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Abstract: 
This article focused on recognizing the program management capabilities in open 

innovation environment. When organizations use open innovation and networks for their 

programs and projects, they need to acquire and promote new capabilities for managing their 

programs. With these capabilities, they can earn more success in new product development 

(NPD) programs. Without access to these capabilities, new circumstance may cause a 

negative effect on organization performance and success. For recognizing program 

management capabilities in Iranian airspace organization we use Grounded Theory (GT) 

method by Theme analysis and tree stage coding include open coding, axial coding and 

selective coding with use of Atlas.ti software. The most capabilities we recognized, divided to 

eight categories: incorporation and change management: break, definition and delivery of 

project; knowledge and technology managetnent; strategy formulation and outsourcing; 

contract and claim management; network management; budgeting and procurement; and 

communication program. Mentioned capabilities moreover general capabilities required on 

new product development (NPD) and must develop and enhance these capabilities in open 

innovation environment. 
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 ي محصول جدید در فضاي نوآوري باز  هاي توسعه هاي مدیریت طرحشناسایی قابلیت

 صنعت فضایی مطالعه موردي:
 ) 29/06/1394تاریخ پذیرش:  10/03/94( تاریخ دریافت:  

 

 5پور حسنقلی طهمورث ،4کمال طبائیانسید،  3آراستی رضا محمد ،* 2صبحیه حسین ، محمد1 دالوري مهدي
 
 

 چکیده
هـا و   هـا بـراي اجـراي طـرح    سـازمان کـه   یهنگامپردازد.  هاي مدیریت طرح در فضاي نوآوري باز می ي حاضر، به شناسایی قابلیتمقاله
نماینـد، الزم اسـت بـراي مـدیریت      هاي خارج از سازمان اسـتفاده مـی   هاي خود از راهبرد نوآوري باز و استفاده از شبکه و توانمندي پروژه
ي بـاز موفقیـت بیشـتري را    هاي موجود را تقویت نمایند تا بتوانند از طریق شبکه و نوآر هایی را کسب و یا برخی از قابلیت ها، قابلیتطرح

ها، این شرایط جدید اثر منفی بـر عملکـرد و موفقیـت     یابی به این قابلیتي محصول جدید کسب نمایند. بدون دست هاي توسعه در طرح
گرفته اسـت   هاي جامع و مانع مدیریت طرح، مورد استفاده قراربنیاد، براي شناسایی قابلیتپردازي دادهخواهد داشت. در این مقاله، نظریه

کـاران و نهادهـا اسـتفاده شـده اسـت.      آوري اطالعات در صنعت فضایی و صنایع وابسته، پیمانو از مصاحبه نیمه ساختار یافته براي جمع
ها، تحلیل تم، طی سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی، انجام شده اسـت. تعـداد   هاي حاصل از مصاحبه براي تجزیه و تحلیل داده

ي محصـول جدیـد در فضـاي     هاي توسعه هاي شناسایی شده در این مطالعه که بر موفقیت طرح ین قابلیتتر مهمعنوان  ابلیت، بههشت ق
آوري؛ تـدوین  گیري کار؛ مـدیریت دانـش و فـن   از: مدیریت یکپارچگی و تغییرات؛ شکست، تعریف و تحویل اند عبارتنوآوري باز موثرند، 

موقع منابع مـالی و مـدیریت   بندي و تامین بهي؛ مدیریت قرارداد و دعاوي؛ مدیریت شبکه؛ بودجهسپار نبرواستراتژي مناسب همکاري و 
ي  هـاي توسـعه  هاي عمـومی مـورد نیـاز، بـراي مـدیریت طـرح      هایی هستند که عالوه بر قابلیتهاي ذکر شده، قابلیتارتباطات. قابلیت

هـاي   یـت قابلبراي تکمیـل   ها آننوآوري باز، توسعه و تقویت شوند و الزم است از  ها در فضايمحصول، جدید بوده و بایستی این قابلیت
 مورد نیاز صنعت فضایی کشور، با رویکرد نوآوري باز، استفاده شود.

 واژگان کلیدي:
 ي محصول جدید، صنعت فضایی. هاي مدیریت طرح، توسعهنوآوري باز، قابلیت
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 مقدمه -1

شود هاي توسعه جدید در صنعت فضایی کشور شناخته میدر موفقیت طرحترین حلقه عنوان اصلی نوآوري، به
گیرد و صنعت ، قرار می"هسته دانا و شبکه توانا"ترین راهبرد صنعت فضایی، یعنی که در کانون اصلی

هاي توانمند را در اطراف خود گردآوري و  اي از شرکت بنیان، شبکهعنوان یک صنعت پیشرو و دانش فضایی به
هاي اصلی و کلیدي متمرکز کند. در این راهبرد، سعی بر آن است که ظرفیت سازمان بر فعالیتت میمدیری

ي محصوالت جدید استفاده  ها و توسعههاي موجود در محیط جهت انجام ماموریتگردیده و از توانمندي
یدي را در داخل سازمان هاي اصلی و کلآوريشبکه توانا، بدین معناست که ما فن –گردد. راهبرد هسته دانا 
تر هستند را از طریق شبکه تامین کنیم. در حقیقت، در این هایی که عمومیآوريتوسعه داده و سایر فن

هاي آوريهایی که مزیت رقابتی دارند در سطح سیستم، از داخل سازمان تامین شده و فنآوريراهبرد، فن
کند که بتوانیم شوند. همچنین، این راهبرد کمک میمیسطوح کاربردي و عملیاتی، از خارج سازمان تامین 

سازي سازي و تجاريعبارت دیگر، این راهبرد تلفیقی از شبکههاي کسب شده را تجاري نماییم. بهآوريفن
توان این راهبرد را، به  یمهوشمندانه در جهت افزایش چابکی، افزایش نرخ نوآوري و ... است. در نتیجه، 

مند باز ترجمه نمود چرا که، بر اساس تعریف، نوآوري باز عبارت است از: استفاده هدفرویکرد نوآوري 
هاي داخلی، و گسترش  ينوآورسرعت بخشیدن به  منظور به(سودمند) از جریانات درونی و بیرونی دانش 

سازي، یک شبکهي در این است که ساز شبکه]. تفاوت نوآوري باز با 7بازارها براي استفاده بیرونی از نوآوري [
که نوآوري باز عالوه بر رابطه بیرون به درون، شامل رابطه درون به بیرون  یدرحالرابطه بیرون به درون است 

 شود. نیز می
هاي بیرونی گیري از توانمنديی است که با بهرهسازمان دروندر حقیقت رابطه هسته و شبکه، راهبردي 

سازي، به رویکرد ها  تغییر شکل از حالت شبکهآوريسازي و فروش فنفرآیند نوآوري را تکمیل و با تجاري
 به و خارج دولتى انحصار از صنعت که کندکمک می شبکه و هسته گردد. منطقنوآوري، باز محقق می

 اساس بر خود، توسعه جدید موج در دفاعى صنایع .شود تبدیل خصوصى بخش و کارآفرینان براى فرصتى
 از نوینى نسل آن در که گیردمی شکل »توانا هاى بزرگشبکه و دانا کوچک هاىهسته« گفتمان و الگو

 قالب در که هاظرفیت این. شود بالفعل پایدار ایجاد بازدارندگى براى دفاعى شایستگى خلق هاىظرفیت
 سامان ملى، هاىقابلیت عرض و عمق در گسترده يها شبکه یان وبن دانش کارفرمایى و کارآفرینى هاىهسته
 صنایع این که است تضادهایى گوىپاسخ که کنندمی ایجاد صنایع دفاعى براى را نوینى معمارى اند، یافته
ي محصول جدید تاثیر گذار است  دهد نوآوري باز بر توسعه تحقیقات نشان می. ]5کنند [ هضم راها  آن باید

هاي شبکه در راستاي  ها و نوآوري مادر از قابلیتکه در آن سازمان  را شبکه و هسته ]. بنابراین، راهبرد2[
  .دانست باز نوآوري به بسته نوآوري فضاي از حرکت توان کند، می یابی به اهداف خود استفاده میدست

تواند ضریب موفقیت ا میـهایی توانهـبا توجه به راهبردهاي تعریف شده؛ ایجاد، مدیریت و رهبري شبک
ي محصول جدید در سازمان فضایی  ي محصوالت در فضاي نوآورانه را افزایش دهد. توسعه هاي توسعهطرح

گیرد. براي چنین  هاي توسعه، آزمون، ساخت، عملیات، پشتیبانی و آموزش و بهبود را در برمی فعالیت
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هاي  ح مدیریت طرحهاي موجود در سطهاي جدید و تقویت برخی از قابلیتمنظوري، احتیاج به توسعه قابلیت
 هاي خود مجموعه و ها آوريفن در که زیادي تنوع علتبه فضایی، ي محصول جدید خواهد بود. صنعت توسعه
. نموده است کنندگان حرکت تامین و همکاران هاي فضاي نوآوري باز و استفاده از شبکه سمت به دارد،

ایجاد فضاي نوآوري باز و  در سزاییبه تاثیر تواند می هاشرکت دیگر با همکاري و شبکه توسعهسازي،  شبکه
]. براي برقراري ارتباط و همکاري با شبکه 16باشد [ داشته جدید ي محصوالت توسعه نهایتاً موفقیت

هاي مختلفی مثل عقد قراردادهاي تحقیقاتی، همکاري  همکاران در صنعت فضایی، از روش
از  اند عبارتسازي  ین اهداف شبکهتر مهمگردد.  ... استفاده می، مشارکت در مدیریت و2يسپار برون،1مشترك

]، کاهش هزینه مبادالت، کسب منابع ضروري مورد نیاز، شناسایی فرصت و ایجاد 4کاهش عدم اطمینان [
 شود. ] می5یري [پذ انعطافي محصول جدید و  ]، توسعه16نوآوري مورد نیاز بازار [

محصول جدید در این صنعت، استفاده موثر از شبکه همکاران و تعامل  ي هاي توسعه با توجه به اهمیت طرح
ي محصول جدید دارد.  هاي توسعه با شبکه در فضاي نوآوري باز، تاثیر مثبتی بر اثربخشی و موفقیت طرح

ها و  ي خود، نشان دادند که نوآوري باز اثر مثبتی بر کاهش هزینهعنوان نمونه چنگ و هوژینگ، در مطالعه به
ي از منابع خارجی نظیر دانش افراد، مند بهرهاهش زمان رسیدن به بازارها دارد. همچنین نوآوري باز و ک

]. عالوه بر این، 23دهد [ ي محصول جدید را افزایش می هاي مشتریان و فناوري، عملکرد توسعه ایده
ها براي  استفاده سایر شرکتهایی که فرآیند نوآوري باز را با بر عهده گرفتن دانش از محیط خارجی و  شرکت
کنند،  هایی که تنها بر منابع داخلی سازمان تمرکز می دهند، نسبت به شرکت سازي را ارایه می تجاري

