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Abstract: 
Regarding the various and several modules involved in the development of High-Tech products and 

the inability of organizations in providing these projects with hardware, knowledge and financial needs, it 

is essential to employ the superior resources of the collaborative organizations in the form of strategic 

outsourcing. On the other hand, the protection of the appropriability and the core information of the 

organization is mandatory in this collaboration. Therefore, in this paper, using Fuzzy Delphi method the 

relevant factors of the outsourcing of these projects were identified by selecting the development projects 

of the complex products in the Organization of Aviation Industries as the case study in the time horizon 

of February and March in 2018. Following a survey of experts and employing the Structural Equations 

Modelling in LISREL software, the dimensions were established as Competence (including resources, 

relations strategy, soft technology, and integration), Needs (including uncertainty, hardware, time and 

quality), and the project characteris (including technological and appropriability competence). These 

dimensions were embedded in the conceptual model. The results of the model hypotheses urge that the 

project characteristics determine the needs of the organization, and the needs are the indicators of the 

required competence for the development of products. The conclusions can help the managers of the 

organization related to the development of complex products choose the right projects for outsourcing 

and competence making in the organization for the long term collaboration. The organization managers 

can also utilize the model conclusions to select suppliers responsive to the organization needs. 
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  باال فناوريدر توسعه محصوالت با  يسپاربرون يها مؤلفه و ابعاد نییتع
 )ییهوا عیصنا سازمان يهاپروژه: مطالعه مورد(

  
  ) 03/04/1397: تاریخ پذیرش 10/10/96: تاریخ دریافت(  

   
   5يحسنو رضا ،4یگوارشکیمیکر نی،  محمد حس* 3یتراب حسن ،2براهچشم محسن ،1پودهیدهقان نیحس

 
  چکیده

 نیهـا در تـأم  توان سازمان تیبه عدم کفا تیباال و با عنا فناوري  با محصوالت توسعه در متعدد و متنوع يها ماژول وجود به توجه با
 يسـپار برون قالب در همکار يهاسازمان برتر منابع از استفاده محصوالت، نیا توسعه يها پروژه یو مال یدانش ،يافزارسخت يازهاین

مقاله  نیدر ا نیبنابرا. دینما یم یالزام يهمکار نیسازمان هم در ا یو اطالعات اساس یحفظ محرمانگ ییاز سو. است يضرور ،يراهبرد
 انیبهمن ماه تا پا یعنوان مورد مطالعه در قلمرو زمانبه ییهوا عیدر سازمان صنا باال فناوري با تتوسعه محصوال يهابا انتخاب پروژه

ـ ا يسپارمرتبط با برون يهاشاخص ،يفاز یو استفاده از روش دلف یشمس 1396سال  در ادامـه و بـا   . شـدند  ییهـا شناسـا  پـروژه  نی
 رندهیدربرگ( سازمان یستگیشا شاملابعاد مربوطه  زرل،یافزار ل نرم در يمعادالت ساختار يسازاز مدل استفادهاز خبرگان و با  ینظرسنج

) تیفیک و زمان ،يافزار سخت نان،یاطم عدم يهامؤلفهشامل ( يازمندین، )يساز کپارچهی و نرم فناوري ،یارتباط راهبرد منابع، يهامؤلفه
مـدل   يهاهیفرض جهینت. قرار گرفتند يدییتأ یمفهوم مدل بستر در و شده لیتشک) یمحرمانگ و یفن يهامؤلفهشامل ( پروژه یژگیو و

توسـعه   يالزم برا يهایستگیها هم شايازمندیسازمان هستند و ن يهايازمندین ي کننده نییتع ها،پروژه نیا يهایژگینشان داد که و
 رانیمد توانند یپژوهش م جینتا. ندارد وجود یستگیشا با هاپروژه یژگیو نیب يو معنادار میاما رابطه مستق کنند، یم نییمحصوالت را تب

 يدر سازمان برا یستگیشا جادیو ا يسپاربرون يمناسب برا يهارا در انتخاب پروژه محصوالت گونهنیامرتبط با توسعه  يهاسازمان
 يها يازمندین يگوپاسخکه  یکنندگاننیدر انتخاب تأم توانند یم نیهمچن رانیمد نیا. رسانند ياری کنندگان نیبلندمدت با تأم يهمکار

  .ببرند بهره قیتحق نیا جینتا از باشند؛ سازمان
  :يدیکل واژگان

  .يازمندین و پروژه ،یستگیشا ، باال فناوري، محصوالت با توسعه، يسپاربرون
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  مقدمه -1

ـ  انجام یداخل طوربه قبالً که ییندهاآیفر و ها تیعنوان انتقال فعالعموماً به يسپاربرون از  بـه  شـدند؛  یم
تجـارت   يروندها نیدارتریاز پا یکیمفهوم  نیکه ا ستین یشک چیو ه [24]شود یم ادی یخارج یگروه
 هـا  شرکت د؛یبه طول انجام 1980 ي دهه يکه تا انتها يسپاردر طول موج اول برون . [26]است یکنون

ـ  يسـپار برون  یاتیعمل يهانهیهز کاهش هدف با را یاصل ریغ يتجار يندهاآیفر ـ در اوا. کردنـد  یم  لی
ـ قابل " مهم اریبس ي مقاله  1990 ي دهه  کـرد یرو [53] 3و پراهالـد  2توسـط هامـل   "1سـازمان  یاصـل  تی
ـ فعال يسـپار ها به بـرون  شرکت  جهیدر نت. کرد یمعرف تیریرا در مد يدیجد پرداختنـد کـه در    ییهـا  تی

 شد ینم محسوب يسپارتنها محرك برون گرید نهیهز ییدست آوردن کارابه. تخصص آنها نبود ي حوزه
 یسـازمان  يندهاآیفر يکردند تا برا یو دانش خارج تیها، قابل مهارت يها شروع به جستجو بلکه شرکت

  .کنند نیهستند؛ ارزش تأم تر دهیچیدارند و پ تیاهم يکه به لحاظ راهبرد
 اکنون ،یسنت يسپاربرخالف برون . [10] کرد دایظهور پ "يراهبرد يسپاربرون" بیو غر دیجد ي واژه
 یکـاف  گـر ید روابـط  قانونمند و یرسم تیریمد نیبنابرا و شدند یم يسپاربرون يتر يراهبرد يها تیفعال
 و مشارکت ،يهمکار. کردند خود کنندگان نیتأم با ترکینزد روابط جادیا به اقدام ها شرکت ،یجهدرنت. نبود

به  گرید يسپاربرون. است شده بدل يسپاربرون روابط تیریمد در يدیکل موضوعات به متقابل ي توسعه
ـ از ط ياعنوان گوشـه بلکه به ست،ین یگرفتن خروج لیانجام کار و تحو يواگذار يمعنا  یکپـارچگ ی فی

ـ  زیـ مشترك، به اکتسـاب و ادغـام ن   گذاري یهو سرما ياست که با گذر از اتحاد راهبرد یسازمان . رسـد  یم
اسـت کـه    یعیطب.  نهفته است يراهبرد يسپارشبکه در برون جادیو ا مشارکت ،يهمکار روح ،نیبنابرا

 يسـپار بـرون  مواهـب  از توانـد  یبـاال نمـ   فناوريو ) CoPS( 4دهیچیپ يها توسعه محصوالت با سامانه
در  ییصنعت هـوا  محصوالت توسعه يهاپروژه. است ازمندیبه آن ن داًیبلکه شد بماند نصیب یب يراهبرد

 روابط از ياشبکهشد که  ادآوری دیبا ییهوا عیصنا در يسپاربرون تیاهم انیب در. رندیگیگروه قرار م نیا
 دیبا عبور از مرحله تول. است گرفته شکل یجهان محدوده در گذشته سال 70 طول در هاشرکت نیب یافق

نبـود؛ مرحلـه    مایسازنده هواپ يهاشرکت نیبر مشارکت در ب یمبن یتوافق چیکه ه 1950در دهه  یداخل
 طـول  در. شـد  داریپد 1960 دهه در جت موتور به یستونیپ موتور از هفناوران ویبا گذار سنار ،يهمکاراول 

 ییاروپـا  5ومیمشهور به فاز کنسرسـ  1970دهه . بود مربوط موتور به مورد سه قرارداد، 6 هر از دوره، نیا
 ومیکنسرسـ  ،ییکـا یآمر يرقبـا  بـا  مثل به مقابله جهت در ییاروپا یاصل يهاشرکت که يا گونه است، به

و  2داسـا  ،1يا يا یب ،7کازا يهاحاصل از شرکت ي شبکه جهینت A300 رباسیا. را توسعه دادند 6رباسیا
                                                        

١ The core competence of the corporation 
٢ Hamel 
٣ Prahaled 
٤ Complex Product Systems 
٥ Consortium 
٦ Airbus  
٧ CASA 
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. گرفـت  شـکل  مایهواپ صنعت در یجهان مشارکت، 1980 دهه در. بود دوره نیا در ،3شلیو ارو اسپ 2داسا

، از )بـزرگ  يماهایبا مصرف سوخت کمتر و قادر به رانش هواپ(از موتورها  يدیتوسعه نسل جد يبرا ازین
-توسعه گونه يها را براو درآمد، شرکت نهیباال بود و از منظر قابل توجه هز اریبس یه و مالفناوران دگاهید

ـ یو انـد  پرت ،4سیطور خاص رولز رو به. شد یرهنمون م ،ياقاره نیاز مشارکت شامل روابط ب ییها  5یتن
  . کردند جادیبرنامه مشارکت شامل سه قاره مختلف را ا نیژاپن اول 7يا یس يا یو جِ 6ویآو اتیف کا،یآمر
سـابق،   سـت یکمون يسقوط کشـورها  لیبه دل 1990دهه  لیاز پشت سرگذاشتن مرحله بحران در اوا بعد

ـ در ا. وستیدهه به وقوع پ نیدوم ا مهیدر ن یصنعت یکپارچگیمرحله   یجهـان  يدوره، بهبـود تقاضـا   نی
و  A380همچـون  (کـرد   جـاد یا یو نظام يرا در حوزه تجار ماهایاز هواپ يدینسل جد يانداز فرصت راه

JSF .(یجهـان  يهـا  گـروه  ظهـور . گرفـت  نـام گستر  جهان مجدد یسازمانده مرحله يالدیم 2000 دهه 
در حال  يا يا یب يها سامانه و 12اس يد يا يا ،11ثونیر ،10گرامن نورثراپ ،9نیمارت دیالکه ،8نگیبوئ
  [25].بود یالملل نیو ب یدر سطوح محل یرقابت ویسنار رییتغ

 انتقـال  ن،یساخته و بنـابرا تر  را سهل فناوري، چرخش يهمکار ؛شود یکه به سازندگان مربوط م ییتا جا
اسـت   ییحوزه تا جـا  نیا فناوري یسطح عموم شیافزا جه،ینت. سازد یم آسان هم را حوزه نیا در دانش

ـ مثال ز. رندیبگ اریدر دسترس را در اخت یفن يها حل راه نیها در نظر دارند که بهتر که شرکت دهـه   در ری
  :تر خواهد کرد موضوع را شفاف ،يالدیم 2010
 شـرکت  به رباس،یا برنامه در)  [37]دارد شهرت ایاسپان EADS CASA نام به اکنون که( کازا حضور
 ندیفرا و) مایهواپ دم پر یطراح( یطراح يفضا در توأمان را یتخصص دانش تا است داده اجازه ییایاسپان

) ییایدر یزن گشت يماهایهواپ دیتول يبرا(23513 ان یس رتکیا برنامه در دانش نیا. آورد دست به دیتول
 شـده  واقـع  استفاده مورد است؛ ساخته همراه ياندونز 14رگانتاراید شرکت با را ییایاسپان شرکت که [19]
 سـوار  را هـا  پنـل  آن يبرا و شود یم محسوب هم نگیبوئ يبرا اي کننده ینتأم ،ییایاندونز شرکت. است

