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میزانموفقیتسازمانپروژه مبتنیبر آن، آینده و .استهایآنپروژهاهدافبهدستیابیمحور

هاباتوجهبهمحدودیتهابااهدافونقشهراهسازمانونیزانتخابصحیحآنراستابودنپروژههم

چالش از سازمانمنابع، این اساسی های وزناستها . اولویتشاخصدهی پروژههای بربندی ها

کنندههمهاهدافسازمانیباشند.برخیازاینگیردکهبایدتأمینهاییصورتمیاساسسیاست

باهماثراتمتقابلومتضاددارندوتأثیرگذاریآنسیاست درنتایجسازمانیبهدلیلها تأخیرها

 آینده در سیستم نتایجهستمشاهدهقابلذاتی لذا سیاست. این سازمانیاتخاذ اهداف بر ها

میشبیه آیندهسازی با بتوان تا آنگردد صحیح انتخاب و سازمانینگاری مطلوب نتایج به ها

پویاییدست رویکرد با تحقیق، این در سیستمیافت. سیاستشناسی اتخاذ اولویتها، بندیهای

نرمپروژه در تحقیقاتی سازمان دریک ها ونسیم میشبیهافزار بررسی آن نتایج و گردد.سازی

براساسنظراتخبرگانجامعهتحقیقبودهاستکهصحه گذاریساختارمدلوروابطمتغیرها

سازمانیباهدفپوششکلیهعواملاثرگذاردرسیستممدیریتیهابخشصورتهدفمندازهمهبه

ریخبرگان،ازطریقبررسیتناسبرفتارگذاجزصحهاند.اعتبارمدلبهشدههاانتخابسبدپروژه

شبیه دادهنتایج با سیاستسازی اثر اعمال با است. رسیده اثبات به نیز تاریخی هایهای

متغیرکلیدیوسازی،پروژهوتحلیلنتایجشبیهبندیدرمدلپویایسیستممدیریتسبداولویت

اساسآنمدلیاهرمیشناسایی بر باشدهشنهادیپو سیاستکه بیشتریننتایجترکیبیاز ها،

سازمانیمحققشود.اهدافبهدستیابی
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 مقدمه

باهمکههستیموبروراثرگذارفاکتورهایوعواملازایمجموعهباسبدپروژهمدیریتدر

اینروابطنیزومعلولیعلتبازخوردیهایحلقهشکلبهپیچیدهتعامالت طبیعتازدارندو

نمایند)نصیرزادهمیهابراهدافسازماندرطولزمانتغییراثرگذاریآنوبرخورداربودهپویا

 همکاران، فشارهایاقتصادبه(.5939و یقینتغییرشرایطمحیطیو شرایطعدمطور یدر

منظورجلوگیریهابهاطمیناناقتصادی،اغلبمدیرانرابهموضوعانتخابپروژهومدیریتآن

هاوخسارتاحتمالیحساسنمودهاست.درراستایرسیدنبهانتخابازتاخیراتوانحراف

کتدائمیهایپیشنهادیونیزتداومصحتآنواطمینانازحرصحیحیکپروژهازبینپروژه

 راه نقشه مسیر در ،شدهمیترسسازمان مطمئن و علمی راهکارهای به مدیریتاستنیاز .

عنوانیکراهکارمؤثروعلمیموردتوجهتواندبههاوپایشمداوموسیستمیآنمیسبدپروژه

گیرد 5939)سوشیل، قرار به.(81: مدیریتسبدپروژه استاندارد استاندارددر وهامانندسایر

صورتضمنیفرضشدهاستواینهایمدیریتپروژه،ثابتبودنعواملکلیدیپروژهبهمدل

انجامتحقیقاتفراوانبودهاست.منشأخأل

بندیپروژهاولویت برخیییانجاممیهاشاخصاساسبرها تعاملودر گرددکهباهمدر

شدههایانتخابارند.اثرنتایجپروژهباشندونسبتبههمروابطغیرخطیدموارددرتعارضمی

زمانیتأخیرهاباگرددکهبستهبهطولپروژههامشخصمیدرپایانپروژهوزمانبازدهیآن

همراهاست.تحلیلاینتأخیربندیباهایاولویتلذانتایجاتخاذسیاستاستسالههمراه1-9

شاخصتأخیرها بین غیرخطی روابط سیاستو و اولویتهاها پروژهی روشبندی با ها

بندیتابتوانقبلازاجراینتایجاولویتاستسازیشبیهولیتحلقابلشناسیسیستمپویایی

سازیکرد.صورتکامپیوتریشبیههانتایجآنرابهپروژه

بستگی،هابندیپروژههادراولویتمؤلفهوهاتأثیرگذاریواهمیتهرکدامازشاخصمیزان

سیاستب دیدگاهه و ها دارد. سازمان حاکمیت مستقیم های به توجه مدیریتبا استاندارد

بندیکلیذیلدستهسهدستههاباتمرکزبهها،شاخصواهدافمدیریتسبدپروژهسبدپروژه

شوند.می
 وکاراقتصادیوسودآوریوارزشکسبدهندهمعیارهایهایپوشششاخص -5

 هاباراهبردهاواهدافبلندمدتسازمانیپروژهراستاسازهمهایشاخص -8

 .کنندهاوریسکآنرابررسیمیپذیریپروژههاییکهامکانشاخص -9
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تأثیرهااینشاخصبهدهیوزن انتخابو هاپروژهبندیرتبهزیادیروینتیجهنهاییدر

باهمرتناقضنیزداتخاذشدهدرچارچوبیکسیاستهاشاخصازسوییبرخیازایندارد.

)حاکمیتسازمان(بهاتمامرساندنبیشترینمدیرههیئتاگرسیاستمثالعنوانبهباشند.می

باشندوازسوییکهدرمراحلپایانیمیگرددییمیهاپروژهپروژهباشد،بیشتریناعتبارصرف

سیا تأمینست منجر راهبردی بهاهداف هاپروژهانتخاب راهبردی شودمیی مکه ازعموالً

فناوری برخوردارند نوظهور های ابتدایی مراحل در سیستممیو ذیل دالیل به لذا باشند.

 شدهاست:شناسیتحلیلهابارویکردپویاییمدیریتسبدپروژه

هازمانآنهاولزوماعمالهمتعارضبرخیمؤلفهوشاخص -5

 هابراهدافسبددراثرگذاریسیاستتأخیر -8

 هامابینعواملتأثیرگذاربراهدافسبدپروژهرخطیفیوجودروابطغی -9

 هابندیپروژههاواهدافاولویتپویاییاثراتمتقابلسیاست -4

 هاسازمانیدرمدلسبدپروژهسازمانیوبرونزمانمتغیرهایدرونلزومبررسیهم -1

با.استهاژهپرویبندتیاولوهایسیاستاتخاذجینتایسازهیشبق،یتحقنیایهاینوآوراز

آنگرددیارائهمیشگاهیآزمامدلنیا در هاسبدپروژهتیریمدهایسیاستاتخاذجینتاکه

محاسبهق،یتحقنیاینوآورگریداز.شودیمیبررسآنجینتاویسازهیشبهاآنیاجراازقبل

استیسازماناهدافبرهاپروژهیبندتیاولویهاشاخصتأثیراثر جادیاقیطرازلیتحلنیا.

