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:چکيده
گروه کارکردهمواره فقدان نظامهاي منسجم ارزشيابي عملكردي موجب ابهام 

موجب ابهام مشكلهاي پژوهشي در مراكز تحقيقاتي گرديده و در نتيجه اين 
تيهارتبه بندي گروههاي پژوهشي و در نكيفيت ، عدم رقابت علمي وعدم

پژوهشي به ماهيتمشخص نمودن كارايي براي .مراكز تحقيقاتي گرديده است 
. دليل احتمالي بودن زمان تحقيق به سختي و با احتماالت زياد امكان پذير است

ولي اين امر نبايد سبب ناديده گرفتن اين عامل مهم گردد زيرا پيشرفت هميشه 
رقيب نتيجه مي شود و يك مركز يا صنعت هنگامي پيشرفت مي نمايد از داشتن 

در اين مقاله . آن رقابت باشدكه بين قسمتهاي آن و همچنين بين مراكز مشابه 
سعي بر آن شده كه با در نظر گرفتن كليه جوانب با توجه به ماهيت تحقيقاتي 

ز با داشتن و اين امر جن گروههاي پژوهشي را ايجاد نمايدعامل رقابت بي
براي محاسبه اين . يكسري شاخصهاي خاص مراكز تحقيقاتي ممكن نيست 

شاخصها نيز نياز به يك سيستم كنترل پروژه جامع كه كليه فعاليتهاي پروژه 
كه كليه جزئيات .اي و در صورت نياز اجرايي گروهها را پوشش دهد مي باشد

که براي شاخصها شاخصها و همچنين سيستم مناسب جهت استخراج داده ها
يك مطالعه موردي از انجام بررسي عملكرد  در يك مركز تحقيقاتي در حاصل

.استاز مباحث اين مقاله باشد يماصفهان 

يعملکرديکنترل پروژه ، ارزشيابکارايي ، نفر ساعت ، :يکلمات کليد
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:مقدمه-1
ازمانهاي تحقيقاتي و هاي مختلف ساز زمان تشكيل نخستين واحد تحقيقات تاكنون گونه

وقفه و پر شتاب در راه توسعه انواع پژوهشي پيشرفته در جوار صنعت برپا شده و بي
توان گفت يكي نظر به پژوهشهاي انجام گرفته مي. كوشندها و آموزش آنها ميتكنولوژي

از مسايل مهم و اساسي كه مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي با آن مواجه هستند همانا 
در واقع فقدان روشهاي كاربردي . امهاي منسجم ارزشيابي عملكردي استفقدان نظ

ارزشيابي مراكز تحقيقاتي موجب ابهام عملكردي آنها گرديده است و در نتيجه اين ابهام 
مراكز در يپژوهشيگروه هابندينيز موجب ابهام كيفيت عدم رقابت علمي و عدم رتبه

]3[.تحقيقاتي براساس شاخصها گرديده است

صدد هستند به منظور رفع ابهام عملكردي شاخصهاي عملكردي را به ژوهشگران درپ
منزله ابزاري كارآمد جهت ارزشيابي عملكردي به منظور ارزيابي مؤسسات تحقيقاتي 

گيري عملكرد و هاي كمي و كيفي براي اندازهدر هر حال ايجاد شاخص. ارايه نمايند
.از رسيدن به سازمانهاي متعالي پژوهشي استوري سازمانهاي تحقيقاتي سرآغبهره

]4[.باشندريزي و بهبودمراحل بعدي ميارزيابي، برنامه

سعي بر آن شده مراحل ايجاد يك سيستم ن مقاله يادر باتوجه به ويژگيهاي مذكور، 
منسجم ارزشيابي عملكردي كه بتواند كليه فعاليتهاي مراكز تحقيقاتي را تحت پوشش قرار 

در گردد و سپس با تجزيه و تحليل آنها بتوان در بهبود و پيشرفت سازمان دهد تشريح
و برطرف ساختن نقايص و نارسايي هاي جهت برنامه ريزي ها وتوسعه هاي آتي 

