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چکیده
این  به  دستیابی  زمان  الکترونیکی،  و  نظامی  محصوالت  به ویژه  جدید،  محصوالت  توسعۀ  در  اصلی  عوامل  از  یکی 
از زوایای گوناگون  این پژوهش محققان کوشیده اند  تا محصول است. در  ایده  به عبارت ساده تر، زمان  یا  محصوالت 
این موضوع را بررسی کنند و هم زمان با بررسی نتایج چندین فعالیت پژوهشی در زمینۀ بهبود عملکرد زمانی در صنایع 
دفاعی، پیشنهادهای خود را براساس تجربیات صنعتی، مشاوره ای و دانشگاهی به صورت کاربردی ارائه کنند. ارائۀ الگو 
و دسته بندی جامعی که دربردارنده و پوشش دهندۀ مهم ترین عوامل مؤثر در عملکرد زمانی طرح های توسعۀ محصول 
جدید باشد و درعین حال، چالش های حوزه ای فعال از صنایع ایرانی را نیز درنظر داشته باشد و با زبان مشترک متخصصان 
راهبردها و  تدوین  را در عرصۀ  فناوری  و  توسعۀ محصول  و سیاست گذاران حوزه های  باشد، مدیران  ارائه  شده  صنعت 
برنامه های کاهش زمان دستیابی به محصول یاری می کند و چارچوب مناسبی را پیش روی آنان قرار می دهد. مطالعۀ 
حاضر به منظور دستیابی به چنین دسته بندی جامعی، با مطالعات کتابخانه ای، برگزاری پنل خبرگان و استفاده از روش 
تحلیل تماتیک انجام داده شده است و مجموعه عوامل مؤثر در عملکرد زمانی محصوالت در قالب سه شاخۀ زمینه ای، 
رفتاری و ساختاری، ُنه تم )دسته( و بیش از 23 زیردسته ارائه شده اند. عناوین نه تم بیان شده عبارت اند از: 1( عوامل 
محیط دور؛ 2( عوامل محیط نزدیک؛ 3( منابع انسانی؛ 4( مدیریت و رهبری؛ 5( مدیریت منابع؛ 6(. معماری سازمانی؛ 
7( استراتژی؛ 8( همکاری ها؛ 9( پروژه. در پایان نیز به جمع بندی، ارائۀ برخی کاربردهای مدیریتی و محدودیت های 

پژوهش حاضر پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: عملکرد زمانی توسعۀ محصول، مدل سه شاخگی، توسعۀ محصول جدید، سرعت نوآوری، تحلیل تماتیک.

سایر  توسعۀ  تداوم دهندۀ  بخش  مهم ترین  به منزلۀ  صنعت  توسعۀ 
بخش ها، مسائل متعددی را به همراه داشته است. صنایع گوناگون براساس 
طرفی  از  می کنند.  نرم  دست وپنجه  موضوعات  این  با  فعالیتشان  زمینۀ 
چرخۀ  مستمر  کوتاه شدن  باعث  جهانی سازی  و  فناوری  پیشرفت های 
زمانی توسعۀ محصول شده است و بدین ترتیب، سرعت توسعۀ محصول 
جدید درحکم بخشی از فرایند مدیریت نوآوری در سازمان ها روزبه روز 

اهمیت بیشتری می یابد )Chen et al., 2010(. صنایع تجارتی یا نظامی، 
فارغ از اینکه موضوع رقابت در عرصۀ فعالیتشان چیست، با مسئلۀ نیاز به 
کاهش زمان توسعۀ محصول یا سرعت بخشیدن به فرایند نوآوری درگیرند. 
سمت  به  هزینه محور  سنتی  رویکرد  از  مدیریت  تمرکز  حاضر  درحال 
بر  متمرکز  رویکرد  یعنی  پرتالطم کسب وکار،  با محیط  متناسب  رویکرد 
ارزش  بیشترین  از خلق  را  عبارتی جای خود  به  است؛  یافته  زمان سوق 
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در  و  هزینه  کمترین  با  ارزش  بیشترین  خلق  به  ممکن  هزینۀ  کمترین  با 
.)Stalk, 1990( کمترین زماِن ممکن داده است

درمورد عملکرد زمانی پروژه های توسعۀ محصول جدید، تحقیقات 
مورد  در  کوشیده اند  نیز  محققان  برخی  است.  شده  ارائه  گوناگونی 
عوامل مؤثر در عملکرد زمانی، چارچوب ها و دسته بندی هایی عمومی 
پژوهش ها در  این  از خروجی  استفادۀ کاربردی  برای  اما  ارائه دهند، 
تالش  پژوهش  این  در  که  دارد  وجود  جدی  چالش  چندین  صنعت، 
شده است برای رفع آن ها پیشنهاداتی ارائه شود. درواقع نوآوری های 
مذکور  چالش های  به  پاسخ  در  پژوهش  این  در  تماتیک1  تحلیل 
در  موضوع  این  متنوع  ادبیات  نویسندگان،  به نظر  می شوند.  آشکارتر 
در  ایرانی(  )به ویژه  صنایع  زمانی  عملکرد  مشکالت  به  پاسخ گویی 
زمینه های »جامع نگری«، »کاربست پذیری« و »زبان مشترک« نقاط 
ضعف دارند. به منظور اثبات ادعای فقدان جامع نگری و مبسوط نبودن 
در  محصول،  توسعۀ  زمانی  عملکرد  ادبیات  در  ارائه شده  مدل های 
 1 جدول  در  نمونه  به منزلۀ  حوزه  این  مقاالت  مهم ترین  از  مورد  سه 
ارائه شده می پردازیم. گفتنی است مقاالت  به مقایسۀ دسته بندی های 
مقایسه شده در جدول 1 به بررسی های عمیق، فراتحلیل و همچنین در 
برخی از آن ها به کشف روابط میان متغیرهای مؤثر در عملکرد زمانی 
عمیق،  و  قوی  خروجی های  به رغم  اما  پرداخته اند،  محصول  توسعۀ 

فاقد پوشش همه جانبۀ این موضوع اند.
عوامل  مهم ترین  دربردارندۀ  که  جامع،  الگویی  و  دسته بندی  ارائۀ   
و حوزۀ  باشد  توسعۀ محصول جدید  زمانی طرح های  در عملکرد  مؤثر 
مؤثری را مستور باقی نگذارد، به مدیران و سیاست گذاران عرصۀ توسعۀ 
محصوالت یا فناوری های جدید در تدوین راهبردهای مؤثر و کارا کمک 
جامعی  دسته بندی  چنین  به  دستیابی  به منظور  حاضر  پژوهش  می کند. 
تدوین شده  پنل های خبرگان،  برگزاری  و  براساس مطالعات کتابخانه ای 

است.
شایان  موضوع  دو  پژوهش،  خروجی های  کاربست پذیرِی  درمورد 

توجه است: 1. در این پژوهش، خروجی های چندین طرح بهبود عملکرد 
ریشه های  و  است  شده  بررسی  ایران  دفاعی  صنعت  چند  در  زمانی 
بازتاب  حاضر  پژوهش  در  دفاعی  صنایع  این  دیدگاه  از  زمانی  عملکرد 
تحلیل  راهبری  و  جانشانی  برای  استفاده شده  مدل   .2 است؛  شده   داده 
تماتیک است. ازآنجاکه مدل سه شاخگی میرزایی اهرنجانی )1376( با 
ارائۀ دسته بندی مناسب، ذهن خواننده را به سمت راهکارهای راهبردی 
هدایت می کند، بازتاب مشکالت صنعت در مدل سه شاخگی عملکرد 
عملکرد  بهبود  زمینۀ  در  راهبردی  تصمیمات  برای  است  ممکن  زمانی 
عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  به  توجه  زیرا  باشد؛  مناسبی  راهگشای  زمانی 
زمانی در قالب های زمینه ای، ساختاری و رفتاری، در کنار اولویت های 
مدنظر سازمان، اتخاذ تصمیمات راهبردی اثربخش را محتمل تر می کند.
درمورد زبان مشترک محتوای خروجی پژوهش با صنعت نیز گفتنی 
زمینۀ  در  صنایع  مشکالت  بررسی  به  پژوهش  این  اینکه  افزون بر  است 
نویسندگان  فعالیت  چندین سالۀ  تجربۀ  است،  پرداخته  زمانی  عملکرد 
در صنعت در کنار برگزاری پنل های خبرگان صنعتی برای تحلیل تم های 
و  است  شده  صنعت  برای  مشترک  زبانی  با  تحلیل  منجربه  پژوهش، 
شکاف بسیار زیاد میان مباحث دانشگاهی و صنعتی را، که در بسیاری از 
مقاالت و کتب دانشگاهی مشهود است، تا حدود قابل توجهی کاهش 

می دهد.
در بخش دوم مقاله، به بررسی ادبیات موضوع و رویکردهای گوناگون 
به موضوع زمان در پژوهش هایی که تاکنون ارائه شده اند و معرفی مدل 
و  رفتاری  زمینه ای،  سه  شاخۀ  شامل   ،)1383 )محمد،  سه شاخگی 
ساختاری پرداخته شده است. در بخش سوم مقاله، روش شناسی پژوهش 
شرح شده و در بخش چهارم، یافته های پژوهش با معرفی مجموعه عوامل 
ارائه شده  قالب مدل سه شاخگی )همان(،  مؤثر در عملکرد زمانی، در 
و  برخی کاربردهای مدیریتی  ارائۀ جمع بندی،  افزون بر  است. همچنین 

محدودیت های پژوهش حاضر بررسی شده است.

1. در بخش روش شناسی پژوهش به شرح روش و علت استفاده از آن پرداخته شده 
است.