.ردیپذیمصورتیسازماناهدافبرآنجینتالیتحلوهاشاخصانواعبرتمرکزیوهایسنار


 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 سازمان پروژه محور

وباانجامشدهتشکیلهاپروژهازاساساًآنهایفعالیتسازمانیاستکه،سازمانپروژهمحور

 در اغلبمحورپروژه های.سازمان(Kerzner, 2009 : 27)یابدیها،مأموریتآنتحققمپروژه

هستند درگیر زمانهم صورتبه پروژه چندین  و دائمی هویتی خودخودیبه سازمانی چنین.

مأموریتش که است پایدار گیردمی صورت هاپروژه قالب در انجام حاکمیت اداره.  چنین و

شودمی محسوب بزرگی چالش ییهاسازمان برسند، و مستقل نظر به که ییهاپروژه.  مجزا

 نظرات مطابق.(Rahayu, 2015)دکنن بترقا بیشتر حمایت و منابع سرجلب بر است ممکن

(:5938محورمواردذیلاست)کافی،پروژه سازمانهایمشخصه،محققین
شود؛می تعریف صلیا راهبرد عنوانبه را پروژه مبنای بر مدیریت -5

 کند؛می استفاده پیچیده فرآیندهای اجرای در هاپروژه و هاطرح از -8
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 کنند؛می مدیریت را هاپروژه انواع از مجموعه یک -9

 .باشند هافعالیت کردن یکپارچه برای پروژه دفتر مانند مرکزی سازمان دارای -4

 بودن دوسویه کارکرد دفاعی تحقیقاتی سازمان مهم ویژگی هماست،هاآناز یعنی

ازمحیطو)دریافتبازخورایحلقه.لذایادگیریدوباشندمیوهمکاربرآندانشتولیدکننده

هایپویاییادگیری،نقشاساسیرادرایجاداصالحاتماندگاردرفرایندواجرا(وایجادچرخه

.(Martin & Prieto, 2018) کندهابازیمیاینسازمان


 ها سبدپروژه مدیریت اهداف

کنند.هامعرفیمیاهدافراکاهشریسکوافزایشکاراییپروژه(8953)5شریفیوهمکاران

هادرافزودهازانجامپروژهها،دستیابیبهبیشترینارزشبندیوانتخابپروژههدفازاولویت

مدیریتسبدپرژه اهداف راستای استها مدیریت اصلی هدف چهار دهندهنشان (5)شکل.

 د.خواهدشبیانلیتفصبه فاهد.درادامها(Cooper, 2008 : 45)است هاسبدپروژه


 (8002 ،کوپر) ها سبدپروژه تیریمد یاصل یکارکردها (1) شکل



 ها سبدپروژه سازی ارزش حداکثر

برایسازمانبهطرقمختلفپروژهسبدارزش بیاننمودکهازآنجملهبهرشدتوانمیرا

نامتجاریو حفظشهرتو یا بهبود مسئولیتاجتماعی، مشتری، رضایتکارمندیا درآمد،

 طبیعی منابع از کردتوانمیحفاظت اشاره . سبدپروژهارزش تجمعیصورتبهرا ارزش

کسبحداکثرارزشممکندرتناسب،کنندوهدفریفمیتعسبدپروژهازاعضایشدهکسب

.(PMI, 2013 : 105)استریسکقبولقابلبااهدافراهبردیوسطح

                                                           
1
. Sharifi Ghazvini, Ghezavati & Makui 
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 سبدپروژه در تعادل ایجاد

 گرفتهنشئت مالی سبدپروژه مدیریت از که است سبدپروژه مدیریت در مهم جنبه یک تنوع،

 حذف دتوانمی ریسک از بخشی باشد داشته وجود خوبیبه تنوع اگر سهام هسبدپروژدر.است

می حفظ پاداش و آوریحالسوددرعین و شود (Cooper, 2008 : 45)شود  در منطق این.

 ست.ااستفادهقابل ،پذیرامکانمتعدد هایسبدپروژه کسب منظوربه سبدپروژه مدیریت

 سازمان راهبردی اهداف با سبدپروژه راستایی هم از میناناط حصول

 اندازچشم و مأموریت و کند دنبال را وکارکسب راهبرد سازمان عملکرد که است این مهم

کند منعکس را ارشد مدیریت توسطشدهمشخص  را هاانتخاب که است چارچوبی راهبرد.

کندمی ایتهد سازمان ماهیت و گیریسازمانجهت تعیین منظوربه  از سؤاالتی به راهبرد.

 به باید چگونه"و"کند؟ دنبال را اهدافی چه"و "انجامدهد؟ باید را کاریچه سازمان " قبیل

.(Levien, 2005 : 205) دهدمی پاسخ"برسد؟ هاآن
 سبدپروژه در صحیح یها پروژه انتخاب

 توجه با صحیح انتخاب ازطریق هاپروژه تعداد کردن محدودهاسبدپروژهمدیریتهدف آخرین

ادبیات در و دارد دیگر هدف سه با نزدیکی ارتباط هدف این استکه نیسازما هایظرفیت به

 و متداول ارابز از ایخالصه(5جدول).است شدهانیب اهداف این از بخشی عنوانبه موضوع

.(Killen, 2007)کندمیارائه را هاهسبدپروژمدیریت اهداف در موجود هایروش
 (8002)کیلن،  -ها اهداف مدیریت سبدپروژه (1جدول )

 متداول های روش و ابزار سبدپروژه مدیریت اهداف

درگاه / مرحله مدل و شدهکسب ارزش تحلیلسبدپروژه مالی ارزش سازی حداکثر

هاپروژه بندیتقسیم و پای نمودار حبابی، نمودارسبدپروژه هایپروژه میان تعادل از اطمینان حصول

راهبردی محفظه راه نقشهوکارکسب راهبرد با راستاییهم از اطمینان حصول

هاپروژه ایلوله خط مدیریتسازمان ظرفیت با هاپروژه تعداد کردن محدود

 

 سبدپروژهت مدیری شناسی پویاییپیشینه 

گرفته صورت تحقیقات بیشتر حوزه این در منظر یکعاملسازمانیدروناز بر تمرکز با

روابطدرونمشخصمانندریسکیا وابستگیو جدید، انتخابپروژه رفتارهاپروژههزینه، ،

 مالیوتولیدبودهاستهایزیرسیستممتقابلدوپروژهبا اهدافمدیریت،تحقیقاتایندر.

