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چکیده:

مديران موفق برخالف پيچيدگي موجود در رهگيري و تعيين دقيق شاخص ها و عوامل بهره وري در پروژه هاي تحقيقاتي ،در آغاز به
طرحريزي و برنامه ريزي آگاهانه می پردازند و سپس اقدام مي كنند .برخورداري شخص مدير راهبر از يك بينش روشن و نگرشي منسجم و
هماهنگ و همچنين سازماندهي و فراهم نمودن ساز و كارهاي مشخص جزو الزامات و عوامل افزايش بهره وري و همین طور كارآيي و اثر
بخشي در پروژه هاي تحقيقاتي به شمار مي رود.
گذشته از این موارد ،جلب مشاركت محققين و دست اندركاران در سطوح مختلف در فرايندهاي برنامه ريزي ،تصميم سازي و جهت گيري
يك پروژه تحقيقاتي نه تنها دستیابی به یک طرح مناسب را تضمين مي نمايد ،بلكه شور و نشاط و تعهد بيشتري را براي موفقيت طرح فراهم
می سازد.
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تاریخ دریافت91/3/15 :
تاریخ پذیرش91/4/20 :

واژه هاي كليدي:

 -1مقدمه

بهره وری ،کارآیی ،اثر بخشی ،پروژه های تحقیقاتی

به جرات ميتوان گفت كه موضوعات و مباحثي همچون
اندازه گيري بهره وري ،كارآيي و اثر بخشي به داليلي ،در
واحدهاي تحقيقاتي نسبت به ديگر واحدهاي صنعتي به
مراتب مشكل تر و پيچيده تر است .به این دلیل ،تالشهاي
بسياري در جهت تعيين پارامترها و شاخصها براي ارزيابي
و تعيين بهره وري در پژوهشكدهها و واحدهاي تحقيقاتي
انجام شده است  .داليل زير ممکن است از جمله عوامل
اصلي پيچيده تر شدن اينگونه مباحث در امر تحقيقات تلقی
گردد:
 -1تاثیر بیش از حد مسايل فكري و انگيزشي در اينگونه
امور (تحقيقات)؛
 -2عدم تشابه فعاليتهاي مختلف تحقيقاتي در تک تک
زيرمجموعههاي تشكيل دهنده يك محصول پيچيده؛

 -3خطر و ريسكپذيري و احتمال تحقق كامل رسالت و
مأموريت از پيش تعيين شده؛
 -4طوالني شدن و زمان بر بودن تكميل تحقيقات و
توليدي كردن هر آنچه كه تحقيق شده؛
 -5مقرون به صرفه نبودن و پيچيدگي در سنجش ميزان
منافع مالي اقتصادي و ساير منافع حاصل از آن ؛
 -6عدم درك صحيح و نقص در پشتيباني مديران و
مسئوالن و ذينفعان درخواست كننده پروژههاي تحقيقاتي؛
 -7محدود بودن عمر و چرخه ی فنآوري با توجه به
روند سريع و رو به رشد و رقابتي قطعات و مولفههاي
تشكيلدهنده يك محصول اعم از مواد اوليه ،قطعات
الكترونيكي ،فرايندهاي ساخت و...؛
 -8وضعيت ناپايدار روحي و رواني محققين در فراز و
نشيبهاي امر تحقيقات.

 -2بهره وری

در اينجا به چند عامل حياتي و مهم كه باعث افزايش
بهرهوري ،كارآمدي و اثر بخشي در يك پروژه تحقيقاتي
مرتبط با يك محصول پيچيده و فن آوري تركيبي باال
اشاره می شود.