ي محصوالت جدید در  هاي توسعه]. بنابراین، براي افزایش ضریب موفقیت طرح8سودآورتر خواهند بود [
سازي و نوآوري باز مورد  صنعت، بایستی رویکرد شبکه سطح صنعت فضایی و با تاکید بر برنامه راهبردي این

 استفاده قرار گیرد. 
هایی هستیم. محققین نیز بر این موضوع براي استفاده از رویکرد نوآوري باز، نیازمند برخورداري از قابلیت

] و 9د [دان هاي سازمانی براي نوآوري باز را مهم می عنوان نمونه چسبرو، وجود قابلیت تاکید دارند. به
لزم وجود ـبرداري از نوآوري را مستمرزهاي سازمان در بهره باز بودنیابی به مزایایی دست بارباروکس،

هاي  هایی براي فعالیت )، که وجود قابلیت2012]. همچنین است نظر میو و همکاران (8داند [هایی میقابلیت
 ]. 16دانند [ هاي رقابتی، ضروري می ها را براي ایجاد مزیتسازي شرکتشبکه

ي محصول  دهد و براي توسعه ي محصول جدید را افزایش می که نوآوري باز، عملکرد توسعهبا توجه به این
] 23آوري) هستیم [هاي مشتریان و فن جدید نیازمند رویکرد نوآوري باز (منابع خارجی نظیر دانش افراد، ایده

 ].4,8,9هاي سازمانی براي نوآوري باز مهم و ضروري است [ رفی وجود قابلیتو از ط
توان به موفقیت هاي مناسب در مدیریت طرح نمی ترین چالش این است که بدون داشتن قابلیتمهم

 ي محصوالت جدید در فضاي نوآوري باز اطمینان داشت.  توسعه

۱- Joint Venture 
۲- Outsourcing 
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عنوان  . به۱هاي متعددي صورت گرفته استباز، پژوهشهاي مورد نیاز در فضاي نوآوري  ي قابلیتینهدرزم

بینی نیازهاي آوري، شناخت بازار و پیشریزي محصول و فنها را در هفت بعد برنامه نمونه، چسبرو، قابلیت
هاي سازي و مدیریت شبکه و دسترسی به دارایی آوري، مدیریت فکري، مدیریت دانش، شبکهبازار، رصد فن

ها را در  ]. همچنین، بارباروکس، قابلیت9داند [ ن مالی، تجهیزات تولید، شبکه توزیع و ...) میمکمل (برند، تامی
گذاري و انتشار  یهسرمااهرمی نمودن روابط بین منابع نوآوري درونی و بیرونی(قابلیت انتخاب)، براي تدوین، 

(قابلیت طراحی) ها سازمانت و کردن محصوال راستا همنتایج دانش (قابلیت مدیریت دانش) و براي طراحی و 
ها را در سه بعد آمادگی سازمانی،  ترین قابلیت] بررسی کرده است. هافسبرینک و همکاران، مهم8[

] و میو و همکاران، سه بعد مهم را شناسایی 5اند [ هاي همکاري و ظرفیت جذب شناسایی کرده قابلیت
]. این موارد به 16دانند [ در روابط شبکه می همکاران در شبکه، مدیریت روابط شبکه و اهرم نمودن

هاي مورد نیاز در مدیریت طرح،  هاي سازمان مادر در فضاي نوآوري باز اشاره داشته ولی به قابلیت قابلیت
هاي مورد نیاز مدیریت طرح (در فضاي نوآوري باز) از خالهاي  عبارت دیگر، قابلیتاي نشده است. به اشاره

 شود.  در این پژوهش به آن توجه میدانشی موجود است که 
که رویکرد اصلی صنعت فضایی حرکت به سمت رویکرد نوآوري باز و استفاده از شبکه با توجه به این

هاي  هاي الزم را براي مدیریت طرح همکاران است، در چنین شرایطی اگر هسته داخل سازمان، قابلیت
ها در  توان به افزایش موفقیت این طرح ي محصوالت جدید در این فضاي جدید داشته باشد، می توسعه
حالی است که، موفق نشدن برخی بین بود. این درآن، موفقیت سازمان امیدوار و خوش تبع بهان و سازم
ها دچار  که، برخی طرح ينحو بههایی در صنعت فضایی کشور باشد  تواند به دلیل نبود چنین قابلیت ها، می طرح

توان به نبود  این وضعیت میترین دالیل ها قابل افزایش است. از مهم مشکل بوده و درصد موفقیت طرح
هایی هستیم که  دنبال شناسایی قابلیتهایی در این صنعت اشاره کرد. بنابراین، در این پژوهش، بهقابلیت

ي محصوالت جدید در فضاي نوآوري باز در صنعت فضایی ایران مورد  هاي توسعه براي مدیریت موفق طرح
عت فضایی کشور در حال انجام است و به ناگزیر صنعت هاي زیادي در صن که، طرحخصوص ایننیازند. به

فضایی در حال حرکت به سمت نوآوري باز است. بر این اساس، سوال اصلی این پژوهش که با استفاده از 
ي محصوالت جدید در فضاي نوآوري  هاي مدیریت طرح موثر بر عملکرد توسعه قابلیت"روش این است که 

  "اند؟باز در صنعت فضایی کشور، کدام
هاي سازمان فضایی،  ها و پروژه هاي مدیریت طرح در سطح طرح منظور شناسایی قابلیتدر این پژوهش، به

پردازي داده بنیاد طی سه مرحله  یهنظرپردازي داده بنیاد استفاده شده است. در  یهنظراز روش پژوهش کیفی و 
آوري آید. جمعدست میته بین مفاهیم، بهي انتخابی، روابط نهفکدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذار

کاران و نهادهاي ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته در سازمان فضایی، صنایع وابسته، پیمان داده
 صورت گرفته است. 1392وابسته به صنعت، در سال 

 و سایرین Hafkesbrink & Schrol, 2010  ،Mu & Di Benedetto, 2012 ،Lichtenthaler et al., 2009. مواردي از قبیل:  1
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هاي  ت طرح، قابلیتشود که در آن به بررسی نوآوري باز، مدیری در ادامه مبانی نظري پژوهش مطرح می
هاي  پردازیم و پس از معرفی مختصر روش تحقیق، داده هاي مدیریت طرح می نوآوري باز، قابلیت

شوند. در  ي قرار گرفته و نتایج در قالب مدل و جداول ارایه میبند جمعمورد تجزیه و تحلیل و  آمده دست به
 شود. هایی براي ادامه کار ارایه می نهایت نیز، پیشنهاد

 
 مبانی نظري -2

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

 بررسی مفاهیم نظري -2-1
 نوآوري باز -2-1-1

را مطرح کرده است. با جستجوي نوآوري باز در  ۱نوآوري باز )، براي اولین بار اصطالح2003هنري چسبرو (
ها مثل اقتصاد،  اي از رشته رسیم که شامل طیف گسترده میلیون نتیجه می 2گر گوگل اسکوالر، به بیش نشان

سال  7ارجاع را تنها در  1800شود. کتاب نوآوري باز چسبرو، بالغ بر  ی، علوم اجتماعی و ... میشناس روان
مند (سودمند) از ]. چسبرو، نوآوري باز را استفاده هدف9و توجه محققین را به خود جلب کرده است [داشته 

هاي داخلی و گسترش بازارها براي  منظور سرعت بخشیدن به نوآوريجریانات درونی و بیرونی دانش به
تواند و  کند شرکت می می]. نوآوري باز پارادایمی است که فرض 7کند [ استفاده بیرونی از نوآوري تعریف می

رفت ـبه پیش ها شرکتکه  گونه همانفاده نماید و ـهاي داخلی است  هاي خارجی را همانند ایده  باید از ایده
 ]. 7یابی به بازار انتخاب نمایند [نگرند باید مسیرهاي داخلی و خارجی را براي دست شان میيورآنف

شود. همچنین،  اول، نوآوري باز باعث بهبود عملکرد شرکت میاهمیت نوآوري باز در این است که در درجه 
گران و سرمایه انسانی که در خارج از سازمان در حال فعالیت در نوآوري باز امکان و اختیار استفاده از پژوهش

 ]. 23شود [ آوریم و این باعث امکان استفاده بیشتر از محیط خارج از سازمان می می به دستهستند را 
هاي نوآورانه را از محیط پیرامونی  مرزهاي سازمان برداشته شده و سازمان قابلیت دریافت ایده باز، ورينوآدر 

 دانش از نچهآ معادل نقشی ،بیرونی دانشآورد. همچنین  کند بدست می اي که در آن فعالیت می و شبکه
ه، سازمان محدود و مقید بست نوآوري در. کند یم ایفا شود، یم حاصل پیشین هاي يزسا مومفه در درونی

 و نوآوري، محل شرکت،و  دنکمی بازيرا  مکمل و مفید نقشی بیرونی دانش به داخل مرزهاي خود است و
 ].7است [ اصلی هدف شرکت، داخلی هاي فعالیت

  مدیریت طرح -2-1-2
هاي به هم مرتبط که بصورت هماهنگ مدیریت و کنترل میاي از پروژه، عبارت است از مجموعه۲طرح

. هایی که از مدیریت یکایک آنها قابل دستیابی نیست را کسب کردشوند تا از این طریق بتوان منافع و کنترل

۱ . Open Innovation 
۲ . Program 
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که خارج از محدوده (مثل مدیریت طرح) مرتبطهاي  فعالیتها، عناصري از  عالوه بر پروژه ها ممکن استطرح
 عبارت است از مدیریت هماهنگ و 1مدیریت طرح ].21هاي یک طرح هستند را در بر داشته باشند [پروژه

مسئولیت اساسی مدیر طرح . دستیابی به اهداف و عواید استراتژیک طرح براي چندین پروژه،متمرکز 
ها؛ رسیدگی به مشکالت  عبارتست از شناسایی، توجیه منطقی، پایش و کنترل ارتباطات داخلی بین پروژه

 پروژه در منافع سازمانی طرح.  سهم هرتحقق گیري پیو  ها که بر طرح اثر دارند بوجود آمده بین پروژه
 ۲دهیم. منفعت ي محصول جدید، منافع را مورد بررسی قرار می هاي  توسعه منظور ارزیابی موفقیت طرحبه

کنندگان  یافتدرنتیجه اقدامات یا رفتارهایی است که ایجاد کننده سود، ارزش یا تغییرات مثبت براي 
مشخصی است. تعریف منفعت، بسته به زمینه و سازمان مورد بررسی، متفاوت است و ذینفعان متعددي 

هاي جدید یا بهبود یافته خود براي تحویل و حفظ  تواند قابلیت توانند در منافع شریک شوند. سازمان می می
تواند از  که منافع مشتریان نیز می یدرحالبرد شود، نفع ب هایی که ایجاد می نتایج محصوالت، خدمات یا قابلیت

تواند شامل هزینه، زمان(تحویل  دهد که عمدتا منافع می ]. ادبیات پژوهش نشان می21این راه تامین شود [
 ) و عملکرد تعهد شده است. موقع به