ونیزتعاملسازمانبارقبا،مشتریانوهاسبدپروژههدفنهاییمدیریتعنوانبههابدپروژهس

است ایناهدافبررسینشده دستیابیبه محیطبیروندر تحقیق. در هااینبررسیحاضر

مدیریت.پذیردمیجامعصورتصورتبه حوزه در بهسبدپروژهبرخیتحقیقاتنیز محدود
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ارسنجانیوهمکاران.بودهاستهایمربوطهحلقهوتشریحروابطوومعلولیعلتتدویننمودار

(5935 ریشه( مدیریت سیستم وجود عدم راسبدپروژهیابی سازمان تحلیلدر طریق از

عواملوفاکتورهایاثرگذار(5939)زادهوهمکاران.نصیرتحلیلکردندومعلولیعلتهایحلقه

 هایبینفاکتورهایمدیریتسبدواثراتتشدیدشوندهاندرکنشوسپسکردهشناساییرا

ازسبدپروژهاجراینادرستمدیریتناشیاز استفاده راومعلولیعلتیبازخوردیهاحلقهبا

وهمدریکمدلشدهشناساییمحورپروژهبرسازمانمؤثرملادراینمدلهمعو.کردندمدل

شود.تهمیرهابرمتغیرهایحالتپرداخجامعجریانبهبررسیرفتارمتغی

سازینمود.صورتپویاشبیهبهراپروژهیرشپذهایسیاستیسازیهشب(8951)5ایزدیان

او.استشدهشناساییومعلولیعلتحلقهیکانتخابپروژهدربرمؤثریمدلفاکتورهاینادر

وبندیرتبهیهاشاخصنهکندمیگیریتصمیمیرخیایریمبپذراایپروژهکهوصایندرخص

راهاسبدپروژهآنبرنتایجتأثیروهاپروژهروابطبین(8959)8کرومبخوکیلن.هاپروژهانتخاب

روشکردندسازیشبیهپویاصورتبه که گرفتند نتیجه مناسبیبرایشناسیپویاییو ابزار

تحلیلروابطبین و هاپروژهفهمیدن ارتدر و قابلیتتصمیمسبدپروژه سازمانقاء گیریدر

است وراهای. محینروابطبیلتحل(8951)9آریفینو در سازیبهینهمنظوربهیاپویطپروژه

بندیرتبهمدل(8953)4نومبوسو.یرندگیدرنظرمهاپروژهدرفازانتخابهاسبدپروژهیریتمد

روراهاپروژه دادندشناسیپویایییکردبا ارائه براینا. هاپروژهیمدل ی مرکزیکبزرگ

از.شدینتدوهاپروژهبندیرتبهروشیبرایاپروژهینوبادرنظرگرفتنروابطبیقاتیتحق

یناهاآنیقتحقیاصلهاییافته هرچند که درتوانمیبود اطالعاتموجود از استفاده با

زالپروپو مستندات ابزارهاهاپروژهو آنرتبهیو اهبندی دهیوزنرا امابندیرتبهو کرد،

یندفرایناوپروژهداشتهیمتیکاملبهالتزاماعضایکهبستگوجودداردهاپروژهینبیروابط

.استبرناوزمیرگوقتیاربس

کیفیعواملشناساییسازیمدلازروشپویاییسیستمبرای(5939وهمکاران) گلخو

 انتخاب بر مؤثر اسبدپروژهشدة ونمایندمیستفاده اهمیت میزان تعیین سپسچگونگی ،

هایبادرنظرداشتناندرکنشهاپروژهفاکتورهاوعواملاثرگذاردرانتخابصحیحتأثیرگذاری

درتعاملافزارینرمرفتارمتقابلتولیددوپروژه(5936آذین).شودپیچیدهنشاندادهمی را

                                                           
1
. Izadian, Radfar, & Nazemi 

2
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3
. Rahayu S. Arifin 

4
. Nombuso Sibeko 
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 انسانیبا منابع زیرسیستم چهار ، تولید افزارنرممالی، فروشآن بهجتکرد.سازیشبیهو

همکاران) تأثیر5934خواجهو عملتوسعهوتحقیقهایسبدپروژهوضعیت( کردبروضعیتو

ودرآنسهعاملرضایتکارکنان،مهارتشغلیوندسازیکردصورتپویاشبیهسازمانرابه

بهرهمؤثرعواملعنوانبهخستگیکارکنان استشدهتعیینوریبر خالصهتحقیقاتصورت.

:است(8)شکلگرفتهدراینحوزهبهشرح

 
 ها سبدپروژه تیریچارچوب مد شناسی پویایی نهیشیپ (8) شکل



 در این ،تحقیقاتهمه مدیریت مدیریتعنوانبههاسبدپروژهاهداف نهایی هدف

نیزتعاملسازمهاسبدپروژه مشتریانومحیطبیروندردستیابیبهایناهدافو رقبا، انبا

است نشده بررسی . در بررسیاین بهتحقیق میها صورت جامع درپذیرد.صورت همچنین

شدههایمربوطهاشارهحلقهوتشریحومعلولیعلتبهتدویننمودارصرفاًشدهتحقیقاتبررسی

شدهوهمدریکمدلمحورشناساییسازمانپروژههمعواملمؤثربراستامادراینتحقیق

هایخاصاینتحقیق،.ازدیگرویژگیشدهاستجامعجریانبهبررسیرفتارمتغیرهاپرداخته

شاخص اثر دادن اولویتدخالت پویاییهای مدل در سبدپروژه نتایج بر پروژه شناسیبندی

سیستمسبدپروژهاست.
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 پژوهش شناسی روش

رولیدلبه همچنهاپروژهبندیاولویتیهاشاخصمابینفیغیرخطیابط درتأخیرنیو

نتا جیمشاهده ،هاسیاستاتخاذ روش ستمیسشناسیپویاییاز ستمیسسازیمدلجهت

استشدهاستفادهسبدپروژهتیریمد هایسیاستاتخاذیسازهیشبشگاهیآزمامدل،نیادر.

گرددمیمشاهدهقابلاجراازقبلهااجرایسیاستجینتاوجادیاهاپروژهبندیاولویت نوع.

مابینعوامل،معادالتفیومعلولیعلتهایتدوینحلقه.استیکمویفیکازیبیترکقیتحق

وشناساییمتغیرهایمحیطیوفراسازمانی،طیتعاملرفتوبرگشتیباخبرگان ومتغیرها

بامحیطاطرافمحورپروژهسازمانمابینفیلروابطشاممتغیرهااینشدهاست.سازمانانجام

عواملسیستممدیریتپروژهوسامانهیکپارچههایپویاییجهتتحلیلسازمانیدرونوروابط

.استهاسبدپروژهمدیریت

تحقیقاتی محور اینتحقیقیکسازمانپروژه در بهاستسازمانموردمطالعه توجه با .

