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  چکیده
هاینوینبرایبقاوحفظحلهاوصنایعرابهسوییافتنراهشرکت،هایروزافزونجهانیرقابت

بهاینمنظورشرکتبازارسوقمی فعالیتدهد. بر سعیدارندتا هایهاینوآورانهمانندپروژهها

وکارخودراهموارترکنند.گذاریکنندومسیرآیندهرقابتوکسبتحقیقوتوسعهبیشترسرمایه

بهو توجه دستیابیبهروشهایپروژهیژگیبا آینده، توسعه هاییکهموفقیتاینهایتحقیقو

هایتحقیقوتوسعهازمنظرمدیریتایبرخورداراست.پروژههاراتأمینکندازاهمیتویژهپروژه

ایجسازینتاند.بهمنظورپیادهبسیارکمموردتوجهقرارگرفته،محورهایتکنولوژیپروژهدرشرکت

املمؤثرؤبندیعتحقیقاتجدیدوکمکبهرفعمشکالتموجوددراینزمینه،شناساییواولویت

کاربردیواز،اینپژوهشازحیثهدفرسد.نظرمیهایتحقیقوتوسعهآیندهضروریبهبرپروژه

توسعهآیندهدرصاملمؤثربرپروژهؤعتوصیفیپیمایشیاست.،نوعروش نایعباهایتحقیقو

تکنولوژیپیشرفتهازمرورادبیاتونظرخبرگانصنعتهوافضااستخراجشدهوپرسشنامهتأیید

افزارشدهدرجامعهخبرگانتوزیعونتایجباروشتحلیلعاملیتأییدیومعادالتساختاریبانرم

Smart-PLSهایتحقیقوژهبعداصلیمؤثربرپر8موردبررسیقرارگرفتهاست.دراینپژوهش

عاملشناساییوتأییدگردید56آیندهدرصنایعباتکنولوژیپیشرفتههوافضابههمراهوتوسعه

تکهتوجهبههمهآن کلیهعواملکلیدیشناساییشده، دارایاهمیتاست. ثیرمعناداریبرأها

تکنولمدیریتپروژههایتوانمندی با صنایع در آینده توسعه هوافضاهایتحقیقو وژیپیشرفته

دارند.
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  مقدمه
توسعه وامروزه علوم نوآوریمبتنیبر خالقیتو در تواناییآنکشور بر یافتگییککشور

جدیداستواراست.دراینهابهمحصوالتوفرآیندهایوقابلیتتبدیلایننوآوریتکنولوژی

هایخالقانهبهاینمحصوالتهایتحقیقوتوسعهنقشیاساسیرادرتبدیلایدهراستاپروژه

هایصنعتیکهبارقابت(.درحالحاضرشرکتMikulskiene, 2014کنند)وفرآیندهاایفامی

هایتحقیقوتوسعهجهتگذاریبرپروژهزارهایجهانیمواجههستند،ازسرمایهسختیدربا

(.Wintage, 2014نمایند)حفظبرتریوبهروزبودنبهمنظورباقیماندندربازاراستفادهمی

هایصنعتیبرخورداراست،هاازاهمیتاستراتژیکباالییبرایشرکتگرچهنتایجاینپروژه

تحقیقات اینایدهنشانمیاما دهدرصداز تنها میدهندکهعموماً پیداها راه توانندبهبازار

توانداستکهمیتکنولوژی(.یکیازدالیلاینمسئلهرشدبسیارسریعCrowley,2005کنند)

اقتصادی یا و فنی نظر از را فرآیند یک یا و محصول یک کوتاه، زمانی دوره یک طی

هایهاوماهیتمتفاوتپروژهتواندبهپیچیدگیپذیرسازد.بخشدیگراینمعضلمیغیرتوجیه

پروژه با مقایسه در توسعه مشکتحقیقو شودالتمدیریتیآنهایسنتیو نسبتداده ها

(Sanchez, 2004;Wintage, 2014; Mikulskiene, 2014.)

هایحلهاوصنایعرابهسوییافتنراههایروزافزونجهانی،شرکتدرقرنحاضر،رقابت

علموبردهد.همانطورکهبیانشدازیکسوفشارمبتنینوینبرایبقاوحفظبازارسوقمی

هاییازوبازارمحرکوپیشراناصلیانجامفعالیتسویدیگرکششمبتنیبرنازوتکنولوژی

پروژه تعریف و برنامهنوآورانه و راه نقشه در توسعه و تحقیق سازمانهای بلندمدت هاهای

شرکتمی منظور این به میباشد، سعی پیشسرمایهها بیشاز زمینه این در گذاریکنند

ونوآوریعجینشدهاستوبامطالعهنمایند.همچنینصنعتدفاعیباتوسعهمحصولجدید

روندگذشتهصنایعدفاعیایننکتهقابلدرکاستکهمراکزتحقیقاتیدرصنایعدفاعنقش

اند.یکازدالیلمهم،وجودنیازهایحیاتیامنیتیودفاعیاستغیرقابلانکاریراایفاکرده

فناوری مطالبه در قوی پیشرانی عنوان به وکه جدید مینوآوریهای محسوب شودها

هایپروژه هدفمند و دقیق واجرای تعریف با دفاعیتحقیقاتهایسازمان.(1391زاده،)نظری

پژوهانه آینده رویکرد با  نیازهای دنیا، نظامیهایپیشرفت با همزمانتوانندمی تحقیقاتیو

توانمندی در مهمی نقش و نموده مرتفع را تحقیقاتی  صنعتی پیشرفت و دفاعی هایارتقاء

.(1396نمایند)خمسه، ایفا کشور
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توانبهپیچیدگیباال،عدمشفافیتوقطعیتهایتحقیقوتوسعهمیهایپروژهازویژگی

هایموجودبرایرسیدنبهنتایج،تأثیرپذیریشدیدازدرمحدودهپروژه،عدمقطعیتدرروش

 پیشرفت مانند محیطی تکنولوژیشرایط عدم بازه، در ملموس نتایج زمانیحصول های

حتیمیانکوتاه )مدتو نمود ریسکباالاشاره تغییرپذیریو  ;Mikulskiene, 2014مدتو

Wintage, 2013; Nagesh & Thomas, 2015; Huljenic et al., 2005; Naveh, 2007; 

Zhou, 2006.)

توجهبهاهمیتباالیپروژه ویژگبا توسعهو سالیهایتحقیقو در هایهایذکرشده،

هاانجامشدهاست.اینتحقیقاتاخیرتحقیقاتزیادیتوسطپژوهشگراندررابطهبااینپروژه

ویژگی بررسی به روشعمدتاً و پروژهها برای مناسب مدیریت توسعههای و تحقیق های

(Mikulskiene, 2014; Wintage, 2013; Wysocki, 2013مو بر مؤثر عوامل یا(، فقیت

پروژه )شکست توسعه و تحقیق  ;Nagesh, 2015; Blande, 1992; Bizan, 2003های

Balanchandra, 1997معیارهایموفقیتاینپروژه و )(  ,Wintage, 2013;Mikulskieneها

2014Bizan, 2003;)دهندکهباتوجهبهپردازند.نتایجحاصلهازاینتحقیقاتنشانمیمی

فردمدیریتهایتحقیقوتوسعهانتخابیکروشمناسبومنحصربهپروژههایخاصویژگی

ازچالش توسعههمواره براییکپروژهتحقیقو اکثریتهایموجودبهشمارمیپروژه رود.

پروژه از برایایننوع روشمدیریتپروژه که اینباورند پروژهمحققینبر با هایسنتیها

ان از باید و بوده باشدعطافمتفاوت برخوردار باالیی خالقیت و ;Kuchta, 2016)پذیری

Wysocki, 2013; Mikulskiene, 2014.)

نیزکموبیشصادقاستواینموضوعدررابطهباعواملمؤثربرموفقیتاینپروژه ها

پروژه نوع به بسته پروژهپژوهشگران که بستری و توسعه و تحقیق صورتهای آن در ها

(.Balanchandra, 1997دهند)د،عواملیبعضاًمتفاوترادراینزمینهارائهمیپذیرنمی

میپژوهیرشتهآینده آینده مطالعه به شکلروشمند به اینایاستمستقلکه پردازد.

دهدتادرزمانحال،براساساینتصاویربتوانیمرشتهتصاویریازآیندهدراختیارماقرارمی

هایتحقیقوتوسعهدرحالپروژه.(1395گیرینماییم)مددی،ریتصمیمبهشکلکارآمدت

دهیتوانددرشکلکنندکهتوجهبهآنمیهانقشکلیدیراایفامیدهیآیندهسازمانشکل

هایتحقیقوتوسعهازمنظرمدیریتپروژهدرکشورماپروژهآیندهمطلوبسازمانموثرباشد.

ق توجه کممورد بسیار است)عباسی، گرفته 1375رار ؛ 1383رجبی، کریمیدستگردیو؛

 1392حری، سازمان(. دیگر سوی می تحقیقاتی هایاز و منابع آزادسازی با بایستدفاعی
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 تولید هایکانون از استفاده تحقیقاتی، هایظرفیت کارگیری به با وخود کلیدی هایظرفیت

 را ارزش بیشترین بر،میان هایراه کشف و استراتژیک هایفعالیتتمرکزبر ،تکنولوژی و دانش

نوآوریاینپژوهشبررسیکلیهعوامل.(1396نمایند)خمسه،خلق نیازهایآیندهخود برای

تکنولوژی با صنایع در محصول تا ایده از کامل چرخه به توجه با پروژه مدیریت موفقیت

لذااینپژوهشبرایپاسخگوییبهاینسوالاصلیشکلپیشرفتههوافضاصورتگرفتهاست،

تحقیقوتوسعهآیندههایمدیریتپروژههایبرتوانمندیکلیدیموثرگرفتکهابعادوعوامل

 کدامند؟هوافضادرصنایعباتکنولوژیپیشرفته
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

هایمختلفواستفادهازدانشخلقشدهبرایتوسعهتحقیقوتوسعه،تواناییهدایتپژوهش

هاییهستندکهدرهایتحقیقوتوسعهنیزفعالیتاست.پروژهتکنولوژیمحصول،فرآیندویا

تکنولوژیقالبیکپروژهبرایرسیدنبهاهدافیدررابطهباتولیددانشمحصول،فرآیندویا

انجاممی زمانویایکهزینهمعینتعریفو  ,Mikulskieneشوند)جدیددریکمحدوده،

2014; Wintage, 2013.)فرصتکنندیمیگذارهیوتوسعهسرماقیهادرتحقشرکت یهاتا

 ,Yan chenکنند)جادیایرقابتتیکنندومزدیتولدیمحصوالتجدرند،یرابگیکیتکنولوژ

2018.)

