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چکیده:

تاریخ دریافت95/06/08 :
تاریخ پذیرش95/09/23 :

موفقیــت در پروژههــای تحقیقوتوســعه ،موضوعــی حائــز اهمیــت بــرای تیــم مدیریتــی شرکتهاســت ،بــ ه نحــوی کــه
شناســایی عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت ایــن پروژههــا ،میتوانــد در تدویــن راهبردهــای مناســب در ســطح کالن و در ســطح
تکتــک ایــن پروژههــا بهمنظــور تحقــق بیشــینهی اهــداف ،مؤثــر باشــد و دیــد روشــنی بــه مدیــران و ســازمانهای درگیــر در
ایــن فراینــد ،ارائــه دهــد تــا از ایــن طریــق ،احتمــال موفقیــت ایــن پروژههــا را افزایــش دهــد .هــدف اصلــی از ایــن تحقیــق ،تعییــن
قوتوســعه محصــوالت هوایــی اســت .بدیــن منظــور عوامــل كليــدى موفقيــت ایــن
رتبــه عوامــل کلیــدی موفقیــت پروژههــای تحقی 
پروژههــا از طريــق مطالع ـهی متــون و مصاحبــه بــا خبــرگان ایــن حــوزه جم ـعآورى شــد و بــا اســتفاده از پرس ـشنامه و آزمــون
فريدمــن رتبهبنــدى شــد .جامعــه آمــاري ایــن تحقیــق مدیــران و کارشناســان شــاغل در پروژههــای تحقیقوتوســعه صنایــع
هوایــی کشــور در ســال  1395اســت .حجــم نمونــه  182نفــر اســت کــه تعــداد  174پرســشنامه برگشــت داده شــد و مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .بــراي جم ـعآوري دادههــا از پرس ـشنامه محقــق ســاخته مشــتمل بــر  68ســؤال  5گزین ـهاي بــر
مبنــاي درجهبنــدي لیکــرت اســتفاده شــد .اعتبــار و روایــی ایــن پرس ـشنامه ،از طریــق کســب نظــر اســاتید دانشــگاهی و جمعــی
از خبــرگان صنایــع هوایــی کشــور مــورد تأییــد قــرار گرفــت .بهمنظــور تعییــن پایایــی پرســشنامه ،از روش آلفــاي کرونبــاخ
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اســتفاده شــد کــه مقــدار ایــن پارامتــر ،معــادل  0/954محاســبه گردیــد .عالوهبــر آن از روش بارهــای عاملــی بهمنظــور نشــان دادن
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

روایــی ســازه و پایائــی بهــره گرفتــه شــد کــه از ایــن روش نیــز ،روائــی و پایائــی پرسـشنامه تأییــد شــد .نتایــج تحقیــق نشــان داد
کــه عوامــل «ســبک مدیریــت و رهبــری»« ،منابــع ســازمانی»« ،کارکنــان»« ،راهبــرد»« ،قابلیتهــای بازاریابــی و مدیریــت بــازار»،
«قابلیتهــای فناورانــه»« ،ســاختار و فرایندهــای ســازمانی»« ،فرهنــگ و ارزشهــای ســازمانی» بهترتيــب از اهميــت ويــژهاى در
موفقیــت پروژههــای تحقیقوتوســعه محصــوالت هوایــی برخــوردار هســتند.

واژگان کلیدی:

قوتوسعه ،عوامل کلیدی موفقیت ،اولویتبندی
تحقیقوتوسعه ،پروژههای تحقی 

 1مقدمه

خلــق پیکــره جدیــدی از دانــش در مــورد محصــوالت یــا
فرایندهــای موجــود و یــا ایجــاد یــک محصــول کامــ ً
ا

قوتوســعه نامیــده میشــود .ایــن یــک کار
جدیــد ،تحقی 
خالقانــه نظاممنــد اســت و دانــش جدیــد منتجشــده از

آن ســپس بهمنظــور تولیــد و فرمولــه نمــودن مــواد جدیــد

یــا محصــوالت جدیــد و همچنیــن بــرای تغییــر و بهبــود در
محصــوالت موجــود مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .توســعه

محصــول جدیــد ،در واقــع تبدیــل یــک نیــاز بــازار و یــا
فرصــت موجــود در بــازار بــه یــک محصــول جدیــد و یــا
ارتقــای محصــول اســت (مارتیــن.)2014 ، 1

در دهههــای اخیــر ،نقــش دانــش در اقتصادهــای صنعتــی
بیشــتر شــده و از ایــن رو اقتصادهــای صنعتــی ،اقتصادهــای

دانشبنیــان نــام گرفتنــد؛ زیــرا کــه تــداوم رشــد ایــن

اقتصادهــا ،منــوط بــه شــتاب بخشــیدن بــه تحــوالت فناوری
و نــوآوری اســت .اقتصــاد دانــش بنیــان از طریــق افزایــش

ســهم دانــش در تولیــد کاالهــا و خدمــات ،نظــام تولیــد

را دگرگــون میســازد و ســهم عمــده ارزش افــزوده را از

صنایــع و خدمــات دانــش بنیــان بهدســت مـیآورد .در ایــن
فراینــد ،تولیــد دانــش ،توزیــع و مصــرف آن نقشــی مهــم در

اقتصــاد ایفــا میکننــد .در اقتصــاد دانــش بنیــان ،فاصلــه
دانــش تــا فنــاوری ،بــه حداقــل مقــدار ممکــن میرســد.

* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،دانشکده علوم

انسانی ،گروه مدیریت

** نویسنده مسئول  -عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران ،پردیس فارابی ،دانشکده مدیریت و حسابداری

1. Martin

قوتوســعه از مقــوالت مهــم اقتصــاد دانــش
از ایــنرو تحقی 

نــوآوری مــدت طوالنــی اســت کــه بهعنــوان عامــل کلیــدی

را توضیــح میدهــد (دیــن محمــدی و همــکاران.)1385 ،

کوچــک و متوســط در نظــر گرفتــه میشــود (ریمونــد و

بنیــان تلقــی میشــود کــه بخشــی از عوامــل تحــول فنــاوری

بــرای بقــا ،رشــد و توســعه شــرکتها بهویــژه شــرکتهای

نقــش و اهمیــت تحقیقــات از نیمــه دوم قــرن بیســتم بهطور

ســت پیــر .)2010 ،

ســال اخیــر تمامــی کشــورهاي صنعتــی و بــه تبــع آن

قوتوســعه منجــر میشــود و در ایــن دیــدگاه،
تحقی 

مهــم و تعیینکننــده تحقیقــات در توســعه بخشهــاي

بهعنــوان ســرمایهگذاریهای اختصاصــی در ایجــاد دانــش،

تقویــت و ارتقــاي ســطح شــاخصهاي مختلــف تحقیقــات

قوتوســعه ،بــا انــواع دیگــر
در پروژههــای تحقی 

ادعــا کــرد کــه بیــن تحقیقــات و نــوآوري و در نتیجــه

در هــر صنعتــی ،کاهــش هزینههــای تولیــد و درنتیجــه

مــداوم در حــال ارتقــا و افزایــش بــوده اســت .در طــی50

کشــورهاي موفــق در حــال توســعه ،بــا وقــوف بــه نقــش

قوتوســعه شــرکتها ،میتوانــد
فعالیتهــای تحقی 

تلقــی شــود .ایــن امــر باعــث میشــود ســرمایهگذاری
ســرمایهگذاریها متفــاوت باشــد (زارنیتزســکی.)2009 ،3

میــزان پیشــرفت حقیقــی در هــر کشــور ،رابطــه مســتقیم

باالبــردن ســود و حفــظ بــازار جهانــی فــروش ،یــک هــدف

کــه در زمینــه تحقیقــات ،بیشــترین هزینــه را متحمــل

و پژوهــش در صنایــع امکانپذیــر اســت .تحقیقــات کــه

پیشــرفتهاند .امــروزه همــه کشــورها اعــم از کشــورهاي

مشــکالت و نیــز نــوآوری هاســت ،رکــن اصلی برای پیشــرفت

وجــود دارد .تجــارب جهانــی نشــان میدهــد ،کشــورهایی

شــدهاند ،آنهایــی هســتند کــه صاحــب فنــاوري و صنایــع

اصلــی اســت .نیــل بــه ایــن هــدف ،فقــط بــا انجــام تحقیــق
بــه معنــای اســتفاده از هــوش و ذکاوت انســان بــرای حــل

صنعتــی و کشــورهاي در حــال توســعه در تــاش هســتند تــا

صنایــع محســوب میشــود (صــدری نیــا و وروانــی.)1387 ،

در ایــن میــان کشــورهاي صنعتــی بــراي حفــظ موقعیــت

بوکار جدیــد ،شــرکتها بهدنبــال راهحلهــای
اهــداف کس ـ 

بــر حجــم ســرمایهگذاريهاي تحقیقاتــی خــود بیفزاینــد.
خــود و یــا افزایــش برتــري خویــش در صحنههــاي رقابــت

