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Abstract: 
 In this article, we will present a theoretical model for recognising capabilities of 

program management and their effects on new product development in open innovation 

environments. Organisations which choose open innovation for development of their new 

products, need to develop new capabilities at project, program and organizational level for 

success in this environment. Developing such capabilities enables them to use external 

networks and technologies to improve their performance. Without such capabilities, there may 

be less success and weaker performance for the company. Using Grounded Theory, required 

capabilities at the levels of program and the organziation for development of new products are 

investigated. Four relatively successful programs are studied and through semistructured 

interviews and data analytics, these capabilities are recognised and are presented within a 

theoretical framework. We recognise the following capabilities: Integration and change 

management; breakdown, definition and delivery of work; knowledge and technology 

management; identifying appropriate corporate strategy and outsourcing; contracts and 

claims management; networks management; budgeting on time financing and communication 

management. These capabilities complement the general capabilities needed for new product 

development and should be strengthened in open innovation environments. Also, factors such 

as network management, organisation and appropriate architecture, flexibility of regulations 

and legal and business requirements, support for contractors, technology management, 

systems for retaining human resources, technological knowledge, and open organisational 

culture were recognised at the organisation level. Finally a theoretical model based on 

collected data and its analysis is presented. 
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الگوي نظري عملکرد طرح هاي توسعه محصول جدید در فضاي نوآوري باز مبتنی بر 
 مدیریت طرحقابلیتهاي 

  
  ) 15/10/1396: تاریخ پذیرش 31/04/96: تاریخ دریافت(  
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  چکیده

هاي توسعه محصول جدید هاي مدیریت طرح و بررسی اثر آنها بر عملکرد طرحمقالۀ حاضر، به ارایه مدل نظري براي شناسایی قابلیت
سازمان هایی که راهبرد نوآوري باز براي توسعه محصوالت جدید خود انتخاب می نمایند، نیاز دارند که . پردازددر فضاي نوآوري باز می

هایی را تقویت کنند تا بتوانند در این فضاي جدید موفـق  هاي جدیدي را در سطح طرح، پروژه و سازمان مادر ایجاد و یا قابلیتقابلیت
هـاي  آوريها و فـن هاي شبکه خارج از سازمان و توانمنديتوان از طریق استفاده از ظرفیتیها، مبا ایجاد یا توسعه این قابلیت. باشند

ها ممکن است عملکـرد و  بدون توجه به این قابلیت. هاي توسعه محصول جدید داشتموجود در بازار، عملکرد بهتري در مدیریت طرح
هاي مورد نیـاز در سـطح طـرح و    فاده از روش نظریه داده بنیاد، قابلیتدر این مقاله با است. موفقیت کمتري را در سازمان شاهد باشیم

با مطالعۀ چهار طرح نسبتاً موفق و از طریق مصاحبه . سازمان مادر براي توسعه محصوالت جدید در فضاي نوآوري باز شناسایی گردید
-هشت قابلیت شناسایی شده، به. یک مدل نظري ارایه شد ها شناسایی و در قالبها، این قابلیتنیمه ساختار یافته و تجزیه و تحلیل داده

مـدیریت یکپـارچگی و تغییـرات؛    : انـد از هاي توسعۀ محصول جدید عبـارت هاي موثر بر موفقیت عملکرد طرحترین قابلیتعنوان مهم
ي؛ مـدیریت قـرارداد و   سـپار آوري؛ تدوین استراتژي مناسب همکاري و بـرون گیري کار؛ مدیریت دانش و فنشکست، تعریف و تحویل

هاي عمومی مورد نیاز ها مکمل قابلیتاین قابلیت. موقع منابع مالی و مدیریت ارتباطاتبندي و تامین بهدعاوي؛ مدیریت شبکه؛ بودجه
 همچنین، عـواملی ماننـد  . ي محصول جدید بوده و بایستی در فضاي نوآوري باز، توسعه و تقویت شوند هاي توسعهبراي مدیریت طرح

کاران، هاي حمایتی از پیمانها و الزامات حقوقی و بازرگانی، صندوقنامهمدیریت شبکه، سازماندهی و معماري مناسب، انعطاف در آئین
داشت منابع انسانی، دانش فنی و فرهنگ سازمانی باز در سطح سازمان باز براي افزایش موفقیت طرح هاي نگهآوري، سیستممدیریت فن

هاي انجام شده، ارایه آوري شده و تحلیلهاي جمعدر نهایت، یک مدل نظري بر مبناي داده. ول جدید شناسایی گردیدهاي توسعه محص
  .گردیده است

  :واژگان کلیدي
  .ي محصول جدید، نظریه داده بنیاد، مدیریت پروژه هاي مدیریت طرح، توسعهنوآوري باز، قابلیت 
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  مقدمه -1

هاي سـطح بـاال   آوريباالیی داشته و مبتنی بر نوآوري، دانش و فنمحصوالت صنعت فضایی پیچیدگی 
هایی، رویکرد نوآوري باز است که در یکی از راهبردهاي کلیدي براي مدیریت چنین طرح. یابدتوسعه می

گردد و یک ارتباط دو سویه براي انتقال دانش و آن از ظرفیت و دانش شبکه خارج از سازمان استفاده می
هاي اصلی و کلیـدي را در داخـل   آوريراهبرد نوآوري باز، بدین معناست که فن. گیردکل میآوري شفن

 تر هستند از طریق شـبکه تـامین گـردد، همچنـین،     هایی که عمومیآوريسازمان توسعه داده و سایر فن
سـازي  سـازي و تجـاري  عبارتی، این راهبرد، تلفیقـی از شـبکه  به. هاي کسب شده، تجاري شوندآوريفن

بر اساس تعریف، نوآوري باز عبارت . ، است...هوشمندانه در جهت افزایش چابکی، افزایش نرخ نوآوري و 
منظـور سـرعت بخشـیدن بـه     از جریانات درونی و بیرونـی دانـش بـه   ) سودمند(استفاده هدفمند : است از
ـ ]. 10[هاي داخلی و گسترش بازارهـا بـراي اسـتفاده بیرونـی از نـوآوري      نوآوري     اوت نـوآوري بـاز بـا    تف
که نوآوري بـاز عـالوه   سازي، یک رابطه بیرون به درون است در حالیسازي در این است که شبکهشبکه

  . شودآوري نیز میبر رابطه بیرون به درون، شامل رابطه درون به بیرون به منظور تجاري سازي فن
لـذا، ایجـاد،   ]. 3[گـذار اسـت   جدید تـاثیر ي محصوالت  دهند که نوآوري باز بر توسعه تحقیقات نشان می

ي محصـوالت در فضـاي    هـاي توسـعه  تواند ضریب موفقیت طرحهایی توانا میمدیریت و رهبري شبکه
هاي توسـعه، آزمـون، سـاخت،     ي محصول جدید در صنعت فضایی فعالیت توسعه. نوآورانه را افزایش دهد

هـاي  براي چنین منظوري، احتیاج به توسعه قابلیت. دگیر عملیات، پشتیبانی و آموزش و بهبود را در برمی
ي محصول جدیـد خواهـد    هاي توسعه هاي موجود در سطح مدیریت طرحجدید و تقویت برخی از  قابلیت

فضـاي   سـمت  بـه  دارد، هاي خـود  مجموعه و ها آوريفن در که زیادي تنوع علت به فضایی صنعت. بود
 توسـعه سـازي،   شـبکه . نموده اسـت  کنندگان حرکت تامین و همکاران هاي نوآوري باز و استفاده از شبکه

 ایجاد فضاي نوآوري باز و نهایتـاً موفقیـت   در سزاییبه تاثیر تواند می هاشرکت دیگر با همکاري و شبکه
براي برقـراري ارتبـاط و همکـاري بـا شـبکه همکـاران در       ]. 23[باشد  داشته جدید ي محصوالت توسعه

، 2سپاري ، برون 1هاي مختلفی مثل عقد قراردادهاي تحقیقاتی، همکاري مشترك شصنعت فضایی، از رو
انـد از کـاهش عـدم    سـازي عبـارت   ترین اهـداف شـبکه  مهم. گردد استفاده می... مشارکت در مدیریت و 

کاهش هزینه مبادالت، کسب منابع ضروري مورد نیاز، شناسایی فرصت و ایجاد نـوآوري  ، ]18[اطمینان 
  .]8[ي محصول جدید و انعطاف پذیري  ، توسعه]23[بازار  مورد نیاز

ي محصول جدید در این صنعت، استفاده مـوثر از شـبکه همکـاران و     هاي توسعه با توجه به اهمیت طرح
ي محصـول   هـاي توسـعه   تعامل با شبکه در فضاي نوآوري باز، تاثیر مثبتی بر اثربخشی و موفقیت طـرح 