عناوین اشاره شده به منزلۀ عوامل مؤثر در عملکرد زمانینام پژوهشردیف
گلوگاه های پژوهش از لحاظ 

جامع نگری

1 

 .J. Chen, F
 ,Damanpour

 .and R. R
 Reilly, 2010
 (Chen et al.,

2010)l

4 دسته و حدود 17 مصداق

 Strategy (Emphasis on speed, Top management
 support, Goal clarity), Project (Newness,
 Complexity), Process (Process formalization,
 Process concurrency, Iteration, Learning),
 Team (Team leadership, Team experience,
 Team dedication, Internal integration,
 Functional diversity, External integration,

Team empowerment, Team co-location)l

 درون سازمانی دارد 
ً
رویکرد کامال

و زمینه و محیط سازمان را نادیده 
گرفته است. جای خالی مباحث 

بسیار مهمی مانند انواع منابع 
سازمانی، ساختار سازمانی، 

فرهنگ، شرکای تجاری به خوبی 
نمایان است.

جدول 1 مقایسۀ عوامل مؤثر در عملکرد زمانی از دیدگاه برخی پژوهشگران

2. 
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عناوین اشاره شده به منزلۀ عوامل مؤثر در عملکرد زمانینام پژوهشردیف
گلوگاه های پژوهش از لحاظ 

جامع نگری

2

 P. Cankurtaran,
 F. Langerak, and
 A. Griffin, 2013
 (Cankurtaran,
 Langerak, and
Griffin, 2013)l

6 دسته و حدود 40 مصداق

بــه مــوارد بســیاری، ازجملــه 
کالن،  و  دور  محیطــی  عوامــل 
و  اقتصــادی  عوامــل  شــامل 
ســازمانی،  فرهنــگ  سیاســی، 
ــکاران  ــری، پیمان ــت و رهب مدیری
ــا،  ــاری، قرارداده ــرکای تج و ش
مدیریــت  و  پــروژه  مدیریــت 
دانــش اشــاره نشــده اســت و 
بــه  محــدودی  بســیار  توجــه 
رویکردهــا و ابزارهــای مهندســی 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــتم ش سیس
در  می شــود  باعــث  موضــوع 
عوامــل  جامع نبــودن  کنــار 
کاربســت پذیری  ارائه شــده، 
پژوهــش  ایــن  خروجی هــای 
پاییــن  ســازمان ها  بــرای 
بیایــد. وجــود زبــان مشــترک 
ارائــۀ  یعنــی  صنعــت،  بــا 
پژوهــش،  خروجی هــای 
ــع  ــران در صنای ــه مدی به نحوی ک
درک  بتواننــد  بهتــر  گوناگــون 
دانشــی  حــوزۀ  در چــه  کننــد 
یــا مدیریتــی بایــد وارد شــود 
مســئله  حــل  بــه  بتواننــد  تــا 

بپردازنــد. 

 Project characteristics (Complexity, Firm
 perspective of innovativeness, Market
perspective of innovativeness, Mixed/

 unspecified perspective of innovativeness,
 Project newness, Project size), Process
 characteristics (Standardization, Formal
 process use, Supplier involvement, Customer
involvement, Use of other outside assistance/

 information, Goal effectiveness, Process
 concurrency, Iteration/ build frequency,
 Testing), NPD team characteristics
 (Cross functional team use, Organizational
 integration, Teamwork quality, Functional
 diversity, Team size, Team stability, Team
 dedication and commitment, Management
 style, Strength and influence of team
 leader, Team proximity/ same site location),
 NPD competencies (Up-front planning
 proficiency, Marketing proficiency, Technical
 proficiency, Problem solving proficiency,
 Team learning), Firm characteristics
 (Experience & alignment with core
 competencies, Availability of resources and
 facilities, Organizational support, Project
priority, Speed emphasis, Presence of time-

 based rewards and incentives, Company size,
 Innovative firm climate), Environmental
 characteristics (Technological turbulence,
 Market/ demographic turbulence,
 Competitive intensity, Market attractiveness/

ease of entry)l

3

 B. A. Lukas,
 A. Menon, and
 S. J. Bell, 2002
 (Lukas, Menon,
and Bell, 2002)l

12 دسته

 NPD speed, Invention speed, Innovation
 speed, Bureaucratic structure, Formulized
 structure, Centralized structure, Organizational
 control, Formal control, Informal control,
 Organizational size, Full-time employees,

Sales volume

ماننــد  بســیار مهمــی  بــه عوامــل 
فرهنــگ  محیطــی،  و  زمینــه ای 
گوناگــون  جنبه هــای  ســازمانی، 
ــع انســانی و کار گروهــی، منابــع  مناب
ســازمانی، مســائل مرتبــط بــا رهبــری 
و مدیریــت پرداختــه نشــده اســت.

3 شاخه، 9 دسته، بیش از 23 زیردسته و حدود پژوهش حاضر4

200 مصداق با ذکر منابع

ــود  ــری و وج ــر جامع نگ ــزون  ب اف

زبــان مشــترک، کــه کاربســت پذیری 

خروجی هــای ایــن پژوهــش را بــاال 

)تم هایــی(  مضامینــی  می بــرد، 

ــطح  ــن س ــل را در چندی ــه عوام ک

ــد راه گشــای  در خــود جــای داده ان

تصمیم گیری هــا  از  بســیاری 

ــود. ــد ب خواهن
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1. مبانی نظری و مرور ادبیات

رویکردهای  محصول،  توسعۀ  فرایند  در  زمان  موضوع  دربارۀ 
گوناگونی در پژوهش های انجام شده وجود داشته است. برخی زمان 
دستیابی به محصول را کانون توجه خود قرار داده اند و برخی زمان 
تأخیرهای  علل  برخی  کرده اند،  مطالعه  را  محصول  بازار  به  ورود 
و  کرده اند  بررسی  را  جدید  محصول  توسعۀ  طرح های  در  زمانی 
عده ای نیز به موضوعاتی مانند سرعت نوآوری و حضور در عرصۀ 
رقابت پرداخته اند. قسمتی از مطالعات نیز به بررسی نقش عملکرد 
زمانی توسعۀ محصول در خروجی و عملکرد سازمان پرداخته اند. 

در ادامه جزئیات بیشتری از رویکردهای فوق داده می شود.
مشتریان  برای  که  جدید،  مدلی  یا  محصول  با  بازار  در  اول بودن 
دیگری  آشکار  مزیت های   

ً
معموال دارد،  همراه  به  اقتصادی  منفعت 

بیشتر  رضایت  و  انحصار  مزیت های  بزرگ تر،  بازار  سهم  همچون 
.)Rothwell, 1994( مشتری را نیز دربر دارد

به  بازار  به  ورود  زمان  براساس  را  فناوری  عرصۀ  رقبای  شیلینگ 
هریک  مورد  در  را  معایب  و  مزایا  از  برخی  و  می کند  تقسیم  دسته  سه 
نخستین  آنان  هستند.  پیشگامان1  دسته  اولین  می کند.  بیان  دسته ها  از 
دوم  دستۀ  می فروشند؛  را  تازه ای  خدمات  یا  محصول  که  کسانی اند 
پیروان اولیه2  محسوب می شوند که زودتر از دیگران وارد بازار شده اند، 
اما نخستین کسانی نیستند که محصول یا خدمات تازه ای را می فروشند 
که  می شوند  بازار  وارد  زمانی  آنان  هستند.  متأخر3  رقبای  سوم  دستۀ  و 
پیشگام بودن ممکن  آغاز کرده است.  را  نفوذش  انبوه  بازار  در  محصول 
رهبری  و  مارک  به  وفاداری  ازجمله  باشد  داشته  به همراه  مزایایی  است 
فناورانه، پیش دستی در به دست آوردن دارایی های کمیاب و بهره برداری از 
هزینه ای که خریدار از راه تغییر منبع خرید به دست می آورد و در برخی 
صنایع نیز مزایای ناشی از یادگیری و آثار بیرونی شبکه را به همراه دارد 
به همراه  به رغم مزایای بسیاری که پیشگام بودن   .)Schilling, 2005(
دارد، برخی تحقیقات نیز نشان می دهند نباید زودتر از موقع وارد بازار 
پیشگامان  که  می دهد  نشان  همکارانش  و  گولدر  تحقیقات  نتیجۀ  شد. 
 47 درصد( دارند و میانگین سهم بازار 

ً
بازار نرخ ناکامی باالیی )تقریبا

پیشگامان چیزی در حدود 10 درصد است؛ این درحالی است که پیروان 
 سه برابر پیشگامان را از 

ً
اولیه، که دیرتر وارد بازار می شوند، سهمی تقریبا

آن خود می کنند )Golder and Tellis, 1993(. مطالعات دیگر نشان 
داده اند که هرچند پیشگامان بازار درآمدهای هنگفتی کسب می کنند، اما 
به علت هزینه های بسیاری که دارند در درازمدت سود بسیار کمتری را 

.)Boulding and Christen, 2001( به دست می آورند
مانند  توانایی هایی  نیست،  مهم  بازار  در  اول بودن  که  مواردی  در 
»سریع بودن« و »بهنگام بودن« مزیت آفرین  است؛ برای نمونه در صنایع 

1. First Movers

2. Early Followers

3. Late Entrants

و  باالیند  پیچیدگی  با  محصوالتی  توسعۀ  درحال  اغلب  که  دفاعی، 
 زمان بسیاری برای توسعۀ محصول صرف می کنند، کوتاه ترکردن 

ً
معموال

کاهش  است  ممکن  محصول(  تا  ایده  )زمان  محصول  توسعۀ  چرخۀ 
بسیار زیاد هزینه ها را دربر داشته باشد؛ برای مثال مقایسۀ زمان توسعۀ 
 17-C نظامی  هواپیمای  و   777 بوئینگ  هواپیمای  مدل  دو  محصول 
امریکا نشان می دهد که زمان تصویب شدن تا عملیاتی شدن محصول 
پانزده سال  از  بیش   17-C مورد  در  و  پنج سال  از  بیش  بوئینگ 777 
محصول،  دو  این  بسیار  شباهت های  به  توجه  با  است.  کشیده  طول 
زمان  کوتاه کردن  و  زمان  موضوع  اهمیت  و  امکان پذیری  به  تاحدودی 
زمینۀ  در  بسیاری  تفاوت های  هرچند  می بریم.  پی  محصول  توسعۀ 
صنایع مقایسه شده دیده می شود و عوامل بسیار متفاوتی در توسعۀ این 
کوتاه تر کردن چرخۀ  داده اند  نشان  تحقیقات  اما  محصوالت دخیل اند، 
 Battershell,( 17 امکان پذیر بوده است-C توسعۀ هواپیمای نظامی 
سازمان های  مأموریت  و  فعالیت  زمینۀ  از  غیر  درحقیقت   .)1999
به منزلۀ  محصول،  توسعۀ  سرعت  کاهش  و  کنترل  توانایی  گوناگون، 

