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چکیده

بخش قابلتوجهی از پروژههای دفاعی در زمره پروژههای پیچیده قرار دارند .عدم قطعیت و پیچیدگی دو ویژگی مهم و ذاتی

این نوع از پروژهها است که عمدت ًا منجر به افزایش زمان و هزینه آنها میشود .این ویژگیها از یکدیگر مستقل نیستند و
ممکن است رابطه همافزا بین آنها برقرار باشد .رویکردهای مختلفی مانند توسعه و تعمیق قابلیتهای درونی برای غلبه بر
اثرات ناخواسته این دو ویژگی ارائهشده است .در این پژوهش سعی شده است سه مفهوم عدم قطعیت ،پیچیدگی و قابلیت
در طیفی از پروژههای توسعه محصوالت پیچیده موردبررسی قرار گیرند .در ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع ،رجوع به
خبرگان و بهکارگیری روش دلفی سه مرحلهای مؤلفههای هرکدام از این سه مفهوم تبیین شد .همچنین ،از طریق توزیع
پرسشنامه میان مدیران و متخصصان صنایع دفاعی ،میزان اهمیت عوامل و عملکرد صنایع دفاعی در مدیریت و بهبود این
عوامل موردسنجش قرار گرفت و به کمک تجزیهوتحلیل اهمیت-عملکرد ،وضعیت عوامل و اولویتهای بهبود مشخص
شد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد سازمانهای مرتبط با پروژههای توسعه محصوالت پیچیده دفاعی در بخشهای عدم
قطعیت ،پیچیدگی و قابلیت باید بر عوامل ضعف فرهنگ حاکم در سازمان ،ابهام در اهداف ،تغییرات در برآوردها ،عوامل
محیطی ،پیچیدگیهای فنی ،اهداف ،ماهیت پروژه ،قابلیتهای مدیریت دانش ،مدیریت ارزش ،قابلیت مدیریت پروژههای
کالن و قابلیتهای نوآورانه که اولویت باالتری نسبت به سایر عوامل دارند تمرکز بیشتری داشته باشند.
واژگان كليدي :عدم قطعیت ،قابلیت ،پروژههای توسعه محصول پیچیده ،اهمیت-عملکرد
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 -1مقدمه

طي دهههای اخير اقتصادهاي نوظهور و کشورهاي تازه صنعتي شده ،رفتهرفته با پیچیده شدن پروژهها
و افزایش عدم قطعیتها در اجرای آنها ،تالشهای زيادي در زمینه دستيابي به دانش و قابلیتهای
مختلف موردنیاز براي اجرای پروژههای پیچیده و ساخت و توسعه محصوالت پيچيده و همچنین
شناخت و مقابله با عدم قطعیتهای این مسیر ،به نمايش گذاشتهاند .بخش اعظمی از پروژهها که در
صنایع دفاعی کشورها ازجمله کشور ما اجرا میشوند در زمره پروژههای پیچیده قرار دارند .پروژههای
پیچیده و پروژههای توسعه محصوالت پیچیده امروزه اهمیت و جایگاه ویژهای در سبد کسبوکار
کشورها پیدا کردهاند و نکته بسیار مهم این است که اجرای پروژههای توسعه محصول پیچیده به دلیل
برخورداری از ویژگیهای متمایز آنها و عدم قطعیتهایی که در آنها وجود دارد ،با سایر پروژهها
متفاوت بوده و به همین جهت مستلزم قابلیتهای متعدد و متمایزی جهت اجرا هستند .پروژههای توسعه

محصول پیچیده عمدت ًا باعث به وجود آمدن پروژههای پیچیده میشوند و ویژگیهای خاص پروژههای
پیچیده و پروژههای توسعه محصوالت پیچیده مانند عدم قطعیتهایی که بهطور ذاتی در روند اجرا و
ساخت آنها وجود دارد ،باعث افزایش زمان و هزینه و گاهی کاهش کیفیت انجام اینگونه پروژهها
میشود .همچنین از دیدگاه برخی محققان ،پیچیدگی و عدم قطعیت در پروژه ،دوعاملی هستند که اکثر
مواقع با یکدیگر همراه بوده و بر یکدیگر تأثیر میگذارند و میتوانند بر عملکرد پروژه تأثیرات منفی

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره اول ،بهار 1399

بگذارند ( .)Padalkar & Gopinath, 2016برای غلبه بر این مشکل به نظر میرسد توسعه قابلیتهای

60

درونی و افزایش آمادگی درونی میتواند کمک شایانی برای مقابله با اثرات منفی این عوامل داشته
باشد .در تحقیقاتی نیز الزام وجود برخی قابلیتها جهت مقابله با عدم قطعیتها انجامشده است
(.)Teece & Leih, 2016
در سطح بینالمللی ،میتوان تالشهای زيادي از سوي اقتصادهاي نوظهور و کشورهاي درحالتوسعه
براي دستيابي به دانش و قابلیتهای مختلف در زمینه پروژههای پیچیده و بهنوعی پروژههای توسعه
محصوالت پیچیده مشاهده کرد ( .)Park, 2012; Zhang, 2013; Lee & Yoon, 2015میتوان گفت
سازمانهایی قادر به اجرا و توسعه اینگونه پروژهها و محصوالت هستند که دارای قابلیتهای ویژهای
در حوزه پروژههای پیچیده و یا پروژههای توسعه محصوالت پیچیده باشند یا بتوانند این قابلیتها را
کسب نمایند .اگر ایران نیز بخواهد چنین توانمندی را کسب کند باید در وهله اول این قابلیتها و عوامل
مؤثر بر عدم قطعیت و پیچیدگی را بشناسد و در مرحله بعد نسبت به بهبود ،مدیریت و کنترل آنها اقدام

کند .در تحقیقات گذشته ،اغلب به جنبهی عدم قطعیت ،پیچیدگی پروژه یا قابلیتهای موردنیاز بهتنهایی
توجه شده و کمتر این مفاهیم کنار یکدیگر بررسی و مطالعه شدهاند درصورتیکه در تحقیقاتی نظیر
پژوهش تیث و لی ( )Teece & Leih, 2016و مالهترا ( )Malhotra, 2002به ارتباطات این مفاهیم توجه
شده است و تحقیقات بیشتری در این زمینه را میطلبد .لذا در این پژوهش سعی بر این است که عوامل
مؤثر بر عدم قطعیت ،عوامل پیچیدگی و قابلیتها جهت اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده
شناساییشده و دستهبندی و اولویتهای بهبود این عوامل ارائه شود.
مسائلی که در روند اجرا و توسعه پروژهها و محصوالت پیچیده در رابطه با عوامل مؤثر بر عدم قطعیت،
عوامل پیچیدگی و قابلیتها وجود دارند عبارتند از :عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ،عوامل پیچیدگی و
قابلیتهای کلیدی در اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده کدماند؟ دستهبندی این عوامل چگونه
است و اهمیت آنها به چه ترتیب است؟ عملکرد صنایع دفاعی در جهت کنترل و کاهش عوامل مؤثر بر
عدم قطعیت ،اکتساب و توسعه قابلیتهای کلیدی و مدیریت عوامل پیچیدگی در روند اجرای پروژههای
توسعه محصوالت پیچیده چگونه است؟ چه راهحلها و راهبردهایی برای بهبود شکاف میان اهمیت و
عملکرد در رابطه با این عوامل وجود دارد؟

 1-2عدم قطعیت و مدیریت آن
باوجوداینکه تالشهایی در زمینههای مختلف برای تبیین عدم قطعیت انجامگرفته است ،لیکن در ادبیات
مدیریت پروژه ،تعریف همه پسندی از عدم قطعیت وجود ندارد .در برخی مطالعات ،ریسک و عدم
قطعیت را دو مفهوم معادل دانستهاند اما میتوان ارتباط عدم قطعیت و ریسک را رابطه علت و معلول
دانست .ریسک رویدادی است که با احتمال معین یا قابلتعیین تعریف میشود ولی عدم قطعیت در
ارتباط با رویدادهایی است که تعیین احتمال عددی برای آنها ممکن نیست (Knight, 1964; Atkinson

 .)et al., 2006در مدیریت پروژه ،برخی محققان با دید استراتژیک ،عدم قطعیت را بر مبنای تابع هدف
پروژه بیان مینمایند .بر این اساس ،عدم قطعیت بهصورت "احتمال عدم دستیابی تابع هدف پروژه به
مقادیر هدفگذاری شده" تعریف میشود ( .)Jaafari, 2001در تعریف دیگر که مدنظر پژوهش حاضر
است ،میتوان این رویدادها را به دودسته تقسیم نمود .ناشناختههای آشکار آن دسته از رویدادهایی
که حداقل ازلحاظ کیفی از قبل شناخته و برای تیم پروژه آشکارشدهاند ولی تأثیر آنها ناشناخته
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است و ناشناختههای نا آشکار آن دسته از رویدادها یا تغییرات احتمالی که از پیش مشخص نشدهاند
( .)Jaafari, 2001; Johansson & Säfsten, 2015پرمینووا و همکاران( )2008عدم قطعیت را اینگونه
تعریف نمودهاند" :زمینهای برای وقوع ریسک (رویدادهایی که دارای تأثیر منفی بر اهداف پروژه میباشند)
و رخداد فرصتها (رویدادهایی که برای اهداف پروژه مفید میباشند)" .ازنظر این افراد ماهیت دوگانه در
این تعریف ،منجر به کارایی بیشتر مدیریت عدم قطعیت میشود (.)Perminova et al., 2008
برای مدیریت اثربخش عدم قطعیت پروژه ،نیاز به اطالع از منابع و حیطههای مرتبط با عدم قطعیت وجود
دارد .برای دستهبندی منابع عدم قطعیت در پروژهها رویکردهای مختلفی وجود دارد .طبق رویکردی که
توسط محققان ارائهشده است ( ،)Ward & Chapman 2003; Ward & Chapman 2008عوامل مؤثر بر
ت را میتوان در  5دسته تقسیمبندی نمود :عدم قطعیت تغییرات در برآوردها ،عدم قطعیت در
عدم قطعی 
مبنای برآوردها ،عدم قطعیت در طراحی و لجستیک ،عدم قطعیت در اهداف و اولویتها ،عدم قطعیت
در ارتباط میان ذینفعان پروژه .در موارد ابتدایی ذکرشده جنبهی تغییرپذیری عدم قطعیت پررنگتر بوده
و در موارد انتهایی ذکرشده ویژگی ابهام و عدم شفافیت آشکارتر است؛ بنابراین میتوان ادعا نمود که
جنبهی ابهام در عدم قطعیت ،تأثیرگذاری بیشتری بر عملکرد پروژه خواهد داشت .بسیاری از منابع عدم
قطعیت که باید در پروژهها مدیریت شوند ،مرتبط با فرایندهای مدیریت عمومی است که چرخه عمر
پروژه را تشکیل میدهند .تعداد عمدهای از منابع بهطور ضمنی در فهرستهایی از عوامل موفقیت کلیدی
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گردون و ناریانا( )1984پیشنهاد میکنند که عدم قطعیت محیطی یک متغیر کلیدي است که ساختار پروژه
و سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد و در تحقیقاتی دیگر ،درباره عدم قطعیت محیطی که هرکدام از
چهار ویژگی ساختار پروژه و سازمان را میتواند تحت تأثیر قرار میدهد (یعنی :متمرکز سازي ،رسمیت،
پیچیدگی و یکپارچگی) بحث میکنند (.)Gordon & Narayanan, 1984
میلر( )1991معتقد است که سازمانها بیشتر تمرکززدایی میکنند تا با افزایش عدم قطعیت محیطی سازگار
شوند .وقتی یک سازمان با تغییرات پیچیده و سریع محیط روبرو میشود ،تمرکززدایی بهطور خاصی
بیشتر مؤثر است .وی پیشنهاد میکند که عدم قطعیت سازمانی تأثیر چشمگیري روي رسمیت سازمان
دارد .سطوح باالیی از رسمیت منجر به قوانین و روشهایی میشوند که ریسک کردن را محدود میکنند.
اینها ویژگیهایی هستند که به سازمانها کمک میکنند تا تغییرات موجود در عدم قطعیت محیطی را
تشخیص دهند( .)Miller, 1991دافت و لنگل( )1986تأکید میکنند که یک سازمان و پروژه برای چیره

شدن بر عدم قطعیت سازمانی به ساختار سازمانی متفاوت ،آرایش گستردهای از موقعیتهای رسمی
مدیریتی ،کارهاي تخصصی و ارتباط دادن مداوم کارکنان نیاز دارد تا تالشهای متخصصان مختلفی که
این وظایف را انجام میدهند ،یکپارچه کند ( .)Daft & Lengel, 1986بنابراين سازمانهای سازگار روابط
چشمگیري را بین عدم قطعیت محیطی و استفاده از تمرکززدایی ،پیچیدگی ،رسمیت و یکپارچگی نشان
خواهند داد .هیلسون ( )Hillson, 1997معتقد است که پروژهها یا سازمانهایی که مایل به استفاده از یک
روش رسمی برای مدیریت عدم قطعیت یا بهبود رویکرد موجود خود هستند ،نیاز به چارچوبی دارند که
بر اساس آن میتوانند عمل فعلی خود را ارزیابی کنند .معیارهای بهترین عمل را میتوان ازلحاظ بلوغ
تعریف کرد که معموالً بازتاب سطح باالتری از پیچیدگی است .هیلسون برای ارزیابی اثربخشی مدیریت
عدم قطعیت پروژه یا سازمان ،چهار متغیر فرآیندها ،کاربرد ،تجربه و فرهنگ را پیشنهاد میکند که در
یافتههای خود ،اهمیت فرهنگ حاکم را نیز پررنگتر از سایر متغیرها تعریف کرده است و پارامترهایی
مانند تعهد به زمان و منابع ،روابط همکاری بخشهای مختلف و تمرکز بر فرصتها و نادیده گرفتن آنها
را اجزای اصلی فرهنگ حاکم در پروژه جهت مقابله با عدم قطعیتها ذکر کرده است.
پادالکار( )2016در تحقیقاتش به ارتباطات قوی بین مفهوم پیچیدگی و عدم قطعیت پی برد .وی با ادغام
این پژوهش شامل چند مرحله اجرایی بود که ابتدا با استخراج مفاهیم و کلیدواژههای مربوط به موضوع
ادبیات ،اقدام به طبقهبندی آنها و به دست آوردن ارتباطاتی بین مفاهیم کرد که درنهایت منجر به مدلی
شد که در چند سطح ،ارتباط بین پیچیدگی پروژه و عدم قطعیت را از منظر مفهومی نشان میدهد .وی
در طی مراحل انجام کار ،با استفاده از تحقیقات پژوهشگران ،به یک چارچوب دوبعدی رسید که شامل
یک پیوستار ساختاری-پویا در محور  Xو سه سطح دانش درباره ویژگیها و شاخصها در محور
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بود؛ سپس ارتباطات بین مفاهیم و کلیدواژهها را با استفاده از مطالعات و وزنهایی که برای هر یک از
آنها بهدستآمده بود ،مشخص کرد ( .)Padalkar & Gopinath, 2016شکل( ، )1چارچوب ارتباطی
مفهومی پیچیدگی و عدم قطعیت در مدیریت پروژه را نشان میدهد .کلیدواژهها در سه سطح قطعی،
تصادفی و معرفتشناختی قرارگرفتهاند و در دو حالت ساختاری و پویا تقسیمبندی شدهاند .ارتباطات
بین کلیدواژهها و مفاهیم با سه درجه قوی ،متوسط و ضعیف نشان دادهشدهاند.

