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ــه  ــوی ک ــه  نح ــت، ب ــی شرکت هاس ــم مدیریت ــرای تی ــت ب ــز اهمی ــی حائ ــعه، موضوع ــای تحقیق و توس ــت در پروژه ه موفقی
ــای مناســب در ســطح کالن و در ســطح  ــن راهبرده ــد در تدوی ــا، می توان ــن پروژه ه ــت ای ــر موفقی ــر ب ــل مؤث ــایی عوام شناس

ــر در  ــازمان های درگی ــران و س ــه مدی ــنی ب ــد روش ــد و دی ــر باش ــداف، مؤث ــق بیشــینه ی اه ــور تحق ــا به منظ ــن پروژه ه ــک ای تک ت
ایــن فراینــد، ارائــه دهــد تــا از ایــن طریــق، احتمــال موفقیــت ایــن پروژه هــا را افزایــش دهــد. هــدف اصلــی از ایــن تحقیــق، تعییــن 
رتبــه عوامــل کلیــدی موفقیــت پروژه هــای تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی اســت. بدیــن منظــور عوامــل کلیــدی موفقیــت ایــن 
ــون  ــا اســتفاده از پرســش نامه و آزم ــن حــوزه جمــع آوری شــد و ب ــرگان ای ــا خب ــه ب ــون و مصاحب ــق مطالعــه ی مت ــا از طری پروژه ه
ــع  ــعه صنای ــای تحقیق و توس ــاغل در پروژه ه ــان ش ــران و کارشناس ــق مدی ــن تحقی ــاري ای ــه آم ــد. جامع ــدی ش ــن رتبه بن فریدم
ــورد  ــد و م ــت داده ش ــش نامه برگش ــداد 174 پرس ــه تع ــت ک ــر اس ــه 182 نف ــم نمون ــت. حج ــال 1395 اس ــور در س ــی کش هوای
ــر  ــه اي ب ــر 68 ســؤال 5 گزین ــا از پرســش نامه محقــق ســاخته مشــتمل ب ــراي جمــع آوري داده ه ــت. ب ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی تجزی
مبنــاي درجه بنــدي لیکــرت اســتفاده شــد. اعتبــار و روایــی ایــن پرســش نامه، از طریــق کســب نظــر اســاتید دانشــگاهی و جمعــی 
ــاخ  ــاي کرونب ــش نامه، از روش آلف ــی پرس ــن پایای ــور تعیی ــت. به منظ ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــور م ــی کش ــع هوای ــرگان صنای از خب
اســتفاده شــد کــه مقــدار ایــن پارامتــر، معــادل 0/954 محاســبه گردیــد. عالوه بــر آن از روش بارهــای عاملــی به منظــور نشــان دادن 
روایــی ســازه و پایائــی بهــره گرفتــه شــد کــه از ایــن روش نیــز، روائــی و پایائــی پرســش نامه تأییــد شــد. نتایــج تحقیــق نشــان داد 
کــه عوامــل »ســبک مدیریــت و رهبــری«، »منابــع ســازمانی«، »کارکنــان«، »راهبــرد«، »قابلیت هــای بازاریابــی و مدیریــت بــازار«، 
ــژه ای در  ــت وی ــب از اهمی ــازمانی« به ترتی ــای س ــگ و ارزش ه ــازمانی«، »فرهن ــای س ــاختار و فراینده ــه«، »س ــای فناوران »قابلیت ه

ــتند. ــوردار هس ــی برخ ــوالت هوای ــعه محص ــای تحقیق و توس ــت پروژه ه موفقی

واژگان کلیدی:
تحقیق و توسعه، پروژه های تحقیق و توسعه، عوامل کلیدی موفقیت، اولویت بندی

1 مقدمه
ــا  ــوالت ی ــورد محص ــش در م ــدی از دان ــره جدی ــق پیک خل
فرایندهــای موجــود و یــا ایجــاد یــک محصــول کامــاًل 
ــک کار  ــن ی ــود. ای ــده می ش ــعه نامی ــد، تحقیق و توس جدی
خالقانــه نظام منــد اســت و دانــش جدیــد منتج شــده از 
آن ســپس به منظــور تولیــد و فرمولــه نمــودن مــواد جدیــد 
یــا محصــوالت جدیــد و همچنیــن بــرای تغییــر و بهبــود در 
محصــوالت موجــود مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. توســعه 
ــا  ــازار و ی ــاز ب ــک نی ــل ی ــع تبدی ــد، در واق ــول جدی محص
ــا  ــد و ی ــول جدی ــک محص ــه ی ــازار ب ــود در ب ــت موج فرص

ــن1 ، 2014(. ــت )مارتی ــول اس ــای محص ارتق

ــی  ــای صنعت ــش در اقتصاده ــر، نقــش دان ــای اخی در دهه ه
بیشــتر شــده و از ایــن رو اقتصادهــای صنعتــی، اقتصادهــای 
ــن  ــد ای ــداوم رش ــه ت ــرا ک ــد؛ زی ــام گرفتن ــان ن دانش بنی
اقتصادهــا، منــوط بــه شــتاب بخشــیدن بــه تحــوالت فناوری 
ــش  ــق افزای ــان از طری ــش بنی ــوآوری اســت. اقتصــاد دان و ن
ــد  ــام تولی ــات، نظ ــا و خدم ــد کااله ــش در تولی ــهم دان س
را دگرگــون می ســازد و ســهم عمــده ارزش افــزوده را از 
صنایــع و خدمــات دانــش بنیــان به دســت مــی آورد. در ایــن 
فراینــد، تولیــد دانــش، توزیــع و مصــرف آن نقشــی مهــم در 
ــه  ــان، فاصل ــش بنی ــاد دان ــد. در اقتص ــا می کنن ــاد ایف اقتص
ــد.  ــن می رس ــدار ممک ــل مق ــه حداق ــاوری، ب ــا فن ــش ت دان
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ــش  ــاد دان ــم اقتص ــوالت مه ــعه از مق ــن رو تحقیق و توس از ای
بنیــان تلقــی می شــود کــه بخشــی از عوامــل تحــول فنــاوری 
ــکاران، 1385(. ــدی و هم ــن محم ــد )دی ــح می ده را توضی

نقــش و اهمیــت تحقیقــات از نیمــه دوم قــرن بیســتم به طور 
ــی50  ــت. در ط ــوده اس ــش ب ــا و افزای ــال ارتق ــداوم در ح م
ــع آن  ــه تب ــی و ب ــورهاي صنعت ــی کش ــر تمام ــال اخی س
ــش  ــه نق ــوف ب ــا وق ــعه، ب ــال توس ــق در ح ــورهاي موف کش
مهــم و تعیین کننــده تحقیقــات در توســعه بخش هــاي 
مختلــف کشــور، عمــده توجــه و اهتمــام خــود را در جهــت 
ــات  ــف تحقیق ــاي ســطح شــاخص هاي مختل ــت و ارتق تقوی
ــوان  ــان، می ت ــا اطمین ــاس ب ــن اس ــر ای ــد.  ب ــرف کرده ان ص
ــه  ــوآوري و در نتیج ــات و ن ــن تحقیق ــه بی ــرد ک ــا ک ادع
ــزان پیشــرفت حقیقــی در هــر کشــور، رابطــه مســتقیم  می
ــورهایی  ــد، کش ــان می ده ــی نش ــارب جهان ــود دارد. تج وج
ــل  ــه را متحم ــترین هزین ــات، بیش ــه تحقیق ــه در زمین ک
شــده اند، آن هایــی هســتند کــه صاحــب فنــاوري و صنایــع 
پیشــرفته اند. امــروزه همــه کشــورها اعــم از کشــورهاي 
صنعتــی و کشــورهاي در حــال توســعه در تــالش هســتند تــا 
ــد.  ــود بیفزاین ــی خ ــرمایه گذاري هاي تحقیقات ــم س ــر حج ب
ــت  ــظ موقعی ــراي حف ــی ب ــان کشــورهاي صنعت ــن می در ای
ــا افزایــش برتــري خویــش در صحنه هــاي رقابــت  خــود و ی
و  می کننــد  ســرمایه گذاري  تحقیقــات،  در  بین المللــی، 
ــراي  ــه ب ــد ک ــز دریافته ان ــعه نی ــال توس ــورهاي درح کش
ــه رشــد و توســعه واقعــی و حــل و رفــع اصولــی  رســیدن ب
ــی  ــود، راه ــی خ ــادي و اجتماع ــکالت اقتص ــائل و مش مس
ــی از  ــد. یک ــات ندارن ــه تحقیق ــرمایه گذاري در زمین ــز س ج
عوامــل مهمــی کــه منجــر بــه ایجــاد شــکاف بیــن کشــورها 
شــده اســت، تفــاوت در توانمنــدي آن هــا در انجــام نــوآوري 
ــی و  ــادي، فرهنگ ــی، اقتص ــاد سیاس ــی ابع ــتمر در تمام مس
اجتماعــی اســت. بــا توجــه بــه رشــد ســریع فنــاوري در دو 
دهــه اخیــر و پیش بینــی ایــن رونــد در آینــده، بی شــک اگــر 
تمهیــدات مناســبی اندیشــیده نشــود، بــا گذشــت زمــان بــر 
وســعت ایــن شــکاف افــزوده خواهــد شــد. یکــی از راه هــاي 
ــوآوري در  ــدي ن ــش توانمن ــش، افزای ــن چال ــا ای ــه ب مقابل
ــعه در  ــاي تحقیق و توس ــش فعالیت ه ــق افزای ــور از طری کش
بخش هــای مختلــف اقتصــادي اســت )کشــاورز و همــکاران، 

.)1389

نــوآوری مــدت طوالنــی اســت کــه به عنــوان عامــل کلیــدی 
ــژه شــرکت های  ــا، رشــد و توســعه شــرکت ها به وی ــرای بق ب
ــد و  ــود )ریمون ــه می ش ــر گرفت ــط در نظ ــک و متوس کوچ

ســت پیــر2، 2010(.
در  ســرمایه گذاری  از  معمــول  به طــور  نــوآوری 
دیــدگاه،  ایــن  در  و  می شــود  منجــر  تحقیق و توســعه 
می توانــد  شــرکت ها،  تحقیق و توســعه  فعالیت هــای 
ــش،  ــاد دان ــی در ایج ــرمایه گذاری های اختصاص ــوان س به عن
تلقــی شــود. ایــن امــر باعــث می شــود ســرمایه گذاری 
دیگــر  انــواع  بــا  تحقیق و توســعه،  پروژه هــای  در 
ــکی3، 2009(. ــد )زارنیتزس ــاوت باش ــرمایه گذاری ها متف س

ــه  ــد و درنتیج ــای تولی ــش هزینه ه ــی، کاه ــر صنعت در ه
ــازار جهانــی فــروش، یــک هــدف  باالبــردن ســود و حفــظ ب
اصلــی اســت. نیــل بــه ایــن هــدف، فقــط بــا انجــام تحقیــق 
ــه  ــات ک ــت. تحقیق ــر اس ــع امکان پذی ــش در صنای و پژوه
ــرای حــل  ــه معنــای اســتفاده از هــوش و ذکاوت انســان ب ب
مشــکالت و نیــز نــوآوری هاســت، رکــن اصلی برای پیشــرفت 
صنایــع محســوب می شــود )صــدری نیــا و وروانــی، 1387(.

