهباشندتابتواننددانشحاصلاز
 R&Dرادرکلزنجيرهتامينیکپارچهسازينمایدتامنجربهاثربخشیاینفعاليتهاگردد.
ازسويدیگردرعاملزیرساختشبکهاي،شاخصبکارگيريفرآیندهايمشترکدرزنجيره
تامين،بيشترینسهمتاثيررانسبتبهبقيهشاخصهابرفرآیندبرونسپاري R&Dدارامی
باشد.ایننکتهبداناشارهداردکهجهتیکپارچهسازيواثربخشیفعاليتهايR&Dدرکل
زنجيره تامينمیبایستفرآیندهاواستانداردهايمشترکاستفادهگرددتاازعدمانطباقها
جلو گيري نمایند .همچنين در عامل سيستمی ،شاخص سيستم ارزیابی عملکرد تامين
کنندگان،بيشترینسهمتاثيررانسبتبهبقيهشاخصهابرفرآیندبرونسپاري R&Dدارا
میباشد.برايتقویتاین  شاخصپيشنهادمیشودتاسيستممناسبیجهتارزیابیتامين
کنندگان پروژه هاي   R&Dبا شاخص هاي مناسب طراحی و به صورت دوره اي این تامين
کنندگانموردارزیابیقرارگيرند .
باتوجهبهنتایجفرآیندتحليلشبکهاي) (ANPکهباتوجهوضعيتموجودعواملوبراساس
نظرخبرگانحاصلگردیده ،عاملاستراتژیکدراولویتاول،عاملمدیریتدانش دراولویت
دوم،عاملتکنولوژیکدراولویتسوم،عاملمدیریتتامينکنندگان دراولویتچهارم،عامل
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سيستمیدراولویتپنجم،عاملمالیدراولویتششموعاملزیرساختشبکهايدراولویت
هفتم قرار گرفتند .لذا در برون سپاري پروژه هاي  R&Dدر صنایع دفاعی با رویکرد آینده
پژوهی ،عامل استراتژیک و مدیریت دانش از اهميت ویژه اي نسبت به سایر عوامل دارا می
باشندومدیراندفاعیبایستینسبتبهاینعواملوشاخصهايآنتوجهبيشترينمایند.در
این ميان داشتن استراتژي برون سپاري با رویکرد آینده نگر و بر مبناي هوشمندي و نيز
استقرار مدیریت دانش یکپارچه درزنجيره تامين R&Dو انجام تحقيقاتی در این خصوص با
نگرشآیندهپژوهیحایزاهميتمیباشد .
باتوجهبهمحدودیتهاياینپژوهش،بهپژوهشگرانبعديپيشنهادمیشودتادرراستاي
تکميلاینپژوهشوتوسعهنتایجآن،بهانجامپژوهشهايزیراهتمامورزند :
 عاملمدیریتریسکونيزامنيترابهعنواندوعاملمجزابهمدلاینپژوهشاضافه
نمایند و شاخص هاي آن را استخراج نموده و مجددا پژوهش را در صنایع دفاعی انجام
دهندونتایجآنرابانتایجپژوهشحاضرمقایسهنمایند .
 مدلیجهتتدویناستراتژيهايمناسببرونسپاريR&Dطراحینمایند.
 مدلمناسبمدیریتدانشدرزنجيرهتامينR&Dصنایعدفاعیراطراحینمایند .
 عوامل موثر بر برونسپاري  R&Dتکنولوژي هاي پيشرفته در صنایع دفاعی را شناسایی
نمایند .
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