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

ادبیات مدیریت پروژه و مفاهیم تئوریک پیچیدگی و عدم قطعیت ،تعریف کاملی از مفاهیم ارائه داد.
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شکل( :)1چارچوب ارتباط بین عدم قطعیت و پیچیدگی در مدیریت پروژه
()Padalkar & Gopinath, 2016
وارد و چاپمن( )2008پژوهشی در زمینه مدیریت عدم قطعیت در پروژهها و تأثیرگذاری جنبههای پیچیدگی
پروژهها بر عدم قطعیت انجام دادهاند که تمرکز آن بر روی نقش ذینفعان در ایجاد عدم قطعیت است.
ازنظر آنها ،ذینفعان منبع اصلی عدم قطعیت در پروژهها هستند و بر همین مبنا چارچوبی را برای مدیریت
عدم قطعیت ارائه دادند ( .)Ward & Chapman, 2008این چارچوب ،فرایند ( SHAMPU1شکل دادن،
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مهار کردن و مدیریت عدم قطعیت پروژه) شامل نه مرحله است :تعریف پروژه ،تمرکز فرآیند مدیریت
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عدم قطعیت ،شناسایی منابع عدم قطعیت ،شناسایی مسائل ،روشن ساختن مالکیت ،ارزیابی تغییرپذیری،
ارزیابی پیامدهای عدم قطعیت ،استفاده از برنامهها و مدیریت اجرایی .یوهانسون و همکاران (Johansson

 )& Säfsten, 2015مطالعاتی در رابطه با عدم قطعیت و مدیریت آن در پروژههای پیچیده داشتهاند .فرآیند
گامبهگام تجزیهوتحلیل عدم قطعیت در پروژه را در سه مرحله کلی شامل تعیین هدف تجزیهوتحلیل،
تجزیهوتحلیل عدم قطعیت و مستندسازی بیان کردهاند .همچنین ،در یک پروژه تحقیقاتی در نروژ به
شناسایی و دستهبندی عدم قطعیتها در چرخه عمر پروژه پرداختهاند (.)Johansson & Säfsten, 2015
مارتینسو و همکاران( )2014در رابطه با شناسایی و مدیریت عدم قطعیت در پورتفولیوی پروژههای
تحقیقاتی پیچیده ،مطالعاتی را انجام دادهاند .عدم قطعیت در سازمان ،محیط خارجی و پروژههای تکی
ممکن است مانع عملکرد صحیح پورتفولیوی پروژهها شود مگر اینکه بهدرستی مدیریت شود .ایشان
چندین پروژه را بررسی کردند و عوامل مرتبط با عدم قطعیت را در سه دسته عدم قطعیت ناشی از

پیچیدگی سازمانی ،عدم قطعیت محیطی و عدم قطعیت ناشی از اجرای پروژههای تکی قرار دادند
(.)Martinsuo et al., 2014
پرمینووا و همکاران ( )Perminova et al., 2008تحقیقاتی را در مورد مدیریت عدم قطعیت ،پیچیدگی
و مفاهیم مرتبط با عدم قطعیت انجام داده است .متغیرهایی بر روی عدم قطعیت تأثیر میگذارد و آن
را افزایش میدهند .همچنین اعتقاد بر این است که تأثیر منفی بر عملکرد پروژهها دارد .در این راستا
عملکرد بهعنوان پارامتر ارزیابی کارایی مدیریت عدم قطعیت دیده میشود .در این پژوهش ،دستهبندی
عوامل مؤثر بر عدم قطعیت در پروژه شامل سازمان داخلی (فقدان مهارت و تجربه ،عدم هماهنگی
اهداف و فقدان فرایندهای روتین) ،پروژه (مشتری ،قرارداد ،شبکه و موقعیت) و پیچیدگی (پیچیدگی
فنی ،محصول ،یکپارچگی فنی و منابع) ذکرشده است.
 2-2پیچیدگی ،پروژهها و محصوالت پیچیده
مفهوم پروژه و محصوالت پیچیده بهعنوان یک مقوله کلیدی توسط هابدی و همکارانش در اوایل دهه 1990
معرفیشده است ( .)Miler, 1991; Hobday, 1998محصوالت پیچیده بهعنوان کاالهای سرمایهای پیچیده،
گرانقیمت و دارای فناوری پیشرفته هستند که در قالب پروژهها و دستههای کوچک تولید میشوند ،دارای
( .)Hobday & Rush, 1999تأکید و تمرکز در روند اجرای پروژههای پیچیده و ساخت محصوالت پیچیده
بر روی طراحی ،مدیریت پروژه ،مهندسی سیستم و یکپارچهسازی سیستم برای مقابلهی بیشتر با عدم
قطعیتها است .این پروژهها و محصوالت ،بخش قابلتوجهی از تولیدات صنعتی و سرمایه ثابت را تشکیل
میدهد که بر اساس آن محصوالت و خدمات ،تولیدشده و مورد مبادله قرار میگیرند و ستون فقرات و
پایههای اقتصاد و جامعه مدرن را تشکیل میدهند که امروزه بهعنوان یک حوزه تحقیقاتی متمایز موردمطالعه
و بررسی قرار میگیرند (.)Naghizadeh et al., 2017
پروژهها و محصوالت پيچيده را بهعنوان محصوالت ،زیرسیستمها ،سیستمها يا زیرساختهای پرهزینه،
کالنمقیاس ،داراي فناوري پيشرفته و مهندسي تعريف میکنند که توسط معدودی واحد توليدي ،تأمين و
توسط معدودی مشتري و در قالب قراردادهاي رسمي خريداري میشوند .پروژهها و محصوالت پيچيده
نقشی کليدي در گسترش فناوریهای جديد و توسعه فناورانه ،صنعتي و اقتصادي در کشورهاي توسعهیافته
و درحالتوسعه بازي میکنند (.)Acha et al., 2004
پیچیدگی پروژه خصوصیتی از پروژه است که حتی در زمانی که اطالعات کامل و معقولی درباره

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

مؤلفههای سفارشیشده زیاد و مرتبط هستند و برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خاص تولید میشوند
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سیستم پروژه داریم ،فهم و پیشبینی و تحت کنترل درآوردن رفتارهای پروژه را مشکل میسازد
( .)Williams, 1999پیچیدگی پروژه تأثیر مستقیمی در مدتزمان انجام و هزینه پروژه دارد .برای جلوگیری
از ضررهای مالی و اعتباری حاصل از پیچیدگی نیاز است که پیچیدگی پروژههای مختلف را شناخت و
آنها را اندازهگیری کرد تا با آگاهی کامل از میزان این مشخصه ،زمان و قیمت مناسبی را برای انجام پروژه
ارائه داد ( .)Qureshi & Kang, 2015; Bjorvatn & Wald, 2018برخی محققان دیدگاه اجتماعی را نیز در
پیچیدگی پروژهها دخیل کردهاند و اندازهگیری پیچیدگی پروژهها را به واقعیت نزدیکتر کردهاند (& Gul

 .)Khan, 2011برای تحلیل پیچیدگی به بررسی عوامل موفقیت پروژهها از منظر پیچیدگی پرداختهشده و
عواملی را مانند فرهنگ سازمانی ،درجه تعهد ،تجربه اتحاد و  ...شناسایی کردهاند (.)Yin t al., 2012
ویدال و همکاران( )2011ابتدا جنبههای چندگانه پیچیدگی را شناسایی کردهاند .سپس آنها را دستهبندی
کردند و یک رویکرد چند معیاره را برای تخمین پیچیدگی پروژه پیشنهاد دادهاند .ایشان در ادامه اعالم کردند
که مقیاسهای پیچیدگی برای مشخص کردن پیچیدهترین پروژهها و منابع اصلی پیچیدگی که در راستای
معیارهای سلسلهمراتبیشان وجود دارد تعریف میشود ( .)Vidal et al., 2011در پژوهشی دیگر ،پیچیدگی
پروژه را به پیچیدگی فنی ،پیچیدگی سازمانی و پیچیدگی خارجی تقسیم کردهاند و چارچوبی با عنوان
 TOE2ارائه دادهاند .با پیچیدگی خارجی به پیچیدگی مربوط به محیط مستقیم پروژه ،فیزیکی و ارتباطی
(مانند محل و ذینفعان) اشارهشده است (.)Bakhshi et al., 2016

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره اول ،بهار 1399

فلوریکل و همکاران ( )2016به بررسی چگونگی تأثیر عدم قطعیت در پروژههای پیچیده بر عملکرد آنها
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پرداختهاند .آنها با تکیهبر بینشهای تئوریک اساسی در مورد پیچیدگیهای موجود در پروژههای پیچیده،
طبقهبندی پیچیدگی پروژه را توسعه دادند و سپس استراتژیهای خاص برای سازماندهی و تولید دانش و
رفع عدم قطعیتهای مربوط به پیچیدگی موجود در پروژهها را شناسایی کردند (.)Floricel et al., 2016
لو ( )2015چند دستهبندی مختلف پیچیدگی پروژه را موردبررسی قرارداد .سپس روشهای مختلفی را که
برای اندازهگیری پیچیدگی پروژههای پیچیده استفادهشده بود را جمعآوری کرد و درنهایت مدلی تحت
عنوان مدل  TO3ارائه کرد( .)Lu et al., 2015وی با استفاده از بررسیها و مطالعات مختلف ،چارچوب
پیچیدگی پروژه را برای اندازهگیری پیچیدگی پروژههای بزرگ در نظر گرفت .مدل مفهومی  ،TOعوامل
مؤثر بر پیچیدگی پروژه را به دو بخش تقسیم میکند و شامل کار عینی و سازمان ذهنی و ارتباط تعاملی میان
وظایف و اعضای سازمانی است که در قسمت اول ،عوامل پیچیدگی مربوط به پیچیدگی فعالیتهای پروژه
و پارامترهای مرتبط است و در قسمت دوم ،عوامل پیچیدگی مربوط به پیچیدگی سازمانی است که پیچیدگی

ارتباطات بین اعضا و واحدها را در برمیگیرد .دیویس( )2011پیچیدگیها را به چهار جنبه پیچیدگی
ساختاری ،پیچیدگی فنی ،پیچیدگی جهتی یا هدایتی و پیچیدگی زمانی تقسیمبندی میکند(.)Davies, 2011
 3-2قابلیتها
پروژهها و محصوالت پیچیده ویژگیهای خاصی دارند که آنها را از سایر محصوالت و پروژهها متمایز
میکند؛ و همچنین عدم قطعیتهایی درروند اجرا و ساخت آنها وجود دارد که سازمانها جهت اجرا و
توسعه اینگونه پروژهها و محصوالت نیازمند قابلیتهای ویژهای در حوزه پروژهها و محصوالت پیچیده
هستند (نقی زاده و همکاران .)1394 ،سازمانهایی که با پروژهها و محصوالت پیچیده سروکار دارند ،جهت
تضمین موفقیت در اجرای پروژههای پیچیده و مدیریت عدم قطعیتهای مربوط به این حوزه ،باید تمامی
قابلیتهای موردنیاز را کسب و تقویت نمایند (عزیزی.)1395 ،
ازآنجاییکه پروژه و فرآیند توسعه محصول پیچیده فازهای مختلفی دارد و در هر قسمت ممکن است با
عدم قطعیتهای مختلف مواجه شود ،تمامی تیمهای توسعه محصول اعم از طراحی ،مهندسی ،تست و
ساخت بایستی درک صحیحی از میزان آمادگی قابلیتهای سازمان برای اجرای پروژه و تولید محصوالت
پیچیده و شناختی دقیق از وضعیت قابلیتهای موجود یا موردنیاز در سازمان داشته باشند (Park & Kim,