وتعیینروابطومعلولیعلتعهآماریتحقیقدرتدویننمودارهاینقشکلیدیخبرگانوجام

تدوینو سیستمدر بر عواملاثرگذار پوششهمه سعیبر مدل، عواملدر و بینمتغیرها

لذاجامعهآماریبهگذاریساختارصحه یمختلفهابخشصورتهدفمندازمدلشدهاست.

پروژه مدیران شامل سازمانی تحقیقاتی، مدیرانهای مجری، سازمان و صنایع مدیران

برنامهسبدپروژه مدیران باها، ارتباط و کیفیت تضمین تولیدی، تحقیقاتی، راهبردی، ریزی،

نفربودهاست،همه99هانظراتاینخبرگانکهتعدادآناند.بااستفادهازشدهمشتریانتخاب

شدهاست.تلفدرمدلبررسیوتحلیلهایمخجوانبوعواملتأثیرگذارسازمانیازدیدگاه

الزمبهذکراستکههرکدامازاینخبرگاننیزنمایندهچندنفردرحوزهمربوطبهخودبوده

ازاینخبرگاندرمراحلمختلفتحقیق شاملشناساییمتغیرهاوعواملتأثیرگذاربراست.

وارتباطاتساییوتدوینمعادالتشناجریان،نمودار،تدوینومعلولیعلتمدل،تدوینساختار

متغیرهایمدل بهشدهگرفتهبهره برخیموارد در برگشتصورتو اخذرفتو تعاملیتا یو

نهاییبودهاست.هیدییتأ

هایاکتشافیباجامعهمصاحبه-8ایمطالعاتکتابخانه-5روشگردآوریاطالعاتشامل

استاسنادمرجعسازمانموردمطالعه-9تحقیقو وومعلولیعلتساختنمودارمرحله در.

.دلیلاصلیاینشد استفاده برفی گلوله روش از و مصاحبه جهتانجام جریاننمودارهمچنین

روش،تکمیلتدریجیاطالعاتوبازشدنزوایایجدیدمسئلهوارجاعبهافرادجدیددرحین

انجاممصاحبهبودهاست.
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اریوهاوتحلیلحساسیتبایدازصحتنتایجمدلاطمینانسازیوتدوینسنقبلازشبیه

شدهاست:هایذیلاعتبارسنجینتایجمدلتحلیلحاصلکرد.دراینمرحلهباروش

هایواقعی)تاریخی(تناسبرفتارنتایجمدلباداده:الف

.ارزیابیساختاری:ب

،نمودارخروجیسهمتغیرازسازیبررسیتناسبرفتارموردانتظارحاصلازشبیهمنظوربه

ماهبررسیومقایسهشدهاست.69و39،599هایتاریخیموجودبهترتیبدرمدلباداده

ازسهآزمونذیلاستفاده افزارمورداستفادهجهتمحاسبهشدهونرمدرآزمونتناسبرفتار،

:استSPSSهاآمارهآزمون
 ،هامیانگینبررسیبرابری -5

(χ2)کایاسکورسادهها:منظوربرسیتناسبتوزیعدادهبه5یبرازشآزموننیکوی -8

 .بررسیبرابریانحرافمعیارهامنظوربه(Fآزمونفیشر) -9



 های پژوهش وتحلیل یافته تجزیه

هرپروژهشدهتعریفایویابیبههمهاهدافبرنامهت،دسسبدپروژهمحاسباتاهداففرضپیش

واقعلیکناست دنیای اهدافپروژهمعدر همه موالً نمیقاًیدقها محقق برنامه شود.مطابق

تحققاهدافمدیریتهاپروژهمیزانتحققاهداف سبدپروژهدر کنترلواستتأثیرگذار اما

کهدرصورتانحرافاستوابستههاسبدپروژهبهبودآنبهعواملیمستقلازسیستممدیریت

 هاآندر بهدستیابیدر مدیراهداف سبدپروژهیت حاصل اساسی انحراف مینیز لذاگردد.

:استمواردذیلشناسیمفروضاتمدلپویایی
 .استیدارایتوجیهریپذامکانمطالعاتازنظرهرپروژه -5

 .رسدیموباموفقیتبهانجامشودیمهمهاهدافهرپروژهمحقق -8

 سایی و تعریف مسئلهاشنگام اول: 

پذیراستکههایمتفاوتیامکانبارویکردهاوسیاستهاپروژههایانتخابدهیشاخصوزن

هایمتفاوتیازباشند.انتخابهرکدامازاینرویکردهامنجربهانتخابباهمدرتعارضنیزمی

هایباهامبنیبرانتخابپروژهشود.باتوجهبههدفمدیریتسبدپروژههامیاجزاءسبدپروژه

بیشترینارزش روشوزنسیاستافزوده، و چالشهایانتخابپروژهدهیشاخصها از هایها

هاباهماثراتمتقابلداشتهوتأثیرگذاری.ازسوییاینسیاستاستاصلیمدیریتسبدپروژه

                                                           
1
. Good of fitness 



5931،زمستان51شمارهچهارم،سالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه44

هایهاوشاخصهایسیاستهمراهاست.لذاباتوجهبهپویاییتأخیرهابراهدافسازمانیباآن

:استهایذیلهاهدفمادراینتحقیقپاسخبهپرسشوژهبندیپرانتخابواولویت
هاا،دربلندمدتچهآثاریبرنتاایجسابدپروژهیتحقیقاتیهابندیپروژههایاولویتاتخاذسیاست -5

دارد؟

چیست؟یتحقیقاتیسازمانهاپروژهانتخابهایسیاستبهترین -8

؟شودمیوتحلیلسازیچگونهشبیههادرطولزماننتیجهاتخاذاینسیاست -9

 مسئله ومعلولی علتتدوین مدل ساختار گام دوم: 

حلقهبه ساختار اولیه مدل تدوین منظور وومعلولیعلتهای مدیران با مصاحبه طی ابتدا

سازمانتحقیقاتیموردنظرعواملکلیدیومتغیرهایاثرگذارشناساییشدندوسپسخبرگان

تدریجکاملگردیدهوزمبهذکراستکهاینساختاربههاباهمشناساییگردید.الروابطآن

ازعواملمهمدرایناست.شدهاضافهبرخیمتغیرهاپسازتدویننمودارجریانمدلبهآن

،مدل سبد مدیریت کلیدی بهدستیابیشاملاهداف ویمشترتیرضازانیمواهداف

استسازماناقتصادیقدرت برندسازمانی. کیفیتانجامسهمبازار، رضایتنیرویانسانی، و

 تعداد و عواملهاشکستکارها دیگر از آزمایشتحقیقاتصورتگرفته در .استتأثیرگذار

.است(9شکل)مدلبهشرحومعلولیعلتساختار

 
 ها سبدپروژه تیریمد ومعلولی علتشبکه حلقه  (3شکل)