گ و هوژینگ در تحقیق خود نشان دادند که نـوآوري بـاز اثـر مثبتـی بـر      عنوان نمونه چن به. جدید دارد
                                                        

١- Joint Venture 
٢- Outsourcing 
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همچنین نوآوري باز و بهره مندي از منابع خارجی . ها و کاهش زمان رسیدن به بازارها دارد کاهش هزینه

]. 12[دهد  ي محصول جدید را افزایش می آوري، عملکرد توسعههاي مشتریان و فن نظیر دانش افراد، ایده
هایی که فرآیند نوآوري باز را با بر عهده گرفتن دانش از محیط خـارجی و اسـتفاده    بر این، شرکتعالوه 

هایی که تنها بر منابع داخلی سازمان  دهند، نسبت به شرکت سازي را ارایه می ها براي تجاري سایر شرکت
ي  هـاي توسـعه  طـرح  بنابراین، براي افزایش ضریب موفقیـت ]. 7[کنند، سودآورتر خواهند بود  تمرکز می

محصوالت جدید در سطح صنعت فضایی و با تاکید بر برنامه راهبـردي ایـن صـنعت، بایسـتی رویکـرد      
  . سازي و نوآوري باز مورد استفاده قرار گیرد شبکه

محققین نیز بر این موضوع . هایی هستیمبراي استفاده از رویکرد نوآوري باز، نیازمند برخورداري از قابلیت
و ] 9[دانـد   هاي سازمانی براي نـوآوري بـاز را مهـم مـی     عنوان نمونه چسبرو، وجود قابلیت به. رندتاکید دا

یابی به مزایاي بازبودن مرزهاي سازمان در بهره بـرداري از نـوآوري را مسـتلزم وجـود     بارباروکس، دست
هـایی بـراي    کـه وجـود قابلیـت   ) 2012(همچنین است نظـر میـو و همکـاران    ]. 5[داند هایی میقابلیت
  ]. 23[دانند  هاي رقابتی، ضروري می ها را براي ایجاد مزیتسازي شرکتهاي شبکه فعالیت

ي  دهـد و بـراي توسـعه    ي محصـول جدیـد را افـزایش مـی     که نوآوري باز، عملکرد توسعهبا توجه به این
) آوريمشتریان و فنهاي  منابع خارجی نظیر دانش افراد، ایده(محصول جدید نیازمند رویکرد نوآوري باز 

، ]18،5،9[هاي سازمانی براي نوآوري بـاز مهـم و ضـروري اسـت      ، و از طرفی وجود قابلیت]11[هستیم 
تـوان بـه موفقیـت    هاي مناسب در مدیریت طرح نمـی  مهمترین چالش این است که بدون توسعه قابلیت

  . ي محصوالت جدید در فضاي نوآوري باز اطمینان داشت توسعه
از جملـه  . 1هاي متعددي صورت گرفته استهاي مورد نیاز در فضاي نوآوري باز پژوهش قابلیتدر زمینه 

این موارد بـه  . اشاره نمود) 2010(، هافسبرینک و همکاران)2011(، بارباروکس)2006(می توان به چسبرو
در این فضـا   هاي مدیریت طرح هاي سازمان مادر در فضاي نوآوري باز اشاره داشته ولی به قابلیت قابلیت
فضاي نوآوري باز از خالهاي دانشی است (هاي مدیریت طرح  به عبارت دیگر قابلیت. اي نشده است اشاره

  . شود که در این پژوهش به آن پرداخته می
هاي توسـعه  این صنعت با توجه به ماهیت طرح. این تحقیق در صنعت فضایی کشور انجام پذیرفته است

هاي باال است، ناگزیر است براي کاهش زمـان  ه، دانش بنیان و با پیچیدگیآورانفن کهمحصول جدید آن
هـاي  توانمندي  گذاري و اکتساب دانش، از هاي سرمایههزینه تحقق محصول، افزایش کیفیت و کاهش

بر این اساس، حرکت به سمت رویکرد نـوآوري بـاز و اسـتفاده از    . خارج از مرزهاي سازمان استفاده نماید
ایـن تغییـر از توسـعه    . عنوان یکی از راهبردهاي کلیدي این صنعت قرار گرفتـه اسـت  همکاران بهشبکه 
هاي دیگـر اگـر   آوري و توانمندي افراد و شرکتزا و استفاده از دانش، سرمایه، فنزا به توسعه بروندرون

جـر بـه موفقیـت    هاي الزم مهیا نباشد ممکن است نه تنهـا من طور مناسب مدیریت نشود و زیر ساختبه
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در چنـین  . گردد ممکن است روند توسعه محصوالت جدید را با مشکالت جدیدي مواجه سـازد بیشتر نمی

ي محصوالت جدید در این  هاي توسعه هاي الزم را براي مدیریت طرح شرایطی، اگر هسته داخلی، قابلیت
ان و به تبع آن موفقیت سازمان ها در سازم توان به افزایش موفقیت این طرح فضاي جدید داشته باشد، می

تواند به دلیل فقدان چنـین   ها می این در حالی است که عدم موفقیت برخی طرح. بین بودامیدوار و خوش
دنبـال  بنـابراین، در ایـن تحقیـق بـه    . هاي الزم براي شرایط جدید در صنعت فضایی کشور باشـد  قابلیت

ي محصـوالت جدیـد در فضـاي     هاي توسـعه  طرح هایی هستیم که براي مدیریت موفق شناسایی قابلیت
هاي زیادي در صنعت فضایی کشور  که، طرحخصوصاً این. نوآوري باز در صنعت فضایی ایران مورد نیازند

بنابراین، سـوال  . در حال انجام است و به ناگزیر صنعت فضایی در حال حرکت به سمت نوآوري باز است
ي محصـوالت جدیـد    ي مدیریت طرح موثر بر عملکرد توسعهها قابلیت"اصلی این پژوهش این است که 

   "در فضاي نوآوري باز در صنعت فضایی کشور، کدامند؟
هـاي فضـایی، از    ها و پـروژه  هاي مدیریت طرح در سطح طرح منظور شناسایی قابلیتدر این پژوهش، به

چهار طـرح نسـبتاْ موفـق    بدین منظور . پردازي داده بنیاد استفاده شده استروش پژوهش کیفی و نظریه
هاي طرح منتخب از صنعت فضایی و با ماموریت توسعه سامانه 4این . انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند

آوري جمع. هاي خارج از سازمان اجرا شده اندفضایی بوده که با رویکرد نوآوري باز و استفاده از توانمندي
کاران و نهادهاي سازمان فضایی، صنایع وابسته، پیمانافته در ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار ی داده

مند، طـی  پردازي داده بنیاد نظامبا استفاده از نظریه. صورت گرفته است، 1392وابسته به صنعت در سال 
سه مرحله کد گذاري باز، کدگذاري محوري و کد گذاري انتخابی، مفاهیم و مقوله ها کد گذاري و روابـط  

شکل قضایاي حکمی احصاء گردید و در نهایت این قضایا به صورت مدل نظري ارایـه شـده    بین آنها در
  .مدل نظري مقدماتی سپس با کمک خبرگان در گروه هاي کانونی اصالح و تایید گردید. است

شـود کـه در آن بـه بررسـی نـوآوري بـاز، مـدیریت طـرح،          در ادامه مبانی نظري پژوهش مطرح مـی    
پردازیم و پـس از معرفـی مختصـر روش تحقیـق،      هاي مدیریت طرح می ي باز، قابلیتهاي نوآور قابلیت

هاي بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل و جمع بندي قرار گرفته و نتایج در قالب مدل و جداول ارایـه   داده
  . شوند می
  
 مبانی نظري -2

مفـاهیم تئوریـک   شود که شامل دو بخش اصلی بررسی در این بخش، مبانی نظري پژوهش بررسی می
  .است) هاي نوآوري باز و مدیریت طرح شامل قابلیت(ها  ، و انواع قابلیت)شامل نوآوري باز، مدیریت طرح(
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 بررسی مفاهیم تئوریک -1-2

  نوآوري باز -1-1-2
بـا جسـتجوي   . را مطرح کـرده اسـت   1، براي اولین بار اصطالح نوآوري باز2003هنري چسبرو، در سال 

اي از  رسیم که شامل طیـف گسـترده   میلیون نتیجه می 2گر نوآوري باز در گوگل اسکوالر، به بیش نشان
 1800کتاب نوآوري باز چسبرو بـالغ بـر   . شود می... ها مثل اقتصاد، روان شناسی، علوم اجتماعی و  رشته

نـوآوري بـاز پـارادایمی    ]. 20[را به خود جلب کرده است  سال داشته و توجه محققین 7ارجاع را تنها در 
هاي داخلی استفاده نمایـد و      هاي خارجی همانند ایده تواند و باید از ایده کند شرکت می است که فرض می