براساستعاریفجدید)پروژه  & Mikulskiene, 2014; Nageshهایتحقیقوتوسعهرا

Thomas, 2015می مختلفدسته( سهگروه توانبه از: عبارتند که هایپروژه-1بندیکرد

هاازاهمیتهاتولیددانشجدیدوبهروزاستوتخیلوابتکاردرآنایکههدفازآنپایه

هارسیدنبهکاربردهایممکنبرایهایکاربردیکههدفآنپروژه-2است،اصلیبرخوردار

فنیافته عمدتاً و روشبوده یا بررسیجهتافزایشکارایییکمحصولو هایتحقیقاتو

ایکههدفنهاییآنهایتوسعهپروژه-3شوندومحسوبمی وتکنولوژیهاتولیدمحصول،

دستهپروژهمعموالًبهصورتسریبهمنظوردستیابیبهنتایجفرآیندهاینویناست.اینسه

درقالبیکطرحنهاییپروژه هایتحقیقوتوسعهدرچرخهعمرتحقیقوتوسعهومعموالً

(.Mikulskiene, 2014شوند)هایسریوپشتسرهم(انجاممی)شاملپروژه
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 (Mikulskiene, 2014چرخه عمر تحقیق و توسعه ) (1) شکل

قبلازرسیدنبهمحصولبایدازدومرحلهپیشتولیدوتولیدعبورنمودکهاین معموالً

همچنینهایعملیاتیبودهوازحیطهتحقیقوتوسعهخارجاست.دومرحلهمربوطبهپروژه

هاتوسعهوکههدفآنتکنولوژیهایتوسعهمحصولوتوسعههایجدید،پروژهبندیدردسته

هاینویناسترادرانتهایچرخهعمرتحقیقوتوسعهدرچارچوبتکنولوژییدمحصولوتول

هایخاص(.امابهعلتویژگیMikulskiene, 2014دهند)هایتحقیقوتوسعهجایمیپروژه

 ,Balanchandraگیرند)هاگاهیبهعنوانیکدستهجداگانهموردبررسیقرارمیاینپروژه

1997.)

اینپژوهشبرای تعریفمورداستفادهدر نیزتعاریفمختلفیوجوددارد. موفقیتپروژه

کندکهموفقیتپروژهبرفرآیندمدیریتپروژهتأکیدداردوبرمبنایانجامپروژهدربیانمی

است پروژه ذینفعان رضایت با همراه شده تعیین کیفیت و مشخصات هزینه، زمان،

(Mikulskiene, 2014; Prabhaker, 2008.)گرچهموفقیتمدیریتپروژهوموفقیتمحصول

 ,Nagesh & Thomasهاضعیفاست)بههممرتبطهستند،اماارتباطعلتومعلولیبینآن

عنوانمثالممکناستپروژه2015 به اما(. و شکستگردد هزینهدچار زمانو نظر ایاز

محققاندومسئلهارزشافزودهموفقونیزمحصولموفقداشتهباشد.برایموفقیتمحصول،

(.Baccarina, 1999; Prabhaker, 2008دهند)کنندگانرامبناقرارمیرضایتاستفاده

خروجیکهنتایجمشخص-1؛براساسمدلچارچوبمنطقی،محصولپروژهبهسهدسته

گیریاست،بلاندازهشودوقاهااستکهبالفاصلهپسازاتمامآنحاصلمیحاصلهازپروژه

بررویاستفادهمقصودکهاثراتمیان-2 نشانکنندگانورضایتآنمدتنتایجپروژه را ها

می راستایاهدافسازمانراهدفکهجهت-3دهدو در گیریکلیاستراتژیکیکپروژه

(.Prabhaker, 2008شود)گرددتقسیممیدهدودربلندمدتمشخصمینشانمی
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 (Prabhaker, 2008موفقیت پروژه ) (2)ل شک

هایتحقیقوتوسعهتغییریافتهاست.هایگذشتهنوعنگرشبهمدیریتپروژهطیسال

می ازسالایننگرشرا سال1950توانبهپنجنسلکه ادامهمیتا تقسیمهایاخیر یابد،

ویژگیومشخصاتنسلششم(.درچندسالاخیرمحققانسعیدرارائهChiesa, 2008نمود)

اواسط1950هاینسلاولبهسال(.Nobelius, 2004اند)نیزنموده در1960تا تعلقدارد.

اینزمانکهمقارنباپایانجنگجهانیدوماست،بارشدصنایعقدیموظهورصنایعجدید

پروژهبهره از موگیری جدید محصوالت تولید منظور به توسعه و تحقیق قرارهای توجه رد

،محوراصلیتحقیقوتوسعهبود،تمرکزبرمحققینوتکنولوژیگرفت.درایندورهکهعمدتاً

ایبرخورداربود.ازاهمیتویژههابرایمدیرانهایخالقآنایده

ابتدایسال1960هایمیانیدههنسلدومکهازسال مصادفبا1970تا ادامهداشت،

پذیریمحرکاصلیتوجهبهیمحصوالتدربازارگردیدوافزایشرقابتتعادلعرضهوتقاضا

مدتبیشازبلندمدتشد.درایندورهکهاهدافکوتاههایتحقیقوتوسعهمحسوبمیپروژه

هایتحقیقوبرایکسبوکارهااهمیتداشتبهبازاریابیمحصوالتبهدستآمدهازپروژه

تعلقدارد،همزمانبااشباعشدن1970مکهعمدتاًبهدههتوسعهتوجهیویژهشد.نسلسو

هاوریسکبردهومدیریتپورتفولیوبازارهااتفاقافتاد.اینامربازارهارابهسمتکاهشهزینه

است.دراینزمان1980هایازاینمنظرموردتوجهقرارگرفت.نسلچهارممتعلقبهسال

جدیدبهتوجهبهجایگاهمحصوالتدرکلکسبوکارتغییرتمرکزازتولیدمحصوالتصرفاً

روش خدمات، به همچنین کنارکرده، در کار و کسب به مربوط موارد سایر و توزیع های

دهه درنسلپنجمکهمقارنبا تا1990محصولبهصورتیکپارچهتوجهویژهشدهاست.

هاگسترشیافتهوباتوجهبهعهشرکتهایتحقیقوتوسهایاخیراست،مرزهایفعالیتسال

گذاریباالیاولیه،توسعهشبکهونیازبهسرمایهتکنولوژیرقابتجهانی،سرعتباالیتغییرات

 ,Wang & Kleinerوهمکاریبینصنایعوکسبوکارهایمختلفموردتوجهقرارگرفت)

2005 نوآوری(. مبنایمدیریتدانش، بر که نیز تعاملبینهاینسلششم همکاریو باز،
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کسبوکارهایگوناگونومشارکتذینفعاناست،سعیداردتابهنیازهایامروزدرراستای

.(Sofo, 2008; Kensen, 2014)هایتحقیقوتوسعهپاسخگویدمدیریتپروژه

نگرشبهمدیریتپروژه تغییر توسعهطیسالبا تکنیکهایتحقیقو وهایگذشته، ها

درطیاینسالهایمرتبطبهاینموضوعبهبودیافتهشیوه نگرشازتمرکزبرفردواند. ها،

جزئی و کار جامعکسبو رشتهنگریبه چند استراتژیکو تمرکز ارتباطاتنگری، نیز ایو

هاوکسبوکارهایمختلفباهموهمچنینباکلیهذینفعاندرگیرتغییرنزدیکبینشرکت

ا مییافته سعی حاضر حال در عرصهست. در حتی شرکت چندین بین همکاری با گردد

خواستبین به بیشتر چه هر توجه و والمللی موفقیت به ذینفعان سایر و مشتریان های

پروژه )اثربخشی شود افزوده Kensen, 2014ها نسل(. تبیین در که مختلفهمانطور های

اندبخصوصتریشدهیقوتوسعهدارایابعادگستردههایتحقتحقیقوتوسعهبیانشدپروژه

هزینه منابع، محدودیت به توجه با پیشرفته، تکنولوژی با صنایع آنهادر اهمیت و بودن بر

می ایفا نقشمهمیرا موفقیتپروژهمدیریتپروژه لذا درکند، توسعهآینده، هایتحقیقو

هاباشد.صنایعدفاعیجزءآندستهازبنگاهمیهادرگروتوجهبهعواملموفقیتسطحسازمان

می تغییرات بدلیل آنها در پژوهانه آینده دیدگاه با توسعه و تحقیق انجام که سریعباشند

