چکیده
تدوین مدل چرخهعمر پروژههای تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمانهای
تحقیقاتی به شمار میرود .بطوریکه استفاده از یک مدل استاندارد ،منجر به ایجاد زبان مشترک
بین سازمان و فراهمکنندگان بیرونی محصوالت ،خدمات و فرایندهای سازمان میشود .هدف از
این مقاله ارائه یک مدل چرخهعمر عمومی برای تحقیق و توسعه در سازمانهای تحقیقاتی است
که مورد تائید مجریان ،ناظران و ممیز ان مختلف قرار بگیرد .مدل ارائه شده در این پژوهش مبنایی

مدل عمومی چرخهعمر پروژههاي

را برای ارزیابی فعالیتهای مجریان فراهم ساخته و ارزیابی و ممیزی فعالیتهای تحقیق و

تحقیق و توسعه در سازمانهاي

توسعه را تسهیل مینماید .مدل ارائه شده در این پژوهش دارای  4بعد 17 ،مولفه 3 ،نقطه کلیدی
تصمیم و  156شاخص است  .ابعاد مدل شامل فرایندهای نیازسنجی ،طراحی و ساخت نمونه،

تحقیقاتی با رويکرد مهندسی سیستمها

مهندسی ساخت و مدیریت تولید ،و بهرهبرداری و پشتیبانی است .روایی پرسشنامه محققساخته
توسط  9نفر از خبرگان موضوع مورد بررسی قرار گرفته و  3سؤال حذف گردیده است .همچنین
در بررسی پایایی پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0.982به دست آمده است .این نتایج،
کلیه فرضیههای تحقیق را مورد تأیید قرار داده و رتبه مولفهها در هر بعد نیز مشخص شده است .
طبق نتایج به دست آمده ،بعد نیازسنج ی از اهمی ت بیشتر ی در چرخهعمر تحقیق و توسعه

محمد فروزنده(نویسنده مسئول)

سازمانهای تحقیقاتی برخوردار است .استفاده از مدل این تحقیق سازمانهای تحقیقاتی را قادر

دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت

به پیادهسازی اثربخش فرایندهای مورد نیاز برا ی تحق یق و توسعه نموده و به مدیران و ذینفعان
سازمان تحقیقاتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک میکند .
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زمان زيادي است .اين پروژهها اغلب با ذينفعان مختلفی در اليههاي گوناگون زنجیره تامین سروکار
داشته که هر کدام از اين ذينفعان داراي نیازها و انتظارت متفاوت و بعضا متضاد هستند .به همین
دلیل حجم بسیار زيادي از اين پروژهها در برآوردهنمودن الزامات ،ناموفق بوده و اغلب با هزينه
بیشتر ،در زمان طوالنیتر و با کیفیت کمتر به اتمام میرسند .يکی از عوامل اين عدم موفقیت،
جهانیشدن صنعت و در نتیجه تنوع نیازها و انتظارات منطقهاي ،ملی و بینالمللی است .سازمانهاي
تحقیقاتی چالش فراهمنمودن محصوالت ،خدمات و فرايندهايی را از فراهمکنندگان بیرونی متعدد دارند.
فراهمکنندگان بیرونی نیز چالش تحويل محصوالت ،خدمات و فرايندهاي متنوع به مشتريانی متعدد و
داراي نیازها و انتظارات مختلف را دارند .بنابراين الزم است الزامات فرايند تحقیق و توسعه تا حد
امکان استاندارد شده و توسط سازمانهاي مختلف در تمام سطوح زنجیره تامین مورد استفاده قرار
گیرند.
مولفان مقاله با بررسی عملکرد ده ساله اجراي تحقیقات و عارضه يابی مشکالت آنها دريافتند که بیش
از  60درصد از مشکالت چرخه تحقیقات در سازمانهاي تحقیقاتی به عدم وجود يک مدل جامع مورد
اجماع همه صاحبنظران می باشد .در بسیاري از موارد ناظران پروژه و مجريان در مورد الزامات
تفاهم و اجماع نظر ندارند .بررسی و تحلیل وضعیت پروژههاي تحقیق و توسعه نشان میدهد که
يکپارچگی در مراحل تصويب ،اجرا ،نظارت و راهبري پروژههاي تحقیقاتی وجود ندارد .سازمان مجري
از مدلی استفاده میکند که ناظر قبول ندارد و ناظر با ادبیات خود نظارت میکندتعريف و تصويب
پروژه هاي تحقیقاي بصورت نظام مند مطابق نیاز و بازار تعريف نمی شود .در اکثر موارد فرايندها و
روالهاي مناسبی براي مراحل چرخهعمر از مرحله ايده تا محصول به همراه شفافیت وظايف بین
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سازمانهاي درگیر پروژههاي تحقیق و توسعه بصورت فراگیر تعريف نشده است .همچنین در پروژه هاي تحقیق و توسعه سطح و عمق فناوريها و
اجزاي سازنده هر سیستم به خوبی استخراج نشده و فاصله فناوريهاي موجود در هر محصول با فناوريها و محصوالت مشابه در دنیا سنجیده
نمیگردد .مطالعات امکانپذيري تأمین اقالم و تجهیزات موردنیاز پروژهها نیز با جزئیات محدودي انجام می شود .بیش از  60درصد مشکالت به عدم
تامین بموقع اقالم و مواد مورد نیاز پروژه برمی گردد .اين دسته از عوامل منجر به بروز مشکالتی در مراحل اجرايی چرخهعمر پروژه هاي تحقیق و
توسعه گرديده است.
شايد بتوان بیان نمود بسیاري از مشکالت فوق ،به دلیل عدم وجود يک مدل جامع بومی و يکپارچه براي نظام تحقیق و توسعه کشور میباشد .لذابازنگري
در چرخه تعريف و تصويب طرحهاي تحقیقاتی با هدف منطبق ساختن آن با خروجی اسناد باالدستی ،نیازهاي جديد عملیاتی ،رصد فناوريهاي نو و
غیره را ضروري ساخته که منجر به هماهنگی و هم افزايی در محیط تحقیق و توسعه میگردد .بنابراين بررسی پروژه هاي تحقیق و توسعه کشور نشان
میدهد که مدلی عمومی براي چرخه عمر تحقیقات که مورد اجماع سازمانهاي تحقیق و توسعه باشد وجود ندارد .به همین دلیل اين سازمان ها مراحل
چرخهعمر پروژه هاي تحقیقاتی خود را با توجه به نقاط قوت و ضعف خود تدوين میکنند .بهنظر می رسد نظام تحقیق و توسعه کشور ،نیازمند يک مدل
عمومی چرخهعمر بوده که بهصورت بومی ،خالقانه و يکپارچه و متناسب با محیط تحقیق و توسعه کشور طراحی شده و به عنوان مدلی مرجع در اختیار
سازمانهاي تحقیق و توسعه قرار گیرد.
هدف از اين پژوهش ،ارائه يک مدل چرخهعمر عمومی است که مراحل مشترک فرايند تحقیق و توسعه سازمانهاي تحقیقاتی را به همراه فعالیتهاي کلیدي
و تعامالت آنها مشخص مینمايد .چنین مدلی میتواند به عنوان يک مرجع ،به سازمانها در تعريف مراحل چرخهعمر و فعالیتهاي مورد نیاز اين مراحل
کمک نمايد .بهعالوه ،استفاده از اين مدل منجر به ايجاد مبنايی واحد براي ارزيابی و ممیزي فعالیتهاي اجرايی خواهد شد.