خاتمه یافتگی

تحویلدهی به مشتری

سهم بازار برند تجاری

شکست در پروژه ها

کیفیت انجام پروژه

رضایت منابع انسانی

انحراف هزینه

انحراف زمان

فروش

ارزش کسب و کار

ریسک

راهبردی

< <راهبردی

T R L2-9 رثا

T R L4-6 رثا

T R L1-3 اه هزورپ( رثا ی

راهبردی(

< <ریسک

< <ارزش کسب و کار

< <انحراف زمان

تعالی سازمانی

< <شکست در پروژه ها

درآمد قدرت اقتصادی

تخصیص منابع

رضایت مشتری

تعداد پروژه های جاریدستیابی به اهداف

دسترسی به منابع

فشار کاری

+

-
+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+
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+

-

+
+

+

+

-
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 دستیابی به اهداف حلقه اول:

بهدستیابی اهداف افزایشسبب و سازمان درنتیجهتعالی بهرههاپروژهانجام بیشتربا وری

اینافزایشبهرهمی باوریسببکاهشانحرافهزینهوانحرافزمانیپروژهمیگردد. گردد.

سببهاآندهییبیشتریدرزمانمقررانجاموتحویلهاپروژه،کاهشانحرافهزینهوزمان

افزایشهاپروژهقدرتتخصیصاعتباریبه،گردد.همچنینباافزایشدرآمدیشدرآمدمیافزا

گردد.میهاآنوبهترترسریعوانجامهاپروژهمنابعبیشتربهتزریقیافتهواینموضوعسبب

تحویل به منجر بهتر هرچه پروژهانجام بیشتر دهی و یافته خاتمه افزایشدرنتیجههای

گردد.سازمانمیاهدافبهدستیابیگرددکهاینخودسببافزایششاخصهیمیدتحویل
 حلقه دوم: رضایت مشتری

خاتمه پروژهافزایش افزایش سبب یافتگی میشدهتحویلهای مشتریان افزایشبه با گردد.

تحویل افزایشموقعبهدهی رضایتمشتریان جایگاهیابدمیمیزان شدن بهتر به منجر که

گردد.)افزایشبرند(باافزایشبرندومعروفشدنسازمان،زماندرمیانذینفعانورقبامیسا

می افزایش بازار سهم میزان افزایش سبب مسئله این و بهدستیابییابد واهداف سازمانی

افزایشبهرهگردد.تعالیآنمیدرنتیجه به تعالیسازمانیمنجر بهتردرنتیجهوریو انجام

میهاهپروژ کمتر هزینه مدتو در که یافتگیدرنهایتشود خاتمه افزایشتعداد به منجر

گردد.میهاپروژه
 : اثر فروشحلقه سوم

انجام باال5فناوریآمادگییدرآستانهخاتمهیافتگیباسطحهاپروژهبا (3 میزان،(1،3،

سازماناقتصادیقدرترآمدو.اثرمیزانفروشسببافزایشدگرددمیفروشسازمانبیشتر

گرددمی به بودجه و منابع واگذاریبیشتر به منجر اینپدیده افزایشگرددمیهاپروژه. با .

هایبیشترانجامتعدادپروژهدرنتیجهوترسریعشرفتیشاهدپهابیشتربهپروژهواگذاریمنابع

 و خاتمهآافزایش مار شویممییافتگی خاتمهپروژه. های مشترییافته تحویل فرایندی طی

.گرددمیمارفروشمحصولآمنجربهافزایشودرنتیجهشودیم
 ها پروژه آمادگیحلقه چهارم: اثر سطح 

وردارهاازافقبلندمدتبیشتریبرخپروژههراندازه.استبودنآنبلندمدتالزمهتفکرراهبری

ریس،دلیلعدمشفافیتبهاست از هرچهمیزاناستکبیشتریبرخوردار فناوریآمادگی.

مانزپروژهدراهدافبهدستیابیولذاشاخصاستبیشترهاپروژهریسک،باشدترپایینهاپروژه

                                                           
1
. Technology Readiness Level (TRL) 
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یابدمیآنکاهشگیریاندازه اینکاهشو ریسکشیافزا. هزینهدر افزایشزمانو منجر

گردد.انیمیوکاهشدرتعالیسازمپروژههایهزینهوسببافزایشهاپروژه

 تدوین نمودار جریان مدل جامعگام سوم: 

منظورتدوینوتعییننوعروابطومعادالتبینمتغیرهابهومعلولیعلتتدویننمودارساختار

 و مصاحبه طی مدل جریان، بهمذاکرهنمودار تحقیق، جامعه خبرگان دربا و انجام تدریج

برگشتبهگاممراحلمختلفتحقیقب اضافهشدها یا کرده تغییر برخیمتغیرها هایقبلی،

شدهداده(نمایش4شکل)ترشدهاست.نتیجهنهایینمودارجریانمدلدراستومدلکامل

 است.

 
 ها سبدپروژه تیریمد انیمدل جامع جر (4شکل)

هاکهنمایندهاهدافسازمانیوسبدپروژهدرنمودارجریانمدلسهمتغیرسطحوجوددارد

وهاتیحساسلیتحل،هاسیاستاتخاذیرفتارشناسمانندقیودرادامهمراحلتحقباشندیم

رهایمتغنیاریمقادراتییتغستم،یسیاهرمرهیمتغییشناسا سازمانعنوانبهرا یاهداف

 .کنیممیشیپاهاسبدپروژهتیریمد

قدرت اقتصادی

نرخ درآمد تخصیص منابع مالی

رضایت مشتری

نرخ افزایش رضایت مشتری نرخ کاهش رضایت مشتری

دستیابی به اهداف
نرخ دستیابی به اهداف

نرخ کاهش دستیابی به اهداف

خاتمه یافتگی

تحویلدهی به مشتری

سهم بازار

برند تجاری

شکست پروژه

کیفیت انجام پروزه

رضایت منابع انسانی

انحراف هزینه %

انحراف زمان %

T R L  7-9

فروش
T R L  4-6

T R L  1-3

ارزش کسب و کار

ریسک

راهبردی

< <راهبردی

T R L2-9 رثا

< T ime>

T R L4-6 رثا

T R L1-3 رثا

< <ریسک

< <ارزش کسب و کار

< T ime>

< <انحراف زمان %

< <انحراف هزینه %

تعالی سازمانی

< <شکست پروژه

T R L4-6 cضریب

T R L2-9 بیرض

T R L1-3 بیرض
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 و اعتبار سنجی مدل یگذار گام چهارم: صحه

