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عوامل افزایش بهره وري، کارآیي و اثر بخشي
در انجام پروژه هاي تحقیقاتي

قاسم تقي زاده

چکیده:

مدیران موفق برخالف پیچیدگي موجود در رهگیري و تعیین دقیق شاخص ها و عوامل بهره وري در پروژه هاي تحقیقاتي، در آغاز به 
طرح ریزي و برنامه ریزي آگاهانه می پردازند و سپس اقدام مي کنند. برخورداري شخص مدیر راهبر از یک بینش روشن و نگرشي منسجم و 
هماهنگ و همچنین سازماندهي و فراهم نمودن ساز و کارهاي مشخص جزو الزامات و عوامل افزایش بهره وري و همین طور کارآیي و اثر 

بخشي در پروژه هاي تحقیقاتي به شمار مي رود.
گذشته از این موارد، جلب مشارکت محققین و دست اندرکاران در سطوح مختلف در فرایندهاي برنامه ریزي، تصمیم سازي و جهت گیري 
یک پروژه تحقیقاتي نه تنها دستیابی به یک طرح مناسب را تضمین مي نماید، بلكه شور و نشاط و تعهد بیشتري را براي موفقیت طرح فراهم 

می سازد.

تاریخ دریافت: 91/3/15   
تاریخ پذیرش: 91/4/20

1- مقدمه
به جرات مي توان گفت که موضوعات و مباحثي همچون 
اندازه گیري بهره وري، کارآیي و اثر بخشي به دالیلي، در 
به  صنعتي  واحدهاي  دیگر  به  نسبت  تحقیقاتي  واحدهاي 
مراتب مشكل تر و پیچیده تر است. به این دلیل، تالش هاي 
بسیاري در جهت تعیین پارامترها و شاخص ها براي ارزیابي 
و تعیین بهره وري در پژوهشكده ها و واحدهاي تحقیقاتي 
انجام شده است . دالیل زیر ممكن است از جمله عوامل 
اصلي پیچیده تر شدن اینگونه مباحث در امر تحقیقات تلقی 

گردد:
1- تاثیر بیش از حد مسایل فكري و انگیزشي در اینگونه 

امور )تحقیقات(؛
2- عدم تشابه فعالیت هاي مختلف تحقیقاتي در تک تک 

زیرمجموعه هاي تشكیل دهنده یک محصول پیچیده؛

3- خطر و ریسک پذیري و احتمال تحقق کامل رسالت و 
مأموریت از پیش تعیین شده؛ 

و  تحقیقات  تكمیل  بودن  بر  زمان  و  شدن  طوالني   -4
تولیدي کردن هر آنچه که تحقیق شده؛

5- مقرون به صرفه نبودن و پیچیدگي در سنجش میزان 
منافع مالي اقتصادي و سایر منافع حاصل از آن ؛

و  مدیران  پشتیباني  در  نقص  و  صحیح  درک  عدم   -6
مسئوالن و ذي نفعان درخواست کننده پروژه هاي تحقیقاتي؛ 
به  توجه  با  فنآوري  ی  چرخه  و  عمر  بودن  محدود   -7
مولفه هاي  و  قطعات  رقابتي  و  رشد  به  رو  و  سریع  روند 
قطعات  اولیه،  مواد  از  اعم  محصول  یک  تشكیل دهنده 

الكترونیكي، فرایندهاي ساخت و...؛
و  فراز  در  محققین  رواني  و  روحي  ناپایدار  وضعیت   -8

نشیب هاي امر تحقیقات.