 . 2مروری بر ادبیات موضوع
پیچیدگی سیستمهاي ساخت بشر ،فرصتهاي جديدي شده را ايجاد نموده است .با اين حال چالشهايی را براي سازمانهايی که سیستمها را ساخته و
بهکار میگیرند ،ايجاد کرده است .اين چالشها در تمامی مراحل تکامل يک سیستم ،محصول ،خدمت يا پروژه ،از زمان شکلگیري مفهوم تا زمان
کنارگذاري آنها ،و در تمام سطوح زنجیره تامین وجود دارد .اين مراحل در ادبیات موضوع با عنوان چرخهعمر شناخته میشوند (ايزو .)15288:2015
چرخه عمر پروژه ،مجموعهاي از فازهاي پروژه است که تعداد و نام آنها به نیازهاي کنترلی و مديريتی سازمان(هاي) درگیر در پروژه وابسته می باشد.
بر اساس استاندارد موسسه مديريت پروژه آمريکا  ،1بهصورت نرمال چرخهعمر پروژه شامل فاز آغازين ،فاز برنامهريزي ،فاز اجرا ،فاز پايش و کنترل
و و فاز خاتمه میباشد .اين فازها معموال متوالی بوده و پشت سر هم انجام میشوند .در بسیاري از موارد ،با توجه به ماهیت پروژه ،تعداد فازهاي پروژه
و نحوه بهکارگیري آنها تغییر میکند .اين فازها میتوانند به اهداف جزئیتر ،عملیات ،خروجیها ،نتايج و نقاط کلیدي تصمیم شکسته شوند .مدل چرخهعمر،
چارچوب پايهاي را براي مديريت پروژه ايجاد میکند .چرخههاي عمر در مديريت پروژه میتوانند خصوصیات متفاوتی داشته و بر اساس سختی و اندازه
پروژه ،از پروژهاي به پروژه ديگر متفاوت باشند .با اين حال در تمامی اين چرخهها مفاهیم مشترکی مانند شروع پروژ ه ،سازماندهی و آمادهسازي،
تحويل و اتمام پروژه وجود دارد (پی ام باک.)2017،