 زمـان هم طوربه نگیبوئ و رباسیا دیتول ندیفرا يبرا الزم فناوري از رتکیا برنامه ق،یطر نیا به. کندیم
ـ تول فنـاوري  چرخش يبرا یرمستقیمغ يها کانال رگانتارا،ید و کازا ق،یطر نیبد. کند یم استفاده ـ  دی  نیب

                                                                                                                                             
١ BAE 
٢ DASA 
٣ Aerospatiale 
٤ Rolls-Royce 
٥ Pratt & Whitney 
٦ Fiat Avio 
٧ JACE 
٨ Boeing 
٩ Lockheed Martin 
١٠ Northrop Grumman 
١١ Raytheon 
١٢ EADS 
١٣ Airtech CN٢٣٥ 
١٤ Dirgantara 
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  ).1شکل( هستند نگیبوئ و رباسیا

  

  يهمکار لبدر قا هابرنامه و هاشرکت نیب دیتول فناورياز چرخش  يانمونه - 1 شکل
  

ـ    یو رقابت ی، بلکه روابط مشارکتيسازکپارچهی ندآیفرتنها  نه ما،یشاخصه حوزه هواپ  نیدر قالـب شـبکه ب
 یژگـ یو) يو در نظـام همکـار   ییدر مورد بـازار نهـا  (رقابت و مشارکت  بیترک نیا. ها هم هستشرکت
ـ ز اریکه اثرات بس دهدیحوزه را نشان م نیا يساختار ـ مشـارکت ا . را بـر عرضـه و تقاضـا دارد    يادی  نی

صـورت تـوأم    محصوالت بازار را بـه  تیفیتنوع و ک ،یو مشارکت یکه روابط رقابت کندیرا بازگو م قتیحق
 يندهاآیاشاره کرد که رقابت، سازندگان را به سمت فر دیباهم  یفیتدر رابطه باک. دهدیقرار م ریتحت تأث

 در هـم  را عملکرد/ متیشود و بهبود رابطه ق یرهنمون م ،فناوري/ متیق ینوآورانه باهدف کاهش منحن
 کـاهش  بـا  را هـا شـرکت  نیب یفن يکارهاراه گسترش ،یمشارکت روابط ن،یا بر عالوه. داشت خواهد یپ

  .[9]کندیم لیتسه ما،یهواپ در یکل بهبود جادیا و روانیپ و نوآوران نیب فاصله
 همچـون  دهیچیپ يها سامانه با محصوالت يبرا آن قالب در يهمکار و شبکه جادیا حوزه در و رانیا در

 سـاخت  يبـرا  یصـنعت  يهـا دانشـگاه  از یکی و صنعت يهمکار. دارد وجود یاندک تجربه ،ییهوا صنعت
 يمتعـدد  مشـکالت  با ها يهمکار نیا. شمار است انگشت يهاتالش نیا از يا نمونه نفره 120 يمایهواپ
 يسـو  از يسـپار  بـرون  و شـبکه  جادیا به اعتقاد ،یسازمان منعطف يساختارها ،منظم یمال منابع ینهدرزم

 یاسیس مشکالت ،يراهبرد اتحاد جادیا ییتوانا اطالعات، درز از يریجلوگ ،يمعنو تیمالک حفظ ران،یمد
 نـه یزم نیا در مؤثر يهاشاخص و هامؤلفه ابعاد، ارایه نهیدر زم پژوهش بنابراین،. مواجه هستند میو تحر

  .است يضرور هفناوران يهايهمکار نیچن در تیموفق يبرا
ـ تحق نهیشیپ و ينظر یمبان انیب به دوم قسمت در و مقاله نیا در ـ  يهـا يهمکـار  قالـب  در قی  ه،فناوران

در قسـمت   قیـ روش تحق. مؤثر پرداخته خواهد شد يرهایو احصاء متغ دهیچیپ يها محصوالت با سامانه
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 زیـ قسمت پنجم ن. گردد یم انیدر قسمت چهارم ب مدل ارایهو  هاداده لیتحلسوم موردبحث قرارگرفته و 

  . اختصاص خواهد داشت شنهاداتیپ هیاراو  يریگجهینتبه 
  
  قیتحق نهیشیپو  ينظر یمبان -2

و توسعه  قیتحق يهادر قالب پروژه يهمکار اتیمقاله، ابتدا به ادب يدیکل میقسمت به طبع مفاه نیدر ا
ـ کل يهـا  یژگیوو در انتها به  دهیچیپ يهاو سپس محصوالت با سامانه  نـه یهمکـاران در زم  شـبکه  يدی

  .شود یپرداخته م دهیچیپ يها و توسعه محصوالت با سامانه قیتحق يهاپروژه
   هفناوران يهمکار -2-1

ـ در دن یرقابت يهاتیمز به یابیدست يبرا هاسازمان يراهبردها از یکی کسـب و کـار، تمرکـز بـر      يای
. [33،64]ها با منابع خـارج از سـازمان اسـت    در انجام بسیاري از فعالیت يهاي اصلی و همکار شایستگی

 زیمتمـا  يهـا آنهـا را بـه گونـه    قیـ طر نیو بد کنند یم دیبر نوع همکاران تأک یقاتیمطالعات تحق شتریب
ـ کرده و ب يبندمیتقس یو افق يعمود ،یخصوص-یعموم يهمکار ـ  انی ـ کـه انگ  کننـد  یم  ،يهمکـار  زهی

  .[18،43] متفاوت است اریبرحسب نوع همکار، بس
ـ تحق يها ارتباط با پروژه يهمکار یسازمان يها از گونه ی، برخنگري یبا جزئ [19]و همکاران 1زایک و  قی

  . شود یبه آن اشاره م 1اند که در جدول  کرده انیرا ب دهیچیپ يها توسعه محصوالت با سامانه
  [19]و توسعه قیدر تحق يهمکار يبرا یسازمان يها گونه -1 جدول

  شرح  یگونه سازمان
ــرما ــذاري یهســ  گــ
  2مشترك

ـ بن يگـر یشـرکت د  بـا را  یسهام طیبا شرا یمشترك رسم گذاري یهشرکت، سرما کی یگاه  انی
 بر ز،ین موارد یبعض در. شود یخلق م ،یه مشخصفناوران يباهدف نوآور یو شرکت سوم گذارد یم

ـ  شکل يگذار هیسرما نهیزم در یتوافقات سازمان، چند انیم قرارداد کی اساس ـ گ یم  واقـع  در. ردی
 از کـدام  هر که است یمتفاوت یحقوق طیشرا در مشترك، يگذار هیسرما روش دو نیا یاصل زیتما

 در مسائل همه ز،یچ هر از قبل شراکت، نوع نیا در. دارند تیمالک سهم اختصاص درها  روش نیا
  .شوند یم مشخص یروشن به ،یابیبازار و دیتول تا گرفته قیتحق از قبل از ،گذاري یهسرما اهداف

ــتحق ــعه  قیـ و توسـ
  3مشترك

ـ ( فنـاوري طور مشترك و در مـورد   که به کند یتوافق م گرید يها شرکت با شرکت کی رشـته   ای
  . و توسعه انجام دهند قیتحق ،یسهام يریو بدون درگ یمشخص) هفناوران

ـ  يبه هدف مشـترك نـوآور   یابیدست يبراخود را  ي هفناورانشرکت منابع  کی   4اتحاد بـدون  (ه فناوران
ـ ا. گذارد یم اشتراك بهها  شرکت گرید با) یسهام يریدرگ  مشـابه  یجهـات  از هـا  یمـان پ نـوع  نی

                                                        
١ Chiesa 
٢ Joint venture 
٣ Joint R&D 
٤ Alliance 
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 بازارمحور يها پروژه اساس بر آن یريگ جهت که تفاوت نیا با اما است یقاتیتحق هاي یومکنسرس

 و هـدف  يداراهـا   پـروژه  نیا معموالً. ندارد هیپا قاتیتحق يها پروژه بر يدیتأک و شود یم نیتدو
  .است شده فیتعر و مشخص زمان

ـ  يهـا  شاخه و کسب فرصت کیشرکت جهت عقب نماندن از قافله در  کی  1شبکه جادیا  يه و رونـدها فناوران
  .کند یم جادیاز روابط را ا يا شبکه ،یتکامل

ـ  رونیه را به بفناوران هاي یتشرکت، فعال کی   2يسپار برون و آنگـاه بـه سـهولت     کنـد  یاز قلمرو خود واگذار م
  .آورد یمربوطه را به دست م یخروج

  
ـ  يبند جمع در چهآن ـ ا گفـت  تـوان  یم ـ  يهمکـار  مفهـوم  کـه  اسـت  نی  رفـع  يبـرا  يکـار راه ه،فناوران

 يروشن در بستر نوآور یافق شیو گشا سازمان، کی در یانسان منابع و یمال ،یدانش ،یفن هاي یتمحدود
 نظـر  مـد  مقالـه  نیا درچه آن. شود یم فیتعرها  سازمان نیب یکپارچگی از یفیطمفهوم در  نیا. باز است

ـ تـا اوا  1980 ي دهـه ( یسنت حالت در چند هر که است يسپاربرون نام به فیط نیا از یقسمت است؛  لی
 قـرار  یکپـارچگ ی نیتـر کـم  در)) TCE3( معامله نهیهز اقتصاد انداز چشم بر کامل ياتکاو با  1990دهه

 محـور  منبـع  نگـرش  اسـاس  بـر  و 2000 ي دهـه  لیتا اوا 1990 ي دهه لیاز اوا(با گذر زمان  اما داشت؛
)RBV4 (یلیتبد يسپارو برون يراهبرد يسپاربه برون )هیبه بعد و بر اساس نظر 2000 ي دهه لیاز اوا 

ـ ا در. اسـت  یدر قامت کنـون  يباالتر یکپارچگی يدارا عتاًیکرد و طب دایتکامل پ) یسازمان يها  ریسـ  نی
 ي توسعه و) یسازمان ندیفرا هدفبا ( يراهبرد ياتحادها بر بیترت به يسپاربرون روابط تیریمد تکامل،
 محصوالت در یتوجه قابل گاهیجا و است استوار) خالقانه و یدانش اریبس يها پروژه هدفبا ( یمشارکت

  .دارد) شد خواهد اشاره آن به ادامه درکه ( دهیچیپ يها سامانه با
  باال فناوريو  دهیچیپ يهاسامانهمحصوالت با  -2-2

و ارزش  یدگیـ چیو ارزش باال هستند کـه پ  فناوريبا  ياهیاقالم سرما ده،یچیپ يها محصوالت با سامانه
پـرواز،   يسـازها هیشـب  ،یمخـابرات  يهـا سـتم یس: نـد از اعبارت ها یستمس نیاز ا ییهانمونه. دارند ییباال

 يها ستمینفت، س یساحل زاتیتجه ،ییهوا کیکنترل تراف يهاستمیها، سیبا سرعت باال، کشت يقطارها
انباشـته کـم،    يدارا ای 5عنوان اقالم منحصر به فرد، بهمحصوالت نیا. بار ییجابجا يها ستمیسالح و س

ـ   ارتبـاط  يدارا و متنـوع  ، متعـدد  ي شـده  سـازي  یشخص يها مؤلفه يدارا  يو بـرا  [3،55،56] (6یدرون
خبرگـان   یبرخـ [42 ,22]. شـوند  یشده عرضه م سازي یصورت سفارش خاص به يکنندگان تجار مصرف

، "سـلطان " نـام  با محصوالت نیا از ،)پژوهش یاکتشاف يها مصاحبه یدر ط(صنعت  یو اهال یدانشگاه

                                                        
١ Networking 
٢ Outsourcing 
٣ Transaction Cost Economics 
٤ Resource Based View 
٥ One-off 
٦ Customized, interconnected components 
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 در يدیکل نقش دهیچیپ يها سامانه با محصوالت. کنند یم ادی زین ادیز 2تیو مرتبط با جمع 1يا رشته چند

ـ  توسعه منظور به يتوانمندساز و یريگ شکل د،یجد هاي فناوري اشاعه  در ياقتصـاد  و یصـنعت  ه،فناوران
ـ  يباز توسعه حال در و یافته توسعه يکشورها ـ ا توسـعه  و ينـوآور  يبـرا . [4]کننـد  یم  محصـوالت،  نی