 -3-1طرح ريزي و برنامه ريزي اثر بخشي
و كارآیی

هر اندازه كه مدير يك پروژه تحقيقاتي ،محققين و
دستاندركاران خود را بيشتر درگير فرايند طرح و
برنامهريزي نمايد ،موفقيت تيمي نيز به همان اندازه افزايش
مييابد .در طول فرايندها و حال و هواي روند پيشرفت زمان
و كار ،اغلب به دليل غير منتظره بودن نتايج تحقيقات و
آزمايشات مرتبط به آن ،شرايط تغيير ميكند .بنابراين ،مدير
و همكاران وي بايد انعطاف داشته و براي مسئولين اجرايي
ارشد به نحوي فضاسازي نمایند که فرهنگ پيشرفت كليه
نهايت صبوري در كسب
امور تحقيقاتي جریان یافته و در
ً
نتايج مورد انتظار را از آنها محقق شود.
در حاليكه ،مدير ميبايست در تغييرات مهمي كه در روند
و در اجراي طرحهاي اساسي كه دنبال ميشود ،دخيل و
تصميم گير می باشد ،محققين نيز بايد با اتخاذ رويكرد
تعاملي و تفاهمي خاص ،اخالق و مالحظات تحقيقاتي را
با نگاه بصيرانه و مديرانه ،فرايند تصميم سازي را با مداقه
اداره نمايند.
انجام يك طرح ريزي مناسب از سوی مديران يك پروژه
تحقيقاتي مستلزم توجه به موارد زير می باشد:
الف) همواره و پيوسته ،محققين و دست اندركاران را در
فرايند طرح ريزي تحقيقات درگير نمايند؛
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اثربخشي یعنی انجام دادن كار صحيح 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 كيفيت ،مفاهيمي هستند كه ميتوان آنها
را به نحوي سودمند به هر گونه فرايندي اطالق نمود ،خواه
اين فرايند امري مرتبط با يك واحد تحقيقاتي باشد و خواه
با يك خط توليد .ايده اصلي این است که توجه مديريت به
مسایل و مشكالت بهره وري ،كيفيت فرايندها در محصول
و در تحقيقات معطوف گردد و نيز بر اين امر اذعان شود
كه براي حل اينگونه مسایل ،رويكردي خالقانه و راههاي
درست و كارآمدتري وجود دارد.
به كارگيري و اعمال روشها و برنامههاي منجر به
بهرهوري(اثر بخشي كارآيي) و بهبود مستمر كيفيت براي
مديران تحقيقاتي و محققين دست اندركار پژوهش بر روي
يك طرح پيچيده ،بسيار سودمند خواهد بود .بديهي است،
اين بدان معنا نيست كه ،مديريت برنامههاي تحقيقاتي
عموم ًا به صورتي نامناسب و غير منطقي اداره ميگردد .نكته
مهم ،اين است كه روشهاي مديريت كارآمد را ،ميتوان
تا حدي قابل قبول و عقاليي ،تجزيه و تحليل كرده و آنرا
مدون نمود تا هر مدير ناگزیر نشود به شيوه سليقهاي و به
كارگيري روش آزمون و خطا و بدون امعاننظر به تجربيات

 -3عوامل موثر در بهره وري يك پروژه
تحقيقاتي
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بهره وري ،عبارت است از نسبت خروجي حاصل شده به
بهرهگيري كارآ از منابع تخصيص يافته در امر تحقيقات
ميباشد .كارآيي ،عبارت است از نسبت برونداد واقعي
بدست آمده به برونداد استاندارد مورد انتظار و در نهايت اثر
بخشي در فعاليتهاي تحقيقاتي ،ميزان موفقيت در تحقق
اهداف و راهبرد تحقيقات يك محصول است .به بيان ديگر،
اينكه تا چه حد مجموعهاي از نتايج مورد انتظار تحقق
يافتهاند ،گوياي اثر بخشي يك فرايند تحقيقاتي خواهند
بود .در واقع ،بهره وري تركيبي از اثر بخشي و كارآيي
به شمار ميرود .زيرا اثر بخشي با موفقيت مرتبط است
و كارآيي ،با به بكارگيري منابع صحيح ،به موقع و به جا.
به تعبیری دیگر،كارايي یعنی انجام دادن صحيح كار و