شکل( .)1مدل چرخه عمر عمومی
در تعريف ديگر بیان شده است که چرخهعمر پروژه دنبالهاي منظم از فعالیت هاي يکپارچه بوده که در مراحلی متفاوت انجام شده و در نهايت منجر به
موفقیت میشوند .طبیعت پیچیده و همچنین تنوع پروژه ها در صنايع و سازمانهاي مختلف ،منجر به افزايش پیچیدگی دستیابی به اجماع در فازهاي
چرخهعمر شده است (آلتینگ .)1995 ،بنابراين ،چرخهعمر پروژه بسته به نوع پروژهها متنوع و مختلف است .چرخهعمر پروژه يک طیف پیوسته است که
از "پیش بینی شده" آغاز و به "تطبیقی" ختم میشود .اين طیف بر اساس میزان "درجه تغییرات" و "فراوانی اقالم قابل تحويل" پروژه ،به صورت
زيرتعريف می شود (بالنگر.)2005 ،
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شکل( .)2مدل های چرخه عمر از حیث درجه تغییرات و فراوانی اقالم قابل تحویل
در ادبیات مهندسی سیستم ها ،محققین بسیاري بر اين باور هستند که تجويز يک چرخهعمر ثابت نمیتواند براي همه پروژه ها مناسب باشد و هر پروژه
بايد با توجه به زمینه فعالیت و ويژگیهاي ذاتی خود  ،يک نقطه بهینه و مناسب از اين طیف را انتخاب کند .مطابق بررسی ادبیات ،مدل چرخهعمر پروژه
به دسته هاي کلی زير تقسیم بندي می شود :چرخهعمر پیشبینی شده يا برنامه محور ،2چرخهعمر تکراري ،3چرخهعمر افزايشی  ،4چرخهعمر تطبیقی يا
چابک  5و چرخهعمر ترکیبی ( 6کالند1990،؛ موريس  .) 2005برخی ديگر از مولفان چرخه عمر رابه صورت مدل کنترل محور ،مدل کیفی محور ،مدل
ريسک محور ،رويکرد فراکتالی در نظر گرفته اند(رمانی2010،؛ کوپر .)2001
جدول( .)1انواع مدلهاي چرخهعمر و استراتژيهاي توسعه محصول
مدل

الزامات

فعالیتها

نوع تحویل پروژه

هدف

پیش بینی شده

ثابت

یکبار برای کل پروژه اجرا میشود

تک تحویله

مدیریت هزینه

تکراری

پویا

تکرار فعالیتها تا زمانیکه به درستی انجام شوند

تک تحویله

صحت و درستی راه حل

افزایشی

پویا

یکبار برای رسیدن به حد افزایش مشخص اجرا میشود

تحویلهای مکرر و کوچک

سرعت

چابک

پویا

تکرار فعالیتها تا زمانیکه به درستی انجام شوند

تحویل مکرر و کوچک

رضایت مشتری از طریق تحویل و دریافت
بازخورد از ایشان

چرخهعمر پیشبینی شده ،يک رويکرد سنتی بوده که کارهاي پروژه با توجه به میزان تکرارشان در پروژههاي مشابه قبلی ،در يک فرآيند متوالی و قابل
پیشبینی قرار می گیرند .در اين نوع از چرخهعمر محدوده ،زمان و هزينه پروژه در فازهاي آغازين مشخص بوده و حجم بسیار زيادي از کارهاي
برنامهريزي شده در آن اتفاق میفتد .اين چرخهعمر براي پروژههايی مناسب است که میزان عدمقطعیت و پیچیدگی آنها نسبتا کم باشد (کرزنر ،2000
امدا .)2000
در چرخهعمر تکراي ،معموال محدوده کلی پروژه در فازهاي آغازين مشخص است ولی برآورد زمان و هزينه پروژه به طور مرتب اصالح میشود .اين
مدل داراي رويکردي است که اجازه دريافت بازخوردهاي مشتري قبل از تحويل کار ،يعنی در زما نی که کارها نیمه تمام هستند ،را بهمنظور بهبود و
اصالح ،فراهم میکند .در چرخهعمر تکراري ،محصول در هر تکرار دچار تغییر و دگرگونی میشود ،بهطوري که در هر تکرار ،محصول توسعه يافته و
نهايتاً در تکرار آخر ،کل محصول آماده میشود .بنابراين اين نوع از چرخهعمر به شدت به خروجی مرحله قبل وابسته است .در اين مدل قبل از برنامهريزي
کارهاي آتی ،نیاز است پروژه هاي زود هنگام و يا همزمان اجرا شوند؛ به بیان ديگر نتايج حاصل از کارهاي اولیه ،کارهاي بعدي را تعیین می کند .غالبا
پروژههاي تحقیق و توسعه از اين نوع بوده و به برنامهريزي هاي دقیق نیاز دارند (موريس .)2005
چرخهعمر افزايشی ،رويکردي است که اقالم کاملشده را بهگونهاي تحويل میدهد که مشتري بتواند به سرعت و فوريت از آن استفاده کند .در چرخهعمر
افزايشی ،توسعه و تکامل يک محصول به صورت مرحله به مرحله و يا تکهتکه انجام میشود که در هر مرحله ،قسمتی از محصول نهائی تکمیل و تحويل
داده میشود ،بهطوريکه مشتري بتواند از آن قسمت استفاده کند .به اين نوع از تحويل اقالم ،که بهصورت محصوالت کوچک و پشت سرهم ارائه
میشود ،نمو می گويند و زمان اجراي هر نمو در هر مرحله با توجه به ويژگیهاي آن ،میتواند متفاوت باشد .بر خالف چرخهعمر تکراري ،در اين نوع از
چرخهعمر با توجه به اينکه در ابتداي کار دانش کاملی از محصول نهائی وجود دارد ،انتهاي کار بهصورت قطعی مشخص است (ويدمن .)2005
چرخهعمر چابک ،رويکردي است که از ويژگیهاي چرخهعمر تکراي و افزايشی به منظور اصالح اقالم قابل تحويل پروژه و تحويل آنها بهصورت سريع
و پشت سرهم استفاده میکند .اين نوع چرخهعمر تمامی اصول چابک را که مهمترين آن ،رضايت مشتري می باشد را برآورده می کند (يوکر.)2008 ،
در چرخهعمر ترکیبی ،استفاده از يک نوع چرخهعمر براي کل پروژه ضروري نیست و می توان اجزاء و ويژگی رويکردهاي سنتی پیشبینیشده و چابک
را براي رسیدن به اهداف پروژه ،با يکديگر ترک یب کرد.
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جدول( .)2انواع مدلهای چرخهعمر (یوکر)2008 ،
حالت