.)Rothwell, 1994( شایستگی محوری، برای بنگاه قلمداد شود
یکی از ابعاد مهم سرعت توسعۀ محصول، پرسش از میزان تأثیر 
سرعت توسعۀ محصول در هزینه است. آیا برای سریع تربودن در 
بسیاری  پرداخت؟ تحقیقات  بیشتری  بهای  باید  توسعۀ محصول 
باید  به موازنۀ میان زمان و هزینه اشاره کرده اند که برای درک آن 
سریع بودن،  یا  پیشگام  منافع  ازجمله  شود؛  توجه  مواردی  به 
هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تأخیر و همچنین آثار بلندمدت 
  U و کوتاه مدت سریع یا کندبودن. در برخی تحقیقات به منحنی
شکل با دو ُبعد هزینه و زمان توسعه اشاره شده است که گویای 
وجود نقطه ای بهینه است که در آن بنگاه می تواند کوتاه ترین زمان 

.)ibid( توسعۀ محصول را با کمترین هزینۀ ممکن کسب کند
پرداخته اند.  در طرح ها  تأخیر  موضوع  به  نیز  تحقیقات  از  برخی 
برای  قرارداد  در  اشاره شده  زمان  که  است  رویدادی  یا  عمل  تأخیر، 
گروه های  عملکرد  از  تأخیرها  می کند.  طوالنی تر  را  خاص  عملی 
اهداف  به  رسیدن  را  طرح  موفقیت  می شوند.  ناشی  طرح  در  فعال 
طرح  فنی  موارد  موفق،  طرح های  در  دانسته اند.  تعیین شده  پیش  از 
به خوبی اجرا شده است، زمان بندی رعایت شده است و هزینه های 
بودجه بندی شده نیز حفظ شده اند. موضوع تأخیر در اجرای طرح های 
صنعتی پدیدۀ تازه ای نیست و همۀ طرح ها و پروژه ها، از زمان آغاز و 
طی تمامی مراحل تکوین در معرض عوامل و تنگناهای بازدارنده ای 
 شدت و ضعف و ابعاد تأثیرشان متفاوت است. 

ً
قرار دارند که صرفا

ایران  در  طرح ها  تکمیل  و  اجرا  زمان  برنامه،  سازمان  آمار  براساس 
2/2 برابر زمان پیش بینی اولیه است )مصطفی و محمد، 1390(.

راسول در مقالۀ خود، در بیان ویژگی های نسل پنجم نوآوری، به 24 
عامل مهم در افزایش سرعت و راندمان توسعۀ محصول اشاره می کند. 

:)Rothwell, 1994( این عوامل به اختصار در جدول 2 آمده است
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عوامل مهم در افزایش سرعت و راندمان توسعۀ محصول از دیدگاه راسول، 1٩٩4ردیف
اتخاذ استراتژی هایی با محوریت زمان و سرعت ورود به بازارها1

تعهد مدیریت ارشد سازمان به نوآوری و خلق فرهنگ نوآوری2

آمادگی الزم برای افزایش سرعت و اثربخشی، مانند ارزیابی دقیق طرح ها، تقویت مدیریت پروژه، حمایت از کارمندان 3

کارایی باال در فرایندهای غیرمستقیم در توسعه، مانند کنترل پروژه و همکاری ها4

پذیرش سبک مدیریت افقی و تفویض اختیار تصمیم گیری به سطوح پایین تر5

رهبران پروژه و قهرمانان محصول توانمند و متعهد6

مشخصات اولیۀ محصول با کیفیت باال )با کمترین تغییرات غیرمنتظره(7

استفاده از تیم های یک پارچه در توسعۀ محصول و ساخت نمونه8

توجه جامع به کیفیت9

به کاربستن استراتژی های توسعۀ تدریجی10

استراتژی هایی برای استفاده از طراحی های قطعات مدل های قبلی11

طراحی محصول به  شکل ترکیبی از مدل های قدیمی و جدید12

انعطاف پذیری در طراحی13

اقتصاد در فناوری به معنای به کارگیری طراحی پابرجا برای استفاده در طیف وسیعی از محصوالت14

ارتباط نزدیک با تأمین کنندگان15

دیتابیس های به روز تجهیزات16

درگیرکردن مشتریان نوآور در طراحی17

دستیابی به دانش Know-How از منابع بیرونی18

استفاده از کامپیوتر برای ارتباطات و به اشتراک گذاری سریع اطالعات در سازمان19

20CAD اتصال تأمین کنندگان، سازندگان و مشتریان نهایی در طراحی با استفاده از سیستم های یک پارچه

به کارگیری فنون نمونه سازی سریع21

استفاده از شبیه سازی به جای نمونه سازی22

بهره گیری از فنونی مانند نشانگرهای فناوری1 به منظور فراهم کردن ورودی برای شبیه سازی23

استفاده از سیستم های خبره به منزلۀ دستیار در طراحی24

جدول 2: عوامل مهم در افزایش سرعت و راندمان توسعۀ محصول از دیدگاه راسول

بحث  در  زمانی  عملکرد  موضوع  به  گوناگون  رویکردهای  تااینجا 
حین  در  کردیم.  بررسی  را  آن  ضرورت  و  اهمیت  و  محصول  توسعۀ 
با  که  مصادیقی  و  ریشه ها  از  فراوانی  تعداد  به  کتابخانه ای  مطالعات 
توجه  با  اما  یافتیم،  بودند دست  توسعۀ محصول مرتبط  عملکرد زمانی 
به اینکه هدف پژوهش حاضر تشریح این علل و ریشه ها نیست و تالش 
محققان معطوف به ارائۀ دسته بندی کاربردی، جامع و همچنین فهم پذیر 
در جدول 3  است  است، تالش شده  بوده  برای صنعت  استفاده شده  و 
به اختصار، عناوین و مصادیق هر تم برای استفادۀ عالقه مندان بیان شود.
مدل  مدیریت،  دانش  در  ارائه شده  مدل های  کاربردی ترین  از  یکی 
و  کاربردی  درک  که  است   )1376( اهرنجانی2  میرزایی  سه شاخگی 

استراتژیست های  و  مدیران  برای  سازمان  با  مرتبط  مسائل  از  منظمی 
سازمان و همچنین محققان حوزه های سازمانی را فراهم می کند. به علت 
استفادۀ پایه ای از این مدل در پژوهش حاضر، در بخش بعدی به ارائۀ 

توضیحات بیشتری از این مدل می پردازیم.

مدل سه شاخگی

رفتاری،  عوامل  دسته  سه  برحسب  مدیریت  و  سازمان  پدیدۀ 
اهرنجانی،  )میرزایی  می شوند  بررسی  زمینه ای  و  ساختاری 
در  مؤثر  مؤلفه های  از  بهتر  درک  برای  تحقیق  این  در   .)1376
عملکرد زمانی و ارائۀ دسته بندی ِ کارا از مدل سه شاخگی استفاده 

1. Technology Demonstrators
2. دکتر حسن میرزایی اهرنجانی )1321-1390( عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، یکی از استادان برجستۀ مدیریت در ایران بود. 
او به مدت پانزده سال مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران و مدت هفت سال مدیر ایستگاه تحقیقات مدیریتی )اتم( دانشگاه تهران و از بنیانگذاران دورۀ دکتری مدیریت در 

دانشگاه تهران در سال 1364 بود. وی نظریۀ سه شاخگی در مدیریت را ارائه داده است.
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شده است. مدل مزبور )شکل 1( ابزاری تحلیلی است که براساس 
آن تمامی مطالعات و تئوری های سازمان و مدیریت در سه حوزه 

بررسی می شوند )محمد، 1383(. 
علت نام گذاری این مدل به سه شاخگی آن است که ارتباط میان 
عوامل رفتاری، زمینه ای و ساختاری به گونه ای است که هیچ پدیده 
یا رویداد سازمانی خارج از تعامل این سه شاخه اتفاق نمی افتد. 
بوده  تنگاتنگ  رابطه ای  سه شاخه  این  میان  رابطۀ  به عبارت دیگر، 
این  میان  روابط  نوع  درواقع  جدایی ناپذیرند.  هم  از  عمل  در  و 
سه شاخه از نوع الزم و ملزوم بوده است و به مثابۀ سه شاخۀ روییده 

از تنۀ واحد حیات سازمان است. 
در چنین رابطه ای، عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای به شکل 
روابط سیستمی مدام درحال تعامل اند؛ بنابراین تمایز و تشخیص 
فقط  و  است  بوده  نظری   

ً
از حیات سازمانی، صرفا این سه جنبه 

سازمانی  پدیده های  و  مفاهیم  شناخت  تجزیه وتحلیل  به منظور 
عوامل  و  شرایط  تمامی  زمینه،  شاخۀ  از  منظور  )همان(.  است 
و  بوده اند  محیط  سازمانی  بر  که  است  برون سازمانی  و  محیطی 
ابرسیستم های سازمان را تشکیل می دهند.  یا  سیستم های اصلی 
به  یا عوامل رفتاری تمامی عوامل مربوط  از شاخۀ محتوا  منظور 
نیروی انسانی است که محتوای سازمان را تشکیل می دهد؛ مانند 
انگیزش، روحیۀ کار و رضایت شغلی و منظور از شاخۀ ساختار، 
همۀ عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمانی است 
مادی  و  فیزیکی  یا هیکل  بدنه  پوسته،  قالب،  قاعده،  نظم،  با  که 

سازمان را می سازند. 