وسوابق ديگران وهم پيشهگان ،تمامي خط مشيهايي را
كه براي كار گروهها سومند است ،دوباره بيابد  .يكي از
رويكردها و شيوههايي كه ممكن است منجر به موفقيت
عالي يك طرح تحقيقاتي گردد ،تدوين ،ثبت و اعالم
اهداف ،سياستها و معرفي برنامههاي بهره وري(كارآيي
و اثر بخشي) و مولفههاي تشكيل دهنده كيفيت ميباشد.
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ب) هدف گذاري واقع گرايانه و دقيقي را تعيين و تدوين
نمايند؛
ج) در شرايط بازنگري اهداف ،ماموريت ...و سياست تفاهم،
تعامل و انعطاف را پيشه نمايند.
همچنين ،تحقق امر برنامه ريزي ،مستلزم تهيه و تدوين
و تصويب يك سند برنامه ريزي عملياتي است كه طرح
كلي اهداف كار ،طراحي هر گونه فرايند سلسله وار منطقي
عمليات ،طراحي هر گونه آزمايشات ،تعيين مسئوليت هاي
اجرايي ،گزارش دهي و در نهايتا بررسي و ارزيابي كار را
ترسيم مي نمايند .در هر حال ،برنامه ريزي مبتني بر يك
طرح ريزي راهبردی تحقيقاتي و برخوردار از زمان مشخص
و منابع انساني و مالي معين يكي از ضروريات يك طرح
تحقيقاتي اثر بخش و كارآمد خواهد بود .برنامهريزي در
فعاليت هاي تحقيقاتي ،از سه راه زير بهره وري را افزايش
ميدهد:
 -1بهترين و بهينه ترين روش استفاده ممكن از محققين،
اطالعات ،تجهيزات و ديگر منابع را تضمين ميكند؛
 -2انجام فعاليتها را در قالب يك كوشش و تالش
يكپارچه و منسجم تبديل ميكند؛
 -3مبنايي را براي سنجش و ارزيابي عملكرد و بهره وري
بدست ميدهد.
در اينجا ،برخي از ويژگيهاي يك برنامه تحقيقاتي بهرهور
يادآور ميشد.
الف) تهيه و تدوين برنامه ،از سوی مجري آن برنامه ؛
ب) برنامه ريز ي منطبق بر منابع مالي و زمان بندي
واقعبينانه و مبتني بر تجربيات گذشتهگان و هم پيشهگان؛
ج) موافقت باال دستان و مسئولين ارشد با زمان بندي و
شرايط اجراي برنامه پيش از هر گونه اقدام عملي؛
د) برنامه بايد پويایی ،انعطاف پذیری ،قابلیت شبكهاي،
ساخت يافتگی و نيز امكان بازنگري داشته باشد؛
هـ) بستر سازي و فرهنگ سازي الزم جهت تفهيم مديريت
ارشد سازمان نسبت به این موضوع که پروژههاي تحقيقاتي
همواره با سعي و خطا و شكستهاي مستمر و پيروزيهاي
مقطعي همراه هستند .از این رو ،برنامه بايد تفهيم كننده
و نيز پيش بيني كننده تكرار برخي فرايندها و یا تغيير و
تعويض روند كار و فرايندهاي در حال انجام باشد؛

و) محدوديتهايي از قبيل آماد و تهيه اقالم مورد نياز از
خارج از كشور ،توانمنديهاي صنايع همكار و  ...در برنامه
بايد به طور صحيح و دقيق مورد مداقه و امعاننظر قرارگيرد
و همچنين الزامات و شرايط اجراي پروژه كه سازمان و
مديران ارشد بايد متعهد به انجام آنها درزمان معين به طور
دقيق تعيين و مشخص شود.

 -3-2سازماندهي متناسب با نوع و پيچيدگي
يك پروژه تحقيقاتي

چيدهمان و سازماندهي صحيح و مناسب باعث سهولت امور
و گردش روان ،سريع و دقيق كارها و فعاليتها ميگردد .
در خصوص افزايش بهره وري از طريق تعريف و طراحي
سازماندهي يك پروژه تحقيقاتي نکاتی خاص معرفي
ميشود:
الف) سازماندهي با كمترين سطوح مديريتي جهت انجام
اثربخش فرايندها و عمليات؛
ب) گروه بندي فعاليتها و تخصصهاي مرتبط و همچنين
تعريف مشاغل و شرح وظايف و جايگاهها؛
ج) طراحي و تدوين نظام توسعه كارشناسان و محققين
دركنار توسعه و ترقي مديران؛
د)بازسازي ،بازنگري و سازماندهي به هنگام سازمان جهت
افزايش شادابي ،رفع موانع ارتباطي ،تبيين و استقرار گردش
كارهاي هوشمند؛
هـ ) نگاه دقيق به سازمان در چارچوب فعاليتهاي
پروژه محور دريكايك جايگاههاي كارشناسي؛
و) فعال شدن و تشكيل گروهها و كميتههاي فني تخصصي
چابك ،حل مساله و نيز طراحي جايگاههاي گروهي متناسب
با آن؛
ز) استقرار نظامهاي مشاركت فعال ،پنج -اس ،مكف و...
براساس استانداردهاي  EFQMو TQM؛
ح) نگاهي مدبرانه به سوابق و تجربيات ديگران در امر
سازماندهي پروژههاي تحقيقاتي درديگر كشورها؛
ط) طراحي مشاغل مناسب و جايگاههاي شناور به نحوي
كه كار به خودي خود موجب انگيزش شود.

و از اين راه نيل به شكوفايي و رشد را بيدار مينمايد .اين
امر ،از طريق آموزش تخصصي حين كار و پرورش افراد از
طريق حل مسایل چالشي و نيز چرخش شغلي با گسترش
نهايت به سوي يك وظيفه نهايي تخصصي
وظايف كه در
ً
شخص هدايت ميشود.