ـ قابل ازانـد   عبـارت  کـه  اسـت  یـاز موردن یخاصـ  هاي یتقابل ـ  يهـا تی ـ تول و سـاخت  تسـت،  ه،فناوران       د،ی
 تیریمـد  کالن، يها پروژه تیریمد و يزیر برنامه ،يهمکار و تعامل ،يساز شبکه سامانه، يسازکپارچهی

 هاتیقابل نیا مطالعه کیدر . [5]يمشتر با تعامل و بازار تیریمد باالخره و یسازمان برون و درون دانش
 پـروژه  گـرفتن  نظـر  در با و دهیچیپ يها سامانه با محصوالت در ينوآور تیموفق یاتیح عوامل عنوانبه

 یحـاج  &, يمحمـد , ینیحسـ (شـد  یبررسـ  یمطالعـات  مـورد عنوان  به ییهوا عیصنا سازمان یمل بالگرد
ـ انـد؛ ا حوزه را توسعه داده نیا اتیکه ادب ینیمحقق. )2016, ینیحس از  یمحصـوالت را شـاخه خاصـ    نی

و  هـا  هـادي  یمـه ن ،یلانبوه مثل اتومب دیبا تول ياز محصوالت عاد زیدانند که متمایم یمحصوالت صنعت
ـ  کی یصنعت يگذارهیاز سرما یتوجه و درصد قابل [23،30]معمول هستند یلوازم برق تواننـد  یکشور را م

ناخالص  دیاز تول% 11کنند که یم انیب [44]و داجسون يمثال، مود يبرا.  [14]دهندبه خود اختصاص 
گـزارش   [8]آکا و همکـاران . تعلق دارد دهیچیپ يها کشور به محصوالت با سامانه کی) GDP( 3یداخل
ـ تول يانگلستان برا GDPاز  دهیچیپ يها محصوالت با سامانه اند که سهم داده  يو سـاخت، در انتهـا   دی

ـ چیپ يها است که محصوالت با سامانه نیتر ا اما موضوع مهم. بوده است% 19 يالدیم 90دهه  اثـر   دهی
 ينـدها یفرا يمورداستفاده برا يها مثال دستگاه يبرا. محصول هم دارند يها دسته گریبر د یتوجه قابل

ـ  يبنـد  دسـته  دهیـ چیپ يهـا  اغلب تحت عنوان محصوالت با سـامانه  ،محصوالت انبوه دیتول و  شـوند  یم
ـ که قصـد تحق  یسازمان. ]24[ آیند یحساب م به ياز محصوالت عاد ياریبس ي هیستون پا ن،یبنابرا و  قی

ـ و پا 4یطـ یمح يهـا امکانات آزمون دیمحصوالت را دارد؛ با نیتوسعه در مورد ا . را داشـته باشـد   5يداری
  .دهند انجام را6يعملکرد يهاآزمون توانندیم فقط ها یانبن همکار همچون دانش يهاشرکت

و  دهیچیروابط پ يباال دارا فناوري با محصوالت ،يعاد محصوالت با سهیمقا در گفت توانیم ،درمجموع
ـ  دیتول يکارکرد چندگانه بوده و به ازا يها هستند، دارا مؤلفه انیم یرخطیغ  يبـاالتر  نـه یواحـد، هز  کی

 یو مهارت یدانش هاي يورود. دهه است نیبوده و معموالً چند تر یمحصوالت طوالن نیدوره عمر ا. دارند
 نـد آیفراز لحـاظ  . آنها حاکم است يها مؤلفه نیب يمند و نظام یو ساختار سلسله مراتب طلبند یم یمتنوع
 تیـ خالق و یريپـذ  انعطـاف . هستند کاربرمحور و بوده افراد نزد اندوخته تجربه و دانش بر یمبتن ،ينوآور
 ،یرقـابت  ياز لحاظ راهبردها. برخوردارند ماژوالر ينوآور و یتیماژوالر يباال سطح از و دارند ازین ییباال

                                                        
١ Multidisciplinary 
٢ Population related 
٣ Gross domestic product 
٤ environmental 
٥ reliability 
٦ functional 
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ـ کل یسـتگ یعنـوان شا  سامانه به سازي یکپارچهو توسعه محصول هستند،  یمتمرکز بر طراح در آنهـا   يدی

ـ اسـت و در نها  يآنها جار يهاپروژهدر  یچند بنگاه ياتحادها تیریمطرح است و مد از نظـر بـازار،    تی
و تحـت کنتـرل    یقـانون  ،یاسـ یبازار س دهد، یبا ارزش باال در مورد آنها رخ م یمبادالت در تعداد کم ول

  . بر آنها حاکم است) دینه شد( یو رقابت نسب شود یبر اساس مذاکره انجام م گذاري یمتدارند، ق
  دهیچیپ يهاسامانهو توسعه محصوالت با  قیتحق يها همکاران در پروژه شبکه يهایژگیو -2-3

 شـبکه  جـاد یاثر بر ؤعوامل م ،ییبا خبرگان صنعت هوا یمرتبط و مصاحبه اکتشاف اتیبر اساس مرور ادب
ـ ا توسـعه  و قیتحق يها پروژه ینهدرزم يسپار برون و همکاران ارائـه   2نـوع محصـوالت ، در جـدول     نی

ـ  یمطالعات مورد در هاشاخص نیا وجود. شود یم ـ کل نقـش  ده،یـ چیپ محصـوالت  ای     بـه  میتصـم  در يدی
  . دارد يسپاربرون

  دهیچیپ يهاو توسعه محصوالت با سامانه قیتحق يهاپروژه يسپاربرونمؤثر در  يهایژگیو -1 جدول

 نماد  منابع هاشاخص فیرد

 C1 [15] در پروژه ازیمورد ن زاتیتجه 1بودن خاص 1

2 
 هـر  يبـرا  اسـتاندارد  وجود و محصول بودن ماژوالر
  دیتول از مرحله

[52] 
C2 

 C3  خبرگان سازمانمنعطف  ساختار 3

4 
 يها يازمندین قیدق بینی یشسازمان در پ ییعدم توانا

 )هفناوران نانیاطمعدم ( یفن
[17،21،23،29،30،44،46،47،49،55،60،62] 

C4 

ـ ت بـا  همراه قطعات وها  ماژول ادیز تعداد و تنوع  5  راژی
  دهیچیپ محصول محصوالت نییپا

[16،23،29،30،44،46،49،55]  
C5 

 C6 [11،28،31،32،34،38،39،40،41،54،63،67]  تیفیک شیافزا 6

7 
 يارتقـا  يبـرا  کننـده  ینبا تـأم  ياتحاد راهبرد جادیا

 محصول
[11،25،28،31،32،34،38،39،40،41،54،63،67] 

C7 

ـ از طر سـازمان  يبـرا  یرقابت تیمز جادیا تیقابل  8  قی
   پروژه انجام

[13،48،59]  
C8 

 C9 خبرگان منظم  یمال منابع 9

10 
و برتـر   یسازمان به منابع تخصص) یکاف( یدسترس

 کننده ینتأم
[36،45،58] 

C10 

 C11 [11،16،28،31،32،34،38،39،40،41،54،63،67] کاهش زمان توسعه محصول 11
 C12  خبرگان   سازمان یاساس اطالعات درز سکیر  12
 C13 [12،36] يتقاضــا بینــی یشپــ يبــودن و دشــوار نامشــخص 13

                                                        
١ Asset specificity 
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)                                                                                                                            در بازار نانیعدم اطم(پروژهمحصول 

 C14  [50،61]  ییایجغراف یکینزد و مکان  14
 C15 [27،50،51،59] یناناطم قابل کنندگان ینتأم وجود 15
 C16  خبرگان يسپار برون در سازمان ییکارفرما تیقابل 16
 C17  [20،47،65]  اندازه سازمان   17

18 
 آنان تیقابل و يسپار سازمان به برون رانیاعتقاد مد 

 آن سازي یادهپ در
 خبرگان

C18 

19 
ــد ــازمان يتوانمنـ ــد در سـ ــاط تیریمـ ــا ارتبـ  بـ

 )1SRM(کنندگان ینتأم
 خبرگان

C19 

20 
شـامل  (سـامانه   سازي یکپارچهسازمان در  يتوانمند

و دانـش   3تیریو مـد  2یهمـاهنگ  يتسلط بر ابزارها
 )سامانه يهامربوط به مولفه

[16, 22،52] 
C20 

 C21 [50]   یموضوع یکینزد  21

  
  .شود یم پرداخته باشد؛ ابهام محل تواند یم که 1 جدول در مذکور يها شاخص یبرخ حیتوض به ادامه در
 غیرقابل و فرد به منحصر زاتیتجه يبرا يگذارهیسرما :پروژه ازین مورد زاتیتجه بودن خاص 

 کننـده  تأمین يسو از) خاص حوزه کی در شده عیتجم دانش ای یشگاهیآزما زاتیتجه مثل( یانتقال
. ماندیم یباق استفاده بدون آن، از خارج و پروژه اتمام از بعد زاتیتجه نیا و شود یم انجام پروژه در

 کننـده  تـأمین  به یاضاف نهیهز پرداخت از يریجلوگ يبرا مواقع نیا در که است داده نشان مطالعات
 و نـدارد  آن از اسـتفاده  و زاتیتجه آن يبرا یمناسب کشش بازار پروژه، اتمام از بعد کهنیا دلیل به(

 قـدرت  کـاهش  و يو طلبانـه  فرصـت  رفتـار  ،)اسـت  بـر  هزینه ،کننده تأمین دست در آنها از حفاظت
ـ دل بـه  البتـه . [57]شـود  مـی  اسـتفاده  يسـپار درون از سـازمان،  زنی چانه  پـروژه،  بـودن  خـاص  لی

 توانیم نباشد؛ سازمان یاصل تیمز جزء پروژه انجام و شود افتی یمناسب کننده تأمین که درصورتی
 .نمود يسپاربرون

 ـ ا درکاررفتـه   بـه  يشـرفته یپ هـاي  فناوري به توجه با  :سازمان منعطف ساختار    محصـوالت،  نی
 با متناسب دیبا ساختار نیا بلکه. داد انجام شده نییتع شیپ از یسازمان چارچوب در را آنها توانینم

ـ  توسعه، الزامات و زمان ،یقاتیتحق يفازها محصول، عمر دوره ،فناوري نوع  نیبنـابرا . شـود  یطراح
 نیدارد، بد يادیز سکیمنعطف، ر ریباال در سازمان غ فناوري با محصوالت توسعه يهاپروژهانجام 

 .رودیم نیب از آن تداوم امکان و شده متوقف هیاول يهاقسمتصورت که انجام پروژه در همان 

                                                        
١ Suppler relationship management 
٢ coordination 
٣ governance 
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 1پروژه مگا و بوده یبزرگ ابعاد يدارا باال فناوري با محصوالت توسعه يهاپروژه :منظم یمال منابع 
 نیتـأم  بهنسبت  ییباال تیحساس يدارا ،نیبنابرا. ندیآیمبه حساب ) مایموتور هواپ: مثال عنوانبه(

 زمـان  بـا  متناسبصورت  به یمال منابع اگر. باشد برقرار امر نیا در دیبا یخاص نظم و هستند بودجه
 يبـاالتر  اریبس هاي ینههز با آن مجدد ادامه انجام، در ریتأخ خاطر به اوالً نشود؛ نیتأم پروژه انجام
 گـذر  بـا  اسـت  ممکن محصوالت، نیا يها مؤلفه یزمان تیحساس به توجه با یاًثان بود، خواهد همراه
 .نباشد ياقتصاد صرفه يدارا آنها با پروژه ادامه که شوند نیگزیجا يدیجد هاي فناوري زمان

 راهبرد کی تنها يسپاربرون :کننده ینو برتر تأم یسازمان به منابع تخصص) یکاف( یدسترس 
ـ فعال یمراتب سلسله یسازمانده از یناش يها نهیهز کاهش يبرا  يبـرا  يابـزار  بلکـه  سـت ین هـا  تی

