ارائهی مدلی تطبیقی بهمنظور استانداردسازی فناوری و محصول
مریم محمدروضهسرا
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کــه موجــب مزیــت رقابتــی در بازارهــای جهانــی اســت ،تولیــد محصــول اســتاندارد اســت .انتخــاب رویکــرد درســت استانداردســازی
بــا توجــه بــه نقــش آن در چرخــه عمــر محصــول بهمنظــور تولیــد محصــول اســتاندارد از چالشهــای مهــم و اساســی اســت کــه
همــواره ذهــن صنعتگــران و کاربــران صنایــع مهــم کشــور را بــه خــود مشــغول ســاخته اســت .ایــن مقالــه تالشــی بــرای حــل
ایــن مســئله بــوده و بــه تعریــف یــک الگــوی جامــع تطبیقــی جهــت طرحریــزی ،اجــرا و پایــش فراینــد استانداردســازی فنــاوری
و محصــول پرداختــه اســت .لــذا ابتــدا مــروری گــذرا بــر اهمیــت و نقــش استانداردســازی در چرخ ـهی عمــر محصــول و رویکــرد
استانداردســازی وزارت دفــاع آمریــکا 1انجــام و ســپس یــک مــدل تطبیقــی بهمنظــور استانداردســازی فنــاوری و محصــول ارائــه شــده
اســت .ایــن مــدل بــر پایـهی ســه بعــد اصلــی اســتوار اســت :برنامــه ،فنــاوری و محصــول .در ادامــه ،هــر یــک از ابعــاد و مؤلفههــای
مــدل ،تبییــن و تشــریح شــده و در نهایــت فوایــد اجــرا و تحقــق آن جمعبنــدی میشــود .ایــن مــدل تطبیقــی ،در واقــع یــک الگــوی
اجرایــی پیشــنهاد میکنــد کــه کل چرخــه استانداردســازی فنــاوری و محصــول را بهبــود میبخشــد.

واژگان کلیدی:
استانداردسازی فناوری ، 2استانداردسازی محصول ، 3برنامهی استانداردسازی ، 4چرخهی عمر محصول ، 5محصول استاندارد.
 )1مقدمه

محصــول و بــدون درنظــر گرفتــن الزامــات خــاص چرخـهی

اهمیــت و ضــرورت استانداردســازی ســامانهها و محصــوالت

بهمنظــور دســتیابی بــه کیفیــت در عملکــرد ،کاهــش

هزینههــای چرخــهی عمــر و زمــان تحویــل محصــول،
بــر کســی پوشــیده نیســت .انتخــاب رویکــرد درســت
استانداردســازی بــا توجــه بــه نقــش آن در چرخــهی
عمــر محصــول بهمنظــور تولیــد محصــول اســتاندارد از

چالشهــای مهــم و اساســی اســت کــه همــواره ذهــن

صنعتگــران و کاربــران صنایــع مهــم کشــور را بــه خــود
مشــغول ســاخته اســت .تمرکــز بــر استانداردســازی

محصــول نهایــی بــدون توجــه بــه مجموعههــا،
زیرمجموعههــا و ســطوح پایینتــر اجــزای پیکربنــدی
4. Standardization Program
5. Product Life Cycle

عمــر هــر یــک از گروههــای محصولــی ،یکــی از مســائل

عمــدهی استانداردســازی محصــول اســت .ایــن مســئله،
بعضــاً موجــب بــروز عــدم هماهنگــی و ســازگاری میــان
الزامــات ســامانه محصــول بــا ســطوح پایینــی اجــزای

پیکربنــدی آن ،عــدم هماهنگــی الزامــات محصــول بــا دانش
و فناوریهــای موجــود و الزامــات و شــرایط موجــود در

کشــور اســت .یکــی از دالیــل بــروز ایــن مســئله عــدم وجود

برنامـهی یکپارچــه ،هماهنــگ و مــدون در استانداردســازی
اســت .برنامـهای که شــامل تمامــی الزامــات برای دســتیابی

بــه یــک نتیجــهی مطلــوب کــه همــان تولیــد محصــول

اســتاندارد اســت ،میباشــد .در ایــن راســتا ،اســتفاده از
1. Department of Defense
2. Technology
3. Product

الگوهــا و مدلهــای ســازمانهای معتبــر استانداردســازی

قابليــت نگهــداري و تعميــر و ...را در طــول عمــر تعريــف

مناســبی باشــد .ایــن مقالــه بــا ماهیــت توصیفــی ـ تحلیلــی

 )2-2مشخصه

در دنیــا ماننــد وزارت دفــاع آمریــکا میتوانــد راهنمــای
ســعی دارد تــا در ابتــدا بــا مطالعــهای تطبیقــی ،رویکــرد
استانداردســازی وزارت دفــاع آمریــکا را مــورد بررســی و
مداقــه قــرار داده ،و پــس از تجزیــه و تحلیــل آن ،یــک

مــدل تطبیقــی بهمنظــور استانداردســازی فنــاوری و

استانداردســازی دنیــا اســتفاده شــده اســت.

ســندی کــه بــرای پشــتیبانی از فراینــد اکتســاب تدویــن
میشــود و الزامــات فنــی ســامانهها ،زیرســامانهها،

مجموعههــا ،اجــزا ،اقــام ،تجهیــزات ،فرایندهــا و  ...را

تعییــن کــرده اســت .همچنیــن معیارهایــی را نیــز بــرای

تعییــن اینکــه آیــا ایــن الزامــات بــرآورده شــدهاند یــا
نــه ،مشــخص میکنــد .تمــام مشــخصهها میتواننــد

بهصــورت مشــخصهی عملکــردی و یــا تفصیلــی تدویــن
شــوند .مشــخصههای عملکــردی و یــا تفصیلــی کــه

 )2تعاریف

الزامــات و روشهــای آزمــون مشــترک گروهــی از

 )1-2محصول استاندارد

ســامانهها ،زیرســامانهها ،مجموعههــا ،اجــزا ،قطعــات،

 )1-1-2محصولي استاندارد است كه:

•     بــا فرایندهــاي اســتاندارد ،طراحــي ،توليــد و آزمــون

شــده است.

•     تحــت یــک ســامانهی مديريــت شــدهی اســتاندارد،

طراحــي ،توليــد و آزمــون شــده اســت.

•     با مواد اوليهی استاندارد ،توليد شده است.

شــدهاي كــه بــه نوب ـهی خــود اســتاندارد هســتند ،توليــد
شــده اســت.

•     بــا تجهيــزات اســتاندارد و كاليبــره ،مــورد ارزيابــي

انطبــاق قرارگرفتــه اســت.

•     عالوهبــر عملكــرد صحيــح و دارا بــودن ويژگيهــاي

فيزيكــي مطلــوب ،از دوام ،اســتحكام ،قابليــت اطمينــان و

عمــر الزم نيــز برخــوردار اســت.

