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چکیده
در بسیاري از سازمانهاي پروژه محور ،طرحهاي برونسپاري و واگذاري فعالیتها با اهداف
تمركز بر قابلیتهاي مركزي ،كوچكسازي ،دستیابی به بهترین عملكرد و كنترل و
شفافسازي هزینهها دنبال میشود .تحقیق و توسعه را میتوان به عنوان یكی از افزایش
دهندههاي تولید كل و بازدهی در صنایع دفاعی ،به ویژه كشورهاي حوزه خاورمیانه تلقی
كرد .انتخاب همكاران تحقیق نوعی مسأله موجود در انواع موقعیتهاي عملی مانند
برنامهریزي تحقیق و توسعه براي آینده است .هدف این پژوهش شناسایی شاخصهاي
تأثیرگذار بر شبكه تحقیقات دفاعی است .ابتدا با مرور ادبیات این حوزه معیارهاي اصلی و
زیرمعیارهاي هر یك در انتخاب شبكه همكاران تحقیقاتی شناسایی گردید .در این پژوهش99
شاخص در قالب  3عامل مورد شناسایی و روایی محتوایی آنها توسط خبرگان مورد تأیید
قرار گرفت .سپس با استفاده از معادالت ساختاري و نرم افزار  Smart PLSمورد برازش قرار
گرفت كه در نهایت كلیه  99شاخص تأیید و پذیرفته شد .پس از تجزیه و تحلیل پاسخها
مشخص گردید كه معیارهاي كیفیت ،مالی ،تعهد ،اطمینان و منابع سازمان پیمانكار به ترتیب
بیشترین اهمیت را در ارزیابیها به خود اختصاص میدهند.
واژههای کلیدی:
برونسپاری R&D ،آینده ،همکاران شبکه تحقیقاتی ،صنایع دفاعی ،معادالت ساختاری.

