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تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا
 

محمدحسینعصاری 1
* 2
عباسخمسه
3
رضارادفر 
4
نصرتالهشادنوش

چکیده
حلهاینوینبرایبقاوحفظ
هاوصنایعرابهسوییافتنراه 


شرکت
رقابتهایروزافزونجهانی ،

هاینوآورانهمانندپروژههای

دهد.بهاینمنظورشرکتهاسعیدارندتابر فعالیت


بازارسوقمی
گذاریکنندومسیرآیندهرقابتوکسبوکارخودراهموارترکنند.


تحقیقوتوسعهبیشترسرمایه
یژگیهای پروژههای تحقیق و توسعه آینده ،دستیابی به روشهایی که موفقیت این
با توجه به و 
ایبرخورداراست.پروژههایتحقیقوتوسعهازمنظرمدیریت


هاراتأمینکندازاهمیتویژه

پروژه
اند.بهمنظورپیادهسازینتایج


بسیارکمموردتوجهقرارگرفته
هایتکنولوژیمحور،


پروژهدرشرکت
تحقیقاتجدیدوکمکبهرفعمشکالتموجوددراینزمینه،شناساییواولویتبندیعؤاملمؤثر

نظرمیرسد.اینپژوهشازحیثهدف،کاربردیواز


هایتحقیقوتوسعهآیندهضروریبه

برپروژه
املمؤثربرپروژههایتحقیقوتوسعهآیندهدرصنایعبا

نوعروش ،توصیفیپیمایشیاست .عؤ
تکنولوژیپیشرفتهازمرورادبیاتونظرخبرگانصنعتهوافضااستخراجشدهوپرسشنامهتأیید
شدهدرجامعهخبرگانتوزیعونتایجباروشتحلیلعاملیتأییدیومعادالتساختاریبانرمافزار

وژههایتحقیق
Smart-PLSموردبررسیقرارگرفتهاست.دراینپژوهش8بعداصلیمؤثربرپر 
وتوسعه  آیندهدرصنایعباتکنولوژیپیشرفتههوافضابههمراه 56عاملشناساییوتأییدگردید
کهتوجهبههمهآنهادارایاهمیتاست.کلیهعواملکلیدیشناساییشده،تأثیرمعناداریبر

توانمندیهای مدیریت پروژههای تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا

دارند .
واژههای کلیدی:
مدیریت پروژه ،تحقیق و توسعه آینده ،تکنولوژی پیشرفته ،صنایع هوافضا.

.1گروهمدیریتتکنولوژی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران 
.2گروهمدیریتصنعتی،واحدکرج،دانشگاهآزاداسالمی،کرج،ایران
.3گروهمدیریتصنعتی،واحدعلوموتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران 
.4گروهمدیریتتکنولوژی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران 
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مقدمه
امروزه توسعه یافتگی یک کشور بر توانایی آن کشور در خالقیت و نوآوری مبتنی بر علوم و
وقابلیتتبدیلایننوآوریهابهمحصوالتوفرآیندهای جدیداستواراست.دراین

تکنولوژی 
هایتحقیقوتوسعهنقشیاساسیرادرتبدیلایدههایخالقانهبهاینمحصوالت


راستاپروژه
).درحالحاضرشرکتهایصنعتیکهبارقابت

وفرآیندهاایفامیکنند(Mikulskiene, 2014

گذاریبرپروژههایتحقیقوتوسعهجهت


زارهایجهانیمواجههستند،ازسرمایه
سختیدربا
حفظبرتریوبهروزبودنبهمنظورباقیماندندربازاراستفادهمینمایند(.)Wintage, 2014

هاازاهمیتاستراتژیکباالییبرایشرکتهایصنعتیبرخورداراست،


گرچهنتایجاینپروژه
هامیتوانندبهبازارراهپیدا

نشانمیدهندکهعموماًتنهادهدرصدازاینایده

اماتحقیقات 
استکهمیتواند

کنند(.)Crowley,2005یکیازدالیلاینمسئلهرشدبسیارسریعتکنولوژی
طی یک دوره زمانی کوتاه ،یک محصول و یا یک فرآیند را از نظر فنی و یا اقتصادی
هاوماهیتمتفاوتپروژههای


تواندبهپیچیدگی

پذیرسازد.بخشدیگراینمعضلمی

غیرتوجیه
تحقیق و توسعه در مقایسه با پروژههای سنتی و مشکالت مدیریتی آنها نسبت داده شود
( .)Sanchez, 2004;Wintage, 2014; Mikulskiene, 2014
حلهای
هاوصنایعرابهسوییافتنراه 


هایروزافزونجهانی،شرکت

درقرنحاضر،رقابت
نوینبرایبقاوحفظبازارسوقمیدهد.همانطورکهبیانشدازیکسوفشارمبتنیبرعلمو
یازوبازارمحرکوپیشراناصلیانجامفعالیتهای

تکنولوژیوازسویدیگرکششمبتنیبرن
نوآورانه و تعریف پروژههای تحقیق و توسعه در نقشه راه و برنامههای بلندمدت سازمانها
میباشد ،به این منظور شرکتها سعی میکنند در این زمینه بیش از پیش سرمایهگذاری

نمایند.همچنینصنعتدفاعیباتوسعهمحصولجدید ونوآوریعجینشدهاستوبامطالعه
روندگذشتهصنایعدفاعیایننکتهقابلدرکاستکهمراکزتحقیقاتیدرصنایعدفاعنقش
غیرقابلانکاریراایفاکرده اند.یکازدالیلمهم،وجودنیازهایحیاتیامنیتیودفاعیاست

نوآوریها محسوب میشود

که به عنوان پیشرانی قوی در مطالبه فناوریهای جدید و 
پروژههای

سازمانهایتحقیقات دفاعی با تعریف واجرای دقیق و هدفمند

(نظریزاده .)1391،

پیشرفتهاینظامی دنیا ،نیازهای

میتوانند همزمان با
تحقیقاتیوبارویکردآینده پژوهانه 
تحقیقاتی را مرتفع نموده و نقش مهمی در ارتقاء توانمندیهای دفاعی و پیشرفت صنعتی
کشور ایفا نمایند(خمسه .)1396،
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هایتحقیقوتوسعهمیتوانبهپیچیدگیباال،عدمشفافیتوقطعیت


هایپروژه

ازویژگی
درمحدودهپروژه،عدمقطعیتدرروشهایموجودبرایرسیدنبهنتایج،تأثیرپذیریشدیداز

شرایط محیطی مانند پیشرفت تکنولوژی ،عدم حصول نتایج ملموس در بازههای زمانی
کوتاهمدت و حتی میان مدت و تغییرپذیری و ریسک باال اشاره نمود (;Mikulskiene, 2014

;Wintage, 2013; Nagesh & Thomas, 2015; Huljenic et al., 2005; Naveh, 2007
 .)Zhou, 2006

باتوجهبهاهمیتباالیپروژههایتحقیقوتوسعهوویژگیهایذکرشده ،درسالهای

اخیرتحقیقاتزیادیتوسطپژوهشگراندررابطهبااینپروژههاانجامشدهاست.اینتحقیقات
عمدتاً به بررسی ویژگیها و روشهای مدیریت مناسب برای پروژههای تحقیق و توسعه
( ،)Mikulskiene, 2014; Wintage, 2013; Wysocki, 2013عوامل مؤثر بر موفقیت یا
شکست پروژههای تحقیق و توسعه ( ;Nagesh, 2015; Blande, 1992; Bizan, 2003
 )Balanchandra, 1997و معیارهای موفقیت این پروژهها ( Wintage, 2013;Mikulskiene,
پردازند.نتایجحاصلهازاینتحقیقاتنشانمیدهندکهباتوجهبه

)Bizan, 2003; 2014می
هایتحقیقوتوسعهانتخابیکروشمناسبومنحصربهفردمدیریت

ویژگیهایخاص  
پروژه

هایموجودبهشمارمیرود.اکثریت


پروژهبراییکپروژهتحقیقوتوسعههموارهازچالش
محققین بر این باورند که روش مدیریت پروژه برای این نوع از پروژهها با پروژههای سنتی
عطافپذیری و خالقیت باالیی برخوردار باشد (;Kuchta, 2016

متفاوت بوده و باید از ان
 .)Wysocki, 2013; Mikulskiene, 2014
اینموضوعدررابطهباعواملمؤثربرموفقیتاینپروژههانیزکموبیشصادقاستو

پژوهشگران بسته به نوع پروژههای تحقیق و توسعه و بستری که پروژهها در آن صورت
میپذیرند،عواملیبعضاًمتفاوترادراینزمینهارائهمیدهند( .)Balanchandra, 1997

آیندهپژوهی رشته ای است مستقل که به شکل روشمند به مطالعه آینده میپردازد .این

رشتهتصاویریازآیندهدراختیارماقرارمیدهدتادرزمانحال،براساساینتصاویربتوانیم

حالپروژههایتحقیقوتوسعهدر

ریتصمیمگیرینماییم(مددی .)1395،

بهشکلکارآمدت
توانددرشکلدهی


کنندکهتوجهبهآنمی

هانقشکلیدیراایفامی

دهیآیندهسازمان

شکل
پروژه هایتحقیقوتوسعهازمنظرمدیریتپروژهدرکشورما
آیندهمطلوبسازمانموثرباشد .
بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است (عباسی1375 ،؛ رجبی1383 ،؛ کریمی دستگردی و
حری .)1392 ،از سوی دیگر سازمانهای تحقیقاتی دفاعی میبایست با آزادسازی منابع و
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کانونهای تولید

ظرفیتهای تحقیقاتی ،استفاده از

ظرفیتهای کلیدی خود و با به کارگیری

میانبر ،بیشترین ارزش را
راههای 
فعالیتهای استراتژیک و کشف 

دانش و تکنولوژی ،تمرکزبر
برای نیازهایآیندهخود خلقنمایند(خمسه.)1396،نوآوریاینپژوهشبررسیکلیهعوامل
موفقیت مدیریت پروژه با توجه به چرخه کامل از ایده تا محصول در صنایع با تکنولوژی
پیشرفتههوافضاصورتگرفتهاست،لذااینپژوهشبرایپاسخگوییبهاینسوالاصلیشکل
مدیریتپروژههایتحقیقوتوسعهآینده