بــه مــوازات افزایــش فشــار بــر شــرکتها در رســیدن بــه

رســیدن بــه رشــد و توســعه واقعــی و حــل و رفــع اصولــی

میتوانــد بــه شــرکتها در ارائــهی محصــوالت نوآورانــه و

جــز ســرمایهگذاري در زمینــه تحقیقــات ندارنــد .یکــی از

منبــع عمــدهای از ایــن رشــد جدیــد باشــد .ایــن واحــد،

فنآوریهــای جدیــد و حمایــت از پیشــرفتهای عملیاتــی

کــه بهــرهوری را افزایــش میدهــد کمــک کنــد (بــن،4

عوامــل مهمــی کــه منجــر بــه ایجــاد شــکاف بیــن کشــورها

.)2014

مســتمر در تمامــی ابعــاد سیاســی ،اقتصــادي ،فرهنگــی و

نیازهــای مشــتریان را شناســایی کــرده و به راههــای جدیدی

دهــه اخیــر و پیشبینــی ایــن رونــد در آینــده ،بیشــک اگــر

دهــه اخیــر ،توجــه بــه بــازار رقابتــی شــدید در عرصههــای

وســعت ایــن شــکاف افــزوده خواهــد شــد .یکــی از راههــاي

ایجــاد مزیــت رقابتــی بــرای ارائهدهنــدگان کاال و خدمــات

شــده اســت ،تفــاوت در توانمنــدي آنهــا در انجــام نــوآوري

اجتماعــی اســت .بــا توجــه بــه رشــد ســریع فنــاوري در دو

تمهیــدات مناســبی اندیشــیده نشــود ،بــا گذشــت زمــان بــر
مقابلــه بــا ایــن چالــش ،افزایــش توانمنــدي نــوآوري در

شــرکتها بهوســیله تحقیقاتــی کــه انجــام میدهنــد
بــرای بــرآوردن نیازهــای آنــان دســت مییابنــد .در چنــد

قوتوســعه در
فنــاوری و خدمــات و اهمیــت بخــش تحقی 
و در نهایــت ارزش افــزوده بســیار بــاال باعــث شــده اســت

قوتوســعه در
کشــور از طریــق افزایــش فعالیتهــاي تحقی 

قوتوســعه و روشهــای تقویــت و
تــا بــه واحدهــای تحقی 

.)1389

گیــرد (صــدری نیــا و وروانــی.)1387 ،

بخشهــای مختلــف اقتصــادي اســت (کشــاورز و همــکاران،

ارتقــای ســطح کیفــی ایــن مراکــز توجــه خاصــی صــورت
2. Raymond, Louis, St-Pierre, Jose´e
3. Czarnitzki
4. Bone

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

بینالمللــی ،در تحقیقــات ،ســرمایهگذاري میکننــد و

مســائل و مشــکالت اقتصــادي و اجتماعــی خــود ،راهــی
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جدیــد بهمنظــور قرارگرفتــن در جریــان درآمــدی اضافــی

قوتوســعه کارامــد ،میتوانــد
هســتند .یــک واحــد تحقی 

کشــورهاي درحــال توســعه نیــز دریافتهانــد کــه بــراي
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صــرف کردهانــد .بــر ایــن اســاس بــا اطمینــان ،میتــوان

نــوآوری بهطــور معمــول از ســرمایهگذاری در

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مختلــف کشــور ،عمــده توجــه و اهتمــام خــود را در جهــت

2

قوتوسعه عبارتند از:
اهداف کلی فرایند تحقی 

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

رصدکــردن بــازار ،ارائــه خدمــات بــه بــازار ،شــکل دادن بــه

بــازار و حفــظ بــازار .بــه ایــن منظــور چهــار فعالیــت کلیــدی

عبارتنــد از تحقیــق ،توســعه ،نــوآوری و پشــتیبانی (بــن،

پروژههــا و مجموعــه عوامــل دیگــر ،بــا معضــل طوالنیشــدن

متناظــر بــا ایــن اهــداف بایــد در دســتور کار شــرکتها

قــرار گیــرد کــه بــه ترتیــب متناســب بــا اهــداف فوقالذکــر

و همچنیــن لــزوم رعایــت ســطوح بــاالی کیفیــت در ایــن

.)2014

زمــان انجــام ،بــاال رفتــن هزینههــای مربوطــه و  ...روبــهرو

قوتوســعه در
در ایــن راســتا مدیریــت پروژههــای تحقی 

میشــوند.

بــه فعالیــت هســتند از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.

درصــدد هســتند تــا بــا شناســایی و تمرکــز بــر عوامــل

هدایــت اثربخــش کلیــه منابعــی کــه بدیــن منظــور مشــغول
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بــا توجــه بــه مســائل فوقالذکــر ،مدیــران صنایــع هوایــی

شناســایی عوامــل کلیــدی مؤثــر بــر موفقیــت ایــن پروژههــا،

موفقیــت ایــن پروژههــا ،تدابیــر الزم اندیشــیده شــود،

میدهــد تــا در شناســایی نارســاییهای ایــن عوامــل و

مناســب میــان کلیــه ارکان ســازمان ،نظامهــا و فرایندهــای

ایــن امــکان را در اختیــار تیــم مدیریتــی ایــن پروژههــا قــرار
تــاش در جهــت رفــع آنهــا و از طرفــی تقویــت عوامــل هــم

راســتا بــا ایــن عوامــل اهتمــام ورزنــد و بــه موفقیــت نهایــی

ایــن پروژههــا یــاری رســانند.

راهبردهــای مناســب در هــر عامــل اتخــاذ شــود و همافزایــی
ســازمانی جهــت تقویــت ایــن عوامــل بهگونــهای صــورت

پذیــرد تــا منجــر بــه موفقیــت در ایــن عوامــل و بالتبــع
قوتوســعه مربوطــه شــود
موفقیــت در پروژههــای تحقی 

صنایــع هوایــی کــه بــه تولیــد محصــوالت هوایــی از قبیــل

و لــذا مســئله اصلــي كــه محقــق در ایــن پژوهــش دنبــال

متعلقــات مربوطــه اقــدام میکننــد از اهمیتــی راهبــردی،

قوتوســعه صنایــع هوایــی چــه بــوده و
پروژههــای تحقی 

برخــوردار هســتند .محصــوالت ســامانهای و پیچیــدهای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پیشــرفت مناســبی مطابــق برنامــه مــورد انتظــار ندارنــد و
نمیتواننــد در تأمیــن نیــاز بــازار هــدف بــه صــورت چابــک
عمــل کننــد و معمــوالً بــه دلیــل نیــاز بــه دانــش تخصصــی

انــواع هواگــرد (هواپیمــا) ،بالگــرد (هلیکوپتــر) و ســامانهها و
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کــه در ایــن حــوزه تعریــف و آغــاز میشــود ،معمــوالً

قوتوســعه،
کــه در ایــن صنایــع از طریــق فراینــد تحقی 
طراحــی و تولیــد میشــود؛ از فناوریهــای پیشــرفته
تشکیلشــدهاند ،منحصربهفــرد هســتند ،دارای هزینــه

زیــاد ،عــدم قطعیــت فناورانــهی بــاال ،متشــکل از تعــداد
زیــادی از اقــام و زیرمجموعههــا و دارای مشــتری خــاص

ميكنــد عبــارت اســت از “ :عوامــل کلیــدی موفقیــت
اولويــت آنهــا بــه چــه صــورت اســت؟

”

 2پیشینه تحقیق

پیرامــون موضــوع عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت پروژههــا

پژوهشهــای قابــل مالحظــهای توســط محققــان مختلــف
انجامشــده اســت کــه در اینجــا بــه تعــدادی از مهمتریــن

و اغلــب سفارشــی هســتند .از طرفــی بــه دلیــل وابســتگی

پژوهشهــا در ایــن خصــوص اشــاره میشــود:

پیچیدگــی ،کوچکتریــن تغییــر در طــول طراحــی و تولیــد

طبقــه عمــده تاکتیکــی و راهبــردی بیــان نمــوده انــد.

شــدید اجــزا و زیرســامانهها بــه همدیگــر و باالبــودن
میتوانــد بــه تغییــرات خیلــی زیــادی در ســایر بخشهــای

محصــول منجــر شــود و همچنیــن پیچیدگــی تغییــرات،
ایجــاب میکنــد نظامهــای کنترلــی پیشــرفته ،مــواد
جدیــد ،رویکردهــای جدیــد و بدیــع ،طراحــی و بهکارگیــری

پولتــن و بارکلــی )1998( 5عوامــل موفقیــت را در قالــب دو
لیــن 6و همــکاران در مقال ـهای بــا عنــوان “عوامــل کلیــدی
در افزایــش ســرعت بــه بــازار و بهبــود میــزان موفقیــت

محصــول جدیــد مدلــی از شــاخصهای موفقیــت توســعه
”

محصــول جدیــد مشــتمل بــر  11شــاخص بــه شــرح زیــر

شــود .اهمیــت فراینــد توســعه محصــول جدیــد و جایــگاه آن

شــکل دادهانــد:

دو چنــدان میشــود (جعفــری خانشــیر و دیگــران.)1391،

شــفاف /توســعه محصــول و روانهســازی آن بــه بــازار /دیــد

در محصوالتــی کــه بــه ســامانهای و پیچیده مشــهور هســتند
مســئلهای کــه در حــال حاضــر در صنایــع هوایــی کشــور

قوتوســعهای
مشــهود اســت ایــن اســت کــه پروژههــای تحقی 

داشــتن فراینــد ســاختار یافتــه /داشــتن بینــش واضــح و

بلندمــدت /پــردازش و بهینهســازی مهارتهــای تیمــی/
فهــم بــازار و پویاییهایــش /حمایــت مدیریــت ارشــد/
5. Poolton & Barclay
6. Lynn

بهکارگیــری درسهــای یادگرفتــه شــده از پروژههــای

انجامشــده ،عوامــل بحرانــی موفقیــت بــه مجموعــه منابــع

اعضــای تیــم بــا تجربههــای مرتبــط بــا پــروژه توســعه

تقسیمشــده اســت.