 
 هایی از منافع در استاندارد منافع، انواع منافع و مثال -1جدول 

 غیر قابل سنجش )قابل سنجش (مالی منافع
 کاهش مراحل در فرآیند  کاهش هزینه ملموس

 وظایف تر یعسرانجام  افزایش فروش
 رضایت بیشتر مشتریان حق بیمه کمتر

 )ها ینتضمبهبود تصویر (افزایش تعداد  یرملموسغ
 

منافع  هاي ارزیابی موفقیت طرح نمایش داده شده است.الزم به ذکر است که در جدول شماره دو، شاخص
 هاي مختلف نیز وزن و اهمیت متفاوتی داشته باشد. هاي مختلف مطرح شود و در سازمان تواند به شکل می

 
 ]15،34[ ي معیارهاي ارزیابی منافع طرح منبع:بند جمع -2جدول 

 ها مثالمصادیق و  ها شاخص
 رضایت تیم پروژه -کارانرضایت پیمان -رضایت مشتریان رضایت ذینفعان

 هزینه -زمان –کیفیت  طرح کارآیی
 طراحی محصول -وري آتوسعه فن -مورداستفادهفناوري  نوآوري و عملکرد فنی

اقدام  -نرخ بازگشت سرمایه -رشد فروش، سهم بازار و سودآوري -موفقیت مالی -موفقیت بازار موفقیت کسب و کار
 توسعه کسب و کار -در برابر رقبا

۱ . Program Management 
۲ . Benefit 
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 ها یتقابلانواع  -2-2
 هاي نوآوري باز  قابلیت -2-2-1

ي منابع دیگر، به انجام ریکارگ بهسازند تا با ها را قادر میهاي سازمانی، منبع سازمانی است که سازمانقابلیت
توان، تلفیقی از دانش و ]. قابلیت را می25اقداماتی بپردازد که منجر به نتایج مورد انتظار براي سازمان گردد [

فرآیندهاي سازمانی و الزامات موردنیاز براي انجام اقدامات و تصمیمات تعریف کرد.  ها ومهارت افراد، روتین
ها و فرآیندهاي اي از روتینتنها در ذهن افراد سازمان، بلکه در مجموعهعبارت دیگر، قابلیت سازمانی نهبه

]. تعریفی 17وجود دارد [ دهند، ی و رفتارهاي افراد را شکل میسازمان درونسازمانی و ابزارهایی که ارتباطات 
ها،  و روتین افراد (شایستگی) مهارت و که در این تحقیق از قابلیت مدنظر قرار گرفته عبارت است از دانش

سازمان. تحقیقات متعددي در خصوص  تصمیمات و اقدامات براي نیاز مورد الزامات و سازمانی فرآیندهاي
 شود.  ها اشاره می ها انجام شده که در ادامه به برخی از این قابلیت هاي مورد نیاز سازمانشناسایی قابلیت

 
ي محصول و فناوري، شناخت بازار و زیر برنامه)، که شامل 2006هاي نوآوري باز هنري چسبرو( قابلیت الف)

مدیریت شبکه و سازي و  ی نیازهاي بازار، رصد فناوري، مدیریت فکري، مدیریت دانش، شبکهنیب شیپ
 ].9شود [ هاي مکمل(برند، تامین مالی، تجهیزات تولید، شبکه توزیع و ...) میدسترسی به دارایی

هاي طراحی سازمان و ساختار سازمانی،  )، که شامل قابلیت2011( هاي نوآوري باز پیر بارباروکس قابلیت ب)
هاي مدیریت نظیر  بخش، و مکانیزم یزهنگامدیریت دانش، مدیریت تطبیقی و ظرفیت اجراي سیستم مشوق و 

ها همزمان با توسعه  هاي پراکنده، و انطباق مستمر آن یررسمی در درون این زمینهغهاي رسمی و  همکاري
 ].8پروژه است [

هاي  )، شامل سه بعد اصلی شایستگی2010هاي سازمان براي نوآوري باز هافسبرینک( شایستگی ج)
 ].5شود [ هاي همکاري و ظرفیت جذب می بلیتسازمانی آمادگی سازمانی، قا

 
 ]5هاي سازمانی براي نوآوري باز [ شایستگی -1شکل 

 
ترتیب زیر، ها را به اي از این قابلیت توان خالصه هاي موثر، می با بررسی ادبیات موجود در خصوص قابلیت

 اند از:اند عبارت قرار گرفته هاي قبلی مورد شناسایی هایی که در پژوهش مشخص نمود. براین اساس، قابلیت

 ظرفیت جذب

 شناسایی•

 جذب•

 انتقال•

 بهره برداري•

 قابلیت هاي همکاري

 همکاري درونی•

 قابلیت هاي شبکه سازي•

همکاري داخل به خارج و خارج  •
 به داخل

 آمادگی سازمانی

 بازبودن فرهنگی سازمان•

قابلیت هاي پویا براي تغییر  •
 سازمانی

 فرآیندها و ساختار سازمانی موثر•

 ارتقاي فناورانه•
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 هاي مختلف هاي مورد بررسی در پژوهش خالصه قابلیت -3 جدول

 هاي شناسایی شده قابلیت محقق

نیاز بازار، مدیریت فناوري، مدیریت فکري،  بینی یشپفرآیند، شناخت و  -ریزي محصول برنامه 2006چسبرو، 
 ]9هاي مکمل [ سازي و مدیریت شبکه، دسترسی به دارایی مدیریت دانش، شبکه

 ]8هاي انتخاب، مدیریت دانش، مدیریت تطبیقی [ قابلیت 2011بارباروکس، 
 ]5هاي همکاري، آمادگی سازمانی [ هاي جذب، قابلیت قابلیت 2010هافسبرینک، 

 
 هاي مدیریت طرح قابلیت -2-2-2

یاز است. در راستاي استفاده از شبکه موردنهایی ي محصوالت جدید، قابلیت هاي توسعه براي مدیریت طرح
هاي مناسبی وجود داشته باشد تا بتوان از  همکاران در صنعت فضایی، الزم است که در مدیریت طرح قابلیت

ي محصول جدید و کاهش هزینه و  هاي توسعه طرحشرایط و فضاي ایجاد شده بهره بیشتري برد تا موفقیت 
] را افزایش داد. 8،1]، سودآوري [37ي محصول جدید [ ]، افزایش عملکرد توسعه15زمان رسیدن به بازار [

 شرح زیر است:هاي شناسایی شده در استانداردهاي مختلف بهقابلیت
 

 هاي مدیریت طرح از نگاه استانداردهاي مختلف قابلیت -4جدول 

PMI (2013) DoD P2M OGC (2007) 
مدیریت یکپارچگی و 

 انسجام
 مدیریت کیفیت مدیریت منابع مدیریت یکپارچگی

مدیریت محدوده (قلمرو 
 طرح)

 مدیریت ریسک و نتیجه مدیریت ارتباطات مدیریت محدوده

 برنامه کسب و کار مدیریت ریسک مدیریت زمان بندي طرحمدیریت زمان
-رهبري و مشارکت دادن ذي مدیریت مالی مدیریت هزینه مدیریت کیفیت

 نفعان
 سازمان طرح مدیریت ارتباطات مدیریت کیفیت مدیریت منابع طرح
 انداز چشم مدیریت ریسک مدیریت منابع انسانی مدیریت ارتباطات
 مدیریت تشخیص منافع مدیریت سیستم مدیریت ارتباطات مدیریت ریسک
 طراحی و تحویل طرح مدیریت استراتژیک ریسکمدیریت  مدیریت تدارکات

 ریزي و کنترلبرنامه مدیریت سازمان پروژه مدیریت تدارکات مدیریت مالی طرح
  مدیریت اهداف مدیریت مهندسی سیستم 
  وري اطالعاتآمدیریت فن افزار نرممدیریت اکتساب  
  مدیریت روابط مدیریت لجستیک 
  مدیریت ارزش مدیریت تست و ارزیابی 
   مدیریت تولید 
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هایی است که توسط استاندارد  شده در مدیریت طرح، قابلیت ییشناساهاي  ین و معتبرترین قابلیتتر مهم

PMI 2013 هاي  ارایه شده است. در این استاندارد سازمان براي مدیریت مناسب طرح بایستی از قابلیت
مدیریت ارتباطات طرح، مدیریت مالی طرح، مدیریت یکپارچگی و انسجام طرح، مدیریت تدارکات طرح، 

دوده ي طرح و مدیریت محبند زمانمدیریت کیفیت طرح، مدیریت منابع طرح، مدیریت ریسک طرح، مدیریت 
در سال  ۲که با عنوان مدیریت موفق طرح OGC۱]. همچنین در استاندارد 21(قلمرو) طرح برخوردار باشد [

کند که یک طرح براي موفقیت، بایستی واضح تعریف شود و راهبري  است، بیان می منتشرشده 2007
ها و تطابق زمینه در  بدان ، مدیریت منابع و دسترسیازیموردنباشد. بدین معنا که در خصوص منابع  بازداشته

آورد. بر  دستبههاي مناسب و منافعی را  حال تغییر سازمان نیازمند مذاکره و توافق است تا بتواند خروجی
 است: توجه قابلسازمان  گانه نههاي  اساس این استاندارد، موارد زیر از قابلیت

 سازمان (طرح کلی، ساختار سازمان) -
 ز، استراتژي تفکیک موضوعات)اندا(بیانیه چشم انداز چشم -
 نفعان، استراتژي مشارکت ذینفعان، برنامه مدیریت منابع)نفعان (تشریح ذيرهبري و مشارکت ذي -
مدیریت تشخیص منافع (مدیریت منافع، استراتژي مدیریت منافع، تشریح منافع، برنامه تشخیص  -

 منافع)
 امتیاز (اختیار) طرح،  پرونده طرح)سازي طرح،  طراحی و تحویل طرح (طرح کلی، برنامه آماده -
  ل استراتژي، مستندسازي تعریف طرح)ریزي و کنترل (استراتژي مدیریت اطالعات، پایش و کنتر برنامه -
 برنامه کسب و کار (موارد مرتبط با کسب و کار، خالصه طرح، برنامه ارتباطات طرح، برنامه طرح) -
 )مدیریت ریسک، ثبت و نگاشت ریسک مدیریت ریسک و نتیجه (نتایج عملیات، استراتژي -
 مدیریت کیفیت (استراتژي مدیریت کیفیت) -

هایی است که در فضاي نوآوري باز، در صنعت فضایی، کاربرد دنبال شناسایی قابلیتاین پژوهش، بیشتر به
 عمل آمده نیز، بر اساس ادبیات و نتایج حاصل از آن، صورت گرفته است.بندي بهدارند. جمع

 
 شناسی پژوهشروش -3

در این پژوهش از روش پژوهش کیفی با استفاده از گراندد تئوري یا نظریه پردازي داده بنیاد استفاده 
 براي را امکان این که نظریه است شناسی استقرائی کشف روش یک بنیاد، داده پردازي شود. نظریه می

 طور به که درحالی دهد، پرورش موضوع عمومی هاي نظري از ویژگی گزارشی تا آورد می فراهم پژوهشگر
توان اذعان  ]. در واقع می27سازد [ می محکمها  داده تجربی مشاهدات در را گزارش این پایه همزمان، 

 فرآیند، یک که اي نظریه تولید جهت است، کیفی و مند نظام روالی بنیاد، داده پردازي داشت که نظریه
 ].17کند [ تشریحکلی  مفهومی واقعی در سطحخرد  موضوع یک دربارة را کنش برهم یا کنش،

۱ . Office Of Government Commerce 
۲ . MSP: Mnaging Successful Programmes 
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 سطح تحلیل، واحد تحلیل و قلمرو تحقیق -3-1

سطح تجزیه و تحلیل عبارت است از سطح و قلمرویی که محقق یا پژوهش گر براي تجزیه و تحلیل 
هاي استخراجی و یا نتایج  نماید. بطوریکه راه حلآوري شده انتخاب میمفاهیم نظري و اطالعات جمع

اط شده فقط در آن سطح قابل تعمیم بوده و تعمیم نتایج به دست آمده در سطوح باالتر یا پایین تر از استنب
هاي  ها و پروژه ]. این پژوهش در سطح طرح7سطح انتخابی براي تجزیه و تحلیل فاقد اعتبار علمی است [

هاي  ها و پروژه طرح گرفته و نتایج حاصله، در سطحهاي صورتشود و تحلیل سازمان فضایی تحلیل می
 سازمان فضایی قابل ارایه و بررسی است.