برتوانمندیهای

گرفتکهابعادوعواملکلیدیموثر
درصنایعباتکنولوژیپیشرفتههوافضاکدامند؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تحقیقوتوسعه،تواناییهدایتپژوهشهایمختلفواستفادهازدانشخلقشدهبرایتوسعه

هایتحقیقوتوسعهنیزفعالیتهاییهستندکهدر


است.پروژه
محصول،فرآیندویاتکنولوژی 
قالبیکپروژهبرایرسیدنبهاهدافیدررابطهباتولیددانشمحصول،فرآیندویاتکنولوژی
جدیددریکمحدوده،زمانویایکهزینهمعینتعریفوانجاممیشوند( Mikulskiene,

تافرصتهای

شرکتهادرتحقیق وتوسعهسرمایهگذاری میکنند 

 .)2014; Wintage, 2013
تکنولوژیکی رابگیرند ،محصوالتجدید تولید کنندومزیت رقابتی ایجاد کنند( Yan chen,
 .)2018
پروژه هایتحقیقوتوسعهرابراساستعاریفجدید( & Mikulskiene, 2014; Nagesh

پروژههای
 )Thomas, 2015میتوان به سه گروه مختلف دستهبندی کرد که عبارتند از  -1 :
هاتولیددانشجدیدوبهروزاستوتخیلوابتکاردرآنهاازاهمیت


ایکههدفازآن

پایه
هایکاربردیکههدفآنهارسیدنبهکاربردهایممکنبرای

اصلیبرخوردار است  -2،
پروژه
یافته هایتحقیقاتوبررسی جهتافزایشکارایییکمحصولویاروشبوده و عمدتاًفن

ایکههدفنهاییآنهاتولیدمحصول،تکنولوژی و


هایتوسعه
محسوبمیشوندو  -3
پروژه

فرآیندهاینویناست.اینسهدستهپروژهمعموالًبهصورتسریبهمنظوردستیابیبهنتایج
نهاییپروژه هایتحقیقوتوسعهدرچرخهعمرتحقیقوتوسعهومعموالًدرقالبیکطرح

هایسریوپشتسرهم)انجاممیشوند( .)Mikulskiene, 2014


(شاملپروژه
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شکل ( )1چرخه عمر تحقیق و توسعه ()Mikulskiene, 2014



معموالًقبلازرسیدنبهمحصولبایدازدومرحلهپیشتولیدوتولیدعبورنمودکهاین
دومرحلهمربوطبهپروژه هایعملیاتیبودهوازحیطهتحقیقوتوسعهخارجاست .همچنین

کههدفآنهاتوسعهو

بندیهایجدید،پروژههایتوسعهمحصولوتوسعهتکنولوژی
دردسته 

تکنولوژیهاینویناسترادرانتهایچرخهعمرتحقیقوتوسعهدرچارچوب

تولیدمحصولو
).امابهعلتویژگیهایخاص

پروژههایتحقیقوتوسعهجایمیدهند(Mikulskiene, 2014

اینپروژه هاگاهیبهعنوانیکدستهجداگانهموردبررسیقرارمیگیرند( Balanchandra,

 .)1997
برای موفقیتپروژهنیزتعاریفمختلفیوجوددارد.تعریفمورداستفادهدراینپژوهش
بیانمی کندکهموفقیتپروژهبرفرآیندمدیریتپروژهتأکیدداردوبرمبنایانجامپروژهدر

زمان ،هزینه ،مشخصات و کیفیت تعیین شده همراه با رضایت ذینفعان پروژه است
( .)Mikulskiene, 2014; Prabhaker, 2008گرچهموفقیتمدیریتپروژهوموفقیتمحصول
بههممرتبطهستند،اماارتباطعلتومعلولیبینآنهاضعیفاست( Nagesh & Thomas,

 .)2015به عنوان مثال ممکن است پروژهای از نظر زمان و هزینه دچار شکست گردد و اما
محصولموفقداشتهباشد.برایموفقیتمحصول،محققاندومسئلهارزشافزودهموفقونیز
کنندگانرامبناقرارمیدهند( .)Baccarina, 1999; Prabhaker, 2008

رضایتاستفاده
براساسمدلچارچوبمنطقی،محصولپروژهبهسهدسته؛-1خروجیکهنتایجمشخص
بلاندازهگیریاست،

هااستکهبالفاصلهپسازاتمامآنحاصلمیشودوقا


حاصلهازپروژه
کنندگانورضایتآنهارانشان


مدتنتایجپروژهبررویاستفاده

مقصودکهاثراتمیان
 -2
میدهد و  -3هدف که جهتگیری کلی استراتژیک یک پروژه در راستای اهداف سازمان را

گرددتقسیممیشود( .)Prabhaker, 2008

نشانمیدهدودربلندمدتمشخصمی



114

آیندهپژوهیدفاعی،سالچهارم،شماره،12بهار 1398
فصلنامه 



شکل ( )2موفقیت پروژه ()Prabhaker, 2008



هایگذشتهنوعنگرشبهمدیریتپروژههایتحقیقوتوسعهتغییریافتهاست.


طیسال
هایاخیرادامهمییابد،تقسیم

ایننگرشرامیتوانبهپنجنسلکهازسال 1950تاسال

نمود(.)Chiesa, 2008درچندسالاخیرمحققانسعیدرارائهویژگیومشخصاتنسلششم
نسلاولبهسالهای 1950تااواسط 1960تعلقدارد.در

نیزنمودهاند( .)Nobelius, 2004

اینزمانکهمقارنباپایانجنگجهانیدوماست،بارشدصنایعقدیموظهورصنایعجدید
بهرهگیری از پروژه های تحقیق و توسعه به منظور تولید محصوالت جدید مورد توجه قرار

گرفت.درایندورهکهعمدتاًتکنولوژی،محوراصلیتحقیقوتوسعهبود،تمرکزبرمحققینو
ازاهمیتویژهایبرخورداربود .

هایخالقآنهابرایمدیران


ایده
نسلدومکهازسالهایمیانیدهه 1960تاابتدایسال 1970ادامهداشت،مصادفبا

یمحصوالتدربازارگردیدوافزایشرقابتپذیریمحرکاصلیتوجهبه

تعادلعرضهوتقاضا
شد.درایندورهکهاهدافکوتاهمدتبیشازبلندمدت


هایتحقیقوتوسعهمحسوبمی

پروژه
برایکسبوکارهااهمیتداشتبهبازاریابیمحصوالتبهدستآمدهازپروژههایتحقیقو

توسعهتوجهیویژهشد.نسلسومکهعمدتاًبهدهه 1970تعلقدارد،همزمانبااشباعشدن
بازارهااتفاقافتاد.اینامربازارهارابهسمتکاهشهزینههاوریسکبردهومدیریتپورتفولیو

ازاینمنظرموردتوجهقرارگرفت.نسلچهارممتعلقبهسالهای 1980است.دراینزمان

تمرکزازتولیدمحصوالتصرفاً  جدیدبهتوجهبهجایگاهمحصوالتدرکلکسبوکارتغییر
کرده ،همچنین به خدمات ،روش های توزیع و سایر موارد مربوط به کسب و کار در کنار
محصولبهصورتیکپارچهتوجهویژهشدهاست.درنسلپنجمکهمقارنبادهه 1990تا
عهشرکتهاگسترشیافتهوباتوجهبه

هایاخیراست،مرزهایفعالیتهایتحقیقوتوس


سال
ونیازبهسرمایهگذاریباالیاولیه،توسعهشبکه

رقابتجهانی،سرعتباالیتغییراتتکنولوژی
وهمکاریبینصنایعوکسبوکارهایمختلفموردتوجهقرارگرفت( Wang & Kleiner,
 .)2005نسل ششم نیز که بر مبنای مدیریت دانش ،نوآوریهای باز ،همکاری و تعامل بین

شناساییوبررسیعؤاملکلیدیمؤثربرتوانمندیهایمدیریتپروژههای ….

 115



کسبوکارهایگوناگونومشارکتذینفعاناست،سعیداردتابهنیازهایامروزدرراستای
مدیریتپروژههایتحقیقوتوسعهپاسخگوید( .)Sofo, 2008; Kensen, 2014

باتغییرنگرشبهمدیریت پروژههایتحقیقوتوسعهطی سالهایگذشته ،تکنیکهاو
اند.درطیاینسالها،نگرشازتمرکزبرفردو


هایمرتبطبهاینموضوعبهبودیافته

شیوه
کسب و کار و جزئینگری به جامعنگری ،تمرکز استراتژیک و چند رشتهای و نیز ارتباطات
نزدیکبینشرکت هاوکسبوکارهایمختلفباهموهمچنینباکلیهذینفعاندرگیرتغییر

یافته است .در حال حاضر سعی میگردد با همکاری بین چندین شرکت حتی در عرصه
بینالمللی و توجه هر چه بیشتر به خواستهای مشتریان و سایر ذینفعان به موفقیت و

اثربخشی پروژهها افزوده شود ( .)Kensen, 2014همانطور که در تبیین نسلهای مختلف
تریشدهاندبخصوص


یقوتوسعهدارایابعادگسترده
تحقیقوتوسعهبیانشدپروژههایتحق
در صنایع با تکنولوژی پیشرفته ،با توجه به محدودیت منابع ،هزینهبر بودن و اهمیت آنها
مدیریتپروژهنقشمهمیرا ایفامیکند،لذاموفقیتپروژههایتحقیقو توسعهآینده،در
میباشد.صنایعدفاعیجزءآندستهازبنگاهها
سطحسازمانهادرگروتوجهبهعواملموفقیت 

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

تکنولوژیهاامریضروریاست .