پیشــین /تأمیــن و تــدارک مناســب تیــم پــروژه /حفــظ
محصــول (لیــن و همــکاران.)1999 ،

انســانی ،منابــع توســعهای ،منابــع ارزیابــی و منابــع راهاندازی
مــو و همــكاران ( )2007بــا بررســي عوامــل كليــدي در
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باکارینــی و کالینــز ،7در مقالـهای بــا عنــوان “عوامــل کلیــدی

توســعه محصــول جديــد از نظــر مديــران صنايــع در 74

عضــو مؤسســه مدیریــت پــروژه اســترالیا ،بــه اخــذ نظــر

فـنآوري ،بازاريابــي ،مديريتــي ،تجاريكــردن بــراي تصميــم

پروژههــا پرداختهانــد و  15عامــل اصلــی در ایــن حــوزه را

كليــدي هســتند (ممقانــی و همــکاران.)1390 ،

موفقیــت بــرای پروژههــا” ،بــا مخاطــب قــراردادن نفــرات

و جمعبنــدی ایــن افــراد در خصــوص عوامــل موفقیــت

ســوان پــورن و اســپیس ،)2010( 10نیــز در زمینــه عوامــل

موفقیــت توســعه محصــول جدیــد در صنایــع غذایــی تایلنــد

آن /تیــم پــروژه بــا قابلیتهــا و صالحیتهــای الزم/

تحقیــق دیگــری را انجــام داده انــد کــه  15عامــل اساســی

زمــان و هزینــه پــروژه /کنتــرل پــروژه کافــی و مناســب/

قــرارداده انــد:

وجــود ارتباطــات اثربخــش در پــروژه /تخمیــن واقعــی
درگیــر بــودن و مشــارکت مشــتری /توانایــی تیــم پــروژه در

اســتخراج شــده از ادبیــات را در چهــار طبقــه عمــده زیــر

• تحقیقات بازاریابی،

مدیریــت ریس ـکها /داشــتن منابــع کافــی /داشــتن روحیــه

• اطالعات و ارتباطات،

حمایــت مدیریــت ارشــد /مشــارکت و درگیرشــدن مناســب

• حلقههای عرضهکننده (اخوان و معتمدی.)1393 ،

کار گروهــی /داشــتن برنامهریــزی مناســب بــرای پــروژه/

• برنامهریزی و راهبرد محصول جدید،

ذینفعــان در پــروژه /ســطح اختیــارات مناســب بــرای

اســماعیل و همــکاران  ،در مقالـهای بــا عنوان عوامــل بحرانی

حــل مشــکالت و مســائل پــروژه (باکارینــی و کالینــز)2003 ،

بــر ف ـنآوری” ،بــا بررســی ایــن موضــوع در کشــور مالــزی،

مدیــران پــروژه /تأثیــر عوامــل خارجــی بــر پــروژه /توانایــی

“

 54عامــل موفقیــت اولیــه ،هشــت عامــل بهعنــوان عوامــل

بهترتیــب اهمیــت بــه شــرح زیــر اعــام میکننــد:

چهــار مرحلــه توســعه محصــول جدیــد بــوده و عبارتنــد از:

و رهبــری) در دسـتیابی بــه موفقیــت،

توســعه محصــول جدیــد ،از بیــن  33عامــل شناختهشــده را

• نقــش مدیریــت ارشــد (پاســخگویی قوی ،تعهد ،مشــارکت

 .1مرحلــه اول :تعریــف دقیــق بــازار هــدف (شــکلگیری

• کیفیت باال در اجرای تمام فعالیتهای پروژه،

کیفــی ،اهــداف شــفاف پــروژه و مالحظــه مــوارد مهــم در

• پشــتیبانی قــوی مدیریــت ارشــد و توانمندســازی تیمهــا

ایــده اولیــه و طــرح مفهومــی) ،بهکارگیــری اســتانداردهای

مراحــل اولیــه،

• تمرکز بر روی مشتریان و دیدگاهها و نظرات ایشان،
از طریــق ســاختار ســازمان مســطح،

 .2مرحلــه دوم( :تعریــف محصــول و تعییــن مشــخصات)،

• ســازماندهی واقعــی تیمهــای ماتریســی پــروژه بــا رهبــر

 .3مرحلــه ســوم( :ارائــه نمونــه اولیــه و توســعه آن) ،تحویــل

• اختصاص منابع متوازن و کافی برای تعدد پروژهها،

ارتباطــات داخلــی در تیــم پــروژه،

پــروژه قــوی ،پاســخگو و متمرکــز بــر پــروژه،

بهموقــع محصــول بــه مشــتری ،راهانــدازی بهموقــع ،هزینــه

• پاداشدهی به تیم و به رسمیت شناختن آن،

 .4مرحله چهارم( :تجاری کردن محصول).

مناســب،

تولیــد محصــول،

در تحقیــق دیگــری که توســط کاندمیــر و همــکاران ()2006

• توســعه و ارائــه محصــوالت جدیــد در چارچــوب زمانــی
• تیم پروژه با کیفیت برای محصول جدید،
7. Baccarini, David, Collins, Adam,
8. Sun & Wing
9. Mu
10. Suwannaporn & Speece

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

در پژوهشــی کــه توســط ســان و وینــگ )2005( 8در صنعت

اصلــی موفقیــت بیانشــده اســت .ایــن عوامــل در طــول

9

موفقیــت توســعه محصــول جدیــد در شــرکتهای مبتنــی

تعــداد  10عامــل اصلــی و حیاتــی موفقیــت پروژههــای

اســباببازی در هنگکنــگ صــورت گرفتــه اســت؛ از بیــن

سال ششم -شماره  - 3پیاپی  - 21پاییز 1395

وجــود فهــم و ادارک مناســب نســبت بــه پــروژه و زوایــای

در توليــد محصــول جديــد در كليــه صنايــع بــا اهميــت و
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــه شــرح زیــر اعــام مینماینــد:

شــركت صنعتــي در چيــن نشــان دادنــد كــه چهــار عامــل

• اعضــای تیــم بــا تجــارب مرتبــط (اســماعیل و

مشــتری مــداری /تســهیم و بــه اشــتراکگذاری اطالعــات/

نتایــج تحقیقــات کوپــر 4 ،عامــل را از اصلیتریــن عوامــل

محصــوالت جدیــد /نــوآوری محــوری /کیفیــت فراینــد

فراینــد بــا کیفیــت توســعه محصــول /راهبــرد تعریفشــده

 1-2مدل پژوهش

قوتوســعه.
ســرمایهگذاری در بخــش تحقی 

اقتضائــات صنایــع هوایــی کشــور و بــا الهــام از مــدل گــروه

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

همــکاران .)2012، 11

موفقیــت میدانــد کــه عبارتنــد از:

توســعه محصــول /منابــع کافــی انســانی و مالــی /میــزان

روابــط فــرا وظیف ـهای یــا فرابخشــی /راهبردهــای توســعه
توســعه محصــوالت جدیــد /پاداشدهــی بــه اعضــای تیــم

بــا بررســی و جمعبنــدی نظــرات محققــان و بــا عنایــت بــه

وی همچنیــن پنــج عامــل دیگــر را بهعنــوان عوامــل بــا

مکنــزی ،میتــوان در پژوهــش حاضــر ،مــدل مفهومــی

تیمهــای قابــل و شایســته بــرای توســعه محصول /مشــارکت

ایــن حــوزه در نظــر گرفــت.

تیمهــای چنــد کارکــردی /تعهــد مدیــران ارشــد برخروجــی

فکــری بــا حضــور خبــرگان صنایــع هوایــی کشــور و بــا

درجــه تأثیــر کمتــر معرفــی میکنــد:

فعــال مدیــران ارشــد /محیــط و فرهنگ خــاق /اســتفاده از

توســعه محصــول جدید (عصــاری و همــکاران.)1393 ،

قوتوســعه در
بومیشــده زیــر را بــرای پروژههــای تحقی 
انتخــاب ابعــاد مــدل از طریــق برگــزاری جلســات طوفــان

بهرهگیــری از مبانــی نظــری تحقیــق و نتایــج تحقیقــات

در پژوهــش دیگــری توســط صفــدری رنجبــر و همــکاران

محققــان دیگــر و بهرهگیــری از مــدل گــروه مکنــزی (جهــت

توســعه محصــوالت جدیــد بــه شــرح زیــر بــا گــردآوری

جمعبنــدی نظــرات حاضریــن و بــا در نظرگرفتــن شــرایط

( ،)1394عوامــل کلیــدی مؤثــر بــر موفقیــت پروژههــای
فعالیتهــای پژوهشــی ســایر محققیــن ،معرفــی شــد:

حمایــت ســازمان و مدیریــت ارشــد /قابلیتهــای ف ّناورانــه/

ســازماندهی ابعــاد مــدل) ،حاصــل گردیــد و در نهایــت بــا
حاکــم بــر صنایــع هوایــی کشــور ،ایــن مــدل حاصــل گردید.
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ﺳﺒﮏ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
رﻫﺒﺮي

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

راﻫﺒﺮد

ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي
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ﺗﺤﻘﯿﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮاﯾﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارزشﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

قوتوسعه محصوالت هوایی
شکل  : 1مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقی 

11. Ismail, K. , Leow, Y. R., Yong, C. Y., Abdul-Majid, I., Thwala,
W.D., Ajagbe, M. A.

شــایان ذکــر اســت مــدل گــروه مکنــزی در بردارنــده  7عامل

کتابخانــهاي و جســتجوهاي اینترنتــی ،بررســی اســناد و

مشــترک ،ســبک و شــیوه اســت کــه ایــن عوامــل بــا عوامــل

شدهاســت .در تدویــن پرس ـشنامه ایــن تحقیــق 68 ،ســؤال

بــه شــرح زیــر دارد:

گردیــد .پــس از مشخصشــدن ابعــاد مــدل ،در جلســات

راهبــرد  ،ســاختار ،سیســتم ،کارکنــان ،مهارتهــا ،ارزشهای
درج شــده در مــدل مفهومــی پژوهــش ،تناظــر یکبهیــک

مــدارك و تحلیــل مســتندات و پرســشنامه اســتفاده
بــا بهرهگیــری از طیــف پنجگزینــهاي لیکــرت طراحــی

• عامــل “راهبــرد” بــا عنــوان یکســان در هــر دو مــدل بـهکار

طوفــان فکــری ،بــه شناســایی زیربعدهــا و طراحــی

• عامــل “ســاختار و فرایندهــای ســازمانی در مــدل مفهومــی

محققیــن دیگــر و نظــر خبــرگان اقــدام شــد .در ضمــن از

• عامــل “کارکنــان” در مــدل مفهومــی بــا عوامــل “کارکنــان

قوتوســعه ،بهمنظــور ســازماندهی ابعــاد
پروژههــای تحقی 

• عامــل “فرهنــگ و ارزشهــای ســازمانی” در مــدل مفهومــی

پیوســت  1مقالــه حاضــر ارائهشــده اســت) .