امریضروریاست.هاتکنولوژی

عنواناصل به موفقنیترینوآوری، در جدطرحتیحلقه صنعتفضادیهایتوسعه ییدر

هستهداناوشبکه"یعنی،ییراهبردصنعتفضانیتریکانوناصلدرکهشودکشورشناختهمی

قرارمی"توانا دانششرویصنعتپکیبهعنوانییفضاوصنعتردیگ، ایازشبکهان،یبنو

برآنیراهبرد،سعنی.دراکندمیتیریمدهایتوانمندرادراطرافخودگردآوریوشرکت

ظرف فعالتیاستکه بر کلیاصلهایتیسازمان توانمندیدهیگردمتمرکزدییو از هایو

)دالوری،گردداستفادهدییمحصوالتجدوتوسعههاتیجهتانجاممامورطیموجوددرمح

(.1391،موسسهآموزشیوتحقیقاتیصنایعدفاعی؛1394
 

   پژوهش پیشینه
موفقیتیکپروژهتحقیقوتوسعه،رسیدنبهدانشبیشتردریکحوزهخاصوانجامموفق

تئوریآزمون و اثباتفرضیه عدم راستایاثباتیا در وهاییاستکه انجامشده هایاولیه

شود.بایدتوجهداشتکهدراینراستاحتیعدمتطابقمنجربهدرکبهترحوزهمربوطهمی
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تواندمنجربهکسبدانشدرآنحوزهخاصشدهوموفقیتاتبافرضیهاولیهمینتایجآزمایش

(.Wintage, 2015محسوبگردد)

پروژه موفقیت عوامل دهه از زمینهDaniel, 1961)1960ها در محققین توجه مورد )

قرارگرفتهوسال استکهمحققینعواملموفقیتپروژهمدیریتپروژه ازمنظرهاها را یها

می بررسیقرار بکارگیریعواملموفقیتگوناگونمورد اهمیتبررسیو با رابطه در دهند.

(:Toor & Ogunlana, 2009توانبهمواردزیراشارهنمود)هامیپروژه

 هتاکمتکتوانددرشناساییدالیلموفقیتیاشکستتپتروژهشناختعواملموفقیتمی

 نماید.

 دهد.گیریمییریصحیحوبجارادرمقاطعتصمیمگبهمدیرپروژهامکانتصمیم 

 هتایغیترآوریدادهآوریشتوندرامشتخصکتردهوازجمتعهایالزمکهبایدجمعداده

 نماید.ضروریجلوگیریمی

 نماید.بهسازماندرانتخابمدیرپروژهوبهمدیرپروژهدرانتخابتیمپروژهکمکمی 

 بنتدیمشتکالتبوجتودآمتدهدررفتعدهدتتابتااولویتتبهمدیروتیمپروژهامکانمی

 معضالتبهترتیباهمیتتالشکنند.

 نهایتاًبهمدیرپروژهامکانتوجهویژهوتمرکزوکنترلعواملرادرجهتافزایشاحتمال

 دهد.موفقیتمی

ؤثرباتوجهبهمواردذکرشدهواهمیتباالیشناختاینعوامل،محققینبسیاریعواملم

موفقیتپروژه دادهبر بررسیقرار مورد را توسعه بررسیهایتحقیقو رویپروژهاند. هایها

پروژه توسعهبهصورتعاموپروژهآکادمیک، هایتولیدمحصولجدیدکهدرهایتحقیقو

نهایی پروژهواقع میترین متمرکز هستند، توسعه و تحقیق عمر چرخه در شوندها

(Balanchandra, 1997تحقیقاتدررابطهباپروژه.)سال10ایوکاربردیعموماًدرهایپایه

هایتوسعهمحصولپرداختهاند.تاقبلازاینزمانپژوهشگرانعمدتاًبهپروژهاخیرانجامشده

معرفینموده  ,Barragan-Ocana & Zubieta-Garcia, 2013; Kayaاند)وعواملمربوطهرا

2003; Blande, 1992.)توجهبهمحدودیتمنابعمربوطبهپروژه هایتحقیقوتوسعهبهبا

گسترده بررسی روشمنظور زمینه در عواملتر استخراج جهت شده استفاده تحقیق های

پروژه پروژهموفقیت مقایسه نیز و پروژهها با توسعه و تحقیق جنبههای از عادی هایهای

تعدادیازمنابعدیگرن هاموردمطالعهقراریزدررابطهباعواملموفقیتسایرپروژهمختلف،

گرفتهاست.
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یمتعددمنابعندارد،امایکافیپروژهغناتیموفقیارهایمعینظریومباناتیاگرچهادب

عواملموفقیستیلسندگانیکهنووجوددارد معرفتیاز را بهعنوانمثالکردهیپروژه اند.

ازمطالعههفتپروژهبزرگدرانگلستانتی،عواملموفق1987درسال2هوتو1سیمور را

وسپسمورییشناسا بهنیا1997درسالسیکرده پروژهیمدلاستراتژکیفهرسترا

تیموفقیبرارویبهعنوانمدلهفتن1999درسال3کردهاست.مدلاوتوسطترنرلیتبد

ارشیپروژهموردپذ ف،یتعرت،ینگرش،حمانه،یعبارتنداززمرویهفتننیواقعشدهاست.

.هاهاوسازمانستمیس،یانسانیروین

فورتون4تیوا م(2002)5و معکنندیاشاره بر عالوه پروژهتیریمدتیموفقیارهایکه

یهاجنبهیعنیگریداریدومعپروژه؛ومشخصاتحیصحیبندهنگامبودن،بودجهبههمچون

سازمانیانسان دارد.یامدهایپابمرتبطزینیو وجود مکلین6دیلونپروژه به2003)7و ،)

عدهایتحقیقوتوسعهتجارتالکترونیکپرداختندوششبُبررسیاثربخشیموفقیتپروژه

کیفیتسیستم،کیفیتاطالعات،کیفیتخدمات،کاربردواستفاده،رضایتکاربرومنافعرابه

هایفناوریاطالعاتوارتباطاتچارچوببرایسازماندهیمعیارهایموفقیتپروژهعنوانیک

معرفیکردند.

و(2004)8استبرویتجربمطالعه چهار یتجارتیموفقیابیارزیبرایدیکلیژگی،

یهافرصت،یعبارتندازسودآوریژگیچهارونی.ادهدنشانمیوتوسعهراقیتحقیهاپروژه

شراسکیرک،یتکنولوژ حقپروژهمناسبطیو در دقتبقت،ی. با ایشتریاگر ارهایمعنیبه

وتوسعهبهقیتحقیهاآناستکهپروژههیاحتمالاولیابیوارزنییتعیبراارهایمعنیا،شود

م مزانیچه بازار رسندیبه استبرو،در. شدیژگیوچهارنیامقاله دهندهنشانه،ذکر

درپژوهشخود(2004)10وگاوریو9بلوت(پروژههستند.تیعواملموفقیعنیتوانمندسازها)

طراحییک و)عواملمؤثربرموفقیتپروژه(مستقلیرهایمتغنیرابطهبمفهومی،مدلبا
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را بخشگرمتغیرهایمداخلهلهیبوسموفقیتپروژه و پروژه ساختار پروژه، عمر هایچرخه

عواملمؤثربرموفقیتپروژهدراینپژوهشعبارتندازمأموریت.موردبررسیقراردادندپروژه

برنامه ارتباطات،پروژه، نظارت، پذیرشمشتری، فنی، وظایف مشتری، مشاوره پروژه، ریزی

تیکهموفقدهندینشانم(2005)2وجانسن1لبیگیابی،پشتیبانیمدیریتوکارکنان.عیب

.استنفعانیذیزودهنگامباارزشافزودهباالبرالیتحوباتمرکزبریافزارنرمیهاپروژه

یکوچکومتوسطراموردبررسیهاپروژهدرشرکتتیری،مد(2009)وهمکاران3ترنر

نوآوریدیسهمکل،کوچکومتوسطیهاقراردادند.شرکت ازنظراشتغال، ویدراقتصادرا

هایشرکتسهمداشتهباشد،امانیالیدرتسهینقشمهمتواندیپروژهمتیریرشددارند.مد

متوسط و بوروکراتهبازینکوچک توسطتیریمدکیاشکال که آنچه از کمتر را پروژه

پروژهموردتیریمدتیماهقیتحقنیدارند.دراشودیاستفادهمیتروسنتبزرگیهاسازمان

شرکتازین مدییشناساهااین بر مؤثر عوامل است. تیریشده در شرکتپروژه این هادر

از تحلهیتجز؛عبارتند نیهالیو ازیمورد یالزاماتمشترییشناسا، ویزیربرنامه، راه نقشه

محدوده،تیمسئولصیتخصسیماتر،تیفعالستیکاروللیوتحلهیتجز،یچابک،نقطهعطف

)ویکاریهابرنامه،پروژهچرخهعمر،تیفیکتیریمد،نهیهزتیریمد،میتنیتدو،یزیربرنامه

گانت( نمودار ، پروژهبرنامه کاریزیربرنامهیبرامدیر کنترل و ، پروژهبرنامه یبرامدیر

.نییبرآوردباالبهپاوسکیرتیریمد،جلساتمتعددیاجتنابازبرگزار،منابعیزیربرنامه

سوییرزک4ثی تحق(2010)5و عواملبحرانقیدر عنوان با مدتیموفقیخود تیریدر

.مشخصگردیدهاستپروژهتیموفقآنعواملرامطرحکردندکهدرقالبهیفرضپنجپروژه،

کلنیا عوامل اساس بر را موفق پروژه عملکرد ارزیدیمطالعه است.یابیپروژه کرده

تحقیقهپروژتیموفقیهاشاخص این عبارتدر از شایستگیاند خارجی، محیط پایداری

هایپروژه)شاملهدف،اندازه،هایاعضایتیم،پشتیبانیسازمانیوویژگیمدیران،شایستگی

 .ارزش،کنترلمالیو...(

پروژهتیپروژهازعواملموفقرانیمدیباعنوانآگاهیقی،تحق(2011)1وپانکراتز6لویبکه

ا در گرفتهیموردبررسیاطالعاتیهاستمیسیهاپروژهتیموفق،قیتحقنیارائهدادند. قرار
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ا در جمعقیتحقنیاست. منحصربه78یآوربا مصاحبهفاکتور از تحلهیتجزوهافرد لیو