 .4عضوو هیأت علمی گروه اقتصواد ،مدیر گروه مدیریت گردشیري و هتلداري /دانشكده مدیریت و اقتصاد ،دانشیاه
آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
Email: hajihassanif@yahoo.com
* نویسنده مسئول:
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مقدمه
نیریستن به آینده با برنامهریزي راهبردي و آیندهاندیشی منجر به تصمیمگیريهاي كارا میشود.
در عصر كنونی كه دنیا با سرعت بیشتري در مسیر تغییرات شدید اقتصادي ،اجتماعی و
تكنولوژیك قرار گرفته ،موضوع توسعه ي فناوري و تحقیق و توسعه در بخش صنعت اهمیت
بیشتري یافته است .رقابتهاي روزافزون جهانی ،شركتها و صنایع را به سوي یافتن راهحلهاي
نوین براي بقا و حفظ بازار سوق میدهد .به این منظور شركتها سعی دارند تا بر فعالیتهاي
نوآورانه مانند پروژههاي تحقیق و توسعه بیشتر سرمایهگذاري كنند و مسیر آینده رقابت و
كسبوكار خود را هموارتر كنند .با توجه به ویژگیهاي پروژههاي تحقیق و توسعه آینده ،دستیابی
به روشهایی كه موفقیت این پروژهها را تأمین كند از اهمیت ویژهاي برخوردار است (عصاري و
همكاران .)31 ،از بین صنایع كشور ،صنایع دفاعی به دلیل اهمیت استراتژیك خود مورد توجه
ویژه قرار دارند .بخش دفاع به دلیل شرایط و ویژگیهاي خاص بخش دفاع ،توجه ویژهاي در
عرصه مدیریت و اجراي طرحهاي تحقیقاتی را میطلبد (توفیق و همكاران .)31 ،در یك افق
بلندمدت ،بخش دفاعی به منظور توسعه محصوالت موجود و همچنین ابداع محصوالت جدید
نیاز به بهبود بخش تحقیق و توسعه دارد .با نهادینه كردن برون سپاري پروژههاي  R&Dدر انجام
مأموریت هاي دفاعی آینده ،بنظر میرسد كه سازمانهاي تحقیقات دفاعی بتوانند از تواناییهاي
سایر مراكز تحقیقاتی ،دانشیاهها و صنعت كشور بهرهگیري نمایند و بر چابكی خود در آینده
بیفزایند (خمسه و رجبی.)38 ،
گرچه در رابطه با مزایاي برون سپاري  R&Dتردیدهایی وجود دارد ،زیرا برخی از محققین
بیان میكنند كه برونسپاري  R&Dبراي مزیت رقابتی بنیاه مفید است و دلیل آن این است كه
تنوع دانش را افزایش داده و به ابداع بیشتر كمك میكند .از طرف دییر برخی بر آثار منفی
برونسپاري بر مزیت رقابتی تأكید نمودهاند .دلیلی كه ذكر میكنند این است كه بنیاه نمیتواند
قابلیت خلق دانشی را كه خریداري میكند ،توسعه دهد ،چرا كه بنیاهها نوع ًا از طریق انجام یاد
میگیرند ( .)Manage, 2017با نیاه به آینده تحقیق و توسعه در بخش دفاعی میتوان به چالش
مهمی در این زمینه پی برد كه نحوه جذب ایده و یا خلق آن چیونه میتواند صورت گیرد تا به
حداكثر بهرهبرداري دست یابد؟ در این راستا ،ضرورت سیاست گذاريهاي بهینه در بخش صنایع
دفاعی ،همواره به عنوان یكی از اولویتهاي استراتژیك در اسناد فرادستی نظام مطرح بوده است.
سازمان هاي تحقیقات صنعتی دفاعی با تعریف و اجراي دقیق و هدفمند طرحهاي تحقیقاتی
میتوانند همزمان با پیشرفتهاي نظامی دنیا ،نیازهاي تحقیقاتی را مرتفع نموده و نقش مهمی
در ارتقاي توانمنديهاي دفاعی و پیشرفت صنعتی كشور ایفا نمایند .رابطه راهبرد دفاعی و
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نیازمندي هاي فنی و علمی هر كشور به گونهاي است كه نیازمنديهاي مأموریتهاي پیچیده
نظامی كه توسط راهبردهاي دفاعی پیش روي كشورها تعریف میگردد ،به تقاضاي نیازمنديهاي
فنی و علمی در سطح آن كشور مبدل خواهد شد .سامانهاي كه به این نیازمندي پاسخ خواهد
داد ،بر پایه فناوريهاي موجود و برنامههاي توسعهاي آن كشور استوار است (ایزدي و همكاران،
 .)31از طرف دییر بستر ظهور فناوريهاي نوین ،تحقیق و توسعه است .با نهادینه كردن تحقیق
و توسعه در انجام ماموریتهاي دفاعی ،به نظر میرسد كه سازمانهاي تحقیقاتی دفاعی بتوانند
از تواناییهاي سایر مراكز تحقیقاتی ،دانشیاهها و صنعت كشور بهرهگیري نمایند .اما بهرهبرداي
مناسب و اثربخشی استفاده از توانمنديهاي بیرونی ،بستیی به قابلیتهاي مدیریتی ،علمی و
فنی درون سازمان دارد ،از این رو برونسپاري به عنوان یكی از ابزارهاي نوین مدیریتی با رعایت
مالحظههاي خاص بخش دفاع ،میتواند در امر تحقیق هاي دفاعی موثر واقع شود .در این زمینه
برونسپاري به عنوان یكی از ابزارهاي توسعه سازمانها و ارتقاي بهرهوري در قالب كوچكسازي
به عنوان یك راهكار جهت بهبود عملكرد اقتصادي و افزایش كارایی نیاز به توجه بیشتر در آینده
دارد .سازمان هاي نظامی در آینده به دالیل خاصی نبایستی از مقوله برون سپاري بیذرند:
بهرهبرداري از توانمنديهاي سایر بخشهاي جامعه ،بهبود كیفیت ،صرفهجویی در هزینههاي
نیروهاي مسلح ،مدیریت مجدد هزینهها ،كوچكسازي ییانها و سازمانها وایجاد قدرت بیشتر
در خلق تغییرات سریع در موارد بحرانی و بویژه جنگ ،ارتقاي توان رزم با ایجاد یك ساختار
صحیح و تمركز بر فعالیتهاي ویژه و افزایش ابداع و محصول جدید ( قاضیزاده و اتابكی.)34 ،
نكته مهم كه بایستی به آن توجه داشت این است كه در رابطه با برونسپاري فعالیتهاي تحقیق
و توسعه دفاعی ،به دلیل وجود عواملی كه تضاد و تعارض را به وجود میآورند پروژههاي صنایع
دفاعی از نظر اجرا و فناوري در زمره پروژههاي سخت و پیچیده محسوب میشوند ،همچنین از
حیث میزان سرمایهگذاري ،حجم كار و مدت زمان اجرا ،پروژههاي عظیمی هستند .داشتن مدلی
جامع از كلیه معیارهاي انتخاب تامینكنندگان پروژههاي تحقیقاتی به سازمان كمك میكند تا
با استفاده از خرد جمعی و تصمیمگیري گروهی بتواند به ارزیابی و مقایسه كلیه تامینكنندگان
خود بر اساس معیارهاي اصلی و قابل اهمیت براي سازمان بپردازد .اینگونه تصمیمگیري كمك
میكند تا از انحرافات انتخابات فردي و سوگیرانه پرهیز شود و نمونهاي از كار تیمی در سازمان
پیاده گردد .با توجه به نیاز سازمان و كمبودهایی كه در ابزارهاي تصمیمسازي وجود دارد ،مسئله
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اصلی این پژوهش دستیابی به مدل ارزیابی همكاران تحقیقاتی با در نظر گرفتن توانمنديهاي
تكنولوژیكی آنها میباشد.
این پژوهش با پرسش اصلی" شاخصهاي تاثیرگذار بر شبكه تحقیقات دفاعی كدامند؟" شكل
گرفت .در بخش دفاعی اهمیت استراتژیك صنایع مربوطه نیاز به شناسایی فرصتهاي آینده را
دو چندان میكند .با توجه به نتایج متضاد برون سپاري بخش تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی،
نتایج این تحقیق میتوانند راهیشاي برخی چالشها در انتخاب علمی شبكه همكاران تحقیقاتی
باشند كه با كاربرد آن ،نتایج بهتري را براي شبكه تحقیقاتی صنایع دفاعی در آینده در بر خواهد
داشت .البته در این زمینه مشكالت متعددي همچون اهداف چندگانه و مختلف نیز وجود دارد
كه ممكن است مستلزم اندازهگیري منافع استراتژیك باشد ،یا اینكه ممكن است همكاران
تحقیقاتی جنبههاي نامشخص داشته باشند .بنابراین براي مدیریت چنین پروژههایی وجود
سیستمها ،مدلها و ابزارهاي مناسب بسیار حیاتی است .همچنین مدل تصمیمگیري تدوین شده
براي انتخاب همكاران تحقیقاتی به مدیران كمك میكند بدانند كدام عوامل را به چه میزان تغییر
دهند تا بیشتر به سمت اهداف تعیین شده نیل یابند .با توجه به این كه در سازمان مورد مطالعه،
كار جامعی در زمینه ارزیابی همكاران تحقیقاتی با در نظر گرفتن تمام جوانب در رابطه با اهمیت
طرح ها و عوامل تأثیرگذار بر آنها ،همراه با ارائه پرتفولیویی از مناسبترین پروژههاي متناسب با
اهداف و محدودیتهاي نهایی ،صورت نیرفته بود ،بر آن شدیم تا در این پژوهش این مهم در
سازمان مورد مطالعه كشور تحقق یابد .لذا هدف از این پژهش ارائه الیوي تاثیرگذار بر شبكه
تحقیقات دفاعی است كه نتایج آن میتواند درتصمیمگیريهاي مدیران صنایع دفاعی مورد
استفاده قرار گیرد براي این منظور پس از مقدمه با مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق به
معیارها و ابعاد مورد نظر میرسیم ،سپس روششناسی پژوهش بیان میشود و پس از آن یافتهها
و بحث و نتیجهگیري ارائه میگردد.
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
توجه به قدرت یك ضوورورت اجتناب ناپذیر براي جوامع انسووانی به شوومار میرود .یكی از ابعاد
قدرت ملی ،قدرت علمی -فناوري اسوت كه از عناصر اصلی اقتدار ملی به شمار میآید )ایزدي و
همكاران .)31 ،با مشواهده پیشرفتهاي فناورانه در زمینه دفاعی و پروژههاي ملی انجام شده در
این زمینه در بخش دولتی و غیر دولتی میتوان به اهمیت استراتژیك تحقیق و توسعه در بخش
دفاعی كشور به لحاظ سیاستگزاري كالن پی برد .قدرت نظامی از عواملی همچون دكترینهاي
نظامی ،نیروها و كم و كیف آنها ،آموزش ،فرماندهی ،تكنولوژي نظامی ،تسووولیحات و تجهیزات،
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سوووازمان نظامی ،بودجهي نظامی ،تحرک نیروها و امكانات لجسوووتیك تأثیر میپذیرد (آذرلی و
آرمون .)31 ،بنابراین نقش فناوري و تحقیق و توسوووعه بدیهی مینماید .در كشوووورمان ایران در
دوران پس از جنوگ ،بعود از اینكوه كیفیت تجهیزات و نیروهاي رزمی كشوووور مورد توجه قرار
گرفت ،در كنار افزایش ظرفیت نظامی واحدهاي دفاعی ،موضووووع تحقیق و توسوووعه از اهمیت
ویژهاي برخوردار شود (شفقت و همكاران .)31 ،از سیاستهاي آینده نیر در بخش صنعت كشور
از جمله صونایع دفاعی واگذاري بخشی از فعالیتها از جمله  R&Dبه بخش خصوصی میباشد.
از طرف دییر با وجود تحریمهاي گوناگون علیه كشوور با تضوعیف رشود اقتصوادي كشور ،منابع
محدودتري وجود خواهد داشت ،همچنین عدم اتكاي به تسلیحات و تجهیزات وارداتی در آینده
بیشوووتر مورد تأكید قرار میگیرد .بنابراین جهت تقویت  R&Dدفاعی و مزایاي گفته شوووده در
مورد برونسوپاري در افزایش كارایی و ابداعات حیاتی در بخش مذكور با نیاه به مسیر پیش رو،
برونسپاري یكی از گزینههاي علمی و مناسب خواهد بود .برونسپاري را میتوان به طور ساده
طراحی و تنظیم یك قرارداد با یك سوازمان خارجی جهت واگذاري مسئولیت انجام فرایندهایی
از كسوب وكار تعریف كرد ( .)Yang, Kim & Min, 2007برونسپاري تداركات ،به عنوان ابزاري
جهت كاهش هزینهها و افزایش انعطافپذیري بسیار استفاده شده است (.)Zhu, 2017
برون سپاري كسب و كار در اكثر كشورهاي دنیا یك روند فزاینده به خود گرفته است .انتظار
میرود براي كشوورهاي در حال توسوعه از جمله ایران در آینده جاییاه بهتري داشته باشد؛ زیرا
برونسووپاري از ویژگیهاي بازارهاي رقابتی و در حال گسووترش اسووت .بنیاهها میتوانند به دو
صووورت برونسووپاري را انجام دهند :در طریق اول میتوانند مراكز یا زیرمجموعههاي خود را در
كشووورهاي خارجی برقرار كنند درحالیكه مالكیت و كنترل اصوولی را همچنان برعهده دارند ،به
عبوارت دییر واگوذاري برون مرزي داخلی را انجوام دهنود .طریق دوم كوه واگذاري برون مرزي
خارجی نامیده میشوود ،بدین صورت انجام میشود كه بخشی از فعالیتهاي بنیاه به یك واحد
خارجی مسوتقل تحویل داده می شود .محققان كسب و كار بین المللی و استراتژي با درک بهتر
اینكه چیونه برونسوپاري میتواند به عنوان یك ابزار استراتژیك و بعضاٌ به عنوان یك استراتژي
مطلق جهت ایجاد ارزش اسووتفاده شووود ،بیشووتر به سوومت آن متمایل می شوووند ( & Kedia
 .)Mukherjee, 2009اما همچنان مفهوم برونسووپاري یك مفهوم جدید محسوووب میشووود و
رویكردي به آینده دارد.
از دالیل و اهداف اصلی برونسپاري میتوان به این موارد اشاره نمود :كاهش هزینهها ،تمركز
بر صووالحیت مركزي و انعطافپذیري در مدیریت .در بین این عوامل همچنان عامل پررنگتر به
لحاظ توجه كاهش هزینهها میباشود .همچنین برونسوپاري فعالیتهاي غیر اصلی با استفاده از
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منابع خارجی انعطافپذیري را افزایش دهد ،حسوواسوویتپذیري نسووبت به نیازهاي مشووتري را
افزایش دهود و ریسوووك مالی را با كاهش حجم سووورمایهگذاري كاهش میدهد ) & Ellarm
 .)Billington, 2008بوا وجود مزایواي برونسوووپواري ،مدیریت بایسوووتی به دقت به پیامدهاي
برونسوووپواري در كنوار مزایواي آن توجه كند .عدم مزیتهاي عمده كه تاكنون در زمینه برون
سوپاري مشواهده شده است ،شامل این موارد میباشند :امنیت اطالعات ،فقدان كنترل مدیریت،
ایجواد جو روانی و مبواحث مربوب به اتحادیه كارگري .عالوه بر اینها بسووویاري از شوووركتها
دریوافتوهاند كه فعالیتهاي برونسوووپاري پیچیدگیهاي غیرمنتظرهاي ایجاد میكنند ،هزینه و
اصطكاک مازاد بر زنجیره ارزش ایجاد میكنند و نیاز به توجه بیشتر مدیریت ارشد و مهارتهاي
عمیقتر مدیریتی دارد.
برونسپاری تحقیق و توسعه