 در يراهبـرد  یگـر د عبـارت  بـه  اسـت،  یخـارج  ينهادهـا  از برتر يها تیقابل و دانش منابع، لیتحص
 سـازمان )  RBV( محـور  منبع نگرش ي نهیزم در ستیبا یم يسپار برون ن،یبنابرا. منبع يجستجو

 .شود یبررس
 نیدر ا جاکهآن از : آن سازي یادهپ در آنان تیقابل و يسپارسازمان به برون رانیاعتقاد مد 

بسته حـاکم   يوجود دارد؛ اگر نگاه نوآور یرسامانهشامل سامانه و ز يادیز يهامجموعه ریز هاپروژه
 یکارکنـان  دسـتمزد  و حقـوق  صـرف مربوط به پـروژه   منابع وبزرگ خواهد شد  اریباشد؛ سازمان بس

 اوقـات  ریسـا  در آنهـا  يکـار یب و کننـد یم پروژه صرف را خود زمان از يمحدود بخش که شود یم
 ییو توانـا  هـا تیقابلبه  دیبا يسپاردر برون ،نیبنابرا. دهدیم شیافزا اریبس را سازمان سربار نهیهز
ـ دکـه   ياگونـه بـه . آنها در سازمان توجه شـود  تیریمد  توسـعه  يهـا پـروژه در  2بـاز  ينـوآور  دگاهی

ـ باال حاکم  و تمام الزامات ا فناوري با محصوالت در مـورد عناصـر خـارج از مجموعـه      ينـوآور  نی
 .شودسازمان برقرار 

 ـ  يسـپار  برون( کردیدو رو نیاز ا یکیکوچک معموالً تنها  يها سازمان :اندازه سازمان توسـعه   ای
عمومـاً  . [65]برنـد  یم بهره یبیترک کردیرو از بزرگ يها سازمان که یدرحال گزینند یبرم  را) یداخل

حرکـت   يسـپار کوچک به سمت بـرون  يها نسبت به سازمان يشتریبزرگ با احتمال ب يها سازمان
حـداقل   انـد  یـل و توسـعه دارنـد و ما   قیتحق يها پروژه يشتریها تعداد ب سازمان نیاچراکه  کنند یم

 . [47]کنند يسپاراز آنها را برون یبرخ
 بـه  سـازمان  رانیمـد  اعتقـاد  بـا  ینگتگـا نموضوع هم ارتبـاط ت  نیا :سازمان ییکارفرما تیقابل 

بـاال،   فناوري با محصوالت توسعه يها پروژه يسپاربرون يبرا. دارد بسته و باز ينوآور يکردهایرو
کشـور   یچـارچوب قـانون  ( يقرارداد ،یباشد و بتواند الزامات فن يا حرفه يکارفرما کی دیسازمان با

 . کند تیو کنترل پروژه را  رعا) کارمانیمتبوع پ

                                                        
١ Mega Project  
٢ Open Innovation 
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آنها و عوامل مؤثر  خودمذکور در مورد  هاي یژگیو به توجه با باال فناوري با محصوالت توسعهازآنجاکه  

 و شـبکه  قالب در يهمکار است؛ سازمان یتیریمد و یفن توان از خارج ،يسپار برون و همکاران شبکهبر 
ـ  به محصوالت نیا دیتول تداوم يبرا یاتیح ازین کی ،يسپار برون ـ آ یشمار م ـ  روابـط  ییو شناسـا  دی  نیب

ـ ا يسـپار  برون و شبکه جادیا ◌ٔ ینهدرزم ؤثرها و ابعاد م شاخص ـ عنـوان   بـه  محصـوالت،  نی  شـکاف  کی
  . است مطرح یقاتیتحق
ـ گرچـه ب . اسـت  ییهوا عیصنا سازمان يها مقاله پروژه نیا یمطالعات مورد ـ جزئ انی ـ مربـوط بـه ا   اتی  نی
ـ ا توانـد  یروبروسـت امـا درمجمـوع مـ     یمحرمـانگ  تیها با محـدود  پروژه  نیشـروتر یسـازمان را از پ  نی

ـ و توسـعه، تول  قیدر کشور دانست که با تحق ییها سازمان چـون   اي یچیـده محصـوالت پ  يو نگهـدار  دی
 ییمـا یهواپ عیصنا ي رندهیدربرگ) صنعت( یرمجموعهز 5 يسازمان دارا نیا. و بالگرد سروکار دارد مایهواپ

 بـالگرد،  نـوع  9 و ییهـوا  موتـور  نـوع  18 ما،یهواپ نوع 19 از شیب یاساس راتیتعم ینهدرزم فعال( 1رانیا
، )ینیتورب يموتورها و یکرپ پهن يهاانهیآش مختلف، يها پرنده یدکی قطعات انواع جت، يموتورها ساخت

 يبالگردهـا  ناوگـان  نیسنگ راتیتعم بانیپشت ینتر بزرگ( 2رانیا يبالگردها يو نوساز یبانیشرکت پشت
 يماسـاز یهواپ عی، شرکت صـنا )شناور ستمیس و اهیس جعبه بالگرد، ساخت گوناگون شعبات يدارا و کشور

و پهبـاد   لومتریک 2000 از شیب برد با نفر 52 تیظرف به 140رانیادار  ملخ جت يمایسازنده هواپ( 3رانیا
 و ریتعم ،یدفتر طراح ما،یهواپ بدنه ساخت مخصوصدارنده  نگه و قاب شرفتهیپ هاي یستمس يدارا ل،یاباب

 انـواع  فـروش  از پـس  گسـترده  خدمات هیساخت و ارا ،یفعال در طراح(  قدس عی، صنا)هواناوها ساخت
ـ نجـات و فـرود خودکـار و غ    يچترهـا  ملـخ،  انواع يبهساز و دیتول ن،یسرنش بدون يها پرنده و پهباد  ری

ـ الکترون يهـا  سـتم ی، سینیکنترل زم يها ستگاهیو ساخت ا یطراح خودکار،  يربرداریتصـو  ،يپـرواز  کی
پـژوهش  (  ییهوا عیو پژوهشکده سازمان صنا) یکیونیو او یکیاپت یابیره و يریردگ ،یابی هدف ،ییهوا

 ن،یو بـدون سرنشـ   دار نیسرنشـ  يو ساخت انواع هواگردهـا  یطراح ،ییمحصوالت هوا فناوري نهیدر زم
ـ گ بـا بهـره   هـا  سـتم یو س يا سازه ،یکینامیرودیآ يها خدمات تست ارایهو ابزارآالت،  ها ستمیرسیز از  يری

 يها دوره يبرگزار ،ییهوا محصوالت ياستانداردساز و يمستندساز ،یتونل باد مل ومعتبر  يها شگاهیآزما
اسـت  ) ییهوا صنعت حوزه در ها شگاهیآزما و یطراح دفاتر ارتقاء و توسعه بلندمدت، و مدت کوتاه یآموزش

  ]. 64و  63[
  .آمده است 2در شکل  1404سازمان در افق  نیا تیموفق يالگو

                                                        
  صها 1
  پنها 2
  هسا 3
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  [6]1404 افق در تیموفق يبرا ییهوا عیصنا سازمان يالگو - 2 شکل

  
   قیروش تحق -3

ـ ترت بـه  کرد،یرو و زمان استفاده،حاضر از نظر هدف،  پژوهش  یمطالعـات  مـورد  ،يکـاربرد  ،یفیتوصـ  بی
 انجـام  مراحل. است یشیمایپ داده يگردآورد روش با یکم یپژوهش مجموع در واست  یاسیق و یمقطع

  :است لیذ شرح به پژوهش
 احصـا  پـژوهش  موضـوع  بـا  رابطه دراثرگذار  شاخص 21تعداد  ،يا از مطالعه کتابخانه پس 

 یاز اسناد مربوط به شبکه همکاران که توسط مؤسسه آموزشـ  يا در منابع کتابخانه. دیگرد
از منابع دست  نیهمچن. شده است؛ استفاده شد نیتدو ییهوا عیمرتبط با صنا یقاتیو تحق

بهره گرفته  زیانجام شده ن هاي نامه یانها و پا اول همچون مقاالت مرتبط و پراستناد، کتاب
معتبـر   يها داده گاهیدانشگاه که با پا یکیسامانه الکترون قیبه مقاالت از طر یدسترس. شد

 .دارد؛ انجام گرفت يقرارداد همکار
 از متخصصان سازمان  نفر 20(نظر خبرگان  يآور ، جمع)1 وستیپ( پرسشنامه از استفاده با

ـ فعال دهیچیپ يها سامانه با محصوالت توسعه و قیتحق نهیزم درتابعه که  يها و شرکت  تی
 . دیرس يانجام شد و در دو مرحله به اشباع نظر يفاز یدلف قیاز طر) دارند 

 17 معـادالت   يسـاز  و با استفاده از مـدل  یصورت اکتشاف حاصل از مرحله دوم به شاخص
 انسـازم موضـوع در   نینفر از متخصص 246از  یبا نظر سنج( زرلیافزار ل در نرم يساختار
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 .مدل مورد استفاده قرار گرفت ارائهجهت ) ییهوا عیصنا

 قـرار   دییو تأ یمورد بررس زرلیافزار ل نرم یبا استفاده از خروج زیبرازش مدل ن يها شاخص
 . گرفتند

 عیو توسعه در حـال انجـام در سـازمان صـنا     قیتحق يها پژوهش پروژه نیا یمکان قلمرو 
ـ تا پا بهمن یشده در محدوده زمان يآور اطالعات جمع  ،یاست و به لحاظ زمان ییهوا  انی

 . بوده است 1396
پـژوهش   يها شاخص يکه محتوا صورت ینبد. محتوا استفاده شد ییاعتبار پرسشنامه، از روا نییتع يبرا

ـ دانشگاه که مسلط به روش تحق دینفر از اسات 10به استحضار   و دیرسـ  ؛و موضـوع پـژوهش هسـتند    قی
ـ تحق يهـا  ها با مفهوم شـبکه همکـاران در پـروژه    شاخص قیتطب يالزم در راستا راتییتغ و توسـعه   قی

محصـوالت اعـم از    یصورت عام بودند و  تمام به هیاول يها شاخص یبرخ. انجام شد دهیچیمحصوالت پ
 هدیچیمرتبط با محصوالت پ يها محتوا، تنها شاخص ییبا انجام روا. گرفتند یرا در برم يمحصوالت عاد

که نـامرتبط بودنـد؛    یبرخ. انجام شد  يساز ها که مبهم بودند؛ شفاف شاخص یدر مورد برخ. ماندند یباق
 اسـت  بـوده  صورت ینبد هم ینظرسنج مراحل. داشتند؛ ادغام شدند ییکه اشتراك معنا ییها حذف و آن

. شد يآور جمع آنان یاصالح نظرات و گرفت قرار دیاسات قضاوت معرض در پژوهش يها شاخص ابتدا که
ـ یتکم نظـرات  و گشت ارائه شانیا به شده اصالح پرسشنامه مجدداً  مرحلـه  نیسـوم  در. شـد  افـت یدر یل

ـ تکم يبـرا . گرفت قرار محترم دیاسات یتمام دییتأ مورد پرسشنامه  نظـرات  از اسـتفاده  بـا  پرسشـنامه  لی
ـ  يرهـا یدارد؛ از متغ یفیها حالت ک پاسخ آن تیازآنجاکه ماه متخصصان، و از  ینظرسـنج  يبـرا  یکالم

 مـورد  در خبرگـان  نظـر  کسـب  هـدف  با پرسشنامه. انجام محاسبات استفاده شد يها برا آن يمعادل فاز
ـ ا ،ییرهـا یمتغ قیاز طر دیلذا خبرگان با. شده است یطراح پژوهش موضوع ـ م(ریمقـاد  نی ـ را ب) زانی  انی