بهره وری، کارآیی، اثر بخشی، پروژه های تحقیقاتی
واژه هاي کلیدي:
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2- بهره وری
از نسبت خروجي حاصل شده به  بهره وري، عبارت است 
تحقیقات  امر  در  یافته  تخصیص  منابع  از  کارآ  بهره گیري 
واقعي  برونداد  نسبت  از  است  عبارت  کارآیي،  مي باشد. 
بدست آمده به برونداد استاندارد مورد انتظار و در نهایت اثر 
بخشي در فعالیت هاي تحقیقاتي، میزان موفقیت در تحقق 
اهداف و راهبرد تحقیقات یک محصول است. به بیان دیگر، 
تحقق  انتظار  مورد  نتایج  از  مجموعه اي  حد  چه  تا  اینكه 
خواهند  تحقیقاتي  فرایند  یک  بخشي  اثر  گویاي  یافته اند، 
کارآیي  و  بخشي  اثر  از  ترکیبي  وري  بهره  واقع،  در  بود. 
است  مرتبط  موفقیت  با   بخشي  اثر  زیرا  به شمار مي رود. 
و کارآیي، با به بكارگیري منابع صحیح، به موقع و به جا. 
و  کار  صحیح  دادن  انجام  یعنی  دیگر،کارایي  تعبیری  به 
اثربخشي یعنی انجام دادن کار صحیح است . پس در جایی 
که بحث هدف و دستیابی به آن است، با کارایی سر و کار 
داریم. یعنی کارایی چگونگی رسیدن به هدف است  که در 
آن نحوه انجام کار و کیفیت مطرح می باشد. در حالی که در 

اثربخشی با انتخاب اهداف درست سر و کار داریم.  
بهره وري و بهبود کیفیت، مفاهیمي هستند که مي توان آنها 
را به نحوي سودمند به هر گونه فرایندي اطالق نمود، خواه 
این فرایند امري مرتبط با یک واحد تحقیقاتي باشد و خواه 
با یک خط تولید. ایده اصلي این است که توجه مدیریت به 
مسایل و مشكالت بهره وري، کیفیت فرایندها در محصول 
و در تحقیقات معطوف گردد و نیز بر این امر اذعان شود  
که براي حل اینگونه مسایل، رویكردي خالقانه و راه هاي 

درست و کارآمدتري وجود دارد.
به  منجر  برنامه هاي  و  روش ها  اعمال  و  کارگیري  به 
بهره وري)اثر بخشي کارآیي( و بهبود مستمر کیفیت براي 
مدیران تحقیقاتي و محققین دست اندرکار پژوهش بر روي 
یک طرح پیچیده، بسیار سودمند خواهد بود. بدیهي است، 
تحقیقاتي  برنامه هاي  مدیریت  که،  نیست  معنا  بدان  این 
عمومًا به صورتي نامناسب و غیر منطقي اداره مي گردد. نكته 
مهم، این است که روش هاي مدیریت کارآمد را، مي توان 
تا حدي قابل قبول و عقالیي، تجزیه و تحلیل کرده و آنرا 
مدون نمود تا هر مدیر ناگزیر نشود به شیوه سلیقه اي و به 
کارگیري روش آزمون و خطا و بدون امعان نظر به تجربیات 

را  تمامي خط مشي هایي  پیشه گان،  دیگران وهم  وسوابق 
از  یكي   . بیابد  دوباره  است،  سومند  گروه ها  کار  براي  که 
موفقیت  به  منجر  است  ممكن  که  و شیوه هایي  رویكردها 
اعالم  و  ثبت  تدوین،  گردد،  تحقیقاتي  طرح  یک  عالي 
وري)کارآیي  بهره  برنامه هاي  معرفي  و  سیاست ها  اهداف، 

و اثر بخشي( و مولفه هاي تشكیل دهنده کیفیت مي باشد.

پروژه  بهره وري یک  3- عوامل موثر در 
تحقیقاتي 

افزایش  باعث  که  مهم  و  حیاتي  عامل  چند  به  اینجا  در 
پروژه تحقیقاتي  اثر بخشي در یک  و  کارآمدي  بهره وري، 
باال  ترکیبي  آوري  فن  و  پیچیده  محصول  یک  با  مرتبط 

اشاره می شود.