با نیاهی به تحوالت اقتصاد جهانی آنچه براي آینده صنایع كشور بویژه صنایع با فناوري پیچیده
مانند صنایع دفاعی جهت استفاده از فرصتها و امكانات خارج از سازمان ضرورت دارد،
تمركززدایی در واحدهاي تحقیق و توسعه است .یكی از راهكارهاي مناسب براي این منظور ،برون
سپاري است .برون سپاري  R&Dبه معناي خرید دانش  R&Dیا تكنولوژیكی از ایجادكنندگان
خارجی آنها است كه میتواند مزیتهاي بسیاري براي بنیاه بوجود آورد .اكتساب  R&Dبهطور
بالقوه براي رشد اقتصاد جهانی و مدیریت بنیاه حائز اهمیت است .برونسپاري تحقیق و توسعه
به دسترسی دانشی میانجامد كه به سادگی در داخل بنیاه قابل دستیابی نیست و همچنین
میتواند كانال انتقال تكنولوژي بینالمللی باشد و تغییرات تكنولوژي را از طریق افزایش قابلیت
ابداع تسریع بخشد ( .)Vuega & Huergo, 2019به همین دلیل برخی محققین بیان میكنند كه
برون سپاري  R&Dبراي بنیاه مزیت رقابتی ایجاد میكند ،زیرا براي آن تنوع دانش بوجود آورده
و به ابداعات بیشتر در بنیاه كمك مینماید ( Berchicci, 2013؛ Bertrand ; & Mol, 2013
 .)Nieto & Rodriguez, 2011در مقابل برخی دییر از محققین بر آثار منفی برونسپاري R&D
بر مزیت رقابتی بنیاه تأكید دارند ،دلیل این امر این است كه بنیاهها با خرید دانش تكنولوژیكی
قابلیت خلق آنرا گسترش نمیدهند ،در حالیكه بنیاهها اساساً از طریق انجام یاد میگیرند4
(Bettis et al, 2012؛ Helfat, 1994؛ Perez-Luno & Valle-Cabera, 2011؛ .)Weigelt, 2009
در برخی تحقیقها نیز بین مشاركت تكنولوژي بین بنیاهها و برونسپاري  R&Dتفاوت قائل
شدهاند ،به این صورت كه كارایی مشاركت تكنولوژیكی و برونسپاري  R&Dبر اساس ویژگیهاي
1
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مكانی آن متفاوت است ،به طوريكه در یك ناحیه با دانش باال آثار مشاركت تكنولوژي با دییر
سازمانها تقویت میشود ،در حالیكه بنیاههایی كه در مكانی با محیط تكنولوژیكی پایینتر قرار
دارند ،از طریق برونسپاري بازده بیشتري به دست میآورند .مطابق مطالعات اون و رودرییز4
( ،)2048میتوان تأثیر برون سپاري  R&Dبر ابداع محصول را به دو بخش تقسیم نمود :یادگیري
از طریق برونسپاري  ،R&Dكه بنیاه بواسطه محصوالت جدید مستقیماٌ توانایی خود را در جهت
ابداعات افزایش میدهد و یادگیري غیر مستقیم توسط برونسپاري  R&Dكه در آن بنیاه با
ادغام  R&Dبرون سپاري شده با  R&Dداخلی توانایی خویش را افزایش میدهد .در آثار مستقیم
برونسپاري با یك منحنی  Uشكل معكوس نسبت به ابداع محصول مواجه هستیم ،دلیل آن این
است كه منافع اولیه حاصل از جزء دانش  R&Dبراي ابداع محصول بیش از حد بنظر میرسد و
با تهی شدن توانایی بنیاه بمنظور افزایش ابداعات شیب رو به پایین نشان میدهد .در مورد آثار
غیر مستقیم با منحنی  Uشكل مواجه هستیم ،زیرا چالشهاي اولیه ادغام  R&Dداخلی و خارجی،
نهایتاً مغلوب شده و ابداعات بیشتري ایجاد میشوند .همچنین میتوان بین برونسپاري به بنیاه
خارجی و بنیاه داخلی تفاوت قائل شد ،بطوريكه بنیاه برون سپاري  R&Dبه بنیاه خارجی در
مقایسه با بنیاه داخلی اثر كمتري بر تعداد محصوالت جدید دارد كه میتواند بدلیل
مسئولیتپذیري كمتر و یا بییانه بودن باشد .به هرحال ،بدون داشتن سطح مناسبی از
ظرفیتهاي داخلی سازمانی ،تفسیر دانش بیرونی میتواند مشكلساز باشد .در جریان فرایند
تفسیر راه حل ،پیچیدگی و عدم قطعیت بر موقعیت بومیسازي تأثیر گذاشته و میتواند ناشی از
عدم توانایی یك شركت در فهم و تفسیر دانش بیرونی در تولید دانش بومی براي نوآوري باشد.
توانایی تفسیر دانش بیرونی به منابع انسانی سازمان و ساختار سازمانی بستیی دارد .بررسیها
نشان داده است كه كاركنان داخلی شركت به دلیل این كه توانایی ساختاربندي مجدد و بازتفسیر
اطالعات را دارند ،مؤ ثرترین مفسران اطالعاتی هستند ،از این رو كارشناسان تحقیق و توسعه
میتوانند پیچیدگی و عدم قطعیت برونسپاري تحقیق و توسعه را با تفسیر مؤثر راه حلها ،كاهش
دهند ( .)Sang and Sung, 2014برونسپاري تحقیق و توسعه در مقایسه با برونسپاري سایر
فعالیتها از قبیل فناوري اطالعات ،آماد ،منابع انسانی از حجم كمتري برخوردار بوده و
چارچوبهاي علمی و دانشی آن نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار نیرفته است.
برون سپاری  R&Dدر بخش دفاعی

به طور معمول بسیاري از علوم مدیریت و فناوري هاي پیشرفته ،در ابتدا از سازمانهاي دفاعی
سرچشمه گرفتهاند ،چرا كه بیشتر عرصههاي علوم و فنون ،در نیروهاي مسلح كاربرد داشته و
1
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استفاده از هر تدبیر و علم جدید ،مزیتی را در برابر رقیبان و حفظ یا افزایش اشراف اطالعاتی بر
محدوده فعالیت را براي این نهادها به همراه دارد .موضوع اجراي برونسپاري در سازمانهاي
نظامی از سابقه به نسبت طوالنی برخوردار است .در خالل جنگ مكزیك در سال  ،4180فرمانده
تداكرات جنگ به مقدار زیادي از خدمات پیمانكاران بیرون از ارتش براي حمل و نقل استفاده
نمود ،ولی تنها یك دهه پس از جنگ ویتنام بود كه مفهوم برنامهریزي براي استفاده از پیمانكاران
در زمان جنگ شكل گرفت (عیسایی و همكاران .)4913 ،همچنین در اوایل قرن  ،24وزارت دفاع
ملی تایوان به دلیل محدودیت بودجه دفاعی و نیاز به بازآرایی سازمانی در این بخش ،به
برونسپاري در بخش هاي رده پایین مانند روشنایی ،سوخت و غیره نمود .هدف از برونسپاري
در زمینه تهیه مواد ،عالوه بر افزایش اثر بخشی و كارایی ،حداكثر سازي ارزش و حداقل سازي
هزینه در بخش نظامی بوده است ( .)Hua Wu, 2008در نیاه اول به نظر میرسد كه فعالیتهاي
دفاعی و نظامی باید توسط نهادهاي عمومی -دولتی انجام گیرد .مخاطرههاي به بیرون واگذار
كردن مسئولیت دفاع نیز آشكار است ،چرا كه در این امر عدم قطعیتهاي زیادي وجود دارد كه
ممكن است منابع مورد نیاز براي تحقیق هدف امنیت ملی را تغییر دهد .با وجود خطرات مربوب
به عدم قطعیت و اختصاصی بودن تجهیزات و داراییها ،تولید سخت افزارهاي دفاعی میتواند
برونسپاري شود ،در حالیكه ابزارهاي به كار رفته براي اجراي فعالیتهاي دفاعی (سامانههاي
تسلیحاتی و نظامهاي پشتیبانی) به شكل خصوصی و جهانی تولید میشوند ،در بیشتر موارد،
نهادهاي دولتی یعنی ارتشها و نیروهاي مسلح كشور ،انحصار كاربرد این ابزارها را براي خود
حفظ میكنند (قاضی زاده و اتابكی .)4934 ،با این وجود در عمل مشاهده میشود كه كشورهاي
مختلف در مسیر كوچكسازي دولت و افزایش رقابتپذیري در جهت بهبود كارایی در بخش
دفاعی به برونسپاري توجه نشان میدهند .به عنوان مثال وزارت دفاع در انیلستان در سال
 4338با تأكید بر رقابت ،همكاري و ارتباب ایدهها و تجارب به برونسپاري و مناقصه با شركتهاي
خصوصی پرداخت ( .)Hartley, 2002وزارت دفاع آمریكا نیز در دهههاي اخیر روند رو به رشدي
را در زمینه برونسپاري در جهت كوچكسازي بخش دولتی دارا بوده است .براي این منظور در
زمینه مأموریتهاي غیر اساسی و آزادسازي خدمات كاركنان براي انجام توانمنديهاي اساسی
آنها برونسپاري صورت گرفته است ( .)Hauser, 2011گسترش پیوسته و مداوم نیازهاي
تحقیقاتی دفاعی از یك طرف و وجود ظرفیتها و توانمنديهاي علمی و فنی در سطح كشور از
طرف دییر ،ضرورت واگذاري فعالیتهاي  R&Dدفاعی به منابع بیرونی را به خوبی نشان میدهد
( خمسه و رجبی .)38 ،با توجه به سیاستهاي تمركز زدایی و چابكسازي و شرایط خاص
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تحریم ،برونسپاري براي رفع نیازهاي آینده و چشم انداز پیشرفتهاي تحقیق و توسعه مدنظر
قرار میگیرد.
همکاران شبکه تحقیقاتی