2. روش شناسی )متدولوژی( تحقیق

تحلیل  رویه های  جزو  پژوهش  این  در  استفاده شده  روش 

از  است  عبارت  کیفی  داده های  تحلیل  است.  کیفی  داده های 

این  در   .)Neuman, 2011( داده ها  در  الگوها  جست وجوی 

یافته  داده ها  در  که  الگوهاست  از  توصیفی  نظریه  تحلیل،  نوع 

می شوند. ازآن جاکه تحقیق کیفی به مطالعۀ پیچیدگی ها، معانی 

روش های  بنابراین  می پردازد؛  اجتماعی  زندگی  گستردۀ  ابعاد  و 

شده  پیشنهاد  کیفی  داده های  تحلیل  برای  نیز  متفاوتی  و  متعدد 

است. به رغم رهیافت های گوناگون تحلیلی و نیز اصول متفاوت 

آن ها در زمینۀ مراحل و رویه های تحلیلی، در میان رویکردهای 

دیده  متداولی  و  کیفی مراحل مشترک  داده های  تحلیل  گوناگون 

رهیافت  نوع  تعریف  و  تعیین   )1 از:  عبارت اند  که  می شوند 

مقوله های  ارتباط دادن   )3 داده ها؛  طبقه بندی   )2 تحلیلی؛ 

متفاوت داده ای؛ 4( گزارش نتایج نهایی.

نوع  این  از  پژوهش هایی  حوزۀ  در  که  مسائلی  از  دیگر  یکی 

مطرح می شود منبع ساخت نوع شناسی1 است. ساخت نوع شناسی 

مقوله های  از  مجموعه ای  که  داده  نوعی  تحلیل  از  است  عبارت 

 برای تحلیل 
ً
بنیادی یا تم های اساسی را به دست می دهد که اصوال

نوع دیگری از داده ها به کار می رود؛ یعنی منابعی که در تهذیب و 

تشریح نوع شناسی به کار می روند. در ساختن هر نوع شناسی پنج 

منبع زیر به کار گرفته می شود )محمدپور و احمد، 1390(:

ارائه  پژوهش گر  خود  که  مقوله هایی  یعنی  پژوهشی:  منبع   .1

و  صنعتی  دانشگاهی،  تجربۀ  حاضر  پژوهش  در  که  است،  داده 

و  زمانی  عملکرد  سه شاخگی  مدل  ارائۀ  در  محققان  مشاوره ای 

تم های مربوطه استفاده شده است؛

یا  درگیر  افراد  که  مقوله هایی  مشارکت کنندگان:  منبع   .2

مشارکت کننده ها ارائه می دهند که در این پژوهش از یاری خبرگان 

صنایع دفاعی بهره گیری شده است؛

3. منبع ادبیات: برگرفته از تجربه ها و نتایج مستند ادبیات نظری یا 

پژوهشی انجام شده که برخی نمونه های آن در جدول 1 در مقدمه 

ارائه شده است؛

4. منبع تفسیری: برگرفته از مجموعه های پیشین مفاهیم تحلیلی، 
استفاده از مدل سه شاخگی میرزایی اهرنجانی )1376( یا برخی 

تم های موجود از این دست به شمار می روند؛

در  تعیین شده  اهداف  از  مجموعه ای  از  برگرفته  برنامه:  منبع   .5
صنایع  در  پژوهش ها  از  برگرفته  ایده های  پژوهشی،  برنامه های 

دفاعی در مورد بهبود عملکرد زمانی از این نوع به شمار می روند.

زمانی  عملکرد  دربارۀ  موضوع  ادبیات  مطالعۀ  از  پس  محققان 

همچنین  و  آن  با  مرتبط  موضوعات  و  محصول  توسعۀ  پروژه های 

در  زمانی  عملکرد  بهبود  دربارۀ  طرح  چندین  بررسی  و  مطالعه 

صنایع دفاعی و برگزاری چندین پنل با حضور خبرگانی از صنایع 

دفاعی به دسته بندی تم ها در قالب مدل سه شاخگی عملکرد زمانی 

پرداختند. گفتنی است از سویی مقاالت و پژوهش های گوناگونی 

به بررسی موضوع عملکرد زمانی پرداخته اند و حتی دسته بندی های 

سوی  از  و  است  شده  نیز  فراتحلیل  گاهی  و  ارائه  نیز  گوناگونی 

دیگر، تحلیل های کیفی در این پژوهش، به منظور رفع ابهامات و 

روشن کردن نقاط و زوایای تاریک موضوع انجام داده شده است. 

اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود پژوهش های قبلی 

1. Source of Typology Development

شکل 1: مدل سه شاخگی )محمد، 1383(
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و دسته بندی های موجود، نقطۀ ابهامی باقی  مانده است که پژوهش 

فعلی درصدد رفع آن برآید؟ پاسخ همان است که در مقدمۀ تحقیق 

با  مشترک  زبان  و  کاربست پذیری  جامع نگری،  شد:  اشاره  بدان 

صنعت. این سه موضوع، از بارزترین مزایایی اند که نویسندگان این 

پژوهش برای رفع شکاف در ادبیات موضوع به خوبی از عهدۀ آن 

برآمده اند. روش به کاررفته در این پژوهش تحلیل تماتیک است که 

در ادامه به شرح بیشتر آن پرداخته می شود.

2-1. تحلیل تماتیک۱ 

مبتنی  بر  باید  ناگزیر  زمانی  عملکرد  حوزۀ  در  موجود  مفاهیم 

نوع  هر  به  کیفی  تحقیق  شود.  واکاوی  کیفی  تحقیق  طرح های 

تحقیقی گفته می شود که یافته هایش از راه فرایندهای آماری و مقاصد 

کمی سازی به دست نیامده باشد )نریمانی و همکاران، 2012(.

سازمان دهی تحقیقات کیفی مبتنی بر روش های تحلیل گوناگون 

است. تحلیل موضوعی یا تماتیک یکی از این استراتژی هاست. 

مبتنی  بر  درون داده ای  الگوپردازی  به  حاضر  مقالۀ  در  ازآنجاکه 

جمع آوری، طبقه بندی، مفهوم سازی و ارزیابی مباحث گوناگون در 

حوزۀ عملکرد زمانی توجه دارد؛ بنابراین از روش تحلیل تماتیک 

یا موضوعی  تماتیک  تحلیل  استفاده می شود. روش  یا موضوعی 

از متعارف ترین و پرکاربردترین روش های تحلیل داده های کیفی 

استقرای  بر  مبتنی   تحلیل  از  تماتیک عبارت است  تحلیل  است. 

الگویابی  و  داده ها  طبقه بندی  با  محقق  آن  براساس  که  تحلیلی 

درون داده ای و برون داده ای به سنخ شناسی تحلیلی دست می یابد. 

به عبارت دیگر، تحلیل تماتیک عبارت است از عمل کدگذاری و 

تحلیل داده ها با این هدف که داده ها چه می گویند. این نوع تحلیل 

در پی الگویابی در داده هاست )همان(.
گوناگونی  روش های  تماتیک  تحلیل  فرایند  پیمودن  برای 
روش ها  این  عموم  ظاهری،  تفاوت  به رغم  اما  دارد؛  وجود 
واجد سه  گام عمومی جمع آوری و توصیف، سازمان دهی و 

تنظیم و تفسیر و بازنمایی اند.

مطالعات  از  داده هاست،  توصیف  که  نخست،  گام  در  مبنا،  این  بر 

کتابخانه ای بهره گرفته شده است. مطالعات کتابخانه ای تا آنجا ادامه یافت 

که محققان به مرحلۀ اشباع نظری دست یافتند. اشباع نظری به مرحله ای 

گفته می شود که محقق برای رسیدن به پاسخ پرسش های عمدۀ تحقیق به 

داده های جدیدی نرسد. در پایان این گام و به منظور آغاز کدگذاری اولیه، 

تعدادی از مقاالت جمع آوری شده برگزیده و بررسی شد.

مقوله بندی  و  تنظیم  سازمان دهی،  داده ها  باید  دوم  گام  در 

شوند. به این منظور داده ها خوانده  شد، حاشیه نویسی و در پایان 

دسته بندی و کدبندی شد.

در گام سوم برای تفسیر داده ها باید دو کار اساسی انجام داده شود: 1( 

استخراج تم ها؛ 2( برقراری ارتباط میان تم ها در نقشۀ تماتیکی مناسب. 

باز  کدهای  به  رسیدن  و  داده ها  تحلیل  از  پس  تم،  آنالیز  روش  براساس 

اولیه، باید تم ها یا زمینه ها تعیین و سپس تنظیم شوند. زمانی که الگویی 

از داده ها به دست آمد، باید از آن حمایت موضوعی شود؛ به عبارتی، تم ها 

از داده ها نشئت می گیرند )محمدپور و احمد، 1388(.

 محصول این مرحله دستیابی به نه زمینۀ استخراج شده از کدگذاری 

اولیه است. اگرچه تقلیل داده ها و کدگذاری اولیه، سطحی نزدیک به 

متون اولیه دارد، اما با سازمان دهی آن ها و تشکیل خوشه های مفاهیم 

در جدول 3  تم  نه  این  می آید.  به دست  مناسبی  زمینه های محتوایی 

ارتباطات میان تم های استخراج شده،  با تشریح  بیان شده اند. سپس 

باید موضوع اصلی را از موضوع تحقیق مشخص کرد.

یح ارتباطات 2-3. تشر

به  استخراج شده  تم های  محتوایی،  ارتباطات  تشریح  برای 

نه گانۀ  تم های  بر  مروری  درواقع  می شوند.  تقسیم  دسته  سه 

سه شاخگی  مدل  به  به خوبی  که  می دهد  نشان  استخراج شده 

زمینه ای، رفتاری و محتوایی تقسیم می شوند.

و  منتخب  مقاالت  از  استخراج شده  موارد  فراوانی  علت  به  همچنین 

به منظور درک بیشتر هر یک از تم های نه گانه، تحلیل تماتیک درون هر یک 

نیز از نظر موضوعی  به این ترتیب، در الیه ای عمیق تر  از تم ها اجرا شد و 

دسته بندی شد. مصادیق و محتواهایی که براساس آن ها تم ها دسته بندی 

شدند به همراه منبع مربوطه در جدول 3 بیان شده اند.