 ییرهـا یهستند، لذا استفاده از متغ لیآنها دخ يها ها و پاسخ بر سؤال يکه عوامل متعددجااز آن. کردند یم
واضـح اسـت کـه     ل،یدل نیبه هم. خبرگان را در اظهار نظر دچار مشکل خواهد کرد ،یقطع يها با ارزش

ماننـد کـم،    یفـ یک يرهـا یاسـتفاده از متغ . دهـد  یرا به خبرگان م يشتریعمل ب يآزاد ،یفیک يرهایمتغ
. کند یم جادیرا ا يگریمشکل د کنیل. حل خواهد نمود يادیمشکالت فوق را تا حدود ز... و ادی، زمتوسط

متفاوت افراد نسبت  اتیخصوص. ستین کسانی اد،یز ایکم : مانند یفیک يرهایافراد نسبت به متغ تیذهن
 رانـه یگ اننگرش آس یو برخ رانهیگ افراد نگرش سخت یبرخ نکهیاثرگذار است، مانند ا یفیک يرهایبه متغ

 يرهـا یمتغ يبـر رو  لیوتحل هیتجز جهیدر نت. هستند نیبدب گرید یو برخ نیب از افراد خوش یدارند، برخ
 ،یفـ یک يرهایدامنه متغ فیبا تعر لیدل نیبه هم. مختلف، فاقد ارزش خواهد بود ریو تعاب تیمنتج از ذهن

آنها در جدول  يو معادل فاز یکالم رهایمتغ نیا. ها پاسخ خواهند داد به سؤال کسانی تیخبرگان با ذهن
  .موجود هستند 3
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  [1]یکالم يرهایمعادل  متغ یمثلث ياعداد فاز  -3 جدول

 یمثلث يعدد فاز یکالم يها ریمتغ

 )75/0و1و1( ادیز یلیخ ریتاث

 )5/0و75/0و1( ادیز ریتاث

 )25/0و5/0و75/0( متوسط ریتاث

 )0و25/0و5/0( کم ریتاث

 )0و0و25/0( کم یلیخ ریتاث

  
ـ  فازي و نیانگیم آوردن به دست براي ـ  فـازي  نیهمچن ـ م یزدائ ـ از روش  نیانگی  شـده توسـط   یمعرف

  ). 5 و 4روابط موجود در جداول  بیبه ترت(شد  استفاده [1]فیبوجادز
  

 [1]يفاز نیانگیم آوردنبه دست  روش  -4 جدول

 يعدد فاز يفاز نیانگیم
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  [1] یزدائ  يفاز روش   -5 جدول
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ـ تکم يبـرا  طیانجام شده با معاونت محتـرم پـژوهش سـازمان، افـراد حـائز شـرا       هاي یهماهنگ رویپ  لی

داده شد و افراد  لیبه آن معاونت محترم تحو 1396ماه   ها در بهمن پرسشنامه. شدند ییپرسشنامه شناسا
ـ پ. ها پرداختند آن لیبه تکم سازمان رمجموعهیز يها مدنظر از صنعت ـ  هـاي  یگیـري پ روی  بـار  3 و یتلفن

 شـاخص  21. شدند يآور ماه جمع بهمن يانتها در شده یلتکم يها پرسشنامه سازمان، به يحضور مراجعه
و مطابق پرسشـنامه   يفاز ی، در مرحله اول با استفاده از روش دلف)2جدول( موضوع اتیادب از شده احصا

شـده   یزدائ ينظرات خبرگان و معادل فاز نیانگیدر معرض قضاوت خبرگان قرار گرفتند و م) 1 وستیپ(
 دوم مرحلـه  در). 6جـدول  پـنجم ستون ( آمد دست به شاخص هر يبرا) 5و  4با استفاده از جداول (آن 

ـ تحو سازمان به اسفند يابتدا در اول مرحله مشابه پرسشنامه نیا. تهیه گردید يگرید پرسشنامه  داده لی
 1396 اسـفند  مـه ین در موضـوع،  بـا دهنـدگان   پاسـخ  شـدن  آشـنا  و شـتر یب هاي یگیريپ با بار نیاو  شد

 هر قبلی نظر نقطه با همراه مذکور يها شاخص پرسشنامه نیا در.شدند افتیدر شده یلتکم يها پرسشنامه
 تـا  دیگرد ارسال خبره گروه اعضاي به مجدداً نخست، مرحله در خبرگان نظرات نیانگیم نیهمچن و فرد

ـ ترت نیبـد . کنند اعمال خود نظرات در را یاحتمال راتییتغ مقدار، دو نیا سهیمقا با ـ م بی  نظـرات  نیانگی
توجـه بـه    با). 6جدول ششمستون (آمد دست به هم آن شده یزدائ يفاز معادل و دوم مرحله در خبرگان

در مرحله اول ) 1 رابطهمطابق (شده آنها  یزدائ يفاز نیانگیکه اختالف م ییها شاخص يفاز یروش دلف
ـ و بق) 6جـدول   در 9سـتون  در دییتأعدم (شد؛ کنار گذاشته شدند [1] )0,1(از حد آستانه  شتریو دوم ب  هی
ـ ). 6جـدول   8در ستون  دییتأ(مورداستفاده قرار گرفت ییعنوان شاخص نها ها به شاخص جهـت   نیهمچن

) کل مدل يبرا(کردن  میو روش دو ن) ها و کل مدل مؤلفه يبرا(بررسی پایائی پرسشنامه، آلفاي کرونباخ 
  .دیمحاسبه گرد

مشـاهده بـه    15تا  5 نیب تواند یحجم نمونه م ،يمعادالت ساختار يساز مدل یشناس در روش یطورکل به
  .[7])2رابطه (شود نییشده تع يریگ اندازه ریهر متغ يازا
  

5Q < n < 15Q  )2                                                                                                (
  

.. حجم نمونه است n پرسشنامه و) االتؤس( يها هیگو تعداد ایشده  مشاهده يرهایتعداد متغ Q که در آن
 بـود  خواهد 315 و 105 نیب نمونه حجم است؛ عدد 21 پرسشنامه سؤاالت تعداد که پژوهش نیا درپس 

ـ  پرسشـنامه  300 تعـداد  بـه  نباشـد؛  200 از کمتر نمونه حجم تعداد که است نیا بر دیتأکازآنجاکه  و  نیب
انتخـاب   ازین شیو توسعه، پ قیتحق يها پروژه نهیتخصص درزم که نیا به توجه با. شد عیتوز نیمتخصص

ـ پژوهش اسـت؛ خبرگـان بـا اسـتفاده از روش غ     نیخبرگان در ا و از چـارچوب   یو قضـاوت  یتصـادف  ری
 يهـا  تیمحـدود . است؛ انتخاب شـدند  رمجموعهیز عیو صنا ییهوا عیکه شامل سازمان صنا يریگ نمونه

  .خبرگان اعمال شد حیحص ییاز شناسا نانیکسب اطم يبرا لیذ
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 باشند فناوري تیریمد با مرتبط یکارشناس مدرك حداقل يدارا افراد. 
 ـ تحق يهـا  سال سـابقه کـار مـرتبط بـا پـروژه      5حداقل  افراد و توسـعه محصـوالت بـا     قی

 . داشته باشند دهیچیپ يها سامانه
 يسـاختار  معادالت مدل ساخت يبرا ازین مورد افراد تعداد از کمتر فوق طیشرا حائز افراد تعدادجاکه ازآن

ـ  مرکـز  ،یدفـاع  عیصنا یقاتیتحق یآموزشمؤسسه ( مشابه يها سازمان از بودند؛ زرلیل در  و ییفضـا  یمل
 دهیـ چیپ يهـا  سـامانه  با محصوالت توسعه و قیتحق يها پروژه نهیزم در که) اشتر مالک یصنعت دانشگاه

 عینفر از سـازمان صـنا   214(متخصص  فرد 300 مجموع در و شد گرفته کمک دارند؛ تیفعال و تخصص
 25و  یدفـاع  عیصـنا  یقاتیتحق ینفر از مؤسسه آموزش 29مالک اشتر،  ینفر از دانشگاه صنعت 32 ،ییهوا

ـ تکم کاملطور  به پرسشنامه 246 آنها نیب از. گرفتند قرار یسنجموردنظر ) ییفضا ینفر از مرکز مل  و لی
  .استدرصد بوده  82پرسشنامه  1لیتکم نرخ لذا. شد افتیدر
 
 ها یافته انیو ب  ها داده لیتحل -4

  منتخب  يهاشاخصو  يفاز یدلف جینتا -4-1
 بـودن  خـاص اند از  مراحل انتخاب شدند؛ عبارت نیا انیدر پا ،يفاز یدلفکه مطابق روش  ییها شاخص

 سـاختار  ، دیتول از مرحله هر يبرا استاندارد وجود و محصول بودن اي یمانهپ ،در پروژه  یازموردن زاتیتجه
ـ ز تعداد و تنوع ،)هفناوران نانیاطمعدم (سازمان در پروژه  ینبودن توان فن یکاف ،منعطف  وهـا   مـاژول  ادی
ـ فیک شیافزا ، دهیچیپ محصول محصوالت نییپا راژیت با همراه قطعات بـا   ياتحـاد راهبـرد   جـاد یا ، تی

و برتر  یسازمان به منابع تخصص) یکاف( یدسترس ،منظم  یمال منابع ، محصول يارتقا يبرا کننده ینتأم
بـودن و   نامشـخص  ،سـازمان  یاساسـ  اطالعات درز سکیر ،کاهش زمان توسعه محصول  ،کننده ینتأم

 ،ینـان اطم قابـل  کنندگان ینتأم وجود ،)بازار در نانیاطمعدم (محصول پروژه   يتقاضا بینی یشپ يدشوار
ـ قابل و يسـپار  سـازمان بـه بـرون    رانیاعتقاد مـد  ،يسپار برون در سازمان ییکارفرما تیقابل  در آنـان  تی

ســازمان در  يو توانمنــد کننــدگان ینتــأم بــا ارتبــاط تیریمــد در ســازمان يتوانمنــد آن، ســازي یــادهپ
  . اند قرارگرفته اشاره مورد 6 جدول درها   شاخص نیا. سامانه سازي یکپارچه

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                    
                                                        

١ Completion rate 
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 خبرگان شده زدایی يفاز نیانگیم با همراه قیتحق) نشده دییتأ و تأییدشده( هاي شاخص یتمام  -6 جدول

 دوم و اول مراحل در

 نماد  منابع ها شاخص فیرد

 ییزدا يفاز نیانگیم
 پرسشنامه اساس بر شده

  يفاز یدلف
 دگاهید

  خبرگان

مرحله اول
مرحله دوم  
  

قدر
 

مطلق
 

اختالف
یب 

مراحل ن
  

ییتأ
عدم تأ  د

دیی
  

1 
 ازیمورد ن زاتیتجه بودن خاص

 در پروژه
[15] 

C1 65/0 71/0 06/0  *  

2 
ــهیپ ــودن يا مان  و محصــول ب

 مرحله هر يبرا استاندارد وجود
 دیتول از

[52] 
C2 3/0 35/0 05/0  

*  

  *  C3 73/0 72/0 01/0 خبرگان منعطف  ساختار 3

4 
سازمان  ینبودن توان فن یکاف

ــروژه  ــدم (در پـ ــانیاطمعـ  نـ
 )هفناوران

[17،21،23،29،30،44،46،47،
49،55،60،62] C4 65/0 74/0 09/0  

*  

5 
ـ ز تعـداد  و تنوع  و ماژولهـا  ادی

ـ ت بـا  همراه قطعات  نییپـا  راژی
 دهیچیپ محصول محصوالت

[16،23،29،30،44،46،49،55] 
C5 66/0 71/0 05/0  

*  

  تیفیک شیافزا 6
[11،28،31،32،34،38،39،40،

41،54،63،67] 
C6 72/0 8/0 08/0  *  

7 
 نیبا تـأم  ياتحاد راهبرد جادیا

 محصول يارتقا يکننده برا
[11،25،28،31،32،34،38،39،

40،41،54،63،67] 
C7 69/0 70/0 01/0  *  

8 
ـ قابل ـ مز جـاد یا تی  یرقــابت تی
ـ از طر سازمان يبرا  انجـام  قی

  پروژه

[13،48،59] 
C8 51/0 62/0 11/0 

 * 

  *  C9 46/0 46/0 0 خبرگان منظم  یمال منابع 9

10 
سـازمان بـه   ) یکاف( یدسترس

 نیو برتر تـأم  یمنابع تخصص
 کننده

[36،45،58] 
C10 47/0 53/0 06/0  

*  

 کاهش زمان توسعه محصول 11
[11،16،28،31،32،34،38،39،

40،41،54،63،67] 
C11 52/0 57/0 05/0  *  

12 
 یاساسـ  اطالعـات  درز سکیر

  سازمان
  خبرگان

C12 63/0 64/0 01/0  *  
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13 
ــوار نامشــخص ــودن و دش  يب