رویکرد

توضیح

حالت اول

ترکیب زمانی

در ابتدا به دلیل وجود عدم قطعیت ،پیچیدگی و ریسک در فرآیندهای آغازین پروژه ،بصورت چابک توسعه

حالت دوم

بصورت سناریو مشترک

حالت سوم

غالب پیش بینی شده

حالت چهارم

غالب چابک

یابد و سپس در فرآیندهای بعدی که شامل فاز اجرائی و راه اندازی می شود الزم است از رویکرد پیش بینی
شده پیروی شود.
برخی از فرآیندهای پروژه استفاده می شود ،به عبارت دیگر تیم پروژه ،در برخی جنبه های پروژه (مانند
انجام تکرار جهت اصالح محصول) از رویکرد چابک و در برخی دیگر (مانند پیش بینی برآورد ،تخصیص
کارها و کنترل پیشرفت و …) از رویکرد پیش بینی شده استفاده کند.
عمده کارهای پروژه قبال بارها انجام شده و قابل پیش بینی می باشد با رویکرد پیش بینی شده مدیریت می
شود و بخش های کوچک پروژه که با عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند از رویکرد چابک استفاده می
کند.
بخش های کوچک ،از برخی ویژگی های پیش بینی شده استفاده میشود .این حالت زمانی استفاده می شود
که یک جزء خاص در پروژه امکان مذاکره و یا اجرا با استفاده از رویکرد چابک وجود نداشته باشد .