کمککند تا بر عدم قطعیتهای محیطی غلبه کنند و تحقیقاتی نیز در زمینه تأثیرگذاری توسعه قابلیتها
بر مدیریت عوامل مؤثر بر عدم قطعیت صورت گرفته است ( .)Irfan et al., 2019عدم قطعیت محیطی به
عدم توانایی براي تعیین احتماالت با درجهای از اطمینان درباره چگونگی تأثیر عوامل محیطی بر موفقیت
یا شکست واحد تصمیمگیری در انجام نقش آن اشاره دارد .عدم قطعیت محیطی همچنین به تنوعی از
نیروهای خارجی اشاره دارد که یک سازمان باید با آنها تعامل برقرار کند (صفدری رنجبر.)1395 ،

قابلیت مدیریت دانش شدیدا ً به سازگاری یک سازمان با محیط خارجی مربوط میشود .دانش یک جزء
حیاتی از رقابت درون شرکتی است که بهطور موفقیتآمیزی رقابت میکند .یک سازمان باید قابلیتهای

مدیریت دانش را دارا باشد تا عملکرد رقیبان را ارزیابی و پاسخ دهد .مالهترا ( ،)2002یک رابطه مثبت
بین عدم قطعیت محیطی و دانش را شناسایی کرد .مالهترا پیشنهاد میکند که تغییرات پویا و ناپیوسته
در محیط ،بهطور فزایندهای به مدیریت دانش نیاز دارد؛ بنابراین اگر عدم قطعیت در سطح باالیی باشد،
شرکتها باید قابلیت مدیریت دانش را توسعه داده تا آنها را قادر سازد تا دانش پیشین را به کار برند
و ارزش اطالعات جدید را بشناسند .ایگل و وی( )2002به قابلیتهای کلیدی و موردنیاز برای موفقیت

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

 .)2014محققین ب هدنبال این مسئله هستند که چگونه قابلیت مدیریت دانش میتواند به ساختارهاي سازمانی
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در پروژههای پیچیده و فرآیند توسعه محصوالت پیچیده و مقابله با عدم قطعیتهای موجود پرداختهاند
( .)Igel & Wei, 2002قابلیتهای اساسی مدنظر این دو محقق شامل  7قابلیت کلیدی بود که در دو
دسته اصلی قابلیتهای فناورانه و قابلیتهای تجهیز کننده میباشد .شکل( ،)2قابلیتها ،منابع ،بازیگران
و ذینفعان مرتبط با توسعه پروژهها و محصوالت پیچیده را نشان میدهد.

شکل( :)2قابلیتها ،منابع ،بازیگران و ذینفعان مرتبط با توسعه پروژهها و محصوالت پیچیده
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()Igel & wei,2002
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سو و لئو( )2012در رابطه با قابلیتهای پویا در محصوالت و پروژههای پیچیده تحقیقاتی را انجام دادهاند
( .)Su & Liu, 2012هدف این پژوهش ،کشف و استخراج قابلیتهای پویای مؤثر برای پروژههای
توسعه محصول جدید و محصوالت پیچیده ( )CoPS4است .شکل( ، )3مدل ارائهشده توسط ایشان را
نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که توانایی ادراک مشتری محوری که با توانایی جستجو در سیاست
و ظرفیت سرمایهگذاری مدیریت ارشد اجتماعی مشخص میشود ،ابعاد قابلتوجهی از قابلیتهای پویا
برای توسعه محصوالت و پروژههای پیچیده میباشد .باید در نظر داشت که قابلیتهای پویا ترکیبی از
ابعاد مختلف قابلیت هستند که تغییر خواهند کرد و برخی تغییرات را با تغییر محیط تغییر خواهند داد.
این کار مداوم برای پرورش تواناییهای پویا است و همچنین باید ابعاد جدیدی از قابلیتهای پویا را
توسعه داد .همچنین با استفاده از توسعه قابلیتهای پویا میتوان عدم قطعیتها را کنترل و مدیریت کرد
تا نتیجه موردنظر به بهترین نحو ممکن حاصل شود.

شکل( :)3قابلیتهای پویا در محصوالت و پروژههای

پیچیده ()su & liu,2012

پاتاناکول و همکارانش( )2016در خصوص پروژههای کالن و پیچیده و عوامل مؤثر بر عملکرد پروژههای
کالن دولتی پژوهشی انجام دادند .در این پژوهش تعداد  38پروژه پیچیده و کالن که دولتها در توسعه و
خواص پروژههای بزرگ دولتی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد این پروژهها انجام شد و درنهایت هفت
ویژگی کلیدی و  20توصیه عملی برای این پروژهها شناسایی و ارائه شد (.)Patanakul et al., 2016
نتایج این پژوهش در جدول ( )1گردآوریشده است.
جدول ( :)1مشخصههای کلیدی پروژههای کالن دولتی و راهکارها برای پیشبرد پروژهها
()Patanakul et al., 2016
مشخصههای پروژههای کالن

راهکارها
 -تمرکز بر مدیریت منافع مالی در طول پروژه

عدم دنبال کردن اهداف و عواید مالی

 تعیین سود هدف بهطور جامع ،مشخص و قابلدستیابی ایجاد توافق بر روی شیوههای تعیین اهداف مالی بین بازیگران -تمرکز بر طراحی منعطف و پابرجا و در نظر گرفتن نیازمندیهای آتی

بهرهبرداری طوالنیمدت

 ایجاد فرآیند مدیریت کیفیت اثربخش -توسعه راهبردهای اتخاذ فناوری

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

اجرای آنها نقش مهمی را ایفا میکردند موردبررسی قرار گرفت .این مطالعه باهدف بررسی و شناسایی
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مشخصههای پروژههای کالن
ذینفعان چندگانه

راهکارها
 مشارکت دادن ذینفعان با توجه به تأثیرات آنها در پروژه ایجاد مشارکت و توافقات بین سازمانی -دانش و آگاهی پیرامون پیچیدگی و ابعاد پروژه

پیچیدگی

 تقسیمبندی پروژه به پروژههای کوچکتر استفاده از یک برنامه زمانبندی یکپارچه برای هدایت فعالیتهای پروژه -اطمینان از هماهنگی پروژه و قوانین جاری

محیط سیاسی

 اطمینان از هماهنگی پروژه و راهبردهای دولت مهیا نمودن اختیارات بیشتر برای مدیر پروژه جهت سهولت پاسخگویی به ذینفعان -ایجاد فرآیندهای مدیریت پروژه جهت هدایت و مدیریت پروژههای دولتی

فرآیندهای رسمی

 کسب اطمینان از بهرهبرداری کامل از فرآیندها بهبود حکمرانی در پروژهها با تقویت مسئولیتهای مالک ارشد -شفافیت اهداف

عدم قطعیت

 شناخت نقشها و مسئولیتها شفافسازی ارتباطات بین ذینفعان پروژه -شفافسازی شرایط قراردادی و تأثیرات آن
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دیویس و همکاران ( )2016بر روی قابلیتهای پویا در پروژههای پیچیده جهت مقابله با عدم
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قطعیتهای موجود تمرکز کردند .در این پژوهش پروژه ترمینال هیترو لندن را موردمطالعه قرار دادند
( .)Davies et al., 2016این مقاله چگونگی دستیابی به انواع خاصی از قابلیتهای پویا برای اجرای
پروژههای بزرگ ،پیچیده و دارای عدم قطعیت را شامل میشود .در این پژوهش ،با شناسایی چگونگی
توسعه قابلیتهای پویا ،از طریق یک فرایند سه فازی پشتیبانی از مدیریت استراتژیک پروژههای پیچیده،
به عملکرد این پروژهها کمک زیادی شده است .همچنین با توجه به عدم قطعیتها و ناپایداری در
اینگونه از پروژهها ،به تأثیرگذاری و روان بودن قابلیتهای پویا و نقش تعدیلکنندگی آنها در برخورد
با شرایط ناپایدار ،غیرقابلپیشبینی بودن ،بیثباتی و نامشخص بودن وضعیت تأکید بسیار شده است.
تیث و لی( )2016مجموعهای از اصول و شیوهها را ارائه میدهد که با توجه به میزان مواجه یک شرکت
با عدم قطعیت عمیق متفاوت است .رویکرد پیشنهادی شامل مفاهیمی از اقتصاد مالی و نظریه مدیریت
استراتژیک است .نویسندگان نتیجه میگیرند هنگامیکه شرکتها در پروژههایشان با عدم قطعیت عمیق

مواجه هستند ،قابلیتهای پویای کارآمد ضروری است ،با تغییر سریع فنآوری ،حرکت روبهجلوی خود
را مدیریت کنند ( .)Teece & Leih, 2016براون( )2012به بررسی عدم قطعیت محیطی و تأثیر تعدادی
از وابستگیهای متقابل بر عملکرد برنامه خرید دفاعی ( )MDAP5پرداخته است و نتیجه گرفته که تقاضا
تحت عدم قطعیت زیاد ،سازمانها را وادار به اکتساب و توسعه انواعی از قابلیتهای مختلف میکند و
عامل عدم قطعیت محیطی را بسیار مؤثر میداند (.)Brown, 2012
در داخل کشور نیز تاکنون پژوهشهایی در حوزه پروژههای توسعه محصوالت پیچیده انجامشده است.
کیامهر و همکاران( )2013مطالعهای در رابطه با صنعت برق ایران به انجام رساندند .آنها در پژوهش
خود با تمرکز بر قابلیت یکپارچهسازی سیستم و پروژه ،تعابیر جدیدی از قابلیت یکپارچهسازی سیستم و
پروژه در کشورهای نوپا و درحالتوسعه را ارائه کردند .یکپارچهسازی سیستم را بهصورت یکپارچهسازی
وظیفهای در بخشهای مختلف و یکپارچهسازی پروژه را بهصورت یکپارچهسازی الزامات قبل از پروژه،
حین پروژه و بعد پروژه بیان کردهاند.
در پژوهشی دیگر ،صفدری رنجبر و همکاران( )1395بامطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت ایران،
پیشرانهای کسب و ایجاد قابلیتهای فناورانه پروژه ساخت و توسعه محصوالت و سیستمهای پیچیده در
نفت ( )OTC6در دستیابی به دانش و قابلیتهای فناورانه و مدیریتی پروژه ساخت توربینهای گازی
صنعتی در قالب طرح توربین گازی  IGT-25پرداختند .صفدری رنجبر و همکارانش( )1396به تکمیل
یافتهها و مطالعات خود در شرکت توربوکمپرسور نفت پرداخته و با محور قرار دادن تجربیات این شرکت،
الگوی اکتساب قابلیتهای فناورانه در پروژههای تولید و توسعه محصوالت و سیستمهای پیچیده در
کشورهای درحالتوسعه را بررسی نمودند .نتایج و یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که الگوی
اکتساب قابلیتهای فناورانه پروژه ساخت توربینهای گازی در این شرکت شامل سه مرحله  )1خرید،
مونتاژ و بهرهبرداری از توربینهای وارداتی )2 ،ساخت مشترک توربینهای گازی بهصورت تحت لیسانس
و  )3ساخت توربینهای گازی بهصورت مستقل در شرایط تحریم است.
کیامهر و همکارانش( )2013در پژوهش خود در رابطه با پروژه نیروگاههای برق حرارتی ،ادراک و
تحلیلهای تیم رهبری ارشد سازمان در خصوص فرصتها ،عدم قطعیتها و چالشهای خارجی بهعالوه
امکانات و محدودیتهای داخلی ،داشتن افق در خصوص دستاوردهای آتی و میزان سرمایهگذاری را
بهعنوان عناصر ورودی تصمیمات معرفی کردند ( .)Kiamehr et al., 2013در ادامه تحقیقات بازار و

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

بنگاههای متأخر را موردبررسی قرار دادند .آنها در پژوهش خود به مطالعه تجربه شرکت توربوکمپرسور
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فناوری بهعالوه ایجاد قابلیتهای فناورانه مرتبط را بهعنوان نقاط تصمیمگیری مؤثر بر راهبردها معین
نمودند .خروجیها و پیامدهای مدنظر آنها هم عمدت ًا متمرکز بر تأثیرات بازار و موفقیت و عدم موفقیت

در پروژه ساخت و توسعه محصوالت پیچیده بود .کیامهر( )2017پژوهشی درباره پروژههای صنعت
نیروگاههای برقآبی در رابطه با الگوی اکتساب قابلیتهای فناورانه انجام داد و توجهشان معطوف به توان
و ظرفیت ایجاد قابلیت و یادگیری فناورانه بود (.)Kiamehr, 2017
نقی زاده و همکاران( )2017در رابطه با پروژه طراحی هواپیمای  IR-150که یکی از پروژههای ملی
بهحساب میآید پژوهشی را انجام دادند ( .)Naghizadeh et al., 2017آنها در این مطالعه به دو چالش
اصلی ساختار سازوکارهای شبکه نوآوری و قابلیتهای ضروری یکپارچه کننده سیستم پرداختند .یافتههای
اصلی این پژوهش در خصوص قابلیتهای موردنیاز جت اجرای این پروژه پیچیده را میتوان در این
موارد خالصه کرد :یکپارچهسازی دانش و قابلیتهای بازیگران مختلف ،تأمین مالی و توزیع مناسب منابع
مالی ،سیاستگذاری و وضع قوانین مناسب شبکههای نوآوری ،برنامهریزی برای نیازمندیهای مرتبط با
پویایی پروژههای توسعه محصول پیچیده ،ارتباط عمیق میان بازیگران شبکه و درنهایت یکتایی ابزارهای
یکپارچهسازی جهت مدیریت پروژههای توسعه محصول پیچیده در کشورهای درحالتوسعه.
مجیدپور( )2016در پژوهش خود به مطالعه ابعاد فناورانه پروژههای توسعه محصوالت پیچیده پرداخت.
با توجه به نتایج پژوهش وی ،عوامل همسوسازی سیاستگذاریهای دولت ،اشراف و شکلدهی ساختار
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بازار ،راهبردهای سازمانی و رژیمهای فناوری از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موفقیت پروژههای توسعه

72

محصوالت پیچیده هستند (.)Majidpour, 2016
با توجه بهمرور پیشینه و ادبیات پژوهش ،مشاهده میشود که در پژوهشهای گذشته به بررسی مفاهیم
عدم قطعیت و جنبههای پیچیدگی در پروژهها پرداختهشده است و ارتباطات این مفاهیم استخراجشده
است .در برخی از پژوهشها به مطالعه مفاهیم قابلیت و پروژههای پیچیده و ارتباطات میان این مفاهیم
جهت بهبود عملکرد اینگونه پروژهها پرداختهشده است و در برخی دیگر ارتباطات میان عدم قطعیتها و
قابلیتها مانند قابلیت مدیریت دانش برای مقابله با عدم قطعیتها بررسیشده است .با توجه به استخراج
ارتباطات میان این مفاهیم و همچنین اهمیت موضوع ،نیاز به تحقیقات بیشتر در رابطه با مفاهیم ذکرشده
و بررسی آنها کنار یکدیگر وجود دارد .بدین ترتیب در این پژوهش سعی بر این است که عوامل مؤثر
بر عدم قطعیت ،عوامل پیچیدگی در پروژههای توسعه محصول پیچیده و قابلیتها جهت اجرای اینگونه
پروژهها در کنار یکدیگر از منظر اهمیت عوامل و عملکرد پروژهها و سازمان ،موردبررسی قرار گیرند

و با استفاده از تحلیل شکاف میان اهمیت و عملکرد ،اولویتهای بهبود ارائه شوند .در شکل( )4الگوی
مفهومی پژوهش ارائهشده است.