3. تجزیه و تحلیل نتایج

تم )دسته( از  به مجموعه ای  پژوهش دست یافتن  این  هدف کلی 

مشترک  زبانی  با  و  کاربست پذیر  و  جامع نگرانه  به نحوی  که  هاست 

به  این بخش  در  بنابراین  بپردازد؛  زمانی  در عملکرد  مؤثر  عوامل  به 

بیان این دسته بندی و معرفی اجمالی هریک از دسته ها مبنی بر اینکه 

چه عواملی در آن تم جای خواهند گرفت پرداخته می شود. تشریح 

تک تک مصادیق موجود در جدول 3 از حوزۀ اهداف و فعالیت های 

این پژوهش بیرون است. 

1. Thematic Analysis
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جدول 3: عوامل مؤثر در عملکرد زمانی توسعۀ محصول جدید با ذکر منبع
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ل م
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ع

ی
دگ

چی
پی

الف( تغییر:

1. رشد بازار؛

2. تالطم فناورانه؛

3. افزایش غیرمتعارف قیمت کاال و خدمات؛

4. شناوری نرخ برابری ارزهای گوناگون؛

5. مشکالت سیاسی، مانند تحریم های سیاسی و اقتصادی در 
تأمین کاال و خدمات؛

6. رویدادهای غیرمترقبه و بیرونی؛

7. سرعت باالی تغییر )کهنه شدن الزامات قبلی(؛

8. فناوری های روزافزون نوظهور؛

9. جذابیت/ سادگی ورود به بازار؛

10. تالطم بازار/ جمعیت شناختی؛

11. تهدیدهای روزافزون نوظهور )مربوط به صنایع دفاعی(.

ب( ابهام در قلمرو مسئله:

1. پایه های شناور؛

2. بی ثباتی در محیط طرح ریزی و سرمایه گذاری؛

3. پایداری در مفاهیم مأموریت، مفاهیم عملیاتی و دکترین؛

4. ثبات الزامات اصلی برنامه.

 ;l(LaBahn, Ali and Krapfel, 1996 
 Carbonell and Rodríguez-Escudero,
 2009; Drezner and Smith, 1990; Perry,
 1999; Cankurtaran et al., 2013; Clay,
 1990; Management, 1986; ROSS T,

1998l;   مصطفی و محمد، 1390(

ی
اس

سی

الف( خارجی:

1. تحریم

ب( داخلی:

1. قوانین دست وپا گیر و بوروکراسی بسیار؛

2. ناتوانی در استفاده از محصوالت موجود در بازار )در موارد 
نظامی/ امنیتی(؛

3. گزارش های غیراثربخش.

 l(Clay, 1990; Sherman and G.
 Rhoades, 2010; Management, 1986;

ROSS T, 1998)l; مصطفی و محمد، 1390.

ک
زدی

ط ن
حی

ل م
وام

ع

ان
زم

سا
ی 

ها
ی 

ژگ
وی

1. ویژگی های خاص صنعت؛

2. اندازۀ سازمان؛

3. یک پارچگی سازمان؛

4. میزان همسویی با شایستگی های کلیدی؛

5. دردسترس بودن امکانات و منابع؛

6. حجم بازار سازمان؛

7. فضای نوآورانۀ سازمان؛

8. پشتیبانی سازمانی؛

9. فضای رقابت.

 l(Griffin, 2002; 1997; Cankurtaran et al.,
 2013; Lukas et al., 2002; Parry et al.,
 2009;Carbonell and Rodríguez-Escudero,

2009)l........lk..u
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ل م
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Nع
PD

ی 
ها

ت 
بلی

قا

1. قابلیت فنی؛

2. قابلیت بازاریابی؛

3. قابلیت حل مسئله؛

4. توسعه نیافتگی ظرفیت های مشاورۀ مدیریت؛

5. قابلیت طرح ریزی پیش نگرانه؛

6. قابلیت های پردازش اطالعات؛

7. تیم سازی؛

8. قابلیت طراحی )انعطاف پذیری طراحی در به کارگیری 
فناوری های جدید(.

 l(Cankurtaran et al., 2013; Zirgerandartley,  
Sherman and G.Rhoades, 2010 ;1994; مصطفی 

 1390l ،و محمد(

گ
رهن

ف

1. بی کاری پنهان؛

کید بر منافع کوتاه مدت؛ 2. فرهنگ تأ

3. نگاه نادرست به ارزیابی عملکرد )گزارش ساالنه به جای 
درجه بندی شایستگی(؛

4. جابه جایی مدیریت و پرش های شغلی؛

5. مدیریت براساس اعداد و ارقام مشهود؛

6. ابعاد گوناگون سالمت و فساد اداری.

(Battershell, 1999; 1390 ،توکلی، 1386؛ عظیمی (

ی
ار

رفت

ی
سان

ع ان
ناب

م

یم
ت

1. رهبری تیم؛

2. تجربۀ تیم؛

3. تعهد تیم؛

4. پراکندگی تخصص ها؛

5. پایداری تیم؛

6. ساختار تیم )تیم بین بخشی، اعضای تیم، سنجه ها و پاداش ها(؛

7. ترکیب ضعیف تیم های یک پارچۀ محصول IPT؛

8. قدرت و نفوذ رهبر تیم؛

9. ازخودگذشتگی تیم؛

10. یک پارچگی داخلی؛

11. کیفیت کار تیمی؛

12. یک پارچگی خارجی؛

13. توانمندسازی تیم؛

14. محل مشترک تیم و نزدیکی )هم مکانی(؛

15. اندازۀ تیم؛

16. اعضای بیرونی تیم؛

17. تیم هایی با اعضای با دورۀ تصدی باال.

,l(Carbonell and Rodríguez-Escudero 
;Cankurtaran et al., 2013  ;2009   

 Zirger and Hartley, 1994; Sherman and  
G.Rhoades, 2010; Griffin, 2002; Clift and 

Vandenbosch, 1999).l 

 و 
ب

جذ
ی

دار
گه

1. جذب و نگه داری افراد خبره؛ن

2. تعداد و کیفیت منابع انسانی؛
(Management, 1986; ROSS T, 1998)
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3. مشوق های ناکافی در زمان تکمیل پروژه؛

4. فقدان مشوق ها براساس زمان بندی؛

5. بی توجهی به اصل مدیریت برمبنای شایستگی در جبران 
خدمات، پاداش دهی و سایر مسائل انگیزشی؛

گاهی درمورد اهمیت کوتاه سازی چرخۀ عمر؛ 6. ناآ

7. فقدان مشوق در سطوح گوناگون )وزارت، دفتر پروژه، 
پیمانکاران، و ...(.

(Sherman and G.Rhoades, 2010; Zirger and 
Hartley, 1994little insight is provided as 
to why and how these techniques ar 1998; 

ــد، 1390 ــی و محم )مصطف

یر
سا

1. یادگیری؛

2. آموزش منابع انسانی در حوزه های کسب وکار تجاری؛

3. فقدان پیوستگی در حوزه خبرگی افراد؛

4. آموزش برنامه )طرح(؛

5. وجود قهرمان پروژه؛

6. مهارت های ناکافی؛

7. مدیر پروژۀ قوی.

 ;l(Chen et al., 2010; ROSS T, 1998 
 Sherman and G.Rhoades, 2010; Clay,
1990; Griffin, 1993; Parry et al., 2009)l

ری
رهب

 و 
ت

ری
دی

شدم
 ار

ت
ری

دی
ت م

مای
ح

1. حمایت و پشتیبانی از برنامه در تمامی سطوح؛

کید درمورد موضوع چرخۀ زمانی. 2. فقدان رهبری و فقدان تأ
 j(Sherman and G.Rhoades, 2010; ROSS T,

1998)l

ها
ک 

سب
ا، 

ت ه
ودی

حد
، م

ها
ف 

ضع

1. مدیریت میکرو؛

2. راهنمایی بیرونی یا هدایت مقام قانون گذار )بازبینی ها، 
محدودیت ها و تخصیص ها(؛

3. فقدان رویکرد بیشتر مشارکتی در پروژه های پیچیده تر؛

4. حواس پرتی مدیر؛

5. سبک های رهبری.

 ;l(Clay, 1990; Drezner and Smith, 1990 
Griffin, 2002; Clift and Vandenbosch, 1999)l
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ار
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ت 
ری

دی
م

جه
ود

و ب
ی 

مال

1. بودجه های متغیر )بی ثباتی سرمایه گذاری(؛

2. کفایت سرمایه گذاری در فاز طرح ریزی؛

3. گردش مالی مدیر برنامه؛

4. تأثیر برجستۀ ابعاد مربوط به سرمایه گذاری در سایر ابعاد و تصمیم ها.

 l(Management, 1986; ROSS T, 1998;
Clay, 1990; Drezner and Smith, 1990)l

یر 
سا

بع
1. اولویت در دریافت سرویس های خدماتی از میان منا

پروژه های متعدد.
(Drezner and Smith, 1990)

ی
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1. ساختار رسمی؛

2. ساختار متمرکز؛

3. ساختار بوروکراتیک.