• عامــل “ســبک مدیریــت و رهبــری” در مــدل مفهومــی بــا

پایائــی اســتفاده شــد .بهمنظــور تعییــن پایائــی پرسـشنامه،

” “

نمونــه اولیــه شــامل  30پرس ـشنامه پیــش آزمــون گردیــد

رفته اســت؛

”

بــا عامــل “ارزشهــای مشــترک” از مــدل گــروه مکنــزی؛
عامــل “ســبک و شــیوه” از مــدل گــروه مکنــزی؛

عالوهبــر عوامــل فــوق الذکــر 3 ،عامــل “منابــع ســازمانی ،

مــدل جدیــد بهــره گرفتــه شــد (پرس ـشنامه پژوهــش ،در

جهــت ســنجش کیفیــت پرسـشنامه ،از دو معیــار روایــی و
از روش آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده گردیــد .بدیــن منظــور یک

قابلیتهــای فناورانــه” و “قابلیتهــای بازاریابــی و مدیریــت

و بــا اســتفاده از دادههــاي بهدســت آمــده از آن و بــه کمــک

قوتوســعه هوایــی ،شناســایی و بــه عوامــل بــاال اضافــه
تحقی 

 0/964بــا روش آلفــاي کرونبــاخ محاســبه شــد .پــس از

حاصــل گردیــد.

در دو نرمافــزار  SPSSو  Smart PLSبــراي کل پرســشنامه

بــازار” پــس از اخــذ نظــرات مدیــران و ذینفعــان پروژههــای

و مــدل مفهومــی بومــی پژوهــش مطابــق شــکل فــوق،
هــر کــدام از عوامــل اصلــی درج شــده در مــدل فــوق ،شــامل

پرســشنامه و اولویتبنــدی قــرار میگیرنــد.

 3روششناسی پژوهش

تحقیــق حاضــر از نظــر هــدف ،كاربــردي محســوب

میشــود .زیــرا میتــوان از نتایــج تحقیــق در جهــت بهبــود
فعالیتهــای ســازمانی اســتفاده نمــود .بــا دقــت در محتــوای

موضــوع ایــن تحقیــق کــه ســعی بــر بررســی و اولویتبنــدی

قوتوســعه
عوامــل کلیــدی موفقیــت پروژههــای تحقی 
محصــوالت هوایــی دارد؛ میتــوان دریافــت کــه ایــن تحقیــق
در قالــب تحقیقــات توصیفــی جــای میگیــرد .از نظــر روش

تحقیــق ،از نــوع پيمايشــي اســت ،زیــرا بــراي جمــعآوري

دادههــاي موردنيــاز از پرســشنامه و روش پيمايشــي
استفادهشــده اســت.

در ایــن تحقیــق جهــت گــردآوري اطالعــات از مطالعــات

نرمافــزار آمــاري  SPSSمیــزان ضریــب اعتمــادي معــادل
11

جمــعآوری کلیــه پرســشنامهها ،مقــدار آلفــاي کرونبــاخ
و هــر کــدام از عوامــل کلیــدی مــدل ،بــه شــرح جــدول زیــر

محاســبه گردیــد.

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

تعــدادی زیرعامــل و شــاخص هســتند کــه مبنــای تهیــه
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و مهــارت هــا” از مــدل گــروه مکنــزی؛

مــدل مکنــزی ضمــن الهامگرفتــن ابعــاد مرتبــط بــا موفقیت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــا عوامــل “ســاختار و سیســتم” از مــدل گــروه مکنــزی؛

ســئواالت پرســشنامه بــا بهرهگیــری از جزئیــات نتایــج

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

جدول  : 1تفکیک سئواالت پرسشنامه به همراه ضریب آلفای کرونباخ عوامل مدل مفهومی

12

عامل مرتبط

تعداد سواالت

آلفا

سبک مدیریت و رهبری

8

0/805

راهبرد

6

0/762

ساختار و فرایندهای سازمانی

12

0/846

منابع سازمانی

4

0/787

کارکنان

9

0/815

فرهنگ و ارزشهای سازمانی

7

0/856

قابلیتهای بازاریابی و مدیریت بازار

14

0/914

قابلیتهای فناورانه

8

0/800

کل پرسشنامه

68

0/954

بــا مشــاهده مقادیــر محاسبهشــده بــرای آلفــای کرونبــاخ

بــار عاملــی تکتــک ســئواالت پرســشنامه و بــار عاملــی

از 0/7اســت کــه گویــای آن اســت کــه ایــن ابــزار از قابلیــت

قابــل مشــاهده اســت بیشــتر از  0/4اســت .از طرفــی مقادیــر

عوامــل مــدل مفهومــی ،مشــخص گردیــد کــه همگــی باالتــر

اعتمــاد و پایایــی الزم برخــوردار هســتند.

اعتبــار محتــواي ایــن پرسـشنامه ،از طریــق روشهــای زیــر
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مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفــت:

عوامــل کلیــدی ،همانطــور کــه در شــکلهای ( )2تــا ()10
پارامتــر  tمربــوط بــه عوامــل کلیــدی ،باالتــر از مقــدار 1/96

اســت.

 .1کســب نظــر اســتاد راهنمــا ،تعــداد  5نفــر از اســاتید گــروه
مدیریــت دانشــگاه و تعــداد  7نفــر از مدیــران و کارکنــان
شــرکت صنایــع هواپیماســازی ایــران،

 .2مطالعــه پرســشنامههای مشــابه ،مقــاالت ،کتــب و
مجــات.

در ایــن تحقیــق در راســتاي رعایــت روایــی صــوري ،ســعی

گردیــد ،در ابــزار تحقیــق از نظــر اســاتید محتــرم ،مدیــران و
کارشناســان اســتفاده گــردد.

بهمنظــور بررســی و افزایــش رواییســازه ایــن تحقیــق ،بــا

مراجعــه بــه پژوهشهــای قبلــی انجامشــده در ایــن حــوزه،

تــاش گردیــد تــا پارامترهــا و عوامــل زیرمجموعــه عوامــل
اصلــی ،بــه درســتی انتخــاب گشــته تــا دقیقــاً هدفهــای
موردنظــر تحقیــق را بســنجد .از طرفــی یکــی از روشهــاي

بررســی اعتبــار ســازه ،تحلیــل عاملــی اســت .در ایــن
پژوهــش ،رواییســازه پرســشنامه بــا اســتفاده از تحلیــل
عاملــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج نشــان داد کــه

شــکل  :2شــمایی کلــی از مــدل پیــاده شــده در نرمافــزار

 Smart PLSدر خصــوص مــدل پژوهــش و بارهــای عامــل آن
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(این شکل به منظور وضوح بیشتر و نمایش بارهای عاملی عوامل کلیدی ،با تغییر در چیدمان این عوامل در مدل نرم افزاری بهدست آمده است).
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شکل  : 3بارهای عامل عوامل کلیدی مدل مفهومی

13

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

شکل  : 4بارهای عاملی مربوط به زیرعامل های سبک مدیریت و رهبری

شکل  : 5بارهای عاملی مربوط به زیرعامل های راهبرد

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

ﺷﮑﻞ  : 6ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺷﮑﻞ  : 7ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
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ﺷﮑﻞ  : 8ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺷﮑﻞ  : 9ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺷﮑﻞ  : 10ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار

ﺷﮑﻞ  : 11ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

دادههــای حاصــل از پرسـشنامه ،بــا اســتفاده از تکنیکهــای

قوتوســعه محصــوالت هوایــی میشــود.
پروژههــای تحقی 

کمینــه و بیشــینه) و روشهــای آمــار اســتنباطی (ماننــد

قوتوســعه محصــوالت هوایــی میشــود.
تحقی 

آمــار توصیفــی (ماننــد فراوانــی ،میانگیــن ،میانــه ،دامنــه،

“ .4منابــع ســازمانی” ،موجــب موفقیــت پروژههــای

آزمــون کولموگــروف – اســمیرنوف ،آزمــون فریدمــن ،آزمــون

قوتوســعه
 .5کارکنــان  ،موجــب موفقیــت پروژههــای تحقی 

تحلیــل شــد و نمودارهــا و جــداول الزم ترســیم گردیــد.