شکل( :)4الگوی مفهومی پژوهش

 -3روش پژوهش

این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر رویکرد پژوهشی کمی است .بهعالوه ،این پژوهش ازنظر
اول -مطالعه پیشینه پژوهش و ادبیات موضوع جهت دستیابی به عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ،قابلیتها و
عوامل پیچیدگی در اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده ،همچنین مطالعه منابع متعدد کتابخانهای
شامل کتابها ،مقاالت ،سایتها ،گزارشها و سایر منابع مورداستفاده و مصاحبههای نیمه ساختیافته
باهدف استخراج اولیه عوامل موردنظر؛ گام دوم -تشکیل گروه خبرگی و تهیه پرسشنامه دلفی جهت
اجرای دلفی سه مرحلهای باهدف تعیین عوامل نهایی کلیدی ،ادغام و دستهبندی آنها؛ گام سوم -سنجش
میزان اهمیت و عملکرد عوامل کلیدی شناساییشده از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه میان مدیران و
کارشناسان صنایع دفاعی؛ گام چهارم -تحلیل دادههای گردآوریشده جهت تعیین شکاف موجود میان
اهمیت و عملکرد در رابطه با هر عامل و تبیین اولویتهای بهبود بر اساس دادههای پرسشنامه و به روش
تجزیهوتحلیل اهمیت-عملکرد و تعیین وضعیت هر عامل در ماتریس اهمیت-عملکرد در راستای اقدام
مناسب در رابطه با بهبود وضعیت هر عامل؛ گام پنجم -اتخاذ راهبرد مناسب در رابطه با کنترل و کاهش
عوامل مؤثر برافزایش عدم قطعیت ،ایجاد ،اکتساب و بهبود قابلیتهای کلیدی و مدیریت عوامل پیچیدگی
در اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده بر اساس میزان اهمیت عوامل و عملکرد سازمان در رابطه
با عوامل ذکرشده.

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

استراتژی ،پیمایشی و دارای مطالعه موردی میدانی است .گامهای اجرای پژوهش حاضر عبارتاند از :گام
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 1-3روش گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر برای جمعآوری دادهها از سه روش بهرهبرداری شده است :در مرحله نخست از طریق
مطالعات کتابخانهای ،نظرات خبرگان و استفاده از منابع متعدد شامل مقاالت ،کتب و گزارشهای مرتبط با
ادبیات موضوع ،عوامل موردنظر شناسایی و استخراج شدند .ابتدا منابع بر اساس نوع پژوهشی که صورت
گرفته بود ،دستهبندی شدند و طبق اهداف تحقیق حاضر ،از طریق تحلیل محتوا موردبررسی قرار گرفتند.
منابع بهروزتر در اولویت تحلیل محتوا بودند و سپس منابع قدیمیتر جهت تکمیل یافتهها مورداستفاده
قرار گرفتند .عوامل مختلف با استفاده از کدگذاری در پژوهشهای مختلف شناسایی و استخراج شدند و
در پرسشنامه دلفی جهت تعیین عوامل نهایی طبق نظرات خبرگان قرار داده شدند .در مرحله اول انتخاب
هیئت خبرگان ،بر مبناى روش نمونهگیری منتخب ،بر اساس معیارهاي تسلط نظري ،تجربه عملی ،تمایل
و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی در اين پژوهش ابتدا به شيوه قضاوتى  5نفر از خبرگان انتخاب
و فرم دعوت از خبرگان توسط پژوهشگر بهصورت حضورى به آنان ارائه شد و پس از توضیحات الزم در
زمینه موضوع و اهداف پژوهش ،موافقت آنان براى مشاركت در هیئت خبرگان جلب شد .در فرم مذكور
از پاسخگويان خواستهشده بود كه با توجه به اهداف پژوهش چنانچه فرد يا افرادى را براى مشاركت در
اين هیئتها مناسب میدانند ،مشخصات آنها را در جدول مربوطه درج نمايند .در مرحله دوم ،پس از
گردآورى فرمهای مرحله اول ،پاسخگويان  6نفر را براى مشاركت در پژوهش واجد شرايط تشخيص
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دادند كه  3نفر آنها در گروه اول قرار داشت و درنتیجه 3 ،نامزد جديد موردتوجه قرار گرفت .در مرحله
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سوم ،گروه دوم درمجموع  8نفر را پيشنهاد نمودند كه  3نفر آنها در گروه اول و  3نفر در گروه دوم قرار
داشت و درنتیجه فرم درخواست از خبرگان براى شركت در هیئت براى  2نفر جدید ارسال شد .درنهایت
تعداد  10نفر از خبرگان جهت برگزاری دلفی انتخاب شدند و با توجه به همگن بودن افراد ،این تعداد
جهت انجام دلفی سه مرحلهای کفایت میکند (.)Pearson, 2012
پس از اتمام فرایند انتخاب و تشکیل گروهی از خبرگان متشکل از  10نفر از خبرگان صنایع دفاعی که
تجربه مدیریت و اجرای پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده دفاعی را داشتند ،عوامل
شناساییشده با استفاده از روش دلفی سه مرحلهای موردبحث و بررسی قرار گرفتند و تأیید و تکمیل
شدند .در مرحله اول ،لیست عوامل استخراجشده از ادبیات در اختيار اعضای هیئت خبرگان قرار گرفت
تا در مورد آنها اظهارنظر نمايند .همچنين از آنها خواسته شد كه نظرات خود را در قالب پيشنهاد يا
اصالح به مجموعه اضافه كنند .بررسی پاسخ سؤاالت باز در پرسشنامههای دور اول نشان داد که عوامل

پیشنهادي از سوي پاسخدهندگان با عوامل موجود و شناساییشده از ادبیات ازنظر مفهومی یکسان بوده؛
لذا ،با عوامل موجود ادغام و ترکیب شد .در دور اول دلفی ،در بخش عوامل مؤثر بر عدم قطعیت از 51
عامل مؤثر بر عدم قطعیت  11عامل حذف شدند .در بخش قابلیتها از  76قابلیت  12مورد حذف شدند.
در بخش عوامل پیچیدگی نیز از  96عامل  32عامل حذف شدند .در مرحله دوم ،پرسشنامه دور دوم
همراه با نظرات قبلی و میانگین نظرات دور اول دلفی در اختیار اعضاي هیئت قرار گرفت .در اين مرحله،
در بخش عوامل مؤثر بر عدم قطعیت از  40عامل باقیمانده 6 ،عامل حذف شدند .در بخش قابلیتها
از  64قابلیت باقیمانده  7مورد حذف شدند .در بخش عوامل پیچیدگی نیز از  64عامل باقیمانده 14
عامل حذف شدند .در مرحله سوم و نهایی ،همانند مرحله قبل ،پرسشنامه همراه با نظرات قبلی و میانگین
نظرات دلفی در اختیار اعضا قرار گرفت .در اين مرحله ،در بخش عوامل مؤثر بر عدم قطعیت از  34عامل
باقیمانده 4 ،عامل حذف شدند .در بخش قابلیتها از  57قابلیت باقیمانده  4مورد حذف شدند .در بخش
عوامل پیچیدگی نیز از  50عامل باقیمانده  10عامل حذف شدند .درنهایت پس از اجرای روش دلفی سه
مرحلهای ،پس از نظرخواهی از هیئت خبرگان و حذف و ادغام عوامل استخراجشده در سه بخش عدم
قطعیت ،قابلیت و پیچیدگی ،عوامل نهایی مشخص شدند و به تائید اعضا رسیدند و به دلیل پراکندگی
در  7گروه قرار گرفتند .در تمام مراحل دلفی ،تعیین درجه اهمیت عوامل جهت غربال عوامل مهمتر،
در قالب طیف لیکرت در هر دور در مقابل هر عامل ،میانگین پاسخهای اعضا هیئت در دورهاي پیش
و پاسخ هر فرد نیز بهصورت جداگانه به آگاهی پاسخگویان میرسید .با توجه به اینکه در این مطالعه،
یک مقیاس  5درجهای طیف لیکرت انتخاب شد؛ در این حالت ،مطالعه داراي دو محدوده عدم موافقت
از  1تا  3و محدوده موافقت از  3تا  5تعریف شد .ضريب هماهنگى كندال براى پاسخهای افراد هیئت
در اين پژوهش ،در بخش عوامل مؤثر بر عدم قطعیت  ،%75/3در بخش قابلیتها  %73/5و در بخش
عوامل پیچیدگی  %78/2است و سطح معنیداری صفر محاسبهشده است و با توجه به اینکه کمتر از
 0.05است نشان از معنیداری این ضریب میباشد .با توجه به اينكه تعداد اعضاى هیئت  10نفر بود ،اين
ميزان از ضريب كندال از معناداری خوبی برخوردار است .عوامل نهایی تائید شده توسط هیئت خبرگان
و دستهبندی آنها در جداول ( )2تا ( )4بیانشدهاند.

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

عوامل ازنظر مفهومی ،در بخش عدم قطعیت در  8گروه ،بخش قابلیت در  11گروه و بخش پیچیدگی
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جدول( :)2عوامل نهایی مؤثر بر افزایش عدم قطعیت در اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده
عوامل

شاخصها
تجربیات ناقص و ناکافی در رابطه با فعالیتهای بدیع و منحصربهفرد ()Ward & Chapman, 2003

تغییرات در
برآوردها و
مبنای آنها

ابهام در
طراحی و
لجستیک
ابهام در
اهداف و
اولویتها
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ابهام در
ارتباط میان
ذینفعان و
شرکای پروژه
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ضعف فرهنگ
حاکم در
پروژه
ابهام در
ساختار
سازماندهی/
مدیریتی پروژه

ضعف در تحلیل دقیق فرایندهایی که در هر فعالیت قرار میگیرد ()Ward & Chapman, 2003

کمبود دادههای آماری و استفاده از برآوردهای ذهنی بهجای برآوردهای عینی و حسابشده
()Ward & Chapman, 2003

کیفیت پایین مقادیر برآورد شده ،وجود ابهام در منابع برآوردها و فرضیاتی که بر مبنای آنها برآوردها
صورت گرفته ()Ward & Chapman, 2003
وجود ابهام در ماهیت پروژه و فرآیندی که برای آن موردنیاز است ()Ward & Chapman, 2003
وجود ابهام در زیرساختهای اجرای پروژه ()Ward & Chapman, 2003
کمبود اطالعات دقیق از مراحل و زمان انجام طراحی قبل از پروژه ()Ward & Chapman, 2003
وجود ابهام در اهداف و اولویتها ()Ward & Chapman, 2003
تناسب نداشتن مسئولیتهای موجود در پروژه با اهداف پروژه ()Ward & Chapman, 2003
همراستا نبودن اهداف پروژه با اهداف ذینفعان ()Ward & Chapman, 2003
ابهام در نقشها و مسئولیتها ()Ward & Chapman, 2008( )Ward & Chapman, 2003

نبود شبکه گسترده و قوی در ساختار ذینفعان پروژه

()Ward & Chapman, 2008( )Ward & Chapman, 2003

ضعف در مکانیسمهای هماهنگی و کنترل میان ذینفعان

()Ward & Chapman, 2008( )Ward & Chapman, 2003
ضعف در تعهد به زمان و منابع ()Hilson, 1997
ابهام در روابط همکاری بخشهای مختلف سازمان ()Hilson, 1997
ضعف در تمرکز بر فرصتها و نادیده گرفتن آنها ()Hilson, 1997
نبود فرآیندهای روتین در سازمان پروژه ()Gordon& Narayanan,1984
ابهام در شرایط قراردادها ()Gordon& Narayanan,1984
ابهام در تعیین موقعیت مشخص بازار محصول ()Gordon& Narayanan,1984
وجود پیچیدگی فنی در اجرای محصول ()Perminova et al., 2008

پیچیدگی

وجود پیچیدگی در دسترسی به منابع ( )Perminova et al., 2008
وجود پیچیدگی در وابستگی بین فعالیتها ( )Perminova et al., 2008
تغییرات در سیاستهای کشور در حوزه کاری ()Gordon& Narayanan,1984

مسائل سیاسی و تحریمهای بینالمللی (( )Bosch et al., 2011صفدری رنجبر و همکاران)1396 ،
عوامل محیطی