در مفهوم جدید ،برونسووپاري تبدیلی به طور مسووتقیم بر پایه كاهش هزینه یا به دسووت آوردن
منوابعی كوه بوه طور داخلی در دسوووترس نیسوووتنود ،داللوت ندارد ،بلكه در اینجا تمركز روي
سوواختارهاي جدید سووازمانی اسووت (دهقانی پوده و همكاران .)36 ،بنابراین باتوجه به ضوورورت
برونسووپاري در زمینه تحقیق و توسووعه و مزایاي ذكر شووده از آن ،براي حفظ رقابتپذیري و
اسوتحكام قدرت نظامی بر اساس تحقیق و توسعه در آینده به ساختار شبكه همكاران تحقیقاتی
توجه ویژه نیاز اسووت .یك شووبكه تولیدي یا خدماتی شووامل تأمین كننده ،تولیدكننده ،توزیع
كننده ،عمده فروش ،خرده فروش و مشووتري نهایی میباشوود .در سووالهاي اخیر ،سووازمانها و
شووركتها بنا به ماهیت محصوووالت ،الزامات قانونی و زیسووت محیطی و همچنین كسووب ارزش
مجدد ،مسووئولیت محصوووالت دورریز را برعهده میگیرند .با در نظر گرفتن موارد اشوواره شووده
شویكه زنجیره تأمین عالوه بر جریان مواد و اطالعات بین سوطوح مختلف شبكه تولیدي ،شامل
مراكز جمع آوري محصوووالت ،بازرسووی ،تعمیر ،بازیافت و انهدام نیز میباشوود (جعفري و مقدم،
 .)31در عمل همكاران شوووبكه تحقیقاتی نیز نوعی از شوووبكه تأمین هسوووتند كه در طرحهاي
تحقیقاتی با سوازمان مشاركت و همكاري میكنند و سازمانها با برونسپاري ،طرح هاي خود را
به دست آنها به انجام میرسانند.
با توجه به مرور ادبیات و پژوهشهاي پیشین میتوان متغیرهاي تأثیرگذار بر شبكه تحقیقات
دفاعی را مطابق جدول ( )4جمع بندي نمود.
جدول ( )1متغیرهای تأثیرگذار بر برون سپاری  R&Dدفاعی
معیار اصلی

مالی

مدیریتی

معیار فرعی

محقق

ثبات مالی

( Olson )2006(, Mmunjan et al )2041و (، Araz et al )2006
كزازي و همكاران ( ،)4939كالنتري و شایان ()4930

قدرت مالی

(،Olson )2006( ،Barthelemy )2009(, Zzhu et al)2048
طهماسبی ( ،)4938كزازي و همكاران ()4939

هزینههاي برونسپاري

( ، Faeza et al)2008( ،Olson )2006( ،Isiklar )2008ابطحی و
رضایی ( ،)4938طهماسبی ( ،)4938كزازي و همكاران (،)4939
باقرزاده و دري ()4918

فناوري اطالعات

( ،Yang et al )2008( ، Delen et al)2043آراز و همكاران (،)2006
ابطحی و رضایی ( ،)4938قاضی زاده و اتابكی ()4934
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معیار اصلی

معیار فرعی

محقق

قرارداد منعطف

( ، Khalfan et al)2008منتظر و همكاران ( ،)2003قاضی زاده و
اتابكی ()4934

مدیریت ارتباطات

) ، Ywan et al )2043آراز و همكاران (، Liou )2040( ،)2006
عبدالحلیم و همكاران (Zzhu et al)2048( ،)2041

سرمایههاي فكري

( Chen )2006( ، Hafeez )2001( ، Kahraman )2001و طهماسبی
()4938

سرمایههاي فیزیكی

(، Barthelemi )2009( ، Kahraman )2001( ،Ywan )2043
( Hafeez )2001و طهماسبی ()4938

كیفیت محصول

(، Izakelar )2008( ، Zhu et al )2001( ، Kahraman )2001
ابطحی و رضایی ( ،)4938طهماسبی ( ،)4938باقرزاده و دري ()4918

كیفیت خدمات

( ،Olson )2006ابطحی و رضایی ( ،)4938كزازي و همكاران ()4939

ایمنی

مصاحبه با خبرگان

پاسخ گویی مناسب

( ،Faez et al )2008لیو (، Liou ،)2040كزازي و همكاران (،)4939
باقرزاده و دري ()4918

خدمات پس از فروش

( ،Olson )2006( ، Isakelar)2008منتظر و همكاران ()2003

تحویل به موقع

آراز و همكاران (، Choy )2002( ،Faez et al )2008( ،)2006
طهماسبی ( ،)4938كزازي و همكاران ( ،)4939باقرزاده و دري ()4918

منابع

کیفیت

تعهد

آموزش

بهرامی و ملكی ()4931

انطباق مكانی

( ، choy )2002(، Khalifan et al )2008قاضیزاده و اتابكی ()4934

انطباق فرهنیی

( ، Hafeez )2001(، Barthelmi )2009بهرامی و ملكی (،)4931
قاضی زاده و اتابكی ( ،)4934كالنتري و شایان ()4930

انطباق ارتباطی

( ، liou)2040( ، Chiou )2006( ،Barthelm )2009قاضی زاده و
اتابكی ( ،)4934باقرزاده و دري ()4918

انطباق تجربیات

طهماسبی ()4938

انطباق

( ،Magnani )2041قاضی زاده و اتابكی (Khalifan )2008( ،)4934

اطمینان

اعتماد /اعتبار /شهرت

 ،Chen )2006( ،et alكزازي و همكاران ( ،)4939عبدالحلیم و
همكاران ()2041

حفظ امنیت

( ، Liou )2040( ،Olson )2006ابطحی و رضایی ()4938

آگاهی
جستجو
ایجاد شایستیی محوري
توانمندی

استراتژي فناورانه

فناورانه

ارزیابی و گزینش فناوري
اكتساب فناوري
بكارگیري و جذب
فناوري

( ، Boye )2043ابطحی و رضایی ( ،)4938كزازي و همكاران (،)4939
خمسه و قضاتی ( ،)4939خمسه و دري ( ،)4934خمسه و شفقت
( ،)4930باقرزاده و دري ()4918
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معیار فرعی
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محقق

یادگیري
بهرهبرداري از پیوندهاي
خارجی

محیط

اوضاع اقتصادي كشور
پیمانكار

( ،Zhu et al)2001(، Kahraman)2001باقري و همكاران ()4931

ثبات سیاسی كشور
پیمانكار

( ،Yang et al )2008( ،Zikben et al )2048منتظر و همكاران
( ،)2003باقري و همكاران ()4931

رعایت اصول زیست
محیطی

نادري و همكاران ()4934

پیشینه پژوهش
مینانی4

و همكاران ( ،)2043اشاره نمود .در این
از مطالعات خارجی انجام شده میتوان به مقاله
مطالعه به پویائیهاي روابط برونسپاري درون زنجیره ارزش جهانی پرداختهاند .براي این منظور
شركتهاي تولیدكننده سرب را درنظر گرفتهاند .در این مطالعه مقطعی محققین پویائیهاي
شركتهاي عرضهكننده متفاوت را تصریح میكنند ،مكانیزمهاي كلیدي را شناسایی میكنند و
میزان عدم تقارنهاي وابستیی و قدرت را بیان میكنند .همچنین دالیلی از افزایش اعتماد و
مشاركت در نهادهاي قدرت بین این شركتهاي بزرگ مییابند ،همچنین ،مونجال 2و همكاران
( ،)2041به تأثیر تكنولوژي خارجی و خدمات حرفهاي از طریق برونسپاري بر عملكرد مالی
شركت پرداختند .براي این منظور  4840شركت در كشور هند را براي دوره زمانی  49ساله
بررسی كردند .آنها دریافتند كه متغیرهاي تعدیلگر اندازه شركت ،رشد كسب وكار و فقدان منابع
بر روي آثار مثبت تكنولوژي خارجی و خدمات حرفهاي بر عملكرد تأثیرگذارند ،از طرف دییر
اون 9و همكاران ( ، )2048مفهوم جدیدي در برون سپاري  R&Dمعرفی كردند كه در آن بین
یادگیري مستقیم و غیر مستقیم  R&Dو همچنین برونسپاري به شركتهاي داخلی و خارجی
ت فاوت قائل شدند .آنها در مطالعات تجربی خود رابطه بین یادگیري مستقیم و ابداع محصوالت
جدید را به شكل منحنی  Uمعكوس و در یادگیري غیرمستقیم ،منحنی  Uشكل بدست آوردند.
اكسو و كو ،)2046( 1نیز در مطالعهاي با موضوع برونسپاري در صنعت فناوري اطالعات به
شیوههایی مانند منبعیابی فراساحل ،برونسپاري فرآیندهاي تجاري ،تأمینكنندگان خدمات
1