“ .6فرهنــگ و ارزشهــای ســازمانی” ،موجــب موفقیــت

جامعــه آمــاري ایــن پژوهــش ،شــامل مدیــران و کارشناســان

 .7قابلیتهــای بازاریابــی و مدیریــت بــازار  ،موجــب

”

“

عالمــت ،آزمــون کروســکال والیــس و آزمــون تــی) تجزیــه و

محصــوالت هوایــی میشــود.

 1-3جامعه و نمونه آماری

قوتوســعه محصــوالت هوایــی میشــود.
پروژههــای تحقی 
”

“

تصادفــی ســاده و جهــت تعییــن حجــم نمونــه از فرمــول

قوتوســعه محصــوالت هوایــی میشــود.
تحقی 

نمونــه معــادل  182نفــر محاســبه گردیــد .البتــه تعــداد 174

قوتوســعه محصــوالت هوایــی ،از نظــر ویژگیهــای
تحقی 

کوکــران 12اســتفاده شــد .بــا اســتفاده از ایــن فرمــول ،تعــداد

 .9در تعییــن رتبــه عوامــل کلیــدی موفقیــت پروژههــای

عــدد از کل  182پرســشنامه توزیعشــده ،برگشــت داده

جمعیــت شــناختی ،تفــاوت وجــود دارد.

شــد و مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت.

 5یافتههاي پژوهش

 4فرضیههای پژوهش

نتایــج بهدســت آمــده از ایــن پژوهــش در قالــب  4بخــش

فرضیــه اصلــی :مجموعــهای از عوامــل کلیــدی ،موجــب

• رتبهبندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن،

میشــود.

• آزمون فرضیه نهم تحقیق.
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• آزمون نرمالبودن دادهها،

قوتوســعه محصــوالت هوایــی
موفقیــت پروژههــای تحقی 

• آزمون فرضیههای اول تا هشتم تحقیق،

 1-4فرضیات فرعی

الف) آزمون نرمال بودن دادهها

“ .1ســبک مدیریــت و رهبــری” ،موجــب موفقیــت پروژههای

بــه ایــن منظور از آزمــون کولموگروف-اســمیرونوف ،اســتفاده

قوتوســعه
“ .2راهبــرد” ،موجــب موفقیــت پروژههــای تحقی 

خروجــی ایــن آزمــون درخصــوص دادههــای پرســشنامه

قوتوســعه محصــوالت هوایــی میشــود.
تحقی 
محصــوالت هوایــی میشــود.

“ .3ســاختار و فرایندهــای ســازمانی” ،موجــب موفقیــت

میشــود تــا توزیــع متغیرهــای پژوهــش مشــخص شــود.
ایــن تحقیــق در جــدول زیــر ارائهشــده اســت.

جدول  : 2نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنوف
سبک
مدیریت
و رهبری

راهبرد

ساختار و
فرایندهای
سازمانی

منابع
سازمانی

کارکنان

تعداد نمونه

174

174

174

174

174

174

آماره .Sig

0.000

0.000

0.002

0.000

0.000

0.000

عامل
آماره

فرهنگ و
ارزشهای
سازمانی

قابلیتهای
بازاریابی و
مدیریت بازار

قابلیتهای
فناورانه

174

174

0.001

0.001

از دادههــای درجشــده در جــدول فــوق میتــوان نتیجــه گرفــت کــه چــون مقــدار آمــاره  .Sigآزمــون کولموگروف-اســمیرنوف ،از
ســطح معنــی داری اســتاندارد ( )α = 0.05کمتــر اســت و لــذا توزیــع متغیرهــای پژوهــش بهصــورت ناپارمتریــک خواهــد بــود.

12. Cochrane

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

فرضیههــای اصلــی و فرعــی ایــن تحقیــق بــه شــرح زیــر

زیــر قابــل بررســی و تحلیــل اســت:

تعییــن گردیــد:
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 346نفــر اســت .بــرای نمونهگیــری از روش نمونهگیــري

“ .8قابلیتهــای فناورانــه” ،موجــب موفقیــت پروژههــای

هواپیماســازی ایــران در ســال  1395اســت کــه تعــداد آنهــا

میشــود.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

قوتوســعه شــرکت صنایــع
شــاغل در پروژههــای تحقی 

قوتوســعه محصــوالت هوایــی
موفقیــت پروژههــای تحقی 

ب) رتبهبنــدی عوامــل بــا اســتفاده از آزمــون

از ایــن مطلــب مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه از نظــر

بــا توجــه بــه ناپارمتریــک بــودن توزیــع متغیرهــای جامعــه

جامعــه آمــاری هســتند ،عوامــل  8گانــه مــدل مفهومــی

مفهومــی ،از آزمــون فریدمــن ،اســتفاده شــد.

قوتوســعه محصــوالت هوایــی نخواهنــد داشــت و
تحقی 

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

فریدمن
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آمــاری پژوهــش ،بهمنظــور رتبهبنــدی عوامــل مــدل

بــا توجــه بــه نتايــج بهدســت آمــده از آزمــون معنــی داری

پاســخدهندگان بــه پرســشنامهها ،کــه نماینــدهای از
پژوهــش ،تأثیــر یکســانی در موفقیــت پروژههــای
بحــث رتبهبنــدی در ایــن موضــوع ،مصــداق خواهــد داشــت.

فريدمــن درخصــوص عوامــل کلیــدی موفقیــت پروژههــای

بــا اجــرای آزمــون فریدمــن ،رتبهبنــدی عوامــل کلیــدی

اســتنباط كــرد كــه در ســطح معنــی داری  ، 95%بــا

بــه شــرح جــدول ( )4حاصــل گردیــد.

قوتوســعه محصــوالت هوایــی ،مىتــوان ايــن طــور
تحقی 
توجــه بــه عــدد معنــی داری  000/0کــه از ســطح معنــی

داری اســتاندارد ( )α = 0.05کمتــر اســت ،رتبهبنــدی

میانگیــن عوامــل کلیــدی مرتبــط بــا موفقیــت پروژههــای
قوتوســعه هوایــی ،بــا هــم یکســان نیســت.
تحقی 
جدول  :3آزمون معنیداری فریدمن در خصوص
عوامل کلیدی مدل
شاخص آماری

مقادیر محاسبهشده

تعداد

174

X2

85.105

درجه آزادی

7

معنیداری

0.000





قوتوســعه محصــوالت هوایــی
موفقیــت پروژههــای تحقی 

جدول  :4میانگین رتبهها در آزمون فریدمن به منظور اولویتبندی
عوامل کلیدی مدل
رتبه

عنوان عامل کلیدی

میانگین رتبهها

1

سبک مدیریت و رهبری

5.27

2

منابع سازمانی

5.26

3

کارکنان

4.86

4

راهبرد

4.83

5

قابلیتهای بازاریابی و مدیریت بازار

4.21

6

قابلیتهای فناورانه

4.02

7

ساختار و فرایندهای سازمانی

3.90

8

فرهنگ و ارزشهای سازمانی

3.65






ﮐﺎرﮐﻨﺎن

راﻫﺒﺮد









ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي

ﺳﺎﺧﺘﺎر و








ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
رﻫﺒﺮي

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮓ و

ارزشﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

شکل  : 12نمودار رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت بر مبنای آماره آزمون فریدمن



پ) آزمون فرضیههای اول تا هشتم تحقیق

فرضیههــای اول تــا هشــتم ،داللــت بــر ایــن دارنــد کــه

عوامــل هشــتگانه مــدل مفهومــی پژوهــش موجــب موفقیــت

قوتوســعه محصــوالت هوایــی میشــوند.
پروژههــای تحقی 
بهمنظــور راســتی آزمایــی ایــن فرضیههــا ضمــن توجــه بــه
نتیجــه آزمــون معنــی داری فریدمــن کــه اشــاره بــه ایــن

دارد کــه “رتبــه بنــدی میانگیــن عوامــل کلیــدی مرتبــط

قوتوســعه هوایــی ،بــا هــم
بــا موفقیــت پروژههــای تحقی 

از آزمــون تــی ،میتــوان اســتفاده نمــود.

فــرض صفــر و یــک آزمــون عالمــت بــه شــرح زیــر تعریــف

میشــود:

بــا اجــرای آزمــون عالمــت ،نتایــج جــدول ( )5حاصــل

میشــود:

ﺗﻌﺪاد

ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻌﺪاد

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻨﻔﯽ

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺜﺒﺖ

ﮔﺮهﻫﺎ

173

0

1

آﻣﺎره
Sig.
.000

ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض H1

0

.000

ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض H1

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي

173

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

172

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

172

راﻫﺒﺮد

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

1
2
1

170

0
5

166

2

170
171

همانگونــه کــه در جــدول فــوق قابــل مشــاهده اســت ،بــا
اســتفاده از آزمــون عالمــت مشــخص گردیــد کــه میانگیــن

تکتــک عوامــل مــدل ،باالتــر از  3اســت یعنــی در بــازه

تــا هشــتم تحقیــق اســت.

3
2
3
2
2

.000
.000
.000
.000
.000
.000

ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض H1
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض H1
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض H1
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض H1
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض H1
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض H1

17

از توزیــع نرمــال اســتفاده کــرد و آزمــون تــی را در ایــن

خصــوص ب ـهکار بــرد .در ایــن راســتا فــرض میکنیــم کــه
مثــ ً
ا میانگیــن همــه عوامــل عــدد  3اســت .حــال فــرض
صفــر و یــک را بــه شــرح زیــر در نظــر میگیریــم.

