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ارائه یك چارچوب برای مدیریت کیفیت پروژه های تحقیق و 
توسعه در یك شرکت 

محمد حسین کریمی گوارشکی 
رحیم معصومی

فریدون رحیمی فراهانی 

چکیده:

   موضوع مدیریت کیفیت در سطوح مختلف سازمانها مورد توجه مدیران آنها قرار دارد و طي چند دهه اخیر پیشرفتهاي زیادي نیز در این زمینه 
حاصل شده است . کیفیت در حوزه پروژه هاي تحقیق و توسعه مقوله اي است که بدلیل ماهیت کار تحقیقاتي تفاوتهائي با سایر زمینه ها دارد 
و پیچیدگي هاي بیشتري نسبت به آنها دارد . یکي از دالیل این پیچیدگي ماهیت محصول تحقیق و توسعه است که عمدتا از جنس دانش 
و فناوري است و ارزیابي و اندازه گیري کیفیت این محصول به سادگي امکان پذیر نیست . همچنین معیارهاي کیفیت نیز در حوزه تحقیق و 
توسعه ، معیارهاي خاصي است که تفاوتهائي با سایر زمینه ها دارد . در این تحقیق ما در صدد شناسائي معیارهاي کیفیت در تحقیق وتوسعه 
هستیم تا بر اساس این معیارها و دسته بندی آنها در قالب مولفه ها و نهایتا عوامل اصلی یک الگوی مفهومی برای مدیریت کیفیت پروژه های 

تحقیق و توسعه در یک شرکت ایرانی تدوین و ارائه نمائیم .  

واژه هاي کلیدي:
مدیریت کیفیت پروژه ، پروژه های تحقیق و توسعه ، شرکت صنایع مخابرات صاایران )صما(

1- مقدمه
از  بسیاری  توجه  مورد  امروزه  کیفیت،  مدیریت  مفهوم 
صاحبنظران قرار گرفته و این مقوله در شرکتها و سازمانهای 
آنجا  از  است.  وکلیدی  مطرح  موضوعات  از  یکی  مختلف 
هنگام  در  محصوالت  کیفیت  از  توجهی  قابل  بخش  که 
طراحی محصول و در بخشهای تحقیق و توسعه رقم می 
خورد، موضوع مدیریت کیفیت در مراحل تحقیق و توسعه 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اینجا شواهدی بر این 

مدعا از سازمانهای خارجی می آوریم.
به  توسعه،  فرآیند  در  کارآیی(  عدم  نتیجه  در  )و  "نقایص 
و  چانگ  می شوند.  منجر  ضایعات،  یا  دوباره کاری  فرآیند 
برزوویتز)1977( از مطالعه ای مربوط به شرکت خودروسازی 
این  است  گرفته  قرار  هاگز)1992(  بحث  مورد  که  فورد، 

برداشت را داشته اند. در مطالعه مزبور چنین نتیجه گیری 
طراحی  مرحله  در  شده  انجام  کار  گرچه  که  است  شده 
محصول، پنج درصد کل هزینه رادر بر می گیرد، تاثیر آن 

بر کیفیت آینده محصول 70 درصد خواهد بود." ]1[
"دکر و بوزناک)1993( گزارش می دهند که ممکن است 
و  طراحی  فرآیندهای  در  نقایص  به  مربوط  های  هزینه 
کننده  تولید  یک  آنها  باشد.  باال  بسیار  محصول  توسعه 
میلیون   21 از  هایش  هزینه  که  برند  می  نام  را  کامپیوتر 
دالر فراتر رفته است ... که معادل 42000 ساعت کار اضافه 
از  دالر،  میلیون   55 به  نزدیک   ... است  بوده  ارزش  بدون 
نظر فرصت، سود ناخالص را در یک محصول از دست داده 
است. کوتاهی در مدیریت موثر فرآیندهای توسعه محصول، 
را  مزبور  میلیارد دالری شرکت  المللی 1/54  بین  کار  کل 

تاریخ دریافت: 90/12/15   
تاریخ پذیرش: 91/2/20
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اگر  گویند:  مزبور می  نویسندگان   . بود  داده  قرار  در خطر 
عملکرد شرکت با نیازمندیهای استاندارد ایزو 9000منطبق 

می بود این فاجعه اتفاق نمی افتاد." ]2[
تغییرات  شامل  طراحی،  در  کاری"  های"دوباره  "نمونه 
و  کهنه  های  نیازمندی  مجموعه  دلیل  به  طراحی 
یا  یک  دادن  دست  از  دلیل  به  جزئی  مجدد  طراحی های 
ها( می  و هزینه  بندی  زمان  )از جمله  چند هدف طراحی 
گردد. وستفود و پری)1991( کیفیت فرآیند توسعه شرکت 
بالونتز  را بر اساس میزان تحقق اهداف فنی بررسی کرده 
اند، یعنی تحقق اهداف ویژه مربوط به قابلیت فرآیند و در 
حد و میزان رفع نیازهای مشتری و شمارمشکالتی که در 
مراحل مختلف فرآیند توسعه محصول کشف شده اند."]3[

نیمه هادی های شرکت  در بخش  بریچ )1989(  و  "فیرو 
موتوروال گزارش می کنند که کاهش نقایص فرآیند توسعه 
موجب شد درصد نمونه های اولیه ای که در اولین بار در 
همه آزمایش ها پذیرفته شدند، از 25 درصد به 65 درصد 
با در نظر گرفتن  به عالوه شرکت موتوروال  یابد.  افزایش 
01 زمینه کارکردی توانست چرخه های زمانی توسعه را از 
380 روز به 250 روز کاهش دهد. در نتیجه سرمایه گذاری 
گزارش شده 150000دالری به افزایش 8 میلیون دالر در 

آمد بالقوه در سال منتهی گردید."]4[
بدلیل ماهیت پروژه های تحقیقاتی، کیفیت خروجی پروژه 
ارزیابی نیست  که همان دانش فنی است به سادگی قابل 
و کمی کردن معیارهای خروجی پروژه بسیار مشکل است. 
در بسیاری از شرکتها، علیرغم اهتمام زیادی که بر کیفیت 
تحقیق و توسعه وجود دارد، کار ارزیابی خروجی پروژه های 
تحقیقاتی بشکل مطلوب و کامل انجام نمی شود. این کار 
که  محصوالتی  تولید  فرایند  طول  در  مستقیم  غیر  بطور 
حاصل پروژه های تحقیقاتی است، انجام می شود. بنابراین 
دارد  وجود  تحقیقاتی  های  پروژه  در  که  کیفی  مشکالت 
های  هزینه  گاهی  دلیل  همین  به  و  شده  آشکار  تأخیر  با 
بعنوان  گردد.  می  تحمیل  سازمانها  و  شرکتها  به  زیادی 
مثال ضعفهای طراحی که بدالیل مختلف به موقع کشف 
نمی شوند، در حین فرایند تولید منجر به بازنگری و تغییر 
تاخیر،  باعث  که  شده  دستگاه  ی  قسمتها  برخی  طراحی 
یا  و  گردد.  پروژه می  هزینه های  افزایش  و  کاری  دوباره 

مطالعات  مانند  پروژه  ابتدائی  مراحل  به  کافی  توجه  عدم 
امکانسنجی و طراحی مفهومی گاهی سواالت بسیار اساسی 
در پروژه را بدون پاسخ گذاشته و پروژه از اهداف مورد نظر 
حامی و کارفرما فاصله می گیرد. یکی دیگر از چالشهائی 
که در پروژه های تحقیق و توسعه با آن مواجه هستیم عدم 
مدیریت مناسب تغییرات است. در بسیاری از موارد تغییراتی 
درخواست  پروژه  تیم  و  کارفرما  مشتری،  طرف  از  که 
پروژه  مسیر  مدونی  و  مشخص  مکانیسم  بدون  می گردد، 
و پارامترهای اصلی آن)زمان ، هزینه ، محدوده و کیفیت( 
را تغییر می دهد. یکی دیگر از مسائل مبتال به پروژه های 
کیفیت  مواجهند،  آن  با  شرکتها  از  بسیاری  که  تحقیقاتی 
مستند سازی پروژه در مراحل طراحی است که می تواند در 

کاهش بسیاری از مشکالت موثر باشد.
از آنجا که تحقیق و توسعه منشا شکل گیری زمینه های 
آینده است و عملکرد  کسب و کار سازمانها و شرکتها در 
به  ناپذیری  جبران  های  لطمه  مدت  دراز  در  آن  نامناسب 
با  برخورد  راههای  بهترین  از  یکی  کرد،  خواهد  وارد  آنها 
بر  تمرکز  و  توجه  مشابه،  موارد  سایر  و  فوق  مشکالت 
مدیریت کیفیت پروژه در مراحل تحقیق و توسعه می باشد . 

2- مروری بر مدیریت کیفیت پروژه
با توجه به توسعه و گسترش دانش مدیریت پروژه در سالهای 
اخیر و وجود منابع و مراجع استاندارد معتبر در سطح جهان 
این  در  کیفیت،  مدیریت  و  پروژه  مدیریت  های  زمینه  در 
منابع  عنوان  به  جهانی  معتبر  استانداردهای  عمدتا  تحقیق 
مطالعات کتابخانه ای مورد استفاده و استناد قرار گرفته اند. 
در ادامه برخی مفاهیم بنیادی در این حوزه از جمله کیفیت، 
با  مدیریت کیفیت در پروژه و کیفیت در تحقیق و توسعه 

استناد به مراجع فوق به اختصار تشریح می گردد.  
کاربرد  و  نیازمندی  تطابق  در  را  کیفیت  جوران،  کیفیت: 
می داند . وی در کتاب هندبوک کیفیت اشاره می کند که  از 
معانی متفاوت موجود برای کلمه "کیفیت" دو معنی، اهمیت 

حساسی در مدیریت کیفیت دارد: 
های  ویژگی  از  سری  آن  یعنی  اول"کیفیت"  تعبیر  "در 
محصوالت که پاسخگوی نیاز مشتریان هستند و در نتیجه 
می توانند رضایت مشتری را تأمین نمایند. این برداشت از 
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از  مقصود  نتیجه  در  دارد؛  گرایش  درآمد  به سمت  کیفیت 
کیفیت باالتر، تأمین رضایت بیشتر مشتری به امید درآمد 
بیشتر است. ولی تأمین بهتر و بیشتر ویژگی های کیفیت 
معمواًل نیاز به سرمایه گذاری دارد. از این رو معمواًل کیفیت، 
هزینه ها را افزایش می دهد. در این مفهوم، کیفیت باالتر 

"هزینه بیشتری" دربر خواهد داشت.  
در تعبیر دوم"کیفیت" به معنای عاری بودن از نقص است: 
یعنی عاری از خطاهایی که نیاز به کار دوباره )دوباره کاری( 
عدم  شود.  می  عمل  میدان  در  شکست  به  منتج  یا  دارد 
رضایت مشتری، شکایت مشتری و مسائل دیگر را به دنبال دارد."    