(Lukas et al., 2002)

ل 
تر

کن
ی

مان
از

س

1. کنترل رسمی؛

2.کنترل غیررسمی؛

3. کنترل بوروکراتیک؛

(Lukas et al., 2002)
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ار

عم
م

ار
خت

سا
در 

ی 
اط

رتب
ی ا

ها
گاه 

لو
گ

1. ابهام در ارتباط میان الیه های مدیریتی )خط فرمان واضح(؛

2. فقدان مسئولیت شخص یا حوزه ای خاص برای مسئلۀ 
اکتساب )نظارت بر اکتساب(

3. نقش کم رنگ مرکز تحقیقات دفاعی در آزمایش تجهیزات 
خروجی صنایع دفاعی )سخت افزاری و نرم افزاری نمونه سازی(؛

3. مدیریت شراکتی با سایر سازمان ها؛

4. پیچیدگی برنامه یا تعامل با بنگاه ها خارج از برنامه؛

5. کارکنان تمام وقت.

 l(Management, 1986; Drezner and
Smith, 1990; Lukas et al., 2002)l

ی
تژ

ترا
کاس
ژی

رات
ست

ت ا
ری

دی
و م

ی 
یز

ه ر
نام

 بر
ف

ضع

1. ابهام برنامه؛

2. گسست های استراتژی؛

3. تخمین های ضعیف هزینه،

4. ناسازگاری ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی، اجرا و کنترل با 
اهداف، استراتژی ها و الزامات پروژه؛

5. ناآشنایی با ابزارها و روش های سازمان های تجاری؛

6. زمان بندی خوش بینانه؛

7. شفافیت هدف؛

8. میزان یک پارچگی بازاریابی با تحقیقات و توسعه.

 l(Management, 1986; Clay, 1990;
Chen et. al. 2010; Griffin, 2002; محمــد و 

1390 )مصطفــی، 

ی 
ها

ران 
یش

پ
عه

وس
ک ت

ژی
رات

ست
1. حکم مدیریت؛ا

2. فناوری محوری؛

3. پاسخ به نیاز مشتری؛

4. واکنش رقابتی.

(Griffin, 1993)
ی 

ها
تم 

ک
ژی

رات
ست

کید بر بهره وری؛ا 1. فقدان تأ

کید بر نوآوری؛ 2. فقدان تأ

کید بر سرعت. 3. میزان تأ

 l(Management, 1986; Cankurtaran et al.,
2013; Chen et al., 2010)l

ها
ی 

ار
مک

ه

ت
طا

تبا
ار

1. مشارکت تأمین کننده؛

2. مشارکت مشتری؛

3. اعمال نفوذ غیررسمی و توان چانه زنی باالی پیمانکاران در 
اجرای فعالیت های پروژه؛

4. پاسخ گویی؛

5. فقدان یک پارچگی الزم میان پیمان کار، تأمین کننده و کاربر نهایی؛

6. ارتباط اثربخش با کاربر.

 l(Griffin, 2002; Clift and Vandenbosch,
 1999many companies continue to
 ayaram, and Vickery, 2004; Drezner and
 Smith, 1990; Sherman and G.Rhoades,
ROSS T, 1998 ;2010;  مصطفــی و محمد، 1390(

ک
ری

ش

1. عملکرد پیمان کار؛

2. تعهد پیمانکار؛

3. کاهش دادن تعداد تأمین کننده های اصلی درگیر در فرایند؛

4. کاهش تعداد مشتریان درگیر در فرایند و نمونه سازی؛

5. رعایت نکردن سازوکار مناسب منطقی برای انتخاب 
پیمانکاران و عقد قرارداد با آن ها.

 l(Drezner and Smith, 1990; Clay, 1990;
 ROSS T, 1998; Sherman and G.Rhoades,

2010; Griffin, 2002; Griffin, 2002)l



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ ۷، شمارۀ 1، بهار 139۶ 90

ی
کل

ی 
ند

ته ب
س

د

ل
وام

ع

ل
وام

 ع
یر

ز

برخی منابعمصداق های موجود در ادبیات

ی
ار

خت
سا

ها
ی 

ار
مک

ه

ان
یم

پ

1. شفاف نبودن و تفسیر پذیری اسناد و مدارک پیمان ها؛

2. شفاف نبودن شرایط برگزاری مناقصه و طوالنی بودن 

روند انتخاب پیمانکار؛

3. قراردادهای مجزا برای هریک از فازهای توسعه؛

4. انعطاف ناپذیری و قابلیت تغییر ناچیز در پیمان، با توجه 
به شرایط و مقتضیات متغیر محیطی؛

5. محدودکردن تأمین کاال از سازندگان اندک، براساس 
لیست مجاز مندرج در قرارداد؛

6. مشکالت فرایندهای خرید؛
7. یاری غیرفنی از بیرون.

 l(Drezner and Smith, 1990; Manahn
et al., 1996)l

وژه
پر

تم
یس

 س
ی

دس
هن

م

الف( رویکردهای مهندسی سیستم:

1. فقدان فرایند مشخص؛

2. گسترش کارکرد کیفی )QFD(؛

3. فرایند مرور فازها؛

4. دروازۀ مراحل.

ب( ابزارها و تکنیک های استفاده شده:

1. طراحی برای تولیدپذیری؛

2. تعداد، نوع و زمان بندی پروژه های تحقیقات بازار؛

3. طراحی به کمک کامپیوتر و انجام دادن تست های مکرر، 
مهندسی به کمک کامپیوتر؛

4. تولید یک پارچۀ کامپیوتری؛

5. طراحی برای مونتاژپذیری.

ج( یک پارچگی طراحی:

1. تکرار؛

2. الزامات کیفیت؛

3. فرایند انعطاف پذیری و اختصاصی سازی؛

4. شکست در به کاربستن طراحی برای تولیدپذیری و تعمیرپذیری؛

5. فرایند توسعه )مهندسی هم زمان، فریزینگ، مدیریت 
تأمین کنندگان، Cam/ Cad(؛

6. مشکالت مربوط به نمونه سازی و تست )اجرانشدن، دوربودن 
از محیط عملیات، دیر اجراشدن، اثربخش نبودن، ...(؛

7. بی کفایتی داده های ورودی مهندسی سیستم قبل از 
نهایی کردن الزامات؛

8. اطالعات و ابزارهای زمان بندی در فرایند توسعه؛

9. هم زمانی در فرایندهای تولید و توسعه؛

10. رسمی کردن فرایند؛

11. هم زمانی فرایند؛

12. الزامات ناقص؛

13. تست؛

14. استانداردسازی.

 l(Griffin, 1993; Swink, 2003; Chen et al.,
 2010; Sherman and G.Rhoades, 2010;
 ROSS T, 1998; Perry, 1999; Drezner
 and Smith, 1990; Management, 1986;
Clay, 1990; Cankurtaran et al., 2013)l
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الف( مدیریت دانش:

1. استفاده مؤثر از منابع اطالعات بیرونی؛

2. استفاده نکردن صحیح از سوابق پرونده های پیشین و به کارگیری 
موردی آن ها؛

3. فقدان بومی سازی مناسب مطالعات پیرامون الگوهای بهینۀ 
خارجی، به منظور استفاده و به کارگیری در پروژه های داخلی؛

4. اتکا به موفقیت های موردی منتج از توانمندی های افراد یا عوامل 
محیطی، بدون توجه به نظام مندی موفقیت ها و نتایج سودمند 

حاصل از پروژه های پیشین؛

5. توانایی تیم در مستندسازی دانش و به کارگیری آن؛

6. یک پارچه کردن دانش پروژه های قبلی و فعلی؛

ب( مدیریت پروژه:

1. اندازۀ پروژه؛

2. بی دقتی در برآوردهای اولیۀ پروژه؛

3. مدیریت پیکره بندی )فقدان اطالع رسانی، مدیریت و انسجام 
حوزه های گوناگون اجرای پروژه، در صورت بروز تغییر در بخشی 

از فرایند اجرایی پروژه(؛

4. شناسایی نکردن و عملیاتی نشدن تمامی فرایندها و روندهای 
مدیریت پروژه؛

5. فقدان رشد و توسعۀ مناسب فرهنگ مدیریت پروژه؛

6. فقدان نظام مندی در افزایش ظرفیت و کیفیت آموزش 
مدیریت پروژه ها؛

7. فقدان تفکیک مراحل اجرای پروژه ها تا سطح شناخت 
فعالیت ها و روابط میان آن ها؛

8. نقص در ظرفیت های تحقیقاتی در زمینۀ مطالعۀ مراحل 
مقدماتی، اجرا و نظارت بر پروژه ها؛

9. استفادۀ اندک از تسهیم و به کارگیری دانش مدیریت پروژه و 
رویکرد علمی کنترل پروژه در فرایند طراحی و اجرای پروژه ها؛

10. بی کفایتی قوانین، مقررات و دستورالعمل های اجرایی روشن 
دربارۀ نظام های اجرایی و نظارتی پروژه ها؛

11. اتکا به برخی استانداردها بدون درنظرگرفتن امکانات و 
زیرساخت موجود؛

12. فقدان تعریف دقیق و مشخص شاخص های اندازه گیری و 
کنترل پروژه؛

13. فقدان شناسایی دقیق و منطقی ریسک های پروژه؛

14. شاخص های ارزیابی پروژه ها )کنترل خروجی، هزینۀ توسعه، 
رضایت مشتری، موفقیت تجاری، زمان هر فاز(.

  l)Griffin, 2002; Sherman et al., 2000;
  LaBahn et al., 1996 ;Griffin, 1993;
LaBahn et al., 1996(l; مصطفی و محمد، 1390
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وژه
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ت 
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ما

الف( فناوری:

1. اولویت پروژه؛

2. نوظهوری فناوری؛

3. سطح بلوغ فناوری های محوری؛

4. باالرفتن تعداد فرایندهای مونتاژ؛

5. افزایش الزامات عملکردی؛

6. میزان کیفیت محصول؛

7. سطح فناورانه.

ب( محصول:

1. دشواری فنی؛

2. نوآوری محصول؛

3. افزایش پیچیدگی شکل خارجی محصول؛

4. استراتژی محصول )افزایشی، کاهش قطعات، 
استانداردسازی(؛

5. جدیدبودن؛

6. پیچیدگی محصول.

 l(Cankurtaran et al., 2013; Carbonell and
 Rodríguez-Escudero, 2009; Sherman
 and G.Rhoades, 2010; Griffin, 2002;
 Karlsson and Åhlström, 1999; LaBahn
 et al., 1996; Chen et al., 2010; Drezner and

Smith, 1990; Zirger and Hartley, 1994)l

3-1. یافته ها

در  و  استخراج  عمده  تم  نه  پژوهش،  داده های  تحلیل  از  پس 

سه شاخگی  مدل  درحقیقت  شدند.  ارائه  سه شاخگی  مدل  قالب 

براساس  را  تماتیک  تحلیل  از  حاصل  تم  نه  زمانی،  عملکرد 

ویژگی های آن ها در قالب سه شاخۀ زمینه ای، محتوایی و رفتاری 

در  بیشتر  توضیحات  و  جزئیات  بیان  برای  می کند.  دسته بندی 

مورد تم های استخراج شده و عوامل موجود در مدل سه شاخگی 

عملکرد زمانی، در ادامه به شرح هریک از نه تم و الیه های درونی 

آن ها )در موارد موجود( پرداخته شده است و همچنین این عوامل 

در جدول 3 به همراه مصادیق و منابع مربوطه آمده اند.