وتحلیلحساسیتبایدبررسیوازسازیشبیهواعتبارسنجیمدلقبلازانجامگذاریصحه

مدلاطمینانکاملحاصلکردسازیشبیهنتایج . سنجینمودار وومعلولیعلتبرایاعتبار

است:شدهاستفادهذیلهایروشنمودارجریان
 ی واقعیاه دادهون تناسب رفتار مدل با آزم

-5،نمودارخروجیسهمتغیرسازیشبیهبررسیتناسبرفتارموردانتظارحاصلازمنظوربه

سودمحصوالتپروژه هایتعدادپروژه-9متوسطمیزانرضایتمشتریو-8هایتحقیقاتی،

هادرسازمانموردمطالعهوجودداشتاستخراجگردیدهوهایتاریخیآنخاتمهیافتهکهداده

شبیهب از حاصل نتایج ا و مقایسه این گردید. مقایسه سازی هم چشمیصورتبهانطباق

طریقآزموناستمشاهدهقابل هماز اثباتهایآماریمیو را نمودار توانمیزانتطابقدو

باهم%31نتیجهگرفتکهدونموداردرسطحاطمینانتوانمیکرد.ازتجمیعسهآمارهذیل

انطباقدارند.
 هامیانگین:اثباتفرضبرابریهامیانگینبررسیبرابری -5

8-  برازش نیکویی دادهمنظوربهآزمون توزیع تناسب تناسببررسی اثبات ساده(: اسکور )کای ها

ونیکوییبرازشوتوزیعهردونمونهدادهموردهادرمحدودهدادهتوضیح

 .:اثباتبرابریانحرافمعیارهاهابررسیبرابریانحرافمعیارمنظوربه(F)آزمونفیشر -9

موردSPSSبرنامهلهیوسبههایتاریخیسازیونتایجدادههایحاصلازشبیهنتایجداده

شبیه نتایج رفتار تناسب اثبات آن از حاصل نتایج که گرفت قرار فوق آزمون باسه سازی

ازفروشمحصوالت(سودحاصل1)شکل.دراست%31هایتاریخیدرسطحاطمینانداده

سازیمدلنتایجشبیهماهازسازمانموردمطالعهدرمقایسهبا39یتحقیقاتیدرطیهاپروژه

صورتظاهرینیزمشخصاستتطابقکلیایننمودارهاطورکهبهمقایسهشدهاست.همان

.استسازیمدلحاکیازصحیحبودننتایجشبیه

 
 یقاتیمدل: سود تحق جیتناسب رفتار نتا یبررس (5) شکل
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 (6)شکلدر طی در موردمطالعه سازمان رضایتمشتریان که599متوسطمیزان ماه

سازیمدلمقایسهشدهوتناسبآنحاکینتایجشبیهدرمقایسهباهایآنموجودبودهداده

سازینمود.ازامکاناطمینانبهنتایجشبیه

 
 یمشتر تیمدل: رضا جیتناسب رفتار نتا یبررس (6) شکل

نتایجشبیه1هایخاتمهیافته(تعدادپروژه3)شکلدر سازیموردمقایسهسالاخیربا

قرارگرفتهاست.ایننتایجنیزحاکیازمیزانتطابقکافینمودارهادارد.

 
 یافتگیمدل: تعداد خاتمه  جیار نتاتناسب رفت یبررس (2) شکل

 یارزیابی ساختار

جامعهآماریروابطعلتومعمولیدرطیتدوینآنبامدیرانوخبرگانگذاریجهتصحه

،ومعلولیعلتتحقیقتعاملدوسویهومداومدرتحقیقصورتگرفتهاست.نوعروابط،ساختار

شدهیمختلفسازمانیتکمیلهاحوزهدریتحقیقآمارجامعهدیتائمدلجریانطیتعاملو

.استودربردارندهتاییدههمهعواملسازمانی

 دهی وزن های سیاست: سازی شبیهسناریوهای گام پنجم: 

باشند.هردستهمیهاسبدپروژهاهدافمدیریتکنندهتأمینهاپروژهبندییاولویتهاشاخص

شاخص تأمیناز سازمانها اهداف از برخی دستهمیکننده برایبندیباشند. مختلفی های

همکارانششاخص و سعدآهریز است. ذکرشده اقتصادی8951)5ها دسته پنج ریسک،( ،

هرکند.هاتعریفمیانواعشاخصرابرایراهبردیوذینفعانواصولاخالقیوتعهداجتماعی

                                                           
1
. Ahriz, Yamami & Mansor 
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 سبدپروژه مدیریت اهداف از یکی تأمین راستای در هنگاستشاخص در اولویت. بندیام

هایمربوطهازاهمیتها،شاخصهابراساساهمیتهرکدامازاهدافمدیریتسبدپروژهپروژه

براساساهدافمدیریتسبدپروژهوزنباالتریبرخوردارمی هادرسهدستههاشاخصشوند.

اهدافاصلیمدیریتسبدپروژبندیمیکلیدسته یکیاز بر متمرکز دسته هر هاهشوندکه

دستهمی سه این تحقیق این در ما بهباشند. را وزنبندی سیاستاصلی سه بهعنوان دهی

باشند:بندیمواردذیلمیگیریم.اینسهدستهبندیپروژهدرنظرمیهایاولویتشاخص
 کنندهاهدافراهبردیواثربخشیهایتأمینشاخص -5

 وکارباقتصادیوارزشکسکنندهاهدافهایتأمینشاخص -8

.پذیریوریسک(امکان)موفقیتپروژهاحتمالکنندهاطمینانازهایتأمینشاخص -9

همان در که نشان1)شکلطور نیز می( شاخصشود،مشاهده از دسته یکیازهر بر ها

گذارندکهدرنهایتمنجربهدستیابیبهنمودارهایهایمذکوربراهدافسازمانیتأثیرمیاهرم

تأییدهادرقالبپرسشنامهموردبندیهایادستهشود.ایناهرماهدافسازمانیمیمتفاوتیاز

خبرگانموردمطالعهتحقیقنیزقرارگرفتهاست.

 
 ها با سازمان و فرا سازمان روابط شاخص( 2) شکل

اهرم یا محورها از دسته هر بر تمرکز چنانچه سیلذا یک را مذکور بنامیم،های است

اتخاذسیاستمی آیندهتوانیمبا ،اقتصادیقدرتهایمتفاوتیبرایسازمانازنظرهایمختلف،

بهدستیابیومشتریانرضایت اهداف هرکدام اتخاذ باشیم. متصور را یاهارویکردازراهبردی

کهآثارونتایجددگرهامیبندیوانتخابمتفاوتیازپروژهاولویتمنجربهگانههایسهسیاست

دارندهاسبدپروژهاهدافرویفردیمنحصربه . سناریوهای سازیشبیهلذا شرح (3شکل)به

:استمواردذیل
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راهبردیواثربخشی:دوممؤلفهتمرکزبر -5

 )اقتصادی(وکارکسبارزش:اولمؤلفهتمرکزبر -8

 .پذیریامکانریسکو:سوممؤلفهتمرکزبر -9



 
 شناسی پویاییدر چارچوب  ها سیاست سازی شبیه یوهایسنار( 9) شکل

 سازی بررسی نتایج خروجی شبیه

 از هرکدام بر تمرکز اینبخشبا بهدر سیاستعنوانسناریورویکردها اتخاذ نتایج بر، را ها

کنیماهدافسازمانیبررسیمی وادامهاستتمرکزبررویکرداثربخشیوراهبردیدرابتدا.