ــه  ــیدن ب ــرکت ها در رس ــر ش ــار ب ــش فش ــوازات افزای ــه م ب
اهــداف کســب و کار جدیــد، شــرکت ها به دنبــال راه حل هــای 
ــی  ــدی اضاف ــان درآم ــن در جری ــور قرارگرفت ــد به منظ جدی
هســتند. یــک واحــد تحقیق و توســعه کارامــد، می توانــد 
ــد،  ــن واح ــد. ای ــد باش ــد جدی ــن رش ــده ای از ای ــع عم منب
ــه و  ــوالت نوآوران ــه ی محص ــرکت ها در ارائ ــه ش ــد ب می توان
ــی  ــت از پیشــرفت های عملیات ــد و حمای ــای جدی فن آوری ه
ــن4،  ــد )ب ــک کن ــد کم ــش می ده ــره وری را افزای ــه به ک

.)2014
انجــام می دهنــد  تحقیقاتــی کــه  به وســیله  شــرکت ها 
نیازهــای مشــتریان را شناســایی کــرده و به راه هــای جدیدی 
ــد  ــد. در چن ــت می یابن ــان دس ــای آن ــرآوردن نیازه ــرای ب ب
دهــه اخیــر، توجــه بــه بــازار رقابتــی شــدید در عرصه هــای 
ــعه در  ــش تحقیق و توس ــت بخ ــات و اهمی ــاوری و خدم فن
ــات  ــدگان کاال و خدم ــرای ارائه دهن ــی ب ــت رقابت ایجــاد مزی
ــت  ــده اس ــث ش ــاال باع ــیار ب ــزوده بس ــت ارزش اف و در نهای
ــت و  ــای تقوی ــعه و روش ه ــای تحقیق و توس ــه واحده ــا ب ت
ــز توجــه خاصــی صــورت  ــن مراک ــی ای ــای ســطح کیف ارتق

ــی، 1387(. ــا و وروان ــدری نی ــرد )ص گی
2. Raymond, Louis, St-Pierre, Jose´e
3. Czarnitzki
4. Bone



ت پروژه های تحقیق و توسعه محصوالت هوایی
ت بندی عوامل کلیدی موفقی

بررسی و اولوی
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ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 3 - پیاپی 21 - پاییز 1395

اهداف کلی فرایند تحقیق و توسعه عبارتند از: 
رصد کــردن بــازار، ارائــه خدمــات بــه بــازار، شــکل دادن بــه 
بــازار و حفــظ بــازار. بــه ایــن منظــور چهــار فعالیــت کلیــدی 
ــرکت ها  ــتور کار ش ــد در دس ــداف بای ــن اه ــا ای ــر ب متناظ
قــرار گیــرد کــه بــه ترتیــب متناســب بــا اهــداف فوق الذکــر  
ــن،  ــتیبانی )ب ــوآوری و پش ــعه، ن ــق، توس ــد از تحقی عبارتن

.)2014
در ایــن راســتا مدیریــت پروژه هــای تحقیق و توســعه در 
هدایــت اثربخــش کلیــه منابعــی کــه بدیــن منظــور مشــغول 
ــوردار اســت.  ــژه ای برخ ــت وی ــت هســتند از اهمی ــه فعالی ب
شناســایی عوامــل کلیــدی مؤثــر بــر موفقیــت ایــن پروژه هــا، 
ایــن امــکان را در اختیــار تیــم مدیریتــی ایــن پروژه هــا قــرار 
می دهــد تــا در شناســایی نارســایی های ایــن عوامــل و 
تــالش در جهــت رفــع آن هــا و از طرفــی تقویــت عوامــل هــم 
راســتا بــا ایــن عوامــل اهتمــام ورزنــد و بــه موفقیــت نهایــی 

ــانند.  ــاری رس ــا ی ــن پروژه ه ای
صنایــع هوایــی کــه بــه تولیــد محصــوالت هوایــی از قبیــل 
انــواع هواگــرد )هواپیمــا(، بالگــرد )هلیکوپتــر( و ســامانه ها و 
ــردی،  ــی راهب ــد از اهمیت ــدام می کنن ــه اق ــات مربوط متعلق
برخــوردار هســتند. محصــوالت ســامانه ای و پیچیــده ای 
کــه در ایــن صنایــع از طریــق فراینــد تحقیق و توســعه، 
پیشــرفته  فناوری هــای  از  می شــود؛  تولیــد  و  طراحــی 
هزینــه  دارای  هســتند،  منحصربه فــرد  تشکیل شــده اند، 
ــداد  ــکل از تع ــاال، متش ــه ی ب ــت فناوران ــدم قطعی ــاد، ع زی
ــاص  ــتری خ ــا و دارای مش ــالم و زیرمجموعه ه ــادی از اق زی
ــه دلیــل وابســتگی  ــی ب و اغلــب سفارشــی هســتند. از طرف
شــدید اجــزا و زیرســامانه ها بــه همدیگــر و باالبــودن 
پیچیدگــی، کوچک تریــن تغییــر در طــول طراحــی و تولیــد 
ــه تغییــرات خیلــی زیــادی در ســایر بخش هــای  ــد ب می توان
ــرات،  ــی تغیی ــن پیچیدگ ــود و همچنی ــر ش ــول منج محص
ایجــاب  می کنــد نظام هــای کنترلــی پیشــرفته، مــواد 
جدیــد، رویکردهــای جدیــد و بدیــع، طراحــی و به کارگیــری 
شــود. اهمیــت فراینــد توســعه محصــول جدیــد و جایــگاه آن 
در محصوالتــی کــه بــه ســامانه ای و پیچیده مشــهور هســتند 
ــران،1391(.  ــری خانشــیر و دیگ ــدان می شــود )جعف دو چن
ــور  ــی کش ــع هوای ــر در صنای ــال حاض ــه در ح ــئله ای ک مس
مشــهود اســت ایــن اســت کــه پروژه هــای تحقیق و توســعه ای 

کــه در ایــن حــوزه تعریــف و آغــاز می شــود، معمــوالً 
ــد و  ــورد انتظــار ندارن ــه م ــق برنام پیشــرفت مناســبی مطاب
نمی تواننــد در تأمیــن نیــاز بــازار هــدف بــه صــورت چابــک 
عمــل کننــد و معمــوالً بــه دلیــل نیــاز بــه دانــش تخصصــی 
ــن  ــاالی کیفیــت در ای ــت ســطوح ب ــزوم رعای ــن ل و همچنی
پروژه هــا و مجموعــه عوامــل دیگــر، بــا معضــل طوالنی شــدن 
ــه رو  ــای مربوطــه و ... روب ــن هزینه ه ــاال رفت ــان انجــام، ب زم

می شــوند.
ــی  ــع هوای ــران صنای ــر، مدی ــه مســائل فوق الذک ــا توجــه ب ب
ــل  ــر عوام ــز ب ــایی و تمرک ــا شناس ــا ب ــتند ت ــدد هس درص
موفقیــت ایــن پروژه هــا، تدابیــر الزم اندیشــیده شــود، 
راهبردهــای مناســب در هــر عامــل اتخــاذ شــود و هم افزایــی 
مناســب میــان کلیــه ارکان ســازمان، نظام هــا و فرایندهــای 
ــورت  ــه ای ص ــل به گون ــن عوام ــت ای ــت تقوی ــازمانی جه س
ــع  ــل و بالتب ــن عوام ــت در ای ــه موفقی ــر ب ــا منج ــرد ت پذی
موفقیــت در پروژه هــای تحقیق و توســعه مربوطــه شــود 
ــال  ــن پژوهــش دنب ــي کــه محقــق در ای ــذا مســئله اصل و ل
مي کنــد عبــارت اســت از : “عوامــل کلیــدی موفقیــت 
پروژه هــای تحقیق و توســعه صنایــع هوایــی چــه بــوده و 

ــه صــورت اســت؟” ــه چ ــا ب ــت آن ه اولوی

2 پیشینه تحقیق
پیرامــون موضــوع عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت پروژه هــا 
ــف  ــان مختل ــه ای توســط محقق ــل مالحظ ــای قاب پژوهش ه
ــن  ــدادی از مهم تری ــه تع ــا ب ــه در اینج ــت ک ــده اس انجام ش

پژوهش هــا در ایــن خصــوص اشــاره می شــود: 
ــب دو  ــی5 )1998( عوامــل موفقیــت را در قال پولتــن و بارکل

طبقــه عمــده تاکتیکــی و راهبــردی بیــان نمــوده انــد. 
ــوان “عوامــل کلیــدی  ــا عن ــه ای ب لیــن6 و همــکاران در مقال
ــت  ــزان موفقی ــود می ــازار و بهب ــه ب ــرعت ب ــش س در افزای
ــت توســعه  ــی از شــاخص های موفقی ــد” مدل محصــول جدی
ــر  ــه شــرح زی ــر 11 شــاخص ب ــد مشــتمل ب محصــول جدی

ــد:  شــکل داده ان
ــح و  ــش واض ــتن بین ــه/ داش ــاختار یافت ــد س ــتن فراین داش
ــد  ــازار/ دی ــه ب شــفاف/ توســعه محصــول و روانه ســازی آن ب
بلندمــدت/ پــردازش و بهینه ســازی مهارت هــای تیمــی/  
فهــم بــازار و پویایی هایــش/ حمایــت مدیریــت ارشــد/ 
5. Poolton & Barclay
6. Lynn
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پروژه هــای  از  شــده  یادگرفتــه  درس هــای  به کارگیــری 
ــظ  ــروژه/ حف ــم پ ــب تی ــدارک مناس ــن و ت ــین/  تأمی پیش
ــعه  ــروژه توس ــا پ ــط ب ــای مرتب ــا تجربه ه ــم ب ــای تی اعض

محصــول )لیــن و همــکاران، 1999(.
باکارینــی و کالینــز7، در مقالــه ای بــا عنــوان “عوامــل کلیــدی 
ــرات  ــراردادن نف ــب ق ــا مخاط ــا”، ب ــرای پروژه ه ــت ب موفقی
ــر  ــذ نظ ــه اخ ــترالیا، ب ــروژه اس ــت پ ــه مدیری ــو مؤسس عض
و جمع بنــدی ایــن افــراد در خصــوص عوامــل موفقیــت 
ــوزه را  ــن ح ــی در ای ــل اصل ــد و 15 عام ــا پرداخته ان پروژه ه