 )2-1-2بهعبــارت ديگــر طيكــردن موفقيتآميــز

آزمونهــاي عملكــردي و فيزيكــي در شــرايط نرمــال بــراي

احــزار صالحيــت ،كافــي نيســتند.

شــرايط انبــارش ،حمــل و نقــل ،كاربــري ،نگهــداري و تعمير

اســتانداردی دارد ،كــه اگــر توســط مصــرف كننــده رعايــت

شــود ،قابليتهايــي ماننــد :ويژگيهــاي عملكــردي در
شــرايط مختلــف ،قابليــت اطمينــان ،قابليــت حمــل و نقــل،
3. Interface Characteristics
4. Detail Specification

مشــخصههای عمومــی شــناخته میشــوند[.]1

 )3-2مشخصهی عملکردی

2

مشــخصههای عملکــردی الزامــات فنــی را بههمــراه

معیارهــای صحهگــذاری آنهــا تعییــن میکننــد .امــا

ایــن مشــخصهها روشهــای دســتیابی بــه نتایــج حاصــل
از الزامــات تعریــف شــده را تعییــن نمیکننــد .بهطــور

عمومــی مشــخصههای عملکــردی ،الزامــات کارکــردی و

عملکــردی محصــول ،محیــط عملیاتــی آن و ویژگیهــای

واســطهای یــا تعاملــی 3و قابلیــت تعویضپذیــری آن را
تعییــن میکننــد .بــا اســتفاده از مشــخصههای عملکــردی،
تولیدکننــده ایــن آزادی عمــل را دارد کــه خــود تصمیــم

بگیــرد کــه چگونــه ایــن الزامــات را بــه بهتریــن صــورت
محقــق نمایــد [.]1

 )4-2مشخصهی تفصیلی

4

مشــخصههای تفصیلــی الزامــات طراحــی را تعییــن میکنند.

ایــن الزامــات شــامل مــواد مــورد کاربــرد ،چگونگی دســتیابی

بــه یــک الــزام مشــخص ،یــا چگونگــی ســاخت و تولیــد
اقــام هســتند .مشــخصهی تفصیلــی شــامل کلیـهی الزامــات
موجــود در مشــخصهی عملکــردی اســت [.]1

1. Specification
2. Performance Specification
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•     بــا اســتفاده از زيرســامانههای توليــد شــده /خريداري

مــواد ،تجهیــزات و  ...را شــرح میدهنــد ،بهعنــوان
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و مطالعــات رونــد استانداردســازی در ســازمانهای معتبــر

1
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محصــول ارائــه نمایــد .در ایــن مقالــه از روش کتابخان ـهای

شــده ،احــراز خواهــد نمــود.

 )5-2مهندسی سیستم

و پیکربنــدی سیســتم دلخــواه ،تبدیــل مینمایــد [.]2

1

توالــی منطقــی از فعالیتهــا و تصمیمهایــی کــه یــک نیــاز

عملیاتــی را بــه توصیفــی از پارامترهــای عملکــردی سیســتم
نگهدارﻱ و وارهایی
فاز نگهداری
وارهایﻲ
فاز

استقرار
تولید وو استقرار
فاز تولید
فاز

فراینــد مهندســی سیســتمها از دیــدگاه  2DODطبــق
شــکل ( )1اســت.

سیستم و
فازتوسعه ی
فاز
توسعهﻲ سیستم
تصدیق آن

مفهوم و
توسعه ی
فاز فاز
فناورﻱ
مفهوم و
توسعهﻲ
فناوری

و تصدیق آن

ارائه مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری

شکل  :1فرایند مهندسی سیستم[]2
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 )3اهمیــت کاربــرد اســتانداردها و مشــخصهها در
چرخ ـهی عمــر محصــول
اســتانداردها اصــول ثابــت شــدهای بــرای تعییــن الزامــات
فنــی در چرخ ـهی عمــر محصــول جهــت اجتنــاب از عــدم

انطباقهــا هســتند و تضمیــن مینماینــد کــه کمینــه
الزامــات بــرآورده میشــوند .اســتانداردهای عمومــی نیــز

میتواننــد هزینههــای پیادهســازی و بازرســی و تــدارکات

عمومــی و  ...را کاهــش دهنــد .اســتانداردها و مشــخصهها
در طــول چرخ ـهی عمــر محصــول بــرای تعییــن الزامــات

طراحــی ،مــواد و مشــخصههای فراینــد ،روشهــای
آزمــون و ویژگیهــای تعاملــی 3محصــول بــهکار میرونــد.

اســتانداردها بهعنــوان الزامــات و خطــوط راهنمایــی
بــرای طراحــی ،ســاخت ،صحهگــذاری ،تصدیــق ،پذیــرش،

عملیــات و نگهــداری و تعمیــر بــهکار میرونــد .یکــی از
اســناد اســتاندارد در چرخ ـهی عمــر محصــول ،مشــخصهها

هســتند [.]3

ســند مشــخصه بهعلــت اهمیــت کاربــردی کــه دارد در
اســتانداردهای مهندســی سیســتم بهصــورت کامـ ً
ا روشــن

و صریــح تعریــف شــده اســت .در ادامــه بــه بررســی نقــش
مشــخصهها و انــواع آن در چرخــهی عمــر محصــول

خواهیــم پرداخــت.

شــایعترین علــت بــروز مشــکالت در فــاز طراحــی و
توســعهی محصــول ،بــروز اشــکال در فراینــد تکویــن

مشــخصهی محصــول اســت .در حــال حاضــر درک کاملــی
از اهمیــت مشــخصههای محصــول در ایجــاد چارچوبــی
3. Interface Characteristics

بــرای فــاز طراحــی و توســعه وجــود نــدارد .بــر همــگان

واضــح اســت کــه هزینههــای جبــران نقــص در چرخ ـهی
توســعهی محصــول بــه شــرط اینکــه در مراحــل اولیــه

شناســایی و رفــع شــوند ،حداقــل اســت درحالیکــه

اگــر نواقــص موجــود در مشــخصهها بهموقــع شناســایی
و رفــع نشــوند ،بهطــور متوســط هزینههــای بیشــتری

بــرای تعمیــر و اصــاح بــه سیســتم تحمیــل میشــود.
بــا ایــن وجــود ،هنــوز اهمیــت و ارزش مشــخصهها
در جهتدهــی بــه توســعه و آزمــون محصــول نادیــده

گرفتــه میشــود .ایــن مســئله بهصــورت یکــی از مــوارد
زیــر ظاهــر میشــود .اول وجــود ایــن برداشــت اشــتباه
کــه مشــخصهها فقــط مــورد نیــاز مدیریــت یــا مشــتری
اســت و بــه طراحــی ،توســعه و آزمــون ســامانه ربطــی