به دلیل جلوگیري از بروز چالشهايی که ممکن است در طول چرخهعمر يک سیستم رخ دهد ،و همچنین تضمین دستیابی به سیستم مورد نظر ،در سالیان
اخیر از رويکرد مهندسی سیستمها در توسعه و دستیابی به سیستمها استفاده شده است .مهندسی سیستمها يک رويکرد بینرشتهاي براي مديريت
فعالیتهاي فنی و مديريتی الزم جهت تبديل نیازها ،انتظارات ،و محدوديتها به يک راهکار و پشتیبانی آن راهکار در سرتاسر چرخهعمر میباشد (ايزو
 .)24748:2016تمرکز اصلی مهندسی سیستمها در درجه اول بر تعريف و تحلیل درست نیازهاي ذينفعان ،مديريت الزامات ،طراحی و توسعهي سیستم،
مستندسازي الزامات ،و در نهايت تصديق و صحهگذاري خروجیها با توجه به همهي ابعاد مسئله میباشد .مهندسی سیستمها ،رشتهها و گروههاي
تخصصی را در قالب يک گروه مشترک ،يکپارچه میکند ،که اين منجر به يک فرايند ساختاريافته براي توسعهي سیستم میشود .اين فرايند از شکلگیري
مفهوم تا تولید و بهکارگیري سیستم ادامه پیدا میکند .مهندسی سیستمها بهطور همزمان نیازهاي فنی و تجاري ذينفعان را با هدف فراهمکردن يک
محصول با کیفیت که نیازهاي کاربران و ساير ذينفعان را برطرف میکند ،مدنظر قرار می دهد .اين رويکرد همچنین ،فرايندهايی را براي دستیابی به
سیستمها و عرضه آنها فراهمکرده و منجر به بهبود ارتباطات و هماهنگی بین تمامی ذينفعانی که سیستم را ساخته ،به کارگرفته و مديريت میکنند،
میشود .اين کار بدين منظور انجام میشود که سیستمهاي پیچیده بتوانند بهطور منسجم و يکپارچه در کنار يکديگر کار کنند .بهعالوه ،اين چارچوب ،در
فرايند نظارت بر فرايندهاي چرخهي عمر سیستم نیز کاربرد داشته و مبنايی را براي ارزيابی و ممیزي فعالیتهاي اجرايی فراهم مینمايد .
در سالیان اخیر مهندسی سیستمها مورد توجه بسیاري از پژوهشگران و متخصصان بوده است .به همین دلیل مطالعات زيادي ،هم از لحاظ تئوري و
هم از لحاظ عملیاتی در رابطه با اين رويکرد در ادبیات موضوع يافت میشود .با اين حال هر سیستم داراي چرخهعمر مختص به خود میباشد .به عالوه،
ممکن است جزئیات چرخهعمر از سازمانی به سازمان ديگر متفاوت باشد؛ زيرا تکامل يک سیستم در طول چرخهعمر نتیجهي اقداماتی است که توسط
افراد هر سازمان با استفاده از فرايندهايی که براي اجراي اين اقدامات وجود دارد انجامشده و مديريت میشوند .در نتیجه ،ممکن است در هر سازمان و
براي هر سیستم ،يک چارچوب خاص براي فرايندها و فعالیتهاي چرخه عمر ايجاد شود که میتواند درقالب چند مرحله سازماندهی شده ،و همچنین
بهعنوان مرجعی عمومی براي برقراري ارتباط و ايجاد فهم مشترک در سطح سازمان عمل کند .بنابراين چرخهعمر میتواند با توجه به ماهیت ،هدف ،نحوه
استفاده و شرايط حاکم بر محصوالت و خدمات سازمان متفاوت باشد .با اينحال ،چرخهعمر داراي مراحلی عمومی است که هر کدام هدفی خاص را
دنبال کرده و سهمی مشخص در کل چرخهي عمر دارند.
استاندارد  ISO 24748-1:2016با عنوان "مديريت چرخه عمر" ،مراحل عمومی چرخه عمر را در قالب شش مرحله ارائه میکند که اين مراحل در شکل
 1نشان داده شده است .در مرحله مفهومسازي ،نیازها شناسايی شده و مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند .در مرحله توسعه ،نیازهاي تحلیل شده به
الزامات عملیاتی ،کارکردي و عملکردي تبديل میشوند .در مرحله تولید ،خروجی مورد نظر مطابق با الزامات تعیینشده در مرحله قبل ساخته میشود .در
مرحله بهره برداري ،محصول به محیط عملیاتی منتقل شده و مورد بهره برداري قرار میگیرد  .در مرحله پشتیبانی ،نگهداري و تعمیرات محصول انجام می
شود .در نهايت ،در مرحله کنارگذاري ،پشتیبانی فعال از سیستم توسط سازمان بهرهبردار و متولی نگهداري و تعمیر قطع شده ،و سیستم ارتقاء يافته يا
بهطور کلی يا جزئی جايگزين میشود .
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شکل( .)3مراحل عمومی چرخه عمر مطابق با ISO 24748-1:2016
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مدل عمومی چرخهعمر پروژههای تحقیق و توسعه در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستمها
چرخه عمر در وزارت دفاع آمريکا با نام "نظام اکتساب دفاعی" شناخته میشود .کلیات اين نظام در شکل  2نشان داده شده است .در نظام اکتساب دفاعی
آمريکا هنگامیکه دغدغه و نیازي مطرح میشود ،نخستین راهکار براي مرتفع کردن آن ،طراحی و توسعه سیستمها نیست ،بلکه ممکن است اين نیازها و
دغدغهها از طريق ساير توانمنديهاي دفاعی برطرف شود .به عنوان مثال ممکن است با تغییر در دکترين ،تغییر راهبردهاي دفاعی و تاکتیکها ،تغییر در
نحوه رهبري و فرماندهی ،تغییر در ساختار و سازماندهی ،آموزش نیروهاي انسانی ،استفاده از نیرويهاي انسانی توانمند ،تغییر در نحوه آماد و
پشتیبانی ،و تامین امکانات جديد بتوان نیاز مورد نظر را مرتفع کرد .با اين حال ،با حصول اطمینان از اينکه تنها راه حل موجود براي پاسخ به مساله،
اکتساب يک سیستم است ،اکتساب آن آغاز میشود .پس از آن ،در اولین مرحله ،تحلیل راهکارهاي تجهیزاتی انجام میشود .سپس فناوريهاي مرتبط
توسعه داده شده و با اين کار تا حد زيادي از ريسک عدمدستیابی به سیستم مورد نظر اجتناب میشود  .در مرحله سوم ،توسعه سیستم از لحاظ مهندسی
و ساخت انجام میشود .اين مرحله اکثر فرايندهاي طراحی محصول ،و طراحی فرايندها ،تجهیزات و ابزارآالت را در بر میگیرد .در مرحله بعد تولید آغاز
میشود .براي اطمینان از خروجی فاز قبل در دستیابی به سیستمهاي مورد نظر ،تولید محصول در ابتدا با نرخ پايین انجام میشود .پس از تصديق و