محصـول    يتقاضـا  بینی یشپ
)                                                                                                                            در بازار نانیعدم اطم(پروژه 

[12،36] 
C13 53/0 58/0 05/0  

*  

 *  C14 78/0 91/0 13/0 [50،61] ییایجغراف یکینزد و مکان 14

15 
ــأم وجــــود  کننــــدگان ینتــ

 یناناطم قابل
[27،50،51،59] 

C15 74/0 79/0 05/0  *  

 در سـازمان  ییکارفرما تیقابل  16
  يسپار برون

  خبرگان
C16 6/0 61/0 01/0  *   

 *    C17 65/0 81/0 16/0  [20،47،65]  اندازه سازمان   17

18  
ــه  رانیاعتقــاد مــد  ســازمان ب

 در آنـان  تیقابل و يسپار برون
  آن سازي یادهپ

  خبرگان
C18 42/0 41/0 01/0  

*   

19  
 تیریمـد  در سازمان يتوانمند

 بـــــــــــا ارتبـــــــــــاط
  )1SRM(کنندگان ینتأم

  خبرگان
C19 53/0 5/0 03/0  

*   

20  

 کپارچـه یسازمان در  يتوانمند
شامل تسلط بر (سامانه   يساز

ــا ــاهنگ يابزارهــ و  2یهمــ
و دانش مربـوط بـه    3تیریمد

  )سامانه يها مؤلفه

[16, 22،52]  

C20 65/0 65/0 0  

*   

 *    C21 52/0 68/0 16/0  [50]   یموضوع یکینزد  21
 

  مربوط به آن اتیو فرض یمدل مفهوم نییتب -4-2
  7جـدول   يبنـد  ، در خوشه6جدول  در ییدشدهتأ يها ، شاخص)نفر 246(از خبرگان  یبر اساس نظرسنج

ازآنجاکـه موضـوع پـژوهش بـه     . رندیمورداستفاده قرار گ يمعادالت ساختار يساز قرار گرفتند تا در مدل
آن در  يهـا  ابعـاد و مؤلفـه   يحاو یو مدل پردازد یو توسعه م قیاز محصوالت در حوزه تحق یدسته خاص

ـ ا ،واقـع  در. ها با استفاده از نظرات خبرگان انجام شد پژوهش وجود ندارد؛ ساخت ابعاد و مؤلفه نهیشیپ  نی
ـ پ گسـترش  ابعـاد  سـمت  بـه  هایهگو از ییاستقرا کردیرو باو  یفیکصورت  بخش از پژوهش به . کـرد  دای

 را پرسشـنامه  کـه  بودنـد  ينفـر  246 همان نیب از شد؛ استفاده آنها نظرات از بخش نیا در که یخبرگان
 نظـرات  ارائـه  و مصـاحبه  به حاضر یتیمالحظات امن تیرعا با نفر 34 خبرگان، نیا نیب از. کردند لیتکم
هـا در قابـل    شـاخص  يبنـد خبرگان و بعد از خوشه دگاهید از. شدند ابعاد وها  مؤلفه ساخت نهیزم در خود

                                                        
١ Suppler relationship management 
٢ coordination 
٣ governance 
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ــه ــابع" يهــا مؤلف ــاطراهبــرد " ،"من ــاوري"، "یارتب ــرم فن ــانیاطمعــدم "، "ســازي یکپارچــه"، "ن ، "ن

 تر یقعم یدگاهید با خبرگان، "یمحرمانگ" و "یفن يها مشخصه"، "تیفیک"، "زمان"، "يافزار سخت"
 سـازمان  هـاي  یژگـی و و هـا  یـت قابل بـه  مـذکور  يهـا  مؤلفـه  از مؤلفه چهار. پرداختندها  مؤلفه یابیارز بر

 منـابع،  شـامل هـا   مؤلفـه  نیا. دارند آن گاهیجا جادیا در یاساس نقش و هستند مرتبطکننده  يسپار برون
 در کارفرمـا  سـازمان  هـاي  یسـتگی شا عنـوان بـه  کـه  هسـتند  یکپـارچگ ی و نرم فناوري ،یارتباط راهبرد
 قـرار  یسـتگ یشا بعد در و شوندیم محسوب دهیچیپ يها سامانه با محصوالت توسعه و قیتحق يها پروژه

 هـا پـروژه  آمیـز  یتموفق و اثربخش يسپار برون در را سازمان گاهیجا ،یستگیشا نیا وجودعدم . گیرند یم
ـ  انتظـار  ییسـو  از. انـداخت  خواهـد  مخـاطره  بهشدت  به ـ کـه سـازمان در کنـار ا    رود یم     ، هـا  یـت قابل نی
 نانیبود که عدم اطم نیبرداشت ا گر،ید يها با دقت نظر خبرگان در مؤلفه. داشته باشد زین ییهايازمندین
 لحـاظ  بـه  شـت، وا خواهد دا نانیکسب اطم يبرا ي، سازمان را به اتخاذ راهکار)يبازار و رفتاره، فناوران(

ـ فیک و زمان و بود خواهد ازین مورد یخاص زاتیتجه يافزار سخت ـ تحو يبـرا  مطلـوب  تی  از پـروژه،  لی
 تیفیک و زمان ،يافزار سخت نان،یاطم يها مؤلفه ینبنابرا.  بود خواهد آمیز یتموفق يسپار برون اتیمقتض

 دسته به که يا پروژه یمحرمانگ و یفن يهایژگیو که است یهیبد. گرفتند قرار سازمان يازمندین بعد در
ـ  ،يسـپار  بـرون  ندیفرا و دارد عوامل نیب در یاساس گاهیجا است؛ مربوط محصوالت از یخاص  بـر  یمبتن

 عنـوان  به یمحرمانگ و یفن يها مؤلفه شامل پروژه یژگیو بعد روي، ینازا. استها  پروژه نیا اتیخصوص
  .گرفت قرار يازمندین و یستگیشا کنار در سوم بعد
  

  يمعادالت ساختار يسازجهت استفاده در مدل قیتحق يهاشاخص يبند خوشه -7 جدول

  نماد شاخص  عنوان مؤلفه  عنوان بعد
 C9-C10  منابع  یستگیشا

 C7-C19  یارتباط راهبرد

 C3- C16-C18  نرم فناوري

 C20   يساز کپارچهی

 C4- C13-C15  نانیاطم  يازمندین

  C1  يافزار سخت
 C11  زمان

 C6  تیفیک

 C2-C5  یفن  پروژه یژگیو

  C12  یمحرمانگ
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تـر از   ارقام بـزرگ  یشود تمام یگونه که مشاهده م همان. ارائه شده است قیابعاد تحق ییای، پا8در جدول 

  . ردیگ یقرار م دییمورد تأ ییایپا بیترت نیبوده و بد 0,7
  يمعادالت ساختار يساز در مدل قیابعاد تحق ییایپا  -8 جدول

 کرونباخ يضریب آلفا بعد

 درصد 83 یستگیشا

 درصد 85 يازمندین

 درصد 76 پروژه یژگیو

 )کردن میبا روش دو ن( درصد  79درصد و   80 رهایکل متغ

منطبـق بـا    یبه آن اشاره شده است؛ مدل اتیکه در قسمت مرور ادب قیتحق نهیشیدر پ گسترده یبررس با
 پـژوهش  در دارد؛ شـباهت  يا که تاانـدازه  یندارد و تنها مدل وجود) 7جدول (پژوهش  نیابعاد مذکور در ا

در محصوالت با ) يا و پروژه اي یفهوظ ،يراهبرد( یسازمان هاي یتبا موضوع قابل [22] 2يو برد 1سیوید
فرض که مـدل خـود را الهـام     نیا رشیپذ با بیترت نیبد. مورداشاره قرارگرفته است دهیچیپ يها سامانه

  .خواهد بود 3پژوهش مطابق با شکل  یو مفهوم يدییتأ مدل  م؛یبدان [22]يو برد سیویگرفته از د
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  قیتحق یمدل مفهوم  - 3 شکل

                                                        
١ Davies  
٢ Brady 
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و  اتیمطالعه ادب نیها و ابعاد و همچن مؤلفه يبند خبرگان در خوشه هاي ییها و راهنما توجه به استدالل با

 يشـنهاد یهوشمندانه از روابط ابعاد مـدل پ  یانیعنوان ب به قیتحق يهاهیاز آنها، فرض گرپژوهشاستنباط 
ـ پروژه اسـت و ا  هاي یژگیسازمان برگرفته از و هاي یازمندياست که ن نیفرض اول ا. استخراج شدند  نی

 هـا  یازمنـدي حال که ن. مواجه است ییسازمان با چه خألها و کمبودها کنند یم نییها هستند که تع پروژه
ـ دنبـال کسـب قابل   بـه  سـازمان  1”اسـت  اختـراع  مـادر  ازین“مشخص شدند؛ مصداق جمله معروف  و  تی

 ها یستگیشا نییتعبر  ها یازمندين معنادار ریدوم تأث هیپس فرض. گردد یم ها یازمنديرفع ن يبرا یستگیشا
 سـازمان  هـاي  یستگیشا یبان ماًیمستق بتوانند هم پروژه هاي یژگیو که نباشد ذهن از دور دیشا اما. است

و  ینبنـابرا . سازد یم را سوم هیفرض ،یقبل فرض دو از ،تر یفبسا ضع چه یاحتمال با هم موضوع نیا باشند،
  .خواهد بود لیاز قرار ذ ییهوا عیسنجش در سازمان صنا يمطرح برا اتیفرض ،2با توجه به شکل 

 .دارد سازمان هاي یازمندين نییتع در يمعنادار اثر پروژه یژگیو -1
  .دارد سازمان هاي یستگیشا نییتع در يمعنادار اثر سازمان هاي یازمندين -2
 .دارد سازمان هاي یستگیشا نییتع در يمعنادار اثر پروژه یژگیو -3
  
  ریمس لیتحل کردیرو با قیتحق یمفهوم مدل در مطرح اتیفرض لیتحل -4-3

ـ  به قیبخش از تحق نیدر ا ـ م یو معلـول  یمنظور آزمون مجموعه روابط عل و  يازمنـد ین ،یسـتگ یشا انی
شده در قالـب   مطرح اتیفرض. شده است بهره گرفته يمعادالت ساختار يساز ، از آزمون مدلپروژه یژگیو

ـ در ا. انـد  شـده  نشـان داده  4درش کـل   ریمس لیتحل کردیو با رو قیتحق یمدل مفهوم شـکل، مـدل    نی
  . مشاهده است شده بر هر رابطه قابل نوشته یعامل يبارهابه انضمام  قیتحق یمفهوم

  

                                                        

١ Necessity is the mother of invention 
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  رهایمتغ انیم موجود يرهایمس بیاضر و مدل نیتخم  - 4 شکل

  
 بیتـوان بـه ضـرا    یتـا چـه انـدازه مـ     نکهیپرداخت و ا قیتحق اتیحال جهت آنکه بتوان به آزمون فرض

روابـط   يبه اعداد معنادار ستیبا ی؛ منمود حاصل نانیاطم گریکدیابعاد بر  يرگذاریآمده در بعد تأث دست به
  ). است شده هیارا اعداد نیا 5در شکل (مراجعه کرد  زیها ن آن انیم
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  يساختار معادالت يالگو اساس بر دییتا قابل يرهایمس نییمدل و تع يآزمون معنادار  - 5 شکل