عــاوه بــر آن بــا توجــه بــه باالبــودن تعــداد نمونــه

مســاوی  ،)n>25( 174بــا تقریــب مناســبی میتــوان
جدول  : 6نتایج آزمون تی در خصوص عوامل کلیدی مدل با پیش فرض  3جهت میانگین تک تک عوامل
عنوان عامل

P Value

حد پایین

حد باال

سبک مدیریت و رهبری

0.000

1.3075

1.4325

راهبرد

0.000

1.2240

1.3603

ساختار و فرایندهای سازمانی

0.000

1.1420

1.2679

منابع سازمانی

0.000

1.3264

1.4753

کارکنان

0.000

1.2407

1.3697

فرهنگ و ارزشهای سازمانی

0.000

1.0180

1.1774

قابلیتهای بازاریابی و مدیریت بازار

0.000

1.1033

1.2530

قابلیتهای فناورانه

0.000

1.0983

1.2336

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

متوســط بــه بــاال ،کــه نشــان دهنــده تأییــد فرضیههــای اول

1

0

ﻧﺘﯿﺠﻪ
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جدول  : 5نتایج آزمون عالمت درخصوص عوامل کلیدی مدل با فرض عدد  3به عنوان میانگین پیش فرض

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

یکســان نیســت ”.بــا توجــه بــه ناپارامتریــک بــودن توزیــع

متغیرهــای پژوهــش ،از آزمــون عالمــت و با تقریب مناســبی،

بــا توجــه بــه جــدول فــوق میتــوان اســتنباط کــرد کــه

کــه شــامل دو گــروه مــرد و زن اســت از آزمــون مــن ویتنــی

چــون مقــدار آمــاره  .Sigتکتــک عوامــل کوچکتــر از

و در خصــوص ســایر متغیرهــای جمعیــت شــناختی کــه

همگــی مثبــت اســت و لــذا میانگیــن تکتــک عوامــل باالتــر

والیــس اســتفاده میشــود.

د) آزمون فرضیه نهم تحقیق

 α = 0/05باشــد فــرض صفــر و در غیــر ایــن صــورت فــرض

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

 0/05اســت و از طرفــی حــد بــاال و پاییــن ایــن عوامــل،
از عــدد  3خواهــد بــود.
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در ایــن حالــت اگــر آمــاره آزمــون ،بزرگتــر از مقــدار

فرضیــه نهــم تحقیــق داللــت بــر ایــن دارد کــه “در تعییــن

یــک تأییــد خواهــد شــد.

قوتوســعه
رتبــه عوامــل کلیــدی موفقیــت پروژههــای تحقی 
محصــوالت هوایــی ،از نظــر ویژگیهــای جمعیــت شــناختی،

تفــاوت وجــود دارد ”.بهمنظــور بررســی ایــن فرضیــه ،بــا

در ادامــه در جــداول ( )7تــا ( )11آزمــون معنــی داری مــن

از آزمــون مــن ویتنــی 13و کــروس کالوالیــس 14اســتفاده

مفهومــی بــه تفکیــک متغیرهــای جمعیتشــناختی ارائــه

توجــه بــه ناپارامتریــک بــودن توزیــع متغیرهــای پژوهــش،

ویتنــی و کروســکال والیــس و میانگیــن رتبــه عوامــل مــدل

”

میشــود .درخصــوص متغیــر جمعیتشــناختی “جنســیت

شدهاســت.

ﺟﺪول  : 7ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽداري ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ درﺧﺼﻮص ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻨﻮان

آﻣﺎره
Sig.

آﻣﺎره
U

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي

0,123

1391

راﻫﺒﺮد

0,282

1496

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,163

1423

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,064

1326,5

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

0,342

1523,5

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,084

1237,5

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار

0,066

1114

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

0,161

1422,5

ﻋﺎﻣﻞ
18

شــامل ســه گــروه یــا بیشــتر اســت از آزمــون کروســکال

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺟﺪول  : 8ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽداري ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ درﺧﺼﻮص ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻨﻮان

آﻣﺎره
Sig.

آﻣﺎره
X

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي

0,114

5,945

راﻫﺒﺮد

0,325

3,466

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,703

1,413

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,423

2,806

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

0,274

3,888

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,617

1,789

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار

0,419

2,829

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

0,980

0,188

ﻋﺎﻣﻞ

2

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت ﺳﻦ
ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

13. Mann-Whithney
14. Kruskal–Wallis

ﺟﺪول  : 9ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽداري ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ درﺧﺼﻮص ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻨﻮان

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي

0,138

3,961

راﻫﺒﺮد

0,529

1,274

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,256

2,727

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,645

0,875

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

0,670

0,800

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,634

0,910

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار

0,320

2,281

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

0,402

1,824

ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ

ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺟﺪول  : 10ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽداري ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ درﺧﺼﻮص ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻨﻮان

آﻣﺎره
Sig.

آﻣﺎره
X2

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي

0,505

2,339

راﻫﺒﺮد

0,620

1,779

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,946

0,372

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,653

1,627

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

0,427

2,778

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,499

2,372

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار

0,883

0,659

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

0,971

0,239

ﻋﺎﻣﻞ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت ﭘﺴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻋﻨﻮان

آﻣﺎره
Sig.

آﻣﺎره
X2

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي

0,170

7,754

راﻫﺒﺮد

0,350

5,577

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,363

5,456

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,099

9,271

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

0,679

3,136

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0,819

2,210

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار

0,480

4,501

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

0,730

2,806

ﻋﺎﻣﻞ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

ﺟﺪول  : 11ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽداري ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ درﺧﺼﻮص ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن
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X

2

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

آﻣﺎره
Sig.

آﻣﺎره

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ

نتایــج ایــن آزمــون نشــان مــی دهــد کــه تفــاوت در

جنســیت ،ســن ،تحصیــات ،پُســت ســازمانی و ســابقه

و  ...اســت .قــرار گرفتــن ایــن عامــل در رتبــه دوم نشــان

بیــن نتایــج رتبهبنــدی عوامــل کلیــدی موفقیــت پروژههــای

قوتوســعه ،در جاریســازی و حفــظ و
پروژههــای تحقی 

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

شــغلی پاســخدهندگان پرســشنامه ،تفــاوت معنــاداری
قوتوســعه محصــوالت هوایــی ایجــاد نمیکنــد و
تحقی 
لــذا ایــن فرضیــه در خصــوص ایــن متغیرهــای جمعیــت
شــناختی ،تأییــد نمیشــود .بــه عبــارت دیگــر نظــر همــه

کارکنــان در مــورد ایــن رتبهبنــدی یکســان اســت و افــراد
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تــداوم فراینــد اجــرای ایــن پروژههــا تأثیرگــذار هســتند.

آنچــه در ایــن خصــوص اهمیــت دارد تخصیــص متــوازن

کلیــه منابــع بــه پروژههاســت .دلیــل ایــن امــر آن اســت
قوتوســعه معمــوالً دارای تعــدادی
کــه پروژههــای تحقی 

بــا ویژگیهــای جمعیــت شــناختی متفــاوت نظــر متفاوتــی

 1-5تحلیل یافته های پژوهش

پروژههــا باعــث ،انجــام متــوازن و در نتیجــه پیشــبرد و

ندارنــد.

بــزرگ فناورانــه اســت و تخصیــص متــوازن منابــع بــه ایــن

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،تعییــن رتبــه فاکتورهــای

تکمیــل خواهــد شــد.

هوایــی اســت .ایــن رتبهبنــدی بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری

رتبــه اول نیســت ،آن اســت کــه بــا توجــه بــه فضــای حاکــم

قوتوســعه محصــوالت
کلیــدی موفقیــت پروژههــای تحقی 
فریدمــن در جــدول ( )4ارائهشــده اســت .بــا دقــت در نتایــج

ایــن آزمــون ،میتــوان تحلیلهایــی در ایــن خصــوص ارائــه
* قــرار گرفتــن عامــل “ســبک مدیریــت و رهبــری” در

صــدر عوامــل تأثیرگــذار بــر موفقیــت ایــن پروژههــا ،حاکــی

از آن اســت کــه از نظــر پاســخ دهنــدگان پرسـشنامه ،نــوع
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

از اهمیــت بــاالی آن اســت زیــرا منابــع بهعنــوان ورودی

زیــادی زیرپــروژه فناورانــه کوچــک و یــا زیرپروژههــای

کــرد:
20

انســانی ،منابــع مالــی ،منابــع ســختافزاری و نرمافــزاری

ســبک مدیریــت و رهبــری ،اهمیــت واالیــی در رســیدن بــه

موفقیــت در ایــن پروژههــا دارد .مدیــر و رهبــر پروژههــای

دلیــل قــرار گرفتــن ایــن عامــل در رتبــه دوم و اینکه چــرا در

بــر جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش و از آنجــا کــه در ســنوات

قبلــی ،نــوع ســبک مدیریــت و رهبــری ،بهصــورت چشــمگیر

قوتوســعه
باعــث عــدم توفیــق در برخــی از پروژههــای تحقی 
شــده بــود و لــذا از نظــر پاســخدهندگان ،ایــن عامــل بــر

عامــل منابــع ســازمانی اولویــت یافتــه اســت وگرنــه ســطح
اهمیــت و پیشنیــاز بــودن عامــل منابــع ســازمانی در ردیــف

عامــل ســبک مدیریــت و رهبــری اســت (عــدد میانگیــن

رتبههــای ایــن دو عامــل در آزمــون فریدمــن نزدیــک بــه

قوتوســعه ،ضمــن لــزوم دارابــودن ویژگیهــای عمومــی
تحقی 

هــم اســت).

