
 4931 یزایپ ،41شماره  ،چهارم سال پژوهی دفاعی،آینده

 21/03/4931تاریخ پذیرش:     40/06/4931تاریخ دریافت: 
 449تا صفحه  18صفحه  از

 

ثیرگذار بر شبکه تحقیقات دفاعی أهای تها و شاخصشناسایی مؤلفه

 های تحقیق و توسعه آیندهسپاری پروژهبه منظور برون

 
 4حسنیفرزانه حاجی

 
 چکیده

ها با اهداف و واگذاري فعالیت سپاريبرونهاي محور، طرح پروژههاي در بسیاري از سازمان

 سازي، دستیابی به بهترین عملكرد و كنترل و هاي مركزي، كوچكتمركز بر قابلیت

توان به عنوان یكی از افزایش تحقیق و توسعه را میشود. دنبال میها هزینهسازي شفاف

ویژه كشورهاي حوزه خاورمیانه تلقی ه ، بصنایع دفاعیي تولید كل و بازدهی در هادهنده

هاي عملی مانند له موجود در انواع موقعیتأنوعی مس همكاران تحقیقانتخاب  .كرد

هاي شناسایی شاخصهدف این پژوهش  است.براي آینده ریزي تحقیق و توسعه برنامه

ابتدا با مرور ادبیات این حوزه معیارهاي اصلی و  تأثیرگذار بر شبكه تحقیقات دفاعی است.

 99شپژوه نیدر ازیرمعیارهاي هر یك در انتخاب شبكه همكاران تحقیقاتی شناسایی گردید. 

 دییمورد تأ توسط خبرگان آنها ییمحتوا ییو روا ییمورد شناساعامل  3ب شاخص در قال

 قرار برازش مورد Smart PLS زاراف نرم و ساختاري معادالت از استفاده با. سپس قرار گرفت

ا هپس از تجزیه و تحلیل پاسخ شد. پذیرفته شاخص تأیید و 99نهایت كلیه  در كه گرفت

مشخص گردید كه معیارهاي كیفیت، مالی، تعهد، اطمینان و منابع سازمان پیمانكار به ترتیب 

 دهند. ها به خود اختصاص میبیشترین اهمیت را در ارزیابی

 

 کلیدی: های واژه
آینده، همکاران شبکه تحقیقاتی، صنایع دفاعی، معادالت ساختاری. R&Dسپاری، برون

 

                                                           
یاه دانش ،عضوو هیأت علمی گروه اقتصواد، مدیر گروه مدیریت گردشیري و هتلداري/ دانشكده مدیریت و اقتصاد .4

 ، واحد علوم و تحقیقاتآزاد اسالمی
 Email: hajihassanif@yahoo.com                                                       نویسنده مسئول:* 



 4931 ، پاییز 41شماره  چهارم، سال پژوهی دفاعی،آینده فصلنامه 11

 مقدمه

شود. ارا میهاي كگیرياندیشی منجر به تصمیمریزي راهبردي و آیندهنیریستن به آینده با برنامه

 ودر عصر كنونی كه دنیا با سرعت بیشتري در مسیر تغییرات شدید اقتصادي، اجتماعی 

ت اهمی ي فناوري و تحقیق و توسعه در بخش صنعتتكنولوژیك قرار گرفته، موضوع توسعه

 هايلحراه یافتن سوي به را صنایع و هاشركت جهانی، روزافزون هايرقابتبیشتري یافته است. 

 ايهفعالیت بر تا دارند سعی هاشركت منظور این به. دهدمی سوق بازار حفظ و بقا براي نوین

 و رقابت آینده مسیر و كنند گذاريسرمایه بیشتر توسعه و تحقیق هايپروژه مانند رانهنوآو

 تیابیدس آینده، توسعه و تحقیق هايپروژه هايویژگی به توجه با. كنند هموارتر را خود وكاركسب

 است )عصاري و برخوردار ايویژه اهمیت از كند تأمین را هاپروژه این موفقیت كه هاییروش به

از بین صنایع كشور، صنایع دفاعی به دلیل اهمیت استراتژیك خود مورد توجه . (31همكاران، 

اي در هاي خاص بخش دفاع، توجه ویژهویژه قرار دارند. بخش دفاع به دلیل شرایط و ویژگی

(. در یك افق 31طلبد )توفیق و همكاران، هاي تحقیقاتی را میعرصه مدیریت و اجراي طرح

بخش دفاعی به منظور توسعه محصوالت موجود و همچنین ابداع محصوالت جدید بلندمدت، 

در انجام  R&Dهاي نیاز به بهبود بخش تحقیق و توسعه دارد. با نهادینه كردن برون سپاري پروژه

اي ههاي تحقیقات دفاعی بتوانند از تواناییرسد كه سازمانمأموریت هاي دفاعی آینده، بنظر می

گیري نمایند و بر چابكی خود در آینده ها و صنعت كشور بهرهقیقاتی، دانشیاهسایر مراكز تح

 (.38خمسه و رجبی، ) بیفزایند

تردیدهایی وجود دارد، زیرا برخی از محققین  R&Dگرچه در رابطه با مزایاي برون سپاري 

ه است ك براي مزیت رقابتی بنیاه مفید است و دلیل آن این R&Dسپاري كنند كه برونبیان می

كند. از طرف دییر برخی بر آثار منفی تنوع دانش را افزایش داده و به ابداع بیشتر كمك می

تواند یكنند این است كه بنیاه نماند. دلیلی كه ذكر میسپاري بر مزیت رقابتی تأكید نمودهبرون

ز طریق انجام یاد ها نوعًا اكند، توسعه دهد، چرا كه بنیاهقابلیت خلق دانشی را كه خریداري می

توان به چالش با نیاه به آینده تحقیق و توسعه در بخش دفاعی می. (Manage, 2017) گیرندمی

تواند صورت گیرد تا به یا خلق آن چیونه می مهمی در این زمینه پی برد كه نحوه جذب ایده و

نایع صه در بخش هاي بهینگذاري در این راستا، ضرورت سیاستبرداري دست یابد؟ حداكثر بهره

 .هاي استراتژیك در اسناد فرادستی نظام مطرح بوده است، همواره به عنوان یكی از اولویتدفاعی

 هاي تحقیقاتیهاي تحقیقات صنعتی دفاعی با تعریف و اجراي دقیق و هدفمند طرحسازمان

می و نقش مه هاي نظامی دنیا، نیازهاي تحقیقاتی را مرتفع نمودهتوانند همزمان با پیشرفتمی

هاي دفاعی و پیشرفت صنعتی كشور ایفا نمایند. رابطه راهبرد دفاعی و در ارتقاي توانمندي
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هاي پیچیده هاي مأموریتاي است كه نیازمنديهاي فنی و علمی هر كشور به گونهنیازمندي

هاي گردد، به تقاضاي نیازمندينظامی كه توسط راهبردهاي دفاعی پیش روي كشورها تعریف می

اي كه به این نیازمندي پاسخ خواهد فنی و علمی در سطح آن كشور مبدل خواهد شد. سامانه

اي آن كشور استوار است )ایزدي و همكاران، هاي توسعههاي موجود و برنامهداد، بر پایه فناوري

ق یهاي نوین، تحقیق و توسعه است. با نهادینه كردن تحق(. از طرف دییر بستر ظهور فناوري31

هاي تحقیقاتی دفاعی بتوانند رسد كه سازمانهاي دفاعی، به نظر میو توسعه در انجام ماموریت

رداي بگیري نمایند. اما بهرهها و صنعت كشور بهرههاي سایر مراكز تحقیقاتی، دانشیاهاز توانایی

 ، علمی ویهاي مدیریتهاي بیرونی، بستیی به قابلیتمناسب و اثربخشی استفاده از توانمندي

سپاري به عنوان یكی از ابزارهاي نوین مدیریتی با رعایت فنی درون سازمان دارد، از این رو برون

در این زمینه  تواند در امر تحقیق هاي دفاعی موثر واقع شود.هاي خاص بخش دفاع، میمالحظه

 يسازر قالب كوچكد يوربهره يها و ارتقاتوسعه سازمان ياز ابزارها یكیبه عنوان  يسپاربرون

به عنوان یك راهكار جهت بهبود عملكرد اقتصادي و افزایش كارایی نیاز به توجه بیشتر در آینده 

هاي نظامی در آینده به دالیل خاصی نبایستی از مقوله برون سپاري بیذرند: سازمان .دارد