  
 بـه  مربوط يمعنادار اعداد و رابطه استاندارد برآورد تناسب به قیتحق اتی، فرض9در جدول  گریاز طرف د

  .اند قرارگرفته یبررس مورد آن
  قیتحق اتیآزمون فرض   -9 جدول

 اتیفرض جینتا tآماره  ریمس بیضر ریمس اتیفرض

 دییأت 53/2 76/0 سازمان يازمندین بر پروژه یژگیواثر   1

 دییتأ 52/4 88/0 سازمان یستگیشا بر يازمندیناثر   2

 رد 86/0 26/0 سازمان یستگیشا بر پروژه یژگیواثر   3

  
ـ م ریمسـ  يمعنادار توان یم باشد 96/1 عدد از باالتر يمعنادار اعداد که یدرصورت است ذکر انیشا  دو انی
باشند؛ رد  96/1 تر از کوچک ایبرابر  که یدرصورت و گذاشت صحه رابطه نیا وجود بر و نمود دییتأ را ریمتغ

. گـردد یرد م 3شماره  هیو فرض دییتأ ق،یتحق 2و  1شماره  هی، فرض9بر اساس جدول  رو نیا از .شوند یم
 یستگیشا کننده نییتع ماًیمستق تواند ینم پروژه یژگیو که گفت دیبا آن رد هیتوج و سوم هیفرض مورد در

 ییها یکاست و ها يازمندین چه که شود یم متوجه، سازمان ها یژگیو نیبرآوردن ا يسازمان باشد، بلکه برا
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ـ فـرض دوم مؤ ( کند یالزم را کسب م يها یستگیشا ،ها رفع آن يو آنگاه برا) دیفرض اول مؤ( دارد ). دی

مـؤثر هسـتند و نـه     یسـتگ یشا نییدر تع ،يازمندین جادیا قیو از طر میرمستقیطور غ به ها یژگیدرواقع و
 ادیز يها وجود تعداد ماژول دهیچیو توسعه محصول پ قیتحق ي پروژه یعنوان مثال وقت به. میطور مستق به

 نـان یاطمسازمان بـا عـدم    کند؛ یم نییتع محصول يبرا را) 7 جدول در C5و  C2(الزم  يو استانداردها
، چراکـه  )فرض اول( کند یم دایپ ازین )C1( یخاص يافزار سخت زاتیتجه به و شده روبرو) C4(ه فناوران

سازمان خـارج   کیدارند که از عهده  يا دهیچیپ زاتیها و تجه به تخصص ازیعموماً ن دهیچیمحصوالت پ
 محـور انداز منبع  با چشم ازیمورد ن) C10( منابع يجستجو به ازها،ین نیا رفع يبرا سازمان نیبنابرا. است

)RBV (دینما یالزم را کسب م یستگیو شا پردازد یم )منابع تیتثب مستلزم تواند یم امر نیا). فرض دوم 
   .باشد هم کننده نیتأم با نانیاطم قابل ارتباط جادیا يبرا) C9( یمال

 يتر قیشرح دق 10جدول  ق،یتحق یمدل مفهوم لیدر تحل ریمس لیو بر اساس روش تحل گرید ياز سو
مشـخص   10 جـدول  درگونه که  همان. دهد یم نشانرا  قیتحق اتیمربوط به فرض يآمار يها لیاز تحل
 شاخص جهیآن بوده و درنت میاز اثر مستق شتریب سازمان یستگیشابر  پروژه یژگیو میرمستقیاثر غ ؛است

ـ  ریکه تأث يا گونه به کند یم تیو تقو يگر یانجیم را رابطه نیا يازمندین  نیـی پـروژه بـر تع   یژگـ یو یکل
  .است شتریب یستگیشا نییبر تع يازمندین ریاز تأث یستگیشا
  

  يریپذ قیتطب بر یستگیشا میرمستقیغ و میاثرات مستق یبررس  -10 جدول

  یستگیشااثر کل بر   یستگیشابر  میرمستقیاثر غ  یستگیشابر  میاثرمستق  ریمتغ

 93/0 67/0=    76/0*  88/0 26/0  پروژه یژگیو

 88/0  - 88/0  يازمندین

  
برازش مدل از حد اسـتاندارد فراتـر بـوده     يها شاخص یمشخص است؛ تمام 11گونه که در جدول  همان

  .دیآ یحساب م به یمناسب اریبس مدل نظر، نیا از قیکه مدل تحق يا گونه به
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  برازش مدل يها شاخص  -11 جدول

  قیتحق نیدر ا   [66]و  [35]حد استاندارد بر اساس مطالعات   ها شاخص
x/df   24/1 3کمتر از عدد 

GFI   99/0  درصد 90باالتر از 

RMSEA   027/0  0,05کمتر از 

IFI   99/0  درصد 90باالتر از 

CFI   99/0  درصد 90باالتر از 

AGFI   97/0  درصد 90باالتر از 

NFI   96/0  درصد 90باالتر از 

RFI   94/0  درصد 90باالتر از 

  
  گیري یجهبحث و نت -5

توسعه محصوالت بـا   يها پروژه يراهبرد يسپار مؤثر در برون يها ابعاد و مؤلفه یبه بررس ،مقاله نیا در
با خبرگان،  یاکتشاف يها و مصاحبه اتیبا مرور ادب. کشور پرداخته شده است ییباال در صنعت هوا فناوري

دو مرحلـه از   یاز خبرگـان و طـ   یها با نظرسـنج  شاخص نیا. حاصل شد نهیزم نیشاخص مؤثر در ا 21
 نکـه یبا توجـه بـه ا  . شاخص انتخاب شدند 17آنها،  انیمقرار گرفتند و از  ینیمورد بازب ،يفاز یروش دلف
کـه در   ییهـا  کشور بود؛ شـاخص  ییها در صنعت هوا شاخص نیا تیموضوع نییتع ،ینیبازب نیهدف از ا

 باناسازگار هستند و   ییصنعت هوا يها یژگیبا و یتوجه قابل اریطور بس مرحله کنار گذاشته شدند؛ به نیا
  :رفت یم انتظار هم نیچنصنعت،  نیتوجه به شناخت حاصل از ا

 جـاد یا تیقابل"سازمان در داخل کشور وجود ندارد؛ شاخص  نیدر سطح ا ییرقبا نکهیتوجه به ا با 
  .شد حذف "یرقابت تیمز

 ـ جغراف یکـ یمکان و نزد" شاخص  بـا  ارتباطـات  تیریمـد  در سـازمان  تـوان  بـه  توجـه  بـا  "ییای
 کنـار  دور، فواصـل  درهرچنـد   برتـر،  منـابع  به یابیدست تیاولو و کشور سراسر از یکنندگان نیتأم

  .شد گذاشته
 ـ و عمل یو توسـعه بخـش صـف    يدر قسـمت سـتاد   يساز سازمان به کوچک لیتما لیدل به  ،یاتی

که بزرگ هسـتند   ییها شاخص در سازمان نیا. قرار نگرفت رشیموردپذ "اندازه سازمان"شاخص
  . کند یکل سازمان دارند؛ صدق م يساز به کوچک لیو تما

 خبرگانازنظر  که عامل کیعنوان  به هم کننده نیتأم و سازمان نیب "یموضوع یکینزد" شاخص 
ـ قرارگ بر یمبن یلزوم و رسد یم نظر به یهیبد  مرحلـه  نیهمـ  در نـدارد؛  وجـود  مـدل  در آن يری



 1397تابستان ، 40 بهبود مدیریت، شماره     52

 
 .شد متوقف

و بـا   دهیـ چیتوسـعه محصـول پ   يها تر با پروژه ها مرتبط که هر چه شاخص رفت یانتظار م گرید يسو از
هراندازه قدر مطلق  به نکهیو ا 6با توجه به جدول . رندیقرار گ تیباال باشند؛ ازنظر خبرگان در اولو فناوري

ـ    ییزدا يفاز نیانگیم نیاختالف ب ـ  يبـرا  يفـاز  یشـده در مراحـل اول و دوم روش دلف شـاخص   کی
ـ  روش جینتـا شاخص مربوطه در موضوع پژوهش دارد؛  شتریب تیتر باشد؛ داللت بر موضوع کوچک  یدلف

  : بود انتظار و استدالل نیا بر منطبقکامالً  يفاز
 نظـم  و بودجه نیتأم به باال تیحساسهستند؛  نهیپرهز اریبس دهیچیپ محصوالت نکهیا به توجه با 

نشود؛،  نیموقع تأم به یمنابع مال که یدرصورت. دارد يسپار برون تیموفق بر يدیکل ریتأث آن، خاص
 نیبنـابرا . انجام آن از رده خارج شـوند  يمد نظر برا يها فناوريشده و ممکن است  پروژه متوقف

آن به  هیرا نسبت به انجام اول يباالتر اریبس نهیهز ن،ینو يها فناوري نیشروع مجدد پروژه و تأم
 متنوع يها ماژول يدارا دهیچیپ محصوالت نکهیا به توجه با ییسو از. خواهد کرد لیسازمان تحم

ـ قابل و اسـت  تیاهم حائز اریبس نییپا راژیت درها  آن يساز کپارچهی ییتوانا هستند؛ يمتعدد و  تی
ـ  حال. ستین ریغ به يواگذار قابل و دیآ یحساب م به يسپار برون در سازمان یاصل ـ یب یم کـه   مین

 با هم "سامانه يساز کپارچهی در سازمان يتوانمند " و  "سازمان منظم یمالمنابع " يها شاخص
 . خبرگان قرار گرفتند دگاهیاز د اول تیاولو در صفر نیانگیاختالف م

 جادیا"، "ساختار منعطف سازمان"اند از  عبارت 01/0 نیانگیدوم با اختالف م تیاولو يها شاخص 
ـ قابل"، "سـازمان  یاساسـ  اطالعـات  درز سـک یر" ،"يراهبـرد  اتحاد  در سـازمان  ییکارفرمـا  تی
ـ و قابل يسـپار  سازمان بـه بـرون   رانیاعتقاد مد"و  "يسپار برون ـ آنـان در پ  تی . "آن يسـاز  ادهی
ـ توسعه ا یبر بودن و محرمانگ باال، زمان فناوري ده،یچیپ تیگونه که از ماه همان محصـوالت   نی

 حـال  نیدرعـ  و باشـد  داشته رابلندمدت  يهمکار يبرا الزم انعطاف دیساختار سازمان با د؛یآ یبرم
 بـه  سـازمان  رانیمـد  اعتقـاد  و یآگـاه  مسـتلزم  امـر  نیا و کند محافظتاسرار سازمان  از بتواند
بوده  يا حرفه يکارفرما کی دیسازمان با ییسواز .  استباز  ينوآور کردیبا اتخاذ رو يسپار برون

توسعه محصوالت بـا   يها پروژه نیبنابرا. دینما تیو کنترل پروژه را رعا يقرارداد ،یو الزامات فن
اشـتباه   يریگ میموجب تصم ،يراهبرد دگاهیهستند و فقدان د يو راهبرد یباال، چندوجه فناوري

 قـرار  مانـده یباق يهـا  شـاخص  به نسبت يباالتر رتبه درمذکور  يها شاخص بیترت نیبد. رود یم
 .گرفتند

 در  03/0 نیانگیهم با اختالف م "کنندگان نیارتباط با تأم تیریسازمان در مد يتوانمند" شاخص
متعـدد و متنـوع    يهـا  بـا توجـه بـه مـاژول    . مقبول قرار گرفـت  يها شاخص نیسوم در ب گاهیجا

 ییتوانا و است ریناپذ اجتناب محصول توسعه درمتعدد  کنندگان نیارتباط با تأم ده،یچیمحصوالت پ
 .دارد ییسزا به تیاهم شاخص، نیا در سازمان
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 بـا  و دهیـ چیپ محصـوالت  توسـعه  يها پروژه باتر  مرتبط يها شاخص که میکن یم مشاهده بر این اساس،