پیمانکار،-شاملکاراییعملکردپروژه،روابطمشترییاصلمتغیر19کهدهدیمحتوانشانم

تیصالح،میتیاعضازهیانگ،ارتباطباپروژهتیریمد،درپروژهیمنیا،محصولتیفیکنیتضم

میتیاعضا اعضابیترک، میتیمناسب میتیاعضاتیمسئول، ت، پروژهمیتمرکز بر ،پروژه

اعضاتیریمد میتیانتظارات هدف، کردن شفاف پروژهتیشفاف، در پروژهاتارتباط، ،در

و،شرایطعمومیپروژهریمدیهایژگیو،کیستماتیسکردیرو،کنترلونظارتویزیربرنامه

.وجوددارددیگرعواملمتفرقه

عواملمؤثربرموفق(2012)2ناگادوارا بررسآنیبخشنیبیهاپروژهوتفاوتتی، را یها

دارد.یازعواملبستگیموفقپروژهبهتعدادتیریکهمدکندیمانیبقیتحقنیکردهاست.ا

.شوندیمیبندطبقهیوعواملرفتاریعواملساختار،یاهیبهعواملرویعواملبهطورکلنیا

ا بر سازمانن،یعالوه بخشیساختار اجرازینیو اپروژهزیآمتیموفقیدر نقشدارند. نیها

ییهامهمهستندشناساموفقپروژهتیریمدیراکهبرایتاعواملمختلفکندیمقالهتالشم

دریوخصوصیعمومیهانوعازبخشمقالهدونیهارابهنوعسازمانمرتبطسازد.دراوآن

است.ظرن شده 3هوآنگگرفته همکاران بحران(2012)و عوامل گرانیبازیبراتیموفقی،

آنیدیکل موردمطالعهقراردادند. را بپروژه یبراتیموفقیکهعواملبحرانکنندیمانیها

سنجشموفقیبانیپشت تاکتکیاستراتژکردیروکیتیو اجرایکیو هدفیدر با پروژه

موفقنانیاطم حمالیحوتستمیستیاز و تخصتیپروژه الزمصیاز مناسبمنابعمحدود

ا هدفشناسانیاست. با بازعواملبحرانیموفقیتییمطالعه نظر وگرانیاز مختلفپروژه

عامل67،هدفنیبهادنیرسیوسازسنگاپوراست.براصنعتساختنهیهادرزماهدافآن

تقسییشناسا بهچهاردستهعمده )اندکهعبارتدندیگردمیو و1از: )یهایژگی( (2پروژه،

.یتعاملیندهای(فرآ4کنندگانپروژه،و)(شرکت3)،یقراردادیهاتوافقنامه

همکاران4ین تجز(2012)و به تحلهی، پتیموفقیدیعواملکلیدگیچیپلیو مانیدر

تحقیهاهی)اتحاد قی( پرداختند. توسعه متوسطشرکتو و کوچک یبرایکافییتواناهای

توسعهمحصوالتجدیگذارهیسرما بازارهادیدر به ورود بنابرادیجدیو ندارند. هاآنن،یرا

طریزیچکنندیمیسع قیتحقیهاهیاداتحقیاز مانند توسعه فرد،منحصربهتکنولوژیو
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حال،دامنهونیکنند.بااجادیرهبرانبازارانیکاهشفاصلهبییوتواناییافزامنابع،قدرتهم

توسعهمنجربهپقیاتحادتحقیهایژگیو استکهباالترازیومشکالتیتیریمدیدگیچیو

اینمطالعهسعیداردروشیترکتیریمد طراحیکندکهبتواندبهیبیکسبوکاراست. را

بینعوام دراتحادیهطورکاملرابطهعلتپیچیده وتوسعهقیتحقیهالموفقیتکلیدیرا

کهعبارتنداز:شاملچهاردستهاصلیوتعدادیعواملدیگراستعواملنینشاندهد.ا

،تقاضتایبتازاروارزیتابیتکنولتوژیاستراتژیکسبوکار)اهدافمتقابل،ریسک،منابعو-1

اولیه(

کمکهزینهمنابعوقانونمالکیتمعنوی(سیاستدولت)ارتقایاتحادومشاوره،-2

شراکت)فرهنگسازمانی،درجهتعهدوتجربهاتحاد(-3

،هتاتیهاومسئولنقشمیتقسمکانیسممدیریتاتحاد)ارتباطاتومکانیسماعتمادمتقابل،-4

(تبادلویادگیریدانشوارزیابیوتنظیم،ساختاروسیستمسازمانی

قیآندرعملکردپروژهتحقریوتأثینیمقولهکارآفریبهبررس(2012)وهمکاران1برتیل

تئوریتحرکراازبسترکارآفرینانهبهپژوهشتحقیقوتوسعهق،یتحقنیوتوسعهپرداختند.ا

وتوسعهقیتحقنهیبهزمنانهیمطالعهمنطقعملراازکارآفرنیا،یبهطورکل.کندیمنتقلم

بررسیهایژگیو،یشرکت دردهدیقرارمیعملکردآنراموردبررسجیونتاکندیمیآنرا .

یعمومتیریمد،وتوسعهقینقشخبرهدرپروژهتحقاند:شدهییشناساریعواملزقیتحقنیا

سطحایسطحباالتیریمد،یسازماندرونیمراتبسلسلهتیموقع،عضوپروژه،رهبرپروژه،پروژه

.دیتولوتوسعه/قیتحقیکاربردنهیشیپ،ارمندانک،یانیمتیریمد،دوم

2واراجائو همکاران بررس(2014)و به مدتیموفقیاتیحیهاجنبهی، پروژهتیریدر

پ و تفاوتشباهترداختند و بخشساختانیمیهاها صنعتنرمدو و بررسوساز را یافزار

وابستهاریپروژهبستیریمدندیپروژهبهفرآتیشدهاستکهموفقانیبقیتحقنینمودند.درا

جامعکهیبررسکی.درطولردیبادقتموردتوجهقرارگدیجنبهداردکهبانیاستوچند

شرکت بزرگصنایهابه و نرمساختعیمتوسط و موساز اعمال جهینتنیاهبشود،یافزار

مهمانددهیرس از مورد دو موفقنیترکه براتیریمدیتاهداف صنایپروژه، دو جیراعیهر

الزاماتتعریزیربرنامهکهعبارتندازهستند اهدافو و برافیپروژه بهرهیشده یورپروژه.

)کارآمدیمدیرگریدیهاجنبهقراردارد.امایاتیحتیموفقیهادربخشنیپروژههمچنریمد
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نظارت ارتباطات، هزینه، کنترل پروژه، تیم مشارکت مشارکتپروژه، تعارضات، استراتژی، ،

کنترل( و ارشد مدیری دخالت صنایاعمدهیهااوتتفیدارامشتری، مطالعهعیدر مورد

هستند.

)1آیهوآ همکاران بررس2014و بحرانی(، مسکنیبراپروژهتیریمدتیموفقیعوامل

مرورولیوتحلهیتجزحاصلازیهاافتهیراموردمطالعهقراردادند.هیجریدرنداریپایاجتماع

تیوجودداردکهبرموفقتیموفقیعاملبحران15کهدهدنشانمیدراینپژوهشاتیادب

عاملعبارتندازدرکپروژه،پشتیبانیمدیریتارشد،اطالعاتو15این.گذاردیمریپروژهتأث

 برآورد پروژه، مدیر اعتماد، قابل پروژه تیم مشتری، مشارکت زمانارتباطات، و هزینه

گرایانه،کنترلپروژهمناسب،تواناییحلمسئله،مدیریتریسکپروژه،منابعمناسببرایواقع

برنامه نظارتبرپروژهوبازخورد،مأموریتواهدافپروژهومالکیتپروژه، ریزیدقیقپروژه،

پروژه.

نینمودند.درایبررس،عواملمؤثروعملکردتحققوتوسعهرا(2014)وهمکاران2هاراش

نو سکنندیمشنهادیپسندگانیمقاله، ابعاد مداستیکه بران،یدولت، ،یاستراتژنیارتباط

،(2015)4وتوماس3ناگشوتوسعهمؤثراست.قیوعملکردتحقیجنبهمال،یساختارسازمان

موفق عمومقیتحقیهاپروژهتیعوامل بودجه با توسعه بررسیو مقالهنیادرکردند.یرا

کهدرموفقیتالششدهاستعواملمختلف شودیمنیکهتوسطدولتتأمییهاطرحتیرا

منابع)منابعانسانی،پروژه)نوعپروژهودرجهسختیپروژه(هستند:ریشودوبهشرحزیبررس

فضا( تجهیزاتو انسانیشاملبودجه، منابعغیر و تیمپروژه و شاملرهبر محیط)محیط،

.داخلیشاملفرهنگسازمانیوحمایتمدیریتارشدومحیطخارجیشاملهمکاری(

5الیی همکاران تصم(2015)و بر مؤثر عوامل تحقیگذارهیسرماماتی، توسعهقیدر و

منابعمالی)خودمختاریمالیودرآمد:هستندریعواملبهشرحزنیکردند.ایشرکترابررس

وسود( ، سازمانوساختارداراییمنابعمشهود هایسازمان()اندازه )مالکیت، منابعنامشهود

.فکری،منابعانسانیومنابعکسبوکار(
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1بستریو همکاران عواملموفق(2015)و بررستیریمدتی، را هدفایپروژه نیکردند.