هاي ی در هزینهجویهاي جامعه، بهبود كیفیت، صرفههاي سایر بخشبرداري از توانمنديبهره

ها وایجاد قدرت بیشتر ها و سازمانسازي ییانها، كوچكنیروهاي مسلح، مدیریت مجدد هزینه

در خلق تغییرات سریع در موارد بحرانی و بویژه جنگ، ارتقاي توان رزم با ایجاد یك ساختار 

(. 34اتابكی،  زاده وهاي ویژه و افزایش ابداع و محصول جدید ) قاضیصحیح و تمركز بر فعالیت

تحقیق  هايسپاري فعالیتنكته مهم كه بایستی به آن توجه داشت این است كه در رابطه با برون

 هاي صنایعپروژه آورندو توسعه دفاعی، به دلیل وجود عواملی كه تضاد و تعارض را به وجود می

ند، همچنین از شوهاي سخت و پیچیده محسوب میاز نظر اجرا و فناوري در زمره پروژهدفاعی 

. داشتن مدلی هاي عظیمی هستندگذاري، حجم كار و مدت زمان اجرا، پروژهحیث میزان سرمایه

ند تا كهاي تحقیقاتی به سازمان كمك میكنندگان پروژهجامع از كلیه معیارهاي انتخاب تامین

كنندگان تامین گیري گروهی بتواند به ارزیابی و مقایسه كلیهبا استفاده از خرد جمعی و تصمیم

ك گیري كمگونه تصمیمخود بر اساس معیارهاي اصلی و قابل اهمیت براي سازمان بپردازد. این

اي از كار تیمی در سازمان كند تا از انحرافات انتخابات فردي و سوگیرانه پرهیز شود و نمونهمی

ئله مس، سازي وجود داردپیاده گردد. با توجه به نیاز سازمان و كمبودهایی كه در ابزارهاي تصمیم
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هاي ديتوانمنبا در نظر گرفتن  همكاران تحقیقاتی ه مدل ارزیابیب یابیدست این پژوهش اصلی

 باشد.تكنولوژیكی آنها می

شكل  "كدامند؟ یدفاع قاتیبر شبكه تحق رگذاریتاث يهاشاخص "این پژوهش با پرسش اصلی

 را ندهآی هايفرصت شناسایی به نیاز طهمربو صنایع استراتژیك اهمیت دفاعی بخش درگرفت. 

 فاعی،د صنایع در توسعه و تحقیق بخش سپاري برون متضاد نتایج به توجه با. كندمی چندان دو

 یقاتیتحق همكاران شبكه علمی انتخاب در هاچالش برخی راهیشاي توانندمی تحقیق این نتایج

 خواهد بر در آینده در دفاعی صنایع قیقاتیتح شبكه براي را بهتري نتایج آن، كاربرد با كه باشند

 دارد وجود نیز مختلف و چندگانه اهداف همچون متعددي مشكالت زمینه این در البتهداشت. 

 همكاران است ممكن اینكه باشد، یا استراتژیك منافع گیرياندازه مستلزم است ممكن كه

 جودو هاییپروژه چنین ریتمدی براي بنابراین.  باشند داشته نامشخص هايجنبه تحقیقاتی

 دهش تدوین گیريتصمیم همچنین مدل. است حیاتی بسیار مناسب ابزارهاي و هامدل ها،سیستم

 غییرت میزان چه به را عوامل كدام بدانند كندمی كمك مدیران به تحقیقاتی همكاران انتخاب براي

 مطالعه، مورد سازمان در كه این به توجه با. یابند نیل شده تعیین اهداف سمت به بیشتر تا دهند

 همیتا با رابطه در جوانب تمام گرفتن نظر در با تحقیقاتی همكاران ارزیابی زمینه در جامعی كار

 با بمتناس هايپروژه ترینمناسب از پرتفولیویی ارائه با همراه آنها، بر تأثیرگذار عوامل و ها طرح

 در مهم این پژوهش این در تا شدیم آن بر بود، نیرفته صورت نهایی، هايمحدودیت و اهداف

لذا هدف از این پژهش ارائه الیوي تاثیرگذار بر شبكه  .یابد تحقق كشور مطالعه مورد سازمان

هاي مدیران صنایع دفاعی مورد گیريتواند درتصمیماست كه نتایج آن می تحقیقات دفاعی

ي بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق به استفاده قرار گیرد براي این منظور پس از مقدمه با مرور

ا هشود و پس از آن یافتهشناسی پژوهش بیان میرسیم، سپس روشمعیارها و ابعاد مورد نظر می

 گردد. گیري ارائه میو بحث و نتیجه
 

 های پژوهشو پیشینهمبانی نظری 

 ابعاد از یكی .رودمی شوومار به انسووانی جوامع براي ناپذیر باجتنا ضوورورت یك قدرت به توجه

ایزدي و ( آیدمی شمار به ملی اقتدار اصلی عناصر از كه اسوت فناوري -علمی قدرت ملی، قدرت

هاي ملی انجام شده در هاي فناورانه در زمینه دفاعی و پروژه(. با مشواهده پیشرفت31همكاران، 

خش توسعه در بتوان به اهمیت استراتژیك تحقیق و این زمینه در بخش دولتی و غیر دولتی می

هاي گزاري كالن پی برد. قدرت نظامی از عواملی همچون دكتریندفاعی كشور به لحاظ سیاست

نظامی، نیروها و كم و كیف آنها، آموزش، فرماندهی، تكنولوژي نظامی، تسووولیحات و تجهیزات، 
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 ی وپذیرد )آذرلي نظامی، تحرک نیروها و امكانات لجسوووتیك تأثیر میسوووازمان نظامی، بودجه

نماید. در كشوووورمان ایران در (. بنابراین نقش فناوري و تحقیق و توسوووعه بدیهی می31آرمون، 

دوران پس از جنوگ، بعود از اینكوه كیفیت تجهیزات و نیروهاي رزمی كشوووور مورد توجه قرار 

ضووووع تحقیق و توسوووعه از اهمیت گرفت، در كنار افزایش ظرفیت نظامی واحدهاي دفاعی، مو

نیر در بخش صنعت كشور هاي آینده(. از سیاست31ردار شود )شفقت و همكاران، اي برخوویژه

باشد. به بخش خصوصی می R&Dها از جمله از جمله صونایع دفاعی واگذاري بخشی از فعالیت

هاي گوناگون علیه كشوور با تضوعیف رشود اقتصوادي كشور، منابع از طرف دییر با وجود تحریم

همچنین عدم اتكاي به تسلیحات و تجهیزات وارداتی در آینده  محدودتري وجود خواهد داشت،

دفاعی و مزایاي گفته شوووده در  R&Dگیرد. بنابراین جهت تقویت بیشوووتر مورد تأكید قرار می

سوپاري در افزایش كارایی و ابداعات حیاتی در بخش مذكور با نیاه به مسیر پیش رو، مورد برون

توان به طور ساده سپاري را میبرونو  مناسب خواهد بود. هاي علمی سپاري یكی از گزینهبرون

طراحی و تنظیم یك قرارداد با یك سوازمان خارجی جهت واگذاري مسئولیت انجام فرایندهایی 

سپاري تداركات، به عنوان ابزاري (. برونYang, Kim & Min, 2007) از كسوب وكار تعریف كرد

 (.Zhu, 2017ي بسیار استفاده شده است )پذیرها و افزایش انعطافجهت كاهش هزینه

سپاري كسب و كار در اكثر كشورهاي دنیا یك روند فزاینده به خود گرفته است. انتظار برون

زیرا  ؛رود براي كشوورهاي در حال توسوعه از جمله ایران در آینده جاییاه بهتري داشته باشدمی

توانند به دو ها میسووترش اسووت. بنیاههاي بازارهاي رقابتی و در حال گسووپاري از ویژگیبرون

هاي خود را در توانند مراكز یا زیرمجموعهسووپاري را انجام دهند: در طریق اول میصووورت برون

كه مالكیت و كنترل اصوولی را همچنان برعهده دارند، به كشووورهاي خارجی برقرار كنند درحالی

یق دوم كوه واگذاري برون مرزي عبوارت دییر واگوذاري برون مرزي داخلی را انجوام دهنود. طر

هاي بنیاه به یك واحد كه بخشی از فعالیت شودشوود، بدین صورت انجام میخارجی نامیده می

شود. محققان كسب و كار بین المللی و استراتژي با درک بهتر خارجی مسوتقل تحویل داده می