نگرنـد بایـد مسـیرهاي داخلـی و خـارجی را بـراي        شان میآوريها به پیشرفت فنگونه که شرکتهمان
  ]. 10[خاب نمایند دستیابی به بازار انت

. شـود  اهمیت نوآوري باز در این است که در درجه اول، نوآوري بـاز باعـث بهبـود عملکـرد شـرکت مـی      
همچنین در نوآوري باز امکان و اختیار استفاده از محققین و سرمایه انسانی کـه در خـارج از سـازمان در    

بیشـتر از محـیط خـارج از سـازمان      آوریم و این باعث امکـان اسـتفاده   حال فعالیت هستند را بدست می
  ]. 3[شود  می
هـاي نوآورانـه را از محـیط     مرزهاي سازمان برداشته شده و سازمان قابلیت دریافـت ایـده   باز، نوآوريدر 

 نچهآ معادل نقشی ،بیرونی دانشهمچنین، . آورد کند بدست می اي که در آن فعالیت می پیرامونی و شبکه
بسته، سازمان محدود  نوآوري در. کندیم ایفا شود،یم حاصل پیشین هاييزسامومفه در درونی دانش از

 محل شرکت،و  دنکمی بازيرا  مکمل و مفید نقشی بیرونی دانش و مقید به داخل مرزهاي خود است و
  ]. 10[است  اصلی هدف شرکت، داخلی هايفعالیت و ينوآور

  مدیریت طرح -2-1-2
صورت هماهنگ مدیریت و کنترل میهاي به هم مرتبط که بهپروژه اي ازعبارت است از مجموعه 2طرح

یـابی نیسـت را   هایی که از مدیریت یکایک آنهـا قابـل دسـت   شوند تا از این طریق بتوان منافع و کنترل
که ) مثل مدیریت طرح( مرتبطهاي  فعالیتها، عناصري از  عالوه بر پروژه ها ممکن استطرح. کسب کرد

عبـارت اسـت از    3مدیریت طـرح  ].24[هاي یک طرح هستند را در برداشته باشند پروژهخارج از محدوده 
مسـئولیت  . یابی به اهداف و عواید استراتژیک طرحدست براي چندین پروژه،متمرکز  مدیریت هماهنگ و

 ،هـا  ست از شناسایی، توجیه منطقی، پایش و کنترل ارتباطات داخلی بین پروژها اساسی مدیر طرح عبارت
پروژه در  سهم هرتحقق ها که بر طرح اثر دارند و پیگیري  وجود آمده بین پروژههرسیدگی به مشکالت ب

 . منافع سازمانی طرح
  

                                                        
١ . Open Innovation 
٢ . Program 
٣ . Program Management 
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 هاانواع قابلیت -3-1-2

  هاي نوآوري باز  قابلیت - 
انجام کارگیري منابع دیگر به سازد با بهها را قادر میهاي سازمانی، منبع سازمانی است که سازمانقابلیت

تـوان تلفیقـی از   قابلیـت را مـی  ]. 21[اقداماتی بپردازند که منجر به نتایج مورد انتظار براي سازمان گردد 
ها و فرآیندهاي سازمانی و الزامات موردنیاز براي انجام اقدامات و تصـمیمات  دانش و مهارت افراد، روتین

ها اي از روتینافراد سازمان، بلکه در مجموعه تنها در ذهنعبارت دیگر، قابلیت سازمانی نهبه. تعریف کرد
دهند، وجـود   و فرآیندهاي سازمانی و ابزارهایی که ارتباطات درون سازمانی و رفتارهاي افراد را شکل می

افـراد   مهـارت  و تعریفی که در این تحقیق از قابلیت مدنظر قرار گرفته عبارت است از دانـش ]. 15[دارد 
. سـازمان  تصـمیمات  و اقـدامات  بـراي  نیـاز  مـورد  الزامات و سازمانی رآیندهايها، ف و روتین )شایستگی(

ها انجام شده که در ادامه به برخـی   هاي مورد نیاز سازمانتحقیقات متعددي در خصوص شناسایی قابلیت
  . شود ها اشاره می از این قابلیت

آوري، شـناخت  محصـول و فـن  که شامل برنامه ریزي ) 2006(هاي نوآوري باز هنري چسبرو قابلیت) الف
سـازي و مـدیریت    آوري، مدیریت فکري، مدیریت دانش، شـبکه بازار و پیش بینی نیازهاي بازار، رصد فن

 ].9[شود  می...) برند، تامین مالی، تجهیزات تولید، شبکه توزیع و (هاي مکمل شبکه و دسترسی به دارایی
هـاي طراحـی سـازمان و سـاختار      ه شـامل قابلیـت  کـ ) 2011(هاي نوآوري باز پیر بارباروکس قابلیت) ب

هـاي   بخش و مکانیزمسازمانی، مدیریت دانش، مدیریت تطبیقی و ظرفیت اجراي سیستم مشوق و انگیزه
هـا   هاي پراکنده و انطباق مسـتمر آن  هاي رسمی و غیررسمی در درون این زمینه مدیریت نظیر همکاري

  ].5[همزمان با توسعه پروژه است 
هـاي   ، شامل سه بعـد اصـلی شایسـتگی   )2010(هاي سازمان براي نوآوري باز هافسبرینک  ستگیشای) ج

 ].19[شود  هاي همکاري و ظرفیت جذب می سازمانی، آمادگی سازمانی، قابلیت

  
  ]19[هاي سازمانی براي نوآوري باز  شایستگی -1 شکل

ترتیب زیر ها را به اي از این قابلیت خالصهتوان  هاي موثر، می با بررسی ادبیات موجود در خصوص قابلیت
اند اند عبارت هاي قبلی مورد شناسایی قرار گرفته هایی که در پژوهش براین اساس، قابلیت. مشخص نمود

ظرفیت جذب
شناسایی•
جذب•
انتقال•
بهره برداري•

قابلیت هاي همکاري
همکاري درونی•
قابلیت هاي شبکه سازي•
همکاري داخل به خارج و خارج •

به داخل

آمادگی سازمانی
بازبودن فرهنگی سازمان•
قابلیت هاي پویا براي تغییر سازمانی•
فرآیندها و ساختار سازمانی موثر•
ارتقاي فناورانه•
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  :از

  هاي مختلف هاي مورد بررسی در پژوهش خالصه قابلیت -1 جدول

  نوع طبقه بندي  هاي شناسایی شده قابلیت  محقق

  2006چسبرو، 
-فرآیند، شناخت و پیش بینی نیاز بازار، مـدیریت فـن   -ریزي محصول برنامه

سـازي و مـدیریت شـبکه،     آوري، مدیریت فکـري، مـدیریت دانـش، شـبکه    
  ]9[هاي مکمل  دسترسی به دارایی

از منظر فراینـد توسـعه   
  محصول

باربــــــاروکس، 
ــاختار و از منظــــر   ]5[هاي انتخاب، مدیریت دانش، مدیریت تطبیقی  قابلیت  2011 ســ

  مدیریت دانش

هافســــبرینک، 
  ]19[هاي همکاري، آمادگی سازمانی  هاي جذب، قابلیت قابلیت  2010

ــگ   ــر فرهنــ از منظــ
ــدیریت  ــازمانی و مـ سـ

  دانش
 

  هاي مدیریت طرح قابلیت - 
در راسـتاي اسـتفاده از   . هایی مورد نیـاز اسـت  ي محصوالت جدید، قابلیت هاي توسعه براي مدیریت طرح

هاي مناسبی وجود داشته باشـد تـا    در صنعت فضایی، الزم است در مدیریت طرح قابلیتشبکه همکاران 
ي محصـول جدیـد و    هاي توسـعه  بتوان از شرایط و فضاي ایجاد شده بهره بیشتري برد تا موفقیت طرح

را ] 5[ي محصـول جدیـد ،سـودآوري     ، افزایش عملکرد توسعه]12[کاهش هزینه و زمان رسیدن به بازار 
 :شرح زیر استهاي شناسایی شده در استانداردهاي مختلف بهقابلیت. داد افزایش

 
  هاي مدیریت طرح از نگاه استانداردهاي مختلف قابلیت -2 جدول

PMI () DD  PM  OGC () 
  مدیریت کیفیت  مدیریت منابع مدیریت یکپارچگی مدیریت یکپارچگی و انسجام

ــدوده   ــدیریت مح ــرو (م قلم
 )طرح

  مدیریت ریسک و نتیجه مدیریت ارتباطات محدوده مدیریت

  برنامه کسب و کار مدیریت ریسک مدیریت زمان بندي طرحمدیریت زمان
ــارکت دادن    مدیریت مالی مدیریت هزینه مدیریت کیفیت ــري و مشــ رهبــ

  ذینفعان
  سازمان طرح مدیریت ارتباطات مدیریت کیفیت مدیریت منابع طرح
  چشم انداز مدیریت ریسک منابع انسانیمدیریت  مدیریت ارتباطات

