چکیده
بااتوجه اا وباا وپروژاا و اا

وهااتتوجیق ااتو وجهمااو و ی ااه

وبااتوماات تا وهااتتو

چ د ()CoPS1وا تز ودوب و وتبعوختصیوهستوک وپزوعهاد وراسوماتز تاوخاتستوپمات و
همژتستودسوقتلبوشبژ ،و همج رنوس رژ دومتز تاهتودسوپرنوز و وبا وسساتمو ایوآراد و
طب ویوپمتوک وقتبل تهتتوشبژ وهمژتسپاواقا وجو ا نوکوواد وپتودسوپرانوهمژاتستودپسد،و
بوتب وپرنودسوپرنو قتل وبتوپس تءوشتخصهتتوپمتمیوپرانوقتبل اتوهاتوپزوط راتو لتلوا و
پدب ت و واظ موجیوپزوخب گاتاوراسوماتز تاوجهل دکوواد و ی اه

وباتومات تا وهاتتو

همکاران در پروژه های تحقیق و

ومتختتستو وا موپفزپسو،LISRELوخهشا وبوادتودسوقتلابو هل ا وهاتو

توسعه محصوالت با سامانه های

چ د ،وشتخصوهتتواهتریوپمتخ پتوشدادو وباتواظ ماوجیوپزوخب گاتاو وپمات تد وپزوو
دلستزتو وتد

تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه

صهس وگ فت وپرنو هل هتوشات وشترسات یوهمژاتسپاو( لاتم وبا ودپاا و و هاتس ،و
ب س زوبهدا،ودپشتنوپمتتادپسدهتو وجهپاتریو تلی)،وقتبل توپاجاتمو ی ا و(شات وک اتو
پاجتمو

،وز تاوپاجتموآاو و سئهل ت ذر تودسوس نو و سوپزوپجمتمو

جلب تو(شت وجلب توپسزشهت،وپاولتفودسوخ

)و وقتبل تو

یوهتو وجلب تودسوز تا)و یشهد واتترجو

آز هاوف ض هتوالتاودپدوک وقتبل توشترست یوپث و ثباتو وجو ا نوکوواد وپتوبا وقتبل اتو
پاجتمو ی و وقتبل توپاجتمو ی وپث و لتبهیوب وقتبل توجلب تو ذر تودپسد،وپ اتوسپبلا و
ووتدپستوب وصهس و ستق م،و ب نوقتبل توشترست یو وجلب تو اذر تو

اهدواادپسدو،وها و

(مطالعه موردی :یک سازمان صنعتی)

حسن ترابی (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حسین دهقانی پوده

چودوک وب وصهس وغ و ستق مودسوپسجبتطوهستود و
و
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دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کل دو پ  :و
شبژ وهمژتسپا،و

وهتتوجیق تو وجهمو ،و ی ه

Dr.hoseinpodeh@gmail.com

محسن چشم براه

وبتومت تا وهتتو چ د و و

قتبل ت و
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و

Mch6654@yahoo.com
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مقدمه
پ

پیچیده

ز وب ودل و

هدوجغ

پ و دپ مو و دپر وفوت ستهتتو چ د و و ی ه

و درد،و

سقتبتوشدردتوب پتودمت تبیوب وف صتهتوشژ وگ فتا وپمات وبواتب پرنوپرجاتدوآ اتدگیو
ب پتوپسپئ و پکو وم روت وب و وظهسوبه
متز تاهتو وش کتهتودسوع

ودتوپزوف صتهت،ورژیوپزوچتل هتتوپمتمیو

وستض وپمت(Andrikopoulos and Kostaris 2017,

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
mh_karimi@aut.ac.ir

رضا حسنوی
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 )Cuervo-Cazurrra, Mudambi et al. 2017, Smith 2017, Warner 2017وپرانو
پقو تودسوخ هصومتز تاهتریوک وب و تر ودپا و وفنآ ستوهستود،وبتعثوشد وپمتو
جتوجیق تو وجهمو ودسوپرنومتز تاهتوب ورژیوپزوعهپ وپصلیوب پتودمت تبیوب وف صت-
هتو وبقتودسوع ص وسقتبتو هتایوبدلوشاهدو( Appiah-Adu, Okpattah et al. 2016,
 )Chen and Vuik 2017, Mah 2017وس کاتوپزو ت وا وصاووتیوبا وماهتو ت وا و
پطالعتجی،وپزوپقت تدو لیوب وممتوپقت تدو هتای،وپزوجم کزوگ پرایوبا وجم کازوزدپرایو و
اهترتتوپزومتختتسوملسل و پجبیوب ومهتواظتموشبژ پت،وپزوالتا هاتتوآشاژتسوجیاه
پمتمیودسو ی طوپ

و

زوپمت( Dowdell Jr and Lim 2015, Kröger and Schäfer

 )2016, Smith 2017وبوتب پرن،و پسدهتتوجیق تو وجهمو ودسوماتز تاهتوبا پتوپمات تد وپزوف صاتوهاتوچاتس وپتو ازوپرجاتدوماتختتسهتتو
وولفو وهمچو نوبه

ودتوب لت وپزوپ ژتات وگست د وب

 )2016وبیوشسو تمخ هریوب وپرنوجیه

اوپزومتز تا،وادپساد( Barge-Gil and López 2014, Fujii and Managi

وا تز ودوسپ وس هتو وسپ وکتسهتتو دردوپمت( )Warner 2017ورژیوپزوپرنوسپ س هتوهمژتستوباتو
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متز تاهتتوجهپامودو ودپسپتوقتبل توپمت وپرنوسپهژتسوه وس ز ودپ و و م وت توب وخهدو یگ د،وب وگها پتوک ودسومتلهاتتوپخ ا وگا پر و
ب وهمژتستودسوز و ووجیق تو وجهمو وپزوط فومتز تاهتو هسدوپماتقبتلوفزپرواد وپتوقا پسوگ فتا وپماتو( )Hsu and Liou 2013و رژگایو
هتتواهآ ستوفوت سپا ،وش کتهتوسپوب وطهسوفزپرود وپتو جبهسو ژوودوکا وبا و واتبعوخاتس یودپاا و وپطالعات ،وهمچاهاو لات رتا،وجا نو
کوودگتاو وسقبتتوکل دتودمتورتبود وبوتب پرن،وش کتهتوب

وپزو

،وعضهتوپزوشبژ وهتریو لهادوک ودسوآا،و وتبع،ودپا و وپطالعات وباتو

م عتو وبتوهز رو وتو تر نودسوگ دشوهستودو وقهرتًوب و لتسکتهتوجژ ودپساد( .)Chesbrough and Teece 1996و
و طب وتتًوشبژ وهمژتسپاو هسدواظ وبتردوقتبل توهتتوختصیودپشت وبتشدوجتوبتهپاودسوز و وجیق تو وجهمو و ی ه
پزو ی ه

و چ اد وکا و وت ات

و

وپابه و وعتدتوهستود وبتوآا هتوهمژتستوامهد ولذپوض س ودپسدوبتوپس تءوپرنوقتبل تهت،وز و وپاتختموهمژاتسپاو وتومابوفا پهمو

شهد وپشتبت ودسوپرنو سل و ی جهپادواتترجوبس تسوزرتابتسو وغ وقتب وب گلتیوب وهم پ ودپشت وبتشد وبوتب پرن،وضمنوب سمیو اتو عوو باتایو
اظ تو وکتسب دتوهمژتستوبتوشبژ وهمژتسپا،ودسو یوپسپئ و دلیوب پتو"جو نوقتبل توهتتوکل دتوشبژ وهمژاتسپاودسو ا
جهمو و ی ه

وهاتتوجیقو اتو و

وبتومت تا وهتتو چ د و"وهست م و و

 .1مبانی نظری و پیشینه تحقیق
دسوپرنوقسمتوب وطبعو ته موکل دتو قتل ،وپبتدپوب وپدب ت وهمژتستودسوقتلبو
هتتو چ د و ودسوپاتهتوب وعهپ و هث وب همژتستودسوز و و

وهتتوجیق تو وجهمو و ومپسو ی ه

وهتتوجیق تو وجهمو و ی ه

وبتوماوت تا و

وبتومات تا وهاتتو چ اد و هاتوجو او نو

قتبل تهتتوکل دتو دپخت و لهد و
رژیوپزو رژگی هتتوبتسزوهزپس ومهمو وب وجوب تو«ع
س کتوجودو وشتتبود وب ودا تتوکسبو وکتسوپ

