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کلیه حقوق نشر مطلب برای کانون دانش محفوظ است

يقاتيعملکرد مراکز تحقيابيپروژه در ارزنقش کنترل 

1صادق شهبازي

ICTيمجتمع دانشگاه-مالک اشتردانشگاه صنعتي

shahbazi@creatology-triz.com

:چکيده
يشود ذهن افراد به سمت نرم افزارهايکه نام کنترل پروژه آورده ميهمواره هنگام

يهايژگيوکه از... نه و يل زمان ، هزيل تحلمثييهايژگيونه و ين زميج در ايرا
يل هاياما کنترل پروژه تنها محدود به تحل. گرددياست معطوف ممعروف کنترل پروژه

ستم کنترل پروژه جامع عمل يک سينمونه با داشتن يتوان برايشود بلکه ميفوق نم
نقش آن شده كه اين مقاله سعي بردر.ک سازمان انجام داد يعملکرد را در يابيارز
ان يبيقاتيدر مراکز تحقيپژوهشيعملکرد گروههايبباستم کنترل پروژه  در ارزيس

داشتن يكسري شاخصهاي خاص از بهينيقاتيعملکرد در مراکز تحقيابيارزيبرا. شود
براي محاسبه اين شاخصها نيز نياز به يك سيستم كنترل پروژه .باشديممراكز ن يا

ليتهاي پروژه اي و در صورت نياز اجرايي گروهها را پوشش دهد مي جامع كه كليه فعا
كه كليه جزئيات شاخصها و همچنين سيستم مناسب جهت استخراج داده ها براي .باشد

يك مطالعه موردي از انجام بررسي عملكرد  در يك مركز تحقيقاتي  که حاصلشاخصها 
.استاز مباحث اين مقاله باشد يم

يعملکرديکنترل پروژه ، ارزشيابکارايي ، نفر ساعت ، :يکلمات کليد

:مقدمه
هاي مختلف سازمانهاي تحقيقاتي و از 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 از وهشهاي انجام گرفته مينظر به پژ. كوشندتكنولوژيها و آموزش آنها مي

مسايل مهم و اساسي كه مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي با آن مواجه هستند همانا فقدان 
در واقع فقدان روشهاي كاربردي ارزشيابي . نظامهاي منسجم ارزشيابي عملكردي است
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ام نيز موجب مراكز تحقيقاتي موجب ابهام عملكردي آنها گرديده است و در نتيجه اين ابه
مراكز تحقيقاتي در يپژوهشيگروه هابنديابهام كيفيت عدم رقابت علمي و عدم رتبه

.براساس شاخصها گرديده است
پژوهشگران در صدد هستند به منظور رفع ابهام عملكردي شاخصهاي عملكردي را به 

يقاتي منزله ابزاري كارآمد جهت ارزشيابي عملكردي به منظور ارزيابي مؤسسات تحق
گيري عملكرد و هاي كمي و كيفي براي اندازهدر هر حال ايجاد شاخص. ارايه نمايند

. وري سازمانهاي تحقيقاتي سرآغاز رسيدن به سازمانهاي متعالي پژوهشي استبهره
.باشندريزي و بهبود مراحل بعدي ميارزيابي، برنامه

يتهايه فعاليل کليه و تحليجزو تين مقاله به جمع آورياباتوجه به ويژگيهاي مذكور، 
ن عمل هم خود واحد و هم سلسله مراتب يرا ايپردازد زيمين در مراکز تحقيقاتيمحقق

خويش هرچه ياز تجارب و دستاوردهايسازد تا با برخورداريسازمان را قادر م
ريزيهاي آتي گام برداشته و درصدد برطرف ساختن نقايص و تر در جهت برنامهدقيق

.هاي موجود برآيدينارسائ
:پردازدير ميسئواالت زيين مقاله به پاسخگويدر حقيقت ا

در اين حداند حداقل كارآيي خود را انجام دهند؟ تا چهآيا افراد گروه توانسته.1
اند؟مسئله موفق بوده

اند؟ چه تعداد پروژه خاتمه يافته و ابالغي در بازه زماني موردنظر داشتههر گروه .2
ن دو عدد معقوالنه است؟آيا نسبت اي

هاي خاتمه يافته و نفر ساعتي نفر ساعت ابالغي پروژهيپژوهشيدر گروه هاآيا .3
كه بطور واقعي بر روي آن كار شده است تطابق دارند؟

وجود داشته و آيا ميزان پيشرفت آن در هر گزوه هاي تأخيري چه ميزان پروژه.4
ظر است يا خير؟نبا توجه به تعداد روزهاي تأخيري قابل صرف

چقدر است نيتوسط محققهاي در حال انجامنفر ساعت كار شده بر روي پروژه.5
اند؟ها چند درصد پيشرفت داشتهو بطور متوسط اين پروژه

اجرايي افراد و گروه چه مقدار بوده است؟واي نفر ساعت كاركرد پروژه.6
ترين افراد گروه چه كساني هستند؟فعالترين و ضعيف.7
ترين گروه پژوهشي چه گروههايي هستند؟ين و ضعيففعالتر.8

اي نيـست و نيـاز بـه يـك مـديريت      پاسخگويي به تمام سؤاالت باال كار سـاده  " مسلما
بطـور  يـزي نمايـد تـا اطالعـات موردنيـاز           راي برنامـه  بتواند بگونـه  " كارآمد دارد كه اوال   
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مقايسه آنها بتوانـد    د تا با  بتواند شاخصهايي را تعريف كن    " آوري گردند ثانيا  جمع يمناسب
.شده بپردازديل اطالعات جمع آوريه و تحليبه تجز

و ابالغ پروژهاي فعاليتهاي پروژه-2
-بانك اطالعاتي از فرم ابالغ پروژه استفاده ميدربه كليه فعاليتهايي كه براي ثبت آن 

از يک عنوان کلييت پروژه ايقت هر فعاليدر حقشوداي گفته ميشود فعاليتهاي پروژه
.استياستخراج شده از طرح پژوهشيتهايفعال

ف نمودتا بتوان بطور يابالغ پروژه ها تعريبرايابتدا الزم است که فرمت مشخص
، ه استخراج نموددف شيتعريک اطالعات الزم را در همان ابتدا از پروژه هايستماتيس

:دگرديف ميل تعريفرم ابالغ پروژه به شرح ذنيبنابرا
فرم ابالغ پروژه ناميده دهد يرا به ما مپروژه ياطالعات کلنويسي از پيشکهيفرم

.شودمي
:باشد اين فرم شامل اطالعات زير مي

عنوان پروژه-
كد پروژه-
نفر ساعت پروژه -
از نفر .(ديپروژه کار نمايد بر رويکه بايهمراه نفر ساعتبهمسئول پروژه-

)ساعت کل
اجرا کننده پروژهيپژوهشوه گر-
.باشدياز آن ميف شده قسمتيکه پروژه تعرينام يا عنوان طرح-
تاريخ تحويل گزارش-

از نفر .(ديپروژه کار نمايد بر رويکه بايبه همراه نفر ساعتهمكاران پروژه-
)ساعت کل

از .(هندد در مورد پروژه مشاوره ديباکهيهمراه نفرساعتمشاورين پروژه-
)نفر ساعت کل

مراحل انجام پروژه و قيد نفر ساعت هر مرحله-
ابزار، وسايل، منابع و خدمات جنبي موردنياز-
معرفي پروژه و ذكر اهداف و نيازمنديها-
يپژوهشرييس گروهد ييو تانام -
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ر طرحيد مديينام و تا-
فعاليتهاي اجرايي -3

گيرد و براي آن فرم ابالغ پروژه رت ميبه كليه فعاليتهايي كه در ارتباط با پروژه صو
ماننـد انجـام    .نـد يگو يياجرا يتهاي، فعال شودام مي تكميل نگرديده يعني بصورت عملي انج     

آزمايشات
ز جـزء  يـ ن... د هـا و  يـ شرکت در جلسات ، بازد   نوشتن مقاله ،    مثل   ييتهاين فعال يهمچن

.شوديدر نظر گرفته ميياجرايتهايفعال
يره مـ يـ مجـزا ذخ يک بانـک اطالعـات  يدر يپروژه ايتهايمانند فعال ز  ين اطالعات ن  يا
.گردد
پروژه هايم بنديتقس-4

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

شـند و هيچگونـه تـأخيري       بادر حـال انجـام مـي       ل گزارش يتحو شده و تاريخ  
.ندارند

هـايي هـستند كـه بـا توجـه بـه تـاريخ تحويـل                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
ند كه با توجه به فرارسيدن تاريخ تحويل هايي هستپروژه: هاي تأخيري پروژه

درصـد  100اند و درصد پيشرفت آنهـا  گزارش هنوز بطور كامل انجام نگرفته    
.نرسيده است

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

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

" اي كـه بعـدا    بـا توجـه بـه شاخـصهاي پـروژه         . و ني مشخص  استخراج كند    امحدوده زم 
.ها صورت گيرداي گروهتوضيح داده خواهد شد عمل مقايسه پروژه

انهيماهيو گزارشهايبانک اطالعات-4
يور کامل وارد بانک اطالعاتد به طيباآن اطالعات ف شد يک پروژه تعريکه 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 اياطالعات.باشدي، مبا فرم ابالغ پروژه ، جهت ورود اطالعات است

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

انه توسط افراد ذکر شده يماهيگزارشهايکسريمشاوران پروژه در پروژه، همکاران و 
.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 
چنين ستونهايي كـه نفـر سـاعت        در آن موجود باشد و هم     شرفت تا کنون پروژه   يدرصد پ 

ايـن فـرم    : گـردد    ديد ق يباها در آن    پروژه 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
و نفر ساعت كاركرد هر يك از آنها عناوين مشاوران
درصد پيشرفت كلي پروژه

يه مـ يتهيپژوهشيگروه ها و طرحها  ک  يانه به تفک  يماه يالزم به ذکر است که گزارشها     
.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 مـ     يت ، نام گروه پژوهش    يفعا
رنـده اطالعـات فـوق هـستند و        يکه در برگ   ييهر طرح سطر و ستونها     يپروژه ا  يتهايفعا

.د گردندييو تاليد 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   
.شودتي استفاده ميگزارشهاي درخواس

ل عملکرد هر گروهيو تحلگروههايعملکرد پژوهشيابيف شاخصها و ارزيتعر-5
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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   
.دهدرار ميارزيابي ق

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

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

عـالوه بـر   . ن نمـاييم طريق بتوانيم فعالترين فرد و همچنين فعالترين گروه پژوهشي رامعي         
تواند آن را بطور مستقل مـورد       اين عمل يكسري شاخصهايي وجود دارد كه هر گروه مي         

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 
دهد كه هر شخص با توجه به نفر ساعت كاركردي كه بـراي او     نشان مي اين شاخص   

-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       است كارآيي و مأموريتي كه وي در طول سال داشته         ) 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      ) اي و اجرايي  پروژه(كاركرد افراد گروه  

بايـد توجـه شـود كـه ايـن          . گـردد اين شاخص محاسبه مـي    ) كاريساعات عادي و اضافه   
يعني آنكه كارآيي يـك نفـر ديـپلم         . شاخص هيچگونه ربطي به مدرك تحصيلي افراد ندارد       

ليـسانس كـه همـين نفـر        مـدرك فـوق   ساعت در ماه كار كرده با كارآيي فردي با           150كه  
.ساعت در ماه كار كرده برابر است

ت كاركرد هر فردنفر ساع
جمع نفر ساعت هر فرد
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كارآيي هر گروه= 

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

.كار كرده است

شاخص متوسط نفر ساعت كاركرد هر فرد= 

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

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

شاخص ارزش متوسط يك ساعت حضور افراد گروه = 

کارکردنزديكتر باشد نشان از )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 . باشدتواند 

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

مجموع نفر ساعت حضور
تعداد نفرات گروه

ارزش كاري افراد گروه
جمع نفر ساعت افراد گروه

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

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

)يبا هر مدرك تحصيل(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 (گروه به اين ارزش نزديك هستند 

شاخص باالترين ارزش متوسط هر فرد= 

ضريب مربوطهمدرك
2دكتري

75/1ليسانسفوق

5/1يسانسل

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 مين شاخص بيا

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          ياز پروژه ها   د که چند درصد   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

:يريجه گينت
باشد يميقاتيک مرکز تحقيل عملکرد يه و تحلين مقاله حاصل تجز   يان شده در ا   يمطالب ب 

رفتـه و تـا     قـرار گ   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

هاي خاتمه يافتهنفر ساعت پروژه
هاي خاتمه ساعت پروژهنفر+ 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 انجامهنفر ساعت ابالغي پروژ

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 انجامجمع نفر ساعت كاركرد افراد گروه بر پروژه
هاي در حال انجامجمع نفر ساعت ابالغي پروژه
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ان شـده  ياز مراحل بيريد واقع گردد و با الگو گ 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      يرسچگونه توجه به اثر بخش بودن آن مورد بر        يه
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 (
ج حاصله يقرار گرفته که نتايمورد بررسمرکز تحقيقاتي پياده سازي و نتايج آن ک يدر

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