ایــن پروژههــا ،بتوانــد بهصــورت کارا و اثربخــش ایفــای

قوتوســعه محصــوالت هوایــی ،عامــل
پروژههــای تحقی 

مدیــر و رهبــر ،بایــد بــا وجــود تنگناهــا و محدودیتهــای
نقــش نمــوده و بــا تصمیمــات دقیــق و مناســب ،مســیر راه

را مشــخص نمایــد.

* عامــل ســوم از عوامــل هشــتگانه مؤثــر بــر موفقیــت

کارکنــان اســت .کارکنــان در واقــع اصلیتریــن ورودیهــای

قوتوســعه بــوده و بهصــورت مســتقیم
پروژههــای تحقی 

بــا عنایــت بــه جمیــع مــوارد فــوق ،نقــش حائــز اهمیــت

در تحقــق اهــداف و نتایــج مــورد انتظــار و رســیدن بــه

و انتخــاب ایــن عامــل بهعنــوان مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر

توانمنــدی ،مســئولیتپذیری و تعهــد مدیــران و اعضــای

* از نظــر پاســخدهندگان پرســشنامه ،دومیــن عامــل

اصلــی در ایــن حــوزه اســت .کارکنــان را میتــوان موتــور

رتبــه آن عــددی نزدیــک بــه ایــن آمــاره در خصــوص عامــل

ایــده ،اجــرا و تولیــد و تجــاری نمــودن آنهــا ،در درآمدزایــی

مدیــر و رهبــر پــروژه در ایــن پروژههــا تبییــن میشــود
موفقیــت ایــن پروژههــا منطقــی بهنظــر میرســد.

کلیــدی مؤثــر بــر موفقیــت پروژههــا کــه آمــاره میانگیــن
ســبک مدیریــت و رهبــری اســت ،عامــل “منابــع ســازمانی

اســت.

”

منظــور از منابــع ســازمانی ،کلیــه منابــع اعــم از نیــروی

پیــروزی تأثیرگــذار هســتند .میــزان صالحیــت ،شایســتگی،
پروژههــا و همچنیــن رضایــت شــغلی آنهــا ،زیــر عاملهــای
قوتوســعه دانســت کــه بــا خلــق
محــرک پروژههــای تحقی 
و کســب ســود بــرای ســازمان تاثیرگــذار هســتند.

* عامــل چهــارم ،عامــل راهبــرد اســت .ایــن عامــل از نظــر
آمــاره میانگیــن رتبــه در آزمــون فریدمــن ،عــددی نزدیــک

بــه عامــل کارکنــان دارد .تحلیــل درســت از موقعیــت

قوتوســعه را بایــد بــا مفهــوم فنــاوری هــم ردیــف
تحقی 
قوتوســعه ،غالب ـاً بــه
دانســت .از آنجــا کــه پروژههــای تحقی 

اثربخــش بــه تغییــرات محیطــی ،عامــل مهمــی در رســیدن

ناشــناخته میپردازنــد ،موضــوع دســتیابی بــه فناوریهــای

در پویــا بــودن محیــط درونــی و بیرونــی ســازمانها و

فوقالعــادهای دارد .دارا بــودن قابلیتهــای فناورانــهای

مختلــف اســتنباط میشــود.

فناوریهــای مختلــف بــا کمتریــن هزینــه ممکــن و تــاش

ســازمان و شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف و فرصتهــا و

تهدیدهــا و بهدنبــال آن تدویــن راهبردهــا و نحــوه واکنــش

بــه موفقیــت در ایــن پروژههاســت .اهمیــت ایــن عامــل،
لــزوم اتخــاذ سیاس ـتهای مناســب در مواجهــه بــا شــرایط

توســعه محصــول جدیــد و جاریســازی ایدههــای بدیــع و

موردنیــاز جهــت انجــام موفقیتآمیــز ایــن پروژههــا ،اهمیــت
قوتوســعه اثربخــش ،دسترســی بــه
ماننــد واحــد تحقی 

بســیار قبــل ،چنــدان مــورد توجــه قــرار نمیگرفــت .دلیــل
ایــن امــر را اینگونــه مــی تــوان اســتنباط کــرد کــه در

بــازه زمانــی فــوق ،تعــداد شــرکتهای تولیدکننــده و
ارائهدهنــده محصــوالت و خدمــات هوایــی بــه مراتــب کــم

بــود و در مــواردی حتــی انحصــار در برخــی از حوزههــا

اختیــار داشــتن فناوریهــای موردنیــاز بدیــن منظــور ،بیــش

از پیــش تبییــن میشــود .زیــرا در بحــث تولیــد نمونــه اولیــه
و پروتوتایــپ ،15معمــوالً فناوریهایــی اســتفاده میشــود
کــه در آنهــا چنــدان توجــه بــه ایجــاد خــط تولیــد و
باالرفتــن ســرعت و افزایــش تیــراژ تولیــد نیســت و صــرف

مشــاهده میشــد و لــذا مشــتری مجبــور بــه ارتبــاط بــا

احصــاء فنــاوری و پیادهســازی ایــده و انجــام آزمونهــای

حاضــر بــه تدریــج رونــد قبلــی در حــال تغییــر اســت .بــا

مطــرح میشــود ،بایــد از فناوریهــای متناســب بــا آن

تعــداد انگشــت شــماری از شــرکتها بــود ولــی در حــال
افزایــش گرایــش عامــه مــردم بــه اســتفاده از محصــوالت

هوایــی چــه در ســطح حمــل و نقــل و مســافرت و چــه در

الزم ،مدنظــر اســت ولــی وقتــی بحــث تجاریســازی ایدههــا

یکــی از دالیــل قرارگرفتــن عامــل قابلیتهــای فناورانــه در

حــوزه متحــول شــده اســت و بــا تقویــت بنیــه دانشــی،

تولیــد پروتوتایــپ و نمونهســازی اســت و در ســنوات قبــل،

و روبهرشــدی در حــال شــکلگیری و توســعه اســت .در
ایــن فضــا ،توجــه بــه قابلیتهــای بازاریابــی پروژههــا و

مدیریــت درســت بــازار در راســتای بهرهبــرداری مناســب از
منافــع ،از اهمیــت فوقالعــادهای برخــوردار اســت .شناســایی

دقیــق بازارهــا و مشــتریان مختلــف و رقابــت بــا ســایرین

در جهــت تحقــق نیازمندیهــای مشــتریان بالقــوه و بالفعــل

در شــرکتهای هوایــی کشــور ،در حــد قابــل قبولــی بــرای

بومیســازی  100درصــدی ایــن محصــوالت مدنظــر نبــوده
و برخــی از اجــزا ،قطعــات و ســامانههای زیرمجموعــه ایــن
محصــوالت ،از روشهــای مختلــف (خریــد خــارج ،اورهــال و
تعمیــر ســامانه هــای موجــود و  )...تأمیــن میشــده اســت

ولــی بــا رویکردهــای جدیــد اتخاذشــده در خصــوص ایــن

محصــوالت و حرکــت بــه ســمت بومیســازی  100درصــدی
و حتــی طراحــی و تولیــد محصــوالت جدیــدی کــه بــه

بازارهــای بخشبنــدی شــده ،از رویکردهــای روبهتوســعه
شــرکتها اســت .مطمئنـاً بــا گــذر زمــان ،تأثیــر ایــن عامــل

عامــل قابلیتهــای فناورانــه افزایــش خواهــد یافــت.

بیشــتر خواهــد شــد و در رتبــه باالتــری قــرار خواهــد گرفت.

قوتوســعه محصــوالت هوایــی ،عامــل ســاختار و
تحقی 

قوتوســعه محصــوالت هوایــی
در موفقیــت پروژههــای تحقی 

* ششــمین عامــل کلیــدی مؤثــر بــر موفقیــت ایــن
پروژههــا ،قابلیتهــای فناورانــه اســت .اصــوالً پروژههــای

راحتــی بــرای رقبــا قابــل تقلیــد نباشــد ،در آینــده اهمیــت

* هفتمیــن عامــل مؤثــر در موفقیــت پروژههــای
فرایندهــای ســازمانی اســت .ســاختار و فرایندهای ســازمانی،

عوامــل درونــی یــک ســازمان هســتند کــه در تحقــق اهــداف
15. Prototype

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

ســطح خریــد محصــوالت اختصاصــی و همچنیــن اســتفاده

نرمافــزاری و در مــواردی ســختافزاری کشــور ،بــازار پویــا
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اســتفاده شــود.

رده ششــم آن اســت کــه زیرســاختهای فناورانــه موجــود

ســازمانها و ارگانهــا از ایــن محصــوالت ،بــازار ایــن
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بازاریابــی و مدیریــت بــازار اســت .ایــن عامــل در ســنوات

هوایــی و توجــه بــه تولیــد انبــوه محصــوالت هوایی ،لــزوم در

قوتوســعه محصــوالت هوایــی ،عامــل قابلیتهــای
تحقی 

ایــن خصــوص اســت .بــا توســعه فعالیتهــای شــرکتهای
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* پنجمیــن عامــل مؤثــر بــر موفقیــت پروژههــای

در جهــت اکتســاب فناوریهــای جدیــد موضــوع مهمــی در

و نتایــج پروژههــا در زمــان مــورد انتظــار و بــا هزینــه و

کیفیــت پیشبینــی شــده تأثیرگــذار خواهنــد بــود .در

قوتوســعه هوایــی مؤثــر اســت ،عامــل فرهنــگ و
تحقی 

ســازمانی ،جهــت باالبــردن ســرعت پاسـخگویی بــه نیازهــای

فرهنــگ و ارزشهــای ســازمانی همراســتا و همافــزا بــا

دارد.