وپطالعت »وم عتوس وب وجزپرادو وشاتتموما رعوجیاه

و ی ولایوپمات وپرانو

زتوا زوجا ث وگذپشات و و اتسپدپرمو هاتتوماوتیوججاتس و وکسابو وکاتسوسپو تیاهلوکا د و

پمت( )Hatch 2017, Smith 2017, Warner 2017وپ ا ز و ساتئلیوچاهاوپفازپر وفلاتسهتتوسقاتبتی،ودشاهپسوتهاتتوکسابو وکاتس،و
ید درتو وتبع،و چ دگیهتتوجژوهله رسو وجخ
بزسگوشداوب

ی ج وشداوکتسهت،وشتتموجیه

و ی لی،وعدموپطم وتاوبا وآرواد ،وپفازپر وهزروا وهات،و

وپزوپادپز وب خیومتز تاهتوب و رژ ودسوبخ وعمه یو وا زو ید درتهتتوقاتاهایوماببوشاد وپماتوجاتوماتز تاوهاتودسو

پل هتو در رتیوخهدوججدردواظ وک د و وب پتودمترتبیوب و زرت هتتوسقتبتیودسودا تتوکوهایوکسبو وکتس،وب وپمت پجژتهتتو دردتوس تو
آ ساااد( )Chen and Vuik 2017, Cuervo-Cazurrra, Mudambi et al. 2017, Mah 2017, Warner 2017ورژاایوپزوپراانو
پمت پجژتهت،وجم کزوب وشترست ی هتتوپصلیو وهمژتستودسوپاجتموبس تستوپزوفوتل تهتوبتو وتبعوختستوپزومتز تاوپمت وب وپرانوپمات ،وبا و
وظهسوف پهموک داوپ ژتاو تمخگهریو هث ،وجهأموبتوملحوخد تو للهموب و لت رتاو وجهپامودوشاداوبو ات وهاتودسو پکاو وبا وجقتضاتهتتو
توهعوپ

زت،وسپهب دهتتوهمژتستوب وعوهپاوپبزپستوکتسآ دوجهمطوبس تستوپزومتز تاهتتو ل وب وکتسوگ فت وشد وپمت( Kamuriwo

 )and Baden-Fuller 2016, Verwaal 2017وبتوپروژ وجودپدوهمژتسپاوجیق تو وجهمو ودسوعا ضو25وماتلوپخ ا و،وسشادودپشات وپمات و
زپاوشوتختوپزواهعو وسپهب دهتتو تر پتوآاودسوملحو ید دتوق پسودپسد.و ب لت و لتلوت وجیق قتجیوب واهعوهمژاتسپاوج ک ادو ایوکووادو و
بدرنوط رتوآاهتوسپوب وگها وهتتو تمترزوهمژتستوعمه ی-خ هصی،وعمهدتو وپفقیوجقس موبودتوک د و وب تاو یکوودوک وپا از وهمژاتست،و
ب سسبواهعوهمژتس،وبس تسو ت ات

وپماتو( )Cassiman and Veugelers 1998, Miotti and Sachwald 2003وودسو اد لو1وبا وپرانو

هضهعو دپخت وشد وپمت و
و
و
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تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصوالت با سامانه های پیچیده
جدول ( :)1نوع همکاران و انگیزه همکاری در تحقیق و توسعه
نوع همکار و

انگیزه و

رقبا(مشارکت افقی)

نگرانی مربوط به قابلیت حفاظتت از نتتای ،ت تبتادل دانت

یتا ت تهی

هزینه(.)Miotti and Sachwald 2003

همکاری عمودی

کاه

مشتریان

ری ک مربوط به عدم اطمینان بازار با افتزای

ایتن احتمتال کته

نوآوری مربوطه به موفقیتی تجاری بدل خواهد شد.
تأمین و افزای

تأمین کنندگان

کیفیت ورودیهای سازمان و انتفاع از کاه

هزینه هایی

که از طریق نتوآوری در فراینتد حاصتی میشتود( Hagedoorn, Link et al.
.)2000

دستیابی به دان ت قابلیت یا تجهیزات .توسعه نوآوریهتای بنیتادین در

مؤس ات عمومی مثی دانشگاهها

محصول یا فرایند) (Monjon and Waelbroeck 2003در حوزه فناوریهتای
نوین مخصوصاً زمانی که عدم اطمینان فنی باالست( Miotti and Sachwald

.)2003

کلهسو توا زودسو س و ال بو وف پزوجهمو رتفت ی،وپکوهاودسوآمتتا وسخدپدوجیه جیوبزسگ،وب رژ ودسوع ص هتتوپقت تدت،وججتستو و
صووتی وپمت و و دپر

وش پرط و دردت وهمچها وبهبهد وکتسپری و و تمخ هری و وگست ش وجوت

وبت وپقت تد وب نپلمل  ،وکلهس وسپ وب وممتو

آزپدمتزتوپقت تدت،ومتز تاهتتود لتیوبتوپادپز هتتوعقالری،وجهمو وش کتهتتوکهچسو و تهمطودسوبخ

وخ هصیو وس کتودسو

هتومتز تاهتتوشبژ -و یهسومهقودپد وپمت و و
ووووووو ی ه

وبتومت تا هتتو چ د ،وپقالموم تر وپتوبتوفوت ستو وپسزشوبت وهستودوک و چ دگیو وپسزشوبت ریودپساد وامها وهتریوپزو

پرنوم ستموهتوعبتسجودوپز:وم ستموهتتو ختب پجی،وشب ومتزهتتو

پز،وقلتسهتتوبتوم عتوبت ،وکلتیوهت،وم ستمهتتوکوت لوج پف سو

ههپری ،وججه زپ ومتسلی وا ت ،وم ستمهتت ومالح و وم ستمهتت و تبجتری وبتس وپرن و ی ه

 ،وب وعوهپا وپقالم و وی

وب وف دو2رت ودپسپتو

پابتشت وکم،ودپسپت و هل وهتتوشخ یومتزتوشد ت و توددو ،و توهعو ودپسپتوپسجبتطوودس ای(,Ren and Yeo 2006, Sauser 20083و
ص دست وساجب  ,وسسمتا وم شت و )et al. 2016و و ب پت و

ف وکوودگتا وججتست وختص وب وصهس وم تسشی ومتزت وشد وع ض و

یشهاد( .)Miller, Hobday et al. 1995, Davies and Brady 2000و ی ه
فوت ست هتت درد ،شژ گ ت وجهپامودمتزت ب

وظهس جهمو فوت سپا  ،صووتی

جهمو بتزت ی کوود(اهست و )1395وب پتواهآ ستو وجهمو وپرنو ی ه
فوت سپا ،وجست،ومتختو جهل د،ورژپتسچ متزت مت تا ،وشبژ متزت،وجوت
دپا ودس ا

ب ا متز تایو وبت خ و در رت بتزپس جوت

پرنوقتبل تهتوب وعوهپاوعهپ وس تجی هفق ت اهآ ست دس ی ه

وبت مت تا هتت چ د اق

کل دت دس پشتع

پقت تدت دس کلهسهتت جهمو رتفت

دس ستل

،وقتبل تهتتوختصیو هسدوا تزوپمتوک وعبتسجودوپزوقتبل تهتتو
همژتست،وب ات سرزت و در رت

هتت کالا،و در رت

بت لت ت(ص دستوساجب ,وق دسخلجتایو )et al. 2016ودسو لتلو ودر تو
وبت مت تا وهتت چ د و وبتودسواظ وگ فتنو

وبتل دو لیومتز تاو

صوترعوههپریوب وعوهپاو هسدو لتلوتجیوب سمیوشد(سس وی,و یمدت و )et al. 2016یقق ویوک وپدب ت وپرنوسهز وسپوجهمو ودپد وپاد وپرنو
ی ه