ــد:  ــالم می نماین ــر اع ــرح زی ــه ش ب
وجــود فهــم و ادارک مناســب نســبت بــه  پــروژه و زوایــای 
الزم/  صالحیت هــای  و  قابلیت هــا  بــا  پــروژه  تیــم  آن/ 
وجــود ارتباطــات اثربخــش در پــروژه/ تخمیــن واقعــی 
ــب/  ــی و مناس ــروژه کاف ــرل پ ــروژه/ کنت ــه پ ــان و هزین زم
درگیــر بــودن و مشــارکت مشــتری/ توانایــی تیــم پــروژه در 
مدیریــت ریســک ها/ داشــتن منابــع کافــی/ داشــتن روحیــه 
ــروژه/  ــرای پ ــب ب ــزی مناس ــتن برنامه ری ــی/ داش کار گروه
حمایــت مدیریــت ارشــد/ مشــارکت و درگیرشــدن مناســب 
ذی نفعــان در پــروژه/ ســطح اختیــارات مناســب بــرای 
مدیــران پــروژه/ تأثیــر عوامــل خارجــی بــر پــروژه/ توانایــی 
حــل مشــکالت و مســائل پــروژه )باکارینــی و کالینــز، 2003(

در پژوهشــی کــه توســط ســان و وینــگ8 )2005( در صنعت 
ــن  ــه اســت؛ از بی ــگ صــورت گرفت اســباب بازی در هنگ کن
54 عامــل موفقیــت اولیــه، هشــت عامــل به عنــوان عوامــل 
ــول  ــل در ط ــن عوام ــت. ای ــده اس ــت بیان ش ــی موفقی اصل
چهــار مرحلــه توســعه محصــول جدیــد بــوده و عبارتنــد از: 
ــکل گیری  ــدف )ش ــازار ه ــق ب ــف دقی ــه اول: تعری 1. مرحل
ــه و طــرح مفهومــی(، به کارگیــری اســتانداردهای  ــده اولی ای
ــم در  ــوارد مه ــه م ــروژه و مالحظ ــفاف پ ــداف ش ــی، اه کیف

ــه،  مراحــل اولی
ــخصات(،  ــن مش ــول و تعیی ــف محص ــه دوم: )تعری 2. مرحل

ــروژه،  ــم پ ــی در تی ــات داخل ارتباط
3. مرحلــه ســوم: )ارائــه نمونــه اولیــه و توســعه آن(، تحویــل 
به موقــع محصــول بــه مشــتری، راه انــدازی به موقــع، هزینــه 

تولیــد محصــول،
4. مرحله چهارم: )تجاری کردن محصول(. 

در تحقیــق دیگــری که توســط کاندمیــر و همــکاران )2006( 

ــع  ــه مناب ــه مجموع ــت ب ــی موفقی ــل بحران انجام شــده، عوام
انســانی، منابــع توســعه ای، منابــع ارزیابــی و منابــع راه اندازی 

ــده اســت.  تقسیم ش
ــدي در  ــل کلی ــي عوام ــا بررس ــکاران )2007( ب ــو9 و هم م
ــع در 74  ــران صنای ــر مدی ــد از نظ ــول جدی ــعه محص توس
ــد کــه چهــار عامــل  شــرکت صنعتــي در چیــن نشــان دادن
فــن آوري، بازاریابــي، مدیریتــي، تجاري کــردن بــراي تصمیــم 
ــت و  ــا اهمی ــع ب ــه صنای ــد در کلی ــد محصــول جدی در تولی

ــکاران، 1390(. ــی و هم ــتند  )ممقان ــدي هس کلی
ــه عوامــل  ــز در زمین ــورن و اســپیس10 )2010(، نی ســوان پ
موفقیــت توســعه محصــول جدیــد در صنایــع غذایــی تایلنــد 
تحقیــق دیگــری را انجــام داده انــد کــه 15 عامــل اساســی 
ــر  ــده زی ــه عم ــار طبق ــات را در چه ــده از ادبی ــتخراج ش اس

ــد: قــرارداده ان
•  تحقیقات بازاریابی، 

•  اطالعات و ارتباطات، 
•  برنامه ریزی و راهبرد محصول جدید،

•  حلقه های عرضه کننده )اخوان و معتمدی، 1393(.
اســماعیل و همــکاران ، در مقالــه ای بــا عنوان “عوامــل بحرانی 
ــی  ــد در شــرکت های مبتن موفقیــت توســعه محصــول جدی
ــا بررســی ایــن موضــوع در کشــور مالــزی،  ــر فــن آوری”، ب ب
ــای  ــت پروژه ه ــی موفقی ــی و حیات ــل اصل ــداد 10 عام تع
توســعه محصــول جدیــد، از بیــن 33 عامــل شناخته شــده را 

ــد:   ــالم می کنن ــر اع ــه شــرح زی ــت ب ــب اهمی به ترتی
•  نقــش مدیریــت ارشــد )پاســخگویی قوی، تعهد، مشــارکت 

و رهبــری( در دســت یابی بــه موفقیــت، 
•  کیفیت باال در اجرای تمام فعالیت های پروژه،

•  تمرکز بر روی مشتریان و دیدگاه ها و نظرات ایشان،
•  پشــتیبانی قــوی مدیریــت ارشــد و توانمندســازی تیم هــا 

از طریــق ســاختار ســازمان مســطح،
ــا رهبــر  •  ســازماندهی واقعــی تیم هــای ماتریســی پــروژه ب

پــروژه قــوی، پاســخگو و متمرکــز بــر پــروژه،
•  اختصاص منابع متوازن و کافی برای تعدد پروژه ها،

•  پاداش دهی به تیم و به رسمیت شناختن آن،
ــی  ــد در چارچــوب زمان ــه محصــوالت جدی •  توســعه و ارائ

مناســب،
•  تیم پروژه با کیفیت برای محصول جدید،

7. Baccarini, David, Collins, Adam,
8. Sun & Wing
9. Mu
10. Suwannaporn & Speece
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و  )اســماعیل  مرتبــط  تجــارب  بــا  تیــم  اعضــای    •
. )2012،11 ن را همــکا

ــل  ــن عوام ــل را از اصلی تری ــر، 4 عام ــات کوپ ــج تحقیق نتای
ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــت می دان موفقی

فراینــد بــا کیفیــت توســعه محصــول/  راهبــرد تعریف شــده 
ــزان  ــی/  می ــی انســانی و مال ــع کاف توســعه محصــول/  مناب

ســرمایه گذاری در بخــش تحقیق و توســعه.
ــا  ــل ب ــوان عوام ــر را به عن ــل دیگ ــج عام ــن پن وی همچنی

ــد:  ــی می کن ــر معرف ــر کمت ــه تأثی درج
تیم هــای قابــل و شایســته بــرای توســعه محصول/  مشــارکت 
فعــال مدیــران ارشــد/  محیــط و فرهنگ خــالق/  اســتفاده از 
تیم هــای چنــد کارکــردی/ تعهــد مدیــران ارشــد برخروجــی 

توســعه محصــول جدید )عصــاری و همــکاران، 1393(.
ــکاران  ــر و هم ــدری رنجب ــط صف ــری توس ــش دیگ در پژوه
ــای  ــت پروژه ه ــر موفقی ــر ب ــدی مؤث ــل کلی )1394(، عوام
ــردآوری  ــا گ ــر ب ــرح زی ــه ش ــد ب ــوالت جدی ــعه محص توس

ــد:  ــی ش ــن، معرف ــایر محققی ــی س ــای پژوهش فعالیت ه
حمایــت ســازمان و مدیریــت ارشــد/  قابلیت هــای فّناورانــه/ 

ــات/  ــه اشــتراک گذاری اطالع ــداری/ تســهیم و ب مشــتری م
ــای توســعه  ــا فرابخشــی/  راهبرده ــه ای ی ــرا وظیف ــط ف رواب
ــد  ــت فراین ــوری/  کیفی ــوآوری مح ــد/  ن ــوالت جدی محص
ــه اعضــای تیــم ــد/  پاداش دهــی ب توســعه محصــوالت جدی

2-1 مدل پژوهش
بــا بررســی و جمع بنــدی نظــرات محققــان و بــا عنایــت بــه 
اقتضائــات صنایــع هوایــی کشــور و بــا الهــام از مــدل گــروه 
مکنــزی، می تــوان در پژوهــش حاضــر، مــدل مفهومــی 
بومی شــده زیــر را بــرای پروژه هــای تحقیق و توســعه در 

ــن حــوزه در نظــر گرفــت.  ای
ــان  ــزاری جلســات طوف ــق برگ ــدل از طری ــاد م انتخــاب ابع
ــا  ــور و ب ــی کش ــع هوای ــرگان صنای ــور خب ــا حض ــری ب فک
ــات  ــج تحقیق ــق و نتای ــری تحقی ــی نظ ــری از مبان بهره گی
محققــان دیگــر و بهره گیــری از مــدل گــروه مکنــزی )جهــت 
ــا  ــت ب ــد و در نهای ــدل(، حاصــل گردی ــاد م ســازماندهی ابع
ــن شــرایط  ــا در نظرگرفت ــن و ب ــدی نظــرات حاضری جمع بن
حاکــم بــر صنایــع هوایــی کشــور، ایــن مــدل حاصــل گردید.
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شــایان ذکــر اســت مــدل گــروه مکنــزی در بردارنــده 7 عامل 
راهبــرد ، ســاختار، سیســتم، کارکنــان، مهارت هــا، ارزش های 
مشــترک، ســبک و شــیوه اســت کــه ایــن عوامــل بــا عوامــل 
ــک  ــر یک به ی ــش، تناظ ــی پژوه ــدل مفهوم ــده در م درج ش

بــه شــرح زیــر دارد: 
• عامــل “راهبــرد” بــا عنــوان یکســان در هــر دو مــدل بــه کار 

ــت؛ رفته اس
“ســاختار و فرایندهــای ســازمانی” در مــدل مفهومــی 

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

• عامــل “کارکنــان” در مــدل مفهومــی بــا عوامــل “کارکنــان 
و مهــارت هــا” از مــدل گــروه مکنــزی؛

• عامــل “فرهنــگ و ارزش هــای ســازمانی” در مــدل مفهومــی 
بــا عامــل “ارزش هــای مشــترک” از مــدل گــروه مکنــزی؛

• عامــل “ســبک مدیریــت و رهبــری” در مــدل مفهومــی بــا 
عامــل “ســبک و شــیوه” از مــدل گــروه مکنــزی؛

عالوه بــر عوامــل فــوق الذکــر، 3 عامــل “منابــع ســازمانی”، “ 
ــت  ــی و مدیری ــای بازاریاب ــه” و “قابلیت ه ــای فناوران قابلیت ه
بــازار” پــس از اخــذ نظــرات مدیــران و ذی نفعــان پروژه هــای 
تحقیق و توســعه هوایــی، شناســایی و بــه عوامــل بــاال اضافــه 
ــوق،  ــکل ف ــق ش ــش مطاب ــی پژوه ــی بوم ــدل مفهوم و م

حاصــل گردیــد.
هــر کــدام از عوامــل اصلــی درج شــده در مــدل فــوق، شــامل 
ــه  ــای تهی ــه مبن ــتند ک ــاخص هس ــل و ش ــدادی زیرعام تع

پرســش نامه و اولویت بنــدی قــرار می گیرنــد.