نــدارد .دوم ،درک اشــتباه از کاربــرد ایــن ســند کــه موجــب
میشــود عالوهبــر تعییــن الزامــات فنی،کلیــهی الزامــات
روش طراحــی نیــز در آن تعییــن شــود .نخســتین مشــکل
منجــر بــه توســعه ،بــدون گرایــش کافــی بــه صحهگــذاری

طراحــی میشــود ،کــه خــود موجــب بــروز مشــکالت حــاد

در برنامههــا بعــد از فــاز توســعهی آنهــا میشــود .ایــن
مــوارد مســتلزم صــرف انــرژی بیــش از حــد در طراحــی
ســامانهها توســط مهندســین بهجــای اجــرای الزامــات

اســت .دومیــن مشــکل منجــر بــه تفصیــل بیــش از حــد
مشــخصهها شــده ،کــه اغلــب موجــب عــدم بهروزرســانی
آنهــا و انجــام درســت آزمونهــا میشــود [.]4

نتیجــهی نهایــی اینکــه اغلــب ،افزایــش قابــل توجهــی

در هزینــه ،زمــان و ریســک فنــی برنامــه رخ میدهــد.
1. Systems Engineering
2. Department of Defense

در ســامانههای پیچیــده کــه زیرســامانههای متعــدد دارنــد،

بــرآوردن الزامــات طراحــی را شــرح میدهنــد .آمادهســازی

اســت [.]4

ســادهتر مشــخصهها تعییــن میکننــد کــه ســامانه چــه کاری

مشــخصه قســمتی از فرایند مهندســی سیســتم اســت .به بیان

تدویــن و نگهــداری مجموعـهی کاملــی از مشــخصهها الزامــی

را بایــد انجــام دهــد ،چقــدر صحیــح و کامــل آن کار را بایــد

 )1-3نقش مشخصه

انجــام دهــد ،و چگونــه میتوانــد کاری را کــه انجــام میدهــد،

الزامــات فنــی بــرای بیــان اینکــه چــرا نیــاز بــه توســعه داریــم،

صحهگــذاری کنــد .در شــکل ( ،)2جایــگاه مشــخصهها و

تعییــن میشــوند .مشــخصهها بــرای تعییــن اینکــه ســامانه

نقــش مشــخصههای ســطوح باالتــر محصــول در توســعهی

چــه کارهایــی را بایــد از طریــق الزامــات فنــی (کارکــرد،

عملکــرد ،و واســط) انجــام دهــد ،تدویــن میشــوند .اســناد
طراحــی (نقشــهها ،فهرســتهای مرتبــط و  )...روشهــای
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واسطسامانه
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محصول
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الزاماتالزامات
محصول

محصول
آموزش
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آموزش
الزامات
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آزمون محصول
الزامات آزمون
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الزامات توسعه

زیرسامانهها
ها
واسط زیرسامانه
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یادداشت:
 .1الزامــات توســعهی محصــول ،الزامــات آزمــون محصــول ،الزامــات آمــوزش محصــول و الزامــات وارهایــی محصــول توســط
مشــخصهها تعریــف میشــوند .ایــن مشــخصهها خروجــی کارکــرد فراینــد طراحــی ســامانه هســتند.
 .2مشــخصههای ســامانهی محصــول ،مبنــای توســعهی الزامــات مشــخص محصــول نهایــی و زیرســامانههای مربــوط بــه
آن هســتند .مشــخصهی هــر زیرســامانه نیــز مبنــای توســعهی ســطوح پایینتــر بعــدی اســت.
 .3مشــخصهها ،ویژگیهــای الزامــی محصــول نهایــی یــا گروهــی از محصــوالت را توصیــف میکننــد .ایــن ویژگیهــا
شــامل مــوارد زیــر هســتند:
• الزامات کارکردی و عملکردی،
• الزامات واسط،
• محیط عملکردی محصول،
• ویژگیهای فیزیکی و خصوصیات محصول،
• مبنای ارزیابی نمونههای آزمون،
• روشهای صحهگذاری محصول،
• کاربرد مورد نظر،
• الزامات پشتیبان محصول.]5[ 1
1. Enabling Product
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شکل  :2جایگاه انواع مشخصهها []5
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مشــخصههای ســطوح پایینتــر محصــول نمایــش داده شــده

 )2-3تدویــن مشــخصهی عملکــردی بهجــای

مشــخصهی تفصیلــی در فــاز طراحــی اولیــه

یــا دانــش و فنــاوری ســاخت محصــول را بهطــرز ضعیفــی

2

 )1-2-3چــرا نیــاز بــه تدویــن مشــخصهی عملکــردی

وجــود دارد

بهطــور کلــی مشــخصهها بــرای انتقــال الزامــات فنــی
مشــتری بــه تولیدکننــده بــهکار میرونــد .مشــخصهها،
الزامــات عملیاتــی را بــه زبــان فنــی تولیدکننــده ترجمــه

میکننــد .اینکــه )1 :مشــتری چــه چیــزی را بهعنــوان

ارائه مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری

محصــول قابــل قبــول در نظــر دارد؛  )2قابــل قبــول بــودن

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

28

یــک محصــول ،چگونــه تعییــن میشــود .هــر مشــخصه

کــه بتوانــد تــا انــدازهای ایــن دو مــورد را مشــخص نمایــد،
مناســب اســت .امــا مشــکل زمانــی بــروز میکنــد کــه

مشــخصههایی بــهکار ببریــم کــه بــه ســازنده چگونگــی

ســاخت محصــول را نیــز الــزام کنــد .بعضــی اوقــات تصــور
میکنیــم کــه دقیقــاً میدانیــم چگونــه یــک محصــول
مــورد نیــاز بایــد ســاخته شــود .درحالیکــه بــا اســتفاده
از یــک مشــخصهی تفصیلــی بهطــور خــودکار امــکان

دســتیابی بــه یــک محصــول بهبودیافتــه ،کــم هزینــه و

یــا بــا قابلیــت اعتمــاد بیشــتر را محــدود میکنیــم .زیــرا
در واقــع قابلیــت تولیدکننــده را جهــت ابــراز خالقیتــش
محــدود کردهایــم .مشــکل ،زمانــی بحرانیتــر میشــود
توسعهﻱ مشخصه


تفصیلﻲ از روﻱ

مشخصه عملکردﻱ

کــه مــا کامــ ً
ا چگونگــی ســاخت محصــول را نمیدانیــم
انتقــال دادهایــم .در نتیجــه بــا تعییــن چگونگیهــا در
مشــخصه خســارت جــدی متحمــل شــدهایم؛ و ایــن علــت

قانعکننــدهای اســت بــرای اینکــه چــرا مــا نیــاز بــه تدویــن
مشــخصههای عملکــردی در مراحــل ابتدایــی فــاز طراحــی