1-3- طرح ریزي و برنامه ریزي اثر بخشي 
و کارآیی

و  محققین  تحقیقاتي،  پروژه  یک  مدیر  که  اندازه  هر 
و  طرح  فرایند  درگیر  بیشتر  را  خود  دست اندرکاران 
برنامه ریزي نماید، موفقیت تیمي نیز به همان اندازه افزایش 
مي یابد. در طول فرایندها و حال و هواي روند پیشرفت زمان 
نتایج تحقیقات و  بودن  منتظره  دلیل غیر  به  اغلب  و کار، 
آزمایشات مرتبط به آن، شرایط تغییر مي کند. بنابراین، مدیر 
و همكاران وي باید انعطاف داشته و براي مسئولین اجرایي 
ارشد به نحوي فضاسازي نمایند که فرهنگ پیشرفت کلیه 
امور تحقیقاتي جریان یافته و در نهایًت صبوري در کسب 

نتایج مورد انتظار را از آنها محقق شود.
در حالیكه، مدیر مي بایست در تغییرات مهمي که در روند 
اساسي که دنبال مي شود، دخیل و  اجراي طرح هاي  و در 
رویكرد  اتخاذ  با  باید  نیز  محققین  باشد،  می  گیر  تصمیم 
تعاملي و تفاهمي خاص، اخالق و مالحظات تحقیقاتي را 
با نگاه بصیرانه و مدیرانه، فرایند تصمیم سازي را با مداقه 

اداره نمایند.
انجام یک طرح ریزي مناسب از سوی  مدیران یک پروژه 

تحقیقاتي مستلزم توجه به موارد زیر می باشد:
در  را  اندرکاران  دست  و  محققین  پیوسته،  و  همواره  الف( 

فرایند طرح ریزي تحقیقات درگیر نمایند؛
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ب( هدف گذاري واقع گرایانه و دقیقي را تعیین و تدوین 
نمایند؛

ج( در شرایط بازنگري اهداف، ماموریت... و سیاست تفاهم، 
تعامل و انعطاف را پیشه نمایند.

تدوین  و  تهیه  ریزي، مستلزم  برنامه  امر  تحقق  همچنین، 
که طرح  است  عملیاتي  ریزي  برنامه  سند  تصویب یک  و 
کلي اهداف کار، طراحي هر گونه فرایند سلسله وار منطقي 
عملیات، طراحي هر گونه آزمایشات، تعیین مسئولیت هاي 
را  ارزیابي کار  نهایتا بررسي و  اجرایي، گزارش دهي و در 
ترسیم مي نمایند. در هر حال، برنامه ریزي مبتني بر یک 
طرح ریزي راهبردی تحقیقاتي و برخوردار از زمان مشخص 
انساني و مالي معین یكي از ضروریات یک طرح  و منابع 
در  برنامه ریزي  بود.  خواهد  کارآمد  و  بخش  اثر  تحقیقاتي 
فعالیت هاي تحقیقاتي، از سه راه زیر بهره وري را افزایش 

مي دهد:
1- بهترین و بهینه ترین روش استفاده ممكن از محققین، 

اطالعات، تجهیزات و دیگر منابع را تضمین مي کند؛
تالش  و  کوشش  یک  قالب  در  را  فعالیت ها  انجام   -2

یكپارچه و منسجم تبدیل مي کند؛
3- مبنایي را براي سنجش و ارزیابي عملكرد و بهره وري 

بدست مي دهد.
در اینجا، برخي از ویژگي هاي یک برنامه تحقیقاتي بهره ور 

یادآور مي شد.
الف( تهیه و تدوین برنامه، از سوی مجري آن برنامه ؛

بندي  زمان  و  مالي  منابع  بر  منطبق  ي  ریز  برنامه  ب( 
واقع بینانه و مبتني بر تجربیات گذشته گان و هم پیشه گان؛

و  بندي  زمان  با  ارشد  مسئولین  و  دستان  باال  موافقت  ج( 
شرایط اجراي برنامه پیش از هر گونه اقدام عملي؛

شبكه اي،  قابلیت  پذیری،  انعطاف  پویایی،  باید  برنامه  د( 
ساخت یافتگی و نیز امكان بازنگري داشته باشد؛

هـ( بستر سازي و فرهنگ سازي الزم جهت تفهیم مدیریت 
ارشد سازمان نسبت به این موضوع که پروژه هاي تحقیقاتي 
همواره با سعي و خطا و شكست هاي مستمر و پیروزي هاي 
باید تفهیم کننده  برنامه  این رو،  از  مقطعي همراه هستند. 
تغییر و  یا  و  فرایندها  برخي  تكرار  بیني کننده  نیز پیش  و 

تعویض روند کار و فرایندهاي در حال انجام باشد؛ 

از  نیاز  اقالم مورد  آماد و تهیه  از قبیل  و( محدودیت هایي 
خارج از کشور، توانمندي هاي صنایع همكار و ... در برنامه 
باید به طور صحیح و دقیق مورد مداقه و امعان نظر قرارگیرد 
و  سازمان  که  پروژه  اجراي  شرایط  و  الزامات  همچنین  و 
مدیران ارشد باید متعهد به انجام آنها درزمان معین  به طور 

دقیق تعیین و مشخص شود.