متغ دادن نشان موفقییرهایمطالعه مسئول متغتیریمدتیاستکه هستند. بهرهایپروژه

یهانظارتوکنترلودرست،یموفقیمحرک،عواملبحرانتیریازچهارمهارتمدییهاگروه

ریمتغ18نشاندهندهآناستکهقیتحقنیحاصلازاجینتا اند.شدهیبندآموختهشدهطبقه

تیریمدیهامهارت 13،یبحرانتیعاملموفق19گروه، و کنترل درس7عاملنظارتو

.وجودداردشدهتهمرتبطآموخ

2جانگ همکاران طبقه(2015)و به اولویبند، موفقیبندتیو شکستتیعوامل و

ایدرکرهجنوبیوتوسعهعمومقیتحقتکنولوژییسازیتجار مطالعهباهدفنیپرداختند.

موانعمواجههدرمراحلیوبررستکنولوژییسازیوشکستدرتجارتیعواملموفقییشناسا

نییمحصولجهتتعدیومراحلتولهینمونهاولشیآزما،تکنولوژییسازیمختلفکسبتجار

تکنولوژیاستفادهازتوسعهیمنتقلشدهرابهجاتکنولوژیکهییهاشرکتزیمتمایهایژگیو

تعدادیعاملمعرفیعداصلیو.دراینتحقیقچهاربُاند،انجامشدهاستدرخانهبکاربرده

شدهاستکهعبارتنداز:

وتکنولوژی،نوع،سادگیتکنولوژی)سازگاری،پیچیدگی،نوآوری،بلوغ،طبیعتتکنولوژی-1

عدمقطعیت(

سازمانی)موقعیترقابتی،تواناقتصادی،تجربه،بازاریابی،عملکردسازمان،امکاناتتحقیق-2

هایمدیریتی(فنی،آمادگیمالکیتومهارتهایوتجهیزات،استراتژی،قابلیت

گذاری(گذاری،وضعیتبازار،طبیعتصنعت،کاربردوقیمتبازار)شرایطسرمایه-3

زیست)زمان،پشتیبانیدولت،روابطوآموزش(محیط-4

3کاراوگ همکاران توانمند(2016)و بر عواملمؤثر ارزیسازیتجاری، یهاپروژهیابیو

توقیتحق بررسو را بیانمیآنکردند.یسعه تحقییباالسکیرکنندکهها توسعهقیدر و

نوآوریمبتن تجاریبر شروع فرآ،یسازیدر در نوآورندیخصوصاً ایانتقال دارد. نیوجود

توسعه،قیتحقنیکردهاست.هدفازاجادیومحققانانانیرکارآفیبرایاریبسیمسئلهنگران

استقیتحقیسازیتجاریتوانمندیارهایمع توسعه و از: عباتند معیارها این تکنولوژی.

 -تکنولوژی)توانمندی با (تکنولوژیسازگاری )ارزشکیمال، فکری ت فکریگذاری ،(مالکیت
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تحلیلبازار(-استراتژیبازار-بازاریابی)پتانسیلبازار تجزیهو بازگشت-مالی)تحلیلمالی،

.ظرفیتنوآوری(-اثرات)پایداریوانسانی(منابع)منابع،مالی(

یرابررسشودیوتوسعهمقیتحقیهایدرهمکارتیکهباعثموفقی،عوامل(2017)1ببا

ا وتوسعهگسترشقیتحقیهمکارتیدوعاملدرموفقریتأثیمقالهبابررسنیکردهاست.

وهمکاراندرسال2کیرازمکمل.یهااندازدامنهپروژهوتخصصدوعاملعبارتنی.اابدییم

یکR&Dیهارابرایدستیابیبهماکزیممسودپروژهیاهگیریدومرحلمدلتصمیم2018

استراتژیویهاارزشافزودهکههمباآرمانیهاشرکتانرژیبراساسانتخاببهترینپروژه

بهطورکلیمع ایجادکردند. ازبزرگبهکوچکباهایارهمانتظاراتسازمانسازگارباشدرا

،جنبهنوآوریوسطوحتحقیقوتوسعهتوجهبهاهمیتفوایداقتصادیخروجیپروژه،محتوی

معیارینترمهمتکنولوژیبهترتیبمرتبشدند.امابانگاهبهاوزانکلی،زیرساختسازمانی

.ودجهاستریزیوبزیرساختسازمانی،برنامههابندیاوزانمعیاربودهورتبه

3پژوهشکنلر همکاران سرمایه2019)و اثرات که است آن از حاکی خارجی( گذاری

طور به فاکتور دو این که دارد، توسعه و تحقیق فعالیتواحدهای ادامه و بقا به وابستگی

همزمانبررویسازماندهیتحقیقوتوسعهتاثیرگذاراستکهبیانگرمکملسازیدانشویا

.باشدارتحقیقوتوسعهجهانیمیهادریکساختتکنولوژیگذاریبهاشتراک

یهاروژهپهایموثربرتوانمندییدیعواملکل،منابعمختلفیاساسپسازبررسنیبرا

دییدورهبحثومشاورهباخبرگانامرموردتأنیوپسازچندییشناساآیندهوتوسعهقیتحق

نها در گرفتکه شناساتیقرار به اصلیمعهشتییمنجر یار مجموع در )ز56و ریعامل

ارائهشدهاست.(1)کهدرجدولدی(گرداریمع
 آینده و توسعه قیتحق یها روژهپهای  موثر بر توانمندی یدیعوامل کل (1)جدول 

 مراجع شاخص عوامل

مدیریت

پروژهتحقیق

وتوسعه

 (Sumrit & Anuntavoranich, 2013)ریزیاستراتژیکپروژهبرنامه-1

 (Sumrit & Anuntavoranich, 2013)سازماندهیپروژه-2

(Hwang et al., 2012) 

برداریازمنابعبهره-3

(Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Yaraghi, 2011; 

Ihuah et al., 2014; Nagadevara, 2012; Pankratz & 

Loebbecke, 2011; Hwang et al., 2012; Turner et 

al., 2010; Yin et al., 2012; Lai et al., 2015; Jung 

et al., 2015; Ho & Yang, 2012: Nagesh & 
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 مراجع شاخص عوامل

Thomas, 2015; Tripathy et al.,2013) 

مدیریتریسکپروژه-4

(Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Ihuah et al., 

2014; Besteiro et al., 2015; Pankratz & 

Loebbecke, 2011; Hwang et al., 2012; Turner et 

al., 2010; Yin et al., 2012; Lee et al., 2017; 

Tripathy et al., 2013) 

 (Lee et al., 2017)پروژهایدهمدیریت-5

 (Basu, 2015; Wingate, 2014)مدیریتتغییرپروژه-6

 ,.Basu, 2015; Ihuah et al., 2014; Besteiro et al)مدیریتاطالعاتپروژه-7

2015) 

 (Pankratz & Loebbecke, 2011; Basu, 2015)پروژهبندیپیکرهمدیریت-8

حمایتوپشتیبانیمدیریتپروژه-9
(Nagadevara, 2012; Nagesh & Thomas, 2015; 

Tripathy et al., 2013; Hwang et al., 2012; Ihuah 

et al., 2014; Yaraghi, 2011; Basu, 2015) 

 (Lee et al., 2017)مدیریتپورتفولیوپروژه-10

 (Thi & Swierczek, 2010; Hwang et al., 2012)شایستگیمدیرانپروژه-11

 (Tripathy et al., 2013)سبکمدیریتورهبریپروژه-12

ساختار

سازمانی،

فرآیندهاو

هایروش

پروژهتحقیق

وتوسعه

 ,Nagadevara, 2012; Hwang et al., 2012; Yaraghi)ساختارسازمان-1

2011; Yin et al., 2012; Harash et al., 2014) 

 (Lai et al., 2015)اندازهسازمان-2

 ;Besteiro et al., 2015; Tripathy et al., 2013)شناسایینیازهایمشتریان-3

Turner et al., 2010) 

 (Basu, 2015; Nagadevara, 2012)هایمدیریتپروژهتکنیکابزارو-4

 (Lai et al., 2015)خودمختاریمالیدرپروژه-5

 (Sumrit & Anuntavoranich, 2013)شایستگیتیمپروژه-6

هتتایهتتاودستتتورالعملتعریتتفروش-7

پروژه
(Nagadevara, 2012; Jung et al., 2015; Basu, 

2015) 

 ,Pankratz & Loebbecke, 2011; Thi & Swierczek)اندازهپروژه-8

2010; Hwang et al., 2012) 

 ;Thi & Swierczek, 2010; Turner et al., 2010)چرخهعمرپروژه-9

Tripathy et al., 2013) 

 & Yin et al., 2012; Tripathy et al., 2013; Nagesh)هایسازمانیفرهنگوارزش-10

Thomas, 2015; Basu, 2015) 

 (Basu, 2015; Nagadevara, 2012)پرسنلوکارکنانپروژه-11

 ,.Nagadevara, 2012; Yaraghi, 2011; Turner et al)تخصیصوظایفپروژه-12

2010) 

 (Ihuah et al., 2014)برآوردزمانوهزینهپروژه-13

کسبدانش

پروژهتحقیق

 ,.Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Yin et al)یادگیریاعضاوپرسنلپروژه-1

2012) 

 (Sumrit & Anuntavoranich, 2013)ظرفیتجذبدانتشوتکنولتوژیدر-2
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 مراجع شاخص عوامل

پروژهوتوسعه

 & Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Pankratz)مدیریتدانشپروژه-3

Loebbecke, 2011) 

 (Ihuah et al., 2014; Yaraghi, 2011)طولپروژهتواناییحلمسئلهدر-4

مرزگستری

پروژهتحقیق

وتوسعه

 ,.Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Jung et al)سازیدرطولپروژهشبکه-1

2015; Tripathy et al., 2013) 