درجه  از  است  عبارت  پروژه  "کیفیت  پروژه:  کیفیت 
کیفیت  پروژه.  الزامات  با  پروژه  ذاتی  خصوصیات  انطباق 
موجب جلب رضایت مشتری شده و موفقیت کسب و کار را 
در بلند مدت تضمین می نماید. کیفیت مورد انتظار محصول 

باید در طول پروژه کنترل و تایید شود. 
مدیریت کیفیت پروژه:"مدیریت کیفیت پروژه شامل تمامی 
انجام  تا  اولیه  از مرحله تعریف  مراحل وبخش های پروژه 
پروژه  خاتمه  و  عرضه  قابل  اقالم  تیم،  مدیریت  فرآیندها، 
مدیریت  مسئولیت  واقع  در  پروژه  کیفیت  مدیریت  است. 
مدیریت  از  بخشی  عنوان  به  را  پروژه  و سبد  پروژه، طرح 
اساس  بر  کیفیت  مدیریت  است.  دار  عهده  جامع1  کیفیت 
مشارکت تمامی اعضای تیم پروژه تحقق می یابد و همه 
نظر  در  پروژه  اساس  عنوان  به  را  کیفیت  باید  تیم  افراد 

بگیرند.
پروژه  ایجادکننده  سازمان  در  کیفیت  مدیریت  های  روش 
پروژه  کیفیت  مدیریت  نتایج  و  فرآیندها  در  بسزایی  تأثیر 
دارد. خصوصًا اینکه سازمان ایجادکننده پروژه تعیین کننده 
خط مشی، اهداف، و مسئولیت های کیفیت پروژه می باشد. 
مثاًل چگونگی دستیابی به کیفیت از طریق طراحی کیفیت، 
روش های عملیاتی استاندارد ، اندازه گیری های کنترلی، و 
دیگر جنبه های سیستم مدیریت کیفیت سازمان ایجادکننده 
پروژه. نقاط بحرانی مدیریت کیفیت پروژه در قسمت هایی 

قرار دارد که پروژه ها، طرح یا سبد پروژه ها در تعامل با 
سازمان ایجادکننده هستند. 

اهداف  که  ، سبب می شود  کیفیت  گرفتن  نادیده  ریسک 
پروژه ، طرح یا سبد پروژه ها حاصل نشود."]5[

مدیریت  و  کیفیت  موضوع  پروژه:  کیفیت  مدیریت 
کیفیت مبحث بسیار گسترده اي است که ما براي محدود 
کردن بحث فقط به حوزه مدیریت کیفیت در پروژه اشاره اي 
مي کنیم. از بین مراجع متعدد ما موضوع مدیریت کیفیت 
پروژه را از دیدگاه 2PMBOK و ایزو بررسي مي کنیم. 
دیدگاه موسسه3PMI در باره مدیریت کیفیت پروژه از این 
قرار است: "فرآیندهاي مدیریت کیفیت پروژه در برگیرنده 
کلیه فعالیت هاي سازمان اجرایي است که خط مشي ها، 
مي  تعیین  اي  گونه  به  را  کیفي  هاي  مسؤولیت  و  اهداف 
شده  تعهد  آنها  خاطر  به  که  را  نیازهایي  پروژه،  که  کند 
است، ارضا نماید. مدیریت کیفیت پروژه ، سیستم مدیریت 
کیفیت را از طریق خط مشي، رویه ها و فرآیند هاي برنامه 
همراه  به  کیفیت  کنترل  و  کیفیت  تضمین  کیفیت،  ریزي 
فعالیت هاي سراسري بهبود مستمر فرآیند به طور مناسب 
شامل  پروژه  کیفیت  مدیریت  هاي  فرآیند  نماید.  مي  اجرا 

موارد زیر مي باشند:
کیفیتي  استانداردهاي  کیفیت4: شناسایي  ریزي  برنامه   .  1

مرتبط با پروژه و تعیین چگونگي تحقق آنها.
هاي  فعالیت  کارگیري  به  کیفیت5:  تضمین  انجام    .2
حصول  منظور  به  کیفیت  مند  نظام  و  شده  برنامه ریزي 
اطمینان از اینکه پروژه کلیه ي فرآیند هاي مورد نیاز براي 

تحقق الزامات را به خدمت گرفته است.
3 . انجام کنترل کیفیت6: نظارت بر نتایج مشخص پروژه 
با استانداردهاي کیفي مرتبط  به منظور تعیین انطباق آنها 

و شناسایي راه هایي براي حذف علل عملکرد ناخوشایند.
این فرآیندها با یکدیگر و نیز با فرآیندهاي سایر حوزه هاي 
در هر  بار  فرآیند حداقل یک  تعامل هستند. هر  در  دانش 
پروژه به وقوع مي پیوندد و اگر پروژه به مراحلي تقسیم شده 

1. Total Quality Management (TQM)
2. Project Management Body Of  Knowledge
3. Project Management Institute
4. Quality Planning
5.Quality Assurance
6. Quality Control
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باشد، در یک یا بیش از یکي از مراحل پروژه به وقوع مي پیوندد."]5[
و سیستمي،  فرآیندي  رویکردي  با  ایزو 10006،  استاندارد 
براي مدیریت و کنترل کیفیت  اي  یافته  چارچوب ساختار 
شدن  برآورده  و  درک  از  اطمینان  هدف  با  ها  پروژه  در 
هاي  طرف  تمامي  براي  پروژه  در  شده  تعیین  اهداف 
بیان مي دارد که  استاندارد  این  نماید.  ارائه مي  را  ذي نفع 
براي مدیریت کیفیت در پروژه ها، اثبات شده است که دو 
فرایندهاي  و  پروژه  مدیریت  فرایندهاي  دارد:  وجود  جنبه 
مرتبط با محصول پروژه. مدیریت کیفیت پروژه همواره مي 
بایست دو مقوله مذکور را به صورت توام مد نظر قرار دهد. 
و  ابعاد  این  از  اعمال مدیریت کیفیت در هر یک  کوتاهي 
قصور در فراهم آوردن آنها مي تواند اثرات نامطلوبي را بر 
پروژه و  پروژه، مشتري و سایر طرفهاي ذي نفع  محصول 
راهنمایي  استاندارد،  این  در  گذارد.  بر جاي  پروژه  سازمان 
مطرح  پروژه  مدیریت  فرایندهاي  در  کیفیت  خصوص  در 
مي شود و نیز راهنمایي در خصوص کیفیت در فرایندهاي 
مرتبط با محصول پروژه را به استاندارد ایزو 9004، ارجاع 

مي نماید."]5[
فرایندهاي پروژه، فرایندهایي هستند که براي مدیریت بر 
پروژه و همچنین پدیدآوري محصول پروژه ضروري هستند 
در  راهنمایي در خصوص کیفیت  به  استاندارد،  این  در  که 
فرایندهاي دسته اول پرداخته شده است. در این استاندارد 
کاربرد  پروژه ها،  اکثر  فرایندهایي که براي  کلي  صورت  به 
همانندیشان  حسب  بر  فرایندها  است.  شده  ارائه  دارند، 
گروه بندي شده اند. یازده گروه از فرایندها ارائه شده است 
که عبارتند از: فرآیندهای استراتژیک، فرآیندهای مرتبط با 
منابع، کارکنان، وابستگی، محدوده، زمان، هزینه، ارتباطات، 
ریسک، خرید و اندازه گیری، تجربه وتحلیل و بهبود. ایزو 
مدیریت  )فرایندهاي  فرایندها  این  تشریح  ضمن   10006
پروژه( بر به کارگیري اصول مدیریت کیفیت در آنها با یک 

جهت  گیري استراتژیک تاکید دارد."]5[
"آنچه که الزم است در رابطه با دامنه کاربرد این استاندارد 
این  در  که  است  امر  این  از  آگاهي  گیرد  قرار  توجه  مورد 
استاندارد چگونگي" مدیریت کیفیت در فرآیند هاي مدیریت 
پروژه "مورد بحث قرا گرفته است و نه "مدیریت پروژه". ]5[    

3- کیفیت در تحقیق و توسعه
همانگونه که قبال نیز اشاره شد، ایزو دو جنبه برای مدیریت 
فرآیندهای  به  یکی  که  است  قائل  ها  پروژه  در  کیفیت 
مدیریت پروژه می پردازد و دیگری به محصول پروژه. از 
بین  تفاوتی  سازمان  این  پروژه  مدیریت  فرآیندهای  جنبه 
پروژه های تحقیق و توسعه و سایر انواع پروژه ها نگذاشته 
و نقطه نظرات خود را برای همه انواع پروژه ها در استاندارد 
کیفیت  یعنی  دوم  جنبه  از  است.  نموده  10006بیان  ایزو 
توسعه  و  تحقیق  های  فعالیت  برای  ایزو  پروژه،  محصول 
الزامات کیفیت را برای این نوع  تفاوت هائی قائل شده و 
خانواده  استانداردهای  از  ای  جداگانه  بخش  در  فعالیتها  از 
9000 بیان نموده است که در ادامه به آنها اشاره می شود.در 
ابتدا تحت عنوان راهنمائی عمومی این استاندارد توصیه می کند:  
"مدیریت ارشد بایستی اطمینان یابد که سازمان فرآیند های 
ضروری طراحی و توسعه را تعریف ، اجرا و نگهداری نموده 
انتظارات  و  ها  نیاز  به  کارا  و  بخش  اثر  طور  به  تا  است، 
هنگام  دهد.  پاسخ  ذینفع  های  طرف  سایر  و  مشتریان 
طراحی و توسعه محصوالت یا فرآیند ها ، مدیریت بایستی 
اطمینان یابد که سازمان نه تنها توانایی توجه به عملکرد 
در  که  عواملی  تمامی  بلکه  دارد،  را  آنها  اصلی  کار کرد  و 
انتظار  مورد  فرآیند  و  محصول  عملکرد  ساختن  برآورده 
موردمالحظه  را  دارند  نقش  ذینفع  و طرف های  مشتریان 
قرار میدهد. به عنوان مثال، سازمان بایستی دوره ی عمر، 
استفاده، سهولت  قابلیت  آزمون،  قابلیت  ایمنی و بهداشت، 
زیست،  محیط  ارگونومی،  دوام،  اعتماد،  قابلیت  کاربری، 
را  شده  شناسایی  های  ریسک  و  محصول  تکلیف  تعیین 
نسبت  دارد  مسئولیت  همچنین  مدیریت  بگیرد.  نظر  در 
ریسک  کاهش  و  شناسایی  به  منجر  که  مراحلی  انجام  به 
بالقوه که متوجه کاربران محصوالت و فر آیند های سازمان 
منظور  به  بایستی  ریسک  ارزیابی  یابد.  اطمینان  می شود، 
ارزیابی شکست ها و خرابی های بالقوه احتمالی محصوالت 
و فرآیند ها و اثر آن ها به اجرا در آید. نتایج ارزیابی بایستی 
به منظور تعریف و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش 
ریسک های شناسایی شده به کارگرفته شود. مثال هایی 
از:  عبارتند  توسعه  و  طراحی  ریسک  ارزیابی  های  ابزار  از 
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تحلیل حالت ها و اثرات خرابی در طراحی1، تحلیل درخت 
خطا2، پیش بینی قابلیت اطمینان، نمودار های رابطه )علت 