تغییرات فنّاوری در سطوح کالن ()Gordon& Narayanan,1984
ابهام در وضعیت بازار کار و متخصصین ()Gordon& Narayanan,1984
تغییر سیاستهای مالی ()Gordon& Narayanan,1984

جدول( :)3قابلیتهای نهایی جهت اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده
عوامل

شاخصها
قابلیت تحقیق و توسعه درونزا (( )Prencipe, 2000( )Igel & Wei, 2002فرتاش و همکاران،
( )1395صفدری رنجبر و همکاران)1395 ،

قابلیتهای
فناورانه

قابلیت اکتساب ،یادگیری ،انطباق و بومیسازی فناوری از منابع بیرونی ()Igel & Wei, 2002
(( )Prencipe, 2000فرتاش و همکاران( )1395 ،صفدری رنجبر و همکاران)1395 ،
قابلیتهای طراحی و مهندسی (( )Prencipe, 2000( )Igel & Wei, 2002فرتاش و همکاران،
( )1395صفدری رنجبر و همکاران)1395 ،
قابلیت انتقال فنّاوری (( )Prencipe, 2000( )Igel & Wei, 2002فرتاش و همکاران)1395 ،
(صفدری رنجبر و همکاران)1395 ،

قابلیتهای
نوآورانه

قابلیتهای
تست ،ساخت
و تولید

قابلیتهای طراحی نوآورانه ()Blanchard & Blyler, 2016( )Kiamehr, 2017
قابلیت جذب دانش ()Blanchard & Blyler, 2016( )Kiamehr, 2017
قابلیت شبیهسازی و نمونهسازی سریع ()Blanchard & Blyler, 2016
قابلیت تست و آزمون قطعات ،زیرسامانهها و سامانهها ()Blanchard & Blyler, 2016
قابلیت بهکارگیری روشها ،ابزارهای نوین و استانداردهای فنی ساخت و تولید (& Blanchard
)Blyler, 2016
قابلیت یکپارچهسازی سیستم در سطح زیرسامانه و سامانه (Kiamehr et( )Hobday et al., 2005
)Naghizade et al., 2017( )al., 2013
یکپارچهسازی دانشها ،مهارتها و منابع ()Kiamehr et al., 2013( )Hobday et al., 2005
()Naghizade et al., 2017
قابلیت مدیریت پیکرهبندی و مدیریت تغییرات در محصول (Kiamehr( )Hobday et al., 2005
)Naghizade et al., 2017( )et al., 2013

قابلیت تعامل ،شبکهسازی و همکاری با تأمینکنندگان ،بازیگران و ذینفعان کلیدی و مدیریت آنها
()Park, 2012) (Park & Kim, 2014) (Naghizade et al., 2017( )Igel & Wei, 2002

قابلیت
شبکهسازی،
تعامل و
همکاری

قابلیت مدیریت ارتباطات و تعامالت با نهادهای دولتی جهت اخذ منابع مالی (Igel & Wei,
)Park, 2012) (Park & Kim, 2014) (Naghizade et al., 2017( )2002
قابلیت همکاری با نهادهای بینالمللی قانونگذار و استاندارد گذار (Park,( )Igel & Wei, 2002
)2012) (Park & Kim, 2014) (Naghizade et al., 2017
قابلیت مدیریت و کنترل شبکههای چندسازمانی (Park, 2012) (Park &( )Igel & Wei, 2002
)Kim, 2014) (Naghizade et al., 2017

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

قابلیت
یکپارچهسازی
سیستم

قابلیت پژوهش علمی ()Blanchard & Blyler, 2016( )Kiamehr, 2016

77

عوامل

شاخصها
قابلیت برنامهریزی فعالیتهای پروژه
()Davies et al., 2011( )Choung & Hwang, 2007( )Hobday, 1999
قابلیت مدیریت ریسک پروژه
()Davies et al., 2011( )Choung & Hwang, 2007( )Hobday, 1999

قابلیت
مدیریت
پروژههای
کالن

قابلیت تخمین و برآورد هزینهها و منابع

()Davies et al., 2011( )Choung & Hwang, 2007( )Hobday, 1999

قابلیت مدیریت کیفیت و قابلیت اطمینان در پروژه

()Davies et al., 2011( )Choung & Hwang, 2007( )Hobday, 1999

قابلیت مدیریت دامنه وسیعی از منابع انسانی

()Davies et al., 2011( )Choung & Hwang, 2007( )Hobday, 1999

قابلیت مدیریت دعاوی و مسائل حقوقی

()Davies et al., 2011( )Choung & Hwang, 2007( )Hobday, 1999

قابلیت مدیریت مالی و حسابداری پروژه

()Davies et al., 2011( )Choung & Hwang, 2007( )Hobday, 1999
یادگیری سازمانی ()Chen et al., 2007) (Ren & Yeo, 2006( )Davies et al., 2011

ایجاد روابط و همکاری در بخشهای مختلف سازمان

()Ren & Yeo, 2006( )Davies et al., 2011) (Chen et al., 2007

قابلیتهای
درونسازمانی

ایجاد ساختار سازمانی بهینه ()Ren & Yeo, 2006( )Chen et al., 2007( )Davies et al., 2011
مدیریت میان فرهنگی ()Ren & Yeo, 2006( )Chen et al., 2007( )Davies et al., 2011
توزیع مناسب منابع مالی ()Ren & Yeo, 2006( )Chen et al., 2007( )Davies et al., 2011
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مدیریت تغییرات سازمانی ()Ren & Yeo, 2006( )Chen et al., 2007( )Davies et al., 2011
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قابلیت کسب ،تسهیم و به اشتراکگذاری دانش با سایر بازیگران و ذینفعان
()Ren & Yeo, 2006( )Chen et al., 2007( )Malhotra, 2002

قابلیت
مدیریت
دانش درون و
برونسازمانی

قابلیت بهکارگیری و بهرهبرداری از دانش کسبشده

()Ren & Yeo, 2006( )Chen et al., 2007( )Malhotra, 2002

قابلیت مدیریت ،ثبت و مستندسازی تجارب و دانشهای ضمنی پروژهها
()Ren & Yeo, 2006( )Chen et al., 2007( )Malhotra, 2002

قابلیت بازخورد گیری و یادگیری از پروژهها

()Ren & Yeo, 2006( )Chen et al., 2007( )Malhotra, 20021

قابلیت
مدیریت بازار
و تعامل با
مشتری

قابلیت درک نیازهای مشتریان ،بازار سازی و جذب تقاضای داخلی
()Su & Liu, 2012( )Igel & Wei, 2002

قابلیت ارائه خدمات پس از فروش ()Su & Liu, 2012( )Igel & Wei, 2002
قابلیت مدیریت کسبوکار و بازاریابی ()Su & Liu, 2012( )Igel & Wei, 2002

عوامل

شاخصها
قابلیت انعطافپذیری سازمان ()Su & Liu, 2012( )Igel & Wei, 2002

قابلیت
برونسپاری

قابلیت ایجاد اتحاد راهبردی با تأمینکننده ()Su & Liu, 2012( )Igel & Wei, 2002
دسترسی به منابع تخصصی و برتر تأمینکننده ()Su & Liu, 2012( )Igel & Wei, 2002
توانایی حفاظت از نتایج و مالکیت معنوی پروژه ()Su & Liu, 2012( )Igel & Wei, 2002
کنترل و کاهش هزینههای غیرضروری ()Davies & Brady, 2000( )Igel & Wei, 2002

قابلیت
مهندسی
و مدیریت
ارزش

کنترل و کاهش زمان اجرا و تولید ()Davies & Brady, 2000( )Igel & Wei, 2002
بهینه کردن فرآیندهای کاری ()Davies & Brady, 2000( )Igel & Wei, 2002

ارتقاء یا ثبات کیفیت (نه کاهش هزینه به قیمت کاهش کیفیت)
()Davies & Brady, 2000( )Igel & Wei, 2002

افزایش سهم بازار و حصول اطمینان برای سودآوری

()Davies & Brady, 2000( )Igel & Wei, 2002

جدول( :)4عوامل نهایی پیچیدگی در اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده
عوامل

شاخصها

پیچیدگی
سازمانی

تنوع سطوح سلسله مراتبی در سازمان و وابستگی پیچیده بین کارکنان
()Bosch et al., 2011( )Yin et al., 2012) (Vidal et al., 2011

قواعد و قوانین جدید و پیچیده سازمانی
()Bosch et al., 2011( )Yin et al., 2012) (Vidal et al., 2011
تعدد ملیتها ،فرهنگها و زبانهای مختلف در سازمان

()Bosch et al., 2011( )Yin et al., 2012) (Vidal et al., 2011

وابستگی پیچیده بین اجزاي محصول

()Hobday, 1998) (Davies, 2011)(Bosch et al., 2011

پیچیدگی فنی

قواعد و قوانین جدید و ناشناخته فناورانه

()Bosch et al., 2011( )Hobday, 1998) (Davies, 2011
الزامات کیفی و فنی سخت گیرانه ()Bosch et al., 2011( )Hobday, 1998) (Davies, 2011

پیچیدگی نظامهای فنی و استانداردهای متناقض

()Bosch et al., 2011( )Hobday, 1998) (Davies, 2011
وجود محدودیتهای مختلف و پیچیده ()Hobday, 1998

پیچیدگی
ماهیت پروژه

پیچیدگی ارتباطات و وابستگی بین فعالیتها و برنامهریزی سطح باال ()Hobday, 1998
محدوده نامشخص و پیچیده پروژه ()Hobday, 1998
سیستم تدارکات نامنظم و پیچیده پروژه ()Hobday, 1998

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

تعدد ،تنوع و وابستگی پیچیده بین سیستمهای اطالعاتی

()Yin et al., 2012) (Vidal et al., 2011) (Bosch et al., 2011
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عدم ثبات محیطزیست پروژه و فضای خارجی متشنج
()Vidal et al., 2011) (Bosch et al., 2011

پیچیدگی
محیطی

رقابت خارجی پیچیده و در سطح باال ()Bosch et al., 2011( )Vidal et al., 2011
تأثیرات سیاسی و تحریمهای بینالمللی ()Bosch et al., 2011
قوانین مالی پیچیده در سطح کالن()Vidal et al., 2011) (Bosch et al., 2011

پیچیدگی
اهداف

پیچیدگی
ذینفعان

پیچیدگی
منابع

تنوع و تعدد اهداف و پیچیدگی در برنامهریزی ()Yin et al., 2012
تناقض ،عدم همراستایی و عدم شفافیت در اهداف پروژه ()Yin et al., 2012
آرمانگرایی در اهداف و تعیین سطح اهداف بیشازحد امکانات ()Yin et al., 2012
تعدد و پراکندگی جغرافیایی ذینفعان ()Ward & Chapman, 2008
دیدگاههای متفاوت و متناقض ذینفعان ()Ward & Chapman, 2008
ارتباطات و وابستگی پیچیده ذینفعان ()Ward & Chapman, 2008
منابع ناکافی قابل تخصیص و پیچیدگی برنامه تخصیص منابع ()Yin et al., 2012
تنوع ،تعدد و پیچیدگی دسترسی به منابع مالی ()Yin et al., 2012
تعداد کارکنان بیشازحد و پیچیدگی ساختار منابع انسانی ()Yin et al., 2012

پس از غربالگری ،ادغام و دستهبندی عوامل استخراجشده توسط خبرگان ،جهت بررسی شکاف میان
اهمیت عوامل و عملکرد سازمان در رابطه با هر عامل و اولویتبندی آنها بر اساس بهبود ،پرسشنامهای
شامل  3بخش عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ،قابلیتها و عوامل مؤثر بر پیچیدگی در اجرای پروژههای
توسعه محصوالت پیچیده شناساییشده تهیه گردید که دارای دو بخش بود؛ یک بخش به پرسش در
فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره اول ،بهار 1399

خصوص اهمیت عوامل برای صنایع دفاعی و در بخش دیگر به پرسش در خصوص عملکرد صنایع

قرار گرفت .پرسشنامههای تهیهشده ،طی چندین پیمایش میدانی ،بین تعدادی از مدیران و کارشناسان
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پروژههای توسعه محصول پیچیده صنایع دفاعی توزیع شد و برای آنها تشریح شد .در مرحله اول،

دفاعی در رابطه با توسعه ،مدیریت و کنترل این عوامل پرداخته است .پرسشها بر اساس عوامل تأییدشده
توسط خبرگان طراحی گردید و بار دیگر توسط گروه خبرگان مورد تأیید قرار گرفت .میزان اهمیت
عوامل و عملکرد سازمان با طیف 5تایی لیکرت سنجیده شد .جهت بررسی روایی صوری و محتوایی
پژوهش حاضر ،بر مبناى روش نمونهگیری منتخب ،با استفاده از ترکیبی از شیوههای غیر احتمالی هدفدار
و قضاوتی 5 ،نفر از خبرگان که تسلط نظري ،تجربه عملی در پروژهها و توانایی مشارکت در پژوهش
را داشتند و همچنین دسترسی به آنها میسر بود ،انتخاب شدند ،پرسشنامه توسط گروه خبرگان بررسی
و هرگونه ابهام و نارسایی از آن برطرف شد و درنتیجه روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید

 15نفر از مدیران و خبرگان متخصص در پروژههای توسعه محصول پیچیده دفاعی به روش هدفمند
انتخاب و پرسشنامهها توزیع و تشریح شدند .سپس در مرحله دوم از مدیران و خبرگان خواسته شد که
سایر مدیران و کارشناسان واجد شرایط و دارای تسلط نظري ،تجربه عملی در پروژهها را جهت شرکت
در تکمیل دادههای پژوهش معرفی کنند .هر یک از مدیران حداکثر  4نفر را جهت تکمیل پرسشنامهها
معرفی کردند و باقی پرسشنامهها بین سایر مدیران و کارشناسان خبره در پروژههای توسعه محصول
پیچیده دفاعی توزیع و تشریح شدند .درنهایت پرسشنامهها بین  45نفر از مدیران ،خبرگان و کارشناسان
متخصص در پروژههای توسعه محصول پیچیده و مختلف دفاعی توزیعشده بود که از بین آنها31 ،
پرسشنامه تکمیلشده گردآوری شد و دادههای بهدستآمده در مراحل بعدی مورد تحلیل قرار گرفتند.
اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری در جدول( )5نمایش دادهشده است .بهعالوه ،برای سنجش پایایی
پرسشنامهها از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .اعداد بهدستآمده برای پرسشنامههای اهمیت و
عملکرد و بخشهای مختلف آنها با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه و در جدول ( )6بیانشده است و
چون تمامی ضرایب مقداری بیشتر از  0/7بهدستآمده ،گویای این است که ابزار گردآوری دادهها دارای
پایایی قابلقبول است.