2-3- سازماندهي متناسب با نوع و پیچیدگي 
یک پروژه تحقیقاتي 

چیده مان و سازماندهي صحیح و مناسب باعث سهولت امور 
و گردش روان، سریع و دقیق کارها و فعالیت ها مي گردد . 
در خصوص  افزایش بهره وري از طریق تعریف و طراحي 
معرفي  خاص  نكاتی  تحقیقاتي  پروژه  یک  سازماندهي 

مي شود:
انجام  مدیریتي جهت  کمترین سطوح  با  سازماندهي  الف( 

اثربخش فرایندها و عملیات؛
ب( گروه بندي فعالیت ها و تخصص هاي مرتبط و همچنین 

تعریف مشاغل و شرح وظایف و جایگاه ها؛
محققین  و  کارشناسان  توسعه  نظام  تدوین  و  طراحي  ج( 

درکنار توسعه و ترقي مدیران؛ 
د(بازسازي، بازنگري و سازماندهي به هنگام سازمان جهت 
افزایش شادابي، رفع موانع ارتباطي، تبیین و استقرار گردش 

کارهاي هوشمند؛
فعالیت هاي  چارچوب  در  سازمان  به  دقیق  نگاه   ) هـ 

پروژه  محور دریكایک جایگاه هاي کارشناسي؛ 
و( فعال شدن و تشكیل گروه ها و کمیته هاي فني تخصصي 
چابک، حل مساله و نیز طراحي جایگاه هاي گروهي متناسب 

با آن؛
ز( استقرار نظام هاي مشارکت فعال، پنج- اس، مكف و... 

براساس استانداردهاي  EFQM و TQM؛
امر  در  دیگران  تجربیات  و  سوابق  به  مدبرانه  نگاهي  ح( 

سازماندهي پروژه هاي تحقیقاتي دردیگر کشورها؛
ط( طراحي مشاغل مناسب و جایگاه هاي شناور به نحوي 

که کار به خودي خود موجب انگیزش شود.
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و  محققین  پرورش  و  آموزش   -3-3
دست اندرکاران امر تحقیقات

این امر، مستلزم تهیه سوابق مستندي از صالحیت مدیران 
تحقیقاتي، متخصصان، محققین وتكنسین هایي است که بر 
انجام کار  یا در حال  و  پروژه هاي مختلف کار کرده  روي 
می باشند. با اجراي امر آموزش و پرورش دست اندرکاران، 
تحقیقات  کلي  اهداف  با  بخشي  قسمتي  و  فردي  اهداف 

هماهنگ مي شود.
بهره ور در  ترقي  پروژه هاي تحقیقاتي، مسیرهاي  مدیران 
زمینه هاي علمي محققین خود را باید طراحي نمایند تا در 
کارکنان  محقق شود. یكي  بهره وري  افزایش  راستا  این 
دیگر از راه  هاي افزایش بهره وري در کارکنان، واگذاري 
کارهایي که توانایي هاي فرد را با موفقیت به چالش مي طلبد 
و از این راه نیل به شكوفایي و رشد را بیدار مي نماید. این 
امر، از طریق آموزش تخصصي حین کار و پرورش افراد از 
طریق حل مسایل چالشي و نیز چرخش شغلي با گسترش 
وظایف که در نهایًت به سوي یک وظیفه نهایي تخصصي 

شخص هدایت مي شود.