.گامي موثر برداشتموجود 

تقسيم بندي فعاليتها و پروژ ه ها-2
تقسيم بندي فعاليتها -1-2
بانك اطالعاتي دركليه فعاليتهايي كه براي ثبت آن به : فعاليتهاي پروژ ه اي -1-1-2

قت هر يدر حقشوداي گفته ميشود فعاليتهاي پروژهاز فرم ابالغ پروژه استفاده مي
.استياستخراج شده از طرح پژوهشيتهاياز فعاليک عنوان کلييت پروژه ايفعال

فرم ابالغ پروژه را به ما مي دهد پروژه اطالعات کلي نويسي از پيشفرمي که -
.شودناميده مي

:باشد اين فرم شامل اطالعات زير مي
عنوان پروژه-
كد پروژه-
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نفر ساعت پروژه -
....و -

-به كليه فعاليتهايي كه در ارتباط با پـروژه صـورت مـي         : فعاليتهاي اجرايي    -2-1-2

، شـود ام مـي  گيرد و براي آن فرم ابالغ پروژه تكميل نگرديده يعنـي بـصورت عملـي انجـ                
مانند انجام آزمايشات.فعاليتهاي اجرايي گويند

نيـز جـزء   ... شرکت در جلسات ، بازديـد هـا و      نوشتن مقاله ،    همچنين فعاليتهايي مثل    
در  يپـروژه ا   يتهـا يز مانند فعال  ين اطالعات ن  يا. فعاليتهاي اجرايي در نظر گرفته مي شود      

.گردديره ميمجزا ذخيک بانک اطالعاتي
پروژه هايم بنديتقس-2-2

:شوددسته تقسيم مي4ق به ين تحقيدر اها بطوركلي پروژه
هايي هستند كه با توجه به نفر ساعت اعـالم          پروژه: هاي در حال انجام     پروژه

باشـند و هيچگونـه تـأخيري       در حـال انجـام مـي       ل گزارش يتحو شده و تاريخ  
.ندارند

د كـه بـا توجـه بـه تـاريخ تحويـل             هـايي هـستن   پروژه: هاي خاتمه يافته    پروژه
در آن تاريخ يـا زودتـر از آن تـاريخ            ن شده در فرم ابالغ پروژه ،      يمع گزارش

.درصد رسيده است100اند و درصد پيشرفت آنها به خاتمه يافته
هايي هستند كه با توجه به فرارسيدن تاريخ تحويل پروژه: هاي تأخيري پروژه

درصـد  100اند و درصد پيشرفت آنهـا  فتهگزارش هنوز بطور كامل انجام نگر    
.نرسيده است

هايي هستند كه در محدوده زماني معين براي افـراد          پروژه: هاي ابالغي   پروژه
.ده استيل گرديبراي آنها فرم ابالغ پروژه تكموشدهف يرتع

با توجه به به توضيحات داده شده و تعاريف باال بايـد يـك بانـك اطالعـاتي موجـود                    
در  راابالغـي    و يريتاخهاي در حال انجام، خاتمـه يافتـه،       بتوان به راحتي پروژه   باشد كه   

" اي كـه بعـدا    بـا توجـه بـه شاخـصهاي پـروژه         . و ني مشخص  استخراج كند    امحدوده زم 
]1و2[.اي گروهها صورت گيردتوضيح داده خواهد شد عمل مقايسه پروژه

انهيماهيو گزارشهايبانک اطالعات-3
يور کامل وارد بانک اطالعاتد به طيباآن اطالعات ف شد يروژه تعرک پيکه يوقت

. نموديريگيروند انجام پروژه را پيتا بتوان در مراحل بعدگردد
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قا مطابق يک فرم که دقيجاد يباشد اياز ميمورد نيکه در بانک اطالعاتيفين تعرياول
ين فرم وارد ميکه در ايالعاتاط.باشدي، مبا فرم ابالغ پروژه ، جهت ورود اطالعات است

شوندکه در يره ميمورد نظر که فرم ما از آن استخراج شده ذخجداولعا در يشوند سر
پروژه توسط مسئول يانه نفر ساعت کار شده بر رويبه صورت ماهيمراحل بعد

انه توسط افراد ذکر شده يماهيگزارشهايکسريپروژه، همکاران و مشاوران پروژه در 
.گردديميل شده و وارد بانک اطالعاتير گروه تکمير طرح و مديد مدييو با تا

ل نفر ساعت و ياز قبهر پروژه سابقه كه هستند يافرمهاي ماهيانه انه ،   يگزارش ماه 
در آن موجود باشد و همچنين ستونهايي كـه نفـر سـاعت             شرفت تا کنون پروژه   يدرصد پ 

ايـن فـرم    : گـردد    ديد ق يباها در آن    روژهپ يماه جار كار شده و همچنين درصد پيشرفت       
:شامل اطالعات زير است 

عنوان پروژه
مسئول پروژه
نفر ساعت ابالغي
 بطوركل(نفر ساعت انجام شده(
عناوين همكاران و نفر ساعت كاركرد هر يك از آنها
 عناوين مشاوران و نفر ساعت كاركرد هر يك از آنها
درصد پيشرفت كلي پروژه

يه مـ يتهيپژوهشيگروه ها و طرحها  ک  يانه به تفک  يماه ير است که گزارشها   الزم به ذک  
.گردد

گردد که شامل عنوان يد طراحيبايک بانک اطالعاتيز ين يياجرا يتهايدر ارتباط با فعال   
شخص انجام دهنده   ت در ارتباط با آن صورت گرفته ،         يت ، نام طرح مربوطه که فعال      يفعال
يز در انتهـا   يـ انـه ن  يماه يمهـا فردر  . باشـد  يو نفر ساعت م    يوهشت ، نام گروه پژ    يلفعا
رنده اطالعـات فـوق هـستند و        يکه در برگ   ييهر طرح سطر و ستونها     يپروژه ا  يتهايلفعا

.د گردندييل و تايد تکميبايياجرايتهاين اطالعات همانند فعاليجود دارد که ا
ابتـدا بايـد   . شودايجاد ميMicrosoft Accessافزار اطالعاتي ذكر شده توسط نرميهابانك

table ،هاي موردنيازQuery و فرمها و در نهايتreportودها را تهيه نم.
بـراي تهيـه     هـا  reportاز  و   شـود رد نمـودن اطالعـات اسـتفاده مـي        از فرمها براي وا   

]1و2[.شودگزارشهاي درخواستي استفاده مي

ل عملکرد هر گروهيو تحلگروههايعملکرد پژوهشيابيارز،ف شاخصها يتعر-4
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ر يـ زبـه دو صـورت       و پايان هـر سـال    كه عمل مقايسه در     شده  فرض  ق  ين تحق يدر ا 
:شوديانجام م

اين بخش مربوط به شاخصهايي است كه كارآيي هر فرد و كل گروه را مورد               : بخش اول   
.دهدارزيابي قرار مي

هـاي هـر   اين بخش مربوط به شاخصهايي است كه مربوط به وضعيت پروژه: بخش دوم   
]1و2[.باشديك از گروههاي پژوهشي مي

:بخش اول 
قـرار داده تـا از ايـن        در اين بخش كارآيي هر شخص و همچنين گروه مورد ارزيابي            

الوه بر ايـن    ع. ودفعالترين فرد و همچنين فعالترين گروه پژوهشي رامعين نم         طريق بتوان 
توانـد آن را بطـور مـستقل مـورد     عمل يكسري شاخصهايي وجود دارد كه هر گـروه مـي         

ابتدا شاخصهايي كه براي    . توجه قرار داده و ارزش كاري افراد و كل گروه را برآورد كند            
.كنيمشود را بيان ميافراد و همچنين مقايسه گروهها استفاده مي

: 1شاخص 
كه هر شخص با توجه به نفر ساعت كاركردي كه بـراي او     دهداين شاخص نشان مي   

-نفر ساعت پروژه  (در فرمهاي ماهيانه كنترل پروژه از طريق مدير گروهش اعالم گرديده            

و يعـاد نفر ساعت حضور در سـاعات  (و همچنين جمع نفر ساعت حضور      ) اي و اجرايي  
اش چقدر بـوده و ايـن       و مأموريتي كه وي در طول سال داشته است كارآيي         ) كارياضافه

.كارآيي هيچ ارتباطي با مدرك افراد ندارد

كارآيي هر فرد= 

جمع نفر ساعت هر فرد= ساعات حضور + كاري ساعات اضافه+ ساعت مأموريت 
:2شاخص 

رود كه با توجه به نفر سـاعت       اين شاخص براي ارزيابي گروههاي پژوهشي بكار مي       
مأموريت، حضور در (و همچنين نفر ساعت افراد     ) و اجرايي اي  پروژه(كاركرد افراد گروه    

بايـد توجـه شـود كـه ايـن          . گـردد اين شاخص محاسبه مـي    ) كاريساعات عادي و اضافه   
. شاخص هيچگونه ربطي به مدرك تحصيلي افراد ندارد

نفر ساعت كاركرد هر فرد
جمع نفر ساعت هر فرد
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كارآيي هر گروه= 

: 3شاخص 
نفر ساعت در سال بطور متوسط چند در هر گروهدهد هر فرداين شاخص نشان مي

.كار كرده است

شاخص متوسط نفر ساعت كاركرد هر فرد= 

:4شاخص 
راد گروه داشته باشـند     دهد در صورتيكه باالترين كاركرد را اف      اين شاخص نشان مي   

.باشديو انحراف چقدر مچقدر بايد شود3مقدار شاخص

شاخص باالترين نفر ساعت كاركرد هر فرد= 

:5شاخص 
دهد بطور متوسط يك ساعت حضور در گروه در سال چه ين شاخص نشان ميا

.مقدار ارزش داشته است
ارزش كاري هر فرد= نفر ساعت كاركرد هر فرد * )1جدول (ضريب مدرك

شاخص ارزش متوسط يك ساعت حضور افراد گروه = 

کارکرداز نزديكتر باشد نشان )6(هر چه مقدار اين شاخص به مقدار شاخص بعدي
.بيشتر آن گروه است

:6شاخص 
-دهد كه باالترين ارزش يكساعت حضور در گـروه چقـدر مـي            اين شاخص نشان مي   

.شوداستفاده مي5اين شاخص براي سنجيدن شاخص . تواند باشد

شاخص باالترين ارزش متوسط يكساعت حضور= 

كل نفر ساعت كاركرد افراد 
گروه

كل جمع نفر ساعت افراد گروه

مجموع نفر ساعت كاركرد افراد 
گروه

تعداد نفرات گروه

ع نفر ساعت حضورمجمو
تعداد نفرات گروه

ارزش كاري افراد گروه
جمع نفر ساعت افراد گروه

ارزش حضوري افراد گروه
جمع نفر ساعت افراد گروه
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ي هر فردارزش حضور= نفر ساعت حضور هر فرد * )1جدول (ضريب مدرك

:7شاخص 
دهد كه بطور متوسط يك شخص در گروه چقدر ارزش كـاري            اين شاخص نشان مي   

)با هر مدرك تحصيلي(داشته است 

شاخص ارزش متوسط يك شخص در گروه= 

:8شاخص 
دهد باالترين ارزش براي هر نفر چقدر است و تا چه حـد افـراد         اين شاخص نشان مي   
).7با توجه به شاخص (هستند گروه به اين ارزش نزديك 

شاخص باالترين ارزش متوسط هر فرد= 

ضريب مربوطهمدرك
2دكتري

75/1ليسانسفوق

5/1ليسانس

25/1ديپلمفوق

1ديپلم

يب مدرکيضر: 1جدول 

:بخش دوم 
:نماييم ها را تعريف ميدر اين حالت شاخصهاي مربوط به پروژه

:شاخص اول 
.افته استيخاتمه يابالغيد که چند درصد از پروژه هاينمايان ميشاخص بنيا

ارزش كاري افراد گروه
تعداد نفرات

ارزش حضوري افراد گروه
تعداد نفرات
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:شاخص دوم 
.دينمايان ميرا بيبه وروديقت نسبت خروجين شاخص در حقيا

:شاخص سوم 
يدر حـال انجـام در بـازه زمـان          يد که چند درصد از پروژه ها      ينما يان م ين شاخص ب  يا

.مورد نظر ابالغ شده است

:                                                                  شاخص چهارم 
و نفـر  هـا پـروژه يد که چه اندازه نفر ساعت در نظر گرفته شده برا        ينما يم نايقت ب ين در حق  يا

.آن مطابقت دارديکار شده بر رويساعت واقع

:    شاخص پنجم 
.دينمايان ميرا بيريتاخيپروژه ها) ينه نفر ساعت(يدرصد تعدادن شاخصيا

:                                        شاخص ششم 
يابالغ يپروژه ها  يهر گروه چند درصد بر رو      يد که بطور کل   ينما يان م ين شاخص ب  يا

کار نموده است

ضـرايبي  ، از ديـدگاه مـديران مركـز     كه در نهايت مي توان با توجه به اهميت هر شاخص            
ارزش عملكردي هر گروه و در نتيجه كل مركـز را            در مجموع    براي آنها در نظر گرفت تا     

]1و2[ .استنتاج نمود

يريجه گينت-7

هاي خاتمه يافتهنفر ساعت پروژه
هاي خاتمه نفر ساعت پروژه+ هاي ابالغي هنفر ساعت پروژ

يافته

هاي خاتمه يافتهنفر ساعت پروژه
ابالغيهاي هنفر ساعت پروژ

در بازه زماني هاي ابالغينفر ساعت پروژه
مورد نظر

هاي در حال انجامهالغي پروژنفر ساعت اب

هاي خاتمه يافتهپروژهکار شده بر روي جمع نفر ساعت
هاي خاتمه يافتهنفر ساعت ابالغي پروژجمع 

هاي تأخيريتعداد پروژه
هاي در حال انجامتعداد كل پروژه

هاي در حال جمع نفر ساعت كاركرد افراد گروه بر پروژه
هاي در حال انجامنفر ساعت ابالغي پروژهجمع انجام
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باشد يميقاتيک مرکز تحقيل عملکرد يه و تحلين مقاله حاصل تجز   يان شده در ا   يمطالب ب 
قـرار گرفتـه و تـا        يآن مرکز مورد بررسـ     يعلم يشدن در شورا   مطرحن بار با    يچندکه  

از خطـا  يق عـار ين تحقياز آنجا که ا. آنجا که امکان بوده نواقص آن برطرف گشته است  
ه گـزارش   يـ ت ته يکـه مـسئول    يه افـراد  يکل يک الگو برا  يتواند به عنوان     يباشد اما م   ينم

ان شـده  ياز مراحل بيريو گد واقع گردد و با الگ يل آن را دارند مف    يه و تحل  يعملکرد و تجز  
يابيـ بـه ارز را اسـتخراج و   مـورد نظـر      يقاتيق تر و متناسب با مرکز تحق      يدق يشاخصها

ن يـ د در ا  يـ همـانطور کـه مالحظـه گرد      . جه کل مرکز بپردازند     يو در نت   يقاتيتحق يبخشها
بـدون   ييدر دسـته اول کـارا     شـده بودنـد کـه        يم بنـد  يتقـس دسته  مقاله شاخصها به دو     

در دسـته دوم کـه       يقـرار گرفتـه ولـ      يتوجه به اثر بخش بودن آن مورد بررس        چگونهيه
ل قرار گرفته يگروه مورد تحليقت اثر بخشيباشد در حقيت پروژه ها م  يمربوط به وضع  

ک از شاخـصها داد     يبه هر  يب مختلف يت شاخص ضرا  يتوان بسته به نوع اهم     ياست که م  
.گردديميين گروه شناسايجه آن اثر بخش تريکه در نت
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مي باشد که بطور آزمايشي عملکرد يابيارزيک سيستم جديدجيحاصل نتااين مقاله (
صله ج حايقرار گرفته که نتايمورد بررسمرکز تحقيقاتي پياده سازي و نتايج آن ک يدر

ن آن مرکز به امور محوله يو توجه بشتر محققيبهره ورش ياثر بخش و باعث افزا
.)ضمنا به دليل ماهيت نظامي بودن مرکز از بيان نام آن معذوريمده است ، يگرد