3 روش شناسی پژوهش
محســوب  کاربــردي  هــدف،  نظــر  از  حاضــر  تحقیــق 
می شــود. زیــرا می تــوان از نتایــج تحقیــق در جهــت بهبــود 
فعالیت هــای ســازمانی اســتفاده نمــود. بــا دقــت در محتــوای 
موضــوع ایــن تحقیــق کــه ســعی بــر بررســی و اولویت بنــدی 
تحقیق و توســعه  پروژه هــای  موفقیــت  کلیــدی  عوامــل 
محصــوالت هوایــی دارد؛ می تــوان دریافــت کــه ایــن تحقیــق 
در قالــب تحقیقــات توصیفــی جــای می گیــرد. از نظــر روش 
ــع آوري  ــراي جم ــرا ب ــت، زی ــي اس ــوع پیمایش ــق، از ن تحقی
پیمایشــي  روش  و  پرســش نامه  از  مورد نیــاز  داده هــاي 

استفاده شــده اســت.
ــات  ــات از مطالع ــردآوري اطالع ــت گ ــق جه ــن تحقی در ای

کتابخانــه اي و جســتجوهاي اینترنتــی، بررســی اســناد و 
اســتفاده   پرســش نامه  و  مســتندات  تحلیــل  و  مــدارک 
شده اســت. در تدویــن پرســش نامه ایــن تحقیــق، 68 ســؤال 
بــا بهره گیــری از طیــف پنج گزینــه اي لیکــرت طراحــی 
ــات  ــدل، در جلس ــاد م ــدن ابع ــس از مشخص ش ــد. پ گردی
طراحــی  و  زیر بعد هــا  شناســایی  بــه  فکــری،  طوفــان 
ــج  ــات نتای ــری از جزئی ــا بهره گی ــش نامه ب ــئواالت پرس س
ــدام شــد. در ضمــن از  ــرگان اق ــر و نظــر خب ــن دیگ محققی
مــدل مکنــزی ضمــن الهام گرفتــن ابعــاد مرتبــط بــا موفقیت 
ــاد  ــازماندهی ابع ــور س ــعه، به منظ ــای تحقیق و توس پروژه ه
مــدل جدیــد بهــره گرفتــه شــد )پرســش نامه پژوهــش،  در 

ــت( . ــده اس ــر ارائه ش ــه حاض ــت 1 مقال پیوس
جهــت ســنجش کیفیــت پرســش نامه، از دو معیــار روایــی و 
پایائــی اســتفاده شــد. به منظــور تعییــن پایائــی پرســش نامه، 
از روش آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده گردیــد. بدیــن منظــور یک 
نمونــه اولیــه شــامل 30 پرســش نامه پیــش آزمــون گردیــد 
و بــا اســتفاده از داده هــاي به دســت آمــده از آن و بــه کمــک 
ــادل  ــادي مع ــب اعتم ــزان ضری ــاري SPSS  می ــزار آم نرم اف
ــس از  ــد. پ ــبه ش ــاخ محاس ــاي کرونب ــا روش آلف 0/964 ب
ــاخ  ــاي کرونب ــدار آلف ــش نامه ها، مق ــه پرس ــع آوری کلی جم
ــراي کل پرســش نامه  ــزار SPSS و Smart PLS ب در دو نرم اف
و هــر کــدام از عوامــل کلیــدی مــدل، بــه شــرح جــدول زیــر 

محاســبه گردیــد. 
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جدول 1 : تفکیک سئواالت پرسش نامه به همراه ضریب آلفای کرونباخ عوامل مدل مفهومی

ــزار  ــده در نرم اف ــاده ش ــدل پی ــی از م ــمایی کل ــکل 2: ش ش
Smart PLS در خصــوص مــدل پژوهــش و بارهــای عامــل آن

آلفاتعداد سواالتعامل مرتبط

80/805سبک مدیریت و رهبری

60/762راهبرد

120/846ساختار و فرایندهای سازمانی

40/787منابع سازمانی

90/815کارکنان

70/856فرهنگ و ارزش های سازمانی

140/914قابلیت های بازاریابی و مدیریت بازار

80/800قابلیت های فناورانه

680/954کل پرسش نامه

ــاخ  ــای کرونب ــرای آلف ــده ب ــر محاسبه ش ــاهده مقادی ــا مش ب
عوامــل مــدل مفهومــی، مشــخص گردیــد کــه همگــی باالتــر 
از 0/7اســت کــه گویــای آن اســت کــه ایــن ابــزار از قابلیــت 

اعتمــاد و پایایــی الزم برخــوردار هســتند. 
اعتبــار محتــواي ایــن پرســش نامه، از طریــق روش هــای زیــر 

مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفــت: 
1. کســب نظــر اســتاد راهنمــا، تعــداد 5 نفــر از اســاتید گــروه 
ــان  ــران و کارکن ــر از مدی ــداد 7 نف ــگاه و تع ــت دانش مدیری

شــرکت صنایــع هواپیماســازی ایــران، 
2. مطالعــه پرســش نامه های مشــابه، مقــاالت، کتــب و 

ــالت. مج
در ایــن تحقیــق در راســتاي رعایــت روایــی صــوري، ســعی 
گردیــد، در ابــزار تحقیــق از نظــر اســاتید محتــرم، مدیــران و 

کارشناســان اســتفاده گــردد. 
ــا  ــق، ب ــن تحقی ــش روایی ســازه ای به منظــور بررســی و افزای
مراجعــه بــه پژوهش هــای قبلــی انجام شــده در ایــن حــوزه، 
ــا پارامترهــا و عوامــل زیرمجموعــه عوامــل  تــالش گردیــد ت
ــای  ــاً هدف ه ــا دقیق ــه درســتی انتخــاب گشــته ت ــی، ب اصل
مورد نظــر تحقیــق را بســنجد. از طرفــی یکــی از روش هــاي 
بررســی اعتبــار ســازه، تحلیــل عاملــی اســت. در ایــن 
ــل  ــتفاده از تحلی ــا اس ــش نامه ب ــازه پرس ــش، روایی س پژوه
عاملــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج نشــان داد کــه 

ــی  ــار عامل ــش نامه و ب ــئواالت پرس ــک س ــی تک ت ــار عامل ب
عوامــل کلیــدی، همان طــور کــه در شــکل های )2( تــا )10( 
قابــل مشــاهده اســت بیشــتر از 0/4 اســت. از طرفــی مقادیــر 
پارامتــر t مربــوط بــه عوامــل کلیــدی، باالتــر از مقــدار 1/96 

اســت. 
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شکل 3 : بارهای عامل عوامل کلیدی مدل مفهومی

شکل 5 : بارهای عاملی مربوط به زیرعامل های راهبردشکل 4 : بارهای عاملی مربوط به زیرعامل های سبک مدیریت و رهبری

)این شکل به منظور وضوح بیشتر و نمایش بارهای عاملی عوامل کلیدی، با تغییر در چیدمان این عوامل در مدل نرم افزاری به دست آمده است.(
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 یندهاي سازمانیاهاي ساختار و فر : بارهاي عاملی مربوط به زیرعامل 6شکل 

 
 هاي منابع سازمانی : بارهاي عاملی مربوط به زیرعامل 7شکل 

 

 
 هاي کارکنان : بارهاي عاملی مربوط به زیرعامل 8شکل 

 
 هاي سازمانی هاي فرهنگ و ارزش : بارهاي عاملی مربوط به زیرعامل 9شکل 

 

 
 هاي بازاریابی و مدیریت بازار هاي قابلیت : بارهاي عاملی مربوط به زیرعامل 10شکل 

 
 هاي فناورانه هاي قابلیت : بارهاي عاملی مربوط به زیرعامل 11شکل 
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داده هــای حاصــل از پرســش نامه، بــا اســتفاده از تکنیک هــای 
ــه،  ــه، دامن ــن، میان ــی، میانگی ــد فراوان ــی )مانن ــار توصیف آم
ــد  ــتنباطی )مانن ــار اس ــای آم ــینه( و روش ه ــه و بیش کمین
آزمــون کولموگــروف – اســمیرنوف، آزمــون فریدمــن، آزمــون 
عالمــت، آزمــون کروســکال والیــس و آزمــون تــی( تجزیــه و 

تحلیــل شــد و نمودارهــا و جــداول الزم ترســیم گردیــد.
3-1 جامعه و نمونه آماری

جامعــه آمــاري ایــن پژوهــش، شــامل مدیــران و کارشناســان 
شــاغل در پروژه هــای تحقیق و توســعه شــرکت صنایــع 
هواپیماســازی ایــران در ســال 1395 اســت کــه تعــداد آن هــا 
ــري  ــری از روش نمونه گی ــرای نمونه گی ــت. ب ــر اس 346 نف
ــول  ــه از فرم ــم نمون ــن حج ــت تعیی ــاده و جه ــی س تصادف
کوکــران12 اســتفاده شــد. بــا اســتفاده از ایــن فرمــول، تعــداد 
نمونــه معــادل 182 نفــر محاســبه گردیــد. البتــه تعــداد 174 
عــدد از کل 182 پرســش نامه توزیع شــده، برگشــت داده 

ــت.  ــرار گرف ــرداری ق ــورد  بهره ب شــد و م

4 فرضیه های پژوهش
ــر  ــرح زی ــه ش ــق ب ــن تحقی ــی ای ــی و فرع ــای اصل فرضیه ه

ــد:  تعییــن گردی
ــب  ــدی، موج ــل کلی ــه ای از عوام ــی: مجموع ــه اصل فرضی
موفقیــت پروژه هــای تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی 

می شــود.
4-1 فرضیات فرعی 

1. “ســبک مدیریــت و رهبــری”، موجــب موفقیــت پروژه های 
تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی می شــود.

ــعه  ــای تحقیق و توس ــت پروژه ه ــب موفقی ــرد”، موج 2. “راهب
ــی می شــود. محصــوالت هوای

3. “ســاختار و فرایندهــای ســازمانی”، موجــب موفقیــت 

از داده هــای درج شــده در جــدول فــوق می تــوان نتیجــه گرفــت کــه چــون مقــدار آمــاره Sig. آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف، از 
ســطح معنــی داری اســتاندارد )α = 0.05( کمتــر اســت و لــذا توزیــع متغیرهــای پژوهــش به صــورت ناپارمتریــک خواهــد بــود.