. Magnani
. Munjal
3
. Un
4
. Exeo & Co
2
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كاربردي ،برونسپاري چندمنبعی ،پسسپاري و جمعسپاري اشاره میكنند .آنان بر نقش توسعة
صنعت فناوري اطالعات و نیز تغییرات پویاي محیط كسب وكار در شكل گیري شیوههاي جدید
برون سپاري تأكید كردهاند ،همچنین عبدالحلیم 4و همكاران ( ،)2041در پژوهشی با عنوان
موفقیت برونسپاري منابع انسانی :اهرمی در كیفیت مشاركت و خدمات به بررسی این موضوع
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد كه متغیرهاي مربوب به كیفیت مشاركت همچون :اعتماد،
فهم كسب و كار و ارتباطات ،تأثیر مثبت زیادي بر روي موفقیت برونسپاري فعالیتهاي منابع
انسانی دارند و در زمینة تعداد فعالیتهاي منابع انسانی برونسپاري شده به وسیلة سازمانها،
آموزش ،فعالیتی است كه بیش از سایر فعالیتها برونسپاري شده است (حدود  69/8درصد) .از
تحقیقات داخلی میتوان به مطالعه عصاري و همكاران ( )4931اشاره نمود كه  1بُعد اصلی موثر
بر پروژه هاي تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تكنولوژي پیشرفته هوا فضا به همراه  86عامل
را شناسایی نمودند .نویدي و همكاران ( )4938اشاره نمود كه مدلی براي برونسپاري در شركت
توزیع نیروي برق تهران بزرگ در زمینه فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی برآورد نمودند .ابعاد در
نظر گرفته شده براي برونسپاري شامل ابعاد مدیریتی ،سازمانی ،مرتبط با مؤسسه و فنی و
ساختاري بودهاست .خمسه و رجبی ( )4936در مقاله خود براي شناسایی و اولویتبندي عوامل
راهبردي مؤثر بر برونسپاري پروژههاي  ،R&Dهفت عامل استراتژیك ،سیستمی ،مدیریت
تأمینكنندگان ،تكنولوژي ،مالی ،مدیریت دانش و زیرساخت شبكهاي را در نظر گرفتند .در هر
یك از این عوامل ،شاخصهاي مربوطه را اولویت بندي نمودند .در مطالعهاي دییر ابطحی و
رضایی ( )4938در راستاي بهبود عملكرد واحد فروش ناجا ،استراتژي برونسپاري اقالم
بالاستفاده خدمتی را پیش رو گرفتند .نتایج تحقیق نشان داده است كه محققان و كارگزاران
تصمیمات برونسپاري باید به ابعاد درون سازمانی و مؤلفههاي مالحظات راهبردي ،مدیریت،
مالحظات امنیتی ،مالحظات مربوب به كیفیت و عوامل مرتبط با ویژگیهاي خدمت از یك سو و
از سوي دییر به عوامل اقتصادي و فناوري محیط سازمان خود توجه كنند .طهماسبی و همكاران
( )4938مدل تلفیقی  DEA/IAHPبه منظور ارزیابی پیمانكاران صنایع ساخت و ساز با وجود
دادههاي نادقیق ارائه نمودند .در مقاله آنها ،حل مسئله انتخاب و ارزیابی پیمانكاران با استفاده از
روش ناپارامتریك تحلیل پوششی دادهها ارائه شده است .معیارهاي حاصل از پژوهش آنها عبارتند
از :توان نیروي انسانی ،تجهیزات و ماشین آالت ،سابقه كاري مرتبط با مشاركت در ساخت
سازههاي مشابه ،تشكیالت سازمانی و مدیریتی از جمله :داشتن چارت سازمانی ،شرح وظایف و
گواهینامه مدیریت كیفیت ،حسن شهرت نزد كارفرمایان قبلی و فعلی ،توان مالی -اقتصادي،
1

. Abdul-Halim
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قیمت پیشنهادي ،مطابقت كیفیت تولید متناسب با استاندارد موسسه ردهبندي مورد تأیید
كارفرما ،تطابق عملكرد و زمانبندي اجراي پروژه و تطابق هزینه تمام شده پروژه با هزینه پیش
بینی و توافق شده .شهبازي و كیانیفر ( )4938نیز نوعی سیستم خبره براي برونسپاري در
سازمانهاي حاكمیتی را طراحی میكنند .شواهد تجربی نشان میدهد كه تصمیمگیري درست
در خصوص برونسپاري ،بر كارآیی و پاسخگویی عملیات سازمان ها تأثیر شایان توجهی دارد.
توفیق و همكاران ( )4931چارچوب تصمیم گیري برونسپاري طرحهاي تحقیق و توسعة دفاعی
را معرفی كردند .یافتههاي تحقیق نشان میدهد كه چارچوب تصمیمگیري برونسپاري ،طرحهاي
تحقیق و توسعه دفاعی شامل دو مرحله اصلی است :مرحله اول :تعیین قابلیت برونسپاري طرح،
و مرحله دوم اولویتبندي مراحل و فعالیتهاي قابل برونسپاري و انواع پیمانكاران.
روششناسی پژوهش
از آنجا كه این پژوهش به توصیف وضعیت فعلی صنایع دفاعی میپردازد ،لذا پژوهش توصیفی
میباشد .با توجه به ارتباب مستقیم محقق با پدیدههاي مورد مطالعه ،پژوهش از نوع میدانی
میباشد و از آنجا كه پژوهش به شناسایی شاخصهاي تأثیرگذار بر شبكه تحقیقات دفاعی
میپردازد و در آن صنعت بكار گرفته میشود ،لذا پژوهش از نوع كاربردي است .با توجه به محدود
بودن جامعه آماري كه قادر به پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه هستند ،از روش سرشماري
استفاده شده است .روش گردآوري دادهها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان صورت
گرفته است .همچنین با استفاده از آلفاي كرونباخ  ،پایایی پرسشنامه بررسی گردید .آلفاي كرونباخ
بدست آمده توسط نرم افزار  SPSSبرابر  0/181میباشد كه حاكی از همبستیی درونی بین
سؤاالت و در نتیجه وجود پرسشهاي همین میباشد .روایی پرسشنامهها نیز با قضاوت خبرگان
مورد تأیید قرار گرفت .در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع و جمعبندي پژوهشهاي انجام
شده و نظرات خبرگان تعداد  12شاخص مؤثر در شبكه تحقیقات دفاعی شناسایی شد كه این
شاخصها درقالب  3عامل دستهبندي گردید ،با نظر خبرگان  3شاخص جهت روایی پرسشنامه
حذف گردید و پرسشنامه نهایی با  99شاخص طراحی شد .ابعاد اصلی شناسایی شده شامل:
مالی ،مدیریتی ،منابع ،كیفیت ،تعهد ،انطباق ،اطمینان ،توانمندي فناورانه و محیط میباشند كه
پرسشنامه نهایی بر اساس آن طراحی و بین  98نفر از مدیران و كارشناسان صنایع دفاعی توزیع
و جمعآوري گردید و با استفاده از معادالت ساختاري و نرم افزار  Smart PLSمدل پژوهش
مورد برازش قرار گرفت .مدل مفهومی اولیه پژوهش كه از مرور ادبیات و پژوهشهاي انجام شده
و نیز نظر خبرگان حاصل گردید مطابق شكل ( )4میباشد.
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مدیریت ارتباطات
سرمایه های فکری

منابع

سرمایه های فیزیکی
کیفیت محصول
کیفیت خدمات

کیفیت

ایمنی
پاسخگویی مناسب
خدمات پس از فروش

تعهد

تحویل به موقع
آموزش
انطباق مکانی

معیارهای انتخاب
شبکه همکاران
تحقیقاتی

انطباق فرهنگی

انطباق

انطباق ارتباطی
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اعتماد /اعتبار /شهرت

اطمینان

حفظ امنیت
آگاهی
جستجو
ایجاد شایستگی محوری
استراتژی فناورانه

توانمندی

ارزیابی و گزینش فناوری

فناورانه

اکتساب فناوری
بکارگیری و جذب فناوری
یادگیری
بهره برداری از پیوندهای خارجی
اوضاع اقتصادی کشور پیمانکار