داریــم .مشــخصههای عملکــردی بــه الزامــات غیرضــروری

(چگونگیهــا یــا الزامــات تفصیلــی) نمیپــردازد و بــه
تولیدکننــده ،آزادی عمــل تعییــن بهتریــن روش بــرآوردن
نیــاز مشــتری را میدهــد .روی واژهی "غیرضــروری" تأکید
2

میشــود ،زیــرا بعضــی از الزامــات تفصیلــی در مشــخصهی

عملکــردی ضــروری هســتند .زمانــی کــه الزامــات واســط را
3

بیــان میکنیــم نیــاز بــه تفصیــل بیشــتری در مشــخصهی
عملکــردی داریــم .در مشــخصهی عملکــردی الزامــات
بهگون ـهای تعییــن میشــود کــه محــدوده یــا حــدود بــاال
یــا پاییــن یــک مشــخصه بهجــای مقادیــر قطعــی مشــخص
شــود ،تــا بــرای تیــم طراحــی ایجــاد محدودیــت نکنــد [.]6

 )2-2-3مراحل تکامل الزامات فنی

در شــکل ( )3مراحــل تکامــل الزامــات فنــی محصــول و

اولویــت تدویــن مشــخصههای عملکــردی و تفصیلــی

نمایــش داده شــده اســت [.]6

مشخصهﻱ عملکردﻱ

تدوین

(ترجمهﻱ نیاز عملیاتﻲ به یک

مشخصه عملکردﻱ)

 )1تبیین مأموریت
 )2تعیین الزامات عملیاتﻲ

شکل  :3مراحل تکامل الزامات فنی []6

 )4برنامه استانداردسازی دفاعی وزارت دفاع آمریکا

3

فراینــد استانداردســازی در برنام ـ ه استانداردســازی دفاعــی
وزارت دفــاع آمریــکا بــا تأکیــد و تمرکــز بــر استانداردســازی
محصــوالت و فناوریهــا و بــا اســتفاده از مشــخصهها و

اســتانداردها و از طریــق همــکاری و مشــارکت صنایــع در

توســعهی اســتانداردها صــورت میپذیــرد.

در وزارت دفــاع آمریــکا ،استانداردســازی بــه مثابــه
یــک توانمندســاز راهبــردی اســت کــه از طریــق برنامــه
3. Interface Requirement
4. Defense Standardization Program

استانداردســازی دفاعــی کشــور در تحقــق اهــداف و

چشــمانداز مشــترک دفاعــی نقــش اساســی دارد.
استانداردســازی بهمنظــور آمادگــی عملیاتــی نیروهــای
دفاعــی انجــام میشــود و تجهیــزات و تســهیالت دفاعــی

کشــور را بیــش از پیــش هماهنــگ در عملکــرد ،قابــل
اطمینــان ،و ســرآمد در فنــاوری میســازد.

مطابــق بــا اهــداف تبییــن شــدهی برنامــه استانداردســازی
دفاعــی آمریــکا ،بهبــود آمادگــی عملیاتــی نظامــی از طریــق
1. Preliminary Design
2. Unnecessary

نیــل بــه قابلیــت عملکــرد داخلــی ســامانهها ،زیرســامانهها

وســیعی از محصــوالت ،تجهیــزات ،قطعــات ،مــواد،

تنــوع اقــام تأمیــن شــده ،بهبــود قابلیــت اطمینــان،

آنهــا در مشــخصهها ،اســتانداردها ،نقشــههای مهندســی

و تجهیــزات ،بهبــود پشــتیبانی لجســتیکی از طریــق کاهش
قابلیــت نگهــداری و تعمیــر و ایمنــی ســامانهها و اقــام

تأمیــن شــده ،مدرنیــزه کــردن ســامانهها ،زیرســامانهها
و تجهیــزات موجــود از طریــق جایگزینــی فناوریهــا و

قطعــات جدیــد قابــل حصــول اســت [.]7

فرایندهــا و روشهایــی را در برمیگیــرد کــه الزامــات
و ســایر اســناد اســتاندارد بیــان شــد ه و یگانهــای تهیــه

و تدویــن اســناد اســتاندارد در  DODمســئولیت تهیــه و
تدویــن آنهــا را برعهــده دارنــد .هــدف اصلــی تمامــی ایــن

اقدامــات دســتیابی بــه یــک رویــه استانداردســازی معیــن

ارتقــای فرایندهــا و روشهــای تجــاری اســتاندارد ،کاهــش

هزینههــای آموزشــی و بهبــود الزامــات مهندســی
ســامانهها قابــل حصــول اســت [.]7

رویههــا و خطمشــیهای استانداردســازی  DODبهطــور

متمرکــز توســط دفتــر برنامــه استانداردســازی دفاعــی

1

( )DSPOو بــا کمــک دفاتــر دپارتمانــی استانداردســازی

2

کاهــش چرخـهی زمانــی اقدامــات دفاعــی ،از طریــق کاربرد

( )DepSOsدپارتمانهــای نظامــی و آژانسهــای دفاعــی

شناســایی الزامــات تعویضپذیــری و قابلیــت عملکــرد

و غیرنظامــی مدیریــت میشــود .فراینــد تصمیمســازی و

اقــام اســتانداردی کــه دســترسپذیری باالیــی دارنــد و

در ارتبــاط بــا ســایر اجــزای ســامانه ،کــه جایگزینــی
فناوریهــای نویــن را تســهیل میســازند ،قابــل حصــول

اســت [.]7

استانداردســازی دفاعــی ،فراینــدی اســت کــه از ابــزار
متعــددی ماننــد مهندســی سیســتمها جهــت شناســایی

پارامترهــای فنــی الزم بــرای اکتســاب ،پشــتیبانی و

بهرهبــرداری از ســامانهها و اقــام دفاعــی در سرتاســر

چرخــه عمــر محصــول اســتفاده میکنــد .خروجــی یــا

نتیجــهی ایــن برنامــه در واقــع تصمیمــات راهبــردی،
مشــخصهها و پارامترهــای فنــی اســت کــه بــرای
ســامانهها ،زیرســامانهها و اقــام دفاعــی تعریــف میشــود.

ایــن تصمیمــات در قالــب انــواع اســناد اســتاندارد ثبــت و

مســتند میشــوند [.]7

آنچــه روشــن اســت اینکــه برنامــه ،ســاختار و فراینــد
استانداردســازی در وزارت دفــاع آمریــکا کامــ ً
ا روشــن،
شــفاف و تعریــف شــده اســت و ایــن امــر خــود یکــی از

نقــاط قــوت استانداردســازی در ایــن کشــور اســت.