پروژه هــای تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی می شــود.
پروژه هــای  موفقیــت  موجــب  ســازمانی”،  “منابــع   .4

می شــود. هوایــی  محصــوالت  تحقیق و توســعه 
5. “کارکنــان”، موجــب موفقیــت پروژه هــای تحقیق و توســعه 

محصــوالت هوایــی می شــود.
6. “فرهنــگ و ارزش هــای ســازمانی”، موجــب موفقیــت 
پروژه هــای تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی می شــود.

موجــب  بــازار”،  مدیریــت  و  بازاریابــی  “قابلیت هــای   .7
موفقیــت پروژه هــای تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی 

می شــود.
8. “قابلیت هــای فناورانــه”، موجــب موفقیــت پروژه هــای 

تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی می شــود.
ــای  ــت پروژه ه ــدی موفقی ــل کلی ــه عوام ــن رتب 9. در تعیی
تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی، از نظــر ویژگی هــای 

ــود دارد.  ــاوت وج ــناختی، تف ــت ش جمعی

5 یافته هاي پژوهش
ــب 4 بخــش  ــن پژوهــش در قال ــده از ای ــج به دســت آم نتای

زیــر قابــل بررســی و تحلیــل اســت: 
•  آزمون نرمال بودن داده ها،

•  رتبه بندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن، 
•  آزمون فرضیه های اول تا هشتم تحقیق،

•  آزمون فرضیه نهم تحقیق.
الف( آزمون نرمال بودن داده ها

بــه ایــن منظور از آزمــون کولموگروف-اســمیرونوف، اســتفاده 
ــود.  ــخص ش ــش مش ــای پژوه ــع متغیره ــا توزی ــود ت می ش
ــش نامه  ــای پرس ــوص داده ه ــون درخص ــن آزم ــی ای خروج

ــر ارائه شــده اســت. ــق در جــدول زی ــن تحقی ای

جدول 2 : نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنوف

 عامل
  آماره

 سبک
 مدیریت
و رهبری

راهبرد
ساختار و

 فرایندهای
سازمانی

 منابع
کارکنانسازمانی

فرهنگ و
 ارزش های
سازمانی

 قابلیت های
 بازاریابی و

مدیریت بازار

 قابلیت های
فناورانه

174174174174174174174174تعداد نمونه

.Sig 0.0000.0000.0020.0000.0000.0000.0010.001آماره

12. Cochrane
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آزمــون  از  اســتفاده  بــا  عوامــل  رتبه بنــدی  ب( 
فریدمن 

بــا توجــه بــه ناپارمتریــک بــودن توزیــع متغیرهــای جامعــه 
آمــاری  پژوهــش، به منظــور رتبه بنــدی عوامــل مــدل 

ــد.  ــتفاده ش ــن، اس ــون فریدم ــی، از آزم مفهوم
ــه نتایــج به دســت آمــده از آزمــون معنــی داری  ــا توجــه ب ب
ــای  ــت پروژه ه ــدی موفقی ــل کلی ــن درخصــوص عوام فریدم
ــور  ــن ط ــوان ای ــی، می ت ــوالت هوای ــعه محص تحقیق و توس
اســتنباط کــرد کــه در ســطح معنــی داری %95 ، بــا 
ــی  ــه از ســطح معن ــی داری 000/0 ک ــدد معن ــه ع توجــه ب
رتبه بنــدی  اســت،  کمتــر   )α  =  0.05( اســتاندارد  داری 
ــای  ــت پروژه ه ــا موفقی ــط ب ــدی مرتب ــل کلی ــن عوام میانگی

ــت. ــان نیس ــم یکس ــا ه ــی، ب ــعه هوای تحقیق و توس

ــر  ــه از نظ ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــب م ــن مطل از ای
از  نماینــده ای  کــه  پرســش نامه ها،  بــه  پاســخ دهندگان 
ــی  ــدل مفهوم ــه م ــل 8 گان ــتند، عوام ــاری هس ــه آم جامع
پروژه هــای  موفقیــت  در  یکســانی  تأثیــر  پژوهــش، 
تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی نخواهنــد داشــت و 
بحــث رتبه بنــدی در ایــن موضــوع، مصــداق خواهــد داشــت.

ــدی  ــل کلی ــدی عوام ــن، رتبه بن ــون فریدم ــرای آزم ــا اج ب
موفقیــت پروژه هــای تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی 

ــد. ــرح جــدول )4( حاصــل گردی ــه ش ب

جدول 3: آزمون معنی داری فریدمن در خصوص 
عوامل کلیدی مدل

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

جدول 4: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور اولویت بندی 
عوامل کلیدی مدل

مقادیر محاسبه شدهشاخص آماری

174تعداد
X285.105

7درجه آزادی

0.000معنی داری

میانگین رتبه هاعنوان عامل کلیدیرتبه

5.27سبک مدیریت و رهبری1

5.26منابع سازمانی2

4.86کارکنان3

4.83راهبرد4

4.21قابلیت های بازاریابی و مدیریت بازار5

4.02قابلیت های فناورانه6

3.90ساختار و فرایندهای سازمانی7

3.65فرهنگ و ارزش های سازمانی8

 

   
 

 















فرهنگ و 
ارزش هاي  

 سازمانی

ساختار و 
فرایندهاي  

 سازمانی

قابلیت هاي  
 فناورانه

قابلیت هاي  
بازاریابی و 
 مدیریت بازار

سبک مدیریت و  منابع سازمانی کارکنان راهبرد
 رهبري
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پ( آزمون فرضیه های اول تا هشتم تحقیق 
ــه  ــد ک ــن دارن ــر ای ــت ب ــتم، دالل ــا هش ــای اول ت فرضیه ه
عوامــل هشــتگانه مــدل مفهومــی پژوهــش موجــب موفقیــت 
ــوند.  ــی می ش ــوالت هوای ــعه محص ــای تحقیق و توس پروژه ه
به منظــور راســتی آزمایــی ایــن فرضیه هــا ضمــن توجــه بــه 
ــن  ــه ای ــه اشــاره ب ــن ک ــی داری فریدم ــون معن نتیجــه آزم
ــط  ــدی مرتب ــل کلی ــن عوام ــدی میانگی ــه بن ــه “رتب دارد ک
ــم  ــا ه ــی، ب ــعه هوای ــای تحقیق و توس ــت پروژه ه ــا موفقی ب
ــع  ــودن توزی ــه ناپارامتریــک ب ــا توجــه ب یکســان نیســت.” ب

 

متغیرهــای پژوهــش، از آزمــون عالمــت و با تقریب مناســبی، 
ــود.  ــتفاده نم ــوان اس ــی، می ت ــون ت از آزم

فــرض صفــر و یــک آزمــون عالمــت بــه شــرح زیــر تعریــف 
می شــود: 

ــل  ــدول )5( حاص ــج ج ــت، نتای ــون عالم ــرای آزم ــا اج ب
: می شــود

ــا  ــل مشــاهده اســت، ب ــه کــه در جــدول فــوق قاب همان گون
اســتفاده از آزمــون عالمــت مشــخص گردیــد کــه میانگیــن 
ــازه  ــی در ب ــت یعن ــر از 3 اس ــدل، باالت ــل م ــک عوام تک ت
متوســط بــه بــاال، کــه نشــان دهنــده تأییــد فرضیه هــای اول 

تــا هشــتم تحقیــق اســت.
 عــالوه بــر آن بــا توجــه بــه باالبــودن تعــداد نمونــه

مناســبی می تــوان  تقریــب  بــا   ،)n>25( 174 مســاوی

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

جدول 6 : نتایج آزمون تی در خصوص عوامل کلیدی مدل با پیش فرض 3 جهت میانگین تک تک عوامل

 عنوان عامل
 تعداد 

 اختالفات منفی
 تعداد 

 اختالفات مثبت
تعداد 

 ها گره
آماره 
Sig.

 نتیجه

 H1تائید فرض .000 0 1 173سبک مدیریت و رهبري
 H1تائید فرض .000 1 0 173راهبرد

 H1تائید فرض .000 0 2 172ساختار و فرآیندهاي سازمانی
 H1تائید فرض .000 3 1 170منابع سازمانی

 H1تائید فرض .000 2 0 172کارکنان
 H1تائید فرض .000 3 5 166هاي سازمانی فرهنگ و ارزش

 H1تائید فرض .000 2 2 170هاي بازاریابی و مدیریت بازار قابلیت
 H1تائید فرض .000 2 1 171هاي فناورانه قابلیت

ــن  ــی را در ای ــون ت ــرد و آزم ــتفاده ک ــال اس ــع نرم از توزی
ــن راســتا فــرض می کنیــم کــه  ــرد. در ای ــه کار ب خصــوص ب
ــرض  ــال ف ــدد 3 اســت. ح ــل ع ــه عوام ــن هم ــاًل میانگی مث

ــم. ــر می گیری ــر در نظ ــرح زی ــه ش ــک را ب ــر و ی صف

 

حد باالحد پایینP Valueعنوان عامل
0.0001.30751.4325سبک مدیریت و رهبری

0.0001.22401.3603راهبرد
0.0001.14201.2679ساختار و فرایندهای سازمانی

0.0001.32641.4753منابع سازمانی
0.0001.24071.3697کارکنان

0.0001.01801.1774فرهنگ و  ارزش های سازمانی
0.0001.10331.2530قابلیت های بازاریابی و مدیریت بازار 

0.0001.09831.2336قابلیت های فناورانه 
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ــه  ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس ــوق می ت ــدول ف ــه ج ــه ب ــا توج ب
چــون مقــدار آمــاره Sig. تک تــک عوامــل کوچک تــر از 
ــل،  ــن عوام ــن ای ــاال و پایی ــد ب ــی ح ــت و از طرف 0/05 اس
همگــی مثبــت اســت و لــذا میانگیــن تک تــک عوامــل باالتــر 

ــود. ــد ب ــدد 3 خواه از ع
د(  آزمون فرضیه نهم تحقیق 

فرضیــه نهــم تحقیــق داللــت بــر ایــن دارد کــه “در تعییــن 
رتبــه عوامــل کلیــدی موفقیــت پروژه هــای تحقیق و توســعه 
محصــوالت هوایــی، از نظــر ویژگی هــای جمعیــت شــناختی، 
ــا  ــه، ب ــن فرضی ــی ای ــور بررس ــود دارد.” به منظ ــاوت وج تف
توجــه بــه ناپارامتریــک بــودن توزیــع متغیرهــای پژوهــش، 
ــتفاده  ــس14 اس ــروس کالوالی ــی13 و ک ــن ویتن ــون م از آزم
ــر جمعیت شــناختی “جنســیت”  می شــود. درخصــوص متغی

کــه شــامل دو گــروه مــرد و زن اســت از آزمــون مــن ویتنــی 
ــه  ــناختی ک ــت ش ــای جمعی ــایر متغیره ــوص س و در خص
ــکال  ــون کروس ــت از آزم ــتر اس ــا بیش ــروه ی ــه گ ــامل س ش

ــود. ــتفاده می ش ــس اس والی
 در ایــن حالــت اگــر آمــاره آزمــون، بزرگ تــر از مقــدار

α = 0/05 باشــد فــرض صفــر و در غیــر ایــن صــورت فــرض 
یــک تأییــد خواهــد شــد.