وسپوشتخ وختصیوپزو ی ه

وصووتیو دپاودوک و تمترزوپزو ی ه

وعتدتوبتوجهل دوپابه و ث وپجه هب ،وا م وهتدتوهتو و

لهپزموب قیو ومهلوهستودو()Hobday 1998, Dedehayir, Nokelainen et al. 2014و ودسصدوقتب وجه هیوپزوم تر وگذپستوصووتیو
رسوکلهسوسپو تهپاودوب وخهدوپخت تصودهود( .)Barlow 2000وب پتو ثتل،و هدتو ودپ سها( )Moody and Dodgson 2006وب تاو
ژوودوک و %11وپزوجهل دواتختلصودپخلیو)GDP(4ورسوکلهسوب و CoPSو جولتودپسد وآکتو وهمژتسپا( )Acha, Davies et al. 2004وگزپسشو
دپد وپادوک ومهم CoPSوپزوGDPوپا لستتاوب پتوجهل دو ومتخت،ودسوپاتهتتوده و90و الدتو%19وبهد وپمت وپ تو هضهعو هموج وپرنوپمتو
ک وCoPSو پث وقتب وجه هیوب ودر ودمت وهتتو ی هلوهمودپساد وب پتو ثتلودمت تههتتو هسدوپمت تد وب پتوف پرودهتتوجهل دو ی ه
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پابه وپغلبوجیتوعوهپاو CoPSو دمت وبودتو لهادو وبوتب پرن،ومتهاو تر وتوبس تستوپزو ی ه

وعتدتوب وسستمو یوآرود (Moody

).and Dodgson 2006
ب وپمت و

سوپدب ت و و سوپزواظ وموجیوپزوخب گتاودسود و سل ،وعهپ و هث وب وپاتختموهمژتسودسوز وا و ا

وهاتتوجیق اتوو

جهمو ،ودسو د لو2وپسپئ و لهد .و

جدول ( :)2قابلیتهای مؤثر شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصوالت با سامانه های پیچیده
منابع و
ردیف

1

نماد

شاخص ها
آشنا بودن با جدیدترین روشهای دنیا در ارائه خدمات مورد نظر مربوط به

()Li, Li et al. 2013

پروژه

2

دارا بودن استانداردها از جمله انواع ایزوها

3

قابلیت انعطاف در نحوه ارائه خدمات با توجه به نظر کارفرما و همکاران

C1

()Embleton and Wright 1998, Willcocks, Kern et al. 2002( )Huang and Rice 2009

C2

((Offodile and Abdel-Malek 2002))Wuyts, Rindfleisch et al. 2015

C3

4

توانایی از نظر نرم افزاری در حوزه مربوط به پروژه

()Dhillon, Syed et al. 2017

C4

5

کیفیت ارائه خدمات

()Paju 2007( )Gilley and Rasheed 2000

C5

6

ح ن سابقه در انجام پروژه با همکاران سابق

()Huang and Rice 2009, Li, Li et al. 2013, Bates, Sharratt et al. 2014

C6

7

میزان پایداری از نظر مالی در طول بازه زمانی مورد نظر همکاری

()Offodile and Abdel-Malek 2002, Hätönen and Eriksson 2009

C7

8

میزان تجربه و تخصص در حوزه مربوط به پروژه

9

مدت زمانی که متعهد به انجام کار می شود

10

توانایی و اهمیت دادن به انجام حتی سفارشات جزئی و کوچک مرتبط بتا

()Offodile and Abdel-Malek 2002

C8

((Loh and Venkatraman 1992))Wuyts, Rindfleisch et al. 2015

C9

()Gilley and Rasheed 2000, Hätönen and Eriksson 2009

پروژه

11

تحویی به موقع پروژه

12

میزان سرمایه در گردش در یک سال مالی

()Cullinan and Zheng 2015
()Maskell, Pedersen et al. 2007, Dhillon, Syed et al. 2017
()Wuyts, Rindfleisch et al. 2015

C10
C11
C12

()Barthelemy 2003

C13

()Wuyts, Rindfleisch et al. 2015, Dhillon, Syed et al. 2017

C14

()Wuyts, Rindfleisch et al. 2015( )Nielsen, Mitchell et al. 2015

C15

()Offodile and Abdel-Malek 2002, Wuyts, Rindfleisch et al. 2015

C16

17

نرخ اشتباه پایین

()Embleton and Wright 1998, Barthelemy 2003

C17

آشنایی با قابلیتها و اهداف کتنن کارفرمتا و ارائته پیشتنهادات پتروژه در

()Paju 2007, Bates, Sharratt et al. 2014, Huang 2014

13

میزان دان

14

م ولیت پذیری در قبال پیشنهادات و خدمات ارائه شده

15

تطبیق ارزشهات باورها و فرهنگ سازمانی

16

تعداد خدمات ارائه شده در مدت تعیین شده و در زمان مقرر

18

تصمی گیرندگان ارشد در حوزه مربوط به پروژه

راستای آن قابلیتها

C18

19

پشتیبانی و در دسترس بودن در حین اجرای کار

()Lei and Hitt 1995, Ellram and Billington 2001, Paju 2007

C19

20

شهرت و اعتبار در زمینه مورد نظر

()Li, Li et al. 2013, Wuyts, Rindfleisch et al. 2015

C20

21

میزان هزینه کنترل پروژه

()Loh and Venkatraman 1992, Ellram and Billington 2001

C21

()Paju 2007, Kang, Wu et al. 2012

C22

22

میزان دان

کارکنان فرعی در حوزه مربوط به پروژه

تعداد دوره های آموشی و مهارتی برای افزای
23

آگاهی و مهتارت کارکنتان

دائ و موقت و اشتیاق مجموعه کارکنان برای ک ب دان

()Gilley and Rasheed 2000

بیشتر در حوزه

C23

کاری خود
24
25

تعهد پشتیبانی و در دسترس بودن تامین کننتده بعتد از تحویتی نهتایی و

()Cullinan and Zheng 2015, Wuyts, Rindfleisch et al. 2015

خاتمه پروژه
توانایی جهت افزای

ظرفیت تی تحقیقاتی برای ادامه همکتاری پتروژه در

()Kang, Wu et al. 2012, Nielsen, Mitchell et al. 2015, Dhillon, Syed et al. 2017

فازهای بعدی یا پروژههای مشابهی که در آینده می توان انجام داد
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 .2روش تحقیق
ژ ه

وستض وپز واظ وهدف ،وکتسب دت و وپز واظ وس ش و مع وآ ست ودپد وهت ،وجهص ی -و مترلی وبهد و وجیق قی وک ی وب وسستم و یو

آرد

پس وپاجتمو ژ ه وب وش حوذر وپمت :و



سوپزو لتلو وکتتبختا وپت،وجودپدو25وشتخصوپث وگذپسودسوسپبل وبتو هضهعو ژ ه وپس توگ درد



بتوپمت تد وپزو ملوت و( همتو،)1و معوآ ستواظ وخب گتاو(18وا )وپزوط رتودل یوفتزتوپاجتموشادو ودسود و سلا ووبا و
پشبتعواظ توسم د و



15وشتخصوستص وپزو سل ود موب وصهس وپکتلتفیو وبتوپمت تد وپزو دلستزتو وتد
(بتواظ وموجیوپزو146و ا وپزو تخ

ومتختتستودسواا موپفازپسول ازسلو

نو هضهعودسومتز تا)و هتوجو نو دلوجو نوقتبل تهتو هسدوپمت تد وق پسوگ فت

شتخصوهتتوب پزشو دلوا زوبتوپمت تد وپزوخ

یوا موپفزپسول زسلو هسدوب سمیو وج ر دوق پسوگ فتود

ب پتوجو نوپعتبتسو ملوت ،وپ زوس پریو یتهپوپمت تد وشد ودسواظ وموجی وپزوخب گتا ،وپزو تغ هتتوکال یو وب پتوپاجتم و یتمبت وپزو
وتدلوفتزتوآاهتو لتبتو د لو3وپمت تد وشد و

جدول( :)3اعداد فازی مثلثی معادل متغیرهای کنمی
متغیرهای کنمی

عدد فازی مثلثی

تاثیر خیلی زیاد

(1و1و)0/75

تاثیر زیاد

(1و0/75و)0/5

تاثیر متوسط

(0/75و0/5و)0/25

تاثیر ک

(0/5و0/25و)0

تاثیر خیلی ک

(0/25و0و)0

ب پت ب ودمت آ سدا تا ن فتزتو همچو ن فتزت زدپئیو تا نوپزوس شو و فی شد وجهمط به تدزرف(به تدزرف و )1381وپمت تد
شدو(ب وج ج بوس پبطو ه هدودسو دپ لو4و و )5و و