و معلول(، فنون رتبه بندی و فنون شبیه سازی."]6[
استاندارد ایزو 9001 همچنین در مورد طرح ریزي طراحي 
توسعه  و  طراحی  باید  گوید:"سازمان  مي  چنین  توسعه  و 
طرح  حین  در  نماید.  کنترل  و  ریزی  طرح  را  محصول 
و  طراحی  مراحل  باید  سازمان  توسعه،  و  طراحی  ریزی 
هر  با  متناسب  گذاری  صحه  و  تصدیق  بازنگری،  توسعه، 
مرحله از طراحی و توسعه، و مسئولیت ها و اختیارات برای 
طراحی و توسعه را تعیین نماید. همچنین سازمان باید فصل 
مشترک های میان گروه های مختلف دست اندرکار طراحی 
و توسعه را مدیریت نماید تا از تبادل اثر بخش اطالعات و 
واگذاری روشن مسئولیت ها اطمینان حاصل کند. خروجی 
طرح ریزی باید به نحو مقتضی همگام با پیشرفت طراحی 

و توسعه به روز شود."]6[
در  کیفیت  موضوع  خود  هندبوک   19 بخش  در  جوران 
ابتدا  وی  دهد.  می  قرار  بررسی  مورد  را  توسعه  و  تحقیق 
با دسته بندی منشا تحقیقات دو مفهوم تحقیقات بازاریابی 
تحقیقات  در  کند.  می  مطرح  را  راهبردی  تحقیقات  و 
بازاریابی نیازمندیهای محصول جدید، از تحقیقات بازاریابی 
نشات گرفته و بر حسب آن، بخش بازاریابی برای تعریف 
نیازهای مشتری و بدست آوردن بازخور مربوط به چگونگی 
برآوردن این نیازها توسط سازمان، تحقیقاتی انجام می دهد. 
حتی  و  جدید  های  فناوری  توسعه  راهبردی  تحقیقات  در 
مبنای  تواند  می  قبلی  شده  انجام  تحقیقات  در  شکست 
دو  این  گیرد.  قرار  جدید  تحقیقات  و  محصول  تعریف 
مفهوم تحت عناوین کشش بازار3 و فشار فناوری4 شناخته 
در  بنیادی  مفاهیم  برخی  ابتدا  جوران  ادامه،  در  می شوند. 
و  ریزی  به طرح  نموده سپس  تشریح  را  توسعه  و  تحقیق 
سازماندهی کیفیت در تحقیق و توسعه می پردازد که ذیال 

به ارائه نقطه نظرات وی می پردازیم.
ماموریت تحقیق و توسعه: "تعریف و شناخت اهداف 
بسیار  آنها  مدیریت  برای  توسعه،  و  تحقیق  فرآیندهای 
اهمیت دارد. موسسه تحقیقات صنعتی )1996( برای کمک 

توسعه،  و  تحقیق  فعالیتهای  مختلف  انواع  تشخیص  به 
تعاریف زیر را عرضه کرده است:

تحقیقات پایه یا اساسی از بررسی های تجربی و یا تئوریک، 
برای پیشبرد دانش انسان در زمینه های علمی و مهندسی تشکیل می شود.

تحقیقات پایه هدایت شده یا مقدماتی ، کار اولیه علمی یا 
فنی است که دانش مرتبط با راهبردهای کار در زمینه های 
علمی و مهندسی را پیش می برد یا مفاهیم مفیدی را که 
متعاقبا قابل توسعه به مواد، فرآیندها یا محصوالت تجاری 

باشند، ایجاد می کند.
تحقیقات کاربردی بررسی هائی است که در جهت کسب 
دانش مشخصی در ارتباط با محصوالت، فرآیندها، سیستمها 

یا خدمات موجود یا طرح ریزی شده، بکار می رود.
به  دیگر،  دانش های  یا  تحقیق  یافته های  تبدیل  توسعه، 
یا  جدید  خدمات  و  فرآیندها  محصوالت،  طراحی  یا  طرح 

اصالح شده، به منظور فروش یا استفاده است."]1-19.2[
و  تحقیق  "فرآیندهای  و توسعه:  فرآیندهای تحقیق 
اشکال مختلفی  به  تواند  توسعه در شرکتهای مختلف می 
از فرآیندهای کلیدی تحقیق و توسعه  تعریف شود. برخی 
می تواند مواردی از قبیل شناسائی نیازها، ارتباط های سازمانی، 
انتقال  مفهوم،  و  طرح  توسعه  نیازها،  مجدد  تائید  و  تائید 
فناوری، انتخاب پروژه، تجاری سازی و ... باشد. انتخاب و 
تعریف دقیق فرآیندهای تحقیق و توسعه و همچنین بهبود 
آنها در سازمان یکی از مهمترین مبانی مدیریت کیفیت در 
این واحدهاست. نمونه هائی از فرآیندهای چند شرکت در 

فصل اول ارائه شده است."]1-19.4[
تعریف کیفیت فرآیند تحقیق:"جوران کیفیت تحقیق 
ترکیب  با  و  نموده  مطرح  مختلفی  دیدگاه شرکتهای  از  را 
این دیدگاهها آن را به صورت "میزان تحقق خواسته های 
کاربران، از طریق ویژگی های اطالعاتی و دانش ارائه شده 

توسط تحقیقات"، تعریف می کند." ]1-19.5[
توسعه  اولیه،  "نتیجه  توسعه:  فرآیند  کیفیت  تعریف 
فرآیند  کیفیت  هستند.  جدید  فرآیندهای  و  محصوالت 
توسعه به این صورت تعریف می شود: میزان عرضه کارآمد 
ویژگی های محصول و فرآیند، در فرآیند توسعه که بتوانند 

1. Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)
2. Fault Tree Analysis (FTA)
3. Market Pull
4. Technology Push



یار
 مع

جی
روی

ی، ت
علم

ی 
مه 

ل نا
فص

91
ار 

 به
-3

ی 
پیاپ

 -3
ی 

اره 
شم

م- 
 دو

ال
س

in
fo

@
id

sc
.tr

id
i.i

r

53

یت
کیف

ت 
یری

 مد
ای

 بر
وب

ارچ
ک چ

ه ی
ارای

مکررا اهداف طراحی را تامین نمایند مانند هزینه ها، ایمنی 
و عملکرد."]1-19.5[

محصوالت فرآیندهای تحقیق و توسعه:"محصوالت 
و  دانش  اطالعات،  از  عبارتند  تحقیقاتی  سازمان  اولیه 
شامل  توسعه  فرآیندهای  محصوالت  همچنین  فناوری. 
هستند  یافته  بهبود  یا  جدید  خدمات  یا  کاالها  فرآیندها، 
که از کاربرد دانش و فناوری بدست می آیند. برای مثال، 
که  است  گزارشی  تحقیقاتی،  پروژه  یک  احتمالی  خروجی 
شامل نتیجه گیری های یک پروژه می گردد. نمونه های 
دیگر خروجی نهایی فرآیند توسعه محصول، طراحی ها و 
مشخصاتی هستند که برای تولید ارائه می گردند." ]1-19.2[

و  تحقیق  کیفیت  سازماندهی  و  ریزی  طرح 
توسعه: "برای طرح ریزی استفاده موفق از مفاهیم الزم 
جهت مدیریت کیفیت در تحقیقات یا توسعه، مدیریت باید 
و  توسعه  به  مربوط  اجرایی  بالقوه  مشکالت  و  موانع  ابتدا 
توسعه درک  و  را در محیط تحقیق  اقدامات کیفی  اجرای 
اندرس  و   )1990( هوپر  سازد.  طرف  بر  را  آنها  وسپس 
)1992و 1997(، موانع فرهنگی و سازمانی را که باید رفع 
واهمه محققان،  مثال،  برای  دادند.  قرار  شوند، مورد بحث 
مبنی براین که اقدامات کیفی مانع از خالقیت های فردی 
از  گردند،  می  منتهی  اداری  های  کنترل  به  و  شوند  می 
است.  بررسی  قابل  آزمایشی،  های  پروژه  انتخاب  طریق 
می توان برای اثبات این امر که بهبودکیفیت تحقیق، منابع 
تا  آورد  می  فراهم  محققان  برای  را  بهتری  فرآیندهای  یا 
تحقیقات کار آمدتری را انجام دهند، پروژه ای را انتخاب 
آوردن  بدست  در  زمانی  های  چرخه  )مانند:کاهش  کرد 
های  آزمایش  از  بیشتر  اطالعات  کسب  مرجع،  مقاالت 
کمتر با استفاده از طراحی آماری آزمایش ها(. هوپر)1990(، 
سازمان،  و  مشتریان  از  را  توسعه  و  تحقیق  سنتی  جدایی 
به منزله مانعی سازمانی در بهبود کیفیت تحقیق و توسعه 
که  دهد  می  نشان  اوستمان)1990(،  آورد.  می  شمار  به 
چگونه شرکت کاترپیالر، از طریق بردن مهندسان مجرب 
تحقیقات به میدان و نزدیک به نقاط پر جمعیت مشتریان، 
مشکل جدایی محققان خود را از مشتریان، بر طرف کرده 
است. ماموریت آنها، شناخت مشتری، نحوه استفاده امروز 
گیری  تصمیم  های  انگیزه  و  آالت  ماشین  از  او  فردای  و 

بینی  پیش  کار  این  از  بود هدف  آینده  و  در حال  او  خرید 
آینده  برتر  محصوالت  تولید  برای  نیاز  مورد  های  فناوری 
از  ها،  فناوری  ترین  مناسب  ابداع  از  بعد  .کاترپیالر  است 
گروه های متقاطع برای توسعه مفاهیم مورد نیاز محصول، 
استفاده کرد. گروه های مزبور که از نمایندگان بخش های 
بازاریابی، مهندسی، ساخت وتحقیقات، تشکیل شده بودند، 
طرح هایی را برای حل نیازهای مشتری در نظر گرفتند و 
سپس، هر یک از  این طرح ها را ، بر اساس ارزش آن ها، 

برای مشتری درجه بندی کردند.
ارشد،  "مدیران  ساخت:  زیر  توسعه  و  رهبری 
ها  نقش  باید  کیفی،  اقدامات  آمیز  موفقیت  رهبری  برای 
ومسئولیتهای خود را در مدیریت کیفیت، درک کنند. هولمز 
و مک کالسکی )1994( می گویند که در شرکت شیمیایی 