در ادامــه در جــداول )7( تــا )11( آزمــون معنــی داری مــن 
ویتنــی و کروســکال والیــس و میانگیــن رتبــه عوامــل مــدل 
ــه  ــناختی ارائ ــای جمعیت ش ــک متغیره ــه تفکی ــی ب مفهوم

 شده اســت.  

 

 دهندگان کلیدي موفقیت برحسب جنسیت پاسخ عواملداري من ویتنی درخصوص میانگین رتبه  نتایج آزمون معنی :  7جدول 
 عنوان                                          

 عامل  
 آماره
Sig.

 آماره
U 

تفسیر نتیجه نتیجه

 1391 0,123سبک مدیریت و رهبري

تائید فرض 
 صفر

بندي  بین نتایج رتبه معناداريتفاوت 
این عوامل، به لحاظ تفاوت جنسیت 

 .نداردپاسخ دهندگان وجود 

 1496 0,282راهبرد

 1423 0,163ساختار و فرآیندهاي سازمانی

 1326,5 0,064منابع سازمانی

 1523,5 0,342کارکنان

 1237,5 0,084هاي سازمانی فرهنگ و ارزش

 1114 0,066بازاریابی و مدیریت بازارهاي  قابلیت
 1422,5 0,161هاي فناورانه قابلیت

 
 
 
 

 دهندگان برحسب سن پاسخ کلیدي موفقیت عواملداري کروسکال والیس درخصوص میانگین رتبه  : نتایج آزمون معنی 8جدول 
 عنوان                                          

 عامل  
 آماره
Sig.

 آماره
X2 

تفسیر نتیجه نتیجه

 5,945 0,114سبک مدیریت و رهبري

تائید فرض 
 صفر

بندي  بین نتایج رتبه تفاوت معناداري
این عوامل، به لحاظ تفاوت سن 

 .ندارد دهندگان وجود پاسخ

 3,466 0,325راهبرد

 1,413 0,703ساختار و فرآیندهاي سازمانی

 2,806 0,423منابع سازمانی

 3,888 0,274کارکنان

 1,789 0,617هاي سازمانی فرهنگ و ارزش
 2,829 0,419هاي بازاریابی و مدیریت بازار قابلیت

هاي فناورانه قابلیت  0,980 0,188 

13. Mann-Whithney
14. Kruskal–Wallis
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 دهندگان برحسب تحصیالت پاسخ کلیدي موفقیت عواملخصوص میانگین رتبه داري کروسکال والیس در : نتایج آزمون معنی 9جدول 
 عنوان                                          

 عامل  
 آماره
Sig.

 آماره
X2 

تفسیر نتیجه نتیجه

 3,961 0,138سبک مدیریت و رهبري

تائید فرض 
 صفر

بندي  بین نتایج رتبه تفاوت معناداري
این عوامل، به لحاظ تفاوت تحصیالت 

 .ندارد دهندگان وجود پاسخ

 0,5291,274راهبرد

 2,727 0,256ساختار و فرآیندهاي سازمانی

 0,875 0,645منابع سازمانی

 0,800 0,670کارکنان

 0,910 0,634هاي سازمانی فرهنگ و ارزش

 2,281 0,320هاي بازاریابی و مدیریت بازار قابلیت

 1,824 0,402هاي فناورانه قابلیت

 
 دهندگان برحسب پست سازمانی پاسخ کلیدي موفقیت عواملداري کروسکال والیس درخصوص میانگین رتبه  : نتایج آزمون معنی 10جدول 

 عنوان                    
 عامل        

 آماره
Sig.

 آماره
X2 

تفسیر نتیجه نتیجه

 0,5052,339سبک مدیریت و رهبري

تائید فرض 
 صفر

بندي  بین نتایج رتبه معناداريتفاوت 
این عوامل، به لحاظ تفاوت پست 

 دهندگان سازمانی پاسخ
 .نداردوجود  

 1,779 0,620راهبرد

 0,372 0,946ساختار و فرآیندهاي سازمانی

 1,627 0,653منابع سازمانی

 2,778 0,427کارکنان

 2,372 0,499هاي سازمانی فرهنگ و ارزش

 0,659 0,883هاي بازاریابی و مدیریت بازار قابلیت

 0,239 0,971هاي فناورانه قابلیت

 
 دهندگان پاسخبرحسب سابقه شغلی  کلیدي موفقیت عواملخصوص میانگین رتبه  داري کروسکال والیس در : نتایج آزمون معنی 11جدول 

 عنوان                    
 عامل        

 آماره
Sig.

 آماره
X2 

تفسیر نتیجه نتیجه

 7,754 0,170سبک مدیریت و رهبري

تائید فرض 
 صفر

بندي  بین نتایج رتبه تفاوت معناداري
این عوامل، به لحاظ تفاوت سابقه 

 دهندگان شغلی پاسخ
 .نداردوجود  

5,577 0,350راهبرد

 5,456 0,363ساختار و فرآیندهاي سازمانی

 9,271 0,099منابع سازمانی

 3,136 0,679کارکنان

 2,210 0,819هاي سازمانی فرهنگ و ارزش

 4,501 0,480هاي بازاریابی و مدیریت بازار قابلیت

 2,806 0,730هاي فناورانه قابلیت
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نتایــج ایــن آزمــون نشــان مــی دهــد کــه تفــاوت در 
جنســیت، ســن، تحصیــالت، پُســت ســازمانی و ســابقه 
شــغلی پاســخ دهندگان پرســش نامه، تفــاوت معنــاداری 
بیــن نتایــج رتبه بنــدی عوامــل کلیــدی موفقیــت پروژه هــای 
و  نمی کنــد  ایجــاد  تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی 
ــت  ــای جمعی ــن متغیره ــوص ای ــه در خص ــن فرضی ــذا ای ل
ــر نظــر همــه  ــارت دیگ ــه عب ــد نمی شــود. ب شــناختی، تأیی
ــراد  ــن رتبه بنــدی یکســان اســت و اف ــورد ای ــان در م کارکن
بــا ویژگی هــای جمعیــت شــناختی متفــاوت نظــر متفاوتــی 

ــد. ندارن
5-1 تحلیل یافته های پژوهش 

ــای  ــه فاکتوره ــن رتب ــش، تعیی ــن پژوه ــی ای ــدف اصل ه
ــوالت  ــعه محص ــای تحقیق و توس ــت پروژه ه ــدی موفقی کلی
هوایــی اســت. ایــن رتبه بنــدی بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری 
فریدمــن در جــدول )4( ارائه شــده اســت. بــا دقــت در نتایــج 
ایــن آزمــون، می تــوان تحلیل هایــی در ایــن خصــوص ارائــه 

کــرد: 
ــری” در  ــت و رهب ــبک مدیری ــل “س ــن عام ــرار گرفت  * ق
صــدر عوامــل تأثیرگــذار بــر موفقیــت ایــن پروژه هــا، حاکــی 
از آن اســت کــه از نظــر پاســخ دهنــدگان پرســش نامه، نــوع 
ســبک مدیریــت و رهبــری، اهمیــت واالیــی در رســیدن بــه 
ــای  ــر پروژه ه ــر و رهب ــا دارد. مدی ــن پروژه ه ــت در ای موفقی
تحقیق و توســعه، ضمــن لــزوم دارابــودن ویژگی هــای عمومــی 
ــای  ــا و محدودیت ه ــود تنگناه ــا وج ــد ب ــر، بای ــر و رهب مدی
ایــن پروژه هــا، بتوانــد به صــورت کارا و اثربخــش ایفــای 
نقــش نمــوده و بــا تصمیمــات دقیــق و مناســب، مســیر راه 

را مشــخص نمایــد. 
ــت  ــز اهمی ــش حائ ــوق، نق ــوارد ف ــع م ــه جمی ــت ب ــا عنای ب
ــود  ــن می ش ــا تبیی ــن پروژه ه ــروژه در ای ــر پ ــر و رهب مدی
و انتخــاب ایــن عامــل به عنــوان مهم تریــن عامــل مؤثــر بــر 

ــد. ــر می رس ــی به نظ ــا منطق ــن پروژه ه ــت ای موفقی
 * از نظــر پاســخ دهندگان پرســش نامه، دومیــن عامــل 
ــن  ــاره میانگی ــه آم ــا ک ــت پروژه ه ــر موفقی ــر ب ــدی مؤث کلی
رتبــه آن عــددی نزدیــک بــه ایــن آمــاره در خصــوص عامــل 
ســبک مدیریــت و رهبــری اســت، عامــل “منابــع ســازمانی” 

اســت. 
ــروی  ــم از نی ــع اع ــه مناب ــازمانی، کلی ــع س ــور از مناب منظ

ــزاری  ــخت افزاری و نرم اف ــع س ــی، مناب ــع مال ــانی، مناب انس
ــان  ــه دوم نش ــل در رتب ــن عام ــن ای ــرار گرفت ــت. ق و ... اس
ــوان ورودی  ــع به عن ــرا مناب ــت زی ــاالی آن اس ــت ب از اهمی
و  و حفــظ  تحقیق و توســعه، در جاری ســازی  پروژه هــای 
ــتند.  ــذار هس ــا تأثیرگ ــن پروژه ه ــرای ای ــد اج ــداوم فراین ت
ــوازن  ــص مت ــت دارد تخصی ــوص اهمی ــن خص ــه در ای آنچ
ــت  ــر آن اس ــن ام ــل ای ــت. دلی ــه پروژه هاس ــع ب ــه مناب کلی
کــه پروژه هــای تحقیق و توســعه معمــوالً دارای تعــدادی 
زیــادی زیرپــروژه فناورانــه کوچــک و یــا زیرپروژه هــای 
بــزرگ فناورانــه اســت و تخصیــص متــوازن منابــع بــه ایــن 
پروژه هــا باعــث، انجــام متــوازن و در نتیجــه پیشــبرد و 