صحهگذاري محصول و فرايندهاي ساخت و تولید آن ،تولید نرخباال در دستور کار قرار میگیرد .در فاز نهايی نیز بهکارگیري و پشتیبانی از محصول
انجام میشود که نصب و راهاندازي ،نگهداري و تعمیر ،و امحاي سیستم را شامل میشود .
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شکل( .)4نظام اکتساب دفاعی مطابق با DoD Directive 5000.02:2017
گروه اروپايی استانداردسازي فضايی ( )ECSSچرخهعمر محصوالت خود را در قالب شکل  3تعريف میکند .همانطور که در اين شکل مشخص است،
در فاز صفر اين مدل ،تحلیل ماموريت و شناسايی نیازها انجام میشود .در اين فاز سازمان بايد کارفرما را در شناسايی نیازهايش پشتیبانی کند ،و
مفهومها /راهکارهاي ممکن را پیشنهاد دهد .در فاز الف ،امکانسنجی سیستم انجام میشود .در اين فاز سازمان بايد نیازهاي شناسايیشده در فاز صفر
را نهايی کرده و راهحلهايی را به همراه موارد بحرانی و ريسکهاي آنها براي برآوردن نیازهاي احصاشده پیشنهاد دهد .در فاز ب ،تعريف مقدماتی
سیستم انجام میشود .در اين فاز سازمان بايد براي راهحل انتخابشده در انتهاي فاز الف ،تعريف اولیه (طراحی مقدماتی) سیستم را انجام داده و اثبات
کند که راهحل انتخابی ،الزامات فنی را مطابق زمانبندي ،بودجه ،هزينهي موردنظر و الزامات سازمان برآورده میسازد .فاز پ ،تعريف تفصیلی سیستم
است .در اين فاز سازمان بايد تعريف جزئی سیستم را انجام داده و توانايی خود را در برآوردهسازي الزامات فنی به اثبات رساند .در فاز ت ،آمادگی
محصول براي تولید افزايش يافته و تولید انجام میگیرد .در اين فاز ،سازمان بايد توسعهي سیستم را انجام داده و سیستم را براي عملیات و بهرهبرداري
آماده نمايد .فاز ث ،مربوط به بهکارگیري و بهرهبرداري از سیستم است .در اين فاز ،سازمان بايد عملیات پرتاب را پشتیبانی کند ،نهاد مسئول عملیات و
بهرهبرداري را پشتیبانی کند ،و از اجراي همهي فعالیتهاي مهندسی سیستم و تهیه ي اسناد در پشتیبانی رسیدگی به موارد نامتعارف و رفع آنها اطمینان
حاصل نمايد .در فاز ج ،وارهايی سیستم انجام میشود .در اين فاز سازمان بايد ،در قالب يک توافقنامهي تجاري ،نهاد مسئول وارهايی را پشتیبانی کرده
و وارهايی را تحت نظارت خود انجام دهد.
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شکل( .)5مدل چرخهعمر گروه اروپایی استانداردسازی فضایی
ناسا مدل چرخهعمر خود را در هفت فاز طرحريزي کرده است .در اين مدل که در شکل  4نمايش داده شده است ،در اولین فاز ،مطالعات مربوط به مفهوم
انجام میشود .در فاز بعد توسعه مفهوم و توسعه فناوريهاي مورد نیاز انجام میشود .سپس طراحی مقدماتی انجام شده و فناوريهاي مورد نیاز نهايی
میشوند .در مرحله بعد ،طراحی نهايی شده و ساخت زير سیستمها انجام میشود .پس از ساخت زير سیستمها ،مونتاژ و يکپارچهسازي سیستم انجام
شده و سیستم مورد آزمون قرار میگیرد .سپس پرتاب سیستم انجام میشود .پس از پرتاب ،سیستم بهکارگیري میشود و ماموريتهاي محوله را انجام
میدهد .در نهايت ،در فاز خاتمه ،به ماموريت سیستم پايان داده میشود .
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شکل( .)6مدل چرخهعمر ناسا
بالنچارد ،مدل چرخهعمر را در پنج فاز تعريف می کند .در اين مدل که در شکل  5نشان داده شده است ،طراحی مفهومی سیستم مورد نیاز انجام شده و
فناوريها و زيرساختهاي مورد نیاز براي دستیابی به آن طرحريزي میشود .در ادامه شکست الزامات عملیاتی به الزامات کارکردي انجام شده و طراحی
مقدماتی سیستم تکمیل میشود .سپس در فاز طراحی مفهومی ،طراحی سیستم نهايی شده و نحوه تولید سیستم نیز توسعه میابد .در ادامه کار ساخت و
تولید سیستم انجام میشود و نهايتا سیستم در محیط عملیاتی مورد استفاده و پشتیبانی قرار میگیرد .
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شکل( .)7مدل چرخهعمر بالنچارد
با جمعبندي مدلهاي فوق در میابیم که چرخهعمر را میتوان با استفاده از يک مدل کارکردي انتزاعی توصیف کرد که مفهومسازي يک سیستم ،تحقق،
استفاده ،تکامل و کنارگذاري آن را دربر میگیرد .چرخهعمر داراي مراحلی است که دورههاي اصلی دستیابی به يک سیستم و استفاده از آن را نشان
داده و با وضعیت سیستم يا توصیف آن مرتبط میشوند .سازمانها از اين مراحل به شکلهاي مختلف براي برآوردن راهبردهاي مختلف کسبوکار و
نیز راهبردهاي کاهش اثرات ريسک استفاده میکنند .استفاده از اين مراحل بهصورت هم زمان و يا با ترتیبهاي مختلف میتواند منجر به ايجاد چرخه
عمرهايی با ويژگیهاي متفاوت و متمايز شود .يکی از مزاياي استفاده از اين مراحل توصیف پیشرفتهاي اصلی و نقاط کلیدي دستیابی به يک سیستم
در طول چرخهعمر است .اين مراحل همچنین مقدمهاي براي تعیین نقاط کلیدي تصمیمگیري در چرخهعمر هستند .اين نقاط کلیدي تصمیم توسط سازمان
براي درک و مديريت عدم قطعیتهاي ذاتی و ريسکهاي مرتبط با هزينهها ،زمانبندي و کیفیت سیستم در هنگام ايجاد و يا بهره برداري از آن ،مورد
استفاده قرار میگیرند .در مجموع میتوان گفت ،يک مدل چرخهعمر چارچوبی را به سازمانها ارائه میکند که مديريت سازمان با استفاده از آن ،امکان
نظارت و کنترل سطح باالي پروژه و فرايندهاي فنی آن را پیدا می کند.
مرور ادبیات نشان می دهد که پیچیدگی و تنوع چرخه عمر پروژه در هر صنعت متفاوت بوده و هرسازمان مدل چرخه خاص خود را دارد .عالوه بر اين،
هیچ توافقی در مورد تعداد فازها و نامهاي مورد استفاده براي توصیف مراحل تشکیلدهنده چرخهعمر وجود ندارد .جدول  3فازهاي چرخهعمر پروژه
پیشنهاد شده توسط محققان مختلف را خالصه می کند.