ایستمن، نکات زیر در نظر گرفته شده است:
"رهبری ارشد تحقیقاتی، مهم ترین و اساسی ترین عامل 
بر خروجی های  تمرکز  با  تحقیقات،  بود. مدریت  موفقیت 
عمده و رهبری تحلیل و بهبود فرآیند های کلیدی مدیریتی، 
را  تحقیقات  مدیریت  روش  کند  تعیین می  را  که خروجی 
تغییر داد. مدیریت تحقیق ازسال 1990، مدیریت کیفیت رابا 

تبدیل آن به روش مدیریت تحقیقات، نهادینه کرده است."]7[
داستان موفقیت تحقیقات شرکت شیمیایی ایستمن، مطمئنا 
توضیح دیگری برای گفته دکتر جوران )1992( است: "طبق 
اطالعات و دانش من، هیچ شرکتی بدون پذیرش مسئولیت 
توسط مدیران ارشد، به درجه جهانی کیفیت نرسیده است.". 
یکی ازمسئولیت های کلیدی مدیر ارشد در هدایت تدابیر 
کیفی در تحقیقات یا توسعه، سازماندهی و توسعه زیر بنای 
در  کیفیت  به  بخشیدن  تداوم  و  آغاز، گسترش  برای  الزم 

سازمان های تحقیقاتی و فرآیند های توسعه است. "]1-19.7[ 
"گفته  توسعه:  و  تحقیق  کیفیت  وضعیت  تعیین 
کنترل  بتوانید  باید  بهبود،  و  ریزی  برای طرح  که  می شود 
ثابت  نمائید.  اندازه گیری  بتوانید  باید  کنترل  برای  و  کنید 
شده است که تنظیم معیارهای مناسب برای کیفیت تحقیق 
و توسعه ، عامل کلیدی بهبود عملکرد فرآیندهای تحقیق 
و توسعه است. برای کمک به تشخیص انواع مختلف اندازه 
میان  تمایز  ایجاد  گیری،  اندازه  فرآیندهای  و  ها  گیری 
معیارهای مورد استفاده برای مدیریت کیفیت در فرآیندها و 
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محصوالت خاص تحقیق و توسعه ومعیارهای مورد استفاده 
برای ارزیابی وضعیت کلی کیفیت تحقیق و توسعه، سودمند 

خواهد بود."]1-19.11[
محصوالت  و  فرآیندها  در  کیفیت  گیری  اندازه 
تحقیق و توسعه: "فایده و انواع معیارهای اندازه گیری 
کیفیت فرآیند و محصول تحقیق و توسعه، از چند جهت قابل 
بررسی است. براون و جنداسون )1993( اظهار داشته اند هر 
ابزار مدیریت، مفید  به عنوان  بتواند  این که  برای  معیاری 
باید قابل شمارش  باشد:  از سه ویژگی برخودار  باید  باشد، 
باشد، در چار چوب زمانی تغییر کند، به نحوی که در برابر 
بتوان  و  دهد،  نشان  مفید  و  منطقی  واکنشی  نزولی،  روند 
اندرس)1997(  کرد.  تعریف  آن  برای  را  ارزشی  با  هدف 
معیارها را با توجه به قابلیت های به موقع بودن، کاربردی 

و کامل بودن، طبقه بندی کرده است.
طرح ریزی کیفیت عملیات برای تحقیق و توسعه: 
"فرایند طرح ریزی کیفیت جوران برای شناسایی مشتریان 
و  محصول  طراحی  های  ویژگی  توسعه  آنان،  نیازهای  و 
جهت  فرایند  نیاز  مورد  های  کنترل  توسعه  همچنین 
نحو صرفه  به  و  مکررا  فرایند  که  این  از  اطمینان  حصول 
جویانه، ویژگی های دلخواه محصول را ارائه می دهد، مورد 
استفاده قرار می گیرد. 1QFD ابزاري براي جمع آوري و 
فرآیند طرح  نیاز جهت تکمیل  سازماندهي اطالعات مورد 
ریزي عملیاتي کیفیت است. توانمندی طراحی برای ساخت 
ویژگی  یک  عنوان  به  باید  مشتری  استفاده  و  تحویل  و 
طراحی، از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد: جنبه عملیاتی 
از نظر جنبه عملیاتی  )ساخت و خدمات( و جنبه مشتری. 
اپراتورها و  ساخت وخدمات، طراحان باید محدودیت های 
کارکنان تحویل را در نظر بگیرند. همچنین انواع خطاهایی 
را که هنگام عملیات و استفاده احتمال وقوع دارند، در نظر 
اپراتورها،  های  محدودیت  و  نیازها  به  توجه  برای  بگیرند. 
تامین کنندگان خدمات و مشتریان از ارگونومی یا مهندسی 

عوامل انسانی استفاده می شود.
یعنی  اعتماد  "قابلیت  اعتماد:  قابلیت  برای  طراحی 
نیاز  خود  محصوالت  برای  مشتری  که  محصولی  ویژگی 

دارد. جوران وگرینا)1993( قابلیت اعتماد را به این صورت 
تعریف کرده اند: احتمال کار کردن محصول در مدت الزم. 
با طرح مفهوم محیط عملیاتی می گوید  ایرسون )1996( 
قابلیت اعتماد عبارت است از توانمندی یا قابلیت محصول 
در اجرای عملکرد مشخص شده، در محیط مورد نظر برای 
حداقل زمان یا حداقل چرخه ها یا رخدادها. در این تعریف 
گرفته  نظر  در  نیز  ای  ویژه  عملیاتی  شرایط  و  ها  محیط 
می شوند. یادآوری این نکته مهم است که مشتریان طراحان 
توافق  مورد  و  دقیق  تعریف  به  اعتماد،  قابلیت  ومهندسان 
قابلیت  به  مربوط  اصطالحات  تعریف  دارند.  نیاز  شکست 
اعتماد و قابلیت نگهداری در تبصره یک استاندارد نظامی 
اعتماد  قابلیت  آزمون  برای  شکست  بندی  طبقه  و   2721
مدیریت  اصطالحات  است.  شده  ارائه  استاندارد32074  در 
و تضمین کیفیت در استاندارد ایزو 8402 سال 1994 منبع 
در  که  است  اصطالحاتی  از  بسیاری  برای  خوبی  بسیار 

مدیریت کیفیت به کار می روند.    
جوران وگرینا )1993( فرآیند تعیین کمیت قابلیت اعتماد را 
به سه بخش تقسیم می کنند: اختصاص دادن، پیش بینی 
و تجزیه و تحلیل. اختصاص دادن قابلیت اعتماد، فرآیندی 
است که برای تقسیم بندی و تخصیص هدف کلی قابلیت 
مولفه  سپس  و  فرعی  عمده  های  سیستم  میان  طراحی، 
قابلیت  بینی  پیش  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  آنها  های 
عملکرد  های  داده  و  الگوسازی  از  استفاده  فرایند  اعتماد، 
شرایط  در  اعتماد  قابلیت  بینی  پیش  برای  گذشته  واقعی 
عملیاتی مورد انتظار و چرخه های کار میباشد. فرایند تجزیه 
اعتماد  قابلیت  بینی  نتایج پیش  از  اعتماد  قابلیت  و تحلیل 
برای شناسائی فرصت های بهبود در بهبود قابلیت اعتماد 

پیش بینی شده یا واقعی استفاده می کند." ]1-19.20 [  
طراحی برای قابلیت نگهداری: "گرچه ممکن است 
فرآیند طراحی و توسعه، محصول قابل اعتمادی را تحویل 
مایلند  کاربران  نباشد.  بخش  رضایت  بازهم  شاید  دهد، 
محصوالت مورد نظر شان، در موقع نیاز، در دسترس باشند. 
بنابراین طراحان باید سهولت تعمیر ونگهداری پیشگیرانه را 
در نظر بگیرند. قابلیت نگهداری، اصطالح پذیرفته شده ای 

1.Quality Function Deployment
2. MIL-STD-721C
3. MIL-STD-2074
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و  پیشگیرانه  نگهداری  به  نیاز  کمیت  تعیین  و  توجه  برای 
سهولت تعمیرات است. تعریف رسمی قابلیت نگهداری در 
استاندارد نظامی 1721 ، بدین شکل ارائه شده است: "معیار 
توانایی یک دستگاه برای باقی ماندن یا تعمیر، در شرایط 
سطح  با  کارکنانی  توسط  ونگهداری  تعمیر  که  مشخصی 
مشخصی از مهارت ها و استفاده از روش ها و منابع مقرر و 
در سطوح مختلف تعمیر و نگهداری، انجام می شود". زمان 
متوسط تا تعمیر، شاخصی است که برای تعیین کمیت قابلیت 
نگهداری، به کار گرفته می شود، در قیاس با این اصطالح، 
از اصطالح زمان متوسط بین خرابی ها، به عنوان شاخص 
قابلیت  پیش بینی  بخش  شود.  می  استفاده  اعتماد  قابلیت 
 ، الکترونیک در هندبوک نظامی2472  نگهداری تجهیزات 
طراحی،  مختلف  گزینه های  نگهداری  قابلیت  برآورد  برای 

قابل استفاده است." ]1-19.29[
قابلیت  قابلیت دسترسی: هم طراحی  برای  طراحی 
به  دسترسی  احتمال  بر  نگهداری  قابلیت  هم  و  اعتماد 
محصول برای مصرف در مورد لزوم تاثیر می گذارد. قابلیت 
زمان  به  برداری  بهره  زمان  نسبت  صورت  به  دسترسی، 
بهره برداری به اضافه زمان از کارافتادگی، محاسبه می شود. 
مورد  فرآیند  پیکربندی،  "مدیریت  مدیریت پیکربندی: 
هزینه  و  ترکیب  کنترل  و  شناسائی  تعریف،  برای  استفاده 
تنظیم  مشخصی  زمان  در  که  پیکربندیی  است.  محصول 
گردیده است، خط مبنا خوانده می شود. مستندات خط مبنا 
شامل نقشه ها، مشخصات، روش های آزمون، استانداردها و 
گزارش های بازرسی و آزمون می شود. مدیریت پیکربندی 
طی طراحی محصول آغاز می گردد و تا پایان عمر تجاری 

محصول ادامه می یابد" ]1-19.31[
و  مذکور  ابزارهای  از  استفاده  از  "پس  طراحی:  آزمون 
تحلیل های کیفیت طراحی باید از ساخت ، تحویل، نصب 
و خدمات طراحی حاصل در تحقق خواسته های مشتری، 
اطمینان حاصل شود. برای تضمین این امر باید قبل از تائید 
ساخت کامل ، آزمون های واقعی بر روی نمونه های اولیه 
توان شامل  می  را  ارزیابی  های  آزمون  انواع  آید  به عمل 
آزمون های عملکرد، محیطی، تنش، قابلیت اعتماد، قابلیت 