طرحهای توسعه جدید در صنعت فضایی
یترین حلقه در موفقیت  
نوآوری ،به عنوان اصل 
یترینراهبردصنعتفضایی،یعنی"هستهداناوشبکه
کشورشناختهمیشودکهدرکانوناصل 

شبکهایاز
توانا"،قرارمیگیرد وصنعت فضایی بهعنوانیک صنعتپیشرو ودانش بنیان  ،
میکند.دراین راهبرد،سعی برآن
شرکتهایتوانمندرادراطرافخودگردآوریو مدیریت  

تهای اصلی و کلیدی متمرکز گردیده و از توانمندیهای
است که ظرفیت سازمان بر فعالی 
وتوسعهیمحصوالتجدید استفاده گردد (دالوری،

تها
موجوددرمحیط جهتانجامماموری 
1394؛موسسهآموزشیوتحقیقاتیصنایعدفاعی .)1391،
پیشینهپژوهش

موفقیتیکپروژهتحقیقوتوسعه،رسیدنبهدانشبیشتردریکحوزهخاصوانجامموفق
آزمون هایی است که در راستای اثبات یا عدم اثبات فرضیه و تئوریهای اولیه انجام شده و

منجربهدرکبهترحوزهمربوطهمیشود.بایدتوجهداشتکهدراینراستاحتیعدمتطابق
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اتبافرضیهاولیهمیتواندمنجربهکسبدانشدرآنحوزهخاصشدهوموفقیت

نتایجآزمایش
محسوبگردد( .)Wintage, 2015
عوامل موفقیت پروژهها از دهه  )Daniel, 1961( 1960مورد توجه محققین در زمینه
هااستکهمحققینعواملموفقیتپروژههاراازمنظرهای


مدیریتپروژهقرارگرفتهوسال
گوناگون مورد بررسی قرار می دهند .در رابطه با اهمیت بررسی و بکارگیری عوامل موفقیت
هامیتوانبهمواردزیراشارهنمود( :)Toor & Ogunlana, 2009


پروژه
 شناختعواملموفقیتمیتوانددرشناساییدالیلموفقیتیاشکستتپتروژههتاکمتک
نماید.
گیریمیدهد.


یریصحیحوبجارادرمقاطعتصمیم
بهمدیرپروژهامکانتصمیمگ


آوریدادههتایغیتر

 دادههایالزمکهبایدجمعآوریشتوندرامشتخصکتردهوازجمتع
ضروریجلوگیریمینماید.

بهسازماندرانتخابمدیرپروژهوبهمدیرپروژهدرانتخابتیمپروژهکمکمینماید.


بهمدیروتیمپروژهامکانمیدهدتتابتااولویتتبنتدیمشتکالتبوجتودآمتدهدررفتع


معضالتبهترتیباهمیتتالشکنند.
 نهایتاًبهمدیرپروژهامکانتوجهویژهوتمرکزوکنترلعواملرادرجهتافزایشاحتمال
موفقیتمیدهد.

باتوجهبهمواردذکرشدهواهمیتباالیشناختاینعوامل،محققینبسیاریعواملمؤثر
بر موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار دادهاند .بررسیها روی پروژههای
هایتحقیقوتوسعهبهصورتعاموپروژههایتولیدمحصولجدیدکهدر


آکادمیک،پروژه
واقع نهاییترین پروژه ها در چرخه عمر تحقیق و توسعه هستند ،متمرکز میشوند
هایپایهایوکاربردیعموماًدر 10سال


).تحقیقاتدررابطهباپروژه
(Balanchandra, 1997
اخیرانجامشدهاند.تاقبلازاینزمانپژوهشگرانعمدتاًبهپروژههایتوسعهمحصولپرداخته

وعواملمربوطهرامعرفینمودهاند( Barragan-Ocana & Zubieta-Garcia, 2013; Kaya,

باتوجهبهمحدودیتمنابعمربوطبهپروژههایتحقیقوتوسعهبه

 .)2003; Blande, 1992
منظور بررسی گستردهتر در زمینه روشهای تحقیق استفاده شده جهت استخراج عوامل
موفقیت پروژهها و نیز مقایسه پروژههای تحقیق و توسعه با پروژههای عادی از جنبههای
یزدررابطهباعواملموفقیتسایرپروژههاموردمطالعهقرار

مختلف،تعدادیازمنابعدیگرن
گرفتهاست .

شناساییوبررسیعؤاملکلیدیمؤثربرتوانمندیهایمدیریتپروژههای ….

 117



اگرچهادبیاتومبانینظریمعیارهایموفقیتپروژهغنایکافیندارد،امامنابعمتعددی
کردهاند.بهعنوانمثال
وجوددارد کهنویسندگان لیستی ازعواملموفقیت پروژهرامعرفی  
موریس 1و هوت 2درسال،1987عواملموفقیت راازمطالعههفتپروژهبزرگدرانگلستان
شناسایی کردهوسپسموریس درسال 1997این فهرسترابهیک مدلاستراتژی پروژه
تبدیل کردهاست.مدلاوتوسطترنر 3درسال 1999بهعنوانمدلهفتنیرو برای موفقیت
پروژهموردپذیرش واقعشدهاست.این هفتنیرو عبارتنداززمینه ،نگرش،حمایت ،تعریف،
هاوسازمانها .

نیرویانسانی،سی 
ستم
وایت 4و فورتون )2002( 5اشاره میکنند که عالوه بر معیارهای موفقیت مدیریت پروژه
جنبههای
هنگامبودن،بودجهبندی صحیح ومشخصات پروژه؛ دومعیار دیگر یعنی  

همچون  
به
انسانی و سازمانی نیز مرتبط با پیامدهای پروژه وجود دارد .دیلون 6و مکلین ،)2003( 7به
بررسیاثربخشیموفقیتپروژههایتحقیقوتوسعهتجارتالکترونیکپرداختندوششبُعد

کیفیتسیستم،کیفیتاطالعات،کیفیتخدمات،کاربردواستفاده،رضایتکاربرومنافعرابه
عنوانیکچارچوببرایسازماندهیمعیارهایموفقیتپروژههایفناوریاطالعاتوارتباطات
معرفیکردند .
مطالعه تجربی استبرو ،)2004( 8چهار ویژگی کلیدی برای ارزیابی موفقیت تجاری
فرصتهای

نشانمیدهد.این چهارویژگی عبارتندازسودآوری ،

پروژههای تحقیق وتوسعهرا

تکنولوژیک ،ریسک و شرایط مناسب پروژه .در حقیقت ،اگر با دقت بیشتری به این معیارها
آناستکهپروژههایتحقیقوتوسعهبه

شود،اینمعیارهابرایتعیینوارزیابیاحتمالاولیه
نشاندهنده
یرسند .در مقاله استبرو ،این چهار ویژگی ذکر شده  ،
چه میزان به بازار م 
توانمندسازها(یعنیعواملموفقیت)پروژههستند.بلوت9وگاوریو)2004(10درپژوهشخود
باطراحییک مدلمفهومی ،رابطهبین متغیرهای مستقل (عواملمؤثربرموفقیتپروژه) و
1

. Morris
. Hough
3
. Turner
4
.White
5
.Fortune
6
.Delone
7
.McLean
8
.Astebro
9
.Belout
10
.Gauvreau
2
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موفقیت پروژه را بوسیله متغیرهای مداخلهگر چرخه عمر پروژه ،ساختار پروژه و بخشهای
پروژهموردبررسیقراردادند .عواملمؤثربرموفقیتپروژهدراینپژوهشعبارتندازمأموریت
پروژه ،برنامهریزی پروژه ،مشاوره مشتری ،وظایف فنی ،پذیرش مشتری ،نظارت ،ارتباطات،
یدهند کهموفقیت
عیبیابی،پشتیبانیمدیریتوکارکنان.گیلب1وجانسن)2005(2نشانم 

نرمافزاریباتمرکزبرتحویلزودهنگامباارزشافزودهباالبرایذینفعاناست .
پروژههای 

3
پروژهدرشرکتهای کوچکومتوسطراموردبررسی

ترنر وهمکاران(،)2009مدیریت 
قراردادند.شرکتهای کوچکومتوسط ،سهمکلیدی دراقتصادراازنظراشتغال،نوآوری و

شرکتهای

یتواندنقشمهمیدرتسهیلاینسهمداشتهباشد،اما
رشددارند.مدیریتپروژهم 
کوچک و متوسط نیاز به اشکال بوروکراتیک مدیریت پروژه را کمتر از آنچه که توسط
یشوددارند.دراینتحقیقماهیتمدیریت پروژهمورد
بزرگتروسنتیاستفادهم 
سازمانهای 

نیاز این شرکتها شناسایی شده است .عوامل مؤثر بر مدیریت پروژه در در این شرکتها
برنامهریزی نقشه راه و
لهای مورد نیاز ،شناسایی الزامات مشتری  ،
عبارتند از؛ تجزیه و تحلی 
نقطهعطف،چابکی،تجزیهوتحلیلکارولیستفعالیت،ماتریستخصیصمسئولیت،محدوده
برنامههایکاری(و
برنامهریزی،تدوینتیم،مدیریتهزینه،مدیریتکیفیت،چرخهعمرپروژه ،

برنامهریزی و کنترل کار ،برنامه مدیر پروژه برای
نمودار گانت) ،برنامه مدیر پروژه برای  
برنامهریزیمنابع،اجتنابازبرگزاریجلساتمتعدد،مدیریتریسکوبرآوردباالبهپایین .

5
4
ثی و سوییرزک ( )2010در تحقیق خود با عنوان عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت
پروژه،پنج فرضیه رامطرحکردندکهدرقالبآنعوامل موفقیت پروژهمشخصگردیدهاست.
این مطالعه عملکرد پروژه موفق را بر اساس عوامل کلیدی پروژه ارزیابی کرده است.
عبارتاند از پایداری محیط خارجی ،شایستگی

شاخصهای موفقیت پروژه در این تحقیق 

هایاعضایتیم،پشتیبانیسازمانیوویژگیهایپروژه(شاملهدف،اندازه،


مدیران،شایستگی
ارزش،کنترلمالیو.)...
لویبکه6وپانکراتز،)2011(1تحقیقیباعنوانآگاهیمدیرانپروژهازعواملموفقیتپروژه
ستمهای اطالعاتی موردبررسی قرارگرفته
پروژههای سی 
ارائهدادند.دراین تحقیق ،موفقیت  
1

.Gilb
.Johansen
3
. Turner
4
. Thi
5
. Swierczek
6
. Loebbecke
2
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است .در این تحقیق با جمعآوری  78فاکتور منحصربهفرد از مصاحبهها و تجزیه و تحلیل
یدهد که 19متغیر اصلی شاملکاراییعملکردپروژه،روابطمشتری-پیمانکار،
محتوانشانم 
تضمینکیفیتمحصول،ایمنیدرپروژه،مدیریتارتباطباپروژه،انگیزهاعضایتیم،صالحیت
اعضای تیم ،ترکیب مناسب اعضای تیم ،مسئولیت اعضای تیم ،تمرکز تیم پروژه بر پروژه،
مدیریت انتظارات اعضای تیم ،شفاف کردن هدف ،شفافیت در پروژه ،ارتباطات در پروژه،
یهای مدیر پروژه،شرایطعمومی و
برنامهریزی و نظارت وکنترل،رویکرد سیستماتیک،ویژگ 