اتژي عضاٌ به عنوان یك استرتواند به عنوان یك ابزار استراتژیك و بسوپاري میاینكه چیونه برون

 & Kediaمطلق جهت ایجاد ارزش اسووتفاده شووود، بیشووتر به سوومت آن متمایل می شوووند )

Mukherjee, 2009 شووود و سووپاري یك مفهوم جدید محسوووب می(. اما همچنان مفهوم برون

 رویكردي به آینده دارد. 
ها، تمركز ره نمود: كاهش هزینهتوان به این موارد اشاسپاري میاز دالیل و اهداف اصلی برون

ه تر بپذیري در مدیریت. در بین این عوامل همچنان عامل پررنگبر صووالحیت مركزي و انعطاف

هاي غیر اصلی با استفاده از سوپاري فعالیتهمچنین برون باشود.ها میلحاظ توجه كاهش هزینه
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به نیازهاي مشووتري را پذیري نسووبت پذیري را افزایش دهد، حسوواسوویتمنابع خارجی انعطاف

 & Ellarm  (دهدگذاري كاهش میافزایش دهود و ریسوووك مالی را با كاهش حجم سووورمایه

Billington, 2008 .)بایسوووتی به دقت به پیامدهاي  سوووپواري، مدیریتبوا وجود مزایواي برون

هاي عمده كه تاكنون در زمینه برون سوووپواري در كنوار مزایواي آن توجه كند. عدم مزیتبرون

باشند: امنیت اطالعات، فقدان كنترل مدیریت، اري مشواهده شده است، شامل این موارد میسوپ

ها ها بسووویاري از شوووركتكارگري. عالوه بر این ایجواد جو روانی و مبواحث مربوب به اتحادیه

 كنند، هزینه واي ایجاد میهاي غیرمنتظرهسوووپاري پیچیدگیهاي بروناند كه فعالیتدریوافتوه

اي هكنند و نیاز به توجه بیشتر مدیریت ارشد و مهارتازاد بر زنجیره ارزش ایجاد میاصطكاک م

 تر مدیریتی دارد. عمیق
 

  سپاری تحقیق و توسعهبرون

با نیاهی به تحوالت اقتصاد جهانی آنچه براي آینده صنایع كشور بویژه صنایع با فناوري پیچیده 

ان ضرورت دارد، ا و امكانات خارج از سازمهمانند صنایع دفاعی جهت استفاده از فرصت

زدایی در واحدهاي تحقیق و توسعه است. یكی از راهكارهاي مناسب براي این منظور، برون تمركز

یا تكنولوژیكی از ایجادكنندگان  R&Dبه معناي خرید دانش  R&Dسپاري است. برون سپاري 

طور به R&Dبوجود آورد. اكتساب  هاي بسیاري براي بنیاهتواند مزیتخارجی آنها است كه می

عه سپاري تحقیق و توسبالقوه براي رشد اقتصاد جهانی و مدیریت بنیاه حائز اهمیت است. برون

 یابی نیست و همچنینانجامد كه به سادگی در داخل بنیاه قابل دستبه دسترسی دانشی می

قابلیت  ولوژي را از طریق افزایشالمللی باشد و تغییرات تكنتواند كانال انتقال تكنولوژي بینمی

كنند كه به همین دلیل برخی محققین بیان می (.Vuega & Huergo, 2019ابداع تسریع بخشد )

كند، زیرا براي آن تنوع دانش بوجود آورده براي بنیاه مزیت رقابتی ایجاد می R&Dبرون سپاري 

  Bertrand ; & Mol, 2013 ؛ Berchicci, 2013نماید )و به ابداعات بیشتر در بنیاه كمك می

Nieto & Rodriguez, 2011سپاري (. در مقابل برخی دییر از محققین بر آثار منفی برونR&D 

لوژیكی ها با خرید دانش تكنوبر مزیت رقابتی بنیاه تأكید دارند، دلیل این امر این است كه بنیاه

 4دگیرناز طریق انجام یاد می اساًها اسكه بنیاهدهند، در حالیقابلیت خلق آنرا گسترش نمی

(Bettis et al, 2012 ؛Helfat, 1994 ؛Perez-Luno & Valle-Cabera, 2011 ؛Weigelt, 2009 .)

تفاوت قائل  R&Dسپاري ها و برونها نیز بین مشاركت تكنولوژي بین بنیاهدر برخی تحقیق

هاي بر اساس ویژگی R&Dپاري ساند، به این صورت كه كارایی مشاركت تكنولوژیكی و برونشده

                                                           
1. Learn by Doing 
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كه در یك ناحیه با دانش باال آثار مشاركت تكنولوژي با دییر مكانی آن متفاوت است، به طوري

ر قرار تهایی كه در مكانی با محیط تكنولوژیكی پایینكه بنیاهشود، در حالیها تقویت میسازمان

 4مطالعات اون و رودرییزند. مطابق آورسپاري بازده بیشتري به دست میدارند، از طریق برون

بر ابداع محصول را به دو بخش تقسیم نمود: یادگیري  R&Dتوان تأثیر برون سپاري (، می2048)

، كه بنیاه بواسطه محصوالت جدید مستقیماٌ توانایی خود را در جهت R&Dسپاري از طریق برون

كه در آن بنیاه با  R&Dپاري سدهد و یادگیري غیر مستقیم توسط برونابداعات افزایش می

دهد. در آثار مستقیم داخلی توانایی خویش را افزایش می R&Dبرون سپاري شده با  R&Dادغام 

شكل معكوس نسبت به ابداع محصول مواجه هستیم، دلیل آن این  Uسپاري با یك منحنی برون

رسد و د بنظر میبراي ابداع محصول بیش از ح R&Dاست كه منافع اولیه حاصل از جزء دانش 

رد آثار دهد. در موبا تهی شدن توانایی بنیاه بمنظور افزایش ابداعات شیب رو به پایین نشان می

داخلی و خارجی،  R&Dهاي اولیه ادغام شكل مواجه هستیم، زیرا چالش Uغیر مستقیم با منحنی 

بنیاه  سپاري بهن برونتوان بیشوند. همچنین میمغلوب شده و ابداعات بیشتري ایجاد می نهایتاً

به بنیاه خارجی در  R&D  كه بنیاه برون سپاريخارجی و بنیاه داخلی تفاوت قائل شد، بطوري

تواند بدلیل مقایسه با بنیاه داخلی اثر كمتري بر تعداد محصوالت جدید دارد كه می

ز ا یا بییانه بودن باشد. به هرحال، بدون داشتن سطح مناسبی پذیري كمتر ومسئولیت

ساز باشد. در جریان فرایند تواند مشكلهاي داخلی سازمانی، تفسیر دانش بیرونی میظرفیت

د ناشی از توانثیر گذاشته و میأسازي تتفسیر راه حل، پیچیدگی و عدم قطعیت بر موقعیت بومی

 عدم توانایی یك شركت در فهم و تفسیر دانش بیرونی در تولید دانش بومی براي نوآوري باشد.

ها توانایی تفسیر دانش بیرونی به منابع انسانی سازمان و ساختار سازمانی بستیی دارد. بررسی

نشان داده است كه كاركنان داخلی شركت به دلیل این كه توانایی ساختاربندي مجدد و بازتفسیر 

 هثرترین مفسران اطالعاتی هستند، از این رو كارشناسان تحقیق و توسعؤاطالعات را دارند، م

ها، كاهش ثر راه حلؤسپاري تحقیق و توسعه را با تفسیر متوانند پیچیدگی و عدم قطعیت برونمی

سپاري سایر سپاري تحقیق و توسعه در مقایسه با برون(. برونSang and Sung, 2014دهند )

جم كمتري برخوردار بوده و ها از قبیل فناوري اطالعات، آماد، منابع انسانی از حفعالیت

 هاي علمی و دانشی آن نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار نیرفته است.رچوبچا

 در بخش دفاعی R&Dبرون سپاری 

 ي دفاعیهابه طور معمول بسیاري از علوم مدیریت و فناوري هاي پیشرفته، در ابتدا از سازمان 

 اربرد داشته وهاي علوم و فنون، در نیروهاي مسلح كاند، چرا كه بیشتر عرصهسرچشمه گرفته

                                                           
1. Un & Rodriguez 
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استفاده از هر تدبیر و علم جدید، مزیتی را در برابر رقیبان و حفظ یا افزایش اشراف اطالعاتی بر 

هاي سپاري در سازمانمحدوده فعالیت را براي این نهادها به همراه دارد. موضوع اجراي برون