تمرکزبرسایررویکردهااست.ودرادامهباتحلیلایننتایجدرکنارهموشناساییمتغیرهای

گردد.اهرمیوکلیدی،پیشنهاداتخاذسیاستبهینهارائهمی
 اثربخشیراهبردی و  کردیرو برتمرکز 

آمادگیوباسطحراهبردیتیبااهمهایدراینسناریوبهدلیلانتخابرویکردراهبردی،پروژه

هایاولیهپسازاتخاذشوددردوره(مشاهدهمی59شکل)درچنانچهگردد.پایینانتخابمی

شاهدکسبومیهستروبرو91پولیوکاهشدرامدتحقیقاتیتاماهبیباحالتاینسیاست،

افزایش اقتصادیقدرتدرآمدو افزایشرضایتمشتریاندر پایانی)ازمهایدورهو به61اه

 میهستبعد( . سناریو این کوتاهدر درآمد ناچیز و کم سازمان ازاستمدت قبل و

.وظیفهمدیراستروبروپولیبیباحالتدرمقطعیاززمانسازمانبلندمدتاهدافبهدستیابی

حالت این در تأمینسازمان زمانیموردنیازاعتبار مقطع 89در 91تا چنانچهواستماه

اینمقطعصورتنگیردتحقیقاتسازمانموردنیازهایهزینهتأمینالزمدرخصوصبینیپیش

مدتآننیزمحققنخواهدگردید.گرددودرآمدبلندباشکستمواجههمی
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 یدهی راهبرد وزن کردیبا رو اقتصادی قدرت( 10) شکل

 
 مشتریان با رویکرد راهبردی سطح رضایت (11) شکل

نیزمشاهدهمی55)شکلدر ) ماه(پسازاتخاذاینسیاست69سال)حدود1گرددتا

ازآنبهدلیلبهثمررسیدننتیجهمیزانرضایتمشتریدرسطحبسیارنامطلوبیاستوپس

 رود.سرعتروبهافزایشمیایودانشینموداربههایتحقیقاتپایهپروژه

 اقتصادی محور() وکار کسبارزش  کردیرو بررکز تم

ییکهازها.پروژهباشندگرددکهدرمراحلپایانیمیمیییهاپروژهایندیدگاهمنجربهانتخاب

 آمادگیسطح برخوردار باالیی مشتریبودهفناوری به تحویل و تولید به انتقال آماده و

زیرابهدرآمدهایدهندمیاشتیاقبیشترینشانمدیرانبهانتخاباینروشباشند.معموالًمی

ادامهاینروندمنجربهشکستگرددمیاماچنانچهمشاهدهیابندمیمدتخوبیدستکوتاه

شود.میآناهدافبهدستیابیومیزاناقتصادیقدرتسازمانوکاهشهایسیاست
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 وکار کسبارزش  کردیرو سازمان با اقتصادی قدرت (18) شکل

هایابتدایی،درهایزودبازدهدرسالبهدلیلانجامپروژهاقتصادیقدرت(58)شکلمطابق

بهبعد91ایازماههایتحقیقاتپایهوضعیتمناسبقرارداد.امابهدلیلغفلتازانجامپروژه

در و قدرت نمودار شدید افت آشاهد اقتصادی سطحنیز(59)درشکل.میهستمد نمودار

همچنیندراستاقتصادیقدرتنیزمشابهسازمانیاهدافبهدستیابی مقداری54)شکل. با )

.میهستشاهدافتمیزانرضایتمشتریان69بهدلیلتغییردربینشمشتریانوازماهتأخیر

 
 وکار کسبارزش  کردیبا رواهداف  به دستیابی (13) شکل

 
 وکار کسبارزش  کردیبا رو یمشتر تیسطح رضا (14) شکل

 پذیری کاهش ریسک و افزایش امکان کردیرو برتمرکز 

ذینفعانکلیدیآنتأییدباالتریبرخوردارباشدوبیشترموردپذیریامکانپروژهازهراندازه

درنتیجهوترآسانمنابعبرایآنتأمیناشد،برپیشرفتآنبتأثیرگذارمانندکارفرماوعوامل
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اینرویکردبیشتربررویانحرافهزینهوتأثیرگذاری.گرددمیباکاهشانحرافزمانیروبرو

د،روندانجامپروژهازریسککمتریبرخوردارباشهراندازهباشد.هاپروژهTRLزمانوسطح

.کاهشباشندمیقعیومحتملکمتریبرخوردارتروازانحرافزمانیواهایآنروانفعالیت

 تحویل به منجر موقعبهانحرافزمانی مشتری کسبرضایتبیشتر پدیدهگرددمیو این .

نتایجمثبت نمودارهای.گرددمیقبلیهایبخشدرشدهگفتهموجبافزایشبرندسازمانو

وکاراست.اینسناریومشابهسناریوتمرکزبرارزشکسب

 عوامل و متغیرها حساسیت ششم: تحلیل گام

هدفازتحلیلحساسیت،شناساییعواملیاستکهبیشترینتأثیررابراهدافسازمانیدارند.

نامیم.اهدافسازمانیدرمدلدرقالبمتغیرهایاینعواملرامتغیرهایکلیدییااهرمیمی

شدهاست.سطحمدلجریاننمایشداده

تکمیلمدلو برپساز سناریوها از تعیینمیزاناثرگذاریهرکدام و تدوینسناریوها

شناساییمتغیرکلیدیواهرمیاقدامبهمنظور،به(سطحمدل)نتایجاهدافسبدمتغیرهای

تغییراتازطریقایجاد(یرهایسطحمتغ)یسازماناهدافتحلیلحساسیتمیزانتغییراتدر

سایرمتغیرها متغیرهایکلیدیو اینقسمتمیزانحساسیتاینمییمدلدر در نماییم.

عواملکلیدیبررسیمی و تغییراتمتغیرها نتایجاهدافاهدافبر میزانتغییراتدر گردد.

نمودارهایشکل متغیرهایکلیدیمشابه )51های)سازمانیبرایبرخیاز و )56( و )53)

حساسیتکمایناهدافسازمانیاست استکهحاکیاز برایمتغیرهای؛ ایننمودارها اما

دیگرباتغییراتواختالفبیشتریاست.