واحد تجزیه و تحلیل، عبارت است از معیار و مقیاس عام و کلی که نتایج و حاصل پژوهش بر آن مترتب یا 
هاي مدیریت طرح است. در  شود(همان منبع). واحد تجزیه و تحلیل این پژوهش قابلیت با آن سنجیده می
ي محصول جدید در سازمان فضایی هاي توسعههاي مدیریت طرحسی تحلیل، قابلیتحقیقت عنصر اسا

 کشور است.
هاي مدیریت طرح قلمرو موضوعی این مطالعه، از سه عنصر اصلی توسعه محصول جدید، نوآوري باز و قابلیت

وابسته به صنعت کاران و نهادهاي شود و قلمرو مکانی شامل صنعت فضایی، صنایع وابسته، پیمانتشکیل می
 ، است.1392فضایی در سال 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 محدوده نظري پژوهش -2شکل 
 

 هاي آنمطالعه موردي در صنعت فضایی کشور و ویژگی -3-2
گر، در مطالعه موردي، به انتخاب یک در این پژوهش، مورد مطالعه، صنعت فضایی کشور است. پژوهش

کند. مطالعه موردي، یک جستجوي تجربی است،  شمار بررسی می هاي بی جنبهمورد پرداخته است و آن را از 
دهد. صنعت فضایی کشور،  که یک پدیده را در درون زمینه واقعی که در آن قرار دارد، مورد بررسی قرار می

اي هاي بسیار پیچیدهها و طرحعنوان یکی از صنایع پیشرو، مهم و راهبردي، در سطح کشور است که پروژهبه
دهد. محصوالت پروژه محور جدید تولید شده در این صنعت، ها و اهداف خود انجام میرا در راستاي ماموریت

ضمن حفظ ویژگی نوآورانه، دانش بنیان بوده و احتیاج به فناوري باالیی داشته که باید به ایجاد یکپارچگی در 

 صنعت فضایی

توسعه محصول 
 جدید

 قابلیت ها نوآوري باز



 15    ي محصول جدید در فضاي نوآوري باز هاي توسعه هاي مدیریت طرحشناسایی قابلیت

 
این صنعت به عنوان یکی از  براي جدید والتمحص توسعه هاي مورد نیاز پرداخته شود. فرآیندمیان سیستم

 .شود می محسوب رقابتی مزیت مهمترین عوامل موثر در ایجاد
-د در صنعت فضایی کشور، شناخته میـهاي توسعه جدییت طرحـترین حلقه در موفقنوآوري، به عنوان اصلی
گیرد. در این راهبرد، ، قرار می"هسته دانا و شبکه توانا"ترین راهبرد صنعت فضایی، شود که در کانون اصلی

هاي هاي اصلی و کلیدي معطوف شوند و از توانمنديسعی بر آن است که ظرفیت محدود سازمان، بر فعالیت
ریزي دقیق و همه ها و توسعه محصوالت جدید، استفاده شود. در نتیجه، برنامهمنظور انجام ماموریتموجود به

هاي خصوصی)، براي اي از همکاران خارج از سازمان (شرکتز شبکهاي براي حمایت و پشتیبانی اجانبه
گیري است. به پردازي تا تولید و بهره برداري، در حال شکلتوسعه محصوالت مورد نیاز، از تحلیل نیاز و ایده

واند اي از همکاران صنعتی بپردازد، تا از این مسیر بتعبارت دیگر، این صنعت در تالش است تا به ایجاد شبکه
 هاي خود جامه عمل بپوشاند. ها و رسالتبه ماموریت

 براي را مهمی افتخارات که بوده کشور سطح در راهبردي و مهم بسیار صنایع از یکی فضایی صنعت
 دنبال کشور در فضایی فناوري و فضایی صنعت توسعه براي را وسیعی هاي برنامه و داشته به همراه کشورمان

 افتخارات کسب به منجر...)،  و نوید، امید ماهواره(اخیر  سال چند در این صنعت آوردهايدست. نمایدمی
 و توسعه براي دولت، و مسئوالن سوي از اي ویژه ریزيبرنامه و شده است ملی غرور و کشور براي جهانی
طراحی و  توان به هاي این صنعت، میترین فعالیت از اصلی .فضایی، صورت گرفته است صنعت از حمایت

 هاي اصلی این صنعت عبارت است از: توسعه ماهواره و پرتاب آن به مدار زمین اشاره نمود. ویژگی
 گردد. هاي مختلفی در آن استفاده می محصوالت آن پیچیده بوده و از تخصص -
 ها وجود دارد. نیاز به یکپارچگی باالیی در میان سیستم -
 وري دارد.آآور محور بوده و وابستگی زیادي به فنفن -
 نماید.دانش بنیان بوده و دانش نقش کلیدي در موفقیت آن ایفا می -
 محیط آن نوآور بوده و توسعه محصوالت جدید بر پایه نوآوري است. -
 اي است. هاي آن پروژه پروژه محور بوده و اکثر فعالیت -

تواند ضریب موفقیت      هایی میبا توجه به راهبردهاي تعریف شده؛ ایجاد، مدیریت و رهبري چنین شبکه
هاي توسعه محصوالت را در فضاي نوآورانه در صنعت فضایی کشور باال ببرد. البته چنین ایده پردازي، طرح

ها به عنوان قابلیت هاي سازمان مادر در سطح سازمان خواهد داشت. آید احتیاج به برخی قابلیتبه نظر می
هاي توسعه محصوالت جدید که براي افزایش موفقیت طرح این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال است

 هایی احتیاج است. در محیط نوآوري باز، به چه نوع قابلیت
 

 هاي فنی (روایی و پایایی) ویژگی -3-3
گر در زمینه کار دست آوردن روایی و پایایی، عالوه بر تجربیات چندین ساله پژوهشدر این پژوهش، براي به
هاي اساتید و  وري باز و همچنین تجربیات وي در این صنعت، از نظر و راهنماییدر شبکه با رویکرد نوآ

گیري، از روایی محتوا اندیشمندان، در هر مرحله از کار، استفاده شده است. براي تعیین روایی ابزار اندازه
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شود و به رده میگیري به کار بروایی محتوا براي بررسی اجزاي تشکیل دهنده ابزار اندازه استفاده شده است.

هایی باشد که محقق قصد هاي ابزار، معرّف ویژگیهاي تشکیل دهنده آن، بستگی دارد. اگر سوالسوال
]. بدین منظور، در هر مرحله از پژوهش، نظر 4گیري آنها را دارد، آزمون داراي روایی محتوا است [اندازه

 تایید ایشان قرار گرفت.دست آمده، مورد بررسی و خبرگان نیز اخذ شد و نتایج به
از طرفی به اعتبار درونی و بیرونی تحقیق نیز توجه شد. اعتبار درونی که به روابط علّی و میزان تاثیر یک 

هاي هدفمند و همگرا بر پایه انتخاب نمونه هدفمند و بر اساس متغیر بر سایر متغیرها اشاره دارد، در مصاحبه
پردازي داده بنیاد، که ها در نظریه منظور افزایش اعتبار درونی داده]. به3[گردد  پر مایگی اطالعات ایجاد می

ها و خصوصیات آنها، کدگذاري محوري در توسعه روابط در برگیرنده کدگذاري باز در توسعه مفاهیم، مقوله
ارچوب ها براي ساخت چها و درنهایت، کدگذاري انتخابی در یکپارچگی مقولهها و خرده مقولهبین مقوله

کند که دیگر هیچ موضوعی را نتوان از آن استنباط کرد  نظري، بوده است و این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می
هاي داده مصاحبه، اشباع نظري حاصل شد. به این معنی که، 29]، با رعایت این موضوع، پس از انجام 5[

 . آمددست میتفاوتی نداشتند و نتایج یکسانی به د،انشدهآوري هایی که قبالً جمعبا داده ،آوري شدهجدید جمع

هاي مدیریت طرح استخراج شد، گروه کانونی با حضور خبرگان صنعت فضایی که قابلیتدر نهایت، پس از آن
کند. در پژوهش کیفی، اعتبار بیرونی از طریق تکرار  برگزار شد. این موضوع به اعتبار بیرونی نتایج کمک می

هاي مختلف براي  شود. بنابراین، کارشناسان خبره در زمینه ي مصاحبه شونده، ایجاد میونهپذیري نظري، نم
هاي نامربوط  ] و اعتبار بیرونی به نوعی با حذف و یا اصالح پراکندگی3شوند [ اطمینان از این امر انتخاب می

هایی است که حاصل از دادهیابی به هاي کانونی، دستهاي گروهترین ویژگی]. یکی از مهم5مناسبت دارد [
نظران صنعت صورت گروه کانونی برگزار شد، خبرگان و صاحبتعامل خبرگان است. در این جلسه که به

دست آمده ابراز کردند و نکات مد نظر ایشان، در نظر گرفته فضایی کشور، نظر خود را در خصوص نتایج به
ي آن، دست آمده، به توافق رسیدند که در نتیجهنتایج بهشد. بدین ترتیب، اعضاي کمیته با یکدیگر در مورد 

کارها براي رسیدن به ترین راه] و یکی از مهم5ارزیابی جمعی ایشان، صورت عینی و عملی، به خود گرفت [
 )، رعایت شد.1391پایایی در تحقیق کیفی (عباس زاده، 