در واقــع ،برنامــهی استانداردســازی دفاعــی ،گســترهی
4. federal supply classes
5. standardization areas

تصمیمگیــری در زمینـهی استانداردســازی و مستندســازی

آنهــا نیــز توســط یگانهــای مدیریــت استانداردســازی

بهصــورت غیرمتمرکــز انجــام میشــود.
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مســئولیتهای مدیریــت استانداردســازی در  DODبــه دو

بخــش محصــول و فنــاوری تقســیم میشــود .محصــوالت

بــه گروههــای مشــخصی بــه نــام "گروههــای کاالی
فــدرال" )FSGs( 3و در ردههــای پایینتــر ،گروههــا بــه

"کالسهــای کاالی فــدرال" )FSCs( 4تقســیم میشــوند [.]8

فهرســت و عناویــن گروههــای کاالی فــدرال در جــدول ()1

ارائــه شــده اســت .فناوریهــا ماننــد فاکتورهــای انســانی،

ایمنــی ،فنــاوری اطالعــات و آزمونهــای غیرمخــرب
و  ...در  43دســته بــه نــام "نواحــی استانداردســازی"

5

طبقهبنــدی شــدهاند .عناویــن نواحــی استانداردســازی

در جــدول ( )2ارائــه شــده اســت .همچنیــن بــرای اقــام
خــاص یــک دپارتمــان نظامــی مجــزا از برنامــه ،تشــکیل
میشــود کــه مســئولیت استانداردســازی در آن ناحیــه را

بــر عهــده دارد .ماننــد ناحیــهی الکترونیــک هوایــی کــه
1. Defense standardization program office
2. departmental standardization offices
3. federal supply groups

ارائه مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری

مســیر دســتیابی بــه اهــداف مذکــور در برنامــهی

نیــروی زمینــی ،هوایــی ،دریایــی و ســایر یگانهــای نظامــی
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افزایــش اســتفاده از فرایندهــا و ســامانههای بــاز مشــترک،

و آزمــون محصــوالت و کنتــرل موجــودی اقــام اســت [.]7

تعــداد قطعــات غیراســتاندارد ،افزایــش رقابتپذیــری،

و همچنیــن کاهــش هزینههــای دوبــارهکاری در توســعه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

همچنیــن کاهــش هزینههــای کلــی از طریــق کاهــش

و رســمی بــرای تمامــی موضوعــات در وزارت دفــاع بــوده

یــک ســازمان مســتقلی در نیــروی هوایــی ،مســئولیت

"یگانهــای مشــارکتکننده"" ،2یگانهــای راهبــر

را برعهــده دارد .توســعه مشــخصهها ،اســتانداردها و

خــود شــامل "یگانهــای پذیرشکننــده"" ،5یگانهــای

استانداردســازی" ،3یگانهــای مدیریــت اســناد 4ـ کــه

کنتــرل تمامــی اقدامــات استانداردســازی در ایــن زمینــه

بازنگــر" هســتند ـ "یگانهــای کاهشدهنــدهی اقــام

ســایر اســناد توســط ســازمانهایی انجــام میشــود

6

(کاالهــای فــدرال)" 7در امــر برنامهریــزی ،مدیریــت و تهیــه

کــه "یگانهــای تدوینکننــده" 1نــام دارنــد .مســئولیت

تحلیلهــا ،طرحهــا و اســتانداردهای موضوعــات محصــول و

یگانهــای تدوینکننــده ایــن اســت کــه اســناد اســتاندارد

فنــاوری بــه یگانهــای تدوینکننــده کمــک میکننــد [.]8

مــورد نیــاز را توســعه داده ،نگهــداری و هماهنــگ نمــوده

ســاختار مدیریتــی برنامــه استانداردســازی دفاعــی در

و از بــرآورده شــدن الزامــات مأموریتــی اطمینــان حاصــل
نماینــد .البتــه ســازمانهای دیگــری نیــز بهعنــوان

ارائه مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری

دفتر برنامه استانداردسازی دفاعیDSPO -
شورای عالی استانداردسازی دفاعی
دفتر استانداردسازی در دپارتمانهای دفاعی
DepsOs
یگان های کاهش دهنده اقالم (کاالهای فدرال)IRA -
یگان های راهبر استانداردسازیLSA -
یگان های مدیریت اسنادDMA -
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شــکل ( )4ارائــه شــده اســت.

وظایف DSPO

 .2حل و فصل موضوعات میان سازمانیDSP

 .1اشاعه خطمشیها و رویهها و راهنماییها

وظایف شورای عالی
استانداردسازی دفاعی

 .1همکاری در توسعه خطمشیها و رویههای DSP
 .2ایجاد جهتگیریهای راهبردی
 .3حل و فصل موضوعات میان سازمانیDSP

وظایف DepsOs

 .1برنامه ریزی ،مدیریت و پایش DSP
 .2انتصاب مسئولیتهای استانداردسازی در دپارتمان یا موسسه

وظایف IRA

انجام مطالعات مربوط به کاهش اقالم (کاالها)

وظایف LSA

 .1مدیریت موضوعات استانداردسازی DSPها در  FSCو یا Areaی مربوطه
 .2تمرکز فنی بر  FSCو یا Areaی مربوطه
 .3اطمینان از پیادهسازی خطمشیهای DSP
 .4تصویب پروژههای استانداردسازی

وظایف DMA

 .1مدیریت اقدامات استانداردسازی در یگانها
 .2تمرکز فنی بر اسناد استاندارد
 .3پیادهسازی خطمشیهای DSP
 .4تهیه و تدوین یا پذیرشاسناد استاندارد
 .5بازنگری اسناد استاندارد

شکل  :4ساختار و سازماندهی برنامه استانداردسازی دفاعی در وزارت دفاع آمریکا []7

1. preparing activity
2. participating activity
3. lead standardization activity
4. document management activity
5. adopting activity
6. review activity
7. Item Reduction Activity

طبــق تعریــف ،مهندســی سیســتم ابــزاری بــرای تبدیــل

بــا توجــه بــه موضوعاتــی کــه در زمینــهی محصــول و

مشــخصههای عملکــردی محصــول اســت و ایــن رویکــرد

قرارگرفتــه اســت ،میتــوان گفــت کــه وزارت دفــاع آمریــکا

یــک نیــاز عملیاتــی بــه پارامترهــای عملکــردی و تعییــن
تمامــی فازهــای چرخــهی عمــر محصــول از طراحــی
مفهومــی ،ســاخت و توســعه و نگهــداری تــا بهرهبــرداری

و وارهایــی محصــول را دربرمیگیــرد .لــذا بررســی نواحــی
استانداردســازی و بهعبــارت دیگــر استانداردســازی

چرخــه عمــر محصــول را پوشــشدهــد.