جدول ( :)4روش بدست آوردن میانگین فازی(بوجادزیف )1381

عدد فازی

میانگین فازی

)(ma1,mm1,mβ1
Fuzzy
(=average

)

)(ma2,mm2,mβ2
.
.
)(man,mmn,mβn
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جدول( :)5روش فازی زدائی (بوجادزیف )1381

=Xmax3
( Crisp number = Z* = max )xmax1,xmax2,xmax3
=Xmax2

=Xmax1

()1

])s(Am2,Am1) = [ [(am21+am22+am23)-(am11+am12+am13

 25وشتخصوپس توشد وپزوپدب ت و هضهع ( د ل،) 2ودسو سل وپ لوبتوپمت تد وپزوس شودل یوفتزتو و لتبتو ملوت و( همتو)1ودسو
و ضوقضت

وخب گتاوق پسوگ فتودو و تا نواظ پ وخب گتاو و وتدلوفتزتوزدپئیوشد وآاو(بت وپمت تد وپزو دپ لو 4و و)5وب پتوه و

شتخصوب ودمتوآ دو(متهاو وجمو د ل6و) ودسو سل ود م
بت اقل اظ قبلی ه ف د
پرنود و قدپس،وجغ

ملوت

در توجه وگ درد ودسوپرنو ملوت وشتخصوهتتو ذکهسوهم پ

همچو نو تا نواظ پ وخب گتاودسو سل واخست،و جددپً ب پعضتت گ

خب وپسمتل گ دردوجت وبتو قترس و

پ وپستمتلیوسپودسواظ پ وخهدوپعمتلوکوود وبدرنوج ج بو تا نواظ پ وخب گتاودسو سل ود مو و وتدلوفتزت وزدپئیو

شد وآا وهم وب ودمت وآ د(متها وشلم و د ل 6و) وبت وجه

وب وس ش ودل ی وفتزت و ودردگت وچوگ و ول ن(،)Cheng and Lin 2002و

شتخ هتریوک وپختالفو تا نوفتزتوزدپئیوشد وآاهتو( لتبتوسپبل و)1ودسو سل وپ لو ود موب لت وپزوسدوآمتتا و()0,1وشد وکوتسوگذپشت و
شداد(عدموج ر دودسومتها8ودسو د لو)6و وبق وشتخ هتوب وعوهپاوشتخصواهتریو هسدوپمت تد وق پسوگ فت(ج ر دودسومتهاو7و د لو )6و
همچو نو هتوب س میو ترتئیو ملوت ،وآل تتوک ابتخو(ب پتو هل وهتو وک و دل)و وس شود وا موک داو(ب پتوک و دل)و یتمب وگ درد و
مپسوشتخ هتتوج ر دوشد و وهمچو نوشتخصوهتتوپضتف وشد وپزومهتوخب گتاومتز تاو(بتوبه وگ توپزو ملوت و و
هسدواظ وجب نوشدوو وب وصهس وپکتلتفیو وبتو پمت تد وپزو دلستزتو وتد
تخ
خ

تسب وهت)و

ومتختتستودسوا موپفزپسول زسلو(بتواظ وموجیوپزو146وا وپزو

نو هضهعودسومتز تا)و هتوجو نو دلوجو نوقتبل تهتو هسدوپمت تد وق پسوگ فت وشتخصوهتتوب پزشو دلوا زوبتوپمت تد وپزو
یوا موپفزپسول زسلو هسدوب سمیوق پسوگ فتود و

و
و
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 .3تحلیل داده ها و بیان یافته ها

 .1 .3نتایج دلفی فازی و شاخص های منتخب
شتخصوهتریوک و لتبتوس شودل یوفتزت،ودسو ترتاوپرنو پس وپاتختموشداد وعبتسجودوپزوآشوتوبهداوبتو دردج رنوس شهتتودا تودسوپسپئ و
،ودپسپوبهداوپمتتادپسدهتوپزو مل وپاهپعوپرز هت،وقتبل توپاولتفودسوایه وپسپئ وخد ت وبتوجه

خد ت و هسدواظ و بهطوب و

کتسف تو وهمژتسپا،و جهپاتریوپزواظ وا موپفزپستودسوسهز و بهطوب و

،وک توپسپئ وخد ت ،وسسنومتبق ودسوپاجتمو

وب واظ و

وبتوهمژتسپاو
،و د و

متبت،و زپاو تردپستوپزواظ و تلیودسوطهلوبتز وز تایو هسدواظ وهمژتست،و زپاوجج ب و وجخ صودسوسهز و بهطوب و
ز تایوک وهمژتسو توهدوب وپاجتموکتسو یوشهد،و جهپاتریو وپهم تودپداوب ووپاجتموستیوم تسشت و زئیو وکهچسو جبطوبتو

،وجیهر وب و

وج م موگ ادگتاوپسشدودسوسهز و بهطوب و

،و سه ل تو

هقعو

 ،و زپاوم تر ودسوگ دشودسورس ومتلو تلی،و زپاودپا

ذر تودسوقبتلو لوهتدپ و وخد ت وپسپئ وشد و وجلب توپسزشهت،وبت سهتو وف هوگومتز تای وک وشت وسدر هتتو 1وجتو 15و د لو 6و لهادو
وبق وشتخصوهتوک ودسوسدر هتتو16وجتو25وذک وشد وپاد و هسدوج ر دوق پسوا فتود و

جدول ( :)6تمامی شاخصهای (تأیید شده و تأیید نشده) تحقیق همراه با میانگین فازی زدائی شده خبرگان در مراحی اول
و دوم
میتتانگین فتتازی زدایتتی شتتده بتتر استتاس
ردیف

شاخص ها

نماد

دیدگاه خبرگان و

پرسشنامه دلفی فازی و
مرحله اول و

تأیید و

مرحله دوم و

عدم تأیید و

1

آشنا بودن با جدیدترین روشهای دنیا در ارائه خدمات مورد نظر مربوط به پروژه

C1

0/7

0/76

*

2

دارا بودن استانداردها از جمله انواع ایزوها

C2

0/34

0/39

*

3

قابلیت انعطاف در نحوه ارائه خدمات با توجه به نظر کارفرما و همکاران

C3

0/74

0/79

*

4

توانایی از نظر نرم افزاری در حوزه مربوط به پروژه

C4

0/6

0/66

*

5

کیفیت ارائه خدمات

C5

0/70

0/70

*

6

ح ن سابقه در انجام پروژه با همکاران سابق

C6

0/75

0/81

*

7

میزان پایداری از نظر مالی در طول بازه زمانی مورد نظر همکاری

C7

0/70

0/70

*

8

میزان تجربه و تخصص در حوزه مربوط به پروژه

C8

0/59

0/62

*

9

مدت زمانی که متعهد به انجام کار می شود

C9

0/44

0/39

*

10

توانایی و اهمیت دادن به انجام حتی سفارشات جزئی و کوچک مرتبط با پروژه

C10

0/49

0/58

*

11

تحویی به موقع پروژه

C11

0/55

0/58

*

12

میزان سرمایه در گردش در یک سال مالی

C12

0/61

0/65

*

C13

0/58

0/64

*

0/78

0/88

*

0/79

*
*

13

میزان دان

14

م ولیت پذیری در قبال پیشنهادات و خدمات ارائه شده

C14

15

تطبیق ارزشهات باورها و فرهنگ سازمانی

C15

0/74

16

تعداد خدمات ارائه شده در مدت تعیین شده و در زمان مقرر

C16

0/63

0/77

17

نرخ اشتباه پایین

C17

0/65

0/81

*

18

آشنایی با قابلیتها و اهداف کنن کارفرما و ارائه پیشنهادات پروژه در راستای آن قابلیتها

C18

0/67

0/43

*

19

پشتیبانی و در دسترس بودن در حین اجرای کار

C19

0/53

0/64

*

20

شهرت و اعتبار در زمینه مورد نظر

C20

0/55

0/67

*

21

میزان هزینه کنترل پروژه

C21

0/53

0/67

*

C22

0/32

0/44

*

22
23
24
25

میزان دان

تصمی گیرندگان ارشد در حوزه مربوط به پروژه

کارکنان فرعی در حوزه مربوط به پروژه

تعداد دوره های آموشی و مهارتی برای افزای
مجموعه کارکنان برای ک ب دان

آگاهی و مهارت کارکنان دائ و موقت و اشتتیاق

بیشتر در حوزه کاری خود

تعهد پشتیبانی و در دسترس بودن تامین کننده بعد از تحویی نهایی و خاتمه پروژه
توانایی جهت افزای