جدول( .)3مقایسه تحقیقات انجام شده در خصوص فازهای چرخهعمر
محقق

تعداد فازها

فازها

)Forsberg (2000

5

آغاز  /مفهوم  /شناسایی؛ فاز امکان پذیر؛ طراحی پایه؛ طراحی تفصیلی با جزییات؛ ساخت ؛ گردش کار  /راه اندازی

)Wilemon (1976

3

مفهوم سازی ،مجسم سازی ،گردش

)Cooper and Edgett(2001

7

مرحله کشف ،دامنه سازی ،ساخت کسب و کار ،توسعه ،تست و اعتبار ،راه اندازی

)Belanger (2005

7

ایده ،پیش امکان پذیری ،امکان سنجی ،توسعه و اجرای ،گماشتگی ،راه اندازی ،بررسی پیش از پیاده سازی )(PIR

)Frame (2007

6

ایده ،اثبات امکان پذیری ،توسعه محصول  /فرآیند ،پایلوت کارخانه  ،نیمه تجارتی ،تولید کامل.

)Kapur (2005

5

مفاهیم ،تولید نمونه اولیه  ،آزمایش میدان ،توسعه بازاریابی  ،فروش

)Youker (2008), Cleland (1990

5

تجزیه و تحلیل /برنامه ریزی استراتژیک  ،تولید /نمایش ایده ،توسعه ،تست بازاریابی ،راه اندازی ملی  /منطقه ای

)Archiblad (2000

6

اکتشاف ،نمایش ،تست مفهوم ،تجزیه و تحلیل کسب و کار ،توسعه ،تست بازار

)Patel (2015), moriss (2005

6

فرمول بندی ایده ،شناسایی ،مطالعات امکان سنجی ،تامین مالی ،پیاده سازی ،ارزیابی

)Mochal (2010

5

شناسایی ،تهیه ،سنجش ،پیاده سازی ،ارزیابی

)Kerzner (2000

4

لیست کردن ،پایلوت گیری ،نشان دادن ،جریان سازی

)Wideman(2005) , stuckenbruck (2000

4

مفهوم سازی ،برنامه ریزی ،اجرا ،خاتمه

)Morris (2005

4

امکان سنجی ،برنامه ریزی و طراحی ،تولید ،گردش و راه اندازی
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مدل عمومی چرخهعمر پروژههای تحقیق و توسعه در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستمها
با بررسی مرور ادبیات هفت مرحله کلی و عمومی براي چرخه عمر پروژه درنظر گرفته شده که اين مراحل همراه با شرح و نامهاي جايگزين براي هر
مرحله در جدول زير خالصه شده است .چرخه عمر پروژه می تواند متناسب با نیازهاي خاص پروژهها ،متفاوت باشد .به عنوان مثال ممکن است تعدادي
از فازها ترکیب يا حذف شوند.

جدول( .)4مراحل عمومی و مشترک چرخه عمر در ادبیات
نامهای فازها

نامهای گزینه

توصیف فازها

تولید ایده

پیشنهاد  /مفهوم  /شروع /ایده

در این مرحله ،ایده برای یک پروژه جدید تولید می شود و پیشنهاد اولیه توصیف نیاز تجاری باید آماده شود .

پیش امکان سنجی

تحقیق اولیه /ارزیابی اولیه  /مقدماتی

هدف این مرحله ،ارزیابی پیشنهاد موجود از لحاظ قابلیت مالی ،عملیاتی و فنی و همچنین استراتژی شرکت

تحقیق /ارزیابی /پژوهش

است  .همگام سازی یا هم افزایی با سایر پروژه ها باید بررسی شود.

مفصل /تحقیق و بررسی /تعریف  /مورد تجاری /

راه حل بهینه برای رسیدگی به نیاز تجاری باید شناسایی و تعریف شود .تمام نواحی این راه حل باید برای

ارزیابی  /مجوز

تعیین نگرانی ها و خطرات ریسک مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

این مرحله نیازی به برنامه رسمی پروژه ندارد.