 (Sumrit & Anuntavoranich, 2013)درطولپروژهتکنولوژیاکتساب-2

 (Ihuah et al., 2014)مشتریدرطولپروژهمشارکت-3

 (Nagadevara, 2012)گیریدرپروژهآزادیتصمیم-4

 (Basu, 2015)مشاورهمشتریدرطولپروژه-5

 (Basu, 2015)پذیرشمشتریدرطولپروژه-6

 (Karaveg et al., 2016; Jung et al., 2015)نوآوری)باز(درطولپروژه-7

 (Basu, 2015; Yaraghi, 2011; Hwang et al., 2012)مدیریتزنجیرهتأمینپروژه-8

 (Yin et al., 2012; Tripathy et al., 2013)هایتحقیقوتوسعهدرپروژهاتحادیه-9

توسعه-5

تکنولوژی

پروژهتحقیق

وتوسعه

 (Jung et al., 2015)گذاریخطرپذیردرپروژهسرمایه-1

 (Karaveg et al., 2016; Tripathy et al., 2013)توانمندیتکنولوژیدرپروژه-2

 ;Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Basu, 2015)مدیریتتغییرتکنولوژیدرپروژه-3

Wingate, 2014) 

 (Basu, 2015)وظایففنیاعضاوپرسنلپروژه-4

سازیصنعتی

پروژهتحقیق

وتوسعه

 (Sumrit & Anuntavoranich, 2013)ومهندسیمحصولدرپروژهطراحی-1

پذیریمحصولدرطولتحلیلامکان-2

پروژه
(Lee et al., 2017) 

 (Lee et al., 2017)مدلسازیمفهومیمحصولدرپروژه-3

 (Sumrit & Anuntavoranich, 2013)طراحیومهندسیفرآینددرپروژه-4

تعیتینمشخصتاتمحصتولتعریفو-5

درپروژه
(Lee et al., 2017) 

سازیتجاری

پروژهتحقیق

وتوسعه

تولیتتدوستتاختمحصتتولدرطتتول-1

پروژه
(Sumrit & Anuntavoranich, 2013) 

 (Lee et al., 2017; Yin et al., 2012)مالکیتفکریمحصوالتپروژه-2

 ,.Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Jung et al)بازاریابیومدیریتبازارپروژه-3

2015; Karaveg et al., 2016; Tripathy et al., 2013) 

هایسیستم

کنترلپروژه

 (Nagadevara, 2012)حسابرسیپروژه-1

 (Nagadevara, 2012)ایپروژهممیزیدوره-2
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 مراجع شاخص عوامل

تحقیقو

توسعه

)کنتتترلهزینتته،کنتتترلکنتترلپتتروژه-3

کیفیت(
(Ihuah et al., 2014; Nagadevara, 2012) 

 (Basu, 2015)یابیپروژهعیب-4

 (Basu, 2015)قوانینپروژه-5

 ,Ihuah et al., 2014; Besteiro et al., 2015; Yaraghi)بازخورددرطولپروژه-6

2011) 

 

 شناسی پژوهشروش

 توجهبهاینکهنتایجاینپژوهشقابلیتاستفادهدر پژوهشازصنعتهوافضابا لذا دارد، را

گردآوریداده،حیثهدف که آنجا از درکاربردیاستو مصاحبه و کمکپرسشنامه با ها

جامعهآماریپژوهشپیمایشیاست.سازمانمرتبطانجامشدهاست،پژوهشازنوعتوصیف

استکههوافضاصنعتهایتحقیقوتوسعهدرمدیرانوخبرگانحوزهپروژهنفراز73شامل

روش از جامعه، این بودن محدود به توجه فراوانیسربا درصد است. شده استفاده شماری

درصد35درصدکارشناسیارشدو58درصددکترا،7هایتحصیلیجامعهآماریشاملگروه

مدل صحت آزمون برای است. روشکارشناسی از تأثیر ضرایب محاسبه و تحقیق نظری

مدل افزار نرم اینروشبهSmart-PLSیابیمعادالتساختاریبوسیله است. شده استفاده

ایها،فاصلهگیری)الزمنیستسطحسنجشمقیاسهایاندازهعلتوابستگیکمتربهمقیاس

می باقیمانده، توزیع و نمونه اندازه نسبیباشد(، روشتواندیا یکیاز عنوان هایتوانمندبه

بینینیزتحلیلمورداستفادهقرارگیرد.ازاینروشعالوهبرآزموننظریه،جهتمقاصدپیش

ارزشمی آوردن بدست هدف، دیگر عبارت به کرد. استفاده برایتوان شده تعیین های

پیش هدف با نهان متغیرمتغیرهای واریانستمام ساختن کمینه و است.بینی مالک های

جمعوزنینشانگرهاایجادنمراتمؤلفهمتغیرهایمکنونرابااستفادهازافزارایننرمهمچنین

کند.می

حداقلمجذورات رویکرد و کوواریانسبرایآزموننظریه مبتنیبر کلیرویکرد طور به

دالیلاست.جزئیبرایکشفروابطموجوددردادهاودرواقعشکلدادنبهنظریهمناسب

عبارتنداز:عدمحساسیتبهحجمنمونهکم،عدمحساسیتبهغیرPLSاستفادهازنرمافزار

داده بودن مدلنرمال از استفاده اندازهها، مدلهای از استفاده توانایی ترکیبی، هایگیری

واقعی،اجرایگربهمعنایگیریتنهابایکسؤال،تواناییپشتیبانیازمتغیرهایتعدیلاندازه

هایبسیارپیچیده.لذابرایمدلیکهمحققخودآنراساختهاستوتواناییبکارگیریمدل
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 افزار نرم از استفاده روشمعادالتساختاریبا از بهکارPLSپاسخبهسؤاالتاینتحقیق،

گرفتهشدهاستشدهاست.
 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

هایتحقیقوپروژهبرمؤثراصلیعامل56نظرخبرگان،تعداددراینپژوهشبامرورادبیاتو

باتوجهبه(1)مطابقجدولدسته8درقالبهوافضادرصنایعتوسعه 56شناساییگردید.

آوریشناساییشده،پرسشنامهاصلیپژوهشطراحیوبینجامعهآماریتوزیعوجمععامل

مدلمعادالتساختاریهمراه(3)تحلیلگردید.شکل Smart-PLSگردیدونتایجبانرمافزار

نیز(4)نیزآمدهاست(وشکل2)بارهایعاملیدرجدولبارهایعاملیمسیروباضرایب

دهد.معناداریرانمایشمیtشدهپژوهشهمراهباضرایبتأییدمدل

 
 )بار عاملی(گیری اولیه در حالت تخمین ضرائب استاندارد  مدل اندازه (3)شکل 
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 گیری اصالحی )مدل تایید شده(در حالت تخمین ضرائب غیر استاندارد مدل اندازه (4) شکل

 ( t)معناداری 

 های تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی پیشرفته موثر بر پروژه عوامل (2) جدول

 بار عاملی کد شناسه شاخص عوامل
r

2 بعد از  

 اصالح

مدیریتپروژه-1

تحقیقوتوسعه

Mp1 0.7430.573ریزیاستراتژیکپروژهبرنامه-1

Mp2 0.7380.537سازماندهیپروژه-2

Mp3 0.7940.637برداریازمنابعبهره-3

Mp4 0.7460.578مدیریتریسکپروژه-4

Mp5 0.7650.584پروژهایدهمدیریت-5

Mp6 0.7820.623مدیریتتغییرپروژه-6

Mp7 0.7610.588مدیریتاطالعاتپروژه-7

Mp8 0.8910.780پروژهبندیپیکرهمدیریت-8

Mp9 0.8210.672حمایتوپشتیبانیمدیریتپروژه-9

Mp10 0.7800.623مدیریتپورتفولیوپروژه-10

Mp11 0.8770.760شایستگیمدیرانپروژه-11

عدمتائیدMp12 0.561رهبریپروژهسبکمدیریتو-12

ساختارسازمانی،-2

فرآیندهاو

هایپروژهروش

Oop1 0.8340.712ساختارسازمان-1

عدمتائیدOop2 0.248اندازهسازمان-2

Oop3 0.8810.774شناسایینیازهایمشتریان-3
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 بار عاملی کد شناسه شاخص عوامل
r

2 بعد از  

 اصالح

Oop4 0.8480.731هایمدیریتپروژهابزاروتکنیک-4تحقیقوتوسعه

Oop5 0.8740.776خودمختاریمالیدرپروژه-5

Oop6 0.7950.637شایستگیتیمپروژه-6

Oop7 0.8690.740هایپروژههاودستورالعملتعریفروش-7

Oop8 0.7260.560اندازهپروژه-8

Oop9 0.8220.681چرخهعمرپروژه-9

عدمتائیدOop10 0.324سازمانیهایفرهنگوارزش-10

عدمتائیدOop11 0.344پرسنلوکارکنانپروژه-11

Oop12 0.8750.769تخصیصوظایفپروژه-12

Oop13 0.8790.785برآوردزمانوهزینهپروژه-13

کسبدانش-3

پروژهتحقیقو

توسعه

Kap1 0.8160.666یادگیریاعضاوپرسنلپروژه-1

Kap2 0.8790.773ظرفیتجذبدانشوتکنولوژیدرپروژه-2

Kap3 0.7670.588مدیریتدانشپروژه-3

Kap4 0.8730.762تواناییحلمسئلهدرطولپروژه-4

مرزگستری-4

پروژهتحقیقو

توسعه

Np1 0.7900.626سازیدرطولپروژهشبکه-1

Np2 0.8040.659درطولپروژهتکنولوژیاکتساب-2

عدمتائیدNp3 0.120مشارکتمشتریدرطولپروژه-3

Np4 0.8460.707گیریدرپروژهآزادیتصمیم-4

Np5 0.8320.697مشاورهمشتریدرطولپروژه-5

Np6 0.8540.745پذیرشمشتریدرطولپروژه-6

Np7 0.8770.769نوآوری)باز(درطولپروژه-7

Np8 0.8890.785مدیریتزنجیرهتأمینپروژه-8

Np9 0.7890.638هایتحقیقوتوسعهدرپروژهاتحادیه-9

تکنولوژیتوسعه-5

پروژهتحقیقو

توسعه

Tdp1 0.7180.508گذاریخطرپذیردرپروژهسرمایه-1

Tdp2 0.8440.719توانمندیتکنولوژیدرپروژه-2

Tdp3 0.7750.605تکنولوژیدرپروژهمدیریتتغییر-3

عدمتائیدTdp4 0.431وظایففنیاعضاوپرسنلپروژه-4

سازیصنعتی-6

پروژهتحقیقو

توسعه

Ip1 0.8500.753طراحیومهندسیمحصولدرپروژه-1

Ip2 0.8710.771پذیریمحصولدرطولپروژهتحلیلامکان-2

عدمتائیدIp3 0.568محصولدرپروژهمدلسازیمفهومی-3

Ip4 0.7310.566طراحیومهندسیفرآینددرپروژه-4
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 بار عاملی کد شناسه شاخص عوامل
r