دیگرعواملمتفرقهوجوددارد .
آنهارابررسی
پروژهوتفاوتهای بین بخشی  

ناگادوارا،)2012( 2عواملمؤثربرموفقیت 
یکند کهمدیریت موفقپروژهبهتعدادی ازعواملبستگی دارد.
کردهاست.این تحقیق بیان م 
یشوند.
طبقهبندیم 
اینعواملبهطورکلیبهعواملرویهای،عواملساختاریوعواملرفتاری 
پروژهها نقش دارند .این
تآمیز  
عالوه بر این ،ساختار سازمانی و بخشی نیز در اجرای موفقی 
موفقپروژههامهمهستندشناسایی

مقالهتالشمیکند تاعواملمختلفی راکهبرای مدیریت 
نوعازبخشهای عمومیوخصوصیدر

وآنهارابهنوعسازمانمرتبطسازد.دراینمقالهدو

نظر گرفته شده است .هوآنگ 3و همکاران ( ،)2012عوامل بحرانی موفقیت برای بازیگران
پروژهراموردمطالعهقراردادند.آنهابیان میکنند کهعواملبحرانی موفقیت برای

کلیدی 
پشتیبانی و سنجش موفقیت یک رویکرد استراتژیک و تاکتیکی در اجرای پروژه با هدف
اطمینان از موفقیت سیستم تحویل پروژه و حمایت از تخصیص مناسب منابع محدود الزم
است .این مطالعه با هدف شناسایی عوامل بحرانی موفقیت از نظر بازیگران مختلف پروژه و
صنعتساختوسازسنگاپوراست.برای رسیدن بهاین هدف 67،عامل

اهدافآنهادرزمینه 

یهای پروژه)2(،
کهعبارتاند از)1(:ویژگ 

شناسایی وبهچهاردستهعمدهتقسیم گردیدند 
)شرکتکنندگانپروژه،و()4فرآیندهایتعاملی .

توافقنامههایقراردادی3(،

ین 4و همکاران ( ،)2012به تجزیه و تحلیل پیچیدگی عوامل کلیدی موفقیت در پیمان
شرکتهای کوچک و متوسط توانایی کافی برای

(اتحادیههای) تحقیق و توسعه پرداختند .
آنها
سرمایهگذاری درتوسعهمحصوالتجدید و ورودبهبازارهای جدید راندارند.بنابراین  ،
منحصربهفرد،

یکنند چیزی از طریق اتحادیههای تحقیق و توسعه مانند تکنولوژی 
سعی م 
1

. Pankratz
. Nagadevara
3
. Hwang
4
. Yin
2

120

آیندهپژوهیدفاعی،سالچهارم،شماره،12بهار 1398
فصلنامه 



منابع،قدرتهمافزاییوتواناییکاهشفاصلهبینرهبرانبازارایجادکنند.بااینحال،دامنهو

یهای اتحادتحقیق وتوسعهمنجربهپیچیدگی مدیریتی ومشکالتی استکهباالتراز
ویژگ 
مدیریت کسبوکاراست.اینمطالعهسعیداردروشیترکیبی راطراحیکندکهبتواندبه
لموفقیتکلیدیرادراتحادیههای تحقیق وتوسعه

طورکاملرابطهعلتپیچیدهبینعوام
نشاندهد.اینعواملشاملچهاردستهاصلیوتعدادیعواملدیگراستکهعبارتنداز :
-1استراتژیکسبوکار(اهدافمتقابل،ریسک،منابعوتکنولتوژی،تقاضتایبتازاروارزیتابی
اولیه) 
-2سیاستدولت(ارتقایاتحادومشاوره،کمکهزینهمنابعوقانونمالکیتمعنوی) 
-3شراکت(فرهنگسازمانی،درجهتعهدوتجربهاتحاد) 
-4مکانیسممدیریتاتحاد(ارتباطاتومکانیسماعتمادمتقابل،تقسیمنقشهاومسئولیتهتا،
ساختاروسیستمسازمانی،ارزیابیوتنظیموتبادلویادگیریدانش) 
برتیل1وهمکاران( )2012بهبررسی مقولهکارآفرینی وتأثیر آندرعملکردپروژهتحقیق
وتوسعهپرداختند.اینتحقیق،تئوریتحرکراازبسترکارآفرینانهبهپژوهشتحقیقوتوسعه
منتقلمیکند.بهطورکلی،اینمطالعهمنطقعملراازکارآفرینانهبهزمینهتحقیقوتوسعه
یدهد.در
یهای آنرابررسی میکند ونتایج عملکردآنراموردبررسی قرارم 
شرکتی ،ویژگ 
شدهاند:نقشخبرهدرپروژهتحقیقوتوسعه،مدیریتعمومی
اینتحقیقعواملزیرشناسایی 
درونسازمانی،مدیریتسطحباالیاسطح
سلسلهمراتبی 

پروژه،رهبرپروژه،عضوپروژه،موقعیت
دوم،مدیریتمیانی،کارمندان،پیشینهکاربردیتحقیقوتوسعه/تولید .
جنبههای حیاتی موفقیت در مدیریت پروژه
واراجائو 2و همکاران ( ،)2014به بررسی  
شباهتها و تفاوتهای میان دو بخش ساختوساز و صنعت نرمافزار را بررسی

پرداختند و 
نمودند.دراینتحقیقبیانشدهاستکهموفقیتپروژهبهفرآیندمدیریتپروژهبسیاروابسته
استوچندینجنبهداردکهبایدبادقتموردتوجهقرارگیرد.درطولیکبررسیجامعکه
یشود ،به این نتیجه
ساختوساز و نرمافزار اعمال م 

به شرکتهای متوسط و بزرگ صنایع 
دهاند که دو مورد از مهمترین اهداف موفقیت مدیریت پروژه ،برای هر دو صنایع رایج
رسی 
پروژه.بهرهوری

برنامهریزی پروژهواهدافوالزاماتتعریف شدهبرای 
هستند کهعبارتنداز  
جنبههایدیگر(کارآمدیمدیر
دربخشهایموفقیتحیاتیقراردارد.اما 

مدیرپروژههمچنین
1

. Brettel
. Varajão

2
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پروژه ،مشارکت تیم پروژه ،کنترل هزینه ،ارتباطات ،نظارت ،استراتژی ،تعارضات ،مشارکت
عمدهای در صنایع مورد مطالعه
اوتهای  
مشتری ،دخالت مدیری ارشد و کنترل) دارای تف 
هستند .
آیهوآ 1و همکاران ( ،)2014بررسی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت پروژه برای مسکن
افتههایحاصلازتجزیهوتحلیلومرور
اجتماعیپایداردرنیجریهراموردمطالعهقراردادند.ی 
نشانمیدهد که 15عاملبحرانی موفقیت وجودداردکهبرموفقیت

ادبیات دراینپژوهش 
یگذارد.این 15عاملعبارتندازدرکپروژه،پشتیبانیمدیریتارشد،اطالعاتو
پروژهتأثیرم 
ارتباطات ،مشارکت مشتری ،تیم پروژه قابل اعتماد ،مدیر پروژه ،برآورد هزینه و زمان
واقع گرایانه،کنترلپروژهمناسب،تواناییحلمسئله،مدیریتریسکپروژه،منابعمناسببرای

پروژه،برنامه ریزیدقیقپروژه،نظارتبرپروژهوبازخورد،مأموریتواهدافپروژهومالکیت

پروژه .
2
هاراش وهمکاران(،)2014عواملمؤثروعملکردتحققوتوسعهرابررسینمودند.دراین
یکنند که ابعاد سیاست دولت ،مدیران ،ارتباط بین استراتژی،
مقاله ،نویسندگان پیشنهاد م 
ساختارسازمانی ،جنبهمالی وعملکردتحقیق وتوسعهمؤثراست .ناگش3وتوماس،)2015(4
پروژههای تحقیق و توسعه با بودجه عمومی را بررسی کردند .در این مقاله
عوامل موفقیت  
یشود
طرحهایی کهتوسطدولتتأمین م 
تالششدهاستعواملمختلفی راکهدرموفقیت  
بررسیشودوبهشرحزیرهستند:پروژه(نوعپروژهودرجهسختیپروژه)،منابع(منابعانسانی
شامل رهبر و تیم پروژه و منابع غیر انسانی شامل بودجه ،تجهیزات و فضا) ،محیط (محیط
داخلیشاملفرهنگسازمانیوحمایتمدیریتارشدومحیطخارجیشاملهمکاری) .
الیی 5و همکاران ( ،)2015عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه
شرکترابررسیکردند.اینعواملبهشرحزیرهستند:منابعمالی(خودمختاریمالیودرآمد
(اندازهسازمانوساختارداراییهایسازمان)،منابعنامشهود(مالکیت

وسود)،منابعمشهود
فکری،منابعانسانیومنابعکسبوکار) .