 
 اقتصادی قدرت یرو یاصل یرهایغمت تیحساس لیتحل (15) شکل
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 یمشتر تیرضا یرو یاصل یرهایغمت تیحساس لیتحل (16) شکل

 

 
 به اهداف یابیدست یرو یاصل یرهایغمت تیحساس لیتحل (12) شکل



شکل در )51)یهاچنانچه و )53( و می89( مشاهده برخالفنمودارهایاشکال( گردد

(51( تا )53 میزان بهدستیابی(، پراکندگیاهداف شاهد و کرده زیادی تغییرات سازمانی

اینتغییراتمیهست نمودارها است.پروژهTRLسطحدرناشیازتغییراندکی. نمودارهایها

نتایجکهدهدیمتحلیلحساسیتنشان تغییراتهاسبدپروژهبیشترینتغییراتدر ایجاد با

 شود.حادثمی (TRL)هاژهپروکوچکدرسطحآمادگیفناوری

لذا و کلیدی فناوری،تأثیرگذارمتغیر آمادگی پروژهسطح هااست. سطح با آمادگیی

وهاسبدپروژهولذادرانتخابباشندمیبخشیازاهدافسازمانیکنندهتأمین،انیکسفناوری

بهکنندههانقشتعیینپروژهTRLعدد،هاآنمحتوی هایتحقیقاتمثالپروژهعنوانایدارد.

باشند.میکنندهاهدافبلندمدتایودانشیبیشترتأمینپایه
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 یمشتر تیرضا یرو TRL تیحساس لیتحل (12) شکل

 

 
 اقتصادی قدرت یرو TRL تیحساس لیتحل (19) شکل

 

 
 به اهداف یابیدست یرو فناوری آمادگیسطح  تیحساس لیتحل (80) شکل



 ها شنهادیپو  گیری نتیجه

سیاست شناسایی تحقیق، از انتخهدف بهینه اولویتهای و پروژهاب تحقیقاتیبندی های

نتایجاعمالسیاستبه دهیدریکوزنهایمنظوردستیابیبهبیشتریناهدافسازمانبود.

سازیونتایجآنتحلیلشد.شناسیشبیهسازمانتحقیقاتدفاعیبارویکردپویایی
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)اقتصادی(،وکاربکستمرکزبرهرکدامازمعیارهایبا،شدمشاهدهسناریوهادرچنانچه

بیشترینحساسیتمربوطبهسطحآمادگیفناوریوها،ریسکپذیریویاامکانراهبردیو

سازیوتحلیلحساسیتعواملبهشرحذیلمشاهدهشد.نتایجکلیشبیههاآنزمانبازدهی

است:
 بلندمدتو مدت  کوتاهتناظر سبدها با اهداف 

 از دسته اهدافکنندهتأمینهاپروژههر میهاسبدپروژهبخشیاز جنبهباشند. برخیبیشتر

 داشته راهبردی بلندکنندهتأمینو اهداف نزدیکباشندمیمدت آینده در برخی یاو تر

میان نتیجه به میمدت رسند. تغییر وزنسیاستبا دهی،های اهداف سبدپروژهنمودارهای

بخشیازکنندهتأمینهاپروژههردستهازایناستکهدهندهنشان،اینموضوعاستمتفاوت

تأمینبرایاساساًباشندومیسازماناهداف الزماستهرهاآنسازیمتعادلهمهاهدافو

بربندیدستهاین.بندیکردتأمیناهدافسازمانی،انتخابورتبهازنظرپروژهرادردستهخود

است.اساسدورهعمرتحققمحصولپروژه
 (TRL)فناوری  آمادگیباال به سطح  حساسیت

تغییراتگانهمنجربهمشاهدهگردید،انتخابهرکدامازرویکردهایسهنیزچنانچهدرنمودارها

اقتصادیقدرتنمودارهای سطح با ارتباطمستقیم که اهدافیگردید دستیابیبه آمادگیو

سازمانرادربخشیازدورهزمانیهارویکردبهعبارتیانتخابهرکداماز.داردهاپروژهفناوری

آمادگیبیشترینحساسیتدراینمدلرویسطحگردد.میپشتیبانیحمایتوموردبررسی

استهاپروژهفناوری باید سازمانبقامنظوربهلذا ء اهداف همه به دستیابی وکوتاهو مدت

.وجودداشتهباشدهاژهسبدپرویتحقیقاتیدرهاپروژهسازمان،ازانواعمختلفبلندمدت

از متعادل ترکیبی انتخاب فناوریبا آمادگی همهاقتصادیقدرت،سطح در سازمان

هایدوره مطلوبی حد در میزمانی سازمانشودحفظ مالیو بحران به مقطعی هیچ در

زمانیدرحالافزایشهایدورهآندرهمهاهدافبهدستیابیزانومی رسدنمی نموداراست.

.مدلزمانیداردهایدورهضایتمشترینیزنشانازرشدصعودیومثبتبودنآندرهمهر

گردد:هایتحقیقاتیپیشنهادمیگذاریانتخابپروژهذیلجهتسیاست
هایتحقیقاتیسازمانبراساسسطحآمادگیفناوریوضعیتدرهرگروهمحصولیازپروژه -5

 هایمربوطهوجودداشتهباشد.پروژهتناسببهشودتاسهزیرسبدذیلتعریفهاپروژهجاری

 :سطحآمادگیفناوریپایینTRL: 1 , 2 , 3 

 :سطحآمادگیفناوریمتوسطTRL: 4 , 5 , 6 

 :سطحآمادگیفناوریباالTRL: 7 , 8 , 9 
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ازاهدافسازماندریکبخشیکنندهتضمین(هاTRLهردستهازهایهرزیرسبد)پروژه -8

اثباتفناوریآمادگیلزومداشتنسبدهایمختلفبراساسسطح،لذاباشندمیمانیدورهز

شود.می

درحالخاتمه/درفازاست.)متفاوتTRLیهردستهازهاپروژهبندیاولویتیهاشاخص -9

ابتدایی(

زیرسبدیهاپروژه -4 )هر از دسته TRLهر ) با وهاشاخصمتناسب انتخاب مربوطه ی

.شوندمیبندیاولویت

پروژه بر تمرکز با قابلاینتحقیقهرچند نتایجآن استاما استفادههایتحقیقاتیبوده

سازمانبرای تحقیقاتینیز آمادگیفناوریبرایپروژهاستهایغیر سطح مفهوم هایغیر.

بلوغ سطح معادل بهرهتحقیقاتی زمان تا میپروژه لذا است. آن دستهبرداری با بندیتوان

هایغیرتحقیقاتیدرسبدهاییبااینویژگیخاصکهدربردارندهزمانبازدهیمشترکروژهپ

هااستفادهگذاریانتخابپروژههایدرونهرسبداست،ازنتایجاینتحقیقدرسیاستپروژه

زیرساخت به نیاز تحقیق نتایج اجرای بهکرد. که دارد سازمانی حکمرانی بخشهای عنوان

گردد.هایدفاعیکشورمانایرانپیشنهادمیتاجرادرسازمانمکملآنجه
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