2 بعد از  

 اصالح

Ip5 0.7530.579تعریفوتعیینمشخصاتمحصولدرپروژه-5

سازیتجاری-7

پروژهتحقیقو

توسعه

Cp1 0.8620.743تولیدوساختمحصولدرطولپروژه-1

Cp2 0.8490.721پروژهمالکیتفکریمحصوالت-2

Cp3 0.7190.518بازاریابیومدیریتبازارپروژه-3

هایسیستم-8

کنترلپروژهتحقیق

وتوسعه

Pcsp1 0.7350.579حسابرسیپروژه-1

Pcsp2 0.8620.752ایپروژهممیزیدوره-2

Pcsp3 0.7210.531کنترلپروژه)کنترلهزینه،کنترلکیفیت(-3

Pcsp4 0.8000.626یابیپروژهعیب-4

عدمتائیدPcsp5 0.535قوانینپروژه-5

Pcsp6 0.7720.601بازخورددرطولپروژه-6

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

اینپژوهشرواییپرسشنامه در قضاوتخبرگانمورد از استفاده است.با گرفته قرار تأیید
یهمگرابهبررسییروا انجامگردید.Smart-PLSافزارهمگرانیزبانرمهمچنینرواییواگراو

متغیهمبستگزانیم ریهر با مهاعامل)سؤاالتمکنون خود واگراییرواپردازد.ی( بهنیز
هاعاملآنیدرمقابلهمبستگدستهباآندستهکیهایعاملنیبیهمبستگزانیمسهیمقا
 همچنگریددستهبا مقانیو دستهکییهمبستگزانیمسهیبه مقابلهایشعاملبا در

ازسویدیگربرایسنجشپایاییپرسشنامهاز.پردازدیمهادستهریباسادستهآنیهمبستگ
معیارمناسببرایآلفایکرونباخوپایاییمرکبآلفایکرونباخ وپایاییاستفادهشدهاست.

(.دراینپژوهشمقدارآلفای1391،وهمکاراناست)آذر7/0برایتمامیعواملباالیمرکب
حاصلشد،لذاپرسشنامهپایاییالزمرا7/0باالترازهادستهکرونباخمحاسبهشدهبرایتمامی

است.دارنیز
 

 گیری انعکاسی اعتبارسنجی مدل اندازه

روایی توجهبهنتایجحاصلازپایایی، وکیفیتمدلمطابقجدولبا آزمون(3)همگرا های،

سنجیدرادامهآمدهاست.اعتبار
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 نتایج پایایی، روایی همگرا و کیفیت مدل  (3)جدول 

 مکنونهای  متغییر

 روایی همگرا پایایی

الفای 

 کرونباخ

پایایی 

 اشتراکی

پایایی 

 ترکیبی
AVE CR>AVE 

901/0مدیریتپروژهتحقیقوتوسعه-1  632/0  920/0  632/0  ok 

هایپتروژهساختارسازمانی،فرآیندهاوروش-2

تحقیقوتوسعه
906/0  716/0  922/0  716/0  ok 

855/0کسبدانشپروژهتحقیقوتوسعه-3  697/0  902/0  697/0  ok 

919/0 مرزگستریپروژهتحقیقوتوسعه-4  703/0  910/0  703/0  ok 

707/0 پروژهتحقیقوتوسعهتکنولوژیتوسعه-5  611/0  824/0  611/0  ok 

835/0 سازیپروژهتحقیقوتوسعهصنعتی-6  667/0  889/0  667/0  ok 

747/0سازیپروژهتحقیقوتوسعهتجاری-7  660/0  853/0  660/0  ok 

846/0 هایکنترلپروژهتحقیقوتوسعهسیستم-8  618/0  890/0  618/0  ok 

 

 گیری های اندازه و برازش مدل آزمون همگن بودن

شکل.(Hair et al, 2011)باشدمی7/0مالکمناسببرایضریببارهایعاملی و(1)در

بودهوحذفگردیدند،مابقی7/0شاخصکهدارایضریبعاملیکمتراز8بهجز(2)جدول

اندازه برازشمدل و بودن همگن لذا بودند. قبول عاملیمورد ییدتأگیریدارایضریببار

بهمنظورپایاییبهترپژوهشودرنظرداشتنرواییواگرادرمدل،گردد،بهایننحوکهمی

.گردندحذفمی7/0هایبابارعاملیزیرشاخص
 

 آزمون روایی همگرا و پایایی مدل اندازه گیری انعکاسی

پایاییترکیبیوضریبآلفایکرونباخوپایاییاشتراکیبدست(3)هایجدولمطابقبایافته

لذامکنون،نشانمیهایآمدهبرایمتغیر دهدکهسازگاریدرونیدرحدمطلوبقراردارد.

ییدنمود.همچنیندرخصوصرواییهمگراباتوجهأوضعیتپژوهشراتتوانمناسببودنمی

برازشمعنادار از بعد بارهایعاملیسواالت، نتایجکلیه یعنیمیبه قدر t-valueباشند. از

باشند.همچنینمیانگینمی7/0بزرگتربودهونیزکلیهبارهایعاملیبزرگتراز1.96مطلق

بودهونیزدرمقایسهپایاییترکیبیبامیانگینواریانس5/0زرگترازواریانساستخراجشدهب

میمیCR>AVEاستخراجشدهبرایهریکازعوامل لذا تواننتیجهگرفتکهمدلباشد.

پژوهشازرواییهمگرایمناسبیبرخورداراست.
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 روایی واگرا مدل اندازه گیری انعکاسیهای  آزمون

هارابرعاملخودوبارتقاطعی،بارعاملیهریکازشاخصشاخصها:بررسیبارتقاطعی(1

بارعاملیهرشاخصبرعاملخودبایدحداقلنشانمیهادیگرعامل بیشترازبار1/0دهد.

شاخص دیگر بر آن باشدعاملی خروجی.(Fornell & Larcker, 1981)ها موارد کلیه در

اشد.بمی1/0دهندهافزارنشاننرم

دراینتستبهبررسیهمبستگیمربوطبهمتغیرهایپنهانپرداخته(تستفورنلوالکر:2

شودوبایدتمامیاعدادقطراصلی)جذرمیانگینواریانسهرعامل(ازاعدادزیرستونخودمی

 ,Fornell & Larcker)باشدبیشترباشندکهنشاندهندههمبستگیبینمتغرهایپنهانمی

باشد.ییداینمطلبمیأافزارنشاندهندهتهاینرمخروجی.(1981
 

 تحلیل مدل ساختاری

سازد.شکلگیریاجازهارزیابیمدلساختاریرامیسرمیبرآوردهایرواییوپایاییمدلاندازه

در(5) ساختاری شکلمدل و مسیر ضرایب تخمین حالتدرساختاریمدل(6)حالت

نشانمیضرایبمعناداری را برایارزیابیمدلاستفادهمسیر همچنینمعیارهایزیر دهد.

شدهاست:

برازشمدلساختاریبااستفادهازضرایبمعناداریبه (:t-Value)مقادیر  Zضرایب معناداری 

 از اینضرایبباید سطحاطمینان96/1اینصورتاستکه بتواندر تا باشند %95باالتر

تمعناداربودنآنه شدهاستبدین96/1ییدکرد.درجاهاییکهضرایبمسیرهاباالترازأارا

(.مطابق1391،وهمکارانمعناستکهمتغیرمستقلبامتغیروابستهرابطهمعناداریدارد)آذر

باشد.می96/1درکلیهمواردضرایبمعناداریباالتراز(6)شکل

Rمعیار 
باشدکهنشانازتأثیرمیدهندهضریبتعیینمسیراینمعیارنشان: R Squaresیا  2

برون متغیر اثریریمتغ)1زایک که سایاست طراحیرهایمتغریاز مدل و شدهیالگو

درگریدریمتغکیکهازحداقل)همانمتغیروابستهاست2زابریکمتغیردرون(ردیپذینم

الگو اثریطراحیمدلو ردیپذمیشده دارد. )R
2 19/0سهمقدار ،33/0 عنوانبه67/0و

 قوی و متوسط ضعیف، مقادیر برای مالک Rمقدار
می2 گرفته نظر )آذردر وشود

                                                           
1
. Endogenous 

2
. Exogenous 
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1391،همکاران مقدار .)R
2 اینپژوهشبرابر بسیار898/0کلدر نشاناز که حاصلشده

مناسببودنآندارد.