مند شد که توان از سه روش بهره کیفی، می)، براي آزمون پایایی در تحقیقات 2003به نظر راو و پري (
مند براي اجرا و ها، ایجاد فرآیندهاي ساخت اند از: هدایت دقیق جریان مصاحبه براي گردآوري دادهعبارت

طور که عنوان شد، از ]. در این پژوهش، همان5هاي همگرا و استفاده از کمیته تخصصی [ تفسیر مصاحبه
ها، از روشی  دست آمده استفاده شد. همچنین، براي اجرا و تفسیر مصاحبهج بهگروه خبرگان، براي بررسی نتای

افزار اطلس، استفاده شد و در نهایت، بنیاد و نرمپردازي دادهمنظم بر اساس مبانی ارایه شده در فرآیند نظریه
صورت بهها که  مند، مشخص شدند و فرآیند مصاحبههاي اصلی مصاحبه، با رویکرد مشخص و نظامسوال

 360نیمه ساختاریافته انجام شدند و در پیرامون موضوع مورد بررسی، هدایت شدند. همچنین، از تحلیل 
درجه، استفاده شد و نظر خبرگان و اساتید در هر مرحله از پژوهش، اخذ شد. بدین ترتیب، در هر مرحله، نتایج 

خارج از سازمان، براي انجام کدگذاري در گر تر شده و عالوه بر این، از یک پژوهشدست آمده، کاملبه
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گر دست آمده، با نتایج پژوهشپردازي داده بنیاد، استفاده شد که پس از تحلیل ایشان، نتایج بهفرآیند نظریه

 ها و نتایج یکسانی استخراج شدند. مقایسه شد که تفاوت زیادي بین نتایج مشاهده نشد و در نهایت، داده
مند و صورتی کامالً نظاموش داده بنیاد، مراحلی مشخص و تعیین شده دارد و بهجا که رهمچنین، از آن

که، وجود یک طرح گردد. همچنانشود، پایایی الزم براي نتایج محقَّق، حاصل میساختاریافته اجرا می
ها را، افتهتواند مشکالت ناشی از نبود پایایی یمند براي تحقیقات کیفی تا حد زیادي میو روش نظام 1اجرایی

ي اجرایی براي باالبردن درجه پایایی است و هدف آن، هدایت و کاهش دهد. طرح اجرایی، یک تدبیر یا شیوه
] و در این پژوهش، از پروتکل مشخص و تدوین شده، استفاده 15گر در طول مطالعه است [راهنمایی پژوهش

دست آمده از دیگر ن پژوهش با نتایج بهدست آمده از ایشده است.   همچنین، در هر مرحله، نتایج به
اند. از طرفی دیگر، مطالعات، مقایسه شده و تفاوت یا تشابه این نتایج با نتایج تحقیقات پیشین مشخص شده

دست آمده از انجام این اند تا نتایج نهایی بهآوري شده، چندین بار، تجزیه و تحلیل شدهاطالعات جمع
 پژوهش استخراج شوند.

 گیرينمونه و روش نمونه جامعه، -3-4

کاران بخش فضایی کشور، در گذاران، مدیران، دست اندرکاران و پیمانجامعه مورد بررسی، شامل سیاست
هاي مند، استفاده شده که یکی از تکنیکگیري هدفسطوح مختلف است. در این پژوهش، از روش نمونه

 مند، انتخاب آگاهانه شرکتگیري هدفشود. نمونههاي کیفی استفاده میگیري است و در اغلب بررسینمونه
شوند، چین میگر دستها توسط پژوهشکنندهگر است. در این روش، شرکتهاي خاص توسط پژوهشکننده

صورت مشخص داراي ویژگی و یا پدیده مورد نظر هستند و یا غنی از اطالعات در موردي چرا که، یا به
گیري ]. همچنین، رویکرد ما در نمونه33[ ر اساس هدف پژوهش استب] و انتخاب افراد 9خاص هستند [

کند که مستلزم گردآوري و تحلیل گیري نظري است که از روالی استفاده میمند، استفاده از روش نمونههدف
]. در پژوهش کیفی، معیار دقیقی براي تعیین حجم نمونه یا تعداد افراد 1ها است [داده 3و متوالی 2همزمان

مطلع و مشارکت کننده وجود ندارد. با این وجود، در این پژوهش سعی شد تا در نقطه شروع، از گروهی 
نظران همین دلیل، مصاحبه با صاحبهاي مرتبط با نظریه، تسریع شود. بهآوري دادهاستفاده شود که جمع

مصاحبه "در این مطالعه، از نوع عنوان نقطه آغاز پژوهش، در نظر گرفته شد. مصاحبه انجام گرفته ، بهکلیدي
گیري مداوم و تکراري است و تا گیري، فرآیند نمونهشود. در این روش نمونه، محسوب می"با متخصصان

گیري، همچنان ادامه دارد. کفایت ونهـها، دست نیابد، فرآیند نمیافته 4زمانی که محقق به کفایت نظري
هاي جدید، متوجه نکات و مفاهیم ها از نمونهآوري دادهبا جمعشود که، محقق گیري، زمانی حاصل مینمونه

ها آورد. در این شرایط، محقق به کفایت نظري دادهدست نمیتکراري شود و نکته یا مفهوم جدیدي را به

1 . Protocol 
2 . Simultaneous 
3 . Sequential 
٤ . saturation 
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منظور افزایش گیري نظري، بهگیري، در روش نمونهیابد. تکرار نمونهگیري، خاتمه میرسیده و فرآیند نمونه

]. اشباع نظري، 25یابی به مفاهیم جدید است [نمونه نیست، بلکه هدف، اصالح مفاهیم قبلی و یا دست حجم
ي داده گیري نظري که در نظریهگیري و گردآوري اطالعات است. اشباع نظري، با نمونهنقطه پایان نمونه

خصوصیات یک دسته یا طبقه  معناي این است که] و به27گیرد، مرتبط است [بنیاد مورد استفاده قرار می
ي بیشتري که سبب توسعه، تعدیل، دهد که داده]. این حالت، زمانی رخ می23نظري، به اشباع رسیده است [

]. در این وضعیت، داده 16ي موجود گردد، به پژوهش وارد نشود [تر شدن یا اضافه شدن به نظریهبزرگ
دهد یا پیشنهادي براي ایجاد طبقه جدید ود را تغییر نمیبندي موجشود، طبقهجدیدي که به پژوهش وارد می

 ].21ایجاد نمی کند [
، افراد درواقعها، دست یافته شد.  نفر، به اشباع یا کفایت نظري یافته 29در این پژوهش، پس از مصاحبه با 

ر، متخصصین گرغم تالش پژوهش یعلو  اند بودهبراي مصاحبه، تنها افراد متخصص در این حوزه  شده انتخاب
مند، گیري هدف. هدف از استفاده از نمونهاند نشدهنفر( لحاظ شده در نمونه)، شناسایی  29همین  جز بهدیگري 

درجه با مدیران طرح و پروژه،  360حاصل از مصاحبه  آمده دست بهیابی به اشباع نظري بر اساس نتایج دست
ها، گیري نسبت به سایر روشاده از این روش نمونهکاران و افراد کلیدي است. همچنین ترجیح استفپیمان

هاي کامالً تخصصی بر اساس هدف پژوهش بوده است. الزم تخصصی بودن موضوع و نیاز به انجام مصاحبه
 گروهی صورت پذیرفت. صورت به شده انجامهاي  به ذکر است که برخی از مصاحبه

 
 مشخصات نمونه مورد بررسی در این پژوهش -5جدول 

شماره  
 طرح

 سابقه کار تحصیالت سمت افراد
شماره 

 طرح
 سابقه کار تحصیالت سمت افراد

طرح شماره 
1  

 28 دکتري مدیر طرح
ادامه طرح 

 3شماره 

 20 دکتري کارپیمان
 28 دکتري کارپیمان 25 دکتري مدیر پروژه

فوق  مدیر پروژه
 28 فوق لیسانس کارپیمان 28 لیسانس

 35 لیسانس کارپیمان

طرح شماره 
4  

 26 فوق لیسانس مدیر طرح

طرح شماره 
2  

 20 فوق لیسانس مدیر پروژه 27 دکتري مدیر طرح
 16 فوق لیسانس مدیر پروژه 20 دکتري مدیر پروژه

 22 لیسانس مدیر بازرگانی 16 دکتري مدیر پروژه

فوق  مدیر پروژه
 18 لیسانس ریزيمدیر برنامه 18 لیسانس

فوق  مدیر فنی
 14 لیسانس مدیر فنی 16 لیسانس

 16 فوق لیسانس کارپیمان 18 دکتري ریزيمدیر برنامه

فوق  کارپیمان
مدیران  16 لیسانس

 ستادي 

 25 لیسانس ها و پروژه هاناظر طرح

طرح شماره 
فوق  مدیر طرح 3

 23 فوق لیسانس ها و پروژه هاناظر طرح 25 لیسانس
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فوق  مدیر پروژه
 17 فوق لیسانس ها پروژهها و ناظر طرح 18 لیسانس

فوق  مدیر پروژه
 17 لیسانس

 18 فوق لیسانس مدیر توسعه شبکه

 22 دکتري مدیر توسعه شبکه

 
 مورد استفاده افزار نرمها و  روش تجزیه و تحلیل داده -3-5

ي با استفاده از کدگذارهاي حاصل از مصاحبه، از تحلیل تم، طی سه مرحله  براي تجزیه و تحلیل داده
مورد  دقت بهي باز نام دارد، متن مصاحبه کدگذار، استفاده شد. در مرحله اول که Atlas.ti Ver.5 افزار نرم

شوند. در  مالت مصاحبه، استخراج میهاي اصلی (کدهاي اولیه)، از مفاهیم نهفته در ج و تم قرارگرفتبازبینی 
ها با رجوع  مرحله دوم، که کدگذاري محوري نام دارد، کدهاي اولیه با یکدیگر مقایسه شدند و ارتباط بین آن

اي مداوم، کشف شد. در این مرحله، هر دسته از کدهاي مرتبط در یک  مکرر به متن مصاحبه و تحلیل مقایسه
ي انتخابی نام دارد، روابط نهفته بین کدگذارگیرند. در مرحله سوم که  قرار میتر با عنوان مفاهیم،  یکلگروه 

یابی منظور دستمفاهیم از طریق مراجعه مجدد به متن مصاحبه و نیز بازبینی کدهاي اولیه، کدهاي اصلی به
 گیرند. به مدل نهایی پژوهش شکل می

 یا و بین کدها پیوند ایجاد براي ،افزار نرم ایناست.  کد، بر ساز مبتنیتئوريافزار  نرم یک ،Atlas.tiافزار  نرم
 در به اطالعاتی ها،برچسب و کدها جستجوي با گرپژوهش. رود یمکار به متن، از قسمتی یا متن با هابرچسب