1

. Ihuah
. Harash
3
. Nagesh
4
. Thomas
5
. Lai
2
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1

بستریو و همکاران ( ،)2015عوامل موفقیت مدیریت پروژه را بررسی کردند .هدف این
مطالعه نشان دادن متغیرهایی است که مسئول موفقیت مدیریت پروژه هستند .متغیرها به
نظارتوکنترلودرسهای

گروههاییازچهارمهارتمدیریتمحرک،عواملبحرانیموفقیت،

شدهاند .نتایجحاصلازاینتحقیقنشاندهندهآناستکه18متغیر
آموختهشدهطبقهبندی 

مهارتهای مدیریت گروه 19 ،عامل موفقیت بحرانی 13 ،عامل نظارت و کنترل و  7درس

مرتبطآموختهشدهوجوددارد .
تبندی عوامل موفقیت و شکست
جانگ 2و همکاران ( ،)2015به طبقهبندی و اولوی 
یسازی تکنولوژی تحقیق وتوسعهعمومی درکرهجنوبی پرداختند.این مطالعهباهدف
تجار 
یسازیتکنولوژیوبررسیموانعمواجههدرمراحل
شناساییعواملموفقیتوشکستدرتجار 
یسازیتکنولوژی،آزمایشنمونهاولیهومراحلتولیدمحصولجهتتعیین
مختلفکسبتجار 
شرکتهاییکهتکنولوژیمنتقلشدهرابهجایاستفادهازتوسعهتکنولوژی

یهایمتمایز
ویژگ 
درخانهبکاربردهاند،انجامشدهاست.دراینتحقیقچهاربُعداصلیوتعدادیعاملمعرفی

شدهاستکهعبارتنداز :
-1تکنولوژی (سازگاری،پیچیدگی،نوآوری،بلوغ،طبیعتتکنولوژی،سادگی،نوعتکنولوژی و
عدمقطعیت) 
 -2سازمانی(موقعیترقابتی،تواناقتصادی،تجربه،بازاریابی،عملکردسازمان،امکاناتتحقیق
فنی،آمادگیمالکیتومهارتهایمدیریتی) 

وتجهیزات،استراتژی،قابلیتهای

گذاری،وضعیتبازار،طبیعتصنعت،کاربردوقیمتگذاری) 

-3بازار(شرایطسرمایه
محیطزیست(زمان،پشتیبانیدولت،روابطوآموزش) 

-4
پروژههای
یسازی و ارزیابی  
کاراوگ 3و همکاران ( ،)2016عوامل مؤثر بر توانمندی تجار 
آنها بیان میکنند که ریسک باالیی در تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه را بررسی کردند  .
یسازی ،خصوصاً در فرآیند انتقال نوآوری وجود دارد .این
مبتنی بر نوآوری در شروع تجار 
مسئلهنگرانیبسیاریبرایکارآفرینانومحققانایجادکردهاست.هدفازاینتحقیق،توسعه
یسازی تحقیق و توسعه است .این معیارها عباتند از :تکنولوژی
معیارهای توانمندی تجار 
(توانمندی تکنولوژی -سازگاری با تکنولوژی) ،مالکیت فکری (ارزشگذاری مالکیت فکری)،
1

. Besteiro
. Jung
3
. Karaveg
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بازاریابی (پتانسیلبازار -استراتژیبازار -تجزیهوتحلیلبازار)،مالی(تحلیلمالی -بازگشت
مالی)،منابع(منابعانسانی)واثرات(پایداری-ظرفیتنوآوری) .
یهای تحقیق وتوسعهمیشود رابررسی
ببا،)2017(1عواملیکهباعثموفقیت درهمکار 
کردهاست.این مقالهبابررسی تأثیر دوعاملدرموفقیت همکاری تحقیق وتوسعهگسترش
اندازدامنهپروژهوتخصصهای مکمل .کیراز2وهمکاراندرسال


دوعاملعبارت
ییابد.این 
م
رابرایدستیابیبهماکزیممسودپروژههای  R&Dیک

مدلتصمیمگیریدومرحلهای 

 2018
ارزشافزودهکههمباآرمانهای استراتژیو

شرکتانرژیبراساسانتخاببهترینپروژههای 

همانتظاراتسازمانسازگارباشدراایجادکردند.بهطورکلیمعیارها ازبزرگبهکوچکبا
توجهبهاهمیتفوایداقتصادیخروجیپروژه،محتویتحقیقوتوسعه،جنبهنوآوریوسطوح
مهمترین معیار
تکنولوژیبهترتیبمرتبشدند.امابانگاهبهاوزانکلی،زیرساختسازمانی 
زیرساختسازمانی،برنامهریزیوبودجهاست .

بودهورتبهبندیاوزانمعیارها

3
پژوهش کنلر و همکاران ( )2019حاکی از آن است که اثرات سرمایهگذاری خارجی
وابستگی به بقا و ادامه فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دارد ،که این دو فاکتور به طور
همزمانبررویسازماندهیتحقیقوتوسعهتاثیرگذاراستکهبیانگرمکملسازیدانشویا
ارتحقیقوتوسعهجهانیمیباشد .

تکنولوژیهادریکساخت

بهاشتراکگذاری

روژههای
موثربرتوانمندیهایپ 

براین اساسپسازبررسی منابعمختلف ،عواملکلیدی 
تحقیقوتوسعهآیندهشناساییوپسازچندیندورهبحثومشاورهباخبرگانامرموردتأیید
قرار گرفت که در نهایت منجر به شناسایی هشت معیار اصلی و در مجموع  56عامل (زیر
معیار)گردیدکهدرجدول()1ارائهشدهاست .
جدول ( )1عوامل کلیدی موثر بر توانمندیهای پروژههای تحقیق و توسعه آینده
عوامل

شاخص
برنامهریزیاستراتژیکپروژه 
 -1
-2سازماندهیپروژه 

مدیریت
پروژهتحقیق
بهرهبرداریازمنابع 
وتوسعه   -3

مراجع
)(Sumrit & Anuntavoranich, 2013
)(Sumrit & Anuntavoranich, 2013
)(Hwang et al., 2012
;(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
1

. Beba
. Kiraz
3
. Kneller
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مراجع
Thomas, 2015; Tripathy et al.,2013)
(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)
(Basu, 2015; Wingate, 2014)
(Basu, 2015; Ihuah et al., 2014; Besteiro et al.,
2015)
(Pankratz & Loebbecke, 2011; Basu, 2015)
(Nagadevara, 2012; Nagesh & Thomas, 2015;
Tripathy et al., 2013; Hwang et al., 2012; Ihuah
et al., 2014; Yaraghi, 2011; Basu, 2015)

شاخص

عوامل

 مدیریتریسکپروژه-4
 مدیریتایدهپروژه-5
 مدیریتتغییرپروژه-6
 مدیریتاطالعاتپروژه-7
 پیکرهبندیپروژه
 مدیریت-8
 حمایتوپشتیبانیمدیریتپروژه-9

(Lee et al., 2017)

 مدیریتپورتفولیوپروژه-10

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

 شایستگیمدیرانپروژه-11

(Tripathy et al., 2013)
(Nagadevara, 2012; Hwang et al., 2012; Yaraghi,
2011; Yin et al., 2012; Harash et al., 2014)
(Lai et al., 2015)
(Besteiro et al., 2015; Tripathy et al., 2013;
Turner et al., 2010)
(Basu, 2015; Nagadevara, 2012)
(Lai et al., 2015)

 سبکمدیریتورهبریپروژه-12
 ساختارسازمان-1
 اندازهسازمان-2
 شناسایینیازهایمشتریان-3
 تکنیکهایمدیریتپروژه

ابزارو-4
 خودمختاریمالیدرپروژه-5

ساختار
،سازمانی
(Nagadevara, 2012; Jung et al., 2015; Basu, تعریتتفروشهتتاودستتتورالعملهتتای-7 فرآیندهاو
2015)
 پروژه
روشهای

(Pankratz & Loebbecke, 2011; Thi & Swierczek,
 اندازهپروژه-8 پروژهتحقیق
2010; Hwang et al., 2012)
 وتوسعه
(Thi & Swierczek, 2010; Turner et al., 2010;
 چرخهعمرپروژه-9
(Sumrit & Anuntavoranich, 2013)

Tripathy et al., 2013)
(Yin et al., 2012; Tripathy et al., 2013; Nagesh &
Thomas, 2015; Basu, 2015)
(Basu, 2015; Nagadevara, 2012)
(Nagadevara, 2012; Yaraghi, 2011; Turner et al.,
2010)
(Ihuah et al., 2014)
(Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Yin et al.,
2012)
(Sumrit & Anuntavoranich, 2013)

 شایستگیتیمپروژه-6

 فرهنگوارزشهایسازمانی

-10
 پرسنلوکارکنانپروژه-11
 تخصیصوظایفپروژه-12
 برآوردزمانوهزینهپروژه-13
 یادگیریاعضاوپرسنلپروژه-1

کسبدانش
پروژهتحقیق
ظرفیتجذبدانتشوتکنولتوژیدر-2
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عوامل
وتوسعه 

شاخص

مراجع

پروژه 
-3مدیریتدانشپروژه 
-4تواناییحلمسئلهدرطولپروژه 
شبکهسازیدرطولپروژه 
 -1
-2اکتسابتکنولوژیدرطولپروژه 
-3مشارکتمشتریدرطولپروژه 

مرزگستری
پروژهتحقیق
-5مشاورهمشتریدرطولپروژه 
وتوسعه  -6پذیرشمشتریدرطولپروژه 
آزادیتصمیمگیریدرپروژه 

-4

-7نوآوری(باز)درطولپروژه 
-8مدیریتزنجیرهتأمینپروژه 
اتحادیههایتحقیقوتوسعهدرپروژه 

-9
سرمایهگذاریخطرپذیردرپروژه 

-1

-5توسعه
تکنولوژی
پروژهتحقیق -3مدیریتتغییرتکنولوژیدرپروژه 
وتوسعه 
-4وظایففنیاعضاوپرسنلپروژه 
-2توانمندیتکنولوژیدرپروژه 

-1طراحیومهندسیمحصولدرپروژه 
 -2تحلیلامکانپذیریمحصولدرطول
صنعتیسازی پروژه 

پروژهتحقیق -3مدلسازیمفهومیمحصولدرپروژه 
وتوسعه  -4طراحیومهندسیفرآینددرپروژه 

& (Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Pankratz
)Loebbecke, 2011
)(Ihuah et al., 2014; Yaraghi, 2011
(Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Jung et al.,
)2015; Tripathy et al., 2013
)(Sumrit & Anuntavoranich, 2013
)(Ihuah et al., 2014
)(Nagadevara, 2012
)(Basu, 2015
)(Basu, 2015
)(Karaveg et al., 2016; Jung et al., 2015
)(Basu, 2015; Yaraghi, 2011; Hwang et al., 2012
)(Yin et al., 2012; Tripathy et al., 2013
)(Jung et al., 2015
)(Karaveg et al., 2016; Tripathy et al., 2013
;(Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Basu, 2015
)Wingate, 2014
)(Basu, 2015
)(Sumrit & Anuntavoranich, 2013
)(Lee et al., 2017
)(Lee et al., 2017
)(Sumrit & Anuntavoranich, 2013

-5تعریفوتعیتینمشخصتاتمحصتول
درپروژه 

)(Lee et al., 2017

-1تولیتتدوستتاختمحصتتولدرطتتول
پروژه 

)(Sumrit & Anuntavoranich, 2013

تجاریسازی

پروژهتحقیق -2مالکیتفکریمحصوالتپروژه 
وتوسعه 
-3بازاریابیومدیریتبازارپروژه 
-1حسابرسیپروژه 