4-3- رهبري مدبرانه و هدایت کامیابانه
این اصل باعث ایجاد فضاي رواني مناسب از طریق:

الف( فراهم کردن فرصت براي تالش و سعي کلیه محققین 
و دست اندرکاران درگیر در یک پروژه تحقیقاتي؛ 

ب( فراهم کردن فضاي مناسب شغلي با ثبات؛
ج( الگوبودن از نظر سابقه، تجربه، درستي، پشتكار و ایثار؛ 

د( تشویق رقابت سالم بین گروه هاي تخصصي ؛
دست  انگیزه هاي  و  روحیه ها  به  نسبت  بودن  حساس  ه( 

اندرکاران؛
موضوعات  رشته  یک  روي  بر  که  افرادي  سازي  گروه  و( 

مشترک تخصصي کار مي کنند؛
و  محققین  بین  ویژه  و  تخصصي  مالقات هاي  تنظیم  ز( 

مدیریت ارشد سازمان؛
ح( تشویق و ترغیب انجام بحث های فني علمي غیر رسمي 

بین کارشناسان پروژه و دیگر محققین خارج از آن؛
ط ( برگزاري همایش ها و تنظیم بازدیدها جهت تسهیل در 

امر مبادله اطالعات.

5-3- به کارگیري ابزارهاي اندازه گیري اثر 
بخشي در تحقیقات

همان  تحقیقاتي  فعالیت هاي  بخشي  اثر  میزان  واقع،  در 
کیفیت این فعالیت هاست. ابزارهاي سنجش کیفیت برونداد 
 ANSI/ بخش هاي طراحي، در استاندارد ایزو-9001  یا
ابزارها  این  یافت مي شوند.   ASQC/Q 91-1987

عبارتند از: 
الف( 3.1.4 = بررسي هاي مدیریتي اثر بخشي و چگونگي 
ها،  راهبرد  طراحي  مختلف  هاي  بخش  به  دستیابي 

خط مشي ها و اهداف سازمان را ارزیابي خواهند کرد.
منظور  به  پروژه ها  بررسي  جلسات   =5.4.4 بندهاي   ) ب 

حصول اطمینان از پیشرفت کار اختصاص دارند.
اثر بخشي فعالیت ها  ج- بندهاي 17.4= ممیزهاي داخلي 
و  بخشي  اثر  میزان  از  مستقلي  ارزیابي  انجام  منظور  به 
سودمندي فعالیت هاي یک طرح و پروژه است. ممیزي هاي 
مستند شده، سازگاري بخش هاي تحقیقاتي را با روش ها و 

سیاست هاي نظام کیفیت مشخص مي سازد.
به  یادشده در فوق، ضمن کمک  استاندارد  بندهاي 5.4.4 
یافتن راه حل هاي مختلف، براي انجام فعالیت هاي مربوطه 
و  اختیارکارشناسان  در  را  یافته  نظام  روشي  مساله  به حل 
است  یادآوري   به  )الزم  دهد.  می  قرار  شایسته  محققین 
که این گونه جلسات باید روند و پیشرفت فني یک پروژه 
تحقیقاتي را در دوره ها و مقاطع زماني از پیش تعیین شده 
ارزیابي نماید(. موارد متعدد در زمینه هاي گوناگون در این 
جلسات مورد بحث، بررسي و بازنگري قرار مي گیرد که  در 

این جا به اشاره ی تعدادي از آنها اکتفا می شود.
و  با خواسته ها  تكنیكي  مقایسه مشخصات  و  بررسي   -1

صورت مساله اولیه مورد نیاز 
2- بررسي و بازنگري کارآیي و اثر بخشي محصول پروژه 

تحقیقاتي و محدودیت هاي آن نسبت به نیاز 
مشتري و شرایط خواسته شده و شرایط جدید بوجود آمده 

در حین انجام پروژه
و عملیاتي  آزمایشات مختلف عملكردي  نتایج  بررسي   -3
محصول  یک  دهنده  تشكیل  هاي  زیرمجموعه  یكایک 
کامل و همچنین تعیین پارامترهاي حیاتي، مهم و تصادفي 

و زنجیره خطاي ترکیب آنها
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4- بررسي علل و عوامل ایجاد زنجیره بروز خطاهاکه منجر 
به عملكرد و کاربرد غیر صحیح مولفه ها، زیرمجموعه ها و 
محصول پروژه تحقیقاتي)تجزیه و تحلیل درخت عیوب و 