نگهداری، طول عمر و اجرای آزمایشی دانست." ]1-19.32[
سیستم های گزارش خرابی و اقدامات اصالحی: 
سازمانها  ها،  طراحی  ایمنی  و  اعتماد  قابلیت  بهبود  "برای 
باید فرآیندی رسمی را برای گزارش دهی، تحلیل و بهبود 
این شاخص های طراحی، تعریف و تهیه کنند. بسیاری از 
اقدامات  و  "سیستم گزارش خرابی  را  فرآیند  این  سازمانها 
اصالحی"3 می خوانند. انتشارات جعبه ابزار مهندسان قابلیت 
کمبودهای  شناسائی  برای  لیستی  چک   )1993( اعتماد 
دهد.ایرسون  می  ارائه   ، فوق  سیستم  جاری   فرآیندهای 
تحلیل  و  آوری  جمع  باره  در  دیگری  راهنمای   )1996(
اطالعات قابلیت اعتماد، همراه با بحث در مورد نیازمندیهای 
داده های مراحل مختلف طراحی، توسعه، تولید و استفاده را 

عرضه کرده است." ]1-19.33[

4- روش تحقیق 
عواملی  شناسائی  تحقیق  این  مقدماتی  اهداف  از  یکی 
است که بر کیفیت پروژه های تحقیقاتی تاثیرگذار هستند. 
مطالعات  در  آمده  بدست  نتایج  و  خالصه  قبل  بخش  در 
در  خود  مطالعات  در  ما  ارائه شد.  تحقیق  این  کتابخانه ای 
پی شناسائی و دسته بندی عوامل، مولفه ها و شاخص های 
مهم در مدیریت کیفیت پروژه ها و بطور خاص پروژه های 
مراجع  و  منابع  مطالعه  جریان  در  بودیم.  توسعه  و  تحقیق 
این  از  هریک  از  دارند،  جهانی  اعتبار  غالبا  که  مختلف 
منابع، حوزه های خاصی که عمیق تر کار شده بود انتخاب 
شاخص  از  کاملي  نسبتا  مجموعه  ترتیب  این  به  و  گردید 
هاي موثر در مدیریت کیفیت پروژه هاي تحقیق و توسعه 
زمینه  در   PMBOK استاندارد  از  مثال  شد.  آوري  جمع 
مباحث عمومی مدیریت پروژه، از استاندارد ایزو 10006 در 
زمینه مدیریت کیفیت پورتفولیوی پروژه ها در یک ساختار 
هم  سازمان  ای  وظیفه  ساختار  با  که  ماتریسی  سازمانی 
سازگار باشد، از استاندارد ایزو 9004 برای مدیریت کیفیت 
سازمان تحقیق و توسعه و از هندبوک جوران و کلیه مراجع 
پروژه  خاص  کیفیت  مدیریت  مباحث  برای  هندبوک  این 
های تحقیق و توسعه بهره گرفتیم. منابع متعدد فوق هریک 

3. MIL- STD-721C (1981)
4. MIL-HDBK-472 (1984)
5. FRACAS
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برخورد  موضوع  با  خاصی  بشکل  خود  دیدگاه  به  توجه  با 
نمودند و در نتیجه مدلها و الگوهای متفاوتی ارائه نمودند و 
تقسیم بندی های کالن آنها با هم تفاوت دارد ولی در حد 
شاخص ها اشتراکاتی با هم دارند. در این تحقیق ما سعی 
کردیم کلیه شاخص های مهم که از سوی هریک از مراجع 
مورد مطالعه، به آنها اشاره شده را گردآوری نمائیم که به 
این ترتیب در مرحله اول 115 شاخص شناسائی شد. برای 
اینکه از بین آنها، شاخص های مهمتر را انتخاب کنیم به 
این  نمودیم.  رجوع  شرکت  توسعه  و  تحقیق  خبرگان  نظر 
خبرگان عمدتا مدیران سطوح مختلف بخشهای تحقیق و 
توسعه شرکت بوده و سوابق طوالنی کار در مشاغل متعدد 
تحقیقاتی را دارند. در جریان این بررسی نهایتا 78 شاخص 
مهمتر شناسائی شد و مالک ارزیابی های این تحقیق قرار 
طراحی  به  اقدام  شاخصها  این  اعتبارسنجی  برای  گرفت. 
پرسشنامه ای مشتمل بر 78 شاخص فوق شد و بر اساس 
یک طیف لیکرد یک تا پنج )عدد پنج نشان دهنده اهمیت 

بسیار زیاد( به نظرخواهی گذاشته شد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خبرگانی است که به 
نحوی در نقش مجری، کارفرما یا حامی، بهره بردار و ناظر 
پروژه های تحقیقاتی شرکت از نزدیک با نحوه اجرای این 
پروژه ها آشنائی دارند و می توانند در مورد کیفیت اجرای 
این  در  نمایند.  نظر  اظهار  آنها  چالشهای  و  ها  پروژه  این 
بیان  به  شد  فرض  مساوی  آماری  جامعه  و  نمونه  تحقیق 
دیگر هدف این بود که از کل جامعه آماری نظرخواهی شود. 
جامعه آماری تحقیق بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص 
و  کارشناس  نفر   90 بر  بالغ  جامعه  این  کل  و  شد  تعریف 
با  مرتبط  سازمانهاي  و  شرکت  مختلف  بخشهای  از  مدیر 
آن  بود که پس از طی مراحل مختلف، نهایتا 78 پرسشنامه 
تکمیل شده و معتبر جمع آوری شد و نتایج به دست آمده 
با روشهای آمارتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. پایائی پرسشنامه این تحقیق با استفاده از آلفای 
های   مولفه  برای  این ضریب  است.  شده  بررسی  کرونباخ 
 0/85 عدد  که  شده  محاسبه  افزار1  نرم  توسط  پرسشنامه 
به دست آمده است و بدینوسیله پایائی پرسشنامه نیز مورد 

تائید قرار گرفت.  

5- تجزیه و تحلیل نتایج 
بررسی هستند  قابل  این تحقیق در سه سطح  متغیر های 
و  هستند  هائی  ویژگی  دارای  سطوح  این  از  هریک  که 
کاربردهای مختلفی نیز می توانند داشته باشند. سطح اول 
سوم  سطح  و  ها  مولفه  دوم  سطح  ابعاد،  یا  اصلی  عوامل 
شاخص های مدیریت کیفیت پروژه ها ست. شاخص های 
78 گانه تحقیق با توجه به قرابت و سنخیت با یکدیگر در 
19 گروه دسته بندی شدند که این گروه بعنوان مولفه های 
مدیریت کیفیت در نظر گرفته شد. مولفه های فوق نیز با 
قرار گرفتند که  پروژه در شش گروه  به چرخه عمر  توجه 
ابعاد یا فرآیندهای اصلی پروژه تلقی  این گروهها در واقع 
می شوند. بدین ترتیب سطح اول متغیرهای ما، شش فرآیند 
پذیری،  امکان  پروژه،  خلق  یعنی:  پروژه  مدیریت  کالن 
معماری، اجرا، نظارت و کنترل و تحویل در نظر گرفته شد. 
سطح دوم یعنی مولفه ها ی اصلی مدیریت کیفیت پروژه، 
شامل 19 مولفه گردید و سطح سوم شاخصهای مدیریت 

کیفیت در پروژه های تحقیق و توسعه می باشند. 
ابتدا آزمون نرمال بودن داده ها را انجام دادیم تا بر اساس 
کنیم.  گیری  تصمیم  کار  ادامه  نحوه  مورد  در  آن  نتیجه 
ارائه شده   1 در جدول  ها  داده  بودن  نرمال  آزمون  نتیجه 
است. )قابل ذکر است عدد 78 در این جدول مربوط به تعداد 

اعضای جامعه آماری است( .
سطح  شود،  مي  مالحظه  جدول  این  نتایج  اساس  بر 
معني داري بدست آمده براي داده ها بیشتر از 5 درصد بوده 
پس مي توان بیان داشت که پراکندگي داده ها نرمال بوده 
و براي ارزیابي متغیرها از آماره هاي استنباطي پارامتریک 

استفاده می شود.

1. SPSS
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N78
 N o r m a l
Parameters(a,b)

Mean2.743
Std. Deviation.365

 Most Extreme
Differences

Absolute.054
Positive.039
Negative -.054

Kolmogorov-Smirnov Z.476
Asymp. Sig. (2-tailed).977

جدول 1 -  آزمون نرمال بودن داده ها

میزان اهمیت مولفه ها : نتایج به دست آمده از آماره های توصیفی 91 مولفه اصلی در جدول 2 آورده شده است

 Std. Error
MeanStd. DeviationMeanNمولفه ها

 خلق پروژه بر اساس نیاز بهره بردار0/06660/5884/3078

خلق پروژه بر مبنای توسعه فناوری0/0630/5594/3178

توجیه فنی و اقتصادی پروژه ها0/0670/5904/1378

سیاستگذاری کالن پروژه ها0/0800/7074/1378

تعهد مدیریت0/0890/7884/2378

تکوین مفهوم پروژه0/0750/6634/0778

برنامه ریزی محدوده پروژه0/0690/6084/2078

سازماندهی پروژه0/0680/5974/1478

برنامه ریزی ریسک0/0840/7414/0778

برنامه ریزی منابع پروژه0/070/6204/0878

مدیریت منابع پروژه0/0750/6704/0478

مدیریت کارکنان پروژه0/0650/4704/2378

مدیریت اطالعات و ارتباطات0/0780/6904/1478

مدیریت تغییر0/0830/7364/0678

کنترل فعالیتها و ارزیابی پیشرفت0/0680/6004/2778

بهبود مداوم0/0670/5904/0078

انتقال فناوری ساخت0/0710/6304/1478

پشتیبانی تولید0/0710/6304/1678

حصول اطمینان ازرضایت بهره بردار0/0650/5804/0878

جدول)2( آماره های توصیفی میزان اهمیت مولفه های اصلی

میانگین  که  شود  می  دیده  فوق  جدول  در  تامل  کمی  با 
مورد  اصلی  های  مولفه  کلیه  برای  آمده  دست  به  امتیاز 
پرسش با اختالف زیادی باالتر از سطح آستانه قابل قبول 
توانیم  زیاد می  احتمال  با  یعنی   . است  )امتیاز 3( شده  ما 

اهمیت مولفه های فوق را مورد تائید جامعه آماری بدانیم 
ولی برای اطمینان بیشتر به نتایج آماره های استنباطی این 