سن (سال)

تحصیالت

سابقه کاری (سال)

30 – 20

40 - 31

باالتر از 40

10 - 1

20 - 11

30 - 21

کارشناسی

ارشد

دکتری

3

15

13

4

18

9

4

20

7

جمع31 :

جمع31 :

جمع31 :

جدول( :)6ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامههای تحلیل اهمیت-عملکرد
گروه

شاخصها

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ
اهمیت

عملکرد

تغییرات در برآوردها و مبنای آنها

4

0/751

0/760

ابهام در طراحی و لجستیک

3

0/717

0/754

ابهام در اهداف و اولویتها

3

0/768

0/740

عوامل مؤثر بر

ابهام در ارتباط میان ذینفعان و شرکای پروژه

3

0/796

0/771

افزایش عدم قطعیت

27

0/785

0/822

0/780

ضعف فرهنگ حاکم در پروژه

3

ابهام در ساختار سازماندهی/مدیریتی پروژه

3

0/723

0/731

پیچیدگی

3

0/759

0/747

عوامل محیطی

5

0/702

0/712

0/828

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

جدول( :)5اطالعات جمعیت شناختی پاسخدهندگان
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شاخصها

گروه

قابلیتهای فناورانه

قابلیتهای کلیدی

عوامل پیچیدگی

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ
اهمیت

عملکرد

4

0/807

0/814

قابلیتهای نوآورانه

3

0/813

0/824

قابلیتهای تست ،ساخت و تولید

3

0/863

0/851

قابلیت یکپارچهسازی سیستم

3

0/840

0/844

قابلیت شبکهسازی ،تعامل و همکاری

4

0/862

0/874

قابلیت مدیریت پروژههای کالن

7

46

0/861

0/895

0/842

قابلیتهای درونسازمانی

6

0/884

0/890

قابلیت مدیریت دانش درون و برونسازمانی

4

0/816

0/825

قابلیت مدیریت بازار و تعامل با مشتری

3

0/848

0/831

قابلیت برونسپاری

4

0/881

0/875

قابلیت مهندسی و مدیریت ارزش

5

0/893

0/884

پیچیدگی سازمانی

4

0/769

0/755

پیچیدگی فنی

4

0/745

0/741

پیچیدگی ماهیت پروژه

4

0/737

0/724

25

0/708

0/823

0/715

پیچیدگی محیطی

4

پیچیدگی اهداف

3

0/767

0/774

پیچیدگی ذینفعان

3

0/757

0/740

پیچیدگی منابع

3

0/755

0/763

0/921

0/841

 2-3روش تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش ،برای تجزیهوتحلیل یافتهها از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفادهشده است .جهت
فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره اول ،بهار 1399

بررسی اهمیت عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ،عوامل مؤثر بر پیچیدگی و قابلیتهای موردنیاز برای اجرای

بعد اهمیت ،بهخصوص هنگامیکه هر دو مجموعه دادهها ،همزمان موردمطالعه قرار میگیرند ،ممکن است
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معنیدار نباشند ،لذا دادههای مربوط به سطح اهمیت و عملکرد شاخصها ،روی شبکهای دوبعدی نمایش

پروژههای توسعه محصوالت پیچیده و عملکرد سازمان در رابطه با این عوامل ،پرسشنامه اهمیت-عملکرد یا
تحلیل شکاف ( )IPAتنظیمشده است و برای تحلیل پرسشنامه از ماتریس اهمیت-عملکرد استفادهشده است.
درواقع هدف استفاده از این روش ،تحلیل شکاف موجود میان اهمیت عوامل و عملکرد سازمان در رابطه با
این عوامل است .روش تحلیل اهمیت -عملکرد بینشی برای مدیران جهت شناسایی قوت و ضعف سازمان
فراهم میکند (آذر و همکاران .)1392 ،تحلیل اهمیت -عملکرد بهوسیله یک ماتریس دوبعدی ساختاردهی
میشود .محور افقی این ماتریس نشاندهنده اهمیت و محور عمودی آن گویای عملکرد است .اهمیت،
منعکسکنندهی ارزش نسبی شاخصها در کیفیت است .ازآنجاکه تحلیل جداگانهی دادهها بعد عملکرد و

داده میشوند .این شبکهی دوبعدی ،ماتریس اهمیت/عملکرد یا ماتریس  IPAنامیده میشود .نقش ماتریس
که درواقع از چهار قسمت یا ربع تشکیلشده و در هر ربع استراتژی خاصی قرار دارد ،کمک به فرآیند
شناخت تصمیمگیری است .در مدل  IPAسنجش شاخصها میتواند در مقیاس 7 ،5یا  9درجهای صورت
گیرد ،دادههای مربوط به میزان اهمیت و سطح عملکرد هر یک از آنها ،با استفاده از پرسشنامه جمعآوری
میشود .بر اساس اینکه هر شاخص چه میزان اهمیت دارد (وضعیت مطلوب) و عملکرد سازمان در زمینه
این شاخص در چه حد است (وضعیت موجود) چهار ربع قابلتشخیص است:
 )1ربع اول-حیطه قابلقبول (کار خوب را ادامه دهید) :این ربع درواقع قوت اصلی سازمان است که در آن
بهطور مؤثر فعالیت میکند در این ربع معیارها برای پاسخدهندگان مهم است و سازمان نیز در آنها خوب
عمل کرده است؛ بنابراین در این وضعیت باید کار خوب را حفظ کرد و ادامه داد .این ربع بهعنوان قوت
اصلی سازمان در نظر گرفته میشود که باید ادامه یابد .اهمیت فرآیند بسيار باال و عملكرد فرآیند قوي است،
لذا فرآیندهاي این بخش بهعنوان مزایاي رقابتی ،نگهداري و موردتوجه بیشتري قرار میگیرند.
 )2ربع دوم-حیطه اتالف (اتالف منابع) :در این ربع معیارها دارای اهمیت پایینی هستند اما عملکرد
شرکت در این بخش زیاد است؛ درواقع در این بخش اتالف منابع صورت میگیرد بهعبارتدیگر ،منابع
به مدل ربعی معروف است .منطقهای است كه در آن اهمیت فرآیند كم ولی عملكرد فرآیند بسیار قوي
میباشد ،لذا فرآیندهاي این بخش موجب اسراف در سازمان هستند و باید بهگونهای حذف شوند یا از آنها
بهرهبرداری مناسب انجام گیرد.
 )3ربع سوم-حیطه بیتفاوتی (اولویت پایین) :در این ربع عوامل مشخصشده ازنظر اهمیت بسیار کم
هستند همچنین سازمان نیز در آن معیارها ضعیف است بنابراین چون اهمیت چندانی ندارند سازمان نباید
در این بخش تمرکز زیادی داشته باشد و منابع خود را هدر دهد .تنها باید منابع محدود در این بخش
استفاده شود.
 )4ربع چهارم-حیطه ضعف (اینجا تمرکز کنید) :در این ناحیه ،اهمیت فرآیند بسيار باال ،ولی عملكرد فرآیند
ضعیف است ،لذا فرآیندهاي این بخش آسیبپذیرند و باید در اولویت بهبود قرار گیرند .مشخصات درک
شده برای افراد مهم است اما سطح عملکرد سازمان در آن مشخصات کم است درواقع این ربع ضعف
سازمان یا شرکت را نشان میدهد نکته اساسی این است که ناتوانی برای شناسایی مشخصهها در این ربع،
موجب رضایت پایین مشتری میشود .در حقیقت تالش برای بهبود باید در باالترین اولویت قرار گیرد زیرا

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

اختصاصیافته به این ویژگیها بیش از مقدار موردنیاز است و باید جای دیگری مصرف شوند .این مدل
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ضعف اساسی در این ناحیه است.

 -4تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
 1-4محاسبه ارزش نهایی اهمیت و عملکرد برای هر یک از عوامل
جهت محاسبه ارزش نهایی اهمیت و عملکرد برای هر عامل ،از میانگین هندسی نظرات همه مدیران و
کارشناسان پاسخدهنده به سؤاالت استفاده میشود .ساعتی پیشنهاد میکند که استفاده از میانگین هندسی
برای بیان نظر جمع چندین تصمیمگیرنده راه مؤثرتری است ( .)Saaty, 2005همانطور که در روابط
 1و 2مشاهده میشود bj،نشاندهنده ارزش نهایی اهمیت و  cjارزش نهایی عملکرد مشخصه jام نامیده
میشود .در این روابط  pنشاندهنده تعداد عوامل و  nنشاندهنده تعداد پاسخدهندگان به سؤاالت است.
ارزش نهایی و عملکرد همه عوامل بر اساس روابط  1و  2محاسبهشده است.
رابطه )1
رابطه )2
 2-4محاسبه ارزش آستانه اهمیت و عملکرد

1⁄
𝑛𝑛

) 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑗𝑗 = (∏𝑛𝑛𝑖𝑖=1

1⁄
𝑛𝑛

) 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑗𝑗 = (∏𝑛𝑛𝑖𝑖=1

از ارزش آستانه برای تعیین محورهای ماتریس اهمیت-عملکرد استفاده میشود .برای محاسبه ارزش
فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره اول ،بهار 1399

آستانه از میانگین حسابی استفاده میشود .ارزش آستانه اهمیت و ارزش آستانه عملکرد به ترتیب با  µbو
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 µcنشان داده میشود (روابط  3و  .)4ارزش آستانه اهمیت و عملکرد بر اساس روابط  3و  4محاسبهشده
است.
رابطه )3

𝑝𝑝∑
𝑗𝑗𝑏𝑏 𝑗𝑗=1

رابطه )4

𝑝𝑝∑
𝑗𝑗𝑐𝑐 𝑗𝑗=1

 3-4تعیین وزن عوامل و اولویتبندی آنها

𝑝𝑝

𝑝𝑝

= 𝑏𝑏µ
= 𝑐𝑐µ

برای محاسبه وزن عوامل باید قدر مطلق اختالف بین ارزش نهایی اهمیت و ارزش نهایی عملکرد هر
عامل ضربدر ارزش نهایی اهمیت آن عامل محاسبه شود (رابطه  .)5ضمن ًا جهت سهولت در تجزیهوتحلیل

نتایج ،بهتر است وزن نرمال شده برای هر عامل را محاسبه کرد (رابطه  .)6وزن عامل jام با  owjو وزن
نرمال شدهی آن با  swjنشان داده میشود .هر عاملی که وزن نرمال شده باالتری داشته باشد ،اولویت
باالتری جهت بهبود دارد .وزن و وزن نرمال شده هر عامل بر اساس روابط  5و  6محاسبهشده است.
رابطه )5

𝑗𝑗𝑏𝑏) 𝑗𝑗𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗 = |(𝑏𝑏𝑗𝑗 −

𝑝𝑝

,0 ≤ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗 ≤ 1, ∑𝑗𝑗=1 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗 =1

رابطه )6

𝑗𝑗𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑝𝑝∑ = 𝑗𝑗𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑗𝑗𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑗𝑗=1

 4-4ارزش نهایی ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمال شده عوامل مؤثر بر عدم قطعیت
در اینجا به محاسبه ارزش نهایی اهمیت و عملکرد ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمال شده عوامل مؤثر
بر عدم قطعیت اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده پرداختهشده است و نتایج در جدول()7
نشان دادهشده است .نکته حائز اهمیت اینکه بر اساس روش  Cross-Pointعدد  3بهعنوان ارزش آستانه
اهمیت و عملکرد در نظر گرفته میشود.

عوامل مؤثر بر عدم قطعیت
ردیف

عوامل مؤثر بر عدم قطعیت

ارزش نهایی هر

شکاف

عامل

ارزش

وزن هر عامل j

وزن نرمال شده

1

تغییرات در برآوردها و مبنای آنها

2

ابهام در طراحی و لجستیک

𝑗𝑗𝑏𝑏
4/521

4/360

𝑗𝑗𝑐𝑐
2/352

𝑗𝑗𝑏𝑏 𝑗𝑗𝑐𝑐 -
2/169

𝑗𝑗𝑂𝑂𝑂𝑂
9/806

𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆
0/144

3

ابهام در اهداف و اولویتها

4/624

2/268

2/356

10/894

0/160

2/533

1/827

7/965

0/117

اولویت بهبود
سوم
پنجم
دوم

4

ابهام در ارتباط میان ذینفعان و شرکای پروژه

3/854

2/535

1/319

5/083

0/075

هشتم

5

ضعف فرهنگ حاکم در پروژه و سازمان

4/481

1/812

2/669

11/959

0/176

اول

6

ابهام در ساختار سازماندهی/مدیریتی پروژه

3/875

2/223

1/652

6/401

0/094

هفتم

7

عوامل محیطی

4/356

2/412

1/944

8/468

0/125

چهارم

8

پیچیدگی

4/254

2/571

1/683

7/159

0/105

ششم

بر اساس مقادیر بهدستآمده برای ارزش نهایی اهمیت و عملکرد هر یک از عوامل تأثیرگذار بر عدم قطعیت
و همچنین در نظر گرفتن عدد  3بهعنوان ارزش آستانه محورهای اهمیت و عملکرد ،ماتریس اهمیت-
عملکرد برای قسمت عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ترسیم گردید که در شکل ()5نشان دادهشده است.