، فرمانده 4180ال نظامی از سابقه به نسبت طوالنی برخوردار است. در خالل جنگ مكزیك در س

تداكرات جنگ به مقدار زیادي از خدمات پیمانكاران بیرون از ارتش براي حمل و نقل استفاده 

 ریزي براي استفاده از پیمانكاراننمود، ولی تنها یك دهه پس از جنگ ویتنام بود كه مفهوم برنامه

، وزارت دفاع 24رن (. همچنین در اوایل ق4913در زمان جنگ شكل گرفت )عیسایی و همكاران، 

ایی سازمانی در این بخش، به ملی تایوان به دلیل محدودیت بودجه دفاعی و نیاز به بازآر

سپاري هاي رده پایین مانند روشنایی، سوخت و غیره نمود. هدف از برونسپاري در بخشبرون

حداقل سازي در زمینه تهیه مواد، عالوه بر افزایش اثر بخشی و كارایی، حداكثر سازي ارزش و 

هاي رسد كه فعالیت(. در نیاه اول به نظر میHua Wu, 2008هزینه در بخش نظامی بوده است )

ي به بیرون واگذار هادولتی انجام گیرد. مخاطره -دفاعی و نظامی باید توسط نهادهاي عمومی

دارد كه هاي زیادي وجود كردن مسئولیت دفاع نیز آشكار است، چرا كه در این امر عدم قطعیت

ممكن است منابع مورد نیاز براي تحقیق هدف امنیت ملی را تغییر دهد. با وجود خطرات مربوب 

 دتوانها، تولید سخت افزارهاي دفاعی میبه عدم قطعیت و اختصاصی بودن تجهیزات و دارایی

 هاينههاي دفاعی )ساماكه ابزارهاي به كار رفته براي اجراي فعالیتسپاري شود، در حالیبرون

وارد، شوند، در بیشتر مهاي پشتیبانی( به شكل خصوصی و جهانی تولید میتسلیحاتی و نظام

ها و نیروهاي مسلح كشور، انحصار كاربرد این ابزارها را براي خود نهادهاي دولتی یعنی ارتش

اي شود كه كشوره(. با این وجود در عمل مشاهده می4934كنند )قاضی زاده و اتابكی، حفظ می

پذیري در جهت بهبود كارایی در بخش سازي دولت و افزایش رقابتمختلف در مسیر كوچك

دهند. به عنوان مثال وزارت دفاع در انیلستان در سال سپاري توجه نشان میدفاعی به برون

اي هسپاري و مناقصه با شركتها و تجارب به برونبا تأكید بر رقابت، همكاري و ارتباب ایده 4338

هاي اخیر روند رو به رشدي وزارت دفاع آمریكا نیز در دهه .(Hartley, 2002)وصی پرداخت خص

سازي بخش دولتی دارا بوده است. براي این منظور در سپاري در جهت كوچكرا در زمینه برون

هاي اساسی هاي غیر اساسی و آزادسازي خدمات كاركنان براي انجام توانمنديزمینه مأموریت

گسترش پیوسته و مداوم نیازهاي  .(Hauser, 2011) سپاري صورت گرفته استنآنها برو

هاي علمی و فنی در سطح كشور از ها و توانمنديتحقیقاتی دفاعی از یك طرف و وجود ظرفیت

دهد دفاعی به منابع بیرونی را به خوبی نشان می R&D هايضرورت واگذاري فعالیت طرف دییر،

سازي و شرایط خاص هاي تمركز زدایی و چابكبا توجه به سیاست (. 38) خمسه و رجبی، 
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هاي تحقیق و توسعه مدنظر سپاري براي رفع نیازهاي آینده و چشم انداز پیشرفتتحریم، برون

 گیرد. قرار می

 همکاران شبکه تحقیقاتی

ردن وسووپاري تبدیلی به طور مسووتقیم بر پایه كاهش هزینه یا به دسووت آدر مفهوم جدید، برون

منوابعی كوه بوه طور داخلی در دسوووترس نیسوووتنود، داللوت ندارد، بلكه در اینجا تمركز روي 

(. بنابراین باتوجه به ضوورورت 36 )دهقانی پوده و همكاران، سوواختارهاي جدید سووازمانی اسووت

پذیري و سووپاري در زمینه تحقیق و توسووعه و مزایاي ذكر شووده از آن، براي حفظ رقابتبرون

نظامی بر اساس تحقیق و توسعه در آینده به ساختار شبكه همكاران تحقیقاتی  اسوتحكام قدرت

یك شووبكه تولیدي یا خدماتی شووامل تأمین كننده، تولیدكننده، توزیع  توجه ویژه نیاز اسووت.

ها و هاي اخیر، سووازمانباشوود. در سووالكننده، عمده فروش، خرده فروش و مشووتري نهایی می

الت، الزامات قانونی و زیسووت محیطی و همچنین كسووب ارزش ها بنا به ماهیت محصوووشووركت

گیرند. با در نظر گرفتن موارد اشوواره شووده مجدد، مسووئولیت محصوووالت دورریز را برعهده می

شویكه زنجیره تأمین عالوه بر جریان مواد و اطالعات بین سوطوح مختلف شبكه تولیدي، شامل 

 )جعفري و مقدم، باشوودافت و انهدام نیز میمراكز جمع آوري محصوووالت، بازرسووی، تعمیر، بازی

هاي مین هسوووتند كه در طرحأ(. در عمل همكاران شوووبكه تحقیقاتی نیز نوعی از شوووبكه ت31

سپاري، طرح هاي خود را ها با برونكنند و سازمانتحقیقاتی با سوازمان مشاركت و همكاري می

 رسانند.به دست آنها به انجام می
ات قبر شبكه تحقی ثیرگذارأت متغیرهاي توانهاي پیشین میپژوهش و ادبیات مرور به توجه با

 .نمود بندي جمع( 4)  دفاعی را مطابق جدول

 دفاعی R&Dثیرگذار بر برون سپاری أمتغیرهای ت( 1)جدول 

 محقق معیار فرعی معیار اصلی

 مالی

 ثبات مالی
(2041)  Mmunjan et al ,(2006)  Olson ( 2006و) Araz et al  ، 

 (4930(، كالنتري و شایان )4939كزازي و همكاران )

 قدرت مالی
(2048) Zzhu et al ,(2009 )Barthelemy، (2006 )Olson ،

 (4939(، كزازي و همكاران )4938طهماسبی )

 سپاريهاي برونهزینه

(2008 )Isiklar ،(2006 )Olson ،(2008) Faeza et al ، ابطحی و

(، 4939(، كزازي و همكاران )4938(، طهماسبی )4938رضایی )

 (4918باقرزاده و دري )

 فناوري اطالعات مدیریتی
(2043) Delen et al، (2008)Yang et al  ،(، 2006و همكاران ) آراز

 (4934(، قاضی زاده و اتابكی )4938ابطحی و رضایی )
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 محقق معیار فرعی معیار اصلی

 قرارداد منعطف
(2008)  Khalfan et al ،ده و (، قاضی زا2003و همكاران ) منتظر

 (4934اتابكی )

 مدیریت ارتباطات
)2043 ) Ywan et al ،( 2040(، )2006و همكاران ) آرازLiou  ،

 Zzhu et al (2048، )(2041عبدالحلیم و همكاران )

 منابع

 هاي فكريسرمایه
(2001 )Kahraman  ،(2001 )Hafeez  ،(2006 )Chen طهماسبی  و

(4938) 

 هاي فیزیكیسرمایه
(2043 )Ywan، (2001 )Kahraman  ،(2009 )Barthelemi  ،

(2001 )Hafeez ( 4938و طهماسبی) 

 کیفیت

 كیفیت محصول
(2001 )Kahraman  ،(2001 )Zhu et al   ،(2008 )Izakelar  ،

 (4918(، باقرزاده و دري )4938(، طهماسبی )4938ابطحی و رضایی )

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

 مصاحبه با خبرگان ایمنی

 تعهد

 پاسخ گویی مناسب
(2008)Faez et al ( 2040، لیو ،)Liou ( 4939،كزازي و همكاران ،)

 (4918باقرزاده و دري )

 (2003و همكاران ) منتظر ،Isakelar، (2006 )Olson (2008) خدمات پس از فروش

 تحویل به موقع
 ، Faez et al( ،2002 )Choy( 2008(، )2006ن )و همكارا آراز

 (4918(، باقرزاده و دري )4939(، كزازي و همكاران )4938طهماسبی )