مولفه ها نیز که در جدول 3  ارائه شده مراجعه می کنیم 
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ارزش آزمون= 3

t درجه
آزادي

سطح معني 
داري

انحراف از 
میانگین

 95% Confidence Interval
of the Difference

19/53770/0001/301/171/43خلق پروژه بر اساس نیاز بهره بردار

20/76770/0001/311/181/44خلق پروژه بر مبنای توسعه فناوری در صنعت

16/97770/0001/131/001/27توجیه فنی و اقتصادی پروژه های تحقیقاتی

14/19770/0001/140/981/30سیاستگذاری کالن پروژه های تحقیقاتی

13/79770/0001/231/051/41تعهد مدیریت

14/20770/0001/070/921/22تکوین مفهوم پروژه

17/36770/0001/201/061/33برنامه ریزی محدوده

16/92770/0001/141/011/28سازماندهی پروژه

12/77770/0001/070/911/24برنامه ریزی ریسک

15/37770/0001/080/941/22برنامه ریزی منابع

13/75770/0001/040/891/19مدیریت منابع

18/90770/0001/231/101/36مدیریت کارکنان

14/56770/0001/140/971/30مدیریت اطالعات و ارتباطات

12/77770/0001/060/901/23مدیریت تغییر

18/65770/0001/271/141/41کنترل فعالیت ها و ارزیابی پیشرفت

14/79770/0001/000/861/13بهبود مداوم

15/95770/0001/141/001/28انتقال فناوری ساخت

16/10770/0001/161/011/30پشتیبانی تولید

12/36770/0001/080/951/21حصول اطمینان از رضایت بهره بردار

جدول )3 ( آماره های استنباطی میزان اهمیت مولفه های اصلی

فوق  های  مولفه  آزمون  در  صفر  فرض  اینکه  به  توجه  با 
این بوده که مولفه ها در سطح معیار )3( هستند و با درنظر 
گرفتن سطح معنی داری کلیه مولفه ها که از 5 درصد کمتر 
است و مثبت بودن حدود پائین و باال می توان نتیجه گرفت 
جامعه  توسط  پرسش  مورد  مولفه   19 باالی  اهمیت  که 

  Error Mean
Std.DeviationStd.MeanN

فرآیند خلق پروژه0/0600/5324/30978

فرآیند امکان پذیری0/0660/5884/13578

فرآیند معماری0/0650/5774/11378

فرآینداجرای پروژه0/0680/6034/14678

فرآیند نظارت و کنترل0/0630/5614/16878

فرآیند تحویل دهی0/0640/5644/12078
جدول )4 ( آماره های توصیفی میزان اهمیت عوامل اصلی

شود  می  دیده   4 جدول  از  آمده  بدست  نتایج  به  توجه  با 
که میانگین نمره بدست آمده براي هر شش فرآیند اصلی 
پروژه از حداقل مقدار قابل قبول تعریف شده در پرسش نامه 
)3( بزرگ تر است یعنی با استناد به آماره های توصیفی و 

آماری مورد تائید قرار گرفته است.
میزان اهمیت عوامل: نتایج به دست آمده از آماره های 
مدیریت  گانه  شش  فرآیندهای   ( اصلی  عوامل  توصیفی 

پروژه( در جدول4 نشان داده شده است. 

میانگین امتیاز بیشتر از چهار، به گونه ی اهمیت این عوامل 
توسط جامعه آماری مورد تائید قرار گرفته است، ولي برای 
اینکه این مطلب با استفاده از آماره هاي استنباطي نیز تایید 
نتایج آزمون فرض را هم برای این شش فرآیند در  شود، 
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جدول 5 مرور می کنیم.

ارزش آزمون= 3

tسطح معني درجه آزادي
داري

انحراف از 
میانگین

 95% Confidence Interval of
the Difference

حد باالحدپایین

1/1891/429 21/72770/0001/308فرآیند خلق پروژه

17/05770/0001/1361/0031/286فرآیند امکان پذیری

17/01770/0001/1140/9831/334فرآیند معماری

16/79770/0001/1461/0101/282فرآینداجرای پروژه

18/38770/0001/1681/0421/295فرآیند نظارت و کنترل

17/53770/0001/1200/9921/248فرآیند تحویل دهی

جدول ) 5 ( آماره های استنباطی میزان اهمیت عوامل اصلی

خروجي حاصل از آماره هاي استنباطي بر اساس جدول 5  
با استدالل مشابه مولفه ها نشان می دهد که اهمیت هر 
تائید  مورد  آماری  جامعه  توسط  پروژه  اصلی  فرآیند  شش 
قرار گرفته است. به این ترتیب سطح اول الگوی مدیریت 
کیفیت در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت می تواند از 

همین شش فرایند تشکیل گردد. 

مي  قبلی  بخش  نتایج  به  اتکا  با  پیشنهادی:  الگوی 
ما  که  هائي  مولفه  و  عوامل  که  گرفت  نتیجه  چنین  توان 
با استناد به منابع و مراجع معتبر داخلی و خارجی و با تائید 
نخبگان و صاحبنظران در صما انتخاب کردیم مورد پذیرش 
و تائید جامعه آماري تحقیق نیز قرار گرفته و لذا مي توانیم 
آنها را بعنوان چارچوب اولیه براي الگوي مدیریت کیفیت 
پروژه هاي تحقیق و توسعه شرکت بپذیریم. با مرتبط کردن 
عوامل و مولفه های اصلی، الگوي پیشنهادی مورد نظر این 

تحقیق مطابق شکل 1-5 به دست مي آید. 
سطح  سه  به  اجزا،  بودن  خرد  و  کالن  لحاظ  از  الگو  این 
قابل تقسیم است که دو سطح آن در شکل فوق نشان داده 
شده و سطح سوم بدلیل جزئی بودن و تعداد زیاد شاخص 
ها نشان داده نشده است. سطح اول عوامل اصلی است که 

همان شش فرآیند اصلی مدیریت پروژه می باشد و سطح 
دوم مولفه های اصلی مدیریت کیفیت پروژه و سطح سوم 
شاخص های مربوط به هر مولفه هستند. از لحاظ فرآیندی 
این الگو به شش بخش قابل تقسیم است که در ادامه بر 

اساس این تقسیم بندی به تشریح الگو می پردازیم.
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شکل)1( الگوي پیشنهادی برای مدیریت کیفیت پروژه هاي تحقیق و توسعه در شرکت
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خلق پروژه بر اساس نیاز بهره بردار: این مولفه مربوط 
به شکل گیری پروژه ها بر مبنای نیاز بهره بردار می شود و بر 
اساس نتایج به دست آمده از جامعه آماری چهار شاخص زیر به 

ترتیب اولویت بیشترین نقش را در کیفیت این مولفه دارند:
1. ثابت بودن و عدم تغییر اساسي الزامات و نیازمندیهای بهره 

برداربا گذشت زمان
برداران  بهره  توسط  عملیاتی  نیازهای  شفاف  و  دقیق  تبیین   .2

محصول پروژه
3. تسلط کافی نماینده بهره بردار بر نیاز عملیاتی یگان مربوطه

4. دسترسی به نماینده ثابت و تام االختیاربهره برداران) نیروهای مسلح(

خلق پروژه بر مبنای توسعه فناوری در صنعت: عالوه 
برداران  بهره  نیاز  اعالم  اساس  بر  که  تحقیقاتی  های  پروژه  بر 
تعریف می شود برخی پروژه ها بر اساس مطالعات محققان در 
بررسی محصوالت مشابه عرضه شده در سطح جهان  شرکت، 
متکی  معموال  و  گیرند  می  ابتکاری شکل  و  بدیع  های  ایده  و 
بر فناوری های قابل اکتساب در صنعت هستند . شاخص های 

تعیین کننده در این مولفه عبارتند از:
1. مطالعات آینده پژوهی در راستای تامین نیاز مشتریان

2. هدایت فناوری های نو برای پوشش نیازهای عملیاتی بهره برداران
3. آگاهی طراحان نسبت به محیط عملیاتی محصول

محصول  نیازمندیهای  ابعاد  همه  به  شرکت  طراحان  آگاهی   .4
دسترسی،  قابلیت  اطمینان،  قابلیت  پایداری،  )عملکرد،  پروژه 

قابلیت تعمیرو نگهداری و...(

تحقیقاتی:   های  پروژه  برای  اقتصادی  و  فنی  توجیه 
این مرحله از پروژه ها معموال توسط دستگاه مجری تحت عنوان 
مطالعات امکان سنجی انجام می شود و نتایج آن برای تائید و 
تصویب به کارفرما ارائه می گردد. شاخص های مهم و تاثیر گذار 

در این مولفه عبارتند از:
باشدو  داشته  همخوانی  پروژه  اهداف  با  باید  پروژه  بودجه   .1
هرگونه فرضیات، عدم قطعیت ها و احتماالت، مشخص و مدون گردد

بازده  برای  کافی  توجیه  و  پروژه  اقتصادی  تحلیل  و  تجزیه   .2
اقتصادی آن

3. تطابق اهداف پروژه ها با استراتژی بهره برداران
4. هماهنگی پروژه ها با استراتژی ها و ماموریت سازمانهای دفاعی

فرآیند  تحقیقاتی:  های  پروژه  کالن  سیاستگذاری 
سیاستگذاری، از مراحل مهم وحساس پروژه هاست و در صورتی 
که به شکل مطلوب انجام نشود میتواند تبعاتی برای کیفیت پروژه 
نتایج نظر سنجی نشان دادکه شاخص های  در پی داشته باشد. 

زیر بر این فرآیند تاثیر می گذارند:
1. ایجاد و توسعه بانک اطالعات جامع پروژه ها و فناوری های دفاعی

2. سیاستگذاری و هماهنگ نمودن پروژه ها برای جلوگیری از 
موازی کاری و دوباره کاری در سطح کالن

3. مدیریت برتداخل ماموریت سازمانهای دفاعی درجریان رقابت 
ایشان برای جذب بودجه پروژه های تحقیقاتی  

تعهد مدیریت: این مولفه بطور کلی در همه نظام های کیفی 
مورد تاکید قرار می گیرد و ناظر بر این واقعیت است که ارتقائ 
و  مدیریت  سازمان حمایت  در  فرآیندی  و  در هر سطح  کیفیت 
یک  مولفه  این  دارد.  نیاز  را  سازمان  ارشد  مدیریت  بخصوص 

شاخص بشرح ذیل دارد:
1. تعهد و مشارکت فعال مدیریت رده باالی سازمان مجری و 
سازمان پروژه جهت توسعه و برقراری سیستم مدیریت کیفیت 

کارآ و اثربخش 

این  محدوده:  ریزي  برنامه  و  پروژه  مفهوم  تکوین 
به  و  داشته  فني  جنبه  بیشتر  اولي  که  نگرش  این  با  مولفه  دو 
مشخصات و ویژگي هاي پروژه و محصول آن مي پردازد و دومي 
از جنس برنامه ریزي است و بیشتر جنبه مدیریت پروژه دارد در 
مولفه  دو  عنوان  تحت  و  شده  جدا  هم  از  تحقیق  اولیه  مراحل 
مورد بررسي قرار گرفت ولي با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین آنها 
مي توان آنها را با هم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بر اساس 
و شاخص هاي  ها  معیار  اهم  پرسشنامه  از  آمده  به دست  نتایج 