 يسـاز  مدل در منتخب يها تناسب شاخص به امر نیا و شدند مواجه خبرگان تر يقو دییتأ با باال، فناوري
 .دارد داللت
 يهـا  شـاخص  ،يمعادالت ساختار يساز از خبرگان و استفاده از مدل یبه مدل، با نظرسنج یابیدست براي

 ،یمنابع، راهبرد ارتباط يها مشتمل بر مؤلفه( ییهوا عیسازمان صنا یستگیبه سه بعد شامل شا دشدهییتأ
افـزار، زمـان و    سـخت  نـان، یعـدم اطم  يها شامل مؤلفه(سازمان  يازمندی، ن)يزسا کپارچهینرم و  فناوري

   :عبـارت بودنـد از   هـا  هیفرض. شدند میتقس) یو محرمانگ یفن يها شامل مؤلفه(پروژه  یژگیو و)  تیفیک
و  یستگیشا نییبر تع ها يازمندیمعنادار ن ریتأث -2، ها يازمندین نییها بر تع پروژه یژگیمعنادار و ریتأث -1
 . یستگیپروژه بر شا یژگیمعنادار و ریتأث -3

مورداشـاره قرارگرفتـه    هـم  پـژوهش  نیا اتیادب مرور در وشده  پرداخته آن به گذشته قاتیتحق درچه آن
 فنـاوري  بـا  محصـوالت  مختص نهو ( عام حالت در آن بر مؤثر عوامل ،يسپار برون ينظر یمبان  است؛

 یافزوده پژوهش حاضر در بخش نظرسـنج  ارزش که یدرحال. است دهیچیو مشخصات محصوالت پ) باال
 فنـاوري مخصوص محصـوالت بـا    يرهایارائه عوامل مذکور به خبرگان صنعت و غربال متغ ،يفاز یدلف

در قسـمت مـدل و   . ها اشاره نشده است موضوع به آن اتیاست که در ادب یاحصاء عوامل نیباال و همچن
ـ پژوهش، کـار د  نیمدل به ا ترین یهشب دیاست که شاهم الزم به ذکر  آن هاي یافته  [22]يو بـرد  سیوی

کـرده   محصـوالت اشـاره   نیا دیتول در یسازمان هاي یتکه پژوهش آنان تنها به قابل فیتوص نیاست با ا
و  يازمندیمحصوالت پرداخته و ابعاد ن نیو توسعه ا قیتحق يها پژوهش حاضر به پروژه که یاست درحال

ـ  [22]يو بـرد  سیویمدل د. در نظر گرفته است زیپروژه را ن یژگیو بـودن   کسـان یدر صـورت   یرا حت
) و توسعه تمرکـز دارد  قیبر تحق دیتول يجا پژوهش به نیو مدل ا ستین گونه ینکه درواقع ا(اندازها  چشم

 يهـا  پـژوهش مؤلفـه   نیافزون بر آن، ا. داد يجا یستگیشا یعنیپژوهش  نیبعد ا کیدر تنها  تواند یم
ـ  ها یافتهدر نظر گرفته و  زیها را ن مؤلفه یرمجموعهز يها تبع آن شاخص ابعاد و به نیمربوط به ا  یرا مبتن

ابعاد را ابتدا بر  یپژوهش حاضر ارتباط علت و معلول کهنیا یتدرنها. کرده است لیها تحل شاخص نیبر ا
هـا   آن جیو سپس بـر اسـاس نتـا    دهیخبرگان، سنجو نظرات  اتیحاصل از مطالعه ادب هاي یهاساس فرض

  .رندیپذیارتباط متقابل ابعاد را بدون آزمون م [22]يبرد و سیوید که یدرحال کندیم لیتحل
ـ تأ قابـل  يرهایمس نییمدل و تع يانجام آزمون معنادار با در  يمعـادالت سـاختار   يبـر اسـاس الگـو    دیی

ـ تحل در. سوم رد شـد  هیقرار گرفتند  اما فرض دییاول و دوم مورد تأ يفرض ها زرل،یافزار ل نرم  جینتـا  لی
 توانیم ییهوا عیصنا سازمان در دهیچیپ يها سامانه با محصوالت توسعه يها پروژه قالب در و اتیفرض

  :داشت انیب نیچن
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 اول  هیفرض دییتأ 
 يهـا  مـاژول  بـا  يا مانـه یپ محصـوالت  توسعه شامل که ها پروژه نیا یفن يها یژگیو -1

 نـان یاطم عـدم  بـا  را سـازمان  هستند؛ دیتول از مرحله هر در خاص ياستانداردها و فراوان
 .کندیم روبرو هفناوران

ـ نما اسـتفاده  یخاصـ  زاتیتجه از که سازد یم ملزم را سازمان ها، پروژه نیا یدگیچیپ -2 . دی
 .ندارد را زاتیتجه نیا نیتأم توان سازمان

 را محصـوالت  به یابیدست تیفیک و زمان خاص، زاتیتجه به ازین و هفناوران نانیاطم عدم -3
 .اندازد یم مخاطره به

 سـازمان  پروژه، يمعنو تیحاکم حفظ يبرا تالش و سازمان یاساس اطالعات درز سکیر -4
 سـازمان  سـخن،  گـر ید بـه . سـازد یم روبرو کننده نیتأم رفتار به نسبت نانیاطم عدم با را

 ای است بندیپا سازمان به پروژه يمعنو تیمالک تعلق به کننده نیتأم ایآ که ستین مطمئن
 .نه

 دوم هیفرض دییتأ 
 ارتباط تیریمد در يتوانمند کسب به را سازمان اول، هیفرض از یناش يرفتار نانیاطم عدم -1

 .دهدیم سوق کنندگان نیتأم با
 وا يسـاز  کپارچـه ی تیقابل کسب به را سازمان کننده، نیتأم رفتار به نسبت نانیاطم عدم -2

 مختلـف  کنندگان نیتأم به را محصول يها ماژول توسعه سازمان، که یصورت در. داردیم
محصول را خود انجام دهد؛  يساز کپارچهیهر کدام از ماژول ها،  افتیو بتواند با در بسپارد

 یهیبـد . رسـد یاز سازمان به حداقل م رونیامکان درز اطالعات و مشخصات محصول به ب
 نیتأم يکه ارتباط اجزا برا يمجزا از هم به گونه ا ياست که شکست پروژه به قسمت ها

 .است يساز کپارچهی یاساس ازین شیکنندگان مختلف آشکار نباشد؛ پ
سوق  ياتحاد راهبرد کردیکننده، سازمان را به اتخاذ رو نینسبت به رفتار تأم نانیاطم عدم -3

ـ  يهمکار کی نکهیاتحاد، با توجه به ا نیدر صورت تحقق ا. دهدیم  میدت بـا تسـه  بلند م
خواهد داشت؛  یحالت اشتراک يمعنو تیو مالک شودیم جادیا یو اطالعات یمال ،یفن سکیر

ـ مالکو حفظ  تیفیک يکننده در ارتقا نینسبت به رفتار تأم نانیاطم  مشـترك  يمعنـو  تی
 .ابدی یم شیافزا يریگ چشم طور به پروژه

ـ کننـده، سـازمان را بـه کسـب قابل     نینسبت به رفتار تأم نانیاطم عدم -4 در  ییکارفرمـا  تی
 ییتوانـا . شـود یاعتماد در مراحل مختلف توسـعه محصـول رهنمـون م    جادیو ا يبرونسپار

ـ  میضما ینیبازب ،کننده در صورت مواجهه با مشکالت  نیکمک به تأم آمـوزش بـه    ،یفن
 عملکـرد  بـه  نسبت نانیاطم کسب و پروژه يریگ لیتحو ییتوانا تینها در وکننده  نیتأم

 .دیآ یم حساب به تیقابل نیا مشخصات از محصول، حیصح
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 بـه  پرداخت ،یکاف و منظم یمال منابع کسب با که داردیم وا را سازمان ،يافزار سخت ازین -5

 موقـع،  بـه  پرداخـت عـدم  .دهـد  قـرار  تیاولو در زاتیتجه افتیدر يازا در را کننده نیتأم
 .کند روبرو شکست با را يبرونسپار تواندیم

ـ تجه لحاظ به برتر ي کننده نیتأم به رجوع سازمان، يافزار سخت ازین -6 ـ اولو در را زاتی  تی
 .دهدیم قرار سازمان يها برنامه

 يدارا ي کننده نیتأم با يراهبرد اتحاد جادیا که شود یم موجب سازمان يافزار سخت ازین -7
 .شود بدل سازمان يبرا جذاب يا نهیگز به ،يازمندین نیا مدت بلند رفع يبرا برتر منابع

 برتر کنندگان نیتأم یفن توان از استفاده به را ییهوا عیصنا سازمان ه،فناوران نانیاطم عدم -8
 .دهدیم سوق

 موجه مدت بلند در سازمان یفن توان يارتقا يبرا را يراهبرد اتحاد ه،فناوران نانیاطم عدم -9
 .ساخت خواهد

 سوم هیفرض رد 
ـ  يهـا  یژگـ یو یبررسـ  با  نیـی تع در يمعنـادار  و میمسـتق  ریتـأث  و ارتبـاط  ، پـروژه  یمحرمـانگ  و یفن

سازمان هستند و  يها يازمندین کننده نییتع ها یژگیو نیا بلکه.  شود ینم برداشت سازمان، يها یستگیشا
  . خواهند کرد نییرا تع ها یستگی، شاها يازمندین

خـود،   دهیچیتوسعه محصوالت پ يها انجام پروژه يبرا ییهوا عیگفت که سازمان صنا تواند یدرمجموع م
ـ رفـع ا  يمورداشـاره را احصـا نمـوده و بـرا     يهـا  يازمنـد یهـا، ن  پروژه یژگیبا توجه به و دیبا  ازهـا، ین نی

پـژوهش بـا    نیا. دیموردنظر انتخاب نما يها یستگیکسب شا يو برتر را برا نانیاطم قابل کنندگان نیتأم
دشـوار و   اریکسب اطالعـات بسـ   ياعتماد برا جادیا. سازمان مواجه بوداطالعات از  يآور جمع تیمحدود

ـ   . فرسا بـود  طاقت اریبا افراد خبره بس یهماهنگ يدشوار لیها به دل پرسشنامه لیتکم  یهرچنـد کـه در پ
آسـان   يسـازمان کـار   نیامر و اقناع مسئول نیا کیاما تفک م؛یمحرمانه بود ریو غ يکسب اطالعات عاد

 بـا  مـرتبط  يهـا  و غربـال شـاخص   احصـا بـه   رود یحاضر مربوط م پژوهش ينوآور و ییافزا دانش. نبود
از خبرگـان و   یآنها با نظرسـنج  انیارتباط م ،يسپار برون يبرا يریگ میتصم نهیدرزم دهیچیپ محصوالت

محصـول،   يهـا  یژگیبر اساس و محصوالت، نیا یتوسعه داخل ای يسپار برون يبرا میتصم نکهیا جهینت
 یهـر سـازمان  . رنـد یگ یصـورت مـ   ازهـا ین نیرفع ا يبرا ازیموردن يها یستگیسازمان و شا يها يازمندین

 يهـا  تیـ خود را مجهز به قابل دیبلکه با د،ینما یمحصوالت نیتوسعه چن يسپار مبادرت به برون تواند ینم
 یارتبـاط  حیصح يو راهبردها ینرم، منابع مال يهافناوري ،يساز کپارچهیکنترل پروژه،  ،يقرارداد ،یفن

 ،ییهـوا  عیصنا همچون دهیچیپ محصوالت دکنندهیتول يها شرکت وها  سازمان نیمسئول و رانیمد. دینما
البتـه  . نـد ینما اسـتفاده  مـدل  نیا جینتا از توانند یم هایکشت و ریالس عیسر يقطارها ها، روگاهین هوافضا،

 توانـد  یدارد کـه مـ   يادیز اریبس تیها هم اهم پروژه گونه نیا کنندگان نیمربوط به تأم يها یژگیو نییتع
 .در نظر گرفته شود یآت یعنوان پژوهش به
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