هاي مقوله در کدها بنديرده با افزارنرم این همچنین،. کندمی پیدا دسترسی ،)پژوهش(هاي نمونه مورد
 و تجزیه ،افزار نرم اصلی این شاخصه. دهدمی ارایه شده يآور جمع هايداده ساختار از مفهومی مدلی متفاوت،
 این در هر پژوهش هايداده که، صورت ینبد .است هرمنوتیک از روش استفاده با پژوهش هايداده تحلیل

 کردن از وارد پس. شود یم نوشته ،HUاختصار  به که شودیم ، نامیده1واحد هرمنوتیک اصطالحاً ،افزار نرم
 توانمی از کدگذاري بعد پرداخت.ها  آن کدگذاري به توانمی ها،یا پاراگراف و عبارت کلمات، قالب در هاداده
 .]3نمود [ ذخیره و مشاهده نمودار، یا متن مختلف مانند اشکال در را دلخواه هايداده

  
  ها تجزیه و تحلیل داده -4

ي باز، کدگذارپردازي داده بنیاد، طی سه مرحله  یهنظریابی به نتایج و تبیین مدل در روش فرآیند دست
هاي اصلی مستخرج از  ي باز، مقولهکدگذارگیرد. در مرحله  ي انتخابی صورت میکدگذارکدگذاري محوري و 

ها و  مقوله هاي زیر مواردي است که در فرآیند کدگذاري، از شناسایی آمدند. مثال دستبه ها مصاحبه
اند که این مراحل در  کدگذاري باز تا کدگذاري محوري و نهایتاً کدگذاري انتخابی، مورد بررسی قرار گرفته

هاي ارایه شده، در هر یک از مراحل، شناسایی و  توضیح هر سه مرحله، مورد تبیین قرار گرفته است و مثال
تواند براي  هایی که می هاي مدیریت طرح، مقوله تعنوان نمونه جهت شناسایی قابلی گردد. به بازشکافی می

۱ . Hermeneutic unit 
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مورد نظر  Aهاي مدیریت طرح براي فرد شماره  ین قابلیتتر مهمعنوان یکی از  مدیریت یکپارچگی طرح به

 عنوان نمونه یکی از این مقوالت به شرح زیر است: قرار گیرد، متعددند که به
 براي الزمهاي  قابلیت. است انسجام وسازي  یکپارچه بحث دارد وجود آید می نظر به که دیگري چیز"

 در فعاالن همه بین توازن و اجزا دادن قرار هم کنار توانایی و داشتن سیستمی دیدگاه از است عبارت انسجام
 داده قرار هم کنار در را کاراننپیما وها  آدم بتواند که این است اشالزمه. کند جمع را کار بتواند یتاًنها و شبکه

 و. است کارانپیمان و شبکه اعضاي و خود با رابطه در استاندارد حاکمیت و ایجاد ابزارش. بیاید کنارها  آن با و
 PA27 ".باشد و ...  داشته را اجزا همه سازگاري توان بایستی طرح مدیریت

در مرحله دوم، که کدگذاري محوري نام دارد، کدهاي حاصل از پژوهش و آن دسته از کدها که اشاره به 
هاي شناسایی شده در چارچوب مورد  شوند. در این مرحله، مقوله ي میبند گروهدارند،  "موضوعی مشترك"

مرحله کدگذاري محوري  هایی که در شوند. در ادامه مثال قبل، مقوله محوري کدگذاري می صورت بهبررسی، 
اند از: انجام شد، عبارت Aهاي مدیریت طرح براي مدیریت یکپارچگی طرح براي فرد شماره  براي قابلیت

 ."سازي و انسجام، دیدگاه سیستمی داشتن، تفکر جامع و سازگاري همه اجزاء مدیریت یکپارچه"
ها در چارچوبی  سازي و پاالیش مقوله کدگذاري انتخابی (گزینشی)، دو مرحلۀ کدگذاري پیشین را با یکپارچه

شوند.  ي اصلی یا محوري سازماندهی می ها حول پدیده سازي، مقوله کند. در یکپارچه نظري تکمیل می
هاي  . در این مرحله مقولهي اصلی چارچوب نظري مطرح است عنوان تنه اي است که به ي اصلی مقوله پدیده

گردند. در ادامه مثال قبل،  انتخابی (گزینشی) کدگذاري می صورت بهشناسایی شده در چارچوب مورد بررسی، 
هاي مدیریت طرح براي مدیریت یکپارچگی طرح  هایی که در مرحله کدگذاري محوري براي قابلیت مقوله

 ."دیریت یکپارچگی و انسجام طرحم"اند از:  انجام شد که عبارت Aبراي فرد شماره 
توان کدگذاري نهایی  حاصل از مصاحبه، می آمده دست بههاي  هایی که ذکر شد، بر اساس داده با توجه به مثال

 شرح جدول زیر است:ی ارایه نمود که بهموردبررسزیر را براي متغیرهاي 
 

هاي  کدگذاري انتخابی براي قابلیتدست آمده از کدهاي نهایی در مرحله مفاهیم اصلی به -6جدول 
 مدیریت طرح

 مفاهیم (کدها) مفهوم اصلی ردیف

 مدیریت ارتباطات 1

 نفعانمدیریت ذي
 مدیریت تعارضات -
 کاران، تیم پروژه، مشتري)مدیریت انتظارات و منافع(پیمان -

 مسایل ارتباطی
 امنیت اطالعات -
 هاي ارتباطی زیرساخت -

 هاي ارتباطیروش
 هماهنگهاي  رویه -
 )RFP, Proposal, Contractالگوي استاندارد( -
 هاي ارتباطی برنامه -

 آوريمدیریت دانش و فن 2
 آوريانتقال دانش و فن

 مدیریت بر مالکیت فکري
 آوري در شبکهمدیریت دانش و فن
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 شکست، تعریف و تحویل گیري کار 3

 مدیریت محدوده
 شکست مناسب کار -
 تحویل گیري -

 متره و برآورد
 زمان -
 هزینه -
 حجم کار -

 ها ینههزثبت 
 کنترل و تضمین کیفیت

 قرارداد و دعاوي تیریمد 4

 مدیریت قرارداد
 مدیریت ادعا -
 یريپذ انعطاف -
 هاي تشویقی سیستم -
 مدیریت پرداخت -
 سازي در قراردادها استاندارد

 کاران و شبکهمدیریت پیمان
 کار مناسبانتخاب پیمان -
 روابط بلندمدت -
 ارزیابی و نظارت -

 انتخاب روش تامین مناسب
 انتخاب روش همکاري مناسب

 يبند بودجهمدیریت منابع و  5

 مدیریت منابع انسانی
 هاي انگیزشی سیستم -
 توسعه منابع انسانی -
 نگهداشت منابع انسانی -

 مدیریت منابع مالی
 يبند بودجه -
 تامین منابع و انضباط مالی -

 ریسک تیریمد 6
 فنی

 شبکه
 قراردادي

 یکپارچگی و تغییراتمدیریت  7

 مدیریت تغییرات
 تعیین اهداف

 نقشه راه
 استانداردسازي فرآیند

 مهندسی سیستم

 نتیجه گرایی منافع تیریمد 8
 پایش منافع

تدوین استراتژي مناسب همکاري و  9
 سپاري برون

 انتخاب روش تامین مناسب (داخل سازمان یا در شبکه)
 و نحوه پرداخت) انتخاب روش همکاري مناسب (نوع قرارداد

 مدیریت شبکه 10
 کار مناسبانتخاب پیمان

 پایداري بلندمدت روابط
 کنترل کیفی و نظارت بر شبکه

هاي مدیریت طرح در سازمان فضایی، طی فرآیند کدگذاري در در جدول قبل، ده مفهوم اصلی اولیه از قابلیت
آوري؛ شکست، تعریف و دانش و فن دست آمده است که شامل مدیریت ارتباطات؛ مدیریتدو سطح، به

ریسک؛ مدیریت  تیریمدي؛ بند بودجهقرارداد و دعاوي؛ مدیریت منابع و  تیریمدگیري کار؛ تحویل
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ي و مدیریت شبکه، سپار برونمنافع؛ تدوین استراتژي مناسب همکاري و  تیریمدیکپارچگی و تغییرات؛ 

سازمان و اندیشمندان  نظران صاحبدر بین خبرگان و  است. نکته قابل ذکر این است که این مفاهیم، بایستی
هاي متعددي که از  حوزه نوآوري باز، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. با توجه به این امر، پس از بررسی

 ي و ارایه شده است. بند سطح، بر اساس فراوانی و نظر خبرگان جدول زیر، آمده عمل بههاي فوق  قابلیت

 در فضاي نوآوري باز شده ییشناساي مدیریت طرح ها تیقابل نیتر مهم -7جدول 

 ردیف
هاي  قابلیت

 اصلی
هاي قابلیت

 زیرمجموعه(فرعی)
 تعریف

1 
مدیریت 

یکپارچگی و 
 تغییرات

 کاران شناسایی و مدیریت تغییرات و ردیابی تغییرات مصوب در سطح شبکه پیمان مدیریت تغییرات

کاران و تعریف ها و ... در تعامل با شبکه و پیمان ها و فرایند ها، فرم سازي رویه استاندارد استانداردسازي در شبکه  
 هاي فنی و مدیریتی   ادبیات مشترك و الزامات تخصصی در حوزه

 مهندسی سیستم
منظور ایجاد یکپارچگی در سطح کل پروژه و در  ایجاد چارچوب مشخص و مهندسی به

 کاران و همکاران تعامل با پیمان

مدیریت تغییرات فنی و فرایند تصویب و ردیابی تغییرات و جریان اطالعات مربوطه در  بندي مدیریت پیکره
 کاران تعامل با شبکه و پیمان

2 

شکست، 
تعریف و 

تحویل گیري 
 کار

 WBSشکست کار و تهیه 
پوشانی ترین همکماي که  گونه هاي کاري مناسب به قابلیت شکست پروژه و تعریف بسته

 کاران و همکاران ایجاد گردد.هاي پیمان و موازي کاري در فعالیت

 گذاري  متره و برآورد و قیمت
ها و  ها و پیچیدگی قابلیت تخمین و برآورد حجم کار، منابع و زمان موردنیاز، ریسک

-پیمانگذاري و لحاظ نمودن حاشیه سود مناسب براي  همچنین مکانیزمی براي قیمت
 کاران

کاران بتوانند متره و برآورد مناسبی از زمان و که پیمان طوري طور کامل به به RFPتهیه  RFPتعریف و تهیه 
 ها تبیین شده باشد. هزینه داشته و کلیه الزامات و خواسته

 تحویل گیري کار

ها و نحوه و شرایط تحویل گیري در هنگام عقد قرارداد و  صحیحی از خروجی تعریف
تعیین شاخص از ابعاد مختلف کیفی، عملکردي، کارکردي، ایمنی، طول عمر، شرایط 

گیري و ...  همچنین داشتن مکانیزم مناسبی براي تحویل گیري  محیطی و ابزارهاي اندازه
 رسمی کار 

3 
مدیریت 
دانش و 
 فناوري

افزار، مستندات، آموزش و معارت و .. از  افزار، نرم انتقال کامل دانش و فناوري اعم از سخت قال دانش و فناوريانت
 بیرون  به درون و بالعکس