به منظور انجام ارزيابي مستقلي از ميزان اثر بخشي و
سودمندي فعاليتهاي يك طرح و پروژه است .مميزيهاي
مستند شده ،سازگاري بخشهاي تحقيقاتي را با روشها و
سياستهاي نظام كيفيت مشخص مي سازد.
بندهاي  5.4.4استاندارد يادشده در فوق ،ضمن كمك به
يافتن راه حلهاي مختلف ،براي انجام فعاليتهاي مربوطه
به حل مساله روشي نظام يافته را در اختیاركارشناسان و
محققين شايسته قرار می دهد( .الزم به يادآوري است
كه اين گونه جلسات بايد روند و پيشرفت فني يك پروژه
تحقيقاتي را در دورهها و مقاطع زماني از پيش تعيين شده
ارزيابي نمايد) .موارد متعدد در زمينههاي گوناگون در اين
جلسات مورد بحث ،بررسي و بازنگري قرار ميگيرد كه در
این جا به اشاره ی تعدادي از آنها اکتفا می شود.
 -1بررسي و مقايسه مشخصات تكنيكي با خواسته ها و

 -3-4رهبري مدبرانه و هدايت كاميابانه

اين اصل باعث ايجاد فضاي رواني مناسب از طريق:
الف) فراهم كردن فرصت براي تالش و سعي كليه محققين
و دست اندركاران درگير در يك پروژه تحقيقاتي؛
ب) فراهم كردن فضاي مناسب شغلي با ثبات؛
ج) الگوبودن از نظر سابقه ،تجربه ،درستي ،پشتكار و ايثار؛
د) تشويق رقابت سالم بين گروههاي تخصصي ؛
ه) حساس بودن نسبت به روحيهها و انگيزههاي دست
اندركاران؛
و) گروه سازي افرادي كه بر روي يك رشته موضوعات
مشترك تخصصي كار ميكنند؛
ز) تنظيم مالقاتهاي تخصصي و ويژه بين محققين و
مديريت ارشد سازمان؛
ح) تشويق و ترغيب انجام بحث های فني علمي غير رسمي
بين كارشناسان پروژه و ديگر محققين خارج از آن؛
ط ) برگزاري همايشها و تنظيم بازديدها جهت تسهيل در
امر مبادله اطالعات.

صورت مساله اوليه مورد نياز
 -2بررسي و بازنگري كارآيي و اثر بخشي محصول پروژه
تحقيقاتي و محدوديت هاي آن نسبت به نياز
مشتري و شرايط خواسته شده و شرايط جديد بوجود آمده
در حين انجام پروژه
 -3بررسي نتايج آزمايشات مختلف عملكردي و عملياتي
يكايك زيرمجموعه هاي تشكيل دهنده يك محصول
كامل و همچنين تعيين پارامترهاي حياتي ،مهم و تصادفي
و زنجيره خطاي تركيب آنها
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اين امر ،مستلزم تهيه سوابق مستندي از صالحيت مديران
تحقيقاتي ،متخصصان ،محققين وتكنسينهايي است كه بر
روي پروژههاي مختلف كار كرده و يا در حال انجام کار
می باشند .با اجراي امر آموزش و پرورش دست اندركاران،
اهداف فردي و قسمتي بخشي با اهداف كلي تحقيقات
هماهنگ ميشود.
مديران پروژههاي تحقيقاتي ،مسيرهاي ترقي بهره ور در
زمينههاي علمي محققين خود را بايد طراحي نمايند تا در
اين راستا افزايش بهره وري كاركنان محقق شود .يكي
ديگر از راه هاي افزايش بهره وري در كاركنان ،واگذاري
كارهايي كه تواناييهاي فرد را با موفقيت به چالش ميطلبد

در واقع ،ميزان اثر بخشي فعاليتهاي تحقيقاتي همان
كيفيت اين فعاليتهاست .ابزارهاي سنجش كيفيت برونداد
بخشهاي طراحي ،در استاندارد ايزو 9001-يا ANSI/
 ASQC/Q 91-1987يافت مي شوند .اين ابزارها
عبارتند از:
الف)  = 3.1.4بررسي هاي مديريتي اثر بخشي و چگونگي
دستيابي به بخش هاي مختلف طراحي راهبرد ها،
خطمشيها و اهداف سازمان را ارزيابي خواهند كرد.
ب ) بندهاي  =5.4.4جلسات بررسي پروژهها به منظور
حصول اطمينان از پيشرفت كار اختصاص دارند.
ج -بندهاي  =17.4مميزهاي داخلي اثر بخشي فعاليتها
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 -3-3آموزش و پرورش محققين و
دستاندركاران امر تحقيقات