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

جدول( :)7ارزش نهایی اهمیت و عملکرد ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمال شده
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شکل( :)5ماتریس-اهمیت عملکرد عوامل مؤثر بر عدم قطعیت در اجرای
پروژههای توسعه محصوالت پیچیده
در شکل ( ،)5شماره ردیف و اولویت بهبود عوامل بهصورت زوج مرتب (شماره ردیف ،اولویت بهبود)
بیانشدهاند .همچنین  µb=4.260و  µc=2.338معرف ارزش آستانه اهمیت و ارزش آستانه عملکرد
محاسبهشده هستند که درواقع نشاندهنده محدودهای بر اساس میانگین ضرایب اهمیت و عملکرد عوامل
در ماتریس هستند و اولویت بهبود آنها نسبت به یکدیگر را نشان میدهند.
 5-4ارزش نهایی ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمال شده قابلیتهای کلیدی
در اینجا به محاسبه ارزش نهایی اهمیت و عملکرد ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمال شده قابلیتهای
فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره اول ،بهار 1399

کلیدی جهت اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده پرداختهشده است و نتایج در جدول( )8نشان

3

قابلیتهای تست ،ساخت و تولید

4/154

2/635

1/519

6/309

0/067

نهم

4

قابلیت یکپارچهسازی سیستم

4/129

2/352

1/777

7/337

0/078

هشتم

5

قابلیت شبکهسازی ،تعامل و همکاری

4/393

2/405

1/988

8/733

0/092

ششم
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6

قابلیت مدیریت پروژههای کالن

4/496

2/125

2/371

10/660

0/113

سوم

دادهشده است.
جدول( :)8ارزش نهایی اهمیت و عملکرد ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمال شده قابلیتهای کلیدی
ردیف

قابلیتها

ارزش نهایی هر

شکاف

عامل

ارزش

𝑗𝑗𝑏𝑏
4/426

1

قابلیتهای فناورانه

2

قابلیتهای نوآورانه

4/381

𝑗𝑗𝑐𝑐
2/374
2/112

𝑗𝑗𝑏𝑏 𝑗𝑗𝑐𝑐 -
2/052
2/269

وزن هر عامل j
𝑗𝑗𝑂𝑂𝑂𝑂
9/082
9/940

وزن نرمال شده
𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆
0/096
0/105

اولویت بهبود
پنجم
چهارم

قابلیتها

ردیف

ارزش نهایی هر

شکاف

عامل

ارزش

7

قابلیتهای درونسازمانی

8

قابلیت مدیریت دانش درون و برونسازمانی

𝑗𝑗𝑏𝑏
4/115
4/682

𝑗𝑗𝑐𝑐
2/841

𝑗𝑗𝑏𝑏 𝑗𝑗𝑐𝑐 -
1/17

9

قابلیت مدیریت بازار و تعامل با مشتری

2/023

وزن هر عامل j
𝑗𝑗𝑂𝑂𝑂𝑂
5/242

وزن نرمال شده
𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆
0/055

اولویت بهبود
دهم

2/659

12/449

0/132

4/273

2/341

1/932

8/255

0/087

هفتم

10

قابلیت برونسپاری

3/562

2/253

1/309

4/662

0/049

یازدهم

11

قابلیت مهندسی و مدیریت ارزش

4/571

2/106

2/465

11/267

0/119

دوم

اول

بر اساس مقادیر بهدستآمده برای ارزش نهایی اهمیت و عملکرد هر یک از قابلیتهای کلیدی و همچنین
در نظر گرفتن عدد  3بهعنوان ارزش آستانه محورهای اهمیت و عملکرد ،ماتریس اهمیت-عملکرد برای
قسمت قابلیتهای کلیدی ترسیم گردید که در شکل()6نشان دادهشده است.

در شکل( ،)6شماره ردیف و اولویت بهبود عوامل بهصورت زوج مرتب (شماره ردیف  ،اولویت بهبود)
بیانشدهاند .همچنین  µb=4.280و  µc=2.320معرف ارزش آستانه اهمیت و ارزش آستانه عملکرد
محاسبهشده هستند.
 6-4ارزش نهایی ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمال شده عوامل پیچیدگی
در اینجا به محاسبه ارزش نهایی اهمیت و عملکرد ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمال شده عوامل پیچیدگی
اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده پرداختهشده است و نتایج در جدول( )9نشان دادهشده است.

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

شکل( :)6ماتریس-اهمیت عملکرد قابلیتها در اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده
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جدول( :)9ارزش نهایی اهمیت و عملکرد ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمال شده عوامل پیچیدگی
ردیف

پیچیدگیها

𝑗𝑗𝑏𝑏
4/146

𝑗𝑗𝑐𝑐
2/712

𝑗𝑗𝑏𝑏 𝑗𝑗𝑐𝑐 -
1/434

وزن هر عامل j

وزن نرمال شده

𝑗𝑗𝑂𝑂𝑂𝑂
5/945

𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆
0/117

2/595

1/887

ارزش نهایی هر عامل

1

پیچیدگی سازمانی

2

پیچیدگی فنی

4/511

3

پیچیدگی ماهیت پروژه

4/482

2/275

شکاف ارزش

2/236

اولویت بهبود
پنجم

10/086

0/199

8/457

0/167

سوم

اول

4

پیچیدگی محیطی

4/293

2/571

1/722

7/392

0/145

چهارم

5

پیچیدگی اهداف

4/226

2/003

2/04

9/394

0/185

دوم

6

پیچیدگی ذینفعان

3/750

2/661

1/089

4/083

0/080

هفتم

7

پیچیدگی منابع

3/982

2/657

1/325

5/276

0/104

ششم

بر اساس مقادیر بهدستآمده برای ارزش نهایی اهمیت و عملکرد هر یک از عوامل پیچیدگی و همچنین
در نظر گرفتن عدد  3بهعنوان ارزش آستانه محورهای اهمیت و عملکرد ،ماتریس اهمیت-عملکرد برای
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قسمت عوامل پیچیدگی ترسیم گردید که در شکل ( )7نشان دادهشده است.
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شکل ( :)7ماتریس-اهمیت عملکرد عوامل پیچیدگی در اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده
در شکل ( ،)7شماره ردیف و اولویت بهبود عوامل بهصورت زوج مرتب (شماره ردیف ،اولویت بهبود)
بیانشدهاند .همچنین  µb=4.198و  µc=2.501معرف ارزش آستانه اهمیت و ارزش آستانه عملکرد
محاسبهشده هستند.

 -5جمعبندی

هدف پژوهش حاضر ،تحلیل شکاف میان اهمیت عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ،عوامل پیچیدگی و قابلیتهای
اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده و عملکرد پروژههای موردنظر در رابطه با این عوامل است
که با استفاده از بررسی ادبیات موضوع و نظرسنجی از خبرگان در جهت شناسایی و دستهبندی عوامل،
روش تجزیهوتحلیل اهمیت-عملکرد و درنهایت ارائه پیشنهادها و راهبردهایی جهت کنترل ،مدیریت و
بهبود این عوامل میباشد .بر اساس پیشینه پژوهش ،مطالعات مختلفی (Igel & Wei, 2002)، (Malhotra,
2002) (Ward & Chapman, 2008) (Perminova et al., 2008) (Davies et al., 2016) (Padalkar et

 )al., 2016) (Floricel et al., 2016در مورد عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ،عوامل پیچیدگی و قابلیتهای
اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده انجامشده است .با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش ،یکی
از ویژگیهای ذاتی پروژههای توسعه محصول پیچیده ،وجود عدم قطعیتهاست که با افزایش پیچیدگی،
عدم قطعیتهای پروژه نیز بهطور چشمگیری افزایش مییابد .جهت بهبود عملکرد پروژههای توسعه
محصوالت پیچیده و بهتبع آن ،مقابله با عدم قطعیتهای موجود در اینگونه پروژهها ،اکتساب و توسعه
برخی قابلیتهای موردنیاز ،ضروری به نظر میرسد و الزم است این سه مفهوم کنار یکدیگر موردتوجه
با توجه به تحقیقات انجامشده و چالشهای پیش روی مدیران ،در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم
قطعیت ،عوامل پیچیدگی و قابلیتهای اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده در کنار یکدیگر
موردمطالعه و بررسی قرارگرفتهاند و همچنین با استفاده از تحلیل شکاف اهمیت و عملکرد در رابطه با
عوامل ،اولویتهای بهبود ارائه شدند که نوآوری و برتری این پژوهش نسبت به پژوهشهای قبلی را نشان
میدهد.
بر اساس یافتههای پژوهش ،در قسمت عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ،ضعف فرهنگ حاکم در پروژه و
سازمان ،ابهام در اهداف و اولویتها و تغییرات در برآوردها و مبنای آنها از اولویتهای باالیی جهت بهبود
برخوردارند و همانند تحقیق حاضر ،در تحقیقات انجامشده نیز مانند پژوهش

هیلسون ()Hillson, 1997

عامل فرهنگ حاکم در پروژه و سازمان دارای نقش مهم و تأثیرگذاری در روند مدیریت عدم قطعیت داشته
است و پارامترهایی مانند تعهد به زمان و منابع ،روابط همکاری بخشهای مختلف و تمرکز بر فرصتها و
نادیده گرفتن آنها را اجزای اصلی فرهنگ حاکم در پروژه جهت مقابله با عدم قطعیتها ذکر کرده است.
وارد و چاپمن ( )Ward & Chapman, 2003نیز در پژوهش خود دستهبندی عوامل مؤثر بر عدم قطعیت

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

قرار گیرند.
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ارائه دادهاند و مانند پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدهاند که جنبه ابهام در اهداف میتواند تأثیر زیادی
بر عملکرد پروژه داشته باشد و آن را تحت تأثیر قرار دهد .همچنین آنها در پژوهش دیگری بر روی
تأثیرگذاری نقش ذینفعان پروژه در عدم قطعیت ،پژوهشی را انجام دادهاند و برخالف پژوهش حاضر ،بر
این باورند که ذینفعان نقش کلیدی در عدم قطعیتهای موجود بازی میکنند .این امر به دلیل تمرکز زیاد
صنایع دفاعی و همچنین پیشرفت خوبی است که در این زمینه کسب کرده است و نیازی به بهبود احساس
نمیشود .مقاله حاضر همانند پژوهش گردون و ناریانا ( )Gordon & Narayanan, 1984پیشنهاد میکند
که عدم قطعیت محیطی یک متغیر کلیدي است که ساختار پروژه و سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد و
بهنوعی مؤثر بودن این عامل بر عملکرد پروژه را نشان میدهد .مارتینسو و همکاران

(Martinsuo et al.,

 )2014در پژوهش خود ،عوامل محیطی و پیچیدگی را مؤثرترین عوامل در به وجود آمدن عدم قطعیت
دانستهاند و همچنین براون ( )Brown, 2012به بررسی عدم قطعیت محیطی و تأثیر تعدادی از وابستگیهای
متقابل بر عملکرد برنامه خرید دفاعی ( )MDAPپرداخته است و نتیجه گرفته است که تقاضا تحت عدم
قطعیت زیاد ،سازمانها را وادار به اکتساب و توسعه انواعی از قابلیتهای مختلف میکند و عامل عدم
قطعیت محیطی را بسیار مؤثر میداند که در پژوهش حاضر نیز این عامل اهمیت باالیی را داراست اما در رده
متوسط اولویت بهبود قرار گرفته است و این امر از عملکرد خوب صنایع دفاعی در رابطه با عوامل ذکرشده
حکایت میکند .در قسمت عوامل پیچیدگی در پژوهش حاضر ،پیچیدگی فنی ،اهداف و ماهیت پروژه

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره اول ،بهار 1399

باالترین اولویتها جهت بهبود را داشتند که همانند پژوهشهای انجامشده توسط نقی زاده و همکاران
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( )2017و آچا و همکاران ( ،)Acha et al., 2004بر پیچیدگیهای فنی پروژههای پیچیده تأکید بسیار
شده است و با یافتههای پژوهش حاضر همسو است .ویدال و همکاران ( )Vidal et al., 2011و دیویس
( )Davies et al., 2011در تحقیقاتشان ،پیچیدگی پروژه را به پیچیدگی فنی ،پیچیدگی سازمانی و پیچیدگی
خارجی و همچنین پیچیدگی زمانی تقسیم کردهاند و بر آنها تأکید داشتهاند که در پژوهش حاضر نیز
پیچیدگی فنی اولویت اول را جهت بهبود دارا است اما پیچیدگیهای سازمانی و محیطی (خارجی) علیرغم
اهمیت باال ،اولویتهای کمتری را جهت بهبود به خود اختصاص دادهاند که از عملکرد مناسب صنایع
دفاعی در مدیریت اینگونه پیچیدگیها حکایت میکند .در قسمت قابلیتها نیز در پژوهش حاضر ،قابلیت
مدیریت دانش درون و برونسازمانی ،قابلیت مهندسی و مدیریت ارزش ،قابلیت مدیریت پروژههای کالن
و قابلیتهای نوآورانه و فناورانه اولویتهای باالتری را به خود اختصاص دادند .در پژوهشهای انجامشده
توسط مالهترا ( )Malhotra, 2002و ایرفان ( )Irfan et al., 2019بر قابلیت مدیریت دانش در پروژه و