 مدیریت تشخیص منافع مدیریت سیستم مدیریت ارتباطات مدیریت ریسک
 طراحی و تحویل طرح  مدیریت استراتژیک مدیریت ریسک مدیریت تدارکات

 ریزي و کنترلبرنامه مدیریت سازمان پروژه مدیریت تدارکات  مدیریت مالی طرح
   مدیریت اهداف  مدیریت مهندسی سیستم  
    مدیریت فناوري اطالعات  مدیریت اکتساب نرم افزار  
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    مدیریت روابط  مدیریت لجستیک  
    مدیریت ارزش  مدیریت تست و ارزیابی  
      مدیریت تولید  
  

هایی است که توسط استاندارد  هاي شناسایی شده در مدیریت طرح، قابلیت ترین و معتبرترین قابلیتمهم
PMI   هـاي   در این استاندارد سازمان براي مدیریت مناسب طرح بایستی از قابلیت. شده استارایه

مدیریت ارتباطات طرح، مدیریت مالی طرح، مدیریت یکپارچگی و انسجام طرح، مدیریت تدارکات طـرح،  
بندي طرح و مـدیریت  مدیریت کیفیت طرح، مدیریت منابع طرح، مدیریت ریسک طرح، مدیریت     زمان

که با عنـوان مـدیریت موفـق     OGC1همچنین، در استاندارد ]. 24[طرح برخوردار باشد ) قلمرو(ه محدود
کند که یک طرح براي موفقیت، بایسـتی واضـح تعریـف     منتشر شده است، بیان می 2007در سال  2طرح

ی بدین معنا که در خصوص منابع مـورد نیـاز، مـدیریت منـابع و دسترسـ     . شود و راهبري باز داشته باشد
هاي مناسب و  ها و تطابق زمینه در حال تغییر سازمان نیازمند مذاکره و توافق است تا بتواند خروجی بدان

هایی هستیم که در فضاي دنبال شناسایی قابلیتدر این پژوهش بیشتر به. دست آوردمنافع مطلوبی را به
  .نوآوري باز در صنعت فضایی کاربرد بیشتري دارد

  
  شناسی پژوهشروش -3

این پژوهش از روش کیفی با راهبرد تئوري پردازي از چند مطالعه موردي و تجزیه و تحلیل داده ها بـه  
شناسـی اسـتقرایی   روش یـک  بنیـاد،  داده پردازينظریه. پردازي داده بنیاد، انجام شده استکمک نظریه

 هـاي از ویژگـی نظـري   گزارشی تا آوردمی فراهم گرپژوهش براي را امکان این که نظریه است کشف
ها  داده تجربی مشاهدات در را گزارش این پایه همزمان،طور به کهدرحالی دهد، موضوع پرورش عمومی

اي  مند و کیفی براي خلـق نظریـه   بنیاد، روشی نظامپژوهشی نظریۀ داده راهبرد]. 22[سازد می نیز محکم
پـردازد   واکنش موضوعی با هویـت مشـخص مـی   -است که در سطحی گسترده، به تبیین فرآیند و کنش

 جهـت  اسـت،  کیفی و مند نظام روالی بنیاد، داده پردازي توان اذعان داشت که نظریه در واقع می ].13[
 مفهومی خرد واقعی در سطح موضوع یک دربارة را کنش برهم یا کنش فرآیند، یک که اي نظریه تولید
) 1: (بنیاد معرفی نموده استسه رویکرد مختلف براي نظریۀ داده) 2003( 3کرِسوِل].14[کند  تشریحکلی 

رویکرد ظهوریابنده که مربـوط بـه   ) 2(شود، شناخته می 4مند که به رویکرد استراوس و کوربینطرح نظام
  .]13[ارایه شده است  1گرا که توسط چارمازرویکرد ساخت) 3(است و  5دیدگاه گالیزر

                                                        
١ . Office Of Government Commerce 
٢ . MSP: Mnaging Successful Programmes 
٣ Creswell 
٤ Strauss and Corbin 
٥ Glaser 
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اسـتفاده  » ي داده بنیـاد مند نظریـه  طرح نظام«یا همان » استراوس و کوربین«در این پژوهش از رویکرد 

کننـدگان و  هـاي مشـارکت  مندي آن در عین اتکا بر دیدگاه خردمایۀ گزینش این طرح، روش. شده است
بنیاد را ي دادهمند نظریهشاکلۀ کلی طرح نظام 1990استراوس و کوربین در سال . باشدمیهاي کیفی داده

بر اسـاس ایـن طـرح، بـراي تحلیـل      . به بیان تفصیلی و عملی آن پرداختند 1998ارایه کردند و در سال 
ي شـوند  سپر» 2کدگذاري باز، محوري و انتخابی«هاي کیفیِ گردآوري شده، الزم است تا سه مرحلۀ  داده

  ].26[یا تصویري عینی از نظریۀ خلق شده ارایه گردد  3تا در نهایت، پارادایمی منطقی
  سطح تحلیل، واحد تحلیل و قلمرو تحقیق -3-1

گر بـراي تجزیـه و تحلیـل    سطح تجزیه و تحلیل عبارت است از سطح و قلمرویی که محقق یا پژوهش
هاي استخراجی و یا نتـایج   حلکه راهطورينماید بهآوري شده انتخاب میمفاهیم نظري و اطالعات جمع

استنباط شده فقط در آن سطح قابل تعمیم بوده و تعمیم آن در سطوح باالتر یا پایین تر از سطح انتخابی 
هاي سازمان فضـایی   ها و پروژه این پژوهش در سطح طرح. براي تجزیه و تحلیل فاقد اعتبار علمی است

واحـد  . گرفته و نتایج حاصله، در آن سطح قابل ارایه و بررسی اسـت ي صورتهاشود و تحلیل تحلیل می
  .هاي قابلیت محصول جدید در سازمان فضایی کشور استتجزیه، المان

هاي مـدیریت  قلمرو موضوعی این مطالعه از سه عنصر اصلی توسعه محصول جدید، نوآوري باز و قابلیت
کاران و نهادهاي وابسته ت فضایی، صنایع وابسته، پیمانشود و قلمرو مکانی شامل صنعطرح تشکیل می

  .است 1392به صنعت فضایی در سال 
  
  
  
 

          
  
  

  محدوده نظري تحقیق -2 شکل
  
  
  

                                                                                                                                             
١ Charmaz 
٢  Open, Axial, and Selective Coding 
٣  Logical Paradigm 

 

توسعه 
محصول جدید

قابلیت هانوآوري باز

 صنعت فضایی
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  مراحل اجراي روش تحقیق -2-3

 انتخاب طرح هاي مورد مطالعه 
  شوندگان به روش گلوله برفیانتخاب نمونه ها بر مبناي نمونه گیري نظري و انتخاب مصاحبه 
  یـابی بـه کفایـت    تا دسـت  )کد گذاري و مقوله بندي(انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل داده ها

 نظري
 تدوین مدل نظري مقدماتی 
 اخذ نظر خبرگان به منظور اصالح و تایید مدل نظري 

  گیريجامعه، نمونه و روش نمونه -3-3
هـاي کیفـی از   ي گردآوري و تحلیل دادهاتی و سپس نحوهاین بخش ابتدا روش انتخاب موردهاي مطالع

منظور اتکا به روشی منسجم و سیستماتیک، در این تحقیق به. این موردهاي مطالعاتی تشریح شده است
پیـروي شـده    ]16[ 2گیـري نظـري  یعنی نمونه 1ها از رویکرد آیزنهاردت و گرائبنردر بخش انتخاب نمونه

هاي تحقیق و تعمیم نظـري آنهـا هسـتیم    هاي اکتشافی براي سوالدنبال پاسخدر این رویکرد، به. است
هاي احتمالی و انتخاب تصادفی انتظارات تحقیق را بـرآورده نخواهـد سـاخت و    بنابراین استفاده از روش

هـاي تحقیـق کـامالً    هایی انتخاب شوند که براي بیان شفاف روابط بین مفاهیم و سـازه بایست نمونهمی
گـر را در خلـق یـا    است کـه پـژوهش   3گیري هدفمندگیري نظري، نوعی نمونه نمونه ].16[باشند مناسب 

کشف نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظري آنها با نظریۀ در حال تکوین بـه اثبـات رسـیده اسـت، یـاري      
ول قابلیت هاي مدیریت طرح موثر بر عملکـرد توسـعه محصـ   (گیري نظري از رویدادها  در نمونه. کند می