و توزیع و ها  نوآوري و اختراعات ثبت براي مناسب و زیرساخت فکري مالکیت مدیریت مدیریت بر مالکیت فکري
 ها از آنکنترل عادالنه بر منافع حاصل 

مدیریت دانش و فناوري در 
 شبکه

یافته در شبکه مخصوصاً در مواردي که  هاي توسعه شناسایی و مدیریت بر دانش و فناوري
 آوري به سازمان منتقل نگردد.این دانش و فن

4 

تدوین 
استراتژي 
مناسب 

همکاري و 
 سپاري برون

انتخاب روش تامین مناسب 
 (داخل سازمان یا در شبکه)

آوري ( گیري در خصوص نحوه توسعه و اکتساب فن داشتن مدل مناسب براي تصمیم
 هاي کلیدي  هاي کالن و تمرکز بر فناوري زا)  همسو با سیاست زا و برون درون

انتخاب روش همکاري 
مناسب (نوع قرارداد و نحوه 

 پرداخت)

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

5 
مدیریت 
قرارداد و 

 دعاوي
 مدیریت قرارداد و دعاوي

ثبت و نگه داشت اطالعات قراردادي و مدیریت بر اجراي قرارداد و تغییرات قراردادي و 
و مدیریت بر تغییرات و موارد  ها با مفاد قرارداد ها و همچنین تطابق خروجی پرداخت

 ها هاي ناشی از آن انحرافی از قراردادها و مراقبت از پرداخت هزینه و خسارت



 23    ي محصول جدید در فضاي نوآوري باز هاي توسعه هاي مدیریت طرحشناسایی قابلیت

 

 پذیري در قرارداد انعطاف
که  نحوي پذیري در الزامات قراردادي( تضامین، تغییرات، سطوح اختیارات و ...) به انعطاف

امکان مدیریت بر میناي مصالح پروژه و طرح وجود داشته و منافع بیشتري را بتوان کسب 
 هاي تشویقی مناسب در قراردادها  نمود و همچنین لحاظ نمودن سیستم

داري ها و الزامات قراردادي (مالکیت فکري، حفظ و نگه استانداردسازي فرمت، پیوست سازي در قراردادها استاندارد
 اطالعات و ...)

مدیریت  6
 شبکه

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

 برد و ایجاد رابطه پایدار بلندمدت و توجه به منافع طرفین در بلندمدت -ایجاد رابطه برد پایداري بلندمدت روابط

کنترل کیفی و نظارت بر 
 شبکه

با توجه به اهداف و ماموریت  کارانو نظارت بر پیمان ارزیابی براي مناسب وجود نظام
 با شبکه و کنترل کیفیت فرایندي و محصولی مشخص شده و روابط

7 
بندي و  بودجه

موقع  تامین به
 منابع مالی

 ها  ها و دریافت ها و پرداخت ها و پروژه بندي مناسب براي مدیریت منابع مالی طرح بودجه بندي  بودجه

کاران مطابق با قرارداد و ایجاد نظم و موقع به پیمان موقع منابع مالی و پرداخت به تأمین به تامین منابع و انضباط مالی
 ریزي دقیق در مباحث مالی برنامه

مدیریت  8
 ارتباطات

 حفظ امنیت اطالعات
بندي  جلوگیري از نشر و پراکندگی اطالعات به افراد غیرضروري، تعریف مناسبی از طبقه

اطالعات اطالعات، ایجاد مکانیزمی که عالوه بر استفاده از توانمندي شبکه، از نشر 
 جلوگیري شود

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

با جزییات  در جدول زیر تفاوت و تغییرات شناسایی شده در دیدگاه سنتی به نوآوري و دیدگاه نوآوري باز،
هاي مورد نیاز براي  هاي انجام شده تکمیل شده و قابلیت بیشتر ارایه شده است. این جدول، بر مبناي مصاحبه

 هر تغییر در مقابل آن ذکر شده است.
 تفاوت و تغییرات حاصله در دیدگاه سنتی به نوآوري و دیدگاه نوآوري باز -8جدول 

 هاي مورد نیاز قابلیت عملکرد نوآوري باز عملکرد سنتی نوآوري
 WBSشکست کار و تهیه  کند مرزبندي و شکست کار اهمیت زیادي پیدا می شکست کار و همپوشانی کار اهمیت باالیی ندارد

 کار هستیم رندهیگ لیتحوو  کننده فیتعر اجرا کننده کار هستیم
تعریف و تحویل گیري کار؛ تعریف و 

؛ متره و برآورد و  RFPتهیه 
 گذاري قیمت

طراحی و ساخت در داخل و در سطح جزئی انجام 
 شود می

 مهندسی سیستم گردد طراحی سیستمی و کالن انجام می

 مدیریت تغییرات دهد تغییرات خارج از محدوده کاري رخ می تغییرات قابل شناسایی و کنترل است
 هندسی سیستمم کنیم تر کار میکلی گرایانه شویم بیشتر در جزییات و سطوح پایین درگیر می

 سازي در شبکه  استاندارد فرهنگ سازمانی متفاوت و چند فرهنگه است فرهنگ سازمانی مشابه و مشترك است

 آوري هستیمدانش و فن رندهیکارگ بهبیشتر  آوري هستیمبیشتر تولید کننده دانش و فن
 آوريانتقال دانش و فن

 مدیریت دانش و فناوري در شبکه
 انتخاب روش تامین مناسب دهیم هاي کلیدي و مهم را توسعه می آوريتنها فن دهیم داخل توسعه می ها را آوريهمه فن

 ی دارندپررنگکاران نقش مهم و پیمان کاران نقش کمرنگی دارندپیمان
 کار مناسبانتخاب پیمان

 پذیري در قراردادها انعطاف
 کنترل کیفی و نظارت بر شبکه داخل شبکه نظارت داریمهاي  بر کار دیگران و شرکت بر کار خودمان نظارت داریم
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 مدیریت قرارداد و دعاوي کنیم بیشتر قراردادها را کنترل می کنیم ها را کنترل می پروژه
 سازي قراردادها استاندارد

در اختیار ما  افتهی توسعههاي  آوريمالکیت فن
 است

هاي  در اختیار شرکت افتهی توسعههاي  مالکیت فناوري
 است دهنده وسعهت

 مدیریت مالکیت فکري

کنترل نیروها از طریق ساختار سلسله مراتبی 
 استکنترل منابع انسانی از طریق قرارداد  است

ایجاد منافع مشترك و روحیه کار 
 تیمی 

 شبکهکنترل کیفی و نظارت بر  کنترلی بر جزئیات فرآیند انجام کار نداریم بر روي فرآیند انجام کار کنترل داریم
 پروژه ياجرانوسان نقدینگی اثر کمی بر روند 

 موقع منابع مالی تأمین به نوسانات نقدینگی اثر زیادي بر روند اجراي پروژه دارد دارد

 موقع منابع مالی بندي و تأمین به بودجه ها صورت گیرد بایستی مطابق با قرارداد پرداخت ي جریان مالی را داریمبند تیاولوتوان کنترل و 
 برنامه ارتباطی مناسب است تر یرسمارتباطات  ی استررسمیغارتباطات 

هاي  در اختیار شرکت افتهی توسعههاي  آوريمالکیت فن در اختیار ما است افتهی توسعههاي  مالکیت فناوري
 است دهنده توسعه

 مدیریت مالکیت فکري

 برنامه ارتباطی مناسب هم است موقعیت مکانی متفاوت و دور از موقعیت مکانی نزدیک به هم است
به اطالعات  شده فیتعردسترسی محدود و 

 محرمانه
 حفظ امنیت اطالعات شود می تر آساندسترسی به اطالعات محرمانه وسیع و 

 آید: می به دستهاي مدیریت طرح  نمودار زیر از قابلیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 هاي مدیریت طرح عنوان قابلیت عوامل شناسایی شده به -3شکل

 حفظ امنیت اطالعات
 برنامه ارتباطی مناسب

 

و تامین بندي بودجه  -8
 موقع منابع مالیبه

 مدیریت تغییرات
 استانداردسازي در شبکه  

 مهندسی سیستم
 مدیریت پیکره بندي

مدیریت   -5

 دانش و فناوري  

مدیریت  -1

 ارتباطات

مدیریت یکپارچگی   -7 

 و تغییرات

مدیریت   -6

 قرارداد و دعاوي

تدوین استراتژي   -4
مناسب همکاري و 

 برونسپاري

مدیریت   -2

 شبکه

 بودجه بندي 
 تامین منابع و انظباط مالی

شکست، تعریف   -3
 و تحویل گیري کار

 

مدیریت هاي  قابلیت

 طرح

 انتقال دانش و فناوري
 مدیریت بر مالکیت فکري

 مدیریت دانش و فناوري در شبکه

 مدیریت قرارداد و دعاوي
 قراردادانعطاف پذیري در 

 سازي در قراردادها استاندارد

 انتخاب روش تامین مناسب (داخل سازمان یا در شبکه)
 انتخاب روش همکاري مناسب (نوع قرارداد و نحوه پرداخت)

 انتخاب پیمانکار مناسب
 پایداري بلندمدت روابط
کنترل کیفی و نظارت بر 

 شبکه

 WBSشکست کار و تهیه 
 گذاري متره و برآورد و قیمت

 RFPتعریف و تهیه 
 تحویل گیري کار
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 گیرينتیجه -5

شود. هاي توسعه جدید در صنعت فضایی کشور شناخته میترین حلقه در موفقیت طرحعنوان اصلی نوآوري، به
ي محصوالت جدید در  هاي توسعه هایی بود که براي مدیریت طرح قابلیتدنبال شناسایی این پژوهش، به

ي مورد بررسی در این فضاي نوآوري باز و همکاري با شبکه در سازمان فضایی کشور، مورد نیاز است. جامعه
بخش فضایی کشور  اندرکاران دستگذاران، مدیران و افراد مسئول، پیمانکاران یا  یاستسپژوهش، متشکل از 

پردازي داده بنیاد استفاده  یهنظرهاي مورد نظر، از روش  سطوح مختلف، بوده است. براي شناسایی قابلیت در
حاصل از مصاحبه، طی  آمده دست بههاي  مند و طی فرآیندي مشخص، دادهنظام صورت بهشد. در این روش، 

شده که بر  ییشناساهاي  تین قابلیتر مهمي باز، محوري و انتخابی صورت گرفته است. کدگذارسه مرحله 
ي محصول جدید در صنعت فضایی موثر است، به هشت دسته کلی مدیریت یکپارچگی و تغییرات؛  توسعه

آوري؛ تدوین استراتژي مناسب همکاري و گیري کار؛ مدیریت دانش و فنشکست، تعریف و تحویل
منابع مالی و مدیریت  موقع بهین أمتي و بند بودجهي؛ مدیریت قرارداد و دعاوي؛ مدیریت شبکه؛ سپار برون