نقایص( مي گردد
5- برآورد و مقایسه نتایج بدست آمده با پروژه هاي مشابه 

و تهدیدات موجود
6- بررسي و تشكیل جلسات و همایش جهت نقد و یا تایید 
پروژه و فعالیت هاي آن در مراحل مختلف و چاره جویي 
راهكارهایي منطقي، سریع و مناسب جهت ادامه صحیح و 

عقالیي پروژه
7- بررسي مشكالت موجود در تهیه، تامین و دسترسي به 
قابلیت ساخت و  مواد، قطعات و همچنین بحث و بررسي 
تولید با به کارگیري مجموعه ی  توانمندي هاي موجود در 
صنایع و گروه هاي صنعتي و مراکز تحقیقاتي داخل و خارج 
8- بررسي امكان استفاده از مواد، قطعات و زیرمجموعه هاي 
به کار رفته در محصوالت مشابه و یا هم رده و نیز بررسي 
استاندارد  الكترونیكي  مكانیكي،  قطعات  از  استفاده  امكان 

موجود در محصوالت تجاري متعارف 
9- تدوین سندي علمي جهت محاسبه قابلیت اطمینان و 
شرایط بكارگیري و شرایط به کارگیري و شرایط نگهداري 
و تعمیراتي و درنهایت تعیین عمر مفید محصول با توجه به 

محدودیت ها و کیفیت مواد و قطعات به کاررفته 
10- دعوت از خریدار جهت شرکت در جلسات بررسي پروژه 
و اطالع رساني کافي از روند پیشرفت کار و محدودیت هاي 
پروژه  یک  تحقیقات  و  طراحي  و  خرید  تهیه،  در  موجود 

پیچیده

افزار و مواد  ارزیابي و کنترل سخت    -3-6
یک پروژه تحقیقاتي 

فرایندهاي  کیفیت  برنامه  که  است  آن  مستلزم  امر  این 
انجام  و  آموزش  بكارگیري،  جهت  مستند  نظامي  پروژه، 
ادواري  تایید  و  مهم  آزمایشگاهي  تجهزات  کالیبراسیون 

کیفیت آنها و نیز مواد مورد استفاده فراهم نماید.

7-3- تهیه، تدوین و ترویج فرهنگ مستند سازي 
یكي دیگر از عوامل افزایش بهره وري و اثر بخشي و نیز 
فرهنگ  ترویج  و  ترغیب  تحقیقاتي  پروژه  شرط الزم یک 
تدوین یک  و  دقیق  ریزي  باشد. طرح  مي  مكتوب سازي 
نظام استاندارد مستند سازي و نیز تعیین اسناد مختلف براي 
و  رهگیري  باعث  علمي  فني  و  اجرایي  مراحل  تک  تک 
ارزیابي فعالیت ها بر اساس اصول و مباني عقالیي ساخت 
یافته اي که از سوي عالي ترین مدیران و مسوالن ارشد که 

مورد تعامل و توافق قرار گرفته است؛ مي گردد.
در پایان به نظر مي رسد که بهترین راه پیشرفت و تعالي در 
انجام یک پروژه تحقیقاتي، راه اندازي یک تالش هماهنگ 
و همه جانبه جهت پي گیري و انجام عوامل 7 گانه یادشده 
در این مقاله است که تمامي فعالیت هاي مراکز تحقیقاتي 
را در برگیرد. دستیابي به توافقي عام، فرایندي دشوار و دراز 
مدت است. با این وجود، از آن روي که ما را قادر خواهد 
ساخت بهره وري، اثر بخشي و چرخه بهبودکیفیت فعالیت ها 
و فرایندهاي تحقیقاتي را با اهدافي که در کلیه بخش هاي 
مختلف واحدهاي تحقیقاتي پذیرفته شده اند، آغاز نماییم، 

تالش و کوششی با ارزش خواهد بود.
بدیهي است، با استفاده از چنین عواملي مي توان از تجربیات 
و ایده هاي مهم پیشینیان، گذشتگان و پیش کسوتان بهره 

گرفت .
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