رویم، با هدف کاوش رویدادهایی است کـه نشـانگر    اگر هم به سراغ افراد می. شود گیري می نمونه) جدید
گیري نظري تـا رسـیدن    نمونه ].26[هاي گوناگون مرتبط با پدیدة مورد بررسی در پژوهش هستند  مقوله
شواهد کـافی در خصـوص    اي است که در آن اشباع نظري مرحله. یابدادامه می 4ها به اشباع نظري مقوله
هاي جدیدي براي پـژوهش   هاي بیشتر، دادهي بین آنها بدست آمده باشد و بررسی نمونهها و رابطهمقوله

  ].17[به همراه نداشته باشد 
در این پژوهش چهار طرح توسعه محصول جدید در صنعت فضایی که سیستمی بوده و با رویکرد نوآوري 

این طرح ها با موفقیت به اتمام رسیده و امکان جمع . رد بررسی قرار گرفتباز مدیریت و اجرا شده اند مو
 . آوري اطالعات و بررسی داده ها میسر بود

نفرات مورد مصاحبه در این پژوهش، افرادي هستند که نقش مهمی در این چهر طرح را داشته و  شامل 

                                                        
١ Eisenhardt and Graebner  
٢ Theoretical Sampling 
٣ Purposive Sampling 
٤ Theoretical Saturation 
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  :افراد زیر می شوند

 مدیران ارشد سازمان  
 مدیران طرح 
  همکاران در این چهر طرح( شرکتهاي عضو شبکهمدیران( 
 افراد ستادي باالدستی به عنوان ناظر، ارزیاب و غیره 
 مدیران پروژه هاي طرح 
 مدیران و کارشناسان و افراد کلیدي طرح 
 پیمانکاران  

هـاي  گیـري گیري نظري، یکی از انوع نمونـه نمونه. شودگیري نظري استفاده میدر این پژوهش از نمونه
-کنندهمند، انتخاب آگاهانه شرکتگیري هدفنمونه. هدفمند است که در روش تحقیق کیفی کاربرد دارد

شـوند،  چین میگر دستها توسط پژوهشکنندهدر این روش، شرکت. گر استهاي خاص توسط پژوهش
در مـوردي  صورت مشخص داراي ویژگی و یا پدیده مورد نظر هستند و یا غنی از اطالعات چرا که یا به

هاي مورد مطالعه را طور مثال افرادي که سابقه مدیریت چندین طرح مشابه به نمونهبه(] 6[خاص هستند 
  ].27[ بر اساس هدف پژوهش استو انتخاب افراد ) داشته انتخاب گردیدند

ه ها مصـاحب در جدول زیر افرادي که از آن. مصاحبه اشباع نظري حاصل شد 29در این پژوهش با انجام 
  . اندشان در صنعت فضایی کشور توصیف شدهانجام شده به همراه جایگاه و موقعیت

هـایی رو در رو و عمیـق و بـا رویکـرد      هاي کیفی در این مرحله از پژوهش، مصـاحبه  ابزار گردآوري داده
  .اکتشافی و از نوع نیمه ساختار یافته بود

  مشخصات نمونه مورد بررسی در این پژوهش  -3 جدول
  تعداد نفرات مصاحبه شده  طرح 

  نفر 4  طرح شماره یک
  نفر 7  طرح شماره دو
  نفر 6  طرح شماره سه

  نفر 7  طرح شماره چهار
  نفر 5  )راهبري و نظارت ( مدیران ستاد 
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 : فرآیند انجام پژوهش -4-3

مـورد بررسـی و   در این تحقیق، از طریق مصاحبه با دست اندرکاران و مدیران طرح ها، وضعیت موجـود  
گـذاري و کامـل کـردن نتـایج     از نظر خبرگان نیز براي صحه. وضع مطلوب مورد سوال قرار گرفته است

  .تحقیق استفاده گردید
فـردي تـا    مصـاحبه  29با اسـتفاده از  (هاي تحقیق آوري دادهروش کار بدین صورت بوده که بعد از جمع

هـاي حاصـله، از فراینـد    ، بـراي تحلیـل داده  )خبرگـان رسیدن به اشباع نظري و مصاحبه گروه کانونی با 
    اي دادة متنـی و پراکنـده بـه    کدگذاري فرایندي اسـت کـه طـی آن مجموعـه    . کدگذاري استفاده گردید

 1این امر معموالً با مشخص کـردن مضـامین کدگـذاري بـاز    . گرددهایی با معنی و مفهوم تبدیل میداده
  ].1[ادامه می یابد   3و نهایتاً کد گذاري گزینشی 2شروع و با کدگذاري محوري

هـا مـورد بررسـی قـرار     ها پس از انجام مصاحبه، تمـامی مصـاحبه  در این پژوهش، به منظور تحلیل داده
این داده هـا  "و پرسش مداوم در این مورد که  4گرفتند و در مرحله بعد با استفاده از روش مقایسه کردن

شایان ذکر است انجـام تحلیـل   . اندعناوین مفهومی دریافت شده "ي دارد؟با چه مفهومی مشابهت بیشتر
همچنـین در هـر   . صورت گرفت mind managerو  Atlas.tiدر بخش کیفی، با استفاده از نرم افزار 

عنـوان  مصاحبه، نکات جدیدي از سوي افراد مصاحبه شونده مطرح می شد که پس از اتمام مصـاحبه، بـه  
روش کار نیز بدین ترتیب بود که پـس از  . شدی به دستاوردهاي پژوهشی اضافه میافزوده نظري و دانش

. سازي شده و نکات و دستاوردهاي جدید، به نتایج قبلی اضافه شدنداتمام هر مصاحبه، آن مصاحبه پیاده
براي تکمیل اطالعات گردآوري شده، در مصاحبه هاي بعدي، خالء ها . در نهایت مدل نهایی تکمیل شد

اي به موضوعی کمتر توجه شد، در مصاحبه هاي بعـدي،  در واقع اگر در مصاحبه. مورد بررسی قرار گرفت
  .بطور جدي بر روي آن موضوع تمرکز می گردید

  جمع بندي فرآیند اجراي تحقیق و تحلیل دادها -5-3
. پـژوهش اسـت   هاي کیفی، ارزیابی پس از انجـام یابی به روایی و پایایی در روشترین روش دستمهم

یابی به نتایج، مجدداْ آنهـا را  گر پس از دستمنظور از ارزیابی پس از انجام پژوهش آن است که پژوهش
هـا و  در این پژوهش نیز یافتـه . قرار دهد...) خود، مصاحبه شوندگان، خبرگان و (مورد بررسی و قضاوت 

قرار گرفت تا نتایج به دقّت مورد بررسی نتایج براي بررسی مجدد، در اختیار خبرگان و مصاحبه شوندگان 
  .قرار گیرند

  
  

                                                        
١ Open Coding  
٢ Axial Coding  
٣ Selective Coding  
٤  comparative 
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  روایی

گیري توانسته است خصیصه و آن ویژگی که ابـزار بـراي آن   آن است که آیا ابزار اندازه 1مقصود از روایی
، داشـتن یـک طـرح اجرایـی     )2003( 2یـین . طراحی شده است را اندازه گیري کند؟ به اعتقاد رابـرت ك 

تواند مشـکالت ناشـی از عـدم پایـایی     مند براي تحقیقات کیفی تا حد زیادي میو روش نظام) پروتکل(
پروتکل، یک تدبیر یا شیوه اجرایی براي باال بردن درجـه اعتبـار   . هاي این تحقیقات را کاهش دهدیافته

]. 29[گر در طـول تحقیـق اسـت    راهنمایی پژوهشتحقیقات کیفی است و هدف آن هدایت و ) 3پایایی(
مند نظریه داده بنیاد و پیروي گر در این تحقیق بر این بوده است تا با استفاده از طرح نظامتالش پژوهش

در ایـن پـژوهش   . از روشی مکتوب و منسجم در تمامی مراحل آن، پایایی الزم براي نتایج محقق گردد
-ها و نظر مشـارکت ي و انتخابی با استفاده از تحلیل محتواي مصاحبهتمامی مراحل کدگذاري باز، محور

براي اطمینان بیشتر از روایی و پایاییِ پارادایم کدگـذاري در ایـن   . کنندگان در پژوهش انجام شده است
بار نیز توسط یک محقق گر و یکتحقیق، متن هر مصاحبه و مراحل کدگذاري چندین بار توسط پژوهش

هـاي تحقیـق از منظـر    براي اطمینـان بیشـتر از صـحت یافتـه    . 4مرور شد) ز تیم تحقیقخارج ا(مستقل 
نفـر خـارج از تـیم تحقیـق،     کنندگان و یـک ، تعدادي از مشارکت)روایی(و خوانندگان  5کنندگانمشارکت

ـ   . پارادایم کدگذاري در این تحقیق را بازبینی و نظر خود را در ارتباط بـا آن ابـراز کردنـد    ن بـر اسـاس ای
-بندي بعضی از مقولهنظرات، بسیاري از مقوله هاي شناسایی شده توسط محقق تأیید اما چگونگی دسته