یح تم ها و ارتباطات 3-2. تشر

برای تشریح بیشتر تم ها و ارتباطات معنایی درون هر یک از تم ها 
در ادامه به توضیح هریک از تم های سه شاخۀ زمینه ای، رفتاری و 

ساختاری و هم چنین تم های درونی آن ها پرداخته می شود.

3-2-1. عوامل زمینه ای
و  محیطی  عوامل  و  شرایط  تمامی  زمینه ای  شاخۀ  از  منظور 
برون سازمانی است که بر سازمان محیط اند و سیستم های اصلی 
 .)1383 )محمد،  می دهند  تشکیل  را  سازمان  ابرسیستم های  یا 
و  دور  محیط  شامل  می گیرند  قرار  زمینه ای  دستۀ  در  که  تم هایی 

قرار  زمینه ای  عوامل  دستۀ  در  که  عواملی  به طورکلی  نزدیک اند. 
می گیرند عوامل مؤثر در سازمان اند که از کنترل مستقیم سازمان 
خارج اند )همان(. بدیهی است که بسیاری از کسب وکارها تأثیر 
کمی در محیط خارجی خود دارند، اما محیط خارجی می تواند 
تأثیر درخور مالحظه ای در شرکت ها و محیط کاری آن ها داشته 
باشد. البته تاریخ دنیای کسب وکار مواردی را نیز نشان می دهد که 
شرکت ها توانسته اند تأثیر شگرفی در محیط کالن خود بگذارند؛ 
ازجمله تأثیر مایکروسافت یا اینتل در محیط اطراف خود و دنیای 
فناوری اطالعات، اما اغلب این تأثیرگذاری ها نادرند و در سطح 

کید بر تجزیه وتحلیل عوامل زمینه ای است. این پژوهش، تأ

3-2-1-1. عوامل محیط دور

تمامی  که  عوامل  از  دسته  آن  محیطی،  عوامل  بررسی  در 
محیط  در  عبارتی  به  و  می دهند  قرار  تأثیر  تحت  را  کسب وکارها 
باید توجه  دارند.  این دسته جای  قرار می گیرند در  کالن سازمان 
داشت که تغییرات در محیط کالن تدریجی تر، اما پرقدرت ترند. 
این دسته شامل تم های سیاسی و پیچیدگی می شود. تم سیاسی 
شامل دو تم داخلی و خارجی است. تم پیچیدگی، که دربردارندۀ 
عواملی  شامل  نیز  است  مسئله  قلمرو  در  ابهام  و  تغییر  تم  دو 
 LaBahn et al.,( می شود که عدم قطعیت و ابهام را باال می برد
 1996; Carbonell and Rodríguez-Escudero, 2009;
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 Drezner and Smith, 1990; Perry, 1999; Cankurtaran
 et al., 2013; Clay, 1990; Management, 1986; ROSS
و  مصطفی   ;T, 1998; Sherman and G.Rhoades, 2010

محمد، 1390(.

3-2-1-2. عوامل محیط نزدیک

مرتبط اند  صنعتی  با  بیشتر  سازمان  هر  نزدیک  محیط  عوامل 
قرار  عواملی  بیشتر  گروه  این  در  دارد.  فعالیت  آن  در  سازمان  که 
رقبا،  سهام داران،  مشتریان،  عرضه کنندگان،  با  که  می گیرند 
توجه  باید  اما  دارند،  قوی تری  ارتباط  تأمین کنندگان  و  همکاران 
داشت که با وجود بیان عوامل زمینه ای، این عوامل نیز از تأثیر و 
کنترل مستقیم سازمان به دورند. عواملی که در این تم قرار دارند 
در سه دستۀ فرهنگ  سازمانی، ویژگی های سازمان و قابلیت های 
 (Griffin, 2002; گرفته اند  جای  جدید  محصول  توسعۀ 
 Cankurtaran et al., 2013; Griffin, 1997; Lukas et al.,
2002; Parry et al., 2009; Carbonell & Rodríguez-
 Escudero, 2009; Cankurtaran et al., 2013; Zirger
 and Hartley, 1994; Sherman and G.Rhoades, 2010;
عظیمی،  1390؛  محمد،  و  مصطفی   Battershell, 1999; 

1390؛ توکلی، 1386(.

3-2-2. عوامل رفتاری

سازمان  در  انسان  با  که  عواملی اند  )رفتار(  محتوا  شاخۀ  از  منظور 
مرتبط اند و با فرم های رفتاری، ارتباطات )غیررسمی( و الگوهای خاصی 
به هم پیوسته و محتوای اصلی سازمان را شکل می دهند. این دسته شامل 

دو تم اصلی منابع انسانی و رهبری و مدیریت است )محمد، 1383(.

3-2-2-1. منابع انسانی

با توجه به تنوع عوامل مرتبط با عملکرد زمانی پروژه های توسعۀ 
محصول جدید، تمامی عواملی که با منابع انسانی ارتباط شفاف و 
مستقیمی داشته اند در این تم قرار گرفته اند. بدیهی است به علت 
است،  انسانی  منابع  همان  که  عوامل،  این  تمامی  مشترک  وجه 
سیاست ها و استراتژی های اتخاذی در مورد این تم نیز بیشتر رنگ 
و بوی مدیریت منابع انسانی خواهد داشت. بی شک عامل انسانی 
یکی از مهم ترین عوامل در تغییر و تحول سازمان است و دستیابی 
به تعالی، بدون توجه به منابع انسانی مقدور نخواهد بود. در این تم، 
موارد اشاره شده در ادبیات موضوع در زیردسته های منابع انسانی و 
 Zirger and Hartley, 1994;) رهبری و مدیریت قرار گرفته اند 
 Sherman and G.Rhoades, 2010; Cankurtaran et al.,
 2013; Chen et al., 2010; Griffin, 2002; Carbonell and
 Rodríguez-Escudero, 2009; Clift and Vandenbosch,
 1999; Clay, 1990; Griffin, 1993; Parry et al., 2009;

.(Management, 1986; ROSS T, 1998

یت 3-2-2-2. رهبری و مدیر

مسائل  در  موفقیت   ریشه های  و  دالیل  مهم ترین  از  یکی  اغلب 
سازمانی به مدیریت ارشد مربوط است. در این تم هرچه در مورد 
موضوعات مرتبط با مدیریت و رهبری سازمان به آن اشاره شده بود، 
قرار داده شده است. بحث های مربوط به حمایت مدیریت ارشد، 
سبک های گوناگون، محدودیت ها و ضعف ها و مواردی از این دست 
 Sherman and G.Rhoades,( شده اند  داده  پوشش  تم  این  در 
 2010; ROSS T, 1998; Clay, 1990; Drezner and Smith,

.)1990; Griffin, 2002; Clift and Vandenbosch, 1999

3-2-3. عوامل ساختاری

شاخۀ  از  منظور  سه شاخگی،  مدل  توضیحات  براساس 
غیرانسانی  و  فیزیکی  شرایط  و  عوامل  عناصر،  همۀ  ساختار، 
سازمانی است که با نظم، قاعده، قالب، پوسته و بدنه یا هیکل 
فیزیکی و مادی سازمان را می سازند )محمد، 1383(. پنج تم 
اصلی این دسته از مسائل سازمانی، که از ادبیات متنوع موضوع 
همکاری ها،  پروژه،  استراتژی،  از  عبارت اند  آمده اند،  به دست 
معماری سازمانی و مدیریت منابع. همچنین تم پروژه به علت 
گسترده بودن، خود شامل سه دستۀ دیگر است که عبارت اند از: 

1. ماهیت پروژه؛ 2. مدیریت پروژه؛ 3. مهندسی سیستم.

3-2-3-1. استراتژی

جالل مقدس در مقاله اش از قول جیمز براین کویین می نویسد 
استراتژی عبارت است از الگو یا طرحی که هدف ها، سیاست ها 
و زنجیره های عملیاتی هر سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته 
ترکیب کند )جالل، 1393(. بدیهی است استراتژی  که سازمان در 
تأثیر  پیش گرفته است در عملکرد زمانی توسعۀ محصول جدید 
 اینکه سازمان مطالعات عمیقی در 

ً
بسزایی خواهد گذاشت؛ مثال

موضوعاتی  به  یا  باشد  داده  انجام  نداشته هایش  و  داشته ها  مورد 
باشد همگی عملکرد  توجه کافی کرده  بهره وری  و  نوآوری  مانند 
زمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. موضوعات مرتبط با برنامه ریزی 
ِتم های  و  توسعه  استراتژیک  پیشران های  استراتژیک،  مدیریت  و 
 Management, 1986; Clay,( استراتژیک در این تم قرار دارند
 1990; Chen et al., 2010; Griffin, 2002; Cankurtaran

et al., 2013; Griffin, 1993; مصطفی و محمد، 1390(.