ظرفیت تی تحقیقاتی بترای ادامته همکتاری پتروژه در فازهتای بعتدی یتا

پروژههای مشابهی که در آینده می توان انجام داد
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C23

0/51

0/28

C24

0/51

0/63

C25

0/52

0/75

*
*
*
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 .2 .3ت بیین مدل مفهومی و فرضیات مربوط به آن
ب وپمت واظ وموجیوپزوخب گتا و( 146وا )،وشتخصوهتتوج ر دوشد ودسو د لو،6ودسوخهش وبودتو د لو 7و وق پسوگ فتودوجتودسو دلستزتو
وتد

ومتختتستو هسدوپمت تد وق پسوگ اد و

جدول ( :)7خوشه بندی شاخصهای تحقیق جهت استفاده در مدل ازی معادالت ساختاری
عنوان بعد
شای تگی

قابلیت تطبیق

قابلیت انجام وظایف

عنوان مؤلفه
دان

نماد شاخص
C4-C6-C8-C13

و مهارت

به روز بودن

C1

داشتن استانداردها

C2

توانایی مالی

C7-C12

تطبیق ارزشها

C15

انعطاف در خروجیها

C3-C10

تطبیق در زمان

C9

کیفیت انجام پروژه

C5

زمان انجام پروژه

C11

م ئولیت پذیری در حین و پس از پروژه

C14

دسو د لو، 8و ترتریوپبوتدوجیق توپسپئ وشد وپمت وهمتا ها وک و لتهد و یشهدوجمت یوپسقتموبزسگت وپزو 0,7وبهد و وبدرنوج ج بو ترتریو
هسدوج ر دوق پسو یگ د و و

جدول ( :)8پایایی ابعاد تحقیق در مدل ازی معادالت ساختاری
بعد

ضریب آلفای کرونباخ

شای تگی

 85درصد

تطبیقی

 87درصد

وظایف

 74درصد

کی متغیرها

 86درصد و  84درصد(دو نی کردن)

بدرنوج ج بو دلوپکتلتفیو و هه یو ژ ه و لتبتوبتوشژ و1وخهپهدوبهد و

H1

H3

H2

شکی ( :)1مدل مفهومی تحقیق
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بتوجه وب وشژ و1و و سپبطوب نوشتخصوهت،وف ض ت و ل حوب پتوموج ودسومتز تاووپزوق پسوذر وخهپهدوبهد :و
 -1شترست یوب وقتبل توپاجتمو یترفوپث و ثبتو و ووتدپستودپسد
 -2شترست یوب وقتبل توجلب توپث و ثبتو و ووتدپستودپسد و
 -3قتبل توپاجتمو یترفوب وقتبل توجلب توپث و ثبتو و ووتدپستودپسد و

 .3 .3تحلیل فرضیات مطرح در مدل مفهومی تحقیق با رویکرد تحلیل مسیر
و
دسوپرنوبخ وپزوجیق توب و وظهسوآز هاو جمهع وس پبطوعلیو ولهلیو تاوشترست ی،وقتبل توجلب تو وقتبل توپاجتمو یترف ،وپزوآز هاو
دلستزتو وتد

ومتختتستوبه وگ فت وشد وپمت وف ض ت و ل حوشد ودسوقتلبو دلو هه یوجیق تو وبتوس رژ دوجیل و س ودسشژ و

شمتس و 2و التا ودپد وشد وپاد ودسوپرن وشژ  ،و دل و هه ی و وپکتلتفی وجیق ت وب وپاضمتم وبتسهتت وعت لی واهشت وشد وب وه وسپبل وقتب و
لتهد وپمت و و

شکی( :)2تخمین مدل و ضرایب م یرهای موجود میان متغیرهای موجود در آن
ستلو هتوآاژ و بتهپاوب وآز هاوف ض ت وجیق تو وپروژ وجتوچ وپادپز و یوجهپاوب وض پربوبدمتوآ د ودسوبودوج ث گذپستوپبوتدوب ورژدر و
پطم وتاوستص وامهد و یوبترستوب وپعدپدو ووتدپستوس پبطو تاوآاهتوا زو پ و وک دو(دسوشژ و3وپرنوپعدپدوپسپر وشد وپمت) و و
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شکی ( :)3آزمون معناداری مدل و تعیین م یرهای قابی تایید بر اساس الگوی معادالت ساختاری
پزوط فودر ودسو د لو، 9وف ض ت وجیق توب وجوتمبوب آ سدوپمتتادپسدوسپبل و وپعدپدو ووتدپستو بهطوب وآاو هسدوب سمیوق پسوگ فت و
پاد و

جدول ( :)9آزمون فرضیات تحقیق
فرضیات

م یر

ضریب م یر

آماره t

نتای ،فرضیات

1

اثر شای تگی بر قابلیت انجام وظایف

0.33

3.97

تایید

2

اثر شای تگی بر قابلیت تطبیق پذیری

0.08

0.90

رد

3

اثر قابلیت انجام وظایف بر قابلیت تطبیق پذیری

0.29

2.80

تایید

شترتاوذک وپمتودسوصهسجیوک وپعدپدو ووتدپستوبت ج وپزوعدد 1,96وبتشدو یوجهپاو ووتدپستو س و تاود و تغ وسپوجتر د وامهدو وب و
هدوپرنوسپبل وصی وگذپشت وپزوپرنوس وب وپمت و د لوفهق،وف ض وشمتس و 1و و 3وجیق توج ر دو وف ض وشمتس و 2وسدو یگ دد وپرنو
ات ج وبتوپرنوپمتوبتطو در رتیوهم پ وپمتوک وص فوشترست یوامیوجهپاوب وجلب تو ذر توچودپاوپ د پسوبهد وچ پوک وشترست یوبتردوب و
قتبل توپاجتمو طترفوجبدر وشهدو وپزوط رتوقتبل توپاجتمو یترفوب وجلب تو ذر توپث گذپسوبتشد و
پزومهتودر و وب وپمت وس شوجیل و س ودسوجیل و دلو هه یوجیق ت،و د لو 10وش حودق توج توپزوجیل وهتتوآ تستو بهطوب و
ف ض ت وجیق توسپوب وج هر و یوکلد وهمتاوگها وک و د لوزر و لخصوپمت،وپث وغ و ستق موشترست یوب وقتبل توجلب تو ذر توب لت و
پزوپث و ستق موآاوبهد و ودسوات ج و تغ

قتبل توپاجتمو یترفوپرنوسپبل وسپو تاجیگ توامترد و و
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جدول ( :)10بررسی اثرات م تقی و غیر م تقی شای تگی بر قابلیت تطبیق پذیری
اثرم تقی بتر قابلیتت

اثر غیر م تتقی بتر قابلیتت

اثر کی بتر قابلیتت تطبیتق

متغیر

تطبیق پذیری

تطبیق پذیری

پذیری

شای تگی

0.08

0.095 = 0.33 * 0.29

0.175

قابلیت انجام وظایف

0.29

-

0.29

همتاوگها وک ودسو د لو11و لخصوپمت وجمت یوشتخصوهتتوب پزشو دلوپزوسدوپمتتادپسدوف پج وبهد وب وگها وپتوک و دلوجیق توپزوپرنو
اظ ،و دلوبس تسو وتمبیوب وسستمو یوآرد و

جدول ( :)11شاخص های برازش مدل
شاخصها

حد استاندارد بر استاس مطالعتات ()Long 1983و (  Vieiraدر این تحقیق
)2011

x2/df

کمتر از عدد 3

1.27

GFI

باالتر از  90درصد

0.97

RMSEA

کمتر از 0.05

0.032

IFI

باالتر از  90درصد

0.98

CFI

باالتر از  90درصد

0.98

AGFI

باالتر از  90درصد

0.95

NFI

باالتر از  90درصد

0.93

RFI

باالتر از  90درصد

0.91

تایید نهایی مد ل با بررسی ویژگیهای تئوری خوب
ب وپمت ودمت وبودت(علیوپسمدت و )1389ورسو دلو وجئهستوخهموبتردودپسپتوشتخ هتتو ه هدودسو د لو 12وبتشد وب پتوب سمیوپرنو
پ وپزو10وا وپزوخب گتاودپال تهیو تخ صودسوپرنوز و واظ وموجیوشد وپمت و
و
و
و
و
و
و
و
و
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جدول( :)12روایی مدل با استفاده از چک لی ت تئوری خوب
ردیف

1

خصوصیات

توضیحات

منحصر به فرد بودن

بدین معنی که یک تئوری باید منحصر به فرد و یگانه بوده و متمایز از تئوری دیگری باشد.

9

محافظهکاری

یک تئوری جدید نمیتواند جایگزین تئوری موجود گردد مگر اینکه تئوری جدید مشخصاً دارای دالیی قانعکننده و خصوصیات برتری ن بت به

8

2

فراوانی از  10و

تئوری موجود باشد.
قلمرو قابلیت تعمی و

تعداد حوزههایی که در آن تئوری می تواند صادق بوده و کاربرد داشته باشدت ب یار مه است .لذا چنانچه یک تئوری موضوعات بیشتری را

9

3

وسعت کاربرد

ن بت به تئوری دیگری تحت پوش

4

قابلیت تولید ایده

چنانچه یک تئوری قابلیت تولید مدلها و فرضیات بیشتری را داشته باشد ارح،تر خواهد بود.

10

چنانچه تئوری فرضیات محدودکننده کمتری داشته باشد از برتری بیشتری ن بت به تئوری که فرضیات محدودکننده متعددی دارد برخوردار

8

کاه
5

6
7
8

محدودیت تئوری

و ساده سازی و صرفه

10

11

12

13
14
15

16

17

است .به عبارت دیگر تئوری باید عا ری از اجزاء مازاد باشد .تا تئوری ساده سازی شده و با صرفه تر باشد.

جوئی تئوری
سادگی و اثربخشی

سادگی بیان و درک تئوری ویژگی است که یک تئوری را ن بت به تئوریهای پیچیده و دشوار در انتقال مفهوم متمایز میسازد .به عبارت دیگر

7

سازگاری و ثبات داخلی

تئوری خوب باید با حداقی روابط و متغیرهای کلیدیت پدیده و خروجی مورد نظر را توصیف نماید.
بدین معنی است که متغیرهات اجزاء و عواملی که تئوری دربردارد با یکدیگر به صورت منطقی هماهنگ و سازگار باشند.

10

ری ک اجرا و تجربه

آزمونها و تجربیات مبتنی بر تئوری عمدتاً با مخاطره مواجه ه تند .لذا چنانچه تئوری به گونهای توسعه یابد که ری ک و مخاطره اجرا را

6

کاه
مجرد بودن از زمان و

9

قرار دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

دهد مطلوبتر خواهد بود .به عبارت دیگر تئوری باید ابعاد اجرایی و تجربی را نیز در بر گیرد.

بدین معنی که تئوری باید م تقی از زمان و مکان بوده و همواره بر اساس روابط و متغیرهای آن صادق باشد.

5

مکان
شفاف و بدون ابهام

بدین معنی که تئوری باید کامنً واضح بوده و منظور و مقصود آن آشکار باشد .به نحوی که امکان تعریف و ارائه تعابیر و تفاسیر مختلف فراه

بودن نظریه

نشود .نظریه نباید پر از استثنائات و بی قاعدگیها باشد.

مطلوبیت خروجی و

خروجی و نتای ،تئوری باید به موضوعات جالبت زیبا و مهیجی منتهی گرددت نه این که بیان دیگری باشد از موضوعاتی که قبنً به آنها پرداخته

نتای ،تئوری

شده است.

قدرت توجیه گر امور در

توضیح وقایع گذشته توسط تئوری ایجاد شده و مقای ه با شاهد تجربی مناسب

10

10
10

عمی
تاثیر بر اندیشمندان

قابلیت پی

بینی

نظریه جدید بر اندیشه غالب افراد مطلع و متخصص تاثیر شگرفی بگذارد و آنان را به واکن

نظریه باید دست ک ما را به پی

عملی وا دارد.

بینی برخی امور قادر سازد.

10

بیانی از حقیقت و

تئوری حقیقت مهمی را با دقت ت ظرافتت و اختصار و سادگی هر چه بیشتر بیان کند .و به درک بیشتر و عینی تر واقعیات و تبیین واقعیات کمک

واقعیت باشد

کند.

ارائه توصیف جامع و

ارائه توصیفی جامع و چش اندازی گ ترده از موضوع به مخاطبان توسط تئوری مثن هر نظریه سیاسی نه تنها توصیف ه جانبه ای از کن

بین

همه جانبه از

موضوع
میان رشته ای بودن

7

10
8

ها و واکنشهای دخیی است بلکه نمایشی از نظ یا آشفتگی ت موفقیت یا شک ت اجتماعی را نیز نشان میدهد.
چون کارائی نظریه مبتنی بر یک رشته اندک است تنش اندیشمندان معطوف به ارائه نظریه های بین رشته ای و چند رشته ای معطوف است.

9

نظریات جدید

و
بوتب پرن ،وهمتا وگها وک و السظ و ی وگ دد ،وجق ربت ودسوجمت ی وشتخ هت وپکث وخب گتا(بت ت و )0/7وب وپرن وبت س وهستود وک و دل وپسپئ وشد و
وتمبوپمت

نتیجه گیری
بتوجه

وب وپهم توپمتمیوشبژ وهمژتسپاودسورسوهمژتستو هفتو و ترد پسوب پتوپاجتمو

هتتو چ د ،ودسوپرنوجیق توبتو

ستوب وپدب ت وهمژتستوفوت سپا و وا زو

وهتو و ی ه

وهتتوجیق تو وجهمو و ی ه

وبتومت تا و

و ذکهس،وجودپدو 25وشتخصو هث وب وعوهپاو

قتبل تهتتوپرنوشبژ وپس توشد وبتواظ وموجیوپزو 18وا وپزوخب گتاومتز تاو دواظ ،وطیود و سل و وبتوس رژ دودل یوفتزت،وجودپدو15و
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شتخصو وب وطبعوآاو 10و هل وشت وب وس زوبهداوشبژ وپزواظ وججه زپ و وس شهت،ودپشتنوپمتتادپسدهت،وجلب تودسوز تاوپاجتمو
دپا و و هتس ،وک توپاجتمو
پزو

،و جهپاتریو تلی،وپاولتفودسوخ

هت،وز تاو تر و وپ ل وپاجتمو

و وجلب توپسزشهت،و هسدوج ر دوق پسوگ فت وبتواظ وموجیوپزو146و ا وپزو تخ

ستص وپزوشتخصوهتوبتوپمت تد وپزو دلستزتو وتد

،و

،و سئهل تو ذر تودسوس نو و سو

نوپرنوگها و

وهتودسومتز تا،وخهش وبودتو

ومتختتستو وجهمطوا موپفزپسو LISRELوپاجتموگ فتو وم وخهش وشترست ی،و

قتبل توجلب تو وقتبل توپاجتمو یترفوشوتمتریوشداد و بتوجه

وب وپروژ و قتدر وبتسوعت لیوبت ج وپزو 0,3وستکیوپزوسپبل و وویودپسو تغ هتو

هستود ودسوخهش وشترست ی،و هل وهتتودپا ،و هتس و وجج ب وبتو،0,76وب وس زوبهداوبتو،0,84ودپشتنوپمتتادپسدهتوبتو 0,54و و ضو تو
وتمبو تلیوهموبتو قدپسو 0,41و ق پسوگ فتود ودسوخهش وپاجتمو یترف،و هل وهتتوک توپسپئ وخد ت ،وز تاوپاجتموو و سئهل تو ذر توب و
ج ج بوبتو قتدر و،0,77و0,36و و0,62و ودسوخهش وقتبل توجلب توهمو هل وهتتوجلب توپسزشهت،وپاولتفودسوخ

یوهتو وپالبتقودسوز تاوب و

ج ج بوبتو قتدر و،0,65و 0,4و و0,79و ق پسوگ فتود وبتوپمت تد وپزو رژگیوهتتوجئهستوخهم،و دلو هسدوج ر دو پقعوشد واتترجوآز هاوف ضوهتو
التاودپدادوک وجتوز تایوک وشتخصوهتتو بهطوب و هل توشترست یو(دپا و و هتس ،وب وس زوبهداوپزولیتظوس شو وججه زپ ،ودپسپو
بهداوپمتتادپسدهتو وجهپاتریو تلی)ودسوشبژ وهمژتسپاواتهپاودو وج وب و هل توقتبل توپاجتمو یترفو(ک ت،وز تاو و سئهل تو ذر تودسو
س نو و سوپزوپاجتمو

)وشهاد وام تهپاوپاتظتسوقتبل توجلب تو ذر تو(دسوپسزشهت،وخ

یوهتتو

و وپالبتقوز تای)وسپوپزوشبژ و

دپشت وب ودر ومخنو تلبوپمتواتترجوب ودمتوآ د ودسو هسدوشبژ وهمتاواتترجو هسدوپاتظتسوپزورسومتز تا وپمت ودسواظ وب
ق پس وپمت ومتز تای ورس و
ی ه

ردوپگ و

وجیق ت و وجهمو وبت و هضهع ومتخت و ی هلی وبت ومت تا وهتت و چ د و ث وههپ مت ،وجهسب ن وگتزت ورتو

و لتب وسپوب وعهد وگ د وپ ل نو

وا تزودسوپرنوز و  ،وشترست یوآاومتز تا ودسوز و ودپا و و هتس وهتتوآاو هضهعودسو

ل و و ژ هلیوپمت وهمچو نو ژ هل پاومتز تا و بتردو سلطوب وپبزپسهتتوا موپفزپستو وب وس زودسوپرنوز و وبتشدو وسمترتو تلیوپزو
متز تاوهموپزومهتوکتسف ت وصهس وگ د وز تایوک وپرنوقتبل تهتودسومتز تاو دردپسوبتشد و ی جهپاوپ د پسوبهدوک و

و دواظ وسپوبتو

ک ت و للهم و وبت و سئهل ت و ذر ت و و تمخ هری ودس و هعد و ق س وب وپجمتم وسمتاد وپگ وشترست ی وهتت وپ ل ودس ومتز تا وابتشد وپاجتمو
و مژن وپمت وبت وج خ و هپ

وشهد ،وک ت و زم وسپ وادپشت وبتشد و ومتز تا و اتهپاد و سئهل ت وپاجتم وآا وسپ وب وعهد وب

متز تای و ک و پ دوشترست یوپ ل و وقتبل توپاجتم و ی
س شهت،و

وبتشد و تهپادوبتوجالشوب لت و وبه

د وطب وتتًو

ودتوپزوههشمودپا وج رن و وم روت رنو

و ذکهسوسپوستیوز دج وپزو هعدو وبتو ید د وگست د وج و وش پرطوم ختوهموبتو هفق توب وپاجتموسمتادو وبدرنوگها ،و

قتبل توجلب تو ذر توسپوهموب زودهد و دسوجیق قت وآجیو تهپاوب وب سمیوج ث گذپستوشتخ هتتوشوتمتریوشد وس تورژدر و وپ لهرتو
بودتوآاهتو وپسپئ و دلوج م مومتزتوب پتوهمژتستو دپخت و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
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ضمیمه
پرسشنامه دلفی فازی
میزان تأثیر و

3

قابلیت انعطاف در نحوه ارائه خدمات با توجه به نظر کارفرما و همکاران

C3

4

توانایی از نظر نرم افزاری در حوزه مربوط به پروژه

C4

5

کیفیت ارائه خدمات

C5

6

ح ن سابقه در انجام پروژه با همکاران سابق

C6

7

میزان پایداری از نظر مالی در طول بازه زمانی مورد نظر همکاری

C7

8

میزان تجربه و تخصص در حوزه مربوط به پروژه

C8

9

مدت زمانی که متعهد به انجام کار می شود

C9

10

توانایی و اهمیت دادن به انجام حتی سفارشات جزئتی و کوچتک مترتبط بتا
پروژه

C10

11

تحویی به موقع پروژه

C11

12

میزان سرمایه در گردش در یک سال مالی

C12

13

میزان دان

14

م ولیت پذیری در قبال پیشنهادات و خدمات ارائه شده

15

تطبیق ارزشهات باورها و فرهنگ سازمانی

C15

16

تعداد خدمات ارائه شده در مدت تعیین شده و در زمان مقرر

C16

17

نرخ اشتباه پایین

18

تصمی گیرندگان ارشد در حوزه مربوط به پروژه

C13
C14

C17

آشنایی با قابلیتها و اهداف کنن کارفرما و ارائه پیشنهادات پروژه در راستای
آن قابلیتها

C18

19

پشتیبانی و در دسترس بودن در حین اجرای کار

C19

20

شهرت و اعتبار در زمینه مورد نظر

C20

21

میزان هزینه کنترل پروژه

C21

22

میزان دان

کارکنان فرعی در حوزه مربوط به پروژه

تعداد دوره های آموشی و مهارتی برای افزای
23

C22

آگاهی و مهارت کارکنان دائ

و موقت و اشتیاق مجموعه کارکنان برای ک ب دان

بیشتر در حوزه کتاری

C23

خود
24
25

تعهد پشتیبانی و در دسترس بودن تامین کننده بعد از تحویی نهایی و خاتمه
پروژه
توانایی جهت افزای

ظرفیت تی تحقیقاتی بترای ادامته همکتاری پتروژه در

فازهای بعدی یا پروژههای مشابهی که در آینده می توان انجام داد

70

C24

C25

خیلی ک و

2

دارا بودن استانداردها از جمله انواع ایزوها

C2

ک و

پروژه

متوسط و

آشنا بودن با جدیدترین روشهای دنیا در ارائه خدمات مورد نظر مربتوط بته

C1

زیاد و

1

شاخص ها

خیلی زیاد و

ردیف

نماد

تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصوالت با سامانه های پیچیده

منابع
-

به تدزرف,و ت وبه تدزرف،و تسرتو( )1381و" ولتوفتزتو وکتسب دهتتوآاودسو در رت" وسسا وی،وم د یمدسضاتوو
جه پا,وپرل ت و و

-

سس وی،وم دعلی و هدت،و یمدت،وست یوسس وی،وسجتوپهللو( )1395و"عهپ وس تجیو هفق تواهآ ستودسو ی ه

و

وباتل دو لایوماتز تاوصاوترعوهاهپریو "وف الوت و ادور رتو

وم ستموهتتو چ د و( )CoPSو لتلو و هسدت:و
جهمو وفوت ستو:)1(4و 159-186و
-

ص دستوساجب ،و

ل ی وسسمتاوم شت,سس ن و ولقی،و وهچه و وقتضیواهست،وم دوم شو( )1395و" لا پاو

هتتوکسبو وپرجتدوقتبل توهتتوفوت سپا ومتختو ی ه

و ومت تا وهاتتو چ اد ودسوبو ات وهاتتو تاتخ :و لتلوا و

هسدتوش کتوجهسبهکمپ مهسوا تو(" )OTCو در رتواهآ ستو:)3(5و 26-1و
-

ص دستوساجب ،و

ل ی وق دسخلجتای,و و وطهمتمبی،وم ت سو وجهکلی،وغال ضتو( )2016و"قتبل توهاتوتوکل اودتو

ب پتواهآ ستو وجهمو و ی ه

و ومت تا وهتتو چ د ودفتعی "وف لوت و ادور رتوجهماو وفوات سوتو:)1(4و133-

 158و
-

ص دستوساجب ،و

ل ی وسسمتاوم شت,سس ن و ولقی،و وهچه و وقتضیواهست،وما دوما وشو( )1395و"کسابو

دپا و وقتبل توهتتوفوت سپا ومتختو ی ه

و ومت تا وهتتو چ د ودسوکلهسهتتودسوستلوجهمو :و هسدو لتلوا و

جهسب نوگتزتو IGT25وشلم نوکو پاسوب نوپلمللیو ودهم نوکو پاسو لیو در رتوفوت ست وجه پا
-

علیوپسمدت،وعل ضتو( )1390و"س شوجیق تو وسپهومتتو ترتاوات واهرسی" وجه پا,وجهل دودپا

Acha, V., A. Davies, M. Hobday and A. Salter (2004). "Exploring the capital goods economy: complex
product systems in the UK." Industrial and Corporate Change 13(3): 505-529.
Andrikopoulos, A. and K. Kostaris (2017). "Collaboration networks in accounting research." Journal
of International Accounting, Auditing and Taxation 28: 1-9.
Appiah-Adu, K., B. K. Okpattah and J. G. Djokoto (2016). "Technology transfer, outsourcing,
capability and performance: A comparison of foreign and local firms in Ghana." Technology in
Society 47: 31-39.
Barge-Gil, A. and A. López (2014). "R&amp;D determinants: Accounting for the differences between
research and development." Research Policy 43(9): 1634-1648.
Barlow, J. (2000). "Innovation and learning in complex offshore construction projects." Research
policy 29(7): 973-989.

71

97 بهار/ سال هفدهم/نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا

Barthelemy, J. (2003). "The seven deadly sins of outsourcing." The Academy of Management
Executive 17(2): 87-98.
Bates, J., M. Sharratt and J. King (2014). Successful outsourcing: Improving quality of life through
integrated support services. Healthcare Management Forum, SAGE Publications Sage CA: Los
Angeles, CA.
Cassiman, B. and R. Veugelers (1998). "R&D cooperation and spillovers: some empirical evidence".
Chen, J. H. and C. Vuik (2017). "Globalization technique for projected Newton-Krylov methods."
International Journal for Numerical Methods in Engineering 110(7): 661-674.
Cheng, C.-H. and Y. Lin (2002). "Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with
linguistic criteria evaluation." European journal of operational research 142(1): 174-186.
Chesbrough, H. W. and D. J. Teece (1996). "When is virtual virtuous." Harvard business review

74(1): 65-73.

Cuervo-Cazurrra, A., R. Mudambi and T. Pedersen (2017). "Globalization: Rising skepticism." Global
Strategy Journal 7(2): 155-158.
Cullinan, C. P. and X. Zheng (2015). "Outsourcing accounting information systems: Evidence from
closed-end mutual fund families." International Journal of Accounting Information Systems 17: 65-83.
Davies, A .and T. Brady (2000). "Organisational capabilities and learning in complex product
systems: towards repeatable solutions." Research Policy 29(7-8): 931-953.
Dedehayir, O., T. Nokelainen and S. J. Mäkinen (2014). "Disruptive innovations in complex product
systems industries: A case study." Journal of Engineering and Technology Management 33: 174-192.
Dhillon, G., R. Syed and F. de Sá-Soares (2017). "Information security concerns in IT outsourcing:
Identifying (in) congruence between clients and vendors." Information & Management 54(4): 452-

464.

Dowdell Jr, T. D. and S. C. Lim (2015). "The effect of in-process research and development
capitalization on M&amp;A and purchase price allocations." Research in Accounting Regulation

27(1): 51-56.

Ellram, L. and C .Billington (2001). "Purchasing leverage considerations in the outsourcing
decision." European Journal of Purchasing & Supply Management 7(1): 15-27.
Embleton, P. R. and P. C. Wright (1998). "A practical guide to successful outsourcing." Empowerment
in Organizations 6(3): 94-106.
Fujii, H. and S. Managi (2016). "Research and development strategy for environmental technology in
Japan: A comparative study of the private and public sectors." Technological Forecasting and Social
Change 112: 293-302.
Gilley, K .M. and A. Rasheed (2000). "Making more by doing less: an analysis of outsourcing and its
effects on firm performance." Journal of management 26(4): 763-790.
Hagedoorn, J., A. N. Link and N. S. Vonortas (2000). "Research partnerships." Research Policy 29 :(4)

.586-567

Hatch, W. F. (2017). "Building Legislative Coalitions for Free Trade in Asia: Globalization as
Legislation." Journal of Japanese Studies 43(1): 236-240.
Hätönen, J. and T. Eriksson (2009). "30+ years of research and practice of outsourcing–Exploring the
past and anticipating the future." Journal of International Management 15(2): 142-155.
Hobday, M. (1998). "Product complexity, innovation and industrial organisation." Research policy

26(6): 689-710.

Hsu, C.-C. and J. J. H. Liou (2013). "An outsourcing provider decision model for the airline industry."
Journal of Air Transport Management 28: 40-46.

72

تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصوالت با سامانه های پیچیده
Huang, F. and J. Rice (2009). "The role of absorptive capacity in facilitating" Open innovation"
outcomes: A study of Australian SMEs in the manufacturing sector." International Journal of
Innovation Management 13(02): 201-220.
Huang, S. K. (2014). "The emergence of the outsourcing market and product technological
performance." Technological Forecasting and Social Change 82: 132-139.
Kamuriwo, D. S .and C. Baden-Fuller (2016). "Knowledge integration using product R&amp;D
outsourcing in biotechnology." Research Policy 45(5): 1031-1045.
Kang, M., X. Wu, P. Hong and Y. Park (2012). "Aligning organizational control practices with
competitive outsourcing performance." Journal of Business Research 65(8): 1195-1201.
Kröger, M. and M. Schäfer (2016). "Scenario development as a tool for interdisciplinary integration
processes in sustainable land use research." Futures 84, Part A: 64-81.
Lei, D. and M. A. Hitt (1995). "Strategic restructuring and outsourcing: the effect of mergers and
acquisitions and LBOs on building firm skills and capabilities." Journal of management 21(5): 835-

859.

Li, J., Z. Li, Q. Ye and L. Lin (2013). "Trust repair in business process outsourcing: A multi-case study
in China." The Journal of High Technology Management Research 24(2): 88-99.
Loh, L. and N. Venkatraman (1992). "Diffusion of information technology outsourcing: influence
sources and the Kodak effect." Information Systems Research 3(4): 334-358.
Long, J. (1983). "Covariance structure models: an introduction to LISREL".
Mah, J. S. (2017). "Globalization and Economic Growth in Cambodia." Singapore Economic Review

62(2): 363-375.

Maskell, P., T. Pedersen, B. Petersen and J. Dick Nielsen (2007). "Learning paths to offshore
outsourcing: from cost reduction to knowledge seeking." Industry and Innovation 14(3): 239-257.
Miller, R., M. Hobday, T. Leroux-Demers and X. Olleros (1995). "Innovation in complex systems
industries: the case of flight simulation." Industrial and corporate change 4(2): 363-400.
Miotti, L. and F. Sachwald (2003). "Co-operative R&D: why and with whom?: An integrated
framework of analysis." Research Policy 32(8): 1481-1499.
Monjon, S. and P. Waelbroeck" .(2003) Assessing spillovers from universities to firms: evidence from
French firm-level data." International Journal of Industrial Organization 21(9): 1255-1270.
Moody, J. B. and M. Dodgson (2006). "Managing complex collaborative projects: Lessons from the
development of a new satellite." The Journal of Technology Transfer 31(5): 568-588.
Nielsen, L. B., F. Mitchell and H. Nørreklit (2015). Management accounting and decision making:
Two case studies of outsourcing. Accounting Forum, Elsevier.
Offodile, O. F .and L. L. Abdel-Malek (2002). "The virtual manufacturing paradigm: the impact of
IT/IS outsourcing on manufacturing strategy." International Journal of Production Economics 75(1):

147-159.

Paju, T. (2007). "Conceptual model of R&D offshore outsourcing." Journal of Global Business and
Technology 3(1): 49-61.
Ren, Y.-T. and K.-T. Yeo (2006). "Research challenges on complex product systems (CoPS)
innovation." Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers 23(6): 519-529.
Sauser, B. J. (2008). NASA Strategic Project Leadership in an Era of Better, Faster, Cheaper: Striving
for Systems Innovation, VDM Publishing.
Smith, E. (2017). "Globalization and the colonial origins of the great divergence: intercontinental
trade and living standards in the Dutch East India Company's commercial empire, c. 1600-1800."
Economic History Review 70(2): 679-680.
Verwaal, E. (2017). "Global outsourcing, explorative innovation and firm financial performance: A
knowledge-exchange based perspective." Journal of World Business 52(1): 17-27.
Vieira, A. L. (2011). Interactive LISREL in practice, Springer.
Warner, M. (2017). "On globalization "with Chinese characteristics'?" Asia Pacific Business Review

23(3): 309-316.

73

97 بهار/ سال هفدهم/نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا

Willcocks, L. P., T. Kern and E. Van Heck (2002). "The winner's curse in IT outsourcing: strategies
for avoiding relational trauma." California Management Review 44(2): 47-69.
Wuyts, S., A. Rindfleisch and A. Citrin (2015). "Outsourcing customer support: The role of provider
customer focus." Journal of Operations Management 35: 40-55.

پی نوشت
Complex product systems 1
One-off 2
Customized, interconnected components3
gross domestic product4

74