هاي شناسایی شده در مرحلۀ کدگذاري باز و محوري بازنگري و تغییراتی جزئی در روابط مدل پیشنهادي 
  .ایجاد شد

هـاي تثلیـت، نظیـر    ده از تکنیکاستفا. از جمله عوامل تعیین کننده روایی در تحقیقات کیفی، دقت است
در هر مرحله از این پـژوهش اسـتفاده   ] 4[استفاده از منابع تاییدگر، طی فرآیند جمع آوري و تحلیل داده 

توسط محقـق، در هـر مرحلـه از    ] 4[آوري و تحلیل داده خود بازبینی محقق طی فرآیند جمع. شده است
  . رحله از فرآیند تحقیق توسط محقق بازبینی شدنددست آمده در هر مهاي بهتحقیق انجام شد و داده

یابی به روایی مناسب، عالوه بر تجـارب و تخصـص اسـاتید    توان گفت که براي دستطور خالصه، میبه
هـاي  گر در زمینه موضوع این پژوهش، براي اطمینـان بیشـتر از صـحت یافتـه    راهنما، مشاور و پژوهش

یابی به نتایج را بازبینی کرده و نظر خبرگان موضوع، مراحل دستکنندگان و تحقیق، تعدادي از مشارکت
  .ایشان نیز اعمال شده است

  تحلیل خبرگان با استفاده از گروه کانونی
هاي یابی به روایی مناسب در این پژوهش و افزایش اعتبار مدل استخراج شده، عالوه بر روشبراي دست

                                                        
١  Validity 
٢ Robert K. Yin 
٣ Reliability 
٤ Peer Examination  
٥ Member Checking 
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همچنـین  . د و خبرگان در هر مرحله از کار استفاده شده اسـت هاي ارزشمند اساتیفوق، از نظر و راهنمایی

تدبیري اندیشیده شد تا خبرگان صنعت فضایی کشور در یک جلسه با یکدیگر در خصوص نتایج استخراج 
روش کار نیز به صورت اسـتفاده از گـروه   . شده، با حضور اساتید مشاور و ناظر، به بحث و گفتگو بنشینند

هـاي  ذکر است تشکیل این گروه کـانونی عامـل مهمـی در تصـدیق و تاییـد یافتـه      الزم به . کانونی بود
خبرگان در این تحقیق . دست آمده، مشاهده نشدگر بوده است و تغییر عمده و اساسی در نتایج بهپژوهش

داراي مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر، حداقل ده سال تجربه کاري در صـنعت فضـایی و طـرح هـاي     
  .دید و آشنا با مفاهیم اولیه تحقیق انجام شده بوده اندتوسعه محصول ج

  پایایی 
منظور از پایایی آن است که آیـا ابـزار   . گیري استهاي فنی ابزار اندازهترین ویژگی، یکی از مهم1پایایی
یـابی بـه پایـایی در ایـن     کنـد؟ بـراي دسـت   هاي متعدد، نتایج یکسانی حاصل میگیري در بررسیاندازه

شناسد و در تمامی مراحل انجام مصاحبه، هاي مفهومی خود را کامالَ میگر پیش داشتهپژوهشپژوهش، 
جاکـه رویکـرد   در واقع از آن. هاي خود را در مصاحبه بروز ندهدسعی کرده است تا تجارب و پیش داشته

نداشـته   گر نقشی موثر و تعیین کننده در پـژوهش ها، اکتشافی است، سعی شده است تا پژوهشمصاحبه
گـران همکـار   ؛ از پـژوهش )انتخابی(همچنین، در مراحل مختلف کدگذاري باز، محوري و گزینشی . باشد

هـا را شناسـایی کـرده و بخشـی از     گران بتوانند بدون دخالت محقـق، مقولـه  استفاده شد تا این پژوهش
گـر  گـذاري کـه پـژوهش   هاي کدگذاري شده با کدبدین ترتیب از مقایسه مقوله. کدگذاري را انجام دهند

بدین ترتیب، دالیل اخـتالف  . توان موارد اختالف را آشکار ساختاصلی این تحقیق انجام داده است، می
از طرفی دیگر، داشتن یک ]. 2[افزاید نتایج محقق با همکار پژوهشی آشکار شده و به پایایی تحقیق می

تواند مشکالت ناشی از عدم پایـایی  ادي میمند براي تحقیقات کیفی تا حد زیو روش نظام 2طرح اجرایی
جا که روش تئوري داده بنیاد هنجاري، مراحل مشخص و از از آن. هاي این تحقیقات را کاهش دهدیافته

شـود و تمـامی مراحـل ایـن     مند و ساختار یافته اجرا مـی صورت کامالً نظاماي دارد و بهپیش تعیین شده
دست آمـده از  تواند پایایی الزم را براي نتایج بهشود، میفاده میپژوهش، از روشی مکتوب و منسجم است

  .تحقیق، محقَّق گردد
دست آمده حاصل از مصاحبه، کدگذاري نهایی زیر براي متغیرهاي مورد بررسی بـه  هاي به بر اساس داده

  .دست آمدشرح جدول زیر به
هاي انجام هاي میدانی و تحلیلبررسی هاي انجام شده وهاي حاصل ازمصاحبهجداول ذیل بر مبناي داده

  .دست آمده استهاي باز، محوري و گزینشی بهشده از طریق کدگذاري
  

                                                        
١  Reliability  
٢  Protocol 
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  قابلیت هاي مدیریت طرح: قابلیت هاي نهایی استخراج شده براي مقوله محوري  -4 جدول

  ردیف
ــاي  قابلیته

  اصلی
ــت ــايقابلیـ  هـ

  تعریف  )فرعی(زیرمجموعه 

1  
ــدیریت  مـــ
یکپارچگی و 

  تغییرات

شناسایی و مدیریت تغییرات و ردیابی تغییرات مصوب در سطح شـبکه    مدیریت تغییرات
  پیمانکاران 

استانداردســـــازي در 
  شبکه  

در تعامـل بـا شـبکه و    ... هـا و   هـا و فراینـد   ها، فرم سازي رویه استاندارد
هـاي   پیمانکاران و تعریف ادبیات مشترك و الزامات تخصصی در حـوزه 

  فنی و مدیریتی  

ایجاد چارچوب مشخص و مهندسی به منظور ایجاد یکپارچگی در سطح   مهندسی سیستم
  کل پروژه و در تعامل با پیمانکاران و همکاران 

مدیریت تغییرات فنی و فراینـد تصـویب و ردیـابی تغییـرات و جریـان        مدیریت پیکره بندي
  اطالعات مربوطه در تعامل با شبکه و پیمانکاران 

2  
شکســـــت، 
تعریــــف و  
ــل  تحویــــ

  کار گیري

ــه  شکســت کــار و تهی
WBS  

اي کـه   هاي کاري مناسب به گونـه  قابلیت شکست پروژه و تعریف بسته
هاي پیمانکاران و همکاران پوشانی و موازي کاري در فعالیتترین همکم

  .ایجاد گردد

متره و برآورد و قیمت 
  گذاري 

و  هـا  قابلیت تخمین و برآورد حجم کار، منابع و زمان مورد نیاز، ریسـک 
ها و همچنین مکانیزمی براي قیمت گـذاري و لحـاظ نمـودن     پیچیدگی

  حاشیه سود مناسب براي پیمانکاران

  RFPتعریف و تهیه 
به طور کامل به طوري که پیمانکاران بتوانند متره و بـرآورد   RFPتهیه 

ها تبیـین شـده    مناسبی از زمان و هزینه داشته و کلیه الزامات و خواسته
  باشد

  تحویل گیري کار
ها و نحوه و شرایط تحویل گیري در هنگام  صحیحی از خروجی تعریف

عقد قرارداد و تعیین شاخص از ابعاد مختلف کیفی، عملکردي، کارکردي، 
همچنین ...  ایمنی، طول عمر، شرایط محیطی و ابزارهاي اندازه گیري و 

  داشتن مکانیزم مناسبی براي تحویل گیري رسمی کار 

3  
ــدی ریت مـــ

دانـــــش و 
  فناوري

آوري اعم از سخت افزار، نرم افـزار، مسـتندات،   انتقال کامل دانش و فن  انتقال دانش و فناوري
  از بیرون  به درون و بالعکس.. آموزش و معارت و 

ــت  ــر مالکی مــدیریت ب
  فکري

 و اختراعـات  ثبـت  بـراي  مناسـب  ساخت و زیر فکري مالکیت مدیریت
  عادالنه بر منافع حاصل از آن ها و توزیع و کنترلها  نوآوري

مـــدیریت دانــــش و  
  فناوري در شبکه

هـاي توسـعه یافتـه در شـبکه      شناسایی و مدیریت بر دانش و فنـاوري 
  .آوري به سازمان منتقل نگرددمخصوصا در مواردي که این دانش و فن