3-2-3-2. پروژه
مجموعه  است.  )طرح(  پروژه  تم  مجموعه،  این  در  تم  مهم ترین 
پروژۀ  با  را  ارتباط  و ملموس ترین  بیشترین، مستقیم ترین  که  عواملی 
توسعۀ محصول دارند در این تم گنجانده شده اند. به منظور درک بهتر 
و شفاف تر موضوعات متنوع این تم، از سه تم داخلی دیگر با نام های 
ماهیت پروژه، مدیریت پروژه و مهندسی سیستم استفاده شده است. 
بیشترین اشارات و راهکارها در ادبیات موضوع در حیطۀ این تم ارائه 
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بیشتر  مورد  در  متنوعی  و  ملموس  گوناگون،  تکنیک های  و  شده اند 
از  غیر  پروژه،  ماهیت  تم  می شوند.  دیده  تم  این  درونی  موضوعات 
و  فناوری ها  ماهیت  به  کالن،  سطح  در  محصول  توسعۀ  فرایندهای 
مرتبط  عوامل  دربردارندۀ  پروژه  مدیریت  تم  می پردازد.  نیز  محصول 
با فرایندهای مدیریت پروژه است. برای توضیح تم مهندسی سیستم 
مهندسی  بین المللی  انجمن  از  سیستم  مهندسی  تعریف  نخست 
به  ارائه می شود: مهندسی سیستم برای دستیابی   INCOSE سیستم 
این رویکرد بر  بین رشته ای است.  اجرای پروژه های موفق رویکردی 
تعریف نیازهای مشتری و الزامات کارکردی در آغاز چرخۀ تعریف و 
توسعۀ محصول و مستندسازی الزامات ذی نفعان تمرکز کرده است، 
سپس با طراحی محصول و اعتبارسنجی سیستم و با درنظرگرفتن همۀ 
گروه های  و  رشته ها  همۀ  سیستم  مهندسی  می رود.  پیش  مشکالت 
تالشش  که  می دهد  تشکیل  یکپارچه  تیمی  به  منزلۀ  را  تخصصی 
تولید  تا  ایده هاست  تحقق  به منظور  ساختاریافته  فرایندی  شکل دهی 
برآورده کردن هر دو  پیش رود. مهندسی سیستم  آن  از  بهره برداری  و 
کیفیت  فراهم کردن  هدف  با  را  مشتری  فنی  و  تجاری  الزامات  دسته 
 Wiley and INCOSE,( خروجی مدنظر ذی نفعان درنظر می گیرد
2015(. بدین ترتیب موضوعات اشاره شده در ادبیات موضوع عملکرد 
زمانی در تم هایی با عناوین رویکردهای مهندسی سیستم، ابزارها و 
 Griffin,( گرفته اند  قرار  طراحی  یک پارچگی  همچنین  و  تکنیک ها 
 1993; Swink, 2003; Chen et al., 2010; Sherman and
 G.Rhoades, 2010; ROSS T, 1998; Perry, 1999; Drezner
 ;and Smith, 1990; Management, 1986; Clay, 1990 
 Cankurtaran et al., 2013; Griffin, 2002; Sherman et
 al., 2000; Cankurtaran et al., 2013; Carbonell and 
 Rodríguez-Escudero, 2009; Karlsson and Åhlström,

Zirger & Hartley, 1994 ;1999; مصطفی و محمد، 1390(.

3-2-3-3. همکاری ها

محصول  توسعۀ  به  که  سازمانی  به  یک پارچگی  منظر  از  اگر 

جدید می پردازد نگاه شود، تمامی فعالیت های مربوط به فرایندهای 

و مهندسی سیستم یک پارچگی داخلی  توسعۀ محصول  مستقیم 

با سایر  ارتباطات و همکاری های سازمان  نامیده می شود و همۀ 

سازمان ها و مخاطبان بیرونی یک پارچگی خارجی نامیده می شود 

)Droge et al., 2004(. تأمین کنندگان، شرکا، رقبا و مشتریان، 

تأثیر  جدید  محصول  توسعۀ  زمانی  عملکرد  در  به نحوی  هریک 

می گذارند. همۀ موضوعات مرتبط با یک پارچگی خارجی در تم 

Griffin, 2002; Clift and Vanden- )همکاری ها بیان شده اند 

 bosch, 1999; Droge et al., 2004; Drezner and Smith,
 1990; Sherman and G.Rhoades, 2010; Clay, 1990;

 Management, 1986; LaBahn et al., 1996; ROSS T,
1998; مصطفی و محمد، 1390(.

3-2-3-4. معماری سازمانی

عناصر  مجموعه  شناسایی  از  است  عبارت  سازمانی  معماری 
عناصر این  میان  ارتباط  چگونگی  تعیین  و  سازمان   شکل دهندۀ 
 Management, 1986; Drezner and Smith, 1990; Lukas( 

. )et al., 2002; Schekkerman, 2004
تعریف فوق حول عناصر سازمانی شکل گرفته است و بر شناسایی 
کسب وکار،  از  عبارت اند  عناصر  این  از  برخی  دارد.  کید  تأ آن ها 
افراد،  خدمات،  فعالیت ها،  وظایف،  کاری،  حوزه های  راهبردها، 
واحدها،  ذی نفعان،  اصول،  کاری،  پیشران های  فناوری،  و  فرایندها 
زیرساخت ها.  و  برنامه ها  ارتباطات،  اطالعات،  بودجه،  مکان ها، 
شناسایی این عناصر و تعیین ارتباط میان آن ها و به عبارتی پیاده سازی 
اصولی  و  رویه ها  به کارگیری  نیازمند  سازمان  در  سازمانی  معماری 
درواقع  است.  شده  تدوین  معماری  چارچوب های  در  که  است 
معماری سازمانی به مأموریت ها، وظایف سازمانی، فرایندهای کاری، 
موجودیت های اطالعاتی، شبکه های ارتباطی، سلسله مراتب و ترتیب 

انجام دادن کارها در سازمان ها نگرشی کالن دارد )مرآتی، 1391(.

یت منابع 3-2-3-5. مدیر

یکی از مؤثرترین عوامل در عملکرد زمانی پروژه های توسعۀ 
پروژه هاست؛  به  گوناگون  منابع  تخصیص  شیوۀ  محصول، 
محصول،  توسعۀ  پروژه های  تأخیر  علت  شایع ترین  نمونه  برای 
بی کفایتی  و  بی ثباتی  و  متغیر  بودجه های  به  مربوط  مشکالت 
سرمایه گذاری است. مشکالت مربوط به تخصیص منابع مشترک 
میان پروژه های گوناگون هر سازمان نیز در عملکرد زمانی توسعۀ 
 Management, 1986; ROSS( دارد  بسزایی  تأثیر  محصول 

.)T, 1998; Clay, 1990; Drezner and Smith, 1990

نتیجه گیری

بیشتر  که  است  مهمی  موضوع  محصول  به  دستیابی  زمان 
سازمان ها را، چه در حوزۀ تجاری و چه در حوزۀ دفاعی، به یافتن 
واداشته است. در مطالعات گوناگون  آن  برای کاهش  روش هایی 
عوامل  جدید  محصوالت  به  دستیابی  زمان  طوالنی شدن  برای 
این  حذف  گاهی  و  کنترل  برای  و  است  شده  شناسایی  متعددی 
عوامل نیز روش های گوناگونی ارائه شده است. برخی پژوهش ها 
زمان دستیابی به محصول را کانون توجه خود قرار داده اند و برخی 
برخی  در  کرده اند.  بررسی  را  بازار  به  محصول  ورود  زمان  نیز 
محصول  توسعۀ  پروژه های  در  زمانی  تأخیرهای  علل  پژوهش ها 
بررسی شده است و در برخی دیگر نیز به موضوعاتی مانند سرعت 
نوآوری و حضور در عرصۀ رقابت پرداخته اند. بخشی از مطالعات 
نیز به بررسی نقش عملکرد زمانی در خروجی و عملکرد سازمان 
پرداخته اند، اما دسته بندی ها و تم های ارائه شده در این پژوهش ها 
اغلب فاقد سه ویژگی جامع نگری، کاربست پذیری و وجود زبان 
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در  بررسی عوامل مؤثر  به  پژوهش  این  در  با صنعت اند.  مشترک 
با  و  است  شده  پرداخته  گوناگون  منظرهای  از  زمانی  عملکرد 
که  است  کرده  فوق  شکاف  پرکردن  در  سعی  متفاوت  روش های 
بهره گیری  خبرگان،  پنل های  برگزاری  گسترده،  مطالعات  از جمله 
و  زمانی  عملکرد  بهبود  حوزۀ  در  صنعتی  پژوهش های  نتایج  از 
همچنین بهره گیری از مدل سه شاخگی مدیریت میرزایی اهرنجانی 
)1376( از این دست به شمار می روند. مدل سه شاخگی ابزاری 
تحلیلی است که براساس آن همۀ مطالعات و تئوری های سازمان 
پژوهش،  یافته های  می شوند.  بررسی  حوزه  سه  در  مدیریت  و 
عوامل مؤثر در عملکرد زمانی را در سه شاخۀ زمینه ای، رفتاری 
به  زیردسته   23 از  بیش  و  )دسته(  تم  نه  قالب  در  ساختاری  و 
است.  داده  ارائه  آن ها  رفرنس های  و  مصداق   200 حدود  همراه 
انسانی و رهبری و مدیریت در شاخۀ رفتاری مدل  تم های منابع 
سه شاخگی، تم های عوامل محیط دور و عوامل محیط نزدیک در 
همکاری ها،  پروژه،  استراتژی،  تم های  و  زمینه ای  عوامل  شاخۀ 
ساختاری  عوامل  شاخۀ  در  منابع  مدیریت  و  سازمانی  معماری 
مدل سه شاخگی عملکرد زمانی ارائه شده اند. هرچند سازمان های 
گوناگون به فراخور زمینه های متفاوتی که در آن فعالیت می کنند 
مواجه اند،  زمانی  درمورد عملکرد  گوناگونی  ریشه های  و  علل  با 
مدل سه شاخگی عملکرد زمانی با فراهم کردن مجموعۀ جامعی از 
عوامل مؤثر در عملکرد زمانی توسعۀ محصول جدید و مجزاکردن 
در  را  سازمان ها  مدیران  زمینه ای،  و  ساختاری  رفتاری،  عوامل 
یاری خواهد  زمانی  عملکرد  با  مرتبط  تصمیم گیری های  موضوع 
باالیی داشته  نتایج جامع نگری  کرد. هرچند محققان کوشیده اند 
باشند، اما بررسی صنایع غیردفاعی و همچنین حوزۀ محصوالت 
غیرپیچیده در پژوهش های آتی تعمیم پذیری و اصالت نتایج را تا 

حدود زیادی باال خواهد برد.
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