هایی شده از نتایج پژوهش، قابلیت هاي شناساییارتباطات قابل تفکیک است. الزم به ذکر است، قابلیت
یاز صنعت فضایی کشور، با رویکرد نوآوري باز، موردنهاي  یتقابلبراي تکمیل  ها آنهستند که الزم است از 

اند از سازمان هاي مورد تاکید در استاندارد مدیریت پروژه، عبارت قابلیتاستفاده شود. این در حالی است که، 
، استراتژي تفکیک موضوعات)، رهبري و مشارکت انداز چشم(بیانیه  انداز چشم(طرح کلی، ساختار سازمان)، 

 نفعان، برنامه مدیریت منابع)، مدیریت تشخیص منافعنفعان، استراتژي مشارکت ذينفعان (تشریح ذيذي
(مدیریت منافع، استراتژي مدیریت منافع، تشریح منافع، برنامه تشخیص منافع)، طراحی و تحویل طرح (طرح 

ریزي و کنترل (استراتژي مدیریت  سازي طرح، امتیاز (اختیار) طرح، پرونده طرح)، برنامه کلی، برنامه آماده
کسب و کار (موارد مرتبط با کسب و اطالعات، پایش و کنترل استراتژي، مستندسازي تعریف طرح)، برنامه 

کار، خالصه طرح، برنامه ارتباطات طرح، برنامه طرح)، مدیریت ریسک و نتیجه (نتایج عملیات، استراتژي 
]. در جدول زیر 21مدیریت ریسک، ثبت و نگاشت ریسک) و مدیریت کیفیت (استراتژي مدیریت کیفیت) [

براي تکمیل  ها آنهاي است که الزم است از ر با قابلیتهاي شناسایی شده براي صنعت فضایی کشوقابلیت
  اند.هاي مورد نیاز صنعت فضایی کشور با رویکرد نوآوري باز استفاده گردد، مقایسه شده یتقابل

 
هاي ارایه شده در هاي شناسایی شده براي صنعت فضایی و قابلیتمقایسه بین قابلیت -9جدول 

 استانداردها

شده براي مدیریت طرح در فضاي  هاي شناساییقابلیت
 نوآوري باز

هاي براي تکمیل قابلیت ها آنهاي که بایستی از قابلیت
یاز در صنعت فضایی کشور با رویکرد نوآوري باز موردن

 استفاده گردد
مدیریت یکپارچگی و تغییرات (مدیریت تغییرات، استانداردسازي 

 ستانداردسازي در شبکها )بندي پیکرهدر شبکه، مهندسی سیستم و مدیریت 

، WBSگیري کار (شکست کار و تهیه شکست، تعریف و تحویل
، تحویل گیري RFP، تعریف و تهیه گذاري قیمتمتره و برآورد و 

 گذاري قیمتمتره و برآورد و 
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 کار)

وري (انتقال دانش و فناوري، مدیریت بر آمدیریت دانش و فن
 شبکه)مالکیت فکري، مدیریت دانش و فناوري در 

مدیریت دانش و فناوري (انتقال دانش و فناوري، مدیریت بر 
 مالکیت فکري، مدیریت دانش و فناوري در شبکه)

(انتخاب روش  سپاري برونتدوین استراتژي مناسب همکاري و 
مناسب (داخل سازمان یا در شبکه) و انتخاب روش  تأمین

 همکاري مناسب (نوع قرارداد و نحوه پرداخت)

(انتخاب روش  سپاري برونتراتژي مناسب همکاري و تدوین اس
مناسب (داخل سازمان یا در شبکه) و انتخاب روش همکاري  تأمین

 مناسب (نوع قرارداد و نحوه پرداخت)
مدیریت قرارداد و دعاوي (مدیریت قرارداد و دعاوي، 

 سازي در قراردادها رارداد، استاندارددر ق پذیري انعطاف سازي در قراردادها) در قرارداد، استاندارد پذیري انعطاف

کار مناسب، پایداري بلندمدت مدیریت شبکه (انتخاب پیمان
 روابط، کنترل کیفی و نظارت بر شبکه)

مدیریت شبکه (پایداري بلندمدت روابط، کنترل کیفی و نظارت بر 
 شبکه)

منابع  تأمین، بندي بودجهمنابع مالی ( موقع به تأمینو  بندي بودجه
 و انضباط مالی)

منابع و انضباط  تأمینمنابع مالی (  موقع به تأمینو  بندي بودجه
 مالی)

 حفظ امنیت اطالعات مدیریت ارتباطات (حفظ امنیت اطالعات، برنامه ارتباطی مناسب)
 

ي ها تیقابلیی است که عالوه بر ها تیقابلکه در قبل هم اشاره شد، هدف از این پژوهش، شناسایی طور همان
است. بخشی  ازیموردني توسعه محصول جدید در فضاي نوآوري باز ها طرحعمومی اشاره شده براي مدیریت 

فضاي نوآوري باز مورد  دراند و الزم است که در ادبیات عمومی نیز وجود داشته شده ییشناساي ها تیقابلاز 
براي  ها آنمواردي هستند که الزم است از  ،ها تیقابلتوجه و تمرکز بیشتري قرار گیرند. برخی دیگر از 

ي زیر برنامههاي مورد نیاز صنعت فضایی کشور، با رویکرد نوآوري باز، استفاده شود و باید  یتقابلتکمیل 
دهد که هنگام  انجام شود. این موضوع، نشان می ها پروژهدر سطح طرح و  ها آن جادیامناسبی براي توسعه و 

هایی وجود دارد که در حالت  هاي متفاوتی نسبت به قابلیت باز، نیاز به قابلیتفعالیت در فضاي نوآوري 
هاي عمومی هستند که هاي شناسایی شده در فضاي نوآوري باز، عالوه بر قابلیت اند. قابلیتازیموردنعمومی، 

 که بایستی ایجاد و یا تقویت گردند. استبراي مدیریت هر طرح مورد نیاز 
از  اند عبارتشود که گیري کار، خود به چهار بخش تفکیک میشکست، تعریف و تحویلعنوان نمونه،  به

ي که کمترین ا گونه بههاي کاري مناسب  (قابلیت شکست پروژه و تعریف بسته WBSشکست کار و تهیه 
ذاري گ یمتقکاران و همکاران ایجاد گردد)؛ متره و برآورد و هاي پیمان یتفعالهمپوشانی و موازي کاري در 

ها و همچنین مکانیزمی  ها و پیچیدگی (قابلیت تخمین و برآورد حجم کار، منابع و زمان مورد نیاز، ریسک
 RFP(تهیه  RFPکاران)؛ تعریف و تهیه گذاري و لحاظ نمودن حاشیه سود مناسب براي پیمانبراي قیمت

ز زمان و هزینه داشته و کلیه الزامات و کاران بتوانند متره و برآورد مناسبی اکه پیمان ينحو بهطور کامل به
گیري ها و نحوه و شرایط تحویل صحیحی از خروجی گیري کار (تعریفها تبیین شده باشد)؛ تحویل خواسته

هنگام عقد قرارداد و تعیین شاخص از ابعاد مختلف کیفی، عملکردي، کارکردي، ایمنی، طول عمر، شرایط 
 . همچنین داشتن مکانیزم مناسبی براي تحویل گیري رسمی کار). گیري و ..محیطی و ابزارهاي اندازه

هاي مطرح و مشترك هاي شناسایی شده در این تحقیق، به قابلیتالزم به ذکر است که، از بین قابلیت
هاي تکمیلی براي صنعت فضایی کشور نیز توجه بیشتري طور ویژه در نظر گرفته شود و به قابلیتبایستی به
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هاي قابلیت ازجملههاي مدیریت یکپارچگی و تغییرات یا مدیریت ارتباطات مثال، قابلیت عنوان بهشود. 

طور ویژه در نظر گرفته شود اما مشترك شناسایی شده در این تحقیق با سایر استانداردها است که بایستی به
 شود. ها آنستی توجه بیشتري به هایی است که بایآوري از جمله قابلیتهایی نظیر مدیریت دانش و فنقابلیت

همچنین براي تغییر رویکرد از نظام نوآوري سنتی به نوآوري باز در صنعت فضایی ایران، عالوه بر تغییر 
عنوان نمونه در موضوع شکست،  هایی هستیم که منجر به این تغییر رویکرد شود. به یتقابلرویکرد، نیازمند 
پوشانی کار اهمیت باالیی ندارد اما در سنتی نوآوري، شکست کار و همگیري کار و عملکرد تعریف و تحویل

یابی به این رویکرد جدید کند و براي دست عملکرد نوآوري باز، مرزبندي و شکست کار اهمیت زیادي پیدا می
 ، وجود دارد.WBSهایی نظیر شکست کار و تهیه  یتقابلنیاز به 

یافته در صنعت فضایی کشور، از نوع محصوالت والت توسعهکه، تمامی محصاز طرفی دیگر، به دلیل آن
نمونه، فرآیندهاي  عنوان بههاي نیازمند تولید دانش نیز مهم است. ي مدیریت طرحیان است، نحوهبن دانش

هایی را براي صنعت تواند ظرفیتشود، می] می26برداري از دانش [داري و بهرهدانشی که شامل کشف، نگه
 یجاد کند.فضایی کشور ا

ي محصوالت جدید  هاي توسعه در این پژوهش، مشخص شد که عوامل متعددي در افزایش موفقیت طرح
و میانجی در قالب یک  کننده لیتعدشود، عوامل  تکمیل و ادامه این پژوهش، پیشنهاد می منظور بهموثرند. 

دید از قبیل نوآوري باز با مدل جامع، شناسایی شوند. نوآوري این پژوهش، عالوه بر بررسی مفاهیمی ج
-که، این مطالعه توانست، قابلیتيا گونه بهی متمایز، کاربرد این مفاهیم در صنعت فضایی است. شناس روش

توان در یک را می ها تیقابلهاي مدیریت طرح را در صنعت فضایی ایران مورد شناسایی قرار دهد. این 
که  طور همانقرار داد. همچنین،  مورداستفادهها هاي سازمانها و پروژهبلوغ، براي ارزیابی طرح ستیل چک
هایی که در فضایی مشابه سازمان فضایی کشور است، کاربرد  نیز ذکر شد، نتایج این پژوهش، در سازمانقبالً

 بیشتري دارند.
لیت ي محصوالت جدید فعا شود که این مطالعه، در صنایع دیگري که در زمینه توسعههمچنین پیشنهاد می

هاي مادر در  هاي سازمان دارند نیز انجام شود و با نتایج این پژوهش مقایسه گردد. از طرفی دیگر، قابلیت
تواند در مطالعات آتی مورد بررسی قرار  سازي نیز از موضوعات مهمی است که می فضاي نوآوري باز و شبکه

ها  ها و پروژهاسایی شایستگی مدیران طرحهاي آینده، به شنشود که در پژوهشبگیرد. در نهایت پیشنهاد می
 در فضاي نوآوري باز، پرداخته شود.
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