محیط

ثبات سیاسی کشور پیمانکار
رعایت اصول زیست محیطی

شکل ( )1مدل مفهومی اولیه پژوهش
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یافتههای پژوهش
براي پاسخ به سوال پژوهش از پرسشنامه اصلی مشتمل بر  99پرسش استفاده گردید و نتایج
جهت اعتبارسنجی مدل پژوهش با  Smart Plsمورد تحلیل قرار گرفت كه در نهایت مدل پژوهش
به صورت شكل ( )2كه نشاندهنده مدل اندازهگیري اولیه پژوهش همراه با ضرایب بارهاي عاملی
است ارائه گردید .مقدار مالک براي مناسب بودن ضرایب بارهاي عاملی 0/8 ،میباشد .كلیه
سؤاالتی كه داراي بار عاملی كمتر از  0/8هستند از مدل پژوهش حذف میشوند ()Hair, 2006
كه با توجه به شكل ( )2و جدول ( )2كلیه شاخصهاي پژوهش تأیید شدند.
جدول ( )2متغیرهای تأثیرگذار بر برون سپاری  R&Dدفاعی
ردیف

عامل

شاخص

شاخص
A1

08810

A2

08831

هزینهي برونسپاري طرحهاي تحقیقاتی

A3

08886

سطح فناوري اطالعات پیمانكار

B1

08140

B2

08116

نحوه مدیریت ارتباطات پیمانكار

B3

08882

7

منابع

سرمایههاي فكري

C1

08883

8

C

سرمایههاي فیزیكی

C2

08148

كیفیت محصوالت ارائه شده

D1

08868

D2

08816

سطح ایمنی در شركت پیمانكار

D3

08880

پاسخیویی مناسب توسط پیمانكار

E1

08893

نحوه و میزان ارائه خدمات پس از فروش

E2

08812

ارسال و تحویل به موقع محصوالت و خدمات توسط
پیمانكار

E3

08111

15

تعهد به آموزش و انتقال فرآیند انجام تحقیق به سازمان

E4

08808

16

وجود انطباق مكانی بین دو سازمان

F1

08812

17

انطباق

وجود انطباق فرهنیی بین دو سازمان

F2

08818

18

F

وجود انطباق در نحوه تعامل و ارتباب دو سازمان

F3

08883

انطباق تجربیات پیمانكار با طرح تحقیق

F4

08114

21

اطمینان

اعتماد به اعتبار و شهرت پیمانكار

G1

08123

21

G

حفظ امنیت در ارتباطات بین سازمان و پیمانكار

G2

08838

میزان آگاهی پیمانكار در تشخیص نیاز به بهبود فناوري

H1

08821

1
2
3
4
5
6

9
11
11

مالی
A

مدیریتی
B

کیفیت
D

12
13
14

تعهد
E

19

22

ثبات مالی پیمانكار

کد

بارعاملی

قدرت مالی پیمانكار

انعطافپذیري قرارداد بین سازمان و پیمانكار

كیفیت خدمات ارائه شده
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23

میزان توانایی پیمانكار در شناسایی فرصتها و تهدیدات
فناورانه

H2

08121

24

توانایی پیمانكار در ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا

H3

08101

25

توانایی پیمانكار در توسعه یك استراتژي مناسب براي
حمایت از طرح پژوهش

H4

08180

توانایی پیمانكار در ارزیابی و انتخاب یك راهكار فناورانه
مناسب

H5

08390

توانایی پیمانكار در دستیابی و به كارگیري یك فناوري

H6

08129

توانایی پیمانكار در پیادهسازي و استفاده مؤثر از فناوري

H7

08828

29

توانایی پیمانكار در یادگیري از تجربیات قبلی در بهبود
فناوري جدید

H8

08882

31

توانایی پیمانكار در برقراري ارتباب با شبكه تأمین و
بهرهبرداري از پیوندهاي خارجی (دانشیاهها ،موسسات
مشاورهاي و پژوهشی ،مشوقهاي دولتی)... ،

H9

08181

اوضاع اقتصادي كشور پیمانكار

I1

08823

I2

08808

I3

08301

26

توانمندی

27

فناورانه

28

31
32
33

H

محیط
I

ثبات سیاسی كشور پیمانكار
رعایت اصول زیست محیطی توسط پیمانكار

شکل ( )2مدل معادالت ساختاری اولیه پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی
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آزمونهای پایایی مدل اندازهگیری
 )1آلفای کرونباخ:
جدول ( )3آلفای کرونباخ متغیرهای مکنون
عامل

آلفای کرونباخ

عامل

آلفای کرونباخ

مالی

08102

انطباق

08814

مدیریتی

08841

اطمینان

08118

منابع

08168

محیط

08369

كیفیت

08301

توانمندي فناورانه

08810

تعهد

08812

 )2پایایی ترکیبی :CR
جدول ( )4پایایی ترکیبی متغیرهای مکنون
عامل

پایایی ترکیبی

عامل

پایایی ترکیبی

مالی

08818

انطباق

08811

مدیریتی

08862

اطمینان

08101

منابع

08194

محیط

08810

كیفیت

08182

توانمندي فناورانه

08138

تعهد

08888

معیار مناسب این شاخص براي بررسی همسانی درونی مدل اندازهگیري اعداد باالي 0/8
میباشد كه مطابق جدول ( )1نتایج براي شاخص مربوطه باالي  0/8میباشد.
 )3پایایی اشتراکی:

پایایی اشوووتراكی بیان میكند هر سووووال چه میزان قابلیت تعمیمپذیري دارد ،كه با شووواخص
 Communalityنشان داده میشود و باید بزرگتر از  0/8باشد.
جدول ( )5پایایی اشتراکی متغیرهای مکنون
عامل

پایایی اشتراکی

عامل

پایایی اشتراکی

مالی

08628

انطباق

08618

مدیریتی

08841

اطمینان

08683

منابع

08811

محیط

08826

كیفیت

08818

توانمندي فناورانه

08888

تعهد

08681
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با توجه به اینكه مقدار مناسب براي آلفاي كرونباخ و پایایی تركیبی  0/8و براي پایایی اشتراكی
 0/8است و مطابق با یافتههاي جداول فوق پایایی تركیبی و ضریب آلفاي كرونباخ و پایایی
اشتراكی بدست آمده براي متغیرهاي مكنون ،نشان میدهد كه سازگاري درونی در حد مطلوب
قرار دارد ،لذا میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تأیید نمود.
آزمونهای روایی مدل انعکاسی
 )1روایی همگرا:

مطوابق جدول ( )6با توجه به اینكه مقادیر  t-valueاز قدرمطلق  4/36بزرگتر هسوووتند و كلیه
بارهاي عاملی از  0/8بزرگتر هستند ،روایی همیرا با احتمال  38درصد مورد تأیید است.
جدول ( )6ضرایب بارهای عاملی بعد از برازش
ضریب
معناداری

شاخص

ضریب
معناداری

شاخص

ضریب
معناداری

شاخص

ضریب
معناداری

شاخص

49288

H7

28088

F4

28888

D2

808381

A1

98919

H8

91891

G1

28164

D3

28316

A2

28844

H9

42888

G2

28338

E1

98161

A3

28016

I1

44818

H1

98068

E2

28641

B1

28021

I2

18100

H2

28848

E3

98431

B2

68213

I3

28281

H3

33866

E4

28228

B3

40386

H4

28431

F1

68083

C1

41866

H5

28040

F2

44388

C2

88981

H6

48316

F3

98861

D1

 )2میانگین واریانس استخراجی :AVE

میانیین واریانس استخراج شده 4باید بزرگتر یا مساوي  0/8باشد .بدین معنا كه متغیر پنهان
موردنظر حداقل  80درصد واریانس مشاهدهپذیرهاي خود را تبیین میكند .فورنل و الركر
( )4314مقدار باالي  0/8را پیشنهاد میكنند كه به این معناست كه بیش از نصف واریانس سازه،
به علت شاخصهایش است .با توجه به مقادیر موجود در جدول ( ،)8مشاهده میشود كه تمام
عوامل داراي میانیین واریانس استخراجی باالي  0/8هستند ،بنابراین روایی همیراي دادهها مورد
تأیید میباشد.
1

). Average Variance Extracted (AVE
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جدول ( )7مقادیر  AVEمتغیرهای مکنون
عامل

AVE

عامل

AVE

مالی

08628

انطباق

08618

مدیریتی

08841

اطمینان

08683

منابع

08811

محیط

08826

كیفیت

08818

توانمندي فناورانه

08888

تعهد

08681

 )3پایایی ترکیبی :CR

اخرین معیار تاییدي روایی همیرا پایایی تركیبی میباشد كه براي هر یك از عوامل جهت تایید
روایی همیرا باید بزرگتر از میانیین واریانس استخراجی باشدCR>AVE.
جدول ( )8مقایسه  CRو  AVEمتغیرهای مکنون
CR

CR>AVE

عامل

عامل
مالی

08628

08818

OK

انطباق

08618

مدیریتی

08841

08862

OK

اطمینان

08683

منابع

08811

08194

OK

محیط

08826

08810

كیفیت

08818

08182

OK

توانمندي فناورانه 08888

08138

تعهد

08681

08888

OK

AVE

AVE

CR

CR>AVE

08811

OK

08101

OK
OK
OK

تست کیفیت مدل اندازهگیری:

تسووت كیفیت مدل اندازه گیري بیان میكند كه سووواالت پژوهش به درسووتی و با سووهم باالیی
متغیرهوا را در غالب یك مدل اندازه گیري ،اندازه میگیرد ،یعنی كیفیت اندازهگیري متغیرها در
مدل باالست .براي این تست ضریب تغییرات شاخص اشتراكی با سه مقدار  0/02ضعیف0/48 ،
متوسط ،و  0/98قوي مقایسه میشود (.)Hair, 2006
جدول ( )9ضریب تغییرات شاخص اشتراکی
عامل

شاخص اشتراکی

عامل

شاخص اشتراکی

مالی

08388

انطباق

08383

مدیریتی

08891

اطمینان

08688

منابع

08941

محیط

08131

كیفیت

08316

توانمندي فناورانه

08918

تعهد

08910
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بوا توجوه بوه جودول ( )3كیفیوت مودل اندازهگیري پژوهش براي تمام عوامل بسووویار قوي
میباشوود .نهایتاً با توجه به سووه آزمون فوق ،روایی واگرا در این پژوهش تایید میگردد و مدل از
روایی واگراي مناسبی برخوردار است.
تحلیل مدل ساختاری

در شوكل ( )9و شوكل ( )1نتایج تخمین مدل سواختاري در حالت ضرایب مسیر و همچنین در
حوالوت معناداري مشووواهده می شووووند .همچنین جهت ارزیابی مدل سووواختاري از معیارهاي
زیراستفاده میشود:
 )1ضرایب معناداری :Z

این شوواخص همان مقادیر  T-valueرا نمایش میدهد كه جهت برازش مدل سوواختاري به كار
میرود ،بدین صوورت كه این ضورایب باید از  4/36باالتر باشوند تا بتوان در سطح اطمینان 38
درصووود معنادار بودن آنها را تایید كرد (آذر .)4934 ،همانگونه كه در شوووكل ( )9مشووواهده
میكنید،كلیه موارد داراي ضرایب معناداري باالتر از  4/36میباشد.
 )2معیار  R2یا :R Squares

این معیار نشاندهنده ضریب تعیین مسیر میباشد كه نشان از تأثیر یك متغیر برونزا (متغیري
اسووت كه اثري از سووایر متغیرهاي الیو و مدل طراحی شووده نمیپذیرد) بر یك متغیر درونزا
(همان متغیر وابسووته اسووت كه از حداقل یك متغیر دییر در مدل اثر میپذیرد) دارد .براي R2
سه مقدار  ،0/99 ،0/43و  0/68به عنوان مقدار مالک براي مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي  R2به
ترتیب در نظر گرفته شده است (آذر .)4934 ،در این پژوهش  R2برابر  0/181میباشد كه نشان
از بسیار مناسب بودن آن دارد.
 )3معیار :Q2

این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشووخص میسووازد و درصووورتی كه مقدار Q2در مورد یك
سوازه درونزا سه مقدار  0/48 ،0/02و  0/98را كسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی
ضعیف ،متوسط و قوي سازههاي برونزاي مربوب به آن را دارد ( )Fornell & Larcker, 1981و
) .(Henseler, 2011مقدار  Q2بهدسووت آمده براي مدل این پژوهش برابر  0/188میباشوود كه
نشاندهنده قدرت پیشبینی بسیار مناسب مدل است.
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شکل ( )3مدل ساختاری درحالت تخمین ضرایب مسیر

شکل ( )4مدل ساختاری درحالت معناداری ضرایب

برازش مدل کلی (معیار )GOF

براي برازش مدل كلی از معیار  GOFاسووتفاده میگردد كه سووه مقدار  0/28 ،0/04و  0/96به
عنوان مقادیر ضووعیف ،متوسووط و قوي براي  GOFمعرفی شووده اسووت (،)Manuel et al, 2009
( .)Vinz et al, 2010نتایج نشان دهنده  0/881براي  GOFدر این پژوهش میباشد كه نشان از
برازش بسیار مناسب مدل دارد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این تحقیق نشان دادند كه او ًال تمامی عوامل شناسایی شده شامل عوامل مالی ،مدیریتی،
منابع ،كیفیت ،تعهد ،توانمندي فناورانه و محیط داراي تأثیر مثبت و مستقیم در انتخاب شركت
مناسب جهت برونسپاري پروژههاي تحقیق و توسعه در بخش دفاعی هستند ،ثانیاً با توجه به بار
عاملی عاملها كه بیانیر سهم تأثیر هر عامل در اندازهگیري و پیشبینی رفتار دسته مربوطه است،
به طور خالصه میتوان نتایج زیر را بیان كرد:
در دسته مالی بیشترین تأثیر را شاخص قدرت مالی پیمانكار دارد و شاخصهاي ثبات مالی
پیمانكار و هزینهي برونسپاري طرحهاي تحقیقاتی داراي تأثیرگذاري كمتري میباشند ،در
حالیكه در تحقیق خمسه و رجبی ( )4938بیشترین تأثیر مربوب به هزینه برونسپاري بوده
است .در مقابل قاضیزاده و اتابك ( )4934بیان میدارند كه هرچه فعالیت برونسپاري شده به
فعالیتهاي ذاتی سازمان نزدیكتر باشد ،از تأمینكنندگان پیشتاز با وجود هزینه باالتر به دلیل
قابلیت اعتبار و قابلیت اطمینان این دسته از تأمینكنندگان ،استفاده گردد .بنابراین در انتخاب
پیمانكار الزم است به عامل قدرت مالی توجه بیشتري نمود .براي این منظور صورتهاي مالی
شركت ازجمله صورت سود و زیان و ترازنامه میتوانند مورد بررسی قرار بییرند .در رابطه با عامل
بعدي نیز بررسی ثبات مالی با مشاهده روند نسبتهاي مالی میتوان بررسی نمود.
در زمینه هزینه برونسپاري بایستی هزینه پروژههاي مختلف برونسپاري مقایسه گردد و
راهحل بهینه انتخاب گردد .در عامل مدیریتی ،انعطافپذیري قرارداد بین سازمان و پیمانكار داراي
بیشترین تأثیر و سطح فناوري اطالعات پیمانكار و نحوه مدیریت ارتباطات پیمانكار در ردههاي
بعدي قرار گرفتهاند .چنانچه در تحقیق دهقانی پوده و همكاران ( )4936عامل انعطافپذیري
سازمان سومین عامل مهم در برونسپاري پروژههاي تحقیق و توسعه سازمان صنایع هوایی
می باشد .بر این مبنا در انعقاد قرارداد بین سازمان و پیمانكار در تعیین قیمت و سایر مذاكرات بر
حسب شرایط داشتن انعطاف بیشتر ،عامل مهمی در حصول نتیجه مناسب از برون سپاري R&D
میباشد .همچنین میتوان به شاخصهاي فناوري اطالعات و ساختار مدیریتی آن توجه نمود .در
دسته منابع ،سرمایههاي فیزیكی مهمتر از سرمایههاي فكري میباشد .در نتیجه تجهیز
سرمایههاي فیزیكی شامل تجهیزات و ماشین آالت مناسب در بخش  R&Dدفاعی امري ضروري
به نظر می رسد .گرچه توجه به سرمایه فكري به عنوان عامل زیربنایی در درجه دوم اهمیت قرار
دارد ،ولی میتوان به میزان ابداعات و تعداد نیروي متخصص آن توجه نمود.
همچنین در عامل كیفیت ،كیفیت خدمات ارائه شده داراي بیشترین تأثیر است .بر این مبنا
بررسی ساختار و شرایط شركت پیمانكار به لحاظ استاندارد بودن خدمات ارائه شده مهمتر از
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سایر عوامل در رابطه با كیفیت به نظر میرسد .پس از آن تأثیر و سطح ایمنی در شركت پیمانكار
و كیفیت محصوالت ارائه شده در ردههاي بعدي قرار دارند .در دسته تعهد ،ارسال و تحویل به
موقع محصوالت و خدمات توسط پیمانكار داراي باالترین تأثیر و تعهد به آموزش و انتقال فرآیند
انجام تحقیق به سازمان داراي كمترین تأثیر میباشد .در این زمینه توجه به سابقه كاري و تعهد
شركت توصیه میشود.
در بحث اطمینان ،اعتماد به اعتبار و شهرت پیمانكار بیشترین اثر را نشان میدهد كه مشابه
نتایج تحقیق خمسه و رجبی ( )4938میباشد كه در این خصوص توجه به حسن سابقه و اعتبار
شركت پیمانكار بایستی مدنظر قرار گیرد .همچنین قاضیزاده و اتابك ( )4934بر عامل اعتبار به
عنوان حسن سابقه تأكید میورزند .پس از آن حفظ امنیت در ارتباطات بین سازمان و پیمانكار
داراي اهمیت كمتري است ،براي حفظ امنیت در ارتباطات بین سازمان و پیمانكار مشاوره حقوقی
و انعقاد قرارداد دقیق می تواند مؤثر باشد .در عامل توامندي فناورانه ،بیشترین بار عاملی مربوب
به شاخص توانایی پیمانكار در برقراري ارتباب با شبكه تأمین میباشد .در نتیجه توجه به ساختار
شركت به لحاظ زنجیره تأمین و نحوه ارتباطات داخلی آن حائز اهمیت بیشتري است و پس از
آن به عامل بهرهبرداري از پیوندهاي خارجی و شاخص میزان آگاهی پیمانكار در تشخیص نیاز به
بهبود فناوري و توانایی پیمانكار در پیادهسازي و استفاده مؤثر از فناوري بایستی توجه نمود .در
مقایسه خمسه و رجبی ( )4938در بعد فناوري ،مهمترین عامل را شاخص تشخیص قابلیتهاي
حیاتی (كلیدي) ذكر كردهاند.
نهایتاً در دسته محیط ،رعایت اصول زیستمحیطی توسط پیمانكار داراي باالترین تأثیر
میباشد كه میتوان به رعایت استانداردها در شركت توجه نمود ،همچنین با نظارت بر عملكرد
شركت در این زمینه از رعایت اصول زیست محیطی اطمینان حاصل نمود .با توجه به اینكه
صنایع دفاعی كشور به دلیل مسئولیتهاي خاص خود و نیاز به حفظ اشراف اطالعاتی بر حوزههاي
مأموریتی خویش ،از پیشروترین نهادها در عرصههاي علمی ،فناوري ،تجهیزاتی و  ...بودهاند ،بخش
تحقیق و توسعه و توجه به عوامل مؤثر در انتخاب شبكه همكاران در پیشبرد اهداف آینده این
صنعت اهمیت ویژه دارد .از طرف دییر پیشرفتهاي علمی در صنایع دفاعی سبب پیشرفت علمی
در كل كشور میگردد و بر سایر بخشهاي اقتصادي نیز تأثیرگذار است .بنابراین عالوه بر اهمیت
ویژه تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی به منظور ثبات و استحكام قدرت آینده كشور ،حفظ
رقابتپذیري در آینده اقتصادي كشور نیز مزید بر علت میشود تا بر اولویتها توجه شود.
پیشنهادات آتی براي تحقیق شامل موارد زیر می باشد:
 تدوین استراتژيهاي برونسپاري  R&Dدر بخش دفاعی
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 تعیین مزایا و معایب برونسپاري در سایر صنایع با تكنولوژي پیشرفته
 تحلیل ریسك در زمینه برونسپاري در صنایع دفاعی.
منابع
 ابطحی ،معصومه السادات .)4938( .بررسی راهبرد برون سپاري اقالم بالاستفاده خدمتی در راستاي
بهبود عملكرد (مطالعه موردي مركز فروش ناجا)  ،فصوولنامه علمی -ترویجی اندیشووه آماد:)8( 88 ،
.84-18
 آذرلی ،آرمان .و آرمون ،آرش .)4931( .مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعی با بخش اقتصادي و
شوناسوایی راهبردهاي موفقیت سواز صنعت دفاعی ،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیك:)48( 88 ،
.428-411
 ایزدي ،مصوطفی ،.كیانی ،سورنا .و دولتشاه ،بهروز .)4931( .راهبردهاي قدرت برتر دفاعی منطقه در
حوزه علم و فناوري ،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیك.99-86 :)48( 88 ،
 باقرزاده آذر ،محمد .و دري ،بهروز .)4913( .به كارگیري  ANPجهت انتخاب بهترین تأمین كننده
در زنجیره تأمین ،مجله مدرس علوم انسانی -پژوهش هاي مدیریت در ایران.28-18 :)41( 1 ،
 باقري ،مسولم ،.ابراهیمی ،ابوالقاسم .و كیانی ،مهرداد .)4931( .طراحی الیوي عوامل موثر بر تصمیم
گیري جهت برونسوپاري فعالیتها (مورد مطالعه :شوركت صونایع اُپتیك اصووفهان) ،نشریه علمی-
پژوهشی بهبود مدیریت.498-466 :)3( 9 ،
 توفیق ،علی اصووغر ،.قاضوویزاده فرد ،سووید ضوویاءالدین .و رجبی مسوورور ،حسوون .)4931( .معرفی
چارچوب تصمیمگیري برونسپاري طرحهاي تحقیق و توسعة دفاعی ،فصلنامه راهبردي دفاعی82 ،
(.89-16 :)49
 جعفري اسوكندري ،میثم .و مقدم شبیلو ،ندا .)4931( .طراحی یك شبكه زنجیره تأمین حلقه بسته
چنود محصوووولی احتمالی با در نظر گرفتن تخفیف و حل به كمك الیوریتم كرم شوووب تاب با رمز
گشایی بر پایه اولویت ،مجله تحقیق در عملیات در كاربردهاي آن.23-13 :)46( 4 ،