ارائــه کــرده کــه حاصــل چندیــن دهــه علــم ،تجربــه و
اقدامــات مســتمر و اثربخــش وزارت دفــاع آمریــکا در

حــوزه استانداردســازی اســت کــه میتوانــد مبنــا و پای ـهی
مناســبی بــرای مدلســازی و مفهومســازی علــم و فنــاوری

استانداردســازی محصــول قــرار گیــرد .البتــه هــر اقدامــی در

ایــن راســتا بایــد بــا توجــه بــه رونــد تغییــرات و تحــوالت

بــر ایــن اســاس طبقهبنــدی از نواحــی استانداردســازی

اخیــر برنامــه استانداردســازی دفاعــی آمریــکا و رویکــرد

اســت کــه در جــدول ( )3نمایــش داده میشــود.

همچنیــن نیــاز بومــی و صنعتــی کشــور صــورت پذیــرد.

موجــود مبتنیبــر چرخــه عمــر محصــول صــورت گرفتــه

تجاریســازی و توســعه و تقویــت شــبکه پیمانــکاران و

10

تسليحات

39

وسايل حمل و نقل و جابهجايي مواد

12

تجهيزات كنترل آتش

40

ريسمان ،كابل ،زنجير و اتصاالت مربوط

13

مهمات و مواد منفجره

14

موشكهاي هدايت شونده

41

تجهيزات تبريد (سردسازي) ،تهويه مطبوع و
سيركوالتور هوا

15

وسايل نقليه هوايي و اجزای سازهاي آنها

42

وسايل و تجهيزات مربوط به آتشنشاني ،نجات و ايمني
و مواد و تجهيزات حفاظت از محيط

16

اجزا و قطعات و متعلقات وسايل نقليه هوايي

43

پمپها و كمپرسورها

17

وسايل و تجهيزات بلندشدن ،فرودآمدن و خدمات
زميني وسايل نقليه هوايي (حمل و نقل و جابهجايي)

44

تجهيزات مربوط به كورهها ،نيروگاههاي بخار،
خشككنها و راکتورهاي هستهاي

18

وسايل نقليه فضايي (فضاپيماها)

45

وسايل و تجهيزات تأسيساتي ،گرمادهي و دفع زباله (پسماند)

19

كشتيها ،ناوچه ،سكوهاي شناور و باراندازهاي شناور

46

وسايل و تجهيزات عمليات تصفيه آب و فاضالب

20

وسايل و تجهيزات دريايي و كشتيها

47

لوله ،تيوپ ،شیلنگ و اتصاالت

22

وسايل و تجهيزات راهآهن

48

شيرهاي كنترل و سوپاپها

23

وسايل نقليه بدون چرخ كه روي بالشتك هوا حركت
ميكنند ،خودروهاي موتوري ،تريلرها و چرخدارها

49

وسايل و تجهيزات كارگاه تعمير و نگهداري

24

تراكتورها (شامل چرخدار و شنيدار)

51

ابزارآالتدستي

25

اجزا و قطعات وسايل و تجهيزات خودرويي

52

ابزارآالت اندازهگيري

26

تايرها و تيوبها

53

مواد ساينده و پيچ و مهره و سخت ابزارها

28

موتورها ،توربينها و اجزای مربوط

54

داربستها و سازههاي پيش ساخته

29

متعلقات موتورها

55

الوار ،محصوالت چوبي ،تخته سه ال و روكشهاي چوبي

30

وسايل و تجهيزات انتقال قدرت مكانيكي

56

مواد و مصالح ساختماني و سازهاي

31

ياتاقانها

58

تجهيزات مخابراتي ،كشف و تشعشعات همراستا

32

ماشينآالت و تجهيزات نجاري و چوب

59

اجزا و قطعات تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي

34

ماشينآالت فلزكاري

60

مواد ،قطعات ،مجموعهها و متعلقات فناوری انتقال نور
از طريق الياف شفاف (فيبر نوري)

35

تجهيزات خدماتي و تجاري

61

سيم الكتريكي و تجهيزات توليد قدرت و توزيع و انتقال آن

36

ماشينآالت صنايع ويژه

62

وسايل روشنايي و المپها و نگهدارنده و پايه و تجهيزات مربوط

37

تجهيزات و ماشينآالت كشاورزي

63

سامانههاي هشداردهنده ،عالمت دهنده و ايمني كشف خطر

38

تجهيزات ساخت و ساز و راهسازي ،معدن كاوي ،حفاري
و تعمير و نگهداري بزرگراهها

65

تجهيزات و ملزومات پزشكي ،دندانپزشكي و دامپزشكي

31
ارائه مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری

گروههای کاالی فدرال

عنوان گروه كاال

گروههای کاالی فدرال

عنوان گروه كاال

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

استانداردســازی موجــود در ایــن نواحــی ،میتوانــد الزامــات

الگــوی مناســبی بــرای استانداردســازی فنــاوری و محصــول

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

فناوریهــا در  DODنشــان میدهــد کــه موضوعــات

فنــاوری در برنامـهی استانداردســازی دفاعــی در دســتور کار

ارائه مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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گروههای کاالی فدرال

عنوان گروه كاال

66

دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي

ردیف

Area

عنوان

1

ISDA

استانداردهای بینالمللی مشترک متحد نیروی
زمینی (ناتو)

2

ISDD

استانداردهای بینالمللی مشترک متحد (ناتو)

3

ISDF

استانداردهای بینالمللی مشترک متحد نیروی
هوایی (ناتو)

4

ISDN

استانداردهای بینالمللی مشترک متحد نیروی
دریایی (ناتو)

5

ADMN

دادههای اجرایی

6

ATTS

استانداردهای فناوری اتوماتیک آزمون

7

AVCS

الکترونیک هوایی

8

CMPS

فناوری مواد کامپوزیتی

9

DCPS

استانداردهای پروتکل ارتباطات داده

DRPR

روشهای نقشهکشی
سامانه بازتولید دادههای مهندسی

66

دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي

67

تجهيزات عكسبرداري و فيلمبرداري

68

مواد و محصوالت شيميايي

69

وسايل و لوازم كمك آموزشي

70

تجهيزات پردازش اطالعات خودكار جهت کاربردهاي
عمومي (به انضمام تلفيق نرم و سختافزار) ،نرمافزار
ملزومات و تجهيزات پشتيباني

71

اسباب و اثاثيه

72

اسباب ،اثاثيه و مبلمان منزل و محلهاي تجاري

73

تجهيزات تهيه و سرو غذا

74

ماشين هاي اداري ،سامانههاي پردازش متون و
تجهيزات بايگاني از نوع بصري

10

75

لوازم و وسايل اداري

11

EDRS

76

كتابها ،نقشهها و ديگر نشريات

12

EGDS

سامانه داده مهندسی

77

وسايل و آالت موسيقي ،گرامافونها و راديوهاي نوع خانگي

13

EMCS

سازگاری الکترومغناطیسی

78

تجهيزات تفريحي و ورزشي

14

ENVR

الزامات محیطی

79

ملزومات و وسايل نظافت

15

FACR

الزامات طراحی و مهندسی تأسیسات و ساختمان

80

قلم موهاي نقاشي ،رنگها ،بتونهها و چسبها

16

FNCA

دادههای مالی

81

ظروف مخصوص كاالها (مخازن) ،بستهبندي و ملزومات
بستهبندي

17

FORG

آهنگری

83

منسوجات ،چرم ،پوستهاي خز ،لوازم مربوط به ساخت
كفش و دوخت لباس ،چادرها (خيمهها) و پرچمها