ــد.  ــد ش ــل خواه تکمی
دلیــل قــرار گرفتــن ایــن عامــل در رتبــه دوم و اینکه چــرا در 
رتبــه اول نیســت، آن اســت کــه بــا توجــه بــه فضــای حاکــم 
بــر جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش و از آنجــا کــه در ســنوات 
قبلــی، نــوع ســبک مدیریــت و رهبــری، به صــورت چشــمگیر 
باعــث عــدم توفیــق در برخــی از پروژه هــای تحقیق و توســعه 
ــر  ــل ب ــن عام ــخ دهندگان، ای ــر پاس ــذا از نظ ــود و ل ــده ب ش
عامــل منابــع ســازمانی اولویــت یافتــه اســت وگرنــه ســطح 
اهمیــت و پیش نیــاز بــودن عامــل منابــع ســازمانی در ردیــف 
ــن  ــدد میانگی ــت )ع ــری اس ــت و رهب ــبک مدیری ــل س عام
ــه  ــک ب ــن نزدی ــون فریدم ــل در آزم ــن دو عام ــای ای رتبه ه

هــم اســت(.
ــت  ــر موفقی ــر ب ــتگانه مؤث ــل هش ــوم از عوام ــل س * عام
عامــل  هوایــی،  محصــوالت  تحقیق و توســعه  پروژه هــای 
کارکنــان اســت. کارکنــان در واقــع اصلی تریــن ورودی هــای 
پروژه هــای تحقیق و توســعه بــوده و به صــورت مســتقیم 
ــه  ــیدن ب ــار و رس ــورد انتظ ــج م ــداف و نتای ــق اه در تحق
پیــروزی تأثیرگــذار هســتند. میــزان صالحیــت، شایســتگی، 
ــای  ــران و اعض ــد مدی ــئولیت پذیری و تعه ــدی، مس توانمن
پروژه هــا و همچنیــن رضایــت شــغلی آن هــا، زیــر عامل هــای 
ــور  ــوان موت ــان را می ت ــت. کارکن ــوزه اس ــن ح ــی در ای اصل
ــق  ــا خل ــه ب ــای تحقیق و توســعه دانســت ک محــرک پروژه ه
ایــده، اجــرا و تولیــد و تجــاری نمــودن آن هــا، در درآمدزایــی 

ــذار هســتند. ــرای ســازمان تاثیرگ و کســب ســود ب
* عامــل چهــارم، عامــل راهبــرد اســت. ایــن عامــل از نظــر 
آمــاره میانگیــن رتبــه در آزمــون فریدمــن، عــددی نزدیــک 
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بــه عامــل کارکنــان دارد. تحلیــل درســت از موقعیــت 
ــا و  ــف و فرصت ه ــوت و ضع ــاط ق ــایی نق ــازمان و شناس س
تهدیدهــا و به دنبــال آن تدویــن راهبردهــا و نحــوه واکنــش 
اثربخــش بــه تغییــرات محیطــی، عامــل مهمــی در رســیدن 
ــل،  ــن عام ــت ای ــت. اهمی ــن پروژه هاس ــت در ای ــه موفقی ب
در پویــا بــودن محیــط درونــی و بیرونــی ســازمان ها و 
ــا شــرایط  ــزوم اتخــاذ سیاســت های مناســب در مواجهــه ب ل

ــود.  ــتنباط می ش ــف اس مختل
پروژه هــای  موفقیــت  بــر  مؤثــر  عامــل  پنجمیــن   *
تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی، عامــل قابلیت هــای 
ــنوات  ــل در س ــن عام ــت. ای ــازار اس ــت ب ــی و مدیری بازاریاب
بســیار قبــل، چنــدان مــورد توجــه قــرار نمی گرفــت. دلیــل 
ــه در  ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس ــی ت ــه م ــر را این گون ــن ام ای
بــازه زمانــی فــوق، تعــداد شــرکت های تولید کننــده و 
ــه مراتــب کــم  ــی ب ارائه دهنــده محصــوالت و خدمــات هوای
ــا  ــی از حوزه ه ــار در برخ ــی انحص ــواردی حت ــود و در م ب
ــا  ــاط ب ــه ارتب ــور ب ــتری مجب ــذا مش ــد و ل ــاهده می ش مش
ــال  ــی در ح ــود ول ــرکت ها ب ــماری از ش ــت ش ــداد انگش تع
ــا  ــر اســت. ب ــی در حــال تغیی ــد قبل ــج رون ــه تدری حاضــر ب
ــه اســتفاده  از محصــوالت  ــردم ب ــه م ــش عام ــش گرای افزای
هوایــی چــه در ســطح حمــل و نقــل و مســافرت و چــه در 
ســطح خریــد محصــوالت اختصاصــی و همچنیــن اســتفاده 
ســازمان ها و ارگان هــا از ایــن محصــوالت، بــازار ایــن 
ــی،  ــه دانش ــت بنی ــا تقوی ــت و ب ــده اس ــول ش ــوزه متح ح
ــا  ــازار پوی ــور، ب ــخت افزاری کش ــواردی س ــزاری و در م نرم اف
و روبه رشــدی در حــال شــکل گیری و توســعه اســت. در 
ــا و  ــی پروژه ه ــای بازاریاب ــه قابلیت ه ــه ب ــا، توج ــن فض ای
ــازار در راســتای بهره بــرداری مناســب از  مدیریــت درســت ب
منافــع، از اهمیــت فوق العــاده ای برخــوردار اســت. شناســایی 
ــایرین  ــا س ــت ب ــف و رقاب ــتریان مختل ــا و مش ــق بازاره دقی
در جهــت تحقــق نیازمندی هــای مشــتریان بالقــوه و بالفعــل 
ــعه  ــای روبه توس ــده، از رویکرده ــدی ش ــای بخش بن بازاره
شــرکت ها اســت. مطمئنــاً بــا گــذر زمــان، تأثیــر ایــن عامــل 
در موفقیــت پروژه هــای تحقیق و توســعه محصــوالت هوایــی 
بیشــتر خواهــد شــد و در رتبــه باالتــری قــرار خواهــد گرفت.  
* ششــمین عامــل کلیــدی مؤثــر بــر موفقیــت ایــن 
ــای  ــوالً پروژه ه ــت. اص ــه اس ــای فناوران ــا، قابلیت ه پروژه ه

ــف  ــم ردی ــاوری ه ــوم فن ــا مفه ــد ب ــعه را بای تحقیق و توس
ــه  دانســت. از آنجــا کــه پروژه هــای تحقیق و توســعه، غالبــاً ب
ــع و  ــای بدی ــازی ایده ه ــد و جاری س توســعه محصــول جدی
ــه فناوری هــای  ــد، موضــوع دســتیابی ب ناشــناخته می پردازن
موردنیــاز جهــت انجــام موفقیت آمیــز ایــن پروژه هــا، اهمیــت 
فناورانــه ای  قابلیت هــای  بــودن  دارا  دارد.  فوق العــاده ای 
ماننــد واحــد تحقیق و توســعه اثربخــش، دسترســی بــه 
فناوری هــای مختلــف بــا کمتریــن هزینــه ممکــن و تــالش 
در جهــت اکتســاب فناوری هــای جدیــد موضــوع مهمــی در 
ــا توســعه فعالیت هــای شــرکت های  ــن خصــوص اســت. ب ای
هوایــی و توجــه بــه تولیــد انبــوه محصــوالت هوایی، لــزوم در 
اختیــار داشــتن فناوری هــای موردنیــاز بدیــن منظــور، بیــش 
از پیــش تبییــن می شــود. زیــرا در بحــث تولیــد نمونــه اولیــه 
و پروتوتایــپ15، معمــوالً فناوری هایــی اســتفاده می شــود 
ــد و  ــط تولی ــاد خ ــه ایج ــه ب ــدان توج ــا چن ــه در آن ه ک
ــراژ تولیــد نیســت و صــرف  باالرفتــن ســرعت و افزایــش تی
ــای  ــام آزمون ه ــده و انج ــازی ای ــاوری و پیاده س ــاء فن احص
الزم، مدنظــر اســت ولــی وقتــی بحــث تجاری ســازی ایده هــا 
مطــرح می شــود، بایــد از فناوری هــای متناســب بــا آن 

اســتفاده شــود. 
ــه در  ــل قرارگرفتــن عامــل قابلیت هــای فناوران یکــی از دالی
ــه موجــود  ــه زیرســاخت های فناوران رده ششــم آن اســت ک
در شــرکت های هوایــی کشــور، در حــد قابــل قبولــی بــرای 
تولیــد پروتوتایــپ و نمونه ســازی اســت و در ســنوات قبــل، 
بومی ســازی 100 درصــدی ایــن محصــوالت مدنظــر نبــوده 
ــن  ــه ای و برخــی از اجــزا، قطعــات و ســامانه های زیرمجموع
محصــوالت، از روش هــای مختلــف )خریــد خــارج، اورهــال و 
ــن می شــده اســت  ــر ســامانه هــای موجــود و ...( تأمی تعمی
ــن  ــد اتخاذشــده در خصــوص ای ــای جدی ــا رویکرده ــی ب ول
محصــوالت و حرکــت بــه ســمت بومی ســازی 100 درصــدی 
ــه  ــه ب ــدی ک ــوالت جدی ــد محص ــی و تولی ــی طراح و حت
راحتــی بــرای رقبــا قابــل تقلیــد نباشــد، در آینــده اهمیــت 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــه افزای ــای فناوران ــل قابلیت ه عام
پروژه هــای  موفقیــت  در  مؤثــر  عامــل  هفتمیــن   *
و  ســاختار  عامــل  هوایــی،  محصــوالت  تحقیق و توســعه 
فرایندهــای ســازمانی اســت. ســاختار و فرایندهای ســازمانی، 
عوامــل درونــی یــک ســازمان هســتند کــه در تحقــق اهــداف 
15. Prototype



ت پروژه های تحقیق و توسعه محصوالت هوایی
ت بندی عوامل کلیدی موفقی

بررسی و اولوی

22

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 3 - پیاپی 21 - پاییز 1395

ــه و  ــا هزین ــار و ب ــورد انتظ ــان م ــا در زم ــج پروژه ه و نتای
کیفیــت پیش بینــی شــده تأثیرگــذار خواهنــد بــود. در 
شــرایط رقابتــی کنونــی، چابک بــودن ســاختار و فرایندهــای 
ســازمانی، جهــت باالبــردن ســرعت پاســخ گویی بــه نیازهــای 
ــل مشــتریان بســیار اهمیــت  ــر و تکام دائمــا در حــال تغیی