سیستمهای

ممیزیدورهایپروژه 

کنترلپروژه -2

)(Lee et al., 2017; Yin et al., 2012
(Sumrit & Anuntavoranich, 2013; Jung et al.,
)2015; Karaveg et al., 2016; Tripathy et al., 2013
)(Nagadevara, 2012
)(Nagadevara, 2012
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عوامل
تحقیقو
توسعه 

شاخص
-3کنتترلپتتروژه(کنتتترلهزینتته،کنتتترل

کیفیت) 

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

عیبیابیپروژه 
 -4

)(Basu, 2015

-5قوانینپروژه 

)(Basu, 2015

-6بازخورددرطولپروژه 

(Ihuah et al., 2014; Besteiro et al., 2015; Yaraghi,
)2011

روششناسی پژوهش
باتوجهبهاینکهنتایجاینپژوهشقابلیتاستفادهدرصنعتهوافضا رادارد،لذاپژوهشاز
حیث هدف ،کاربردی است و از آنجا که گردآوری دادهها با کمک پرسشنامه و مصاحبه در
سازمانمرتبطانجامشدهاست،پژوهشازنوعتوصیفپیمایشیاست .جامعهآماریپژوهش
مدیرانوخبرگانحوزهپروژههایتحقیقوتوسعهدرصنعتهوافضااستکه

شامل73نفراز
با توجه به محدود بودن این جامعه ،از روش سرشماری استفاده شده است .درصد فراوانی
گروههایتحصیلیجامعهآماریشامل7درصددکترا58،درصدکارشناسیارشدو35درصد

کارشناسی است .برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تأثیر از روش
مدلیابی معادالت ساختاری بوسیله نرم افزار  Smart-PLSاستفاده شده است .این روش به

گیری(الزمنیستسطحسنجشمقیاسها،فاصلهای


هایاندازه
علتوابستگیکمتربهمقیاس
یا نسبی باشد) ،اندازه نمونه و توزیع باقیمانده ،میتواند به عنوان یکی از روشهای توانمند
تحلیلمورداستفادهقرارگیرد.ازاینروشعالوهبرآزموننظریه،جهتمقاصدپیشبینینیز

می توان استفاده کرد .به عبارت دیگر هدف ،بدست آوردن ارزشهای تعیین شده برای

متغیرهای نهان با هدف پیشبینی و کمینه ساختن واریانس تمام متغیرهای مالک است.
ایننرمافزارنمراتمؤلفهمتغیرهایمکنونرابااستفادهازجمعوزنینشانگرهاایجاد

همچنین
میکند .

به طور کلی رویکرد مبتنی بر کوواریانس برای آزمون نظریه و رویکرد حداقل مجذورات
جزئیبرایکشفروابطموجوددردادهاودرواقعشکلدادنبهنظریهمناسب است .دالیل
استفادهازنرمافزار  PLSعبارتنداز:عدمحساسیتبهحجمنمونهکم،عدمحساسیتبهغیر
نرمال بودن دادهها ،استفاده از مدلهای اندازهگیری ترکیبی ،توانایی استفاده از مدلهای
گیریتنهابایکسؤال،تواناییپشتیبانیازمتغیرهایتعدیلگربهمعنای واقعی،اجرای


اندازه
مدلیکهمحققخودآنراساختهاستوتواناییبکارگیریمدلهایبسیارپیچیده.لذابرای
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پاسخبهسؤاالتاینتحقیق،ازروشمعادالتساختاریبااستفادهازنرمافزار  PLSبهکار
گرفتهشدهاستشدهاست .
تجزیه و تحلیل یافتهها
پروژههایتحقیقو
دراینپژوهشبامرورادبیاتو نظرخبرگان،تعداد 56عامل اصلیمؤثر بر 
توسعه درصنایعهوافضا درقالب 8دسته مطابقجدول( )1شناساییگردید.باتوجهبه56
شناساییشده،پرسشنامهاصلیپژوهشطراحیوبینجامعهآماریتوزیعوجمعآوری

عامل 
گردیدونتایجبانرمافزار Smart-PLSتحلیلگردید.شکل()3مدلمعادالتساختاریهمراه
باضرایب مسیرو بارهایعاملی (بارهایعاملیدرجدول 2نیزآمدهاست)وشکل ( )4نیز
معناداریرانمایشمیدهد .

مدلتأییدشدهپژوهشهمراهباضرایبt

شکل ( )3مدل اندازهگیری اولیه در حالت تخمین ضرائب استاندارد (بار عاملی)
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شکل ( )4مدل اندازهگیری اصالحی (مدل تایید شده)در حالت تخمین ضرائب غیر استاندارد
(معناداری ) t
جدول ( )2عوامل موثر بر پروژههای تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی پیشرفته
عوامل

-1مدیریتپروژه
تحقیقوتوسعه 

شاخص

بعد از r2

کد شناسه

بار عاملی

برنامهریزیاستراتژیکپروژه 
 -1

Mp1

 0.743

 0.573

-2سازماندهیپروژه 

Mp2

 0.738

 0.537

بهرهبرداریازمنابع 
 -3

Mp3

 0.794

 0.637

-4مدیریتریسکپروژه 

Mp4

 0.746

 0.578

-5مدیریتایدهپروژه 

Mp5

 0.765

 0.584

-6مدیریتتغییرپروژه 

Mp6

 0.782

 0.623

-7مدیریتاطالعاتپروژه 

Mp7

 0.761

پیکرهبندیپروژه 
-8مدیریت 

Mp8

 0.891

-9حمایتوپشتیبانیمدیریتپروژه 

Mp9

 0.821

-10مدیریتپورتفولیوپروژه 

Mp10

 0.780

-11شایستگیمدیرانپروژه 

Mp11

 0.877

 0.760

-12سبکمدیریتورهبریپروژه 

Mp12

 0.561

عدمتائید 

Oop1

 0.834

 0.712

Oop2

 0.248

عدمتائید 

Oop3

 0.881

 0.774

-2ساختارسازمانی-1 ،ساختارسازمان 
-2اندازهسازمان 
فرآیندهاو
روشهایپروژه

-3شناسایینیازهایمشتریان 

اصالح

 0.588
 0.780
 0.672
 0.623
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2

عوامل
تحقیقوتوسعه 

-3کسبدانش
پروژهتحقیقو
توسعه 

-4مرزگستری
پروژهتحقیقو
توسعه 

شاخص

کد شناسه

بار عاملی

ابزاروتکنیکهایمدیریتپروژه 

-4

Oop4

 0.848

-5خودمختاریمالیدرپروژه 

Oop5

 0.874

-6شایستگیتیمپروژه 

Oop6

 0.795

 0.637

هاودستورالعملهایپروژه 


تعریفروش
-7

Oop7

 0.869

 0.740

-8اندازهپروژه 

Oop8

 0.726

 0.560

-9چرخهعمرپروژه 

Oop9

 0.822

 0.681

فرهنگوارزشهایسازمانی 

-10

Oop10

 0.324

عدمتائید 

-11پرسنلوکارکنانپروژه 

Oop11

 0.344

عدمتائید 

-12تخصیصوظایفپروژه 

Oop12

 0.875

 0.769

-13برآوردزمانوهزینهپروژه 

Oop13

 0.879

 0.785

-1یادگیریاعضاوپرسنلپروژه 

Kap1

 0.816

 0.666

-2ظرفیتجذبدانشوتکنولوژیدرپروژه 

Kap2

 0.879

 0.773

-3مدیریتدانشپروژه 

Kap3

 0.767

 0.588

-4تواناییحلمسئلهدرطولپروژه 

Kap4

 0.873

 0.762

شبکهسازیدرطولپروژه 
 -1

Np1

 0.790

 0.626

-2اکتسابتکنولوژیدرطولپروژه 

Np2

 0.804

 0.659

-3مشارکتمشتریدرطولپروژه 

Np3

 0.120

عدمتائید 

آزادیتصمیمگیریدرپروژه 

-4

Np4

 0.846

 0.707

-5مشاورهمشتریدرطولپروژه 

Np5

 0.832

 0.697

-6پذیرشمشتریدرطولپروژه 

Np6

 0.854

 0.745

-7نوآوری(باز)درطولپروژه 

Np7

 0.877

 0.769

-8مدیریتزنجیرهتأمینپروژه 

Np8

 0.889

 0.785

اتحادیههایتحقیقوتوسعهدرپروژه 

-9

Np9

 0.789

 0.638

سرمایهگذاریخطرپذیردرپروژه 

-1

Tdp1

 0.718

 0.508

Tdp2

 0.844

 0.719

Tdp3

 0.775

 0.605

Tdp4

 0.431

عدمتائید 

-1طراحیومهندسیمحصولدرپروژه 

Ip1

 0.850

 0.753

تحلیلامکانپذیریمحصولدرطولپروژه 

-2

Ip2

 0.871

 0.771

-3مدلسازیمفهومیمحصولدرپروژه 

Ip3

 0.568

عدمتائید 

-4طراحیومهندسیفرآینددرپروژه 

Ip4

 0.731

 0.566

-5توسعهتکنولوژی
پروژهتحقیقو
-3مدیریتتغییرتکنولوژیدرپروژه 
توسعه 
-4وظایففنیاعضاوپرسنلپروژه 
-2توانمندیتکنولوژیدرپروژه 

صنعتیسازی

-6
پروژهتحقیقو
توسعه 

بعد از r
اصالح
 0.731
 0.776
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2

عوامل

تجاریسازی

-7
پروژهتحقیقو
توسعه 

بعد از r

شاخص

کد شناسه

بار عاملی

-5تعریفوتعیینمشخصاتمحصولدرپروژه 

Ip5

 0.753

 0.579

-1تولیدوساختمحصولدرطولپروژه 

Cp1

 0.862

 0.743

-2مالکیتفکریمحصوالتپروژه 

Cp2

 0.849

 0.721

-3بازاریابیومدیریتبازارپروژه 

Cp3

 0.719

 0.518

-1حسابرسیپروژه 

Pcsp1

 0.735

 0.579

ممیزیدورهایپروژه 

-2

Pcsp2

 0.862

 0.752

-3کنترلپروژه(کنترلهزینه،کنترلکیفیت) 