18

GINT

فناوری هوش جغرافیای فضایی

19

HFAC

فاکتورهای انسانی

84

البسه ،تجهيزات فردي و درجههاي نظامي

20

INST

استانداردهای فناوری اطالعات

85

لوازم آرايش

21

IPSC

استانداردهای پردازش اطالعات رایانهها

87

ملزومات كشاورزي

22

MCCR

منابع رایانهای بسیار حساس

88

موجودات (حيوانات) زنده

23

MECA

ریختهگری فلزات

89

مواد غذايي

24

MFFP

فرایندهای پرداختکاری و پوشش نهایی

91

سوختها ،مواد روانساز (روغنكاري و گريسكاري)،
روغنها و روغنهاي جال

25

MGMT

مدیریت

93

مواد ساخته شده غيرفلزي

26

MISC

گوناگون

94

مواد خام غيرفلزي

27

MSSM

استانداردها و روشهای مدلسازی و شبیهسازی

95

ميلهها ،ورقها و پروفيلهاي فلزي

28

NDTI

بازرسی و آزمون غیرمخرب

96

كانيها (سنگهاي معدن) ،مواد معدني و فراورده هاي
خام آنها

29

NUOR

تسلیحات هستهای

30

PACK

99

اقالم متفرقه

محافظت ،بستهبندی داخلی و خارجی و قابلیت
حمل و نقل

31

PASS

استانداردها و مشخصههای پشتیبان محصول

32

QCIC

بازرسی و کنترل/تضمین کیفیت

33

REPS

استانداردهای ایمنی کارکنان در معرض پرتوهای
رادیویی

34

SAFT

ایمنی سیستم

35

SESS

استانداردها و مشخصههای مهندسی سیستم

36

SOLD

لحیمکاری

37

STDZ

استانداردسازی

38

SPVT

فناوری وسایل نقلیه فضایی

39

TCSP

پشتیبانی فنی

40

TCSS

استانداردهای سیستم ارتباطات

جدول  :1گروههای کاالی فدرال و عناوین مربوط []11

ردیف

Area

عنوان

41

THDS

حدیده پیچ

42

THJM

اتصال حرارتی فلزات

43

TMSS

استانداردها و مشخصههای راهنمای فنی

جدول :2نواحی استانداردسازی و عناوین مربوط []9

چرخه عمر محصول

ISDA
ISDD
ISDF
ISDN
ADMN
PASS
MISC
SAFT
SESS
TCSP
TMSS
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 )5مدل مفهومی تحقیق
بــا توجــه بــه اصــول رویکــرد پیشگفتــه مــدل پیشــنهادی تحقیــق براســاس ســه بعــد و مفهــوم پایــه اســتوار اســت.
محصــول ،فنــاوری و برنامــه .مــدل مفهومــی تحقیــق در شــکل ( )5ارائــه شــده اســت .در ادامــه هــر یــک از ابعــاد و مؤلفههــای

آنهــا تبییــن و تشــریح میشــود.

FSGs

مأموریت

Areas
استانداردسازي

محصول

فناوري

برنامهاستانداردسازي

Standardization

استانداردسازي

راهبرد
اهداف
خطمشي
رویهها
ساختار

شکل  :5مدل مفهومی تحقیق (مأخذ :نگارنده)

ارائه مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری

جدول  :3طبقهبندی نواحی استانداردسازی بر اساس چرخه عمر محصول (مأخذ :نگارنده)

FSCs
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ISDA
ISDD
ISDF
ISDN
ADMN
CMPS
DRPR
ENVR
EMCS
EDRS
EGDS
FACR
HFAC
MISC
MSSM
SESS

ISDA
ISDD
ISDF
ISDN
ADMN
AVSC
ATTS
CMPS
DRPR
ENVR
EMCS
EDRS
EGDS
NDTI
QCIC
MISC
SAFT
SESS

ISDA
ISDD
ISDF
ISDN
ADMN
AVSC
ATTS
CMPS
DRPR
ENVR
EDRS
EGDS
EMCS
FORG
MECA
MISC
MFFP
NDTI
PACK
QCIC
SAFT
SESS
SOLD
THJM
THDS

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نواحی استانداردسازی

توسعهی مفهوم و فناوری

توسعهی سیستم
و تصدیق

تولید و استقرار

نگهداری و وارهایی

 )1-5مؤلفههای برنامه استانداردسازی

و فنــاوری باشــد.

 .3در برنامــه استانداردســازی بایــد ســاختار مدیریتــی،
مســئولیتها ،اختیــارات و انتصابــات کامــ ً
ا تعییــن و

 .1برنامــه استانداردســازی بایــد صریــح ،روشــن و مــدون
باشــد.

تعریــف شــوند.

 .2برنامــه استانداردســازی بایــد شــامل مأموریــت ،راهبــرد،

شــکل ( )6مؤلفههــای بعــد برنامــه استانداردســازی را

اهــداف ،خطمشــی ،رویههــای استانداردســازی محصــول

بهصــورت طــرحواره نشــان میدهــد.

ماموریت

ارائه مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری

خطمشی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

34

راهبرد

برنامه

رویهها

استانداردسازی

ساختار

اهداف

مدیریت

شکل  :6مؤلفههای برنامه استانداردسازی (مأخذ :نگارنده)

 )2-5مؤلفههای استانداردسازی فناوری

 .1سند طبقهبندی فناوریها در نواحی استانداردسازی مشخص با دامنهی کاربرد تعریف شده ،تدوین و اجرا شود.
 .2به هر یک از نواحی استانداردسازی یک گروه فنی -تخصصی استانداردسازی (تدوین و ارزیابی) اختصاص یابد.

 .3هــر یــک از نواحــی استانداردســازی متعلــق بــه یــک یــا چنــد فــاز از چرخـهی عمــر محصــول هســتند کــه توصیــه میشــود
بــا گروههــا و کالسهــای محصولــی کامـ ً
ا مرتبــط و هماهنــگ باشــند.
شکل ( )7مؤلفههای بعد فناوری را بهصورت طرحواره نشان میدهد.