4  
تـــــــدوین 
ــتراتژي  اســ
ــب  مناســــ

ــامین  ــاب روش ت انتخ
سازمان داخل (مناسب 

  )یا در شبکه

داشتن مدل مناسب براي تصمیم گیـري در خصـوص نحـوه توسـعه و     
هـاي کـالن و    سو بـا سیاسـت  هم)  زازا و بروندرون( اکتساب فناوري 

  هاي کلیدي  آوريتمرکز بر فن
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همکـــاري و 

  برونسپاري
انتخاب روش همکاري 

نوع قـرارداد و  (مناسب 
  )نحوه پرداخت

هاي همکاري و نحوه پرداخت به صورتی که توزیع مناسبی تنوع در روش
  . برد ایجاد گردد-از ریسک اتفاق افتاده و رابطه برد

5  
ــدیریت  مـــ
قــــرارداد و 

  دعاوي

ــرارداد و   ــدیریت قـ مـ
  دعاوي

ثبت و نگه داشت اطالعات قراردادي و مـدیریت بـر اجـراي قـرارداد و     
هـا بـا مفـاد     خروجـی ها و همچنین تطابق  تغییرات قراردادي و پرداخت

قرارداد و مدیریت بر تغییرات و موارد انحرافی از قراردادها و مراقبـت از  
  هاي ناشی از انها پرداخت هزینه و خسارت

ــذیري در  ــاف پـ انعطـ
  قرارداد

تضامین، تغییرات، سطوح اختیارات و ( پذیري در الزامات قرارداديانعطاف
به نحوي که امکان مدیریت بر میناي مصالح پـروژه و طـرح وجـود    ...) 

داشته و منافع بیشتري را بتوان کسب نمود و همچنـین لحـاظ نمـودن    
  هاي تشویقی مناسب در قراردادها  سیستم

ــتاندارد ــازي در  اسـ سـ
  قراردادها

مالکیـت فکـري،   (ها و الزامات قـراردادي  استانداردسازي فرمت، پیوست
  ...)حفظ و نگهداري اطالعات و 

ــدیریت   6 مـــ
  شبکه

ــار  ــاب پیمانکــ انتخــ
  مناسب

هاي  انتخاب پیمانکار مناسب و تصمیم گیري بر مبناي پارامترها و ارزیابی
اطمینان ... از پیش تعریف شده به نحوي که از ابعاد مختلف فنی، مالی و 

  .حاصل گردد
ــدت   ــداري بلندمـ پایـ

  روابط
برد و ایجاد رابطه پایدار بلند مـدت و توجـه بـه منـافع     -ایجاد رابطه برد

  طرفین در بلند مدت 

کنترل کیفی و نظارت 
  بر شبکه

با توجه به اهداف  و نظارت بر پیمانکاران ارزیابی براي مناسب وجود نظام
شبکه و کنترل کیفیـت فراینـدي و    و ماموریت مشخص شده و روابط با

  محصولی

7  
بودجه بندي 
و تــامین بــه 
موقع منـابع  

  مالی

هـا و   هـا و پـروژه   بودجه بندي مناسب جهت مدیریت منابع مـالی طـرح    بودجه بندي 
  ها  ها و دریافت پرداخت

تامین منابع و انضـباط  
  مالی

مطـابق بـا    تامین به موقع منابع مالی و پرداخت به موقع به پیمانکـاران 
  ریزي دقیق در مباحث مالی قرارداد و ایجاد نظم و برنامه

ــدیریت   8 مـــ
  ارتباطات

  حفظ امنیت اطالعات
جلوگیري از نشر و پراکندگی اطالعات بـه افـراد غیـر ضـرور، تعریـف      
مناسبی از طبقه بندي اطالعات، ایجاد مکانیزمی که عالوه بر استفاده از 

  جلوگیري شودتوانمندي شبکه، از نشر اطالعات 

هاي استاندارد در ارتباط به شبکه  تعریف برنامه مناسب و الگوها و فرمت  برنامه ارتباطی مناسب
  هاي هماهنگی و همکاري  و جریان مناسب اطالعاتی و همچنین رویه

  
  

دست آمده حاصل از مصاحبه، کدگذاري نهایی زیر براي شـرایط زمینـه اي صـورت    هاي به بر اساس داده
  :گرفت
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  )نگارنده: منبع(قابلیت هاي نهایی استخراج شده براي شرایط زمینه اي قابلیت هاي سازمان مادر  -5 جدول

-عوامل  ردیف
  اصلی

عوامــل زیــر 
ــه  مجموعــ

  )فرعی(
  تعریف

1  
انعطاف در آیین نامه ها 
و الزامـــات حقـــوقی و 

  بازرگانی

تصـمیم گیـري، کـاهش     تعریف سطوح اختیارات متناسب با نوع کار، کوتاه شدن فراینـد 
  ...ها و بروکراسی، تسهیل در اخذ ضمانت

مدیریت   2
  شبکه

ــایی  شناسـ
  شبکه

شناسایی و رصد پیمانکاران و توانمندي هاي موجود در سطح ملی و بین المللی، تهیه بانک 
  اطالعاتی از توانمندي ها و سوابق همکاري پیمانکاران و به اشتراك گذاري اطالعات

توســـــعه  
  شبکه

توسعه توانمندي و قابلیت هاي شبکه و همکاران در راستاي نیاز ها و برنامه هـاي میـان   
  .آوري به گونه اي که بتوانند نیاز هاي آتی را برآورده سازندمدت و بلندمدت و نقشه راه فن

ــدیریت  مــ
  شبکه

بر طرف ارزیابی و گریدبندي پیمانکاران، مدیریت و نظارت بر روابط و تعامالت فی مابین، 
سازي مشکالت و اختالفات، ارزیابی عملکرد هسته سازمانی در قبال شبکه، جالوگیري از 

  فساد مالی و مدیریت بر اطالعات و انتشار آنها

سازماندهی و معمـاري    3
  مناسب

معماري و ساختار سازمانی مناسب ، ایجاد شبکه داخلی، تخصصی نمودن حوزه هاي کاري 
  )مراکز توسعه فناوري( و پیمانکاران و نقاط ارتباطی با شبکه 

به پیمانکاران و در جهت ... منظور ارایه تسهیالت مالی، تجهیزات و ایجاد صندوق هایی به  صندوق هاي حمایتی  4
  هاي آنها مطابق با نیاز و راهبردهاي بلند مدت سازمانرشد و توسعه توانمندي

5  
مدیریت 

  فناوري
  

آورانه مرتبط با صنعت و تحلیل روند و وضعیت حال دستاوردهاي فن شناسایی تحقیقات و  رصد فناوري
  آوري هاي کلیديو آتی فن

نقشــــه راه 
  فناوري

آورانه منطبق با نقشه راه محصوالت و با تکیـه  تهیه برنامه بلند مدت از نیازمندي هاي فن
  )حاصل از رصد فناوري ( هاي آوريبر تحلیل روند آتی فن

ــس  اطلــــ
  هاي موجود و انتشار و اطالع رسانی مناسبآوريبانک اطالعاتی از فن  فناوري

ــاري  تجـــ
ــازي  ســــ

  فناوري

هاي قابل فـروش و تجـاري سـازي    آوريهاي خاص صنعت به فنآوريفرآیند تبدیل فن
  ها و دستاوردهاي حاصلهایده

داشت سیستم هاي نگه  6
  منابع انسانی

داشـت  منظور حفظ و نگهتوسعه منابع انسانی بههاي افزایش انگیزه، رضایتمندي و سیستم
  منابع انسانی

  دانش فنی  7
 دانش فنی مناسب به منظور تعریف صحیح کـار ، همکـاري بـا پیمانکـاران، نظـارت بـر       

سپاري شده، تحویل گیري و  همچنین ظرفیت جذب و بکارگیري دانش هاي برونفعالیت
  و فناوري منتتقل شده

نگاه باز در همکاري با پیمانکاران، تعامل با فرهنگ هاي مختلف، فرهنگ کار تیمی و نگاه   فرهنگ سازمانی باز  8
  به پیمانکاران و همکاران به عنوان بخشی از سازمان

  :دست آمددست آمده حاصل از مصاحبه، کدگذاري نهایی زیر را براي پیامدها بههاي به بر اساس داده
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 )نگارنده: منبع(مفاهیم اصلی احصاء شده از کدهاي نهایی در مرحله کدگذاري انتخابی براي پیامدها   -6 جدول

  )کدها(تم ها   مفهوم اصلی  ردیف

 هزینه  -زمان          عملکرد طرح  1
  اقتصادي -منابع         

 )تامین نیاز مشتري(اثربخشی   محصول طرح  2
  )کیفیت(کارکردي 

 بنیه دفاعی تقویت  طرح تیمأمور  3
  رشد و یادگیري

  
 :در نهایت بر اساس متغیر ها و کد گذاري هاي انجام شده، مدل نهایی ذیل جمع بندي و پیشنهاد گردید