ایــن پروژههــا کمــک خواهــد کــرد .در صنایــع هوایــی

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

شــرایط رقابتــی کنونــی ،چابکبــودن ســاختار و فرایندهــای

دائمــا در حــال تغییــر و تکامــل مشــتریان بســیار اهمیــت
یکــی از دالیــل قرارگرفتــن ایــن عامــل در ایــن رده آن اســت

کــه داشــتن ســاختار و فرایندهــای کارا و اثربخــش در صنایع

هوایــی ،بهدلیــل ماهیــت و پیچیدگیهــای گســترده ایــن

ارزشهــای ســازمانی اســت .بدیهــی اســت کــه وجــود
مأموریــت و اهــداف پروژههــا ،تــا حــد زیــادی بــه پیشــبرد

کشــور بهدلیــل ســابقه فعالیــت قابــل مالحظــه (بیــش از

 50ســال) ،فرهنــگ و ارزشهــای ســازمانی بــه حــد بلــوغ
خــود رســیده اســت و اساس ـاً در ســازمانهای نوپــا معمــوالً

صنایــع ،فــی نفســه بهعنــوان الــزام محســوب میشــود؛ کمــا
اینکــه معمــوالً صنایــع نوپای کشــور از ســاختار ،ســازماندهی

وجــود دارد و لــذا بــه ایــن دلیــل ،ایــن عامــل هــم ماننــد

جهــت پیادهســازی ســاختار و فرایندهــای خــود اســتفاده

عوامــل موفقیــت قــرار نگرفتــه انــد.

و فرایندهــای جــاری در صنایــع هوایــی ،بهعنــوان الگــو

میکننــد و لــذا وجــود ایــن عامــل در حــد مطلــوب خــود

در ایــن شــرکتها ،باعثشــده کمتــر مــورد توجــه قــرار
گیــرد .بدیهــی اســت در صنایعــی کــه فاقــد ســاختار و

فرایندهــای کارا و اثربخــش هســتند ،نبــود ایــن عامــل از

آنجــا کــه بینظمیهــا ،نابههنجاریهــا و توقفاتــی را
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* عامــل کلیــدی هشــتم کــه در موفقیــت پروژههــای

تعارضــات بیشــتری در حــوزه فرهنــگ فــردی و ســازمانی،

عامــل ســاختار و فرایندهــای ســازمانی ،در رتبههــای اول

در خصــوص مقایســه نتایــج بهدســت آمــده در ایــن
تحقیــق ،بــا نتایــج ســایر تحقیقــات مشــابه ،در جــدول ()12

بهصــورت خالصــه بــه  4مقالــه بــا موضوعــات نزدیکتــر بــه
موضــوع ایــن پژوهــش ،اشارهشــده اســت.

ایجــاد میکنــد ،بیشــتر بــه چشــم میآیــد.
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ﺟﺪول  : 12ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺼﻮص اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮاﯾﯽ

 .1ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي

 .5ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار

 .2ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 .6ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

 .3ﮐﺎرﮐﻨﺎن

 .7ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 .4راﻫﺒﺮد

 .8ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺼﻮص اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻋﺼﺎري و ﻫﻤﮑﺎران )(1393

ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(1390

 .2ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪي

 .2ﻋﺎﻣﻞ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل

 .3ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 .3ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻦ آوري

 .4ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي

 .4ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي

 .1ﻋﻮاﻣﻞ راﻫﺒﺮدي

 .1ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺻﻔﺪري رﻧﺠﺒﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )(1394

ﻃﺎﻟﺒﯽ و ﮐﭽﻮﯾﯽ )(1390

.1
 oاﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ:
"ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷـﺪ".2 ،
"ﭘــﺎداش دﻫــﯽ ﺑــﻪ اﻋﻀــﺎي ﺗــﯿﻢ" و .3
.4
"ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ"
.5
 oﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ:
"ﻣﺸــﺘﺮي ﻣــﺪاري"" ،ﺗﺴــﻬﯿﻢ و ﺑــﻪ
اﺷﺘﺮاك ﮔـﺬاري اﻃﻼﻋـﺎت" و "رواﺑـﻂ
ﻓﺮاوﻇﯿﻔﻪ اي ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ"
 oاﺛﺮﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ:
"ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت
ﺟﺪﯾــــﺪ"" ،ﻧــــﻮآوري ﻣﺤــــﻮري" و
"راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ"

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ
راﻫﺒﺮد
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ

 6پيشنهادها

پژوهــش یــک فراینــد بــدون پایــان اســت و در طــول

انجــام هــر پژوهــش ،زمینههــاي بیشــتري بــراي تحقیــق و

پژوهــش مطــرح میشــود .بــا توجــه بــه مباحــث قبلــی و
براســاس یافتههــاي تحقیــق ،پیشــنهاداتی بــه شــرح زیــر
ارائــه میشــود:

 1-6پيشنهادات مبتنی بر یافتههای تحقیق

• از آنجــا کــه در تمامــی نظامهــای مدیریتــی ،اهتمــام

ســازمان ،ضمــن توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق در تخصیــص
منابــع و تدویــن راهبردهــا و اتخــاذ تصمیمــات ،از ســطوح

بعــدی مدیریــت شــامل مدیــران و سرپرســتان ،پیادهســازی

نتایــج ایــن پژوهــش و اهتمــام بــه ایــن عوامــل خواستهشــده
و کســب نتایــج قابــل قبــول در ســنجههای تدوینشــده در

خصــوص هــر کــدام از ایــن عوامــل ،بهعنــوان مــاک ارزیابــی
عملکــرد ایــن مدیــران و سرپرســتان لحــاظ شــود .بهطــور

خالصــه پیشــنهاد میشــود کــه از نتایــج ایــن تحقیــق در
نظــام ارزیابــی عملکــرد فــردی و ســازمانی اســتفاده شــود.

• پیشــنهاد میشــود ،در خصــوص کلیــه عوامــل و

زیرعاملهــای شناساییشــده در ایــن پژوهــش ،ســنجهها و
شــاخصهایی بهمنظــور بررســی صحــت عملکــرد سیســتم

هوایــی ،تدویــن گشــته و بــا هدفگــذاری مناســب و پلکانــی

و انجــام فراینــد پایــش مســتمر و ارائــه بازخــورد بــه عوامــل

پروژههــا ،در رســیدن بــه موفقیــت اقداماتــی را پیشبینــی
و اجــرا کــرد.

• بــه مدیــران ارشــد صنایــع هوایــی کشــور ،پیشــنهاد
میشــود نتایــج ایــن پژوهــش ،در جلســاتی بــا حضــور

مدیــران ،مجریــان پروژههــا و کلیــه عوامــل شــاغل در

قوتوســعه ،مطــرح گشــته و ضمــن
پروژههــای تحقی 
توضیــح رونــد انجــام ایــن پژوهــش ،نتایــج حاصلــه ،ارائــه
شــود و توجــه اعضــای ســازمان بــه رعایــت اولویتهــا در

حوزههــای مربوطــه معطــوف شــود .درصــورت لــزوم ارائــه
آموزشهــای الزم بــه اعضــای ســازمان ،متناســب بــا نتایــج
ایــن پژوهــش مفیــد اســت .ایــن آموزشهــا میتوانــد در

دو ســطح ،عمومــی و اختصاصــی بــرای هــر گــروه شــغل

پرسـشنامه ،درخواســت شــود تــا نظــر خــود را درخصــوص

ســطح توجــه فعلــی بــه هــر پارامتــر مؤثــر بــر موفقیــت

پروژههــا در شــرکت خــود بیــان نماینــد و بــا تحلیــل

وضعیــت موجــود و بررســی شــکاف بیــن عوامــل ،اصلیتریــن
حوزههایــی کــه بایــد بــر آنهــا تمرکــز گــردد مشــخص
شــود و اقــدام و ابتــکارات کلیــدی بهبــود در ایــن خصــوص

پیشبینــی و اجــرا شــود.

• پیشــنهاد میشــود ،توســط پژوهشــگران دیگــر ،ایــن

پژوهــش ،در ســازمانهاي دیگــر بهویــژه شــرکتهای
خصوصــی شــاغل در ایــن حــوزه ،انجــام گرفتــه و نتایــج

حاصلــه بــا نتایــج پژوهــش حاضــر ،مقایســه شــود.

• پیشــنهاد میشــود ،همبســتگی میــان عوامــل هشــتگانه

مطرحشــده در مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش در تحقیقــی
جداگانــه مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد.

• پیشــنهاد میشــود ،در پژوهشهــای دیگــری کــه در
آینــده در ایــن حــوزه انجــام خواهــد شــد از پرســشنامه
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الکترونیــک اســتفاده شــود.

• پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی میــزان تأثیــر هــر

کــدام از عوامــل کلیــدی بهدســت آمــده در ایــن پژوهــش،

در مؤلفــه اصلــی موفقیــت یعنــی زمــان ،هزینــه و کیفیــت

بهطــور جداگانــه مــورد محاســبه قــرار گیــرد.

بررسی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای تحقیق و توسعه محصوالت هوایی

قوتوســعه
در نیــل بــه تحقــق اهــداف پروژههــای تحقی 

• پیشــنهاد میشــود ،در پژوهشــی مشــابه ،از پاسـخدهندگان
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مدیریتــی اســت؛ بنابرایــن پیشــنهاد میشــود مدیــران ارشــد

 2-6پیشنهادات براي تحقيقات آتي
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مدیــران ارشــد بهعنــوان اولیــن و اساســیترین اصــل

انجــام شــود.
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