سازمان برای مقابله با عدم قطعیتها بهویژه عدم قطعیتهای محیطی بسیار تمرکز شده است و در پژوهش
حاضر نیز قابلیت مدیریت دانش اولویت نخست را دارا است و دلیل این امر آن است که در حال حاضر
مدیریت دانش بهعنوان یک قابلیت کلیدی در نوآوری و اجرای پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای
پیچیده دفاعی بهصورت اثربخش پیادهسازی نمیشود .برخی از محققان (Igel & Wei, 2002) (Majidpour,

 )2016) (Kiamehr et al., 2017در پژوهشهای خود بر قابلیتهای فناورانه تأکید بسیار داشتهاند و آنها
را یک دسته از قابلیتهای اساسی در اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده دانستهاند اما در یافتههای
پژوهش حاضر این قابلیتها بنا به شرایط اجرایی پروژهها ،در ردهی اولویتهای میانی و متوسط جهت
بهبود قرارگرفتهاند و در حال حاضر ،صنایع دفاعی به سطح نسبت ًا قابل قبولی از دانشها و مهارتها در رابطه
با این قابلیتها دست پیداکردهاند و به همین دلیل این قابلیتها در مقایسه با سایر قابلیتهای مورداشاره از
اولویت پایینتری برای ایجاد و بهبود برخوردارند .کیامهر و همکاران ( )Kiamehr et al., 2013و نقی زاده
و همکاران ( )Naghizadeh et al., 2017در تحقیقات خود تمرکز بر اهمیت قابلیت یکپارچهسازی سیستم
و پروژه داشتهاند و بر آن تأکید کردهاند اما در پژوهش حاضر قابلیت یکپارچهسازی اولویت پایینی جهت
بهبود را به خود اختصاص داده است و این امر بدان معنی است که صنایع دفاعی در حال حاضر تا حدودی
بخش دفاع و سطح ملی نظیر دانشگاهها (صفدری رنجبر و همکاران )1394 ،و بعض ًا بینالمللی ،سازمانها
و صنایع دفاعی بهعنوان هسته اصلی نوآوری ،اجرا و توسعه این پروژهها و محصوالت و سامانهها ،هر
فعالیتی که نیاز به انباشت و یکپارچهسازی دانش داشته را در اختیار خود بگیرد و بقیه مواردی که میتوانند
را برونسپاری نماید.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که همه عوامل شناساییشده در سه بخش عدم قطعیت ،قابلیت و
پیچیدگی در ربع اهمیت باال -عملکرد پایین در ماتریس اهمیت -عملکرد قرار میگیرند؛ یعنی مدیران و
کارشناسان صنایع دفاعی بر اهمیت همه عوامل توافق نظر دارند .همچنین ،آنها بر این باورند که عملکرد
صنایع دفاعی در مدیریت و کنترل یا بهبود این عوامل ضعیف بوده است .همچنین اشاره شد که راهبرد
کالن برای عواملی که در این ربع قرار میگیرند« ،اینجا تمرکز کنید» است؛ یعنی سازمانها و صنایع مرتبط
با اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده دفاعی باید در بخش عدم قطعیت ،بر کنترل ،کاهش و
جلوگیری از تشدید این عوامل ،در بخش قابلیت ،توسعه و بهبود این عوامل و در بخش پیچیدگی ،بر
مدیریت این عوامل تمرکز نمایند .اولین چالش در این مسیر این است که آیا همه عوامل شناساییشده از

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

این قابلیتها را در خود ایجاد کرده است ،اما الزم است بهمنظور استفاده از همه ظرفیتهای موجود در
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اولویت یکسانی برای مدیریت و کنترل یا بهبود برخوردارند؟ بر اساس وزن نرمال شده هر یک از عوامل،
مشخص شد که به ترتیب در بخش عدم قطعیت باید بر مدیریت ،کنترل و کاهش  .1ضعف فرهنگ حاکم
در پروژه و سازمان  .2ابهام در اهداف و اولویتها  .3تغییرات در برآوردها و مبنای آنها  .4عوامل محیطی
 .5ابهام در طراحی و لجستیک  .6پیچیدگی  .7ابهام در ساختار سازماندهی/مدیریتی پروژه  .8ابهام در ارتباط
میان ذینفعان و شرکای پروژه تمرکز شود .در بخش قابلیتها باید بر اکتساب ،توسعه و بهبود  .1قابلیت
مدیریت دانش درون و برونسازمانی  .2قابلیت مهندسی و مدیریت ارزش  .3قابلیت مدیریت پروژههای
کالن  .4قابلیتهای نوآورانه  .5قابلیتهای فناورانه  .6قابلیت شبکهسازی ،تعامل و همکاری  .7قابلیت
مدیریت بازار و تعامل با مشتری  .8قابلیت یکپارچهسازی سیستم  .9قابلیتهای تست ،ساخت و تولید
 .10قابلیتهای درونسازمانی  .11قابلیت برونسپاری تمرکز شود و در بخش پیچیدگی باید بر مدیریت
و کنترل  .1پیچیدگی فنی  .2پیچیدگی اهداف  .3پیچیدگی ماهیت پروژه  .4پیچیدگی محیطی  .5پیچیدگی
سازمانی  .6پیچیدگی منابع  .7پیچیدگی ذینفعان تمرکز شود.
همانطور که مالحظه میشود ،در بخش عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ،عامل ضعف فرهنگ حاکم در پروژه و
سازمان از اولویت باالیی برخوردار است .مهمترین دلیلی که میتواند در این رابطه وجود داشته باشد ،ضعف
در شناخت عدم قطعیت ،عوامل مؤثر بر عدم قطعیت و فرصتهاست که تأثیر زیادی بر عملکرد سازمان
میگذارد .همچنین ضعف در تعهد به زمان و منابع و ابهام در روابط همکاری بخشهای مختلف سازمان

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره اول ،بهار 1399

نیز میتوانند مؤثر باشند .در بخش قابلیتها ،قابلیت مدیریت دانش درون و برونسازمانی از اولویت باالیی
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جهت توسعه و ارتقا برخوردار است .دلیل این امر آن است که در حال حاضر مدیریت دانش بهعنوان یک
قابلیت کلیدی در اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده دفاعی ،نهتنها در سطح برونسازمانی ،بلکه
در سطح درونسازمانی نیز بهصورت اثربخش پیادهسازی نمیشود .در بخش عوامل پیچیدگی ،پیچیدگی
فنی از اولویت باالیی جهت مدیریت و کنترل برخوردار است .به دلیل ماهیت پروژههای اجرایی در صنایع
دفاعی و پیچیدگی فنی منحصربهفردی که در آنها وجود دارد ،اجرا و توسعه صحیح و مناسب پروژهها و
محصوالت مرتبط با این صنایع ،مستلزم توجه حداکثری به کنترل و مدیریت پیچیدگی فنی در این امر است.
در بخش عدم قطعیت ،اولویت دوم به عامل ابهام در اهداف و اولویتها اختصاص پیداکرده است .وضعیت
کنونی که صنایع دفاعی و سازمانهای وابسته در آن قرار دارند ،ایجاب میکند که اهداف متعددی را جهت
کنترل و مدیریت وضعیت دنبال کند و این امر باعث میشود ابهاماتی در اولویتها و اهداف بهطور ناخواسته
ایجاد شود .بهطورکلی اگر به دنبال بهبود عملکرد پروژه باشیم ضروری است که اهداف پروژه ،اولویتبندی

آنها و موازنه بین اولویتها کام ً
ال شفاف و روشنشده باشد .در بخش قابلیتها ،قابلیت مهندسی و
مدیریت ارزش در اولویت دوم قرارگرفته است .کنترل و کاهش هزینههای غیرضروری ،صرفهجویی در
زمان و بهطورکلی بهینه کردن فرایندهای کاری یکی از مهمترین مسائل موردتوجه در پروژهها بهخصوص
پروژههای پیچیده صنایع دفاعی است .صنایع دفاعی در این بخش به دلیل بودجههای محدود و پروژههای
حیاتی که باید به انجام برساند ،باید بیشازپیش توجه خود را معطوف کند تا بتواند با حداقل هزینه و صرف
زمان ،پروژهها را به نحو احسن به پایان برساند .در بخش پیچیدگی ،اولویت دوم مربوط به پیچیدگی در
اهداف پروژههای دفاعی است .همانگونه در بخش عدم قطعیت بیان شد ،صنایع دفاعی در اجرای پروژهها
دارای اهداف چندگانه است که باعث ابهام و پیچیدگی در آنها میشود .به همین جهت باید بر رو مدیریت
و کنترل پیچیدگی در اهداف تمرکز نماید.
اولویت سوم در بخش عدم قطعیت به عامل تغییرات در برآوردها و مبنای آنها اختصاص پیدا میکند .حیطه
بسیار مهمی از عدم قطعیت به تغییرات در برآوردها و مبنای آنها مرتبط میشود .بهعنوانمثال در برخی
موارد در پروژههای صنایع دفاعی ممکن است به دلیل نبود دادههای آماری ناگزیر از برآوردهای ذهنی بجای

برآوردهای عینی استفادهشده باشد که مسلم ًا بر دقت و کیفیت برآوردها اثرگذار خواهد بود .بهطورکلی
آنها و همچنین زمان تهیه آنها ،فرضیاتی که بر مبنای آنها برآوردها صورت گرفته و اینکه برآوردها
بر مبنای چه منابع و تجربیاتی تعیینشدهاند وابسته است .در بخش قابلیتها ،مدیریت پروژههای کالن،
اولویت سوم را داراست .در رابطه با برنامهریزی و مدیریت پروژههای کالن الزم است صنایع اجراکننده
پروژههای توسعه محصوالت پیچیده با بهرهبرداری از ساختارهای سازمانی ماتریسی و پروژه محور به
ارتقای انعطافپذیری سازمان برای پاسخگویی به نیازهای به وجود آمده در طول پروژه بپردازند و همچنین
به یکپارچهسازی اثربخش انواع مختلف دانش و مهارتها و مهار ریسکها و عدم قطعیتهای موجود
در پروژهها اقدام نمایند .در بخش پیچیدگی ،اولویت سوم مربوط به پیچیدگی ماهیت پروژه است .وجود
محدودیتهای مختلف و پیچیده در پروژه ،پیچیدگی ارتباطات و وابستگی بین فعالیتها و برنامهریزی
سطح باال ،محدوده نامشخص و پیچیده پروژه و سیستم تدارکات پیچیده پروژه میتوانند از عواملی باشند
درروند اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده دفاعی به چشم میخورد که باید جهت مدیریت
و کنترل این عوامل ،اقدامات مؤثری انجام شود .باقی عوامل در سه بخش عوامل مؤثر بر عدم قطعیت،
قابلیتها و عوامل پیچیدگی از اولویتهای پایینتری برای مدیریت و بهبود برخوردارند و در جای خود

سهگانه قابلیت ،عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده

کیفیت مقادیر برآورد شده به موارد متعددی ازجمله برآورد کننده ،نوع برآوردها ،چرایی و چگونگی تهیه
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باید بر روی آنها نیز تمرکز شود.
پژوهش حاضر بهطورکلی به شناسایی و اولویتبندی از منظر اهمیت عوامل مؤثر بر عدم قطعیت و عوامل
پیچیدگی و توسعه قابلیتها در اجرای پروژههای توسعه محصوالت پیچیده دفاعی و عملکرد در رابطه
با این عوامل پرداخته است که از این نظر نسبت به پژوهشهای گذشته دارای نوآوری و برتری است و
برای این هدف از منابع کتابخانهای در رابطه با ادبیات موضوع ،نظرسنجی از جمعی از خبرگان صنایع
دفاعی در قالب گروه خبرگی و پرسشنامه اکتفا کرده است و به همین جهت شامل برخی محدودیتها
است که میتوان به نبود منابع کافی بهویژه منابع داخلی در برخی حوزهها ازجمله مدیریت عدم قطعیت و
پژوهشهای انجامشده در راستای توسعه قابلیتها برای مدیریت عوامل مؤثر بر عدم قطعیت و پیچیدگی و

حجم نمونه در دسترس نسبت ًا کم اشاره کرد.

 پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی به عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ،قابلیتها و عوامل پیچیدگی در اجرایپروژههای توسعه محصوالت پیچیده در سایر صنایع غیر دفاعی نظیر حوزههای انرژی ،حملونقل ،نفت
و گاز و غیره بپردازند و با توجه به متفاوت بودن فضای فعالیتهای صنایع دفاعی و غیر دفاعی به مقایسه
یافتهها بپردازند.
 انجام مطالعه موردی بر روی پروژه یا محصولی خاص در رابطه با پروژههای توسعه محصوالت پیچیدهدفاعی میتواند نتایج کاربردیتری به همراه داشته باشد .به دلیل محدودیتهایی که برای بررسی پروژههای
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صنایع دفاعی و سازمانهای وابسته وجود داشت ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از طریق مطالعه
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موردی چند پروژه توسعه محصول پیچیده دفاعی به شناسایی عوامل مؤثر بر عدم قطعیت ،قابلیتها و
عوامل پیچیدگی پرداخته شود و یافتههای آن پژوهش با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه شود.
 عدم قطعیت و عوامل مؤثر بر آن ،حیطهای بسیار مهم و نسبت به اهمیت آن در سازمانها و پروژههابهخصوص پروژههای توسعه محصوالت پیچیده صنایع دفاعی ،ناشناخته است و نادیده گرفته میشود.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،بهطور خاص بر روی مقوله عدم قطعیت ،عوامل مؤثر بر عدم قطعیت
و مدیریت آنها در پروژههای توسعه محصول پیچیده بهصورت مطالعه موردی تمرکز شود تا بتوان خأل
موجود در این موضوع را برطرف کرد.
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