Pcsp3

 0.721

 0.531

Pcsp4

 0.800

 0.626

Pcsp5

 0.535

عدمتائید 

Pcsp6

 0.772

 0.601

سیستمهای

-8
کنترلپروژهتحقیق
عیبیابیپروژه 
 -4
وتوسعه 
-5قوانینپروژه 

-6بازخورددرطولپروژه 

اصالح

روایی و پایایی پرسشنامه

در این پژوهش روایی پرسشنامه با استفاده از قضاوت خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است.
همگرانیزبانرمافزار Smart-PLSانجامگردید .روایی همگرابهبررسی

همچنینرواییواگراو 
یپردازد .روایی واگرا نیز به
عاملها) خود م 
میزان همبستگی هر متغیر مکنون با سؤاالت ( 
عاملهاییکدستهباآندستهدرمقابلهمبستگیآنعاملها
مقایسهمیزانهمبستگیبین  
عاملهایش در مقابل
با دسته دیگر و همچنین به مقایسه میزان همبستگی یک دسته با  
یپردازد.ازسویدیگربرایسنجشپایاییپرسشنامهاز
دستههام 
همبستگیآندستهباسایر 
آلفایکرونباخ وپایاییمرکب استفادهشدهاست.معیارمناسببرایآلفایکرونباخ وپایایی
مرکببرایتمامیعواملباالی0/7است(آذروهمکاران.)1391،دراینپژوهشمقدارآلفای
دستههاباالتراز0/7حاصلشد،لذاپرسشنامهپایاییالزمرا
کرونباخمحاسبهشدهبرایتمامی 
نیزداراست .
اعتبارسنجی مدل اندازهگیری انعکاسی

،آزمونهای

باتوجهبهنتایجحاصلازپایایی،رواییهمگراوکیفیتمدلمطابقجدول ()3
اعتبارسنجیدرادامهآمدهاست .
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جدول ( )3نتایج پایایی ،روایی همگرا و کیفیت مدل
پایایی
متغییرهای مکنون

روایی همگرا

الفای

پایایی

پایایی

کرونباخ

اشتراکی

ترکیبی

-1مدیریتپروژهتحقیقوتوسعه 

0/901

0/632

0/920

ساختارسازمانی،فرآیندهاوروشهایپتروژه

-2
تحقیقوتوسعه 

0/906

0/716

0/922

0/716

-3کسبدانشپروژهتحقیقوتوسعه 

0/855

0/697

0/902

0/697

ok

-4مرزگستریپروژهتحقیقوتوسعه

0/919

0/703

0/910

0/703

ok

-5توسعهتکنولوژیپروژهتحقیقوتوسعه

0/707

0/611

0/824

0/611

ok

صنعتیسازیپروژهتحقیقوتوسعه

-6

0/835

0/667

0/889

0/667

ok

تجاریسازیپروژهتحقیقوتوسعه 

-7

0/747

0/660

0/853

0/660

ok

سیستمهایکنترلپروژهتحقیقوتوسعه

-8

0/846

0/618

0/890

0/618

ok

AVE

CR>AVE

0/632

ok
ok

آزمون همگن بودن و برازش مدلهای اندازهگیری

میباشد ( .)Hair et al, 2011در شکل ( )1و
مالک مناسب برای ضریب بارهای عاملی   0/7
جدول()2بهجز8شاخصکهدارایضریبعاملیکمتراز0/7بودهوحذفگردیدند،مابقی
دارای ضریب بار عاملی مورد قبول بودند .لذا همگن بودن و برازش مدل اندازهگیری تأیید
میگردد،بهایننحوکه بهمنظورپایاییبهترپژوهشودرنظرداشتنرواییواگرادرمدل،

حذفمیگردند .

شاخصهایبابارعاملیزیر0/7

آزمون روایی همگرا و پایایی مدل اندازه گیری انعکاسی

مطابقبایافتههایجدول ( )3پایاییترکیبیوضریبآلفایکرونباخوپایاییاشتراکیبدست

آمدهبرایمتغیرهایمکنون،نشانمیدهدکهسازگاریدرونیدرحدمطلوبقراردارد.لذا

میتوانمناسببودنوضعیتپژوهشراتأییدنمود.همچنیندرخصوصرواییهمگراباتوجه

میباشند .یعنی   t-valueاز قدر
به نتایج کلیه بارهای عاملی سواالت ،بعد از برازش معنادار  
میباشند.همچنینمیانگین
مطلق 1.96بزرگتربودهونیزکلیهبارهایعاملیبزرگتراز  0/7
واریانساستخراجشدهبزرگتراز  0/5بودهونیزدرمقایسهپایاییترکیبیبامیانگینواریانس
باشد.لذامیتواننتیجهگرفتکهمدل

استخراجشدهبرایهریکازعوامل  CR>AVE
می
پژوهشازرواییهمگرایمناسبیبرخورداراست .
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آزمونهای روایی واگرا مدل اندازه گیری انعکاسی

بارتقاطعی،بارعاملیهریکازشاخصهارابرعاملخودو

)1بررسیبارتقاطعیشاخصها:
نشانمیدهد.بارعاملیهرشاخصبرعاملخودبایدحداقل 0/1بیشترازبار

دیگرعاملها

عاملی آن بر دیگر شاخصها باشد ) .(Fornell & Larcker, 1981در کلیه موارد خروجی
میباشد .
افزارنشاندهنده 0/1


نرم
)2تستفورنلوالکر  :دراینتستبهبررسیهمبستگیمربوطبهمتغیرهایپنهانپرداخته
می شودوبایدتمامیاعدادقطراصلی(جذرمیانگینواریانسهرعامل)ازاعدادزیرستونخود

بیشترباشندکهنشاندهندههمبستگیبینمتغرهایپنهانمیباشد (Fornell & Larcker,

ییداینمطلبمیباشد .

هاینرمافزارنشاندهندهتأ


خروجی
).1981
تحلیل مدل ساختاری

گیریاجازهارزیابیمدلساختاریرامیسرمیسازد.شکل


برآوردهایرواییوپایاییمدلاندازه
( )5مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر و شکل ( )6مدل ساختاری در حالت
معناداری ضرایب مسیر را نشان میدهد .همچنین معیارهای زیر برای ارزیابی مدل استفاده
شدهاست :
ضرایب معناداری ( Zمقادیر  :)t-Valueبرازشمدلساختاریبااستفادهازضرایبمعناداریبه
این صورت است که این ضرایب باید از  1/96باالتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان %95
معناداربودنآنهاراتأییدکرد.درجاهاییکهضرایبمسیرهاباالتراز 1/96شدهاستبدین
معناستکهمتغیرمستقلبامتغیروابستهرابطهمعناداریدارد(آذروهمکاران.)1391،مطابق
میباشد .
شکل()6درکلیهمواردضرایبمعناداریباالتراز 1/96
میباشدکهنشانازتأثیر
معیار  R2یا  :R Squaresاینمعیارنشاندهندهضریبتعیینمسیر  
یک متغیر برونزا( 1متغیری است که اثری از سایر متغیرهای الگو و مدل طراحی شده
یپذیرد) بریکمتغیردرونزا( 2همانمتغیروابستهاست کهازحداقلیک متغیر دیگر در
نم 
میپذیرد)دارد R2 .سهمقدار 0/33،0/19و 0/67به عنوان
مدلوالگوی طراحی شدهاثر  
مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود (آذر و

1

. Endogenous
. Exogenous

2
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2

همکاران .)1391،مقدار   Rکل در این پژوهش برابر  0/898حاصل شده که نشان از بسیار
مناسببودنآندارد .
2
معیار  :Q2اینمعیارقدرتپیشبینیمدلرامشخصمیسازدودر صورتیکهمقدار  Qدر
موردیکسازهدرونزاسهمقدار0/15،0/02و 0/35راکسبنماید،بهترتیبنشانازقدرت
پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازههای برونزای مربوط به آن را دارد ( & Henseler
میباشدکهنشان
 .)Fassott,2011مقدار Q2بدستآمدهبرایمدلاینپژوهشبرابر  0/481
دهندهقدرتپیشبینیبسیارمناسبمدلاست .


شکل ( )5مدل ساختاری در حالت تخمین

شکل ( )6مدل ساختاری در حالت معناداری

ضرائب مسیر

ضرائب مسیر

برازش مدل کلی (معیار )GOF

برای بررسی برازش مدل کلی از معیار  GOFاستفاده میشود که سه مقدار  0/25 ،0/01و

یشدهاست).(Vinz et al, 2010
بهعنوانمقادیرضعیف،متوسطوقویبرایGOFمعرف 
 0/36
اینمعیارازطریقفرمولزیرمحاسبهمیگردد :
2
 GOF  communalities  R

میباشدکهنشانازبرازشبسیارمناسبمدل
نتایجنشاندهندهمقدار0/771برای  GOF
دارد .
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نتیجهگیری و پیشنهادها
شبینی رفتاردسته
دراندازهگیریو پی 

باتوجهبهضرایبتعیین کهبیانگرسهمتأثیرهرعامل 
بهطورخالصهمیتواننتایجزیررااحصاکرد:

مربوطهاست،
تأثیردرموفقیتپروژههایتحقیقوتوسعه مربوط

درعامل مدیریتپروژه،بیشترینسهم
بهمدیریتپیکرهبندیپروژهاست.مدیریتپیکرهبندی،تکنیکیاستکهدرمدیریتکردن
هایتوسعهایبسیار مورداستفادهقرارمیگیردو در

بهبودویژگیوروشهای کار در پروژه

میتوانبهشایستگی
شاخصهای مهمدراینعامل  

موفقیتپروژهتأثیربسزاییدارد.ازدیگر
آموزشهایمدیریتپروژهوارتباطاتو

دراینزمینهمیتوانبه 

مدیرانپروژهاشارهکرد که
ایجادزمینههایفرصتمطالعاتیبرایافزایشسطحشایستگیدرابعادسیستمیوفنیمدنظر

ساختارسازمانی،فرآیندهاوروشها ،شاخص خودمختاریمالیوشناسایی

قرارداد.درعامل 
پروژههای تحقیق و
عاملها بر موفقیت  
نیاز مشتریان ،بیشترین سهم تأثیر را نسبت به بقیه  
یتواند خودمختاری مالی را برای حفظ منابع
توسعه دارد .یک تیم پروژه تحقیق و توسعه م 
انعطافپذیری دراختیار داشتهباشد .خودمختاری مالی درپروژهزمانی

مالی،کنترلتعادلو
یافتد که تمایالت ،ترجیحات و خواستههای مدیر و تیم پروژه ،فرآیند تصمیمگیری
اتفاق م 
مالی را برای انجام دادن یا انجام ندادن فعالیتی خاص ،هدایت کنند .در این راستا میتوان
مدیریتمالیراذیلساختارپروژهویاوابستهبهدفترمدیریتپروژهقرارداد .ازطرفیدیگر
موفقیتدرفرآیندپروژههایتحقیقوتوسعهدارد،برای

شناساییدقیقنیازمشترینیزباعث
ایجادزبانمشترکبینسازمانومشتریسندیکهدرآنالزاماتویاخواستههاوانتظارات

مشتریبهتائیددوظرفرسیدهباشدپیشنهادمیگردد .