 -3-5به كارگيري ابزارهاي اندازه گيري اثر
بخشي در تحقيقات
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 -4بررسي علل و عوامل ايجاد زنجيره بروز خطاهاكه منجر
به عملكرد و كاربرد غير صحيح مولفهها ،زيرمجموعهها و
محصول پروژه تحقيقاتي(تجزيه و تحليل درخت عيوب و
نقايص) ميگردد
 -5برآورد و مقايسه نتايج بدست آمده با پروژه هاي مشابه
و تهديدات موجود
 -6بررسي و تشكيل جلسات و همايش جهت نقد و يا تاييد
پروژه و فعاليت هاي آن در مراحل مختلف و چاره جويي
راهكارهايي منطقي ،سريع و مناسب جهت ادامه صحيح و
عقاليي پروژه
 -7بررسي مشكالت موجود در تهيه ،تامين و دسترسي به
مواد ،قطعات و همچنين بحث و بررسي قابليت ساخت و
توليد با به كارگيري مجموعه ی توانمنديهاي موجود در
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صنايع و گروههاي صنعتي و مراكز تحقيقاتي داخل و خارج
 -8بررسي امكان استفاده از مواد ،قطعات و زيرمجموعههاي
به كار رفته در محصوالت مشابه و يا هم رده و نيز بررسي
امكان استفاده از قطعات مكانيكي ،الكترونيكي استاندارد
موجود در محصوالت تجاري متعارف
 -9تدوين سندي علمي جهت محاسبه قابليت اطمينان و
شرايط بكارگيري و شرايط به كارگيري و شرايط نگهداري
و تعميراتي و درنهايت تعيين عمر مفيد محصول با توجه به
محدوديتها و كيفيت مواد و قطعات به كاررفته
 -10دعوت از خريدار جهت شركت در جلسات بررسي پروژه
و اطالع رساني كافي از روند پيشرفت كار و محدوديتهاي
موجود در تهيه ،خريد و طراحي و تحقيقات يك پروژه
پيچيده

 -3-6ارزيابي و كنترل سخت افزار و مواد
يك پروژه تحقيقاتي

اين امر مستلزم آن است كه برنامه كيفيت فرايندهاي
پروژه ،نظامي مستند جهت بكارگيري ،آموزش و انجام
كاليبراسيون تجهزات آزمايشگاهي مهم و تاييد ادواري
كيفيت آنها و نيز مواد مورد استفاده فراهم نمايد.

-3-7تهيه،تدوينوترويجفرهنگمستندسازي

يكي ديگر از عوامل افزايش بهره وري و اثر بخشي و نيز
شرط الزم يك پروژه تحقيقاتي ترغيب و ترويج فرهنگ
مكتوب سازي مي باشد .طرح ريزي دقيق و تدوين يك
نظام استاندارد مستند سازي و نيز تعيين اسناد مختلف براي
تك تك مراحل اجرايي و فني علمي باعث رهگيري و
ارزيابي فعاليتها بر اساس اصول و مباني عقاليي ساخت
يافته ايكه از سوي عاليترين مديران و مسوالن ارشد كه
مورد تعامل و توافق قرار گرفته است؛ ميگردد.
در پايان به نظر مي رسد كه بهترين راه پيشرفت و تعالي در
انجام يك پروژه تحقيقاتي ،راه اندازي يك تالش هماهنگ
و همه جانبه جهت پي گيري و انجام عوامل  7گانه يادشده
در اين مقاله است كه تمامي فعاليتهاي مراكز تحقيقاتي

را در برگيرد .دستيابي به توافقي عام ،فرايندي دشوار و دراز
مدت است .با اين وجود ،از آن روي كه ما را قادر خواهد
ساخت بهره وري ،اثر بخشي و چرخه بهبودكيفيت فعاليتها
و فرايندهاي تحقيقاتي را با اهدافي كه در كليه بخشهاي
مختلف واحدهاي تحقيقاتي پذيرفته شده اند ،آغاز نماييم،
تالش و كوششی با ارزش خواهد بود.
بديهي است ،با استفاده از چنين عواملي مي توان از تجربيات
و ايده هاي مهم پيشینیان ،گذشتگان و پيش كسوتان بهره
گرفت .
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