دارد. 
یکــی از دالیــل قرارگرفتــن ایــن عامــل در ایــن رده آن اســت 
کــه داشــتن ســاختار و فرایندهــای کارا و اثربخــش در صنایع 
ــن  ــترده ای ــای گس ــت و پیچیدگی ه ــل ماهی ــی، به دلی هوای
صنایــع، فــی نفســه به عنــوان الــزام محســوب می شــود؛ کمــا 
اینکــه معمــوالً صنایــع نوپای کشــور از ســاختار، ســازماندهی 
ــو  ــوان الگ ــی، به عن ــع هوای ــاری در صنای ــای ج و فراینده
ــتفاده  ــود اس ــای خ ــاختار و فراینده ــازی س ــت پیاده س جه
ــوب خــود  ــن عامــل در حــد مطل ــذا وجــود ای ــد و ل می کنن
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــده کمت ــرکت ها، باعث ش ــن ش در ای
ــاختار و  ــد س ــه فاق ــی ک ــت در صنایع ــی اس ــرد. بدیه گی
ــل از  ــن عام ــود ای ــتند، نب ــش هس ــای کارا و اثربخ فراینده
را  توقفاتــی  و  نابه هنجاری هــا  بی نظمی هــا،  کــه  آنجــا 

ــد.  ــم می آی ــه چش ــتر ب ــد، بیش ــاد می کن ایج

* عامــل کلیــدی هشــتم کــه در موفقیــت پروژه هــای 
تحقیق و توســعه هوایــی مؤثــر اســت، عامــل فرهنــگ و 
ارزش هــای ســازمانی اســت. بدیهــی اســت کــه وجــود 
فرهنــگ و ارزش هــای ســازمانی هم راســتا و هم افــزا بــا 
ــه پیشــبرد  ــادی ب ــا حــد زی مأموریــت و اهــداف پروژه هــا، ت
ایــن پروژه هــا کمــک خواهــد کــرد. در صنایــع هوایــی 
ــش از  ــه )بی ــل مالحظ ــت قاب ــابقه فعالی ــل س ــور به دلی کش
ــوغ  ــه حــد بل 50 ســال(، فرهنــگ و ارزش هــای ســازمانی ب
خــود رســیده اســت و اساســاً در ســازمان های نوپــا معمــوالً 
ــردی و ســازمانی،  تعارضــات بیشــتری در حــوزه فرهنــگ ف
ــد  ــل هــم مانن ــن عام ــل، ای ــن دلی ــه ای ــذا ب وجــود دارد و ل
ــای اول  ــازمانی، در رتبه ه ــای س ــاختار و فراینده ــل س عام

ــد. ــه ان ــرار نگرفت ــت ق ــل موفقی عوام
ایــن  در  آمــده  به دســت  نتایــج  مقایســه  در خصــوص 
تحقیــق، بــا نتایــج ســایر تحقیقــات مشــابه، در جــدول )12( 
به صــورت خالصــه بــه  4 مقالــه بــا موضوعــات نزدیک تــر بــه 

ــت.  ــده اس ــش، اشاره ش ــن پژوه ــوع ای موض

 نتایج تحقیقات مشابه : مقایسه نتایج تحقیق حاضر با 12جدول 
 هواییتوسعه  و بندي عوامل کلیدي موفقیت پروژه هاي تحقیق نتایج تحقیق حاضر در خصوص اولویت

 رهبري و مدیریت سبک.1

 سازمانی منابع.2

 کارکنان.3

 راهبرد.4

 بازار مدیریت و بازاریابی هاي قابلیت.5

 فناورانه هاي قابلیت.6

 سازمانی فرآیندهاي و ساختار.7

 سازمانی هاي ارزش و فرهنگ.8
 توسعه و هاي تحقیق بندي عوامل موفقیت پروژه نتایج تحقیقات مشابه در خصوص اولویت

 )1390( کچوییو  طالبی )1394و همکاران ( صفدري رنجبر )1390و همکاران ( ممقانی )1393( ي و همکارانعصار
 عوامل راهبردي .1
 عوامل فرآیندي.2
 سازمانی عوامل.3
 سازي عوامل تجاري.4
 

 عامل بازاریابی.1

 عامل تیم توسعه محصول.2

 عامل فن آوري.3

 سازي عامل تجاري.4

oعواملین اثرگذارتر:  
 ،"ارشـد  یریتو مـد  یسازمان یتحما"
ــاداش" ــ پ ــا  یده ــه اعض ــ يب و  "یمت
  "فناورانه يها یتقابل"
oیانی:عوامل م  
ــتر" ــدار يمش ــه" ،"يم ــه  یمتس و ب

ـ "و  "ي اطالعـات اشتراك گـذار   طرواب
 "یفرابخش یا يا یفهفراوظ
oعوامل ینتریراثرپذ:  
ــتک" ــدفرا یفی ــوالت  ین ــعه محص توس

ــدجد ــوآوري"، "یــ ــور نــ و  "يمحــ
 "جدید توسعه محصوالت يراهبردها"

 ارشد مدیریت تعهد.1
 راهبرد.2
 پژوهی آینده به گرایش.3
 المللی بین گرایش.4
 دارایی سبد مدیریت.5
 

 



یی
هوا

ت 
وال

حص
ه م

سع
 تو

ق و
حقی

ی ت
ه ها

روژ
ت پ

فقی
 مو

دی
کلی

ل 
وام

ی ع
ند

ت ب
لوی

 او
ی و

رس
بر

23

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

95
یز 

 پای
- 2

1 
پی

پیا
 - 

3 
اره

شم
م- 

شش
ل 

سا

6 پیشنهادها
پژوهــش یــک فراینــد بــدون پایــان اســت و در طــول 
انجــام هــر پژوهــش، زمینه هــاي بیشــتري بــراي تحقیــق و 
ــی و  ــه مباحــث قبل ــا توجــه ب پژوهــش مطــرح می شــود. ب
ــر  ــرح زی ــه ش ــق، پیشــنهاداتی ب ــاي تحقی ــاس یافته ه بر اس

ارائــه می شــود:
6-1  پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق

ــام  ــی، اهتم ــای مدیریت ــی نظام ه ــه در تمام ــا ک •  از آنج
مدیــران ارشــد به عنــوان اولیــن و اساســی ترین اصــل 
مدیریتــی اســت؛ بنابرایــن پیشــنهاد می شــود مدیــران ارشــد 
ســازمان، ضمــن توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق در تخصیــص 
ــا و اتخــاذ تصمیمــات، از ســطوح  ــن راهبرده ــع و تدوی مناب
بعــدی مدیریــت شــامل مدیــران و سرپرســتان، پیاده ســازی 
نتایــج ایــن پژوهــش و اهتمــام بــه ایــن عوامــل خواسته شــده 
ــل قبــول در ســنجه های تدوین شــده در  و کســب نتایــج قاب
خصــوص هــر کــدام از ایــن عوامــل، به عنــوان مــالک ارزیابــی 
ــران و سرپرســتان لحــاظ شــود. به طــور  ــن مدی عملکــرد ای
ــق در  ــن تحقی ــج ای ــه از نتای خالصــه پیشــنهاد می شــود ک

نظــام ارزیابــی عملکــرد فــردی و ســازمانی اســتفاده شــود.
و  عوامــل  کلیــه  خصــوص  در  می شــود،  پیشــنهاد    •
ــن پژوهــش، ســنجه ها و  ــای شناسایی شــده در ای زیرعامل ه
شــاخص هایی به منظــور بررســی صحــت عملکــرد سیســتم 
در نیــل بــه تحقــق اهــداف پروژه هــای تحقیق و توســعه 
هوایــی، تدویــن گشــته و بــا هدف گــذاری مناســب و پلکانــی 
و انجــام فراینــد پایــش مســتمر و ارائــه بازخــورد بــه عوامــل 
ــی  ــی را پیش بین ــت اقدامات ــه موفقی ــا، در رســیدن ب پروژه ه

و اجــرا کــرد. 
ــنهاد  ــور، پیش ــی کش ــع هوای ــد صنای ــران ارش ــه مدی •  ب
ــور  ــا حض ــاتی ب ــش، در جلس ــن پژوه ــج ای ــود نتای می ش
مدیــران، مجریــان پروژه هــا و کلیــه عوامــل شــاغل در 
ضمــن  و  گشــته  مطــرح  تحقیق و توســعه،  پروژه هــای 
ــه  ــه، ارائ ــج حاصل ــن پژوهــش، نتای ــد انجــام ای ــح رون توضی
ــا در  ــت اولویت ه ــه رعای ــازمان ب ــای س ــه اعض ــود و توج ش
ــه  ــزوم ارائ ــای مربوطــه معطــوف شــود. درصــورت ل حوزه ه
آموزش هــای الزم بــه اعضــای ســازمان، متناســب بــا نتایــج 
ــد در  ــا می توان ــن آموزش ه ــت. ای ــد اس ــش مفی ــن پژوه ای
ــروه شــغل  ــر گ ــرای ه ــی و اختصاصــی ب دو ســطح،  عموم

انجــام شــود.
6-2  پیشنهادات براي تحقیقات آتي

• پیشــنهاد می شــود، در پژوهشــی مشــابه، از پاســخ دهندگان 
پرســش نامه، درخواســت شــود تــا نظــر خــود را درخصــوص 
ــت  ــر موفقی ــر ب ــر مؤث ــر پارامت ــه ه ــی ب ــه فعل ــطح توج س
پروژه هــا در شــرکت خــود بیــان نماینــد و بــا تحلیــل 
وضعیــت موجــود و بررســی شــکاف بیــن عوامــل، اصلی تریــن 
ــخص  ــردد مش ــز گ ــا تمرک ــر آن ه ــد ب ــه بای ــی ک حوزه های
شــود و اقــدام و ابتــکارات کلیــدی بهبــود در ایــن خصــوص 

ــود.  ــرا ش ــی و اج پیش بین
• پیشــنهاد می شــود، توســط پژوهشــگران دیگــر، ایــن 
شــرکت های  به ویــژه  دیگــر  ســازمان هاي  در  پژوهــش، 
ــج  ــه و نتای ــام گرفت ــوزه، انج ــن ح ــاغل در ای ــی ش خصوص

ــود.  ــه ش ــر، مقایس ــش حاض ــج پژوه ــا نتای ــه ب حاصل
ــل هشــتگانه  ــان عوام • پیشــنهاد می شــود، همبســتگی می
ــی  ــن پژوهــش در تحقیق ــی ای ــدل مفهوم مطرح شــده در م

جداگانــه مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد. 
• پیشــنهاد می شــود، در پژوهش هــای دیگــری کــه در 
ــش نامه  ــد از پرس ــد ش ــام خواه ــوزه انج ــن ح ــده در ای آین

ــود.  ــتفاده ش ــک اس الکترونی
• پیشــنهاد می شــود در پژوهش هــای آتــی میــزان تأثیــر هــر 
ــن پژوهــش،  کــدام از عوامــل کلیــدی به دســت آمــده در ای
در مؤلفــه اصلــی موفقیــت یعنــی زمــان، هزینــه و کیفیــت 

ــرد. ــرار گی ــورد محاســبه ق ــه م به طــور جداگان
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