در عامل کسب دانش ،شاخص ظرفیت جذب دانش و تکنولوژی ،بیشترین سهم تأثیر را
عاملها بر موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه دارد .ظرفیت جذب دانش و
نسبت به بقیه  
تکنولوژی،تواناییبهرهگیریوجذباطالعاتوتکنولوژیومنابعخارجیمدنظراست.جهت

افزایشظرفیتجذبباتوجهبهماهیتسازمانبرنامههای آموزشی،بازدیدازالگوهایبرتر

سازمانی ،جذب نیروی انسانی متخصص و ایجاد و سرمایهگذاری در بخش زیرساخت و
تواناییحلمسئلهازدیگرعواملمهمومؤثربرپروژههای


تواندمدنظرباشد.

زمایشگاهمی
آ
تحقیق و توسعه در این دسته هستند .در عامل مرزگستری ،عامل مدیریت زنجیره تأمین و
برموفقیتپروژههایتحقیقوتوسعه

نوآوریباز،بیشترینسهمتأثیررانسبتبهبقیهشاخص
بهصرفه
مقرون 

دارد.معیارهای موفقیت اساسی پروژهبهموقعبودن،کیفیت مناسبوتحویل 
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روشهاوفرآیند مدیریت زنجیره تأمین برای
ستمها وامکاناتاست .بنابراین  ،
محصوالت،سی 
یشود ،حیاتی هستند.
حصولاطمینان ازاینکه منابعپروژهبهصورتموردنیاز تحویل دادهم 
جهتحصولاطمینانازاینامرابتدازیرمجموعههاییکهدارایریسکتأمینبودهشناسایی

ویژگیهایمشخصموردارزیابیقرارگیرند .درعامل توسعه

مینکنندگانبراساس
وسپستأ 
تکنولوژی ،شاخص توانمندی تکنولوژی ،بیشترین سهم تأثیر را نسبت به بقیه عاملها بر
،نتیجهپیادهسازیواجرای

موفقیتپروژههایتحقیقوتوسعهدارد.توسعهمستمرتکنولوژی

هایویژه ایاستکهامکاناکتساب،جذب،استفاده،تطبیق،تغییر،خلقو


فرآیندهاوتوانایی
اینمیتوانگفتکهتوانمندیتکنولوژی،مجموعهمتنوعیاز

رامیدهد.بنابر
توسعهتکنولوژی 
هااستکهبرایاکتساب،هضم،استفاده،تطبیق،تغییروایجادتکنولوژیدرپروژههای


توانایی
تحقیقوتوسعهالزماست .
تحلیلامکانپذیریمحصول،بیشترینتأثیررابرموفقیت

صنعتیسازی،شاخص 

درعامل 
پروژههای تحقیق و توسعه دارد .قبل از هرگونه سرمایهگذاری ،اجرای پروژه و یا هر فعالیت

یتواند بهدالیل
مطالعاتامکانپذیری م 

انجاممطالعاتامکانپذیری الزماست .

اقتصادی دیگر ،
مختلفیمورداستفادهقرارگیردامادلیلاصلیآنبررسیامکاناجرایطرحتجاریپیشنهادی
دههای تجاری ویا هرایده دیگری رابرایاجرا دارند،قبلازهرگونه
پروژههایی کهای 
است .
دربارهامکانپذیریآن

یبایستشروعبهمطالعاتمناسبی
ادهسازیآنایده،م 
اقدامدرموردپی 
یشود .ازدیگرشاخصهای
باعثصرفهجویی درزمانوهزینه م 

طرحبنمایند.این کارقطعاً 
مهمدرایندستهعبارتندازتعیینمشخصاتمحصولوطراحیومهندسیمحصول .
تجاریسازی،تولیدوساختمحصول درطولوپروژه مالکیتفکریمحصول،

در عامل 
دارایاهمیتبسزاییدرموفقیتپروژههایتحقیقوتوسعهاست.زیراتولیدوساختمحصول

در طول پروژه باعث ایجاد بستر مناسب تولید از طریق تدوین فرآیندهای عملیاتی تولید و
آموزش میگردد و از طرفی دیگر مالکیت فکری ضامن موفقیت اقتصادی و تکنولوژی در
پروژههای تحقیق و توسعه بوده و از آن حمایت میکند ،که میتوان با ایجاد فرآیند ثبت

مالکیت فکری و نظامات انگیزشی برای کارشناسان و محققین این فرآیند را تقویت کرد .از
شاخصهایمهمدراینعاملبازاریابیومدیریتبازاروتولیدوساختمحصولاست.در

دیگر
وعیبیابی ازاهمیتباالییدرموفقیت

،ممیزیدورهایپروژه 

دستهسیستمهایکنترل پروژه

پروژههایتحقیقوتوسعهبرخورداراست.ازاینرواگردر یکپروژهتحقیقوتوسعه،بهطور

هایدردستاجراعیبیابیوممیزیشوند،وبراساستحلیلدالیل


ای،پروژه

منظمودوره
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توانبرنامهبهبودوجبرانیبرایبخشهایمختلفپروژهتدوینوابالغگردد.نکته


انحرافمی
حائزاهمیتدراینموردتعیینسطوحهشداروبحرانی،نسبته بهانحرافازبرنامهاستکه
بایدتوسطمدیرپروژهودفتربرنامهپروژهمدنظرقرارگیرد .
میشودتادرراستای
باتوجهبهمحدودیتهایاینپژوهش،بهپژوهشگرانبعدیپیشنهاد 

تکمیلاینپژوهشوتوسعهنتایجآن،بهانجامپژوهشهایزیراهتمامورزند :

موفقیتپروژههایتحقیقوتوسعهطراحینمایند.

نقششبکهسازیدر

 مدلیجهت
ثربرمدیریتدانشپروژههایتحقیقوتوسعهراشناسایینمایند.

 عواملمؤ
باتوجهبهاینکهمهندسیسیستمیکیازتوانمندیهایمهمدرمراکزتحقیقوتوسعهبا


تکنولوژی پیشرفته در راستای تحقق موفق پروژههای تحقیق و توسعه میباشد ،لذا
پیشنهادمیگرددپژوهشیدرخصوصارتباطبینمهندسیسیستمومدیریتپروژهدر

اینمراکزصورتگیرد.
منابع

 آذر،عادل،.غالمزاده ،رسول،.و قنواتی،مهدی.)1391(.مدلستازیمستیری-ستاختاریدرمتدیریت:
کاربردنرمافزار،Smart PLSتهران:انتشاراتنگاهدانش .

 خمستته،عبتتاس.ورجبتتی،مهتتدی.)1396(.شناستتاییواولویتتتبنتتدیعوامتتلراهبتتردیمتتؤثربتتر
برونسپاریپروژههایR&Dدرصنایعدفاعیبارویکردآیندهپژوهی،فصلنامهآیندهپژوهیدفتاعی،
..63-86:)4(2
یپتور،
 دالوری،مهدی،.صبحیه،محمدحسین،.آراستی،محمدرضا،.طبائیان،ستیدکمال.وحستنقل 
طهمورث.)1394(.شناساییقابلیتهایمتدیریتطترحهتایتوستعهیمحصتولجدیتددرفضتای
نوآوریبازمطالعهموردی:صنعتفضایی،فصلنامهبهبودمدیریت.5-29:)28(9،
 رجبی،غالمرضا.)1383(.شناساییعواملموفقیتپروژههایتحقیقاتیدرصتنعتبترق،پایتاننامته
کارشناسیارشدمدیریتسیستموبرنامهریزی،مؤسسهتحقیقاتوآموزشمدیریت.

 عباستتی،فرهتتاد.)1375(.متتدلارزیتتابیمتتدیریتعملکتتردپتتروژههتتایتحقیتتقوتوستتعهستتازمان
پژوهشهایعلمیوصنعتیایران،اولینهمایشملیمراکزتحقیقوتوسعهصنایعومعادن،تهران.

 کریمیدستگردی،وحید.وحری،محمدصادق.)1392(.رتبهبندیپروژههایتحقیقاتیبتادرنظتر
گرفتنعواملکلیدیبااستفادهازروشتاپسیسفازی(مطالعهموردی،ستازمانصتنایعومعتادن)،
ها،دانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد.
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نظتامنتوآوریبتاز(نهادهتای.)1391(. گروهمؤلفانموسستهآموزشتیوتحقیقتاتیصتنایعدفتاعی
.انتشاراتموسسهآموزشیوتحقیقاتیصنایعدفاعی:تهران،)نوآوری
تدوینراهبردهایایجادزیرساختدادههای.)1395(.ذکریا،وکاظمپور.آرا،تومانیان،.سعید، مددی
فصتلنامه،بتانگتاهآینتدهپژوهتی1404مکانیدرسامانههایفرمانتدهیومتدیریتنظتامیدرافتق
.65-88:)1(1،آیندهپژوهیدفاعی

الگتوی.)1392(.محمتد،ونقتیزاده.پیام،حنفیزاده،...سیدحبیبا،طباطبائیان،.منوچهر، منطقی
نمونته:ارتقایتوانمندیفناورانهدربنگاههتایفنتاوریمحتوربتااستتفادهازروشتحقیتقترکیبتی
.43-69:)1(7،فصلنامهبهبودمدیریت،بنگاههایبخشاویونیکایران


دومتینکنفترانسبتینالمللتی،مدیریتپیکربندیدرپروژههتایپتروشتیمی.)1384(.رضا، مورعی
.تهران،مدیریتپروژه
انتشتاراتموسستهآموزشتیو:تهتران،مدلهاوعواملموفقیتنتوآوری.)1391(.فرهاد،نظریزاده
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