 (4931بهرامی و ملكی ) آموزش

 انطباق

 (4934زاده و اتابكی )قاضی ، Khalifan et al (،2002 )choy( 2008) انطباق مكانی

 انطباق فرهنیی
(2009 )Barthelmi (،2001 )Hafeez  ،( 4931بهرامی و ملكی ،)

 (4930(، كالنتري و شایان )4934قاضی زاده و اتابكی )

 انطباق ارتباطی
(2009 )Barthelm( ،2006 )Chiou  ،(2040) liou ، قاضی زاده و

 (4918(، باقرزاده و دري )4934اتابكی )

 (4938طهماسبی ) انطباق تجربیات

 اطمینان
 اعتماد/ اعتبار/ شهرت

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

et al، (2006 )Chen( عبدالحلیم و 4939، كزازي و همكاران ،)

 (2041همكاران )

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

توانمندی 

 فناورانه

 آگاهی

(2043 )Boye  ،( كز4938ابطحی و رضایی ،)( 4939ازي و همكاران ،)

(، خمسه و شفقت 4934(، خمسه و دري )4939خمسه و قضاتی )

 (4918(، باقرزاده و دري )4930)

 جستجو

 ایجاد شایستیی محوري

 استراتژي فناورانه

 ارزیابی و گزینش فناوري

 اكتساب فناوري

بكارگیري و جذب 

 فناوري
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 محقق معیار فرعی معیار اصلی

 یادگیري

ندهاي برداري از پیوبهره

 خارجی

 محیط

اوضاع اقتصادي كشور 

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

ثبات سیاسی كشور 

 پیمانكار

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

 (4931(، باقري و همكاران )2003)

رعایت اصول زیست 

 محیطی
 (4934ن )نادري و همكارا

 

 پیشینه پژوهش

(، اشاره نمود. در این 2043و همكاران ) 4توان به مقاله مینانیاز مطالعات خارجی انجام شده می

اند. براي این منظور سپاري درون زنجیره ارزش جهانی پرداختههاي روابط برونمطالعه به پویائی

اي هلعه مقطعی محققین پویائیاند. در این مطاهاي تولیدكننده سرب را درنظر گرفتهشركت

كنند و هاي كلیدي را شناسایی میكنند، مكانیزمكننده متفاوت را تصریح میهاي عرضهشركت

كنند. همچنین دالیلی از افزایش اعتماد و هاي وابستیی و قدرت را بیان میمیزان عدم تقارن

و همكاران  2ین، مونجالیابند، همچنهاي بزرگ میمشاركت در نهادهاي قدرت بین این شركت

سپاري بر عملكرد مالی اي از طریق برونبه تأثیر تكنولوژي خارجی و خدمات حرفه(، 2041)

ساله  49هند را براي دوره زمانی  شركت در كشور 4840شركت پرداختند. براي این منظور 

دان منابع و فق گر اندازه شركت، رشد كسب وكاربررسی كردند. آنها دریافتند كه متغیرهاي تعدیل

اي بر عملكرد تأثیرگذارند، از طرف دییر بر روي آثار مثبت تكنولوژي خارجی و خدمات حرفه

معرفی كردند كه در آن بین  R&D( ، مفهوم جدیدي در برون سپاري 2048و همكاران ) 9اون

هاي داخلی و خارجی سپاري به شركتو همچنین برون R&D یادگیري مستقیم و غیر مستقیم

فاوت قائل شدند. آنها در مطالعات تجربی خود رابطه بین یادگیري مستقیم و ابداع محصوالت ت

شكل بدست آوردند.  Uمعكوس و در یادگیري غیرمستقیم، منحنی  Uجدید را به شكل منحنی 

سپاري در صنعت فناوري اطالعات به اي با موضوع بروندر مطالعه نیز ،(2046) 1اكسو و كو

كنندگان خدمات ، تأمینيتجار يندهایفرآ يسپارفراساحل، برون یابیند منبعهایی مانشیوه

                                                           
1. Magnani 
2. Munjal  
3. Un 
4. Exeo & Co  
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عة كنند. آنان بر نقش توسیاشاره م  يسپارو جمع  يسپار، پسیمنبعچند يسپار، برونيكاربرد

جدید  هاياطالعات و نیز تغییرات پویاي محیط كسب وكار در شكل گیري شیوه ناوريصنعت ف

با عنوان  یدر پژوهش، (2041و همكاران ) 4میعبدالحل، همچنین انددهبرون سپاري تأكید كر

ضوع مو نیا یمشاركت و خدمات به بررس تیفیدر ك ی: اهرمیمنابع انسان يسپاربرون تیموفق

، مشاركت همچون: اعتماد تیفیمربوب به ك رهايیپژوهش آنها نشان داد كه متغ جیپرداختند. نتا

منابع  هايتیسپاري فعالبرون تیروي موفق بر اديیمثبت ز ریأثفهم كسب و كار و ارتباطات، ت

ها، انسازم ةلیسپاري شده به وسبرون یهاي منابع انسانتیتعداد فعال ةنیدارند و در زم یانسان

از  درصد(. 8/69)حدود  سپاري شده استها برونتیفعال ریاز سا شیاست كه ب یتیفعال ،آموزش

عد اصلی موثر بُ 1( اشاره نمود كه 4931مطالعه عصاري و همكاران )توان به داخلی می تحقیقات

عامل  86هاي تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تكنولوژي پیشرفته هوا فضا به همراه بر پروژه

سپاري در شركت ( اشاره نمود كه مدلی براي برون4938) را شناسایی نمودند. نویدي و همكاران

هاي آموزشی و پژوهشی برآورد نمودند. ابعاد در زرگ در زمینه فعالیتتوزیع نیروي برق تهران ب

سپاري شامل ابعاد مدیریتی، سازمانی، مرتبط با مؤسسه و فنی و نظر گرفته شده براي برون

بندي عوامل ( در مقاله خود براي شناسایی و اولویت4936است. خمسه و رجبی )ساختاري بوده

عامل استراتژیك، سیستمی، مدیریت  هفت، R&Dهاي پروژهسپاري ثر بر برونؤراهبردي م

ر هر د اي را در نظر گرفتند.كنندگان، تكنولوژي، مالی، مدیریت دانش و زیرساخت شبكهتأمین

 و اي دییر ابطحیدر مطالعههاي مربوطه را اولویت بندي نمودند. یك از این عوامل، شاخص

 اقالم سپاريبرون استراتژي ناجا، فروش دواح عملكرد بهبود راستاي در( 4938) رضایی

 زارانكارگ و محققان كه است داده نشان تحقیق نتایج .گرفتند رو پیش را خدمتی بالاستفاده

 مدیریت، راهبردي، مالحظات هايمؤلفه و سازمانی درون ابعاد به باید سپاريبرون تصمیمات

 و وس یك از خدمت هايویژگی با طمرتب عوامل و كیفیت به مربوب مالحظات امنیتی، مالحظات

 همكاران و طهماسبی .كنند توجه خود سازمان محیط فناوري و اقتصادي عوامل به دییر سوي از

 وجود با ساز و ساخت صنایع پیمانكاران ارزیابی منظور به DEA/IAHP تلفیقی مدل( 4938)

 از ادهاستف با پیمانكاران ارزیابی و انتخاب مسئله حل آنها، مقاله در .نمودند ارائه نادقیق هايداده

ند عبارتاز پژوهش آنها معیارهاي حاصل  .است شده ارائه هاداده پوششی تحلیل ناپارامتریك روش

شاركت در ساخت ممرتبط با  كاري هسابق، تالتجهیزات و ماشین آ، نیروي انسانی توان از:

ن چارت سازمانی، شرح وظایف و ت سازمانی و مدیریتی از جمله: داشتالتشكی، هاي مشابهسازه

، ادياقتص -توان مالی، حسن شهرت نزد كارفرمایان قبلی و فعلی، كیفیت مدیریت هگواهینام

                                                           
1. Abdul-Halim  
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ید بندي مورد تأیرده هطابقت كیفیت تولید متناسب با استاندارد موسس، مقیمت پیشنهادي

یش پ هزینه با پروژه هه تمام شدتطابق هزینو  بندي اجراي پروژهتطابق عملكرد و زمان، كارفرما