طبقه بندی فناوری ها
در نواحی استانداردسازی
مشخص

)(Area Standardization

استانداردسازی
فناوری
تخصیص یک گروه فنی-
تخصصی استانداردسازی
به هریک از نواحی
استانداردسازی

استانداردسازی بر مبنای
چرخه عمر محصول

)(Area Standardization

شکل  :7مؤلفههای استانداردسازی فناوری (مأخذ :نگارنده)

 )3-5مؤلفههای استانداردسازی محصول

 .1ســند طبقهبنــدی محصــوالت در گروههــا و

کالسهــای مشــخص بــا دامن ـهی کاربــرد تعریــف شــده،
تدویــن و اجــرا شــود.

 .2بــه هــر یــک از گروههــا و در صــورت لــزوم بــه هــر یــک
از کالسهــای تعریــف شــده در هــر گــروه ،گروههــای فنــی
تخصصــی استانداردســازی (تدویــن و ارزیابــی) اختصــاص یابد.

استانداردسازی بر مبنای چرخه عمر محصول

محصــول بــر مبنــای ماهیــت محصــول انجــام شــود.

 .4در گروههــای فنــی -تخصصــی استانداردســازی عــاوه بــر
محصــول بــه الزامــات چرخــه عمــر محصــول نیــز توجه شــود.

شــکل ( )8مؤلفههــای بعــد محصــول را بهصــورت
طــرحواره نشــان میدهــد.

طبقه بندی محصوالت در گروه ها و
کالس های مشخص
) FSCSو(FSGS

استانداردسازی بر مبنای ساختار شکست
محصول (از سطح سامانه تا پایینترین
سطح پیکربندی محصول)

شکل  :8مؤلفههای استانداردسازی محصول (مأخذ :نگارنده)

 )6جمعبندی و نتیجهگیری
ارائ ـهی مــدل تطبیقــی بهمنظــور استانداردســازی فنــاوری
و محصــول نگارش شــده اســت .بررســی نقــش اســتانداردها
و مشــخصهها در چرخــهی عمــر محصــول نشــان داد کــه
اســتانداردها اصــول ثابــت شــدهای بــرای تعییــن الزامــات
فنــی در چرخ ـهی عمــر محصــول جهــت اجتنــاب از عــدم

انطباقهــا بــوده و تضمیــن مینماینــد کــه کمینــه الزامــات
بــرآورده میشــوند .مشــخصهها نیــز بهطــور کلــی بــرای

انتقــال الزامــات فنــی مشــتری بــه تولیدکننــده بــهکار
میرونــد .مشــخصهها ،الزامــات عملیاتــی را بــه زبــان

فنــی تولیدکننــده ترجمــه میکننــد .اینکــه )1 :مشــتری

چــه چیــزی را بهعنــوان محصــول قابــل قبــول در نظــر
دارد؛  )2قابــل قبــول بــودن یــک محصــول ،چگونــه تعییــن
میشــود .هــر مشــخصه کــه بتوانــد تــا انــدازهای ایــن دو

مــورد را مشــخص نمایــد ،مناســب اســت و مشــخصهی

عملکــردی محصــول نــام دارد .در ادامــه ،پــس از بررســی و
تحلیــل برنامــه استانداردســازی دفاعــی آمریــکا ،ســه رکــن

ســه رکــن عبارتنــد از :برنامــه ،فنــاوری و محصــول .بــر ایــن

اســاس ،مــدل تطبیقــی تحقیــق مطابــق بــا شــکل ( )5ارائــه

شــد .طبــق ایــن مــدل وجــود یــک برنامـهی مدون ،شــفاف
و منســجم ،استانداردســازی فنــاوری و استانداردســازی

محصــول ،ارکان یــک سیســتم استانداردســازی مطلــوب
معرفــی شــده اســت .برنامــه استانداردســازی ،یــک

برنامــهی جامــع ،منســجم و مــدون اســت کــه پایــه و
مبنــای دو بعــد دیگــر واقــع میشــود .بهعبــارت دیگــر

وجــود برنامــه ،پیشنیــاز تحقــق استانداردســازی فنــاوری
و محصــول اســت .برنامــهای کــه اهــداف و راهبــرد
مشــخصی بــرای استانداردســازی فنــاوری و محصــول
تبییــن و تدویــن کــرده ،خطمشــیهای شــفاف و مــدون

و ســاختار مدیریتــی یکپارچــه و جامعــی دارد کــه نــه تنهــا

بــر تمامــی فراینــد استانداردســازی مدیریــت میکنــد،
بلکــه برنامههــای استانداردســازی محصــول و فنــاوری
را نیــز برنامهریــزی ،راهبــری ،اجــرا و پایــش میکنــد

و بهبــود میبخشــد .بــا توجــه بــه اینکــه در برنامــه

استانداردســازی فنــاوری تمامــی نواحــی استانداردســازی
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محصــول از ســطح ســامانه تــا پایینتریــن ســطح پیکربنــدی
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تخصیص یک گروه فنی -تخصصی
استانداردسازی به هریک از گروهها و
کالسهای محصولی

 .3استانداردســازی در تمامــی ســطوح ســاختار شکســت

بــر مبنــای چرخ ـهی عمــر محصــول تعریــف ،طبقهبنــدی
و در قالــب یــک ســند مــدون میشــوند ،عالوهبــر

اینکــه مرزهــای کاری ،فنــی و تخصصــی هــر یــک از
نواحــی کامــ ً
ا مشــخص و متمایــز اســت ،برنامهریــزی و
ســازماندهی استانداردســازی نیــز بــه ســهولت قابــل اجــرا

خواهــد بــود .همچنیــن بــا تحلیــل فاصل ـهای کــه در ایــن
خصــوص میتــوان بــا تجــارب برتــر استانداردســازی دنیــا

انجــام داد ،متولیــان امــر بــه ســهولت ،قــادر بــه شناســایی

نقــاط ضعــف و خألهــای استانداردســازی موجــود خواهنــد
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یــک از گروههــا و کالسهــای محصولــی نیــز در قالــب
یــک ســند ،عالوهبــر دســتیابی بــه مزیــت فــوق ،موجــب

میشــود عالوهبــر رویکــرد استانداردســازی ســامانهمحور
بــه استانداردســازی ســطوح پایینتــر پیکربنــدی محصــول

نیــز توجــه شــود و باتوجــه بــه رویکــرد استانداردســازی در
چرخ ـهی عمــر محصــول ،ارتبــاط ،ســازگاری و هماهنگــی
میــان استانداردســازی فناوریهــای هــر یــک از گروههــا و

کالسهــای محصولــی بــا مشــخصههای محصــول مرتبــط،

برقــرار شــده و در ایــن خصــوص برنامهریــزی منســجمی
صــورت گیــرد کــه ایــن امــر در نهایــت منجــر بــه هماهنگی
و انطبــاق میــان الزامــات محصــول و فنــاوری مختــص آن
محصــول شــده و دســتیابی بــه یــک محصــول اســتاندارد را

ممکــن و محقــق میکنــد.
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