مرتبط با این مولفه ها به ترتیب اولویت عبارتند از:
1. توجیه طراحان نسبت به عواقب شکست طراحي و هزینه هاي 

ناشي از نقص طراحي 
2. توجیه طراحان نسبت به قابلیت هاي ساخت و تولرانسهاي طراحي
3. تجزیه وتحلیل نیازهاي عملیاتي کاربر و تبدیل آنها به الزامات مدون

4. تبیین کلیه الزامات قانوني ، استاندارد و الزامات سایر ذینفعان 
از جمله کارفرما

و شناسائي مشخصات محصول  پروژه  دقیق محدوده  تبیین   .5
پروژه بطور کامل به نحوي که قابل اندازه گیري و ردیابي باشد   
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سازماندهي پروژه: این مولفه یکي از اجزاي فرآیند معماري 
پروژه است و شاخص هاي زیر براي این مولفه مورد تائید قرار گرفت:

1. ایجاد تعادل و توازن بین ابعاد مختلف پروژه )عملکرد کاري، 
قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسي، قابلیت تعمیر و نگهداري و ...( 
2. شناسائی گلوگاههای پروژه و پیش بینی راهکارهای برخورد با آنها

3. شناسائی کلیه راههای ممکن برای اجرای پروژه و تجزیه و 
تحلیل آنها

بخش  ارتباط  به  نسبت  طراحان  درک  از  اطمینان  حصول   .4
طراحی خود با سایر بخشهای پروژه

5. سازماندهی پروژه درقالب فعالیتهای قابل اندازه گیری و نظام مند 

برنامه ریزي ریسك: یکي از مولفه هائي که در این تحقیق 
از سوي پاسخ دهندگان پرسشنامه بسیار مورد توجه قرار گرفته 
بود و به اعتقاد ایشان نقش خیلي مهمي در کیفیت پروژه ها دارد 
موضوع ریسک است شاخص هاي ذیل در برنامه ریزي ریسک 

در شرکت نقش اساسي دارند:
های  ارزیابی  با  همزمان  پروژه،  آغاز  در  ریسک  شناسائی   .1

پیشرفت ویا سایر مواقعی که تصمیمات مهمی اتخاذ می شود
یا پذیرش ریسکها و  انتقال، تسهیم  2. راههای حذف، کاهش، 
طرح هائی برای استفاده از مزایای فرصتها بایستی تعیین گردد 
که ترجیحا براساس فناوریهای شناخته شده یا تجربیات گذشته استوار باشد  
3. شناسائی ریسک نه تنها در حوزه های هزینه ، زمان ومحصول 
قابلیت  امنیت،  محصول،  کیفیت  مانند  هائی  حوزه  در  بلکه 
اطمینان، مسئولیت حرفه ای، فناوری اطالعات، ایمنی، سالمتی 

و محیط زیست نیز باید انجام شود
4. تمامی ریسکهای شناسائی شده باید با برآورد احتمال وقوع و 
شدت تاثیر آنها ارزیابی شوند و سطوح ریسک قابل قبول برای 

پروژه باید تعیین شود

برنامه ریزي در  ابعاد  از مهمترین  برنامه ریزي منابع: یکي 
پروژه ها برنامه ریزي منابع مي باشد. بر اساس نتایج نظرسنجي 
زیر  بر شاخص هاي  مشتمل  مولفه  این  ارتقائ  لزوم  و  اهمیت 

مورد تاکید جامعه آماري تحقیق قرار گرفت:
1. برآورد بودجه پروژه مبتنی بر هزینه و برنامه های زمان بندی 
بوده و براساس یک روش اجرائی تعریف شده مورد پذیرش قرار گیرد

آن  مسئول  که  کارکنانی  توسط  فعالیتها  انجام  زمان  برآورد   .2
فعالیتها هستند و به همراه برآورد منابع مرتبط انجام شود

افراد،  اطالعات،  پروژه)تجهیزات،  نیاز  مورد  منابع  شناسائی   .3
مواد، نرم افزار، خدمات و فضا و...( و تعیین نحوه و زمان تامین آنها 

4. محدودیتهای منابع باید مد نظر قرار گیرد )در دسترس بودن، 
ایمنی، تحریم، مالحظات فرهنگی، مقررات بین المللی و دولتی، 

تامین مالی و ...( 

بر  عالوه  منابع،  تامین  اهمیت  به  توجه  با  منابع:  مدیریت 
برنامه ریزي منابع، موضوع مدیریت منابع نیز در این تحقیق مورد 
تاکید جامعه آماري قرار گرفت. معیارها و شاخص هاي مدیریت 

منابع بر اساس نتایج نظر سنجي ذیال و به ترتیب اهمیت ارائه مي گردد:
در  که  کنندگان  تامین  با  قرارداد  عقد  فرآیندی جهت  وجود   .1
آن الزامات سیستم مدیریت کیفیت پروژه و خط مشی کیفیت و 

اهداف کیفیتی مرتبط با تامین کننده لحاظ شده باشد
های  جنبه  تمامی  نظر  از  بایستی  پروژه  کنندگان  تامین   .2
زمانهای  تولید،  توانمندی  فنی،  )تجربیات  پروژه  در  تاثیرگذار 

تحویل، سیستم کیفیت و ثبات مالی( ارزیابی شوند
3. براي تامین مواد اولیه، قطعات و محصوالت مورد نیاز پروژه 
بایستی محصول،  آماده شود.مدارک خرید  باید یک طرح خرید 
و  مدیریت کیفیت  از سیستم  نظر  مورد  الزامات  آن،  مشخصات 
مدارک مرتبط آن و همچنین مسئولیت خرید، هزینه و زمان های 

تحویل محصول و الزامات ممیزی را مشخص نماید 

مدیریت کارکنان: یکي از عوامل بسیار اساسي و تعیین کننده 
انساني درگیر در  در کیفیت پروژه هاي تحقیق و توسعه، منابع 
پروژه و نحوه مدیریت این منابع است. شاخص هاي زیر در حوزه 
مدیریت کارکنان، به ترتیب اولویت مورد تاکید پاسخ دهندگان 

پرسشنامه قرار گرفت:
1. حصول اطمینان از ایجاد یک محیط کاری مشوق شایستگی ها، 
باروابط کاری اثربخش، اعتماد واحترام متقابل بین اعضای تیم و 

سایرمرتبطین پروژه  
مشی   وخط  باالزامات  متناسب  ساختارسازمانی  یک  ایجاد   .2

مجری و شرایط خاص پروژه ها
3. در زمان اختصاص افراد به تیم پروژه باید عالقه مندیها، روابط 

فردی، نقاط قوت و ضعف آنها مد نظر قرار گیرد
4. ارائه آموزش هاي تخصصي به کارکنان متناسب با نیاز پروژه ها

5. مشخص بودن مسئولیت واختیارات کلیه افراد پروژه وتناسب 
مسئولیتها با اختیارات
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و  مهارتها  آموزش،  تحصیالت،  شامل  الزم  های  شایستگی   .6
تجربه باید برای کارکنان پروژه تعریف شود و در هنگام انتخاب 

کارکنان خصوصیات آنها باید مد نظر قرار گیرد

مدیریت اطالعات و ارتباطات: دستمایه اصلی پروژه های 
سرمایه  این  مدیریت  ونحوه  است  اطالعات  و  دانش  تحقیقاتی 
مهم یکی از مولفه های کلیدی در کیفیت پروژه های تحقیق و 
توسعه است. همچنین ارتباطات در یک پروژه بطور کلی نقش 
تعیین کننده ای دارد و ما در پروژه های تحقیقاتی بدلیل قرابت 
این دو موضوع، آنها را تحت عنوان یک مولفه مورد بررسی قرار 

دادیم که شاخصهای مورد تاکید عبارتند از:
1. اطالعات ودانش تولید شده در پروژه باید بشکل مناسب مدون 

شده ودراختیارمبادی ذیربط قرارگیرد  
2. دسترسی طراحان به اطالعات مربوط به طراحی های قبلی در 

جهت یادگیری سازمانی
یا  مواد  و  جدید  تحقیقاتی  فعالیتهای  ازنتایج  طراحان  اطالع   .3

رویکردهای جدید طراحی
و  پروژه  برای  مناسب  ارتباطی  فرآیندهای  ازوجود  اطمینان   .4
تبادل اطالعات با توجه به کارآئی و اثربخشی سیستم مدیریت 

کیفیت پروژه  
و  تضادها   ، پروژه  ذینفعان  کلیه  بین  ارتباطات  تسهیل  با   .5
تعارضات باید حل شود) با اولویت قائل شدن براي الزامات بهره بردار(

مدیریت تغییر: تغییرات در همه پروژه ها اجتناب ناپذیر بوده و 
باید برای مدیریت صحیح آن اقدامات الزم را پیش بینی نمود. در 
پروژه های تحقیق و توسعه با توجه به ماهیت آنها موضوع حادتر 
است. شاخص های بدست آمده از نتایج نظرسنجی از این قرار است:

1. شناسائی، ارزیابی، صدور مجوز، مدون سازی، استقرار و کنترل 
تغییرات در پروژه

2. قبل از اینکه یک تغییر مجاز شود باید هدف، گستره و تاثیرات 
آن تحلیل شود. تغییراتی که بر اهداف پروژه تاثیر می گذارند باید 

توسط بهره بردار و سایر ذینفعان مرتبط مورد توافق قرار گیرد

کنترل فعالیتها و ارزیابی پیشرفت: مولفه کنترل فعالیتها و 
ارزیابی پیشرفت ناظر بر فعالیتهای جاری پروژه ها بوده، اقدامات 
مقطعی و کوتاه مدت را به دنبال خواهد داشت و توجه آن بیشتر 
کننده  تعیین  است. شاخص های  معطوف  پروژه خاص  به یک 

این مولفه عبارتند از:
1. تعیین علل شکست طراحی از طریق تجزیه و تحلیل کامل

2. بازنگری، صحه گذاری و تصدیق فاز امکان سنجی، طراحی 
مقدماتی و طراحی دقیق

انجام  پروژه  مدیریت  طرح  با  مطابق  باید  پروژه  فعالیتهای   .3
بین  ارتباطات  کنترل  فرآیند،  کنترل  گیرد  قرار  کنترل  مورد  و 

فعالیتها را هم شامل می شود
4. انجام آزمایشات، صحه گذاری و تصدیق توسعه نمونه های محصول

دراز  و  نگاه وسیعتر  با یک  مداوم  بهبود  مولفه  بهبود مداوم: 
اقدامات  آن،  نتایج  از  استفاده  با  و  قبلی  بند  به  نسبت  مدت 
اصالحی کلی و کالن را مد نظر قرار داده و ارتقائ سطح کیفی 
یک  از  فراتر  آن  هدف  و  دهد  می  قرار  توجه  مورد  را  سازمان 
پروژه بوده و به اقداماتی در جهت اصالح فرآیندها و روند امور 
می پردازد. بر اساس نتایج نظرسنجی در این تحقیق شاخص های 