 در سپاريبرون براي خبره سیستم نیز نوعی( 4938) فركیانی و توافق شده. شهبازي و بینی

گیري درست تصمیم دهد كهمیشواهد تجربی نشان كنند. می طراحی را حاكمیتی هايسازمان

 .جهی داردها تأثیر شایان تو گویی عملیات سازمان، بر كارآیی و پاسخسپاريخصوص بروندر 

 دفاعی توسعة و تحقیق هايطرح سپاريبرون گیري تصمیم چارچوب( 4931) همكاران و توفیق

 هايحطر سپاري،برون گیريتصمیم چارچوب كه دهدمی نشان تحقیق هايیافته. كردند معرفی را

 ح،طر سپاريبرون قابلیت تعیین: اول مرحله: است اصلی مرحله دو شامل دفاعی توسعه و تحقیق

 .پیمانكاران انواع و سپاريبرون قابل هايفعالیت و مراحل بندياولویت دوم مرحله و
 

 وهشپژ شناسیروش

 پردازد، لذا پژوهش توصیفیاز آنجا كه  این پژوهش به توصیف وضعیت فعلی صنایع دفاعی می

وع میدانی ن پژوهش از ،هاي مورد مطالعهباشد. با توجه به ارتباب مستقیم محقق با پدیدهمی

هاي تأثیرگذار  بر شبكه تحقیقات دفاعی شناسایی شاخصبه آنجا كه پژوهش  از باشد ومی

ود با توجه به محد .از نوع كاربردي استشود، لذا پژوهش پردازد و در آن صنعت بكار گرفته میمی

ي شمارسرگویی به سؤاالت پرسشنامه هستند، از روش بودن جامعه آماري كه قادر به پاسخ

ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان صورت استفاده شده است. روش گردآوري داده

 فاي كرونباخگردید. آلهمچنین با استفاده از آلفاي كرونباخ ، پایایی پرسشنامه بررسی گرفته است. 

همبستیی درونی بین باشد كه حاكی از می 181/0 برابر SPSSبدست آمده توسط نرم افزار 

ها نیز با قضاوت خبرگان باشد. روایی پرسشنامهمیهمین  يهاپرسشوجود االت و در نتیجه ؤس

هاي انجام بندي پژوهشمورد تأیید قرار گرفت. در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع و جمع

شاخص مؤثر در شبكه تحقیقات دفاعی شناسایی شد كه این  12شده و نظرات خبرگان تعداد 

شاخص جهت روایی پرسشنامه  3بندي گردید، با نظر خبرگان عامل دسته 3 رقالبها دشاخص

شناسایی شده شامل:  شاخص طراحی شد. ابعاد اصلی 99 حذف گردید و پرسشنامه نهایی با

اشند كه بمالی، مدیریتی، منابع، كیفیت، تعهد، انطباق، اطمینان، توانمندي فناورانه و محیط می

نفر از مدیران و كارشناسان صنایع دفاعی توزیع  98اس آن طراحی و بین پرسشنامه نهایی بر اس

مدل پژوهش   PLS  Smartآوري گردید و با استفاده از معادالت ساختاري و نرم افزار و جمع

هاي انجام شده مورد برازش قرار گرفت. مدل مفهومی اولیه پژوهش كه از مرور ادبیات و پژوهش

 باشد.می( 4)ردید مطابق شكل و نیز نظر خبرگان حاصل گ
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 ( مدل مفهومی اولیه پژوهش1شکل )

معیارهای انتخاب 
شبکه همکاران 

تحقیقاتی 

مالی
ثبات مالی
قدرت مالی

هزینه برون سپاری

مدیریتی
اطالعاتفناوری
منعطفقرارداد
ارتباطاتمدیریت

منابع
سرمایه های فکری

های فیزیکیسرمایه

کیفیت
محصولکیفیت
خدماتکیفیت

ایمنی

تعهد

مناسبپاسخگویی
پس از فروشخدمات

تحویل به موقع
آموزش

انطباق

مکانیانطباق
انطباق فرهنگی
انطباق ارتباطی

تجربیاتانطباق

اطمینان
شهرت/ اعتبار/ اعتماد

حفظ امنیت

توانمندی 
فناورانه

آگاهی
جستجو

محوریشایستگیایجاد 
استراتژی فناورانه

و گزینش فناوریارزیابی
فناوریاکتساب

و جذب فناوریبکارگیری
یادگیری

پیوندهای خارجیازبهره برداری 

محیط
اوضاع اقتصادی کشور پیمانکار

سیاسی کشور پیمانکارثبات
اصول زیست محیطیرعایت
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 های پژوهشیافته

 نتایج و گردید استفاده پرسش 99بر  مشتمل اصلی پرسشنامه از سوال پژوهش به پاسخ براي

كه در نهایت مدل پژوهش گرفت  قرار تحلیل مورد Smart Pls با پژوهش مدل اعتبارسنجی جهت

 گیري اولیه پژوهش همراه با ضرایب بارهاي عاملیمدل اندازهدهنده نشان  كه (2)به صورت شكل 

 كلیه. باشدمی 8/0 عاملی، بارهاي ضرایب بودن مناسب براي مالک . مقدارارائه گردید است

 (Hair, 2006) شوندمی حذف پژوهش مدل از هستند 8/0 از كمتر عاملی بار داراي كه سؤاالتی

 یید شدند.أهاي پژوهش تكلیه شاخص (2)و جدول  (2)توجه به شكل  كه با
 دفاعی R&Dثیرگذار بر برون سپاری أمتغیرهای ت( 2جدول )

 شاخص عامل ردیف
کد 

 شاخص
 بارعاملی 

1 
 مالی

A 

 A1 08810 ثبات مالی پیمانكار

 A2 08831 قدرت مالی پیمانكار 2

 A3 08886 هاي تحقیقاتیسپاري طرحي برونهزینه 3

4 
 یمدیریت

B 

 B1 08140 سطح فناوري اطالعات پیمانكار

 B2 08116 پذیري قرارداد بین سازمان و پیمانكارانعطاف 5

 B3 08882 نحوه مدیریت ارتباطات پیمانكار 6

 منابع 7
C 

 C1 08883 هاي فكريسرمایه

 C2 08148 هاي فیزیكیسرمایه 8

9 
 کیفیت

D 

 D1 08868 كیفیت محصوالت ارائه شده

 D2 08816 كیفیت خدمات ارائه شده 11

 D3 08880 سطح ایمنی در شركت پیمانكار 11

12 

 تعهد
E 

 E1 08893 پاسخیویی مناسب توسط پیمانكار

 E2 08812 نحوه و میزان ارائه خدمات پس از فروش 13

14 
ارسال و تحویل به موقع محصوالت و خدمات توسط 

 پیمانكار
E3 08111 

 E4 08808 و انتقال فرآیند انجام تحقیق به سازمانتعهد به آموزش  15

16 

 انطباق
F 

 F1 08812 وجود انطباق مكانی بین دو سازمان

 F2 08818 وجود انطباق فرهنیی بین دو سازمان 17

 F3 08883 وجود انطباق در نحوه تعامل و ارتباب دو سازمان 18

 F4 08114 انطباق تجربیات پیمانكار با طرح تحقیق 19

 اطمینان 21
G 

 G1 08123 اعتماد به اعتبار و شهرت پیمانكار

 G2 08838 حفظ امنیت در ارتباطات بین سازمان و پیمانكار 21

 H1 08821 میزان آگاهی پیمانكار در تشخیص نیاز به بهبود فناوري 22
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 ( مدل معادالت ساختاری اولیه پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی2شکل )

23 

توانمندی 

 فناورانه
H 

 داتها و تهدیمیزان توانایی پیمانكار در شناسایی فرصت

 فناورانه
H2 08121 

 H3 08101 توانایی پیمانكار در ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا 24

25 
توانایی پیمانكار در توسعه یك استراتژي مناسب براي 

 حمایت از طرح پژوهش
H4 08180 

26 
توانایی پیمانكار در ارزیابی و انتخاب یك راهكار فناورانه 

 مناسب
H5 08390 

 H6 08129 یمانكار در دستیابی و به كارگیري یك فناوريتوانایی پ 27

 H7 08828 اوريثر از فنؤسازي و استفاده متوانایی پیمانكار در پیاده 28

29 
توانایی پیمانكار در یادگیري از تجربیات قبلی در بهبود 

 فناوري جدید
H8 08882 

31 

ن و میأتوانایی پیمانكار در برقراري ارتباب با شبكه ت

ها، موسسات برداري از پیوندهاي خارجی )دانشیاهبهره

 هاي دولتی، ...(اي و پژوهشی، مشوقمشاوره

H9 08181 

31 
 محیط

I 
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 گیری های پایایی مدل اندازهآزمون