 خمسه ،عباس .و دري ،علیرضا .)4934( .ارزیابی سطوح توانمندي تكنولوژیك صنایع دفاعی ،دومین
كنفرانس بین المللی و ششمین كنفرانس ملی مدیریت فناوري.
 خمسوه ،عباس .و شوفقت ،سبكتیین .) 4930( .ارزیابی سطوح توانمندي فناورانه در صنایع فلزي با
مدل نیاز فناورانه تحقیق موردي سوازههاي فلزي یاسوان ،فصولنامه تخصصی پارکها و مراكز رشد،
.64-84 :)8( 28
 خمسه ،عباس .و قضاتی ،حمید .)4939( .سنجش و تحلیووول توانمنوووديهووواي فناورانوووه صووونایع
تجهیوووزات سووونیین (تحقیق مووووردي :شركت هپكو) ،دوفصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتی22 ،
(.4-1 :)44
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 خمسووه ،عباس ،.رجبی ،مهدي .)4936( .شووناسووایی و اولویت بندي عوامل راهبردي مؤثر بر برون
سپاري پروژه هاي  R&Dدر صنایع دفاعی با رویكرد آینده پژوهی ،فصلنامه آینده پژوهی دفاعی2 ،
(.69-16 :)1
 دهقانی پوده ،حسین .چشم براه ،محسن .ترابی ،حسن .كریمی گوارشكی ،محمد حسین .و حسنوي،
رضووا .)4936( .تعیین و اولویتبندي شوواخصهاي مؤثر بر برونسووپاري پروژههاي تحقیق و توسووعه
محصووالت با سوامانههاي پیچیده (مورد مطالعه :سوازمان صونایع هوایی) ،فصولنامه مدیریت توسعه
فناوري.493-461 :)9( 8 ،
 شووهبازي ،میثم .و كیانیفر ،فرهاد .)4938( .طراحی نوعی سوویسووتم خبره براي برونسووپاري در
سووازمانهاي حاكمیتی ،مجله مدیریت فناوري اطالعات ،دانشووكده مدیریت دانشووكاه تهران:)1( 9 ،
.868-830
 طهماسوبی ،حمزه امین ،.توكلی مقدم ،رضوا .و نجفی ،سید اسماعیل .)4938( .ارائهي مدل تلفیقی
 DEA/IAHPبه منظور ارزیابی پیمانكاران صونایع ساختوساز با وجود دادههاي نادقیق ،مدیریت
تولید و عملیات.433-246 :)8( 2 ،
 عصواري ،محمد حسوین ،.خمسوه ،عباس .رادفر ،رضوا .و شادنوش ،نصرت اهلل .)4931( .شناسایی و
بررسوی عوامل كلیدي مؤثر بر توانمنديهاي مدیریت پروژههاي تحقیق و توسوعه آینده در صنایع با
تكنولوژي پیشرفته هوا فضا ،فصلنامه آینده پژوهی دفاعی.403-414 :)1( 42 ،
 عیسووایی ،حسووین .بیطرف ،احمد .و مردانی كرمانی ،ابراهیم .)4913( .برونسووپاري راهبردي موثر
براي اصوالح و بهبود الیوي مصورف در آماد و پشتیبانی نیروهاي مسلح ،فصلنامه راهبرد دفاعی23 ،
(.14-402 :)1
 قاضوویزاده فرد ،سووید ضوویاءالدین .و اتابكی ،محمد سووعید .)4934( .معرفی الیوي برونسووپاري در
سازمانهاي نظامی ،فصلنامه راهبردي دفاعی.489-438 :)40( 93 ،
 كزازي ،ابوالفضوول ،.الفت ،لعیا .و بهرامی ،ابوالفضوول .)4939( .انتخاب تأمینكنندگان مناسووب براي
برونسپاري با استفاده از فرآیند تحلیل شبكهاي ( )ANPو بر مبناي مدل ( )BOCRمورد مطالعه:
شركت آذینتنه ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی.28-60 :)42( 98 ،
 كالنتري ،نادیا .و شووایان ،علی .)4930( .چارچوب انتخاب پیمانكار مناسووب در برونسووپاري درون
مرزي و برون مرزي ،پژوهشهاي مدیریت منابع سازمانی.69-12 :)4( 2 ،
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