زیرمهمترین معیارهای این مولفه را تشکیل می دهند:
1. مدیریت سازمان پروژه باید اطمینان حاصل نماید که سوابق 
عدم انطباق ها و تعیین تکلیف آنها در فرآیند و محصول پروژه 

مورد تحلیل قرار می گیرد
2. بررسي عملکرد پروژه با مقایسه نتایج ارزیابی با اهداف پروژه 
واثر  کارآئی  و  مداوم  بهبود  جهت  سازمان  به  اطالعاتی  وارائه 

بخشی فرآیندهای مدیریت پروژه
3. مشخص نمودن اطالعاتی که جهت یادگیری از پروژه ها مورد 
نیازاست وایجاد سیستمی جهت شناسائی، جمع آوری، بایگانی، 

به روز رسانی و بازیابی این اطالعات  

نیاز  تامین  نظر  مورد  شرکت  در  ساخت:  فناوری  انتقال 
می  صورت  شرکت  تولیدی  های  بخش  توسط  بهره برداران 
گیرد، لذا عمدتا فناوری ساخت یک محصول تحقیقاتی، باید به 
بخشهای تولید منتقل گردد. شاخص هائی که بر این مولفه تاثیر 

به سزائی دارند عبارتند از:
آموزشی  برنامه  یک  اساس  بر  ساخت  فناوری  انتقال  انجام   .1

مدون و در زمان مشخص
2. انتقال فناوری ساخت به بخش تولید باید مطابق با یک فرآیند 

مدون و متناسب با ساختارهای طراحی و تولید انجام شود
3. طراحان باید در تعریف ضوابط تولید ، تحویل، حمل، نگهداری 

و سایر مراحل چرخه عمر محصول مشارکت داشته باشند
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نیازمندی های  باید کلیه  فناوری ساخت محصول  4. مستندات 
بخش تولید را برآورده سازد

یک  ساخت  فناوری  اینکه  از  پس  معموال  تولید:  پشتیبانی 
تولید منتقل می گردد، در جریان  محصول تحقیقاتی به بخش 
و  مواد  تغییر  مانند  مختلف  عوامل  تاثیر  تحت  و  تولید  مراحل 
قطعات، فرآیندهای ساخت و درخواستهای بهره بردار جهت تغییر 
نیازمند همکاری و پشتیبانی طراحان  در محصول، بخش تولید 
اولیه محصول یا بخش های تحقیقاتی می باشد که این مولفه با 

شاخصهای زیر آن نقش را ایفا می کند:
1. با انجام تجزیه و تحلیلهای دقیق در حین تولید باید مشکالت 
ناشی از طراحی از سایر مشکالت محصول تولیدی تفکیک شود

2. پیگیري کلیه مراحل ساخت و آزمایش و تغییرات نمونه های 
تولیدی توسط طراحان

طراحان  اطالع  با  باید  تولید  فرآیند  تغییر  و  مواد  جایگزینی   .3
باشد و هرگونه تغییر درطراحی محصول با نظارت و تائید طراح 

انجام شود
حصول اطمینان از رضایت بهره بردار : امروزه در مباحث کیفیت، 
رضایت مشتری یکی از موضوعات کلیدی و اساسی است. اگر 
چه محصول خروجی پروژه های تحقیقاتی معموال بطور مستقیم 
توسط بهره بردار مورد استفاده قرار نمی گیرد ولی بخش عمده 
کیفیت محصولی که پس از تولید به دست بهره بردار می رسد، 
در مرحله طراحی اولیه شکل می گیرد. بنابر این در فرآیند حصول 
اطمینان از رضایت بهره بردار ، بخش های تحقیقات و طراحی 
نمایند.  ایفا  را  خود  نقش  و  باشند  داشته  حضور  مستقیما  باید 

شاخص های مهم این مولفه از این قرارند:
1. سناریوي مواجهه با برخی نیازهای تلویحی بهره بردارکه در 

هنگام تحویل محصول آشکار مي شود
2. مدیریت تغییر خواسته ها والزامات بهره بردار در هنگام تحویل 

محصول پروژه
3. حصول اطمینان از کفایت آموزش های ارائه شده به بهره بردار

4. حصول اطمینان از کفایت مستندات تحویلی به بهره بردار
5. بازنگری گزارش های آزمایشات میدانی قبل از اتخاذ تصمیم 

به تغییر طراحی

6- جمع بندی کلی و تحقیقات آتی
در این تحقیق هدف ما دستیابي به یک الگو براي مدیریت کیفیت 
پروژه هاي تحقیق و توسعه در یک شرکت ایرانی بود. در این 
راستا ابتدا منابع و مراجع معتبر بین المللي از جمله استانداردهاي 
مدیریت پروژه و مباحث مدیریت کیفیت در پروژه ها و کیفیت 
در تحقیق و توسعه مطالعه و بررسي شد. در بین این مستندات 
ما مشخصا بر روي معیارها و شاخصهاي مدیریت کیفیت تمرکز 
نمودیم.  شناسائي  معیار   115 مختلف  منابع  از  نهایتا  و  نمودیم 
شرکت  خبرگان  با  مصاحبه  انجام  با  ها  شاخص  این  بین  از 
78شاخص را که به نظر مي رسید در شرکت معیارهاي مناسبي 
براي ارزیابي مدیریت کیفیت پروژه هاي تحقیق و توسعه باشند 
انتخاب نمودیم. سپس براي انجام مطالعات میداني، جامعه آماري 
مورد نظر را که مشتمل بر نمایندگان چهار ذینفع اصلي پروژه ها 
شناسائي  وناظر(  بردار  بهره  کارفرما،  بودند)مجري،  شرکت  در 
در  کردیم.  نظرخواهي  ایشان  از  پرسشنامه  وسیله  به  و  نمودیم 
این نظرسنجي در مورد میزان اهمیت شاخص هاي فوق الذکر 
تحقیق نمودیم و نتایج نظرسنجي با دسته بندي شاخص ها به 
19 مولفه اصلي در شش فرآیند مدیریت پروژه، تحلیل گردید و 
با اتکا به تحلیلهاي آماري میزان اهمیت این مولفه ها و عوامل 
در  ها  مولفه  مهمترین  از  برخي  گرفت.  قرار  تائیید  مورد  اصلي 
شرکت موضوع مدیریت ریسک، سیاستگذاري کالن پروژه هاي 
تحقیق و توسعه، مدیریت اطالعات و ارتباطات، یادگیري سازماني 
و بهبود مداوم، آینده پژوهي و هدایت فناوري هاي نو در جهت 
نیازهاي بهره برداران مي باشند. با استناد به شش عامل اصلي 
)شش فرآیند مدیریت پروژه( و مولفه هاي 19 گانه و همچنین 
شاخص هاي زیر مجموعه آنها الگوي پیشنهادي براي مدیریت 
کیفیت پروژه هاي تحقیق و توسعه شرکت تدوین و ارائه گردید . 
 موضوعات ذیل به عنوان زمینه هائی برای تحقیقات آتی معرفی 

می گردد:  
1. تبیین و تدوین فرآیندهای الگوی پیشنهادی مانند فرآیند آینده 
برداران،  بهره  نیاز  جهت  در  نو  های  فناوری  هدایت  و  پژوهی 

شناسائی و ارزیابی ریسک، مدیریت اطالعات و ارتباطات و...
2. تحقیقات میدانی در راستای بسترسازی برای اجرای عملیاتی 

الگوی پیشنهادی
3. هماهنگی و تجمیع الگوی پیشنهادی با نظام مدیریت کیفیت 

جامع شرکتها
های  نظام  سایر  با  پیشنهادی  الگوی  تجمیع  و  هماهنگی   .4
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مدیریت پروژه در تحقیقات شرکتها
5. تحقیق با موضوع مشابه در سطح سایر شرکتهای ایرانی در 

جهت تعمیم الگو برای کلیه سازمانها و شرکتها 

7- منابع

1- جوران، جي ام  ، هندبوک جوران - جلد دوم - بخش 19 : کیفیت در تحقیق و توسعه  

2- Boznak , R. & Decker ,A. (1993). Competitive Product Development . Copub-
lished by ASQC Quality Press/Business One Irwin , Milwaukee , p.53.
3- Perry, W. & Westwood , M.(1991) “ Results from Integrating a Quality Assurance 
System with Blount’s Product Development Process “ Proceedings of Symposium 
on Managing for Quality in R&D Juran Ins.WCT
4- Fiero , J.,& Birch , W. (1989). "Desgining cost-Effective Products ". ASQC Quality 
Congress Proceedings , Milwaukee, pp. 725-730

5- سرشار ، سعید ، )9831( ، بررسی چالشهای مدیریت کیفیت در پروژه های گروه صنایع شهید خوشرو شرکت صنایع الکترونیک شیراز 
و ارائه راهکارهای برون رفت از آنها )پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ( ، صاشیراز، دانشگاه صنعتي مالک اشتر

6- مهدیزاده ، احمد ، )4831( ، سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمائی هائی برای بهبود عملکرد )OSI 0002:4009( مولف سازمان 
بین المللی استاندارد، تهران ، انتشارات صنایع هوا و فضا

7- هوشیار ، محمد و ضیائی ، رضا ، )7831( ، استاندارد بین المللی OSI 3002:60001 سیستم های مدیریت کیفیت راهنمائی برای 
مدیریت کیفیت در پروژه ها ، چاپ دوم )ترجمه( ، نشر آتنا

8- مصافی نیا ، فرشاد ، )7831( ، تدوین متدولوژی مدیریت پروژه های تحقیقاتی )پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع( ، دانشگاه 
صنعتی شریف 

9- ذکائی آشتیانی ، محسن و حسینی ،سید حسین ، )5831( ، راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ، ویرایش سوم 4002 ، تهران :آدینه 

10- Holmes, j. , &McClaskey , D. (1994) ." Doubling Research's output Using TQM 
." Proceedings of Symposium on Managing for Quality in Research & development , 
Juran Institute . Wilton, CT, pp.4-7.
11- International Standardization Organization,(2003),ISO 10006/2003 Quality Man-
agement System : Guidelines for quality management in projects,ISO
12- Proiect Management Institute,(2004), Project Management Body Of  Knowledge 
(PMBOK) / 2004,PMI Ins.
13- Project Management Institute , (2004 ) , A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK) ,Third Edition, PMI Ins.
14- Gryna , F. (1988). “ Product Development.” Section 13, Juran Quality Control 
Handbook , 4th ed. McGraw-Hill, New York
15- Juran,J.M., and Gryna, F. (1993). Quality Planning and Analysis, 1st ed. McGraw-
Hill, New York.  