 :آلفای کرونباخ (1

 ( آلفای کرونباخ متغیرهای مکنون3جدول )

 آلفای کرونباخ عامل آلفای کرونباخ عامل

10280 مالی 81480 انطباق   

84180 مدیریتی 18081 ننایاطم   

68810 منابع 36980 طیمح   

30180 كیفیت 81080 توانمندي فناورانه   

81280 تعهد    

 
 :CRپایایی ترکیبی  (2

 ( پایایی ترکیبی متغیرهای مکنون4جدول )

 یبیترک ییایپا عامل یبیترک ییایپا عامل

81880 مالی 81180 انطباق   

86280 مدیریتی 10180 ننایاطم   

19480 منابع 81080 طیمح   

18280 كیفیت 13880 انمندي فناورانهتو   

88880 تعهد    

 

 8/0 باالي  گیري اعداداندازه مدل درونی همسانی بررسی براي شاخص این معیار مناسب

 باشد.می 8/0نتایج براي شاخص مربوطه باالي  (1)كه مطابق جدول  باشدمی
 

                        :پایایی اشتراکی (3

پذیري دارد، كه با شووواخص ال چه میزان قابلیت تعمیمكند هر سووووپایایی اشوووتراكی بیان می

Communality باشد. 8/0شود و باید بزرگتر از نشان داده می 
 ( پایایی اشتراکی متغیرهای مکنون5جدول )

 یاشتراک ییایپا عامل یاشتراک ییایپا عامل

62880 مالی 61880 انطباق   

84180 مدیریتی 68380 ننایاطم   

81180 منابع 82680 طیمح   

81880 كیفیت 88880 توانمندي فناورانه   

68180 تعهد    

file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/smartpls6703300961575921268.html%23de.smartpls.pls.reportparts.CommunalityPart
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و براي پایایی اشتراكی  8/0 تركیبی اییپای و كرونباخ آلفاي براي مناسب مقدار اینكه به توجه با

ایی و پای كرونباخ آلفاي ضریب و تركیبی پایایی فوق جداول هايیافته با مطابق و است 8/0

 مطلوب حد در درونی سازگاري كه دهدمی نشان مكنون، متغیرهاي براي آمده اشتراكی بدست

 .نمود تأیید را پژوهش پایایی وضعیت بودن مناسب توانمی لذا دارد، قرار
 

 های روایی مدل انعکاسیآزمون

 :روایی همگرا (1

بزرگتر هسوووتند و كلیه  36/4از قدرمطلق  t-valueبا توجه به اینكه مقادیر  ( 6)مطوابق جدول 

 مورد تأیید است. درصد 38بزرگتر هستند، روایی همیرا با احتمال  8/0بارهاي عاملی از 
 زش( ضرایب بارهای عاملی بعد از برا6) جدول

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 

 

 :AVEمیانگین واریانس استخراجی  (2

 پنهان متغیر كه معنا بدین باشد. 8/0 مساوي یا بزرگتر باید 4شده استخراج واریانس میانیین

 الركر و فورنل. كندمی تبیین را خود پذیرهايمشاهده واریانس درصد 80 حداقل دنظرمور

 ازه،س واریانس نصف از بیش كه معناست این به كه كنندمی پیشنهاد را 8/0 باالي مقدار( 4314)

 شود كه تماممشاهده می (،8) جدول مقادیر موجود در به توجه با است. هایششاخص علت به

 مورد هاهمیراي داده روایی بنابراین هستند، 8/0 باالي استخراجی واریانس میانیین داراي عوامل

 .باشدمی ییدأت
 

                                                           
1. Average Variance Extracted (AVE) 
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 متغیرهای مکنون AVE( مقادیر 7جدول )

 AVE عامل AVE عامل

62880 مالی 61880 انطباق   

84180 مدیریتی 68380 ننایاطم   

81180 منابع 82680 طیمح   

81880 كیفیت 88880 توانمندي فناورانه   

68180 تعهد    

 

 :CR پایایی ترکیبی (3

باشد كه براي هر یك از عوامل جهت تایید اخرین معیار تاییدي روایی همیرا پایایی تركیبی می

 CR>AVE .روایی همیرا باید بزرگتر از میانیین واریانس استخراجی باشد
 متغیرهای مکنون AVEو   CRمقایسه  (8) جدول

 AVE CR CR>AVE عامل AVE CR CR>AVE عامل

62880 مالی  81880  OK 61880 انطباق  81180  OK 

84180 مدیریتی  86280  OK 68380 ننایاطم  10180  OK 

81180 منابع  19480  OK 82680 طیمح  81080  OK 

81880 كیفیت  20818  OK 88880 توانمندي فناورانه  13880  OK 

68180 تعهد  88880  OK     

 
 گیری:تست کیفیت مدل اندازه

ی با سووهم باالی كند كه سووواالت پژوهش به درسووتی وسووت كیفیت مدل اندازه گیري بیان میت

ر گیري متغیرها دگیرد ،یعنی كیفیت اندازهمتغیرهوا را در غالب یك مدل اندازه گیري، اندازه می

 48/0 ،ضعیف 02/0براي این تست ضریب تغییرات شاخص اشتراكی با سه مقدار  مدل باالست.

      (.Hair, 2006شود )قوي مقایسه می 98/0 ، ومتوسط

 اشتراکی شاخص تغییرات ( ضریب9) جدول

 یشاخص اشتراک عامل شاخص اشتراکی عامل

38880 مالی 38380 انطباق   

89180 مدیریتی 68880 ننایاطم   

94180 منابع 13180 طیمح   

31680 كیفیت 91880 توانمندي فناورانه   

91080 تعهد    
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گیري پژوهش براي تمام عوامل بسووویار قوي كیفیوت مودل اندازه (3)ل بوا توجوه بوه جودو

گردد و مدل از باشوود. نهایتاً با توجه به سووه آزمون فوق، روایی واگرا در این پژوهش تایید میمی

 روایی واگراي مناسبی برخوردار است.
 

 یمدل ساختار لیتحل

ضرایب مسیر و همچنین در نتایج تخمین مدل سواختاري در حالت  (1)ل و شوك (9) شوكلدر 

سووواختاري از معیارهاي مدل  یابیارز جهت همچنین حوالوت معناداري مشووواهده می شووووند.

 :شودمیاستفاده زیر
 :Z یمعنادار بیضرا (1

به كار رازش مدل سوواختاري دهد كه جهت بنمایش می را T-valueاین شوواخص همان مقادیر 

 38التر باشوند تا بتوان در سطح اطمینان با 36/4 از دیبا بیضورا نیارود، بدین صوورت كه می

مشووواهده  (9)شوووكل گونه كه در همان. (4934 )آذر، كرد یدیبودن آنها را تا معنادار درصووود

 باشد.یم 36/4 معناداري باالتر از بیضراداراي موارد  كلیهكنید،می
 

 :R Squares  ای 2R اریمع (2

متغیري ) ازمتغیر برون كی ان از تأثیرباشد كه نشیتعیین مسیر م بیدهنده ضرمعیار نشان نیا

 زامتغیر درون كیبر  (ردیپذیشووده نم یمتغیرهاي الیو و مدل طراح ریاسووت كه اثري از سووا

 2Rپذیرد( دارد. براي اثر می در مدل یریمتغیر د كیهمان متغیر وابسووته اسووت كه از حداقل )

به  2Rضعیف، متوسط و قوي به عنوان مقدار مالک براي مقادیر  68/0، و 99/0، 34/0سه مقدار 

باشد كه نشان می 181/0 برابر 2R(. در این پژوهش 4934 )آذر، ترتیب در نظر گرفته شده است

 از بسیار مناسب بودن آن دارد.
 

 :Q2معیار  (3

 مورد یك در 2Qمقدار كه درصووورتی و سووازدمی مشووخص را مدل بینیپیش قدرت معیار ینا

 بینیرا كسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 98/0و  48/0، 02/0 مقدار سه زادرون سوازه

 ( وFornell & Larcker, 1981دارد ) را زاي مربوب به آنهاي برونقوي سازه ضعیف، متوسط و

2011) ,(Henseler 2. مقدارQ كه  باشوودمی 881/0دسووت آمده براي مدل این پژوهش برابر به

 بینی بسیار مناسب مدل است.دهنده قدرت پیشنشان
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 ( مدل ساختاری درحالت تخمین ضرایب مسیر3شکل )

 
 ( مدل ساختاری درحالت معناداری ضرایب4شکل )

 (GOF اریمع) یش مدل کلبراز

به  96/0و  28/0، 04/0گردد كه سووه مقدار اسووتفاده می GOFبراي برازش مدل كلی از معیار 

 ،(Manuel et al, 2009معرفی شووده اسووت ) GOFعنوان مقادیر ضووعیف، متوسووط و قوي براي 

(Vinz et al, 2010.)  براي 881/0نتایج نشان دهندهGOF  اشد كه نشان از بدر این پژوهش می

 برازش بسیار مناسب مدل دارد.