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مادر سازمان هاي قابلیت

 و ها نامه نیآئ در انعطاف -
  یبازرگان و یحقوق الزامات

  شبکه تیریمد -
  مناسب يمعمار و یسازمانده -
  یتیحما يها صندوق -
  يفناور تیریمد -
 منابع داشتنگه يها ستمیس -

  یانسان
  یفن دانش -
 باز یسازمان فرهنگ -

 جدید محصول توسعه هاي طرح موفقیت

   )ياقتصاد و منابع نه،یهززمان، ( عملکرد *
  )تیفیک:يکارکرد ،يمشتر ازین نیتام: یاثربخش( محصول *
 )يریادگی و رشد ،یدفاع هیبن تیتقو( تیمامور *

 اهداف

 منابع به یدسترس -
 شتریب

 بلوغ سطح شیافزا -
 

 محصول توسعه هاي طرح مدیریت قابلیت به نیاز
 جدید

  راتییتغ و یکپارچگی تیریمد -
  کار يریگ لیتحو و فیتعر شکست، -
  يفناور و دانش تیریمد -
  يبرونسپار و يهمکار مناسب ياستراتژ نیتدو -
  يدعاو و قرارداد تیریمد -
  شبکه تیریمد -
  یمال منابع موقع به نیتام و يبند بودجه -
 ارتباطات تیریمد -

 سازمانی استراتژي

 باز ينوآور يفضا -

 سازمان خارج يها يتوانمند  -

 سازمان داخل يها يفناور يگذار اشتراك به و فروش بازار -
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فضاي نوآوري باز بـوده و از ایـن طریـق    در شرایطی که استراتژي سازمان اجراي طرح ها و پروژه ها در 

هـایی بـراي   منابع بیشتري در اختیار قرار گرفته و سطح بلوغ سازمانی افزایش می بایـد نیـاز بـه قابلیـت    
هـاي توسـعه   ها بتوان موفقیت طرحگردد تا با داشتن این قابلیتها در این شرایط ایجاد میمدیریت طرح

عنـوان پیکـره اصـلی حمـایتی و     هایی که در سطح سازمان مادر بهقابلیت. محصول جدید را افزایش داد
  . راهبري طرح ها وجود دارد تاثیر زیادي در این مدل دارد

  
  گیرينتیجه -4

ي محصـوالت   هـاي توسـعه   هایی بودیم که براي مدیریت طـرح  دنبال شناسایی قابلیتدر این تحقیق، به
جامعـه مـورد   . زمان فضایی کشور مورد نیـاز اسـت  جدید در فضاي نوآوري باز و همکاري با شبکه در سا

کـاران یـا دسـت انـدرکاران     گذاران، مدیران و افراد مسئول، پیمـان بررسی در این پژوهش شامل سیاست
پردازي هاي مورد نظر از راهبرد نظریه براي شناسایی قابلیت. بخش فضایی کشور در سطوح مختلف است

در ایـن  . پـردازي داده بنیـاد اسـتفاده شـد    ها به روش نظریهداده از مطالعه چند موردي و تجزیه و تحلیل
دست آمده حاصـل از مصـاحبه طـی سـه     هاي به مند و طی فرآیندي مشخص، دادهصورت نظامروش، به

هاي شناسایی شده کـه بـر    ترین قابلیتمهم. مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی صورت گرفته است
ت فضایی موثر است، به هشت دسته کلی مدیریت یکپارچگی و تغییرات؛ ي محصول جدید در صنع توسعه

آوري؛ تـدوین اسـتراتژي مناسـب همکـاري و     شکست، تعریف و تحویل گیري کار؛ مدیریت دانش و فن
سپاري؛ مدیریت قرارداد و دعاوي؛ مدیریت شبکه؛ بودجه بنـدي و تـامین بـه موقـع منـابع مـالی و       برون

 هـاي احصـاء شـده از نتـایج پـژوهش،      الزم به ذکر اسـت قابلیـت  . کیک استمدیریت ارتباطات قابل تف
هاي مـورد نیـاز صـنعت فضـایی کشـور بـا       هایی هستند که الزم است از آنها براي تکمیل قابلیتقابلیت

  . رویکرد نوآوري باز استفاده گردد
نوآوري باز، نیازمنـد   دهد که براي مدیریت و اجراي طرح ها و پروژه ها در فضاي این پژوهش، نشان می

هاي شناسایی شـده   قابلیت. هاي مورد نیاز در حالت عمومی هستیم هاي متفاوتی نسبت به قابلیت قابلیت
باشد که  هاي عمومی است که براي مدیریت هر طرح مورد نیاز میدر فضاي نوآوري باز، عالوه بر قابلیت

ت، تعریف و تحویل گیري کار خود به چهار بخش عنوان نمونه، شکس به. بایستی ایجاد و یا تقویت گردند
هـاي   قابلیت شکست پروژه و تعریـف بسـته  ( WBSاند از شکست کار و تهیه شود که عبارتتفکیک می

اي که کمترین همپوشانی و موازي کاري در فعالیت هـاي پیمانکـاران و همکـاران     کاري مناسب به گونه
قابلیت تخمین و برآورد حجم کار، منابع و زمـان مـورد نیـاز،    (؛ متره، برآورد و قیمت گذاري )ایجاد گردد

گذاري و لحاظ نمودن حاشیه سود مناسب براي ها و همچنین مکانیزمی براي قیمت ها و پیچیدگی ریسک
طوریکه پیمانکاران بتوانند متـره و بـرآورد   طور کامل بهبه RFPتهیه ( RFP؛ تعریف و تهیه )پیمانکاران

 تعریـف (گیـري کـار   ؛ تحویل)ها تبیین شده باشد هزینه داشته و کلیه الزامات و خواستهمناسبی از زمان و 
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گیري هنگام عقد قرارداد و تعیین شاخص از ابعاد مختلف ها و نحوه و شرایط تحویل صحیحی از خروجی

همچنـین  ... گیـري و  کیفی، عملکردي، کارکردي، ایمنی، طول عمر، شرایط محیطی و ابزارهـاي انـدازه  
  ). داشتن مکانیزم مناسبی براي تحویل گیري رسمی کار

هـاي مشـترك شناسـایی    هاي مدیریت یکپارچگی و تغییرات یا مدیریت ارتباطات از جمله قابلیـت قابلیت
هـایی  طور ویژه در نظر گرفته شود اما قابلیـت شده در این تحقیق با سایر استانداردها است که بایستی به

  .هایی است که بایستی توجه بیشتري به آنها شودآوري از جمله قابلیتنظیر مدیریت دانش و فن
لذا قابلیـت هـایی   . جا که مدیریت طرح فرایندي است که سطوح مختلف سازمانی در آن نقش دارنداز آن

که در این تحقیق شناسایی گردید هر چه در سطح سازمان مادر پر رنگ تر ایجاد شده باشد، اثر بخشـی  
به طور مثال مـی تـوان بـه وجـود فراینـد متمرکـزي بـراي        . مدیریت طرح افزایش می یابدقابلیت هاي 

در . مدیریت بر شبکه پیمانکاران و حمایت از توسعه و رشد آنها در سطح ستاد مرکزي سازمان اشاره نمود
  .ذیل مدل نظري به دست آمده از تحقیق ارایه می گردد

  

  



 157   ... الگوي نظري عملکرد طرح هاي توسعه محصول جدید در فضاي نوآوري باز مبتنی

 
ابلیت هایی در سطح مدیریت طرح، قابلیـت هـایی در سـطح    در این پژوهش، مشخص گردید عالوه بر ق

سازمان مادر نیز جهت موفقیت بیشتر طرح ها در فضاي نوآوري باز مورد نیاز می باشد که برخـی جدیـد   
نوآوري این . بوده و می بایست ایجاد شوند و یا برخی موجود بوده و نیاز به تقویت و توجه بیشتري دارند

مفاهیمی جدید از قبیل نوآوري باز با روش شناسی متمایز، کاربرد این مفـاهیم  پژوهش عالوه بر بررسی 
هاي مدیریت طرح را در صنعت فضایی ایران مورد اي که توانستیم قابلیتدر صنعت فضایی است به گونه

 هايها و پروژهتوان در یک چک لیست بلوغ براي ارزیابی طرحاین قابلیت ها را می. شناسایی قرار دهیم
  . ها مورد استفاده قرار دادسازمان
هایی که در فضایی مشابه سـازمان فضـایی   طور که قبال نیز ذکر شد، نتایج این تحقیق در سازمانهمان

  .کشور است، کاربرد بیشتري دارند
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