امکان سنجی

پیاده سازی  /تحقق /تولید

این مرحله شامل طراحی ،توسعه ،ایجاد و ساختن راه حل انتخاب شده میباشد .سیستم پشتیبانی ،دستورالعمل

ساخت  /ساختن  /توسعه و آزمایش

ها ،فرآیندهای کسب و کار و آموزش برای راه حل نیز باید در این مرحله توسعه یابد.

توسعه و اجرا

گماشتگی

آزمایش  /آزمون بتا  /اعتبار سنجی

در این مرحله ،راه حل در یک محیط عملیات آزمایش می شود  .هدف معتبرسازی پذیرش راه حل و قابلیت می

راه اندازی -پراندن

رهایی  /تکمیل  /پیاده سازی

پروژه به واحدهای تجاری تعهد می شود و در این مرحله به محیط عملیاتی منتقل می شود .این مرحله همچنین

تحویل دادن  /پذیرش

آغاز پشتیبانی عملیاتی را نشان می دهد.

بررسی بعد پیاده سازی

بررسی کسب و کار  /ممیزی پروژه /بررسی پس

پس از مدت زمان کافی ،یعنی  9تا  15ماه ،این پروژه باید مورد سنجش قرار گیرد تا تعیین شود که آیا مزایا

)(PIR

پروژه

تحویل داده شده است و چه تاثیری بر کسب وکار داشته است .درسهای آموخته شده باید برای مرجع آینده

باشد.

استخراج شوند.

ادبیات فوق نشان می دهد که هیچ توافقی در مورد مدل چرخهعمر پروژه در پروژه هاي تحقیق و توسعه وجود ندارد .شرکت هاي تحقیق و توسعه غالبا
از چرخههاي مختلف پروژه با تعداد و نامهاي مختلف استفاده میکنند .همچنین وضعیت تحقیق و توسعه و تحقیقات صورت گرفته در کشور نشان میدهد
که در زمینه تدوين مدل يکپارچه چرخهعمر پروژه هاي تحقیق و توسعه ،متناسب با محیط تحقیق و توسعه کشور تحقیقات قابل ذکري انجام نشده است.
بررسی وضعیت تحقیق و توسعه کشور نشان میدهد که صرف نظر از نام و تعداد مراحل و فازهاي اجرايی مراحل چرخه عمر ،مدل عمومی چرخه عمر
نظام تحقیق و توسعه کشور بايد رويکرد ترکیبی از چهارمدل مطرح شده داشته باشد .به بیان ديگر در برخی از مراحل چرخه عمر بايد بصورت پ یش
بینی شده ،در برخی مراحل تکراري بخصوص در پايان هرمرحله در زمان مرور ،بازنگري و صحه گذاري هر مرحله و در برخی مراحل بصورت افزايش ی
و چابک طراحی شود .مراحل طراحی در سازمانهاي تحقیقاتی کشور به دلیل شرايط خاص کشور نیاز به چابکی بیشتري دارد ولی در عوض مراحل تولید
و بهره برداري در سازمانهاي صنعتی نیاز به مدل افزايشی با کنترل هزينه هاي تولید دارد .بهرحال مدلی جامع متناسب با شرايط محیطی کشور بايد
طراحی شده تا بتوان مراحل رابه صورت بهینه اجرا نمود .مدل پیشنهادي اين تحقیق با هدف طراحی مدل بهینه اجراي تحقیقات با رويکرد ترکیب چهار
مدل ذکر شده انجام شده تا بتواند مورد استفاده سازمانهاي مختلف قرار بگیرد.

 . 3مدل چرخهعمر پیشنهادی
در پژوهش حاضر با استفاده از رويکرد مهندسی سیستمها و الگو گرفتن از مراجع معتبر ،و همچنین مد نظر قرار دادن الزامات ،محدوديتها و شرايط
خاص طراحی و توسعه محصوالت پیچیده ،مراحل عمومی چرخهعمر فرايند تحقیق و توسعه در سازمانهاي تحقیقاتی ارائه شده است .استفاده از اين
رويکرد ،عالوه بر ايجاد زبان مشترک بین سازمانهاي تحقیقاتی و فراهمکنندگان بیرونی آنها ،منجر به کاهش هزينه تولید ،کاهش زمان ايده تا ساخت
نمونه ،و حصول اطمینان از دستیباي به نیازها و انتظارات طرفهاي ذينفع مرتبط خواهد شد .
مدل چرخهعمر پیشنهادي در اين پژوهش از مراحل نیازسنجی ،طراحی و ساخت نمونه ،مهندسی ساخت و تولید ،بهرهبرداري و پشتیبانی ،و سه نقطه
کلیدي تصمیم تعريف و تصويب امکانسنجی طرح ،تعريف و تصويب پروژه و انتقال به صنعت تشکیل شده است .اين مراحل در شکل  6ارائه گرديده
است.
اولین مرحله از مدل چرخه عمر پیشنهادي نیازسنجی است .هدف از مرحله نیازسنجی درک درست نیازهاي آشکار و پنهان کاربران عملیاتی است .اين
مرحله معموال داراي دو فرايند شناسايی نیاز و تحلیل نیاز میباشد .هدف از فرايند شناسايی نیاز ،شناسايی ذينفعان کلیدي و تاثیرگذار ،