 4931 ، پاییز 41شماره  چهارم، سال پژوهی دفاعی،آینده فصلنامه 401

 و پیشنهادها گیرینتیجه

تمامی عوامل شناسایی شده شامل عوامل مالی، مدیریتی،  نشان دادند كه اوالً نتایج این تحقیق 

ركت مستقیم در انتخاب ش ثیر مثبت وأمنابع، كیفیت، تعهد، توانمندي فناورانه و محیط داراي ت

بار ه توجه ب با توسعه در بخش دفاعی هستند، ثانیاًهاي تحقیق و سپاري پروژهمناسب جهت برون

 ،استوطه مرب دستهرفتار  ینیبشیپ و يریگدر اندازه عاملهر تأثیر سهم  انیریبكه  هاعامل عاملی

 توان نتایج زیر را بیان كرد:به طور خالصه می

ی هاي ثبات مالثیر را شاخص قدرت مالی پیمانكار دارد و شاخصأدر دسته مالی بیشترین ت

ر باشند، دیرگذاري كمتري میثأهاي تحقیقاتی داراي تسپاري طرحي برونهزینه پیمانكار و

سپاري بوده ( بیشترین تأثیر مربوب به هزینه برون4938كه در تحقیق خمسه و رجبی )حالی

سپاري شده به دارند كه هرچه فعالیت برون( بیان می4934زاده و اتابك )است. در مقابل قاضی

دلیل  وجود هزینه باالتر بهكنندگان پیشتاز با تر باشد، از تأمینهاي ذاتی سازمان نزدیكفعالیت

اب كنندگان، استفاده گردد. بنابراین در انتخقابلیت اعتبار و قابلیت اطمینان این دسته از تأمین

 هاي مالیپیمانكار الزم است به عامل قدرت مالی توجه بیشتري نمود. براي این منظور صورت

سی قرار بییرند. در رابطه با عامل توانند مورد بررشركت ازجمله صورت سود و زیان و ترازنامه می

 توان بررسی نمود.هاي مالی میبعدي نیز بررسی ثبات مالی با مشاهده روند نسبت

سپاري مقایسه گردد و هاي مختلف برونسپاري بایستی هزینه پروژهدر زمینه هزینه برون

داراي  مانكاریزمان و پسا نیقرارداد ب يریپذانعطافحل بهینه انتخاب گردد. در عامل مدیریتی، راه

هاي ر ردهد مانكاریارتباطات پ تیرینحوه مد و مانكاریاطالعات پ يسطح فناورثیر و أبیشترین ت

پذیري ( عامل انعطاف4936اند. چنانچه در تحقیق دهقانی پوده و همكاران )بعدي قرار گرفته

زمان صنایع هوایی هاي تحقیق و توسعه ساسپاري پروژهسازمان سومین عامل مهم در برون

باشد. بر این مبنا در انعقاد قرارداد بین سازمان و پیمانكار در تعیین قیمت و سایر مذاكرات بر می

 R&Dحسب شرایط داشتن انعطاف بیشتر، عامل مهمی در حصول نتیجه مناسب از برون سپاري 

ن توجه نمود. در هاي فناوري اطالعات و ساختار مدیریتی آتوان به شاخصباشد. همچنین میمی

باشد. در نتیجه تجهیز ي میفكر يهاهیسرمای مهمتر از كیزیف يهاهیسرمادسته منابع، 

دفاعی امري ضروري  R&Dهاي فیزیكی شامل تجهیزات و ماشین آالت مناسب در بخش سرمایه

ر ارسد. گرچه توجه به سرمایه فكري به عنوان عامل زیربنایی در درجه دوم اهمیت قربه نظر می

 تعداد نیروي متخصص آن توجه نمود.توان به میزان ابداعات و دارد، ولی می

داراي بیشترین تأثیر است. بر این مبنا  خدمات ارائه شده تیفیكهمچنین در عامل كیفیت، 

بررسی ساختار و شرایط شركت پیمانكار به لحاظ استاندارد بودن خدمات ارائه شده مهمتر از 
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 مانكاریدر شركت پ یمنیسطح ا و رسد. پس از آن تأثیربا كیفیت به نظر میسایر عوامل در رابطه 

به  لیارسال و تحوهاي بعدي قرار دارند. در دسته تعهد، در رده محصوالت ارائه شده تیفیكو 

 ندیتعهد به آموزش و انتقال فرآ داراي باالترین تأثیر و مانكاریموقع محصوالت و خدمات توسط پ

باشد. در این زمینه توجه به سابقه كاري و تعهد ثیر میأداراي كمترین ت ازمانبه س قیانجام تحق

 شود.شركت توصیه می

شابه دهد كه مبیشترین اثر را نشان می مانكاریاعتماد به اعتبار و شهرت پدر بحث اطمینان، 

ر باشد كه در این خصوص توجه به حسن سابقه و اعتبا( می4938نتایج تحقیق خمسه و رجبی )

( بر عامل اعتبار به 4934) زاده و اتابكشركت پیمانكار بایستی مدنظر قرار گیرد. همچنین قاضی

 نكارمایسازمان و پ نیدر ارتباطات ب تیحفظ امنورزند. پس از آن عنوان حسن سابقه تأكید می

قی وداراي اهمیت كمتري است، براي حفظ امنیت در ارتباطات بین سازمان و پیمانكار مشاوره حق

تواند مؤثر باشد. در عامل توامندي فناورانه، بیشترین بار عاملی مربوب و انعقاد قرارداد دقیق می

اختار باشد. در نتیجه توجه به سمی نیمأارتباب با شبكه ت يدر برقرار مانكاریپ ییتوانابه شاخص 

از  پسو ست شركت به لحاظ زنجیره تأمین و نحوه ارتباطات داخلی آن حائز اهمیت بیشتري ا

به  زاین صیدر تشخ مانكاریپ یآگاه زانیمی و شاخص خارج يوندهایاز پ يبرداربهرهآن به عامل 

د. در ي بایستی توجه نموثر از فناورؤو استفاده م يسازادهیدر پ مانكاریپ ییتوانا ي وبهبود فناور

هاي قابلیت ( در بعد فناوري، مهمترین عامل را شاخص تشخیص4938مقایسه خمسه و رجبی )

 اند.كلیدي( ذكر كرده) حیاتی

ثیر أداراي باالترین ت مانكاریتوسط پ یطیمحستیاصول ز تیرعادر دسته محیط،  نهایتاً

توجه نمود، همچنین با نظارت بر عملكرد توان به رعایت استانداردها در شركت باشد كه میمی

اصل نمود. با توجه به اینكه شركت در این زمینه از رعایت اصول زیست محیطی اطمینان ح

هاي ز به حفظ اشراف اطالعاتی بر حوزههاي خاص خود و نیاصنایع دفاعی كشور به دلیل مسئولیت

خش اند، ببوده ... هاي علمی، فناوري، تجهیزاتی ومأموریتی خویش، از پیشروترین نهادها در عرصه

ن در پیشبرد اهداف آینده این تحقیق و توسعه و توجه به عوامل مؤثر در انتخاب شبكه همكارا

هاي علمی در صنایع دفاعی سبب پیشرفت علمی صنعت اهمیت ویژه دارد. از طرف دییر پیشرفت

 گذار است. بنابراین عالوه بر اهمیتهاي اقتصادي نیز تأثیرگردد و بر سایر بخشدر كل كشور می

ظ حفرت آینده كشور، ویژه تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی به منظور ثبات و استحكام قد

ها توجه شود. شود تا بر اولویتپذیري در آینده اقتصادي كشور نیز مزید بر علت میرقابت

 پیشنهادات آتی براي تحقیق شامل موارد زیر می باشد:

 سپاري هاي برونتدوین استراتژيR&D در بخش دفاعی 
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 یشرفتهسپاري در سایر صنایع با تكنولوژي پتعیین مزایا و معایب برون 

 سپاري در صنایع دفاعیتحلیل ریسك در زمینه برون.  
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