Qمعیار 
مشخصمیاینمعیارقدرتپیش :2 بینیمدلرا یصورتدرسازدو Qکهمقدار

در2

راکسبنماید،بهترتیبنشانازقدرت35/0و02/0،15/0زاسهمقدارموردیکسازهدرون

سازهپیش قوی و متوسط ضعیف، داردبینی را آن به مربوط برونزای  & Henseler)های

Fassott,2011.)مقدارQ
باشدکهنشانمی481/0بدستآمدهبرایمدلاینپژوهشبرابر2

مناسبمدلاست.بینیبسیاردهندهقدرتپیش

 
مدل ساختاری در حالت تخمین  (5شکل )

 ضرائب مسیر

 
مدل ساختاری در حالت معناداری ( 6)شکل 

 ضرائب مسیر

 

 (GOFبرازش مدل کلی  )معیار 

 معیار میGOFبرایبررسیبرازشمدلکلیاز استفاده مقدار سه که 01/0شود و25/0،

.(Vinz et al, 2010)شدهاستیمعرفGOFیبرامقادیرضعیف،متوسطوقویعنوانبه36/0

گردد:اینمعیارازطریقفرمولزیرمحاسبهمی


باشدکهنشانازبرازشبسیارمناسبمدلمی GOFبرای771/0نتایجنشاندهندهمقدار

دارد.





2RiescommunalitGOF 
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 و پیشنهادها گیری نتیجه
دستهرفتارینیبشیپویریگدراندازهعاملهرتأثیرسهمانگریبکهضرایبتعیینتوجهبهاب

 تواننتایجزیررااحصاکرد:بهطورخالصهمی،استمربوطه

مربوطهایتحقیقوتوسعهتأثیردرموفقیتپروژه،بیشترینسهممدیریتپروژهعاملدر

بندیپروژهاستهمدیریتپیکربه تکنیکیاستکهدرمدیریتکردنهمدیریتپیکر. بندی،

روش ویژگیو پروژهبهبود در میهایتوسعههایکار قرار استفاده مورد درایبسیار گیردو

توانبهشایستگیمیعاملمهمدراینهایشاخصازدیگرموفقیتپروژهتأثیربسزاییدارد.

هایمدیریتپروژهوارتباطاتوآموزشتوانبهدراینزمینهمیکهمدیرانپروژهاشارهکرد

زایشسطحشایستگیدرابعادسیستمیوفنیمدنظرهایفرصتمطالعاتیبرایافایجادزمینه

خودمختاریمالیوشناساییشاخص،هاساختارسازمانی،فرآیندهاوروشعاملدر.قرارداد

مشتریان بیشترینسهمنیاز ثیرتأ، بقیه نسبتبه هاعاملرا تحقیقوهایپروژهموفقیتبر

 دارد. مقیتحقتیمپروژهکیتوسعه توسعه برامالییخودمختارتواندیو حفظمنابعیرا

یدرپروژهزمانیمالیخودمختار.داشتهباشددراختیاریریپذانعطافوکنترلتعادلمالی،

تماافتدیاتفاقم خواستهحاتیترجالت،یکه تریمدیهاو فرآمیو یریگمیتصمندیپروژه،

برایمال دادنیرا فعالایانجام ندادن هدایتیانجام تیخاص، میکنند. اینراستا تواندر

ازطرفیدیگرمدیریتمالیراذیلساختارپروژهویاوابستهبهدفترمدیریتپروژهقرارداد.

،برایهایتحقیقوتوسعهداردموفقیتدرفرآیندپروژهشناساییدقیقنیازمشترینیزباعث

هاوانتظاراتایجادزبانمشترکبینسازمانومشتریسندیکهدرآنالزاماتویاخواسته

.گرددمشتریبهتائیددوظرفرسیدهباشدپیشنهادمی

 کسبدانشعاملدر تکنولوژیشاخص، بیشترینسهمظرفیتجذبدانشو راتأثیر،

 بقیه به هاعاملنسبت داردموفقیتپروژهبر توسعه و تحقیق های دانشو. ظرفیتجذب

.جهتگیریوجذباطالعاتوتکنولوژیومنابعخارجیمدنظراستتکنولوژی،تواناییبهره

توجهبهماهیتسازمانبرنامه الگوهایبرترافزایشظرفیتجذببا بازدیداز هایآموزشی،

 سرمایهسازمانی، و ایجاد و متخصص انسانی نیروی وجذب زیرساخت بخش در گذاری

زمایشگاهمیآ هایتواناییحلمسئلهازدیگرعواملمهمومؤثربرپروژهتواندمدنظرباشد.

ایندستههستند. توسعهدر تحقیقو تأمینعاملدر عاملمدیریتزنجیره و مرزگستری،

هایتحقیقوتوسعهبرموفقیتپروژهشاخصیررانسبتبهبقیه،بیشترینسهمتأثنوآوریباز

 کیاساستیموفقیارهایمعدارد. بهموقعبودن، صرفهبهمقرونلیمناسبوتحوتیفیپروژه
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سمحصوالت امکاناتاست.هاستمی، فرآروشن،یبنابراو و یبرانیتأمرهیزنجتیریمدندیها

هستند.یاتیحشود،یدادهملیتحوازیمنابعپروژهبهصورتموردننکهیازانانیحصولاطم

مینبودهشناساییأهاییکهدارایریسکتجهتحصولاطمینانازاینامرابتدازیرمجموعه

توسعهعاملدرهایمشخصموردارزیابیقرارگیرند.ویژگیکنندگانبراساسمینأوسپست

تکنولوژی شاخص، عاملتکنولوژیتوانمندی بقیه به نسبت را تأثیر سهم بیشترین بر، ها

سازیواجرای،نتیجهپیادهتکنولوژیهایتحقیقوتوسعهدارد.توسعهمستمرموفقیتپروژه

ایاستکهامکاناکتساب،جذب،استفاده،تطبیق،تغییر،خلقوهایویژهفرآیندهاوتوانایی

توانگفتکهتوانمندیتکنولوژی،مجموعهمتنوعیازاینمیدهد.بنابررامیتکنولوژیتوسعه

هایهااستکهبرایاکتساب،هضم،استفاده،تطبیق،تغییروایجادتکنولوژیدرپروژهتوانایی

تحقیقوتوسعهالزماست.

برموفقیتتحلیلامکانشاخصسازی،صنعتیعاملدر بیشترینتأثیررا پذیریمحصول،

هایتحپروژه دارد. توسعه هرگونهسرماقیقو یاجرا،یگذارهیقبلاز و فعالایپروژه تیهر

لیبهدالتواندیمپذیریمطالعاتامکانالزماست.پذیریانجاممطالعاتامکانگر،یدیاقتصاد

یشنهادیپیطرحتجاریامکاناجرایآنبررسیاصللیامادلردیمورداستفادهقرارگیمختلف

 یگریددهیهراایویتجاریهادهیکهاهاییپروژهاست. قبلازهرگونهبرایاجرارا دارند،

آنپذیریدربارهامکانیشروعبهمطالعاتمناسبستیبایمده،یاآنیسازادهیاقدامدرموردپ

اندیطرحبنما شاخصهایازدیگر.شودیمنهیدرزمانوهزییجوباعثصرفهکارقطعاًنی.

مهمدرایندستهعبارتندازتعیینمشخصاتمحصولوطراحیومهندسیمحصول.

 تجاریعاملدر تولیدوساختمحصولدرطولسازی، مالکیتفکریمحصول،پروژهو

زیراتولیدوساختمحصولهایتحقیقوتوسعهاست.دارایاهمیتبسزاییدرموفقیتپروژه

باعث پروژه طول در بستر طریقتدوینفرایجاد از وآمناسبتولید یندهایعملیاتیتولید

آموزشمی دیگر طرفی از و درگردد تکنولوژی و اقتصادی موفقیت ضامن فکری مالکیت

پروژه از و بوده توسعه و تحقیق حمایتمیهای میآن که ثبتکند، فرآیند ایجاد با توان

م نظاماتانگیزشیبرایکارشناسانو تقویتکرد.مالکیتفکریو را ازحققیناینفرآیند

دربازاریابیومدیریتبازاروتولیدوساختمحصولاست.عاملمهمدراینهایشاخصدیگر

ازاهمیتباالییدرموفقیتیابیوعیبایپروژه،ممیزیدورهپروژههایکنترلدستهسیستم

ازاینرواگردرپروژه یکپروژهتحقیقوتوسعه،بهطورهایتحقیقوتوسعهبرخورداراست.

دوره پروژهمنظمو عیبای، هایدردستاجرا براساستحلیلدالیلیابیوممیزیشوند، و
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هایمختلفپروژهتدوینوابالغگردد.نکتهتوانبرنامهبهبودوجبرانیبرایبخشانحرافمی

بهانحرافازبرنامهاستکهحائزاهمیتدراینموردتعیینسطوحهشداروبحرانی،نسبته

بایدتوسطمدیرپروژهودفتربرنامهپروژهمدنظرقرارگیرد.

شودتادرراستایمیاینپژوهش،بهپژوهشگرانبعدیپیشنهادهایباتوجهبهمحدودیت

هایزیراهتمامورزند:تکمیلاینپژوهشوتوسعهنتایجآن،بهانجامپژوهش

 طراحینمایند.هایتحقیقوتوسعهموفقیتپروژهسازیدرنقششبکهمدلیجهت 

 هایتحقیقوتوسعهراشناسایینمایند.ثربرمدیریتدانشپروژهؤعواملم 

 هایمهمدرمراکزتحقیقوتوسعهباباتوجهبهاینکهمهندسیسیستمیکیازتوانمندی

پروژه موفق تحقق راستای در پیشرفته وتکنولوژی تحقیق میهای لذاتوسعه باشد،

مهندسیسیستمومدیریتپروژهدرگرددپژوهشیدرخصوصارتباطبینپیشنهادمی

 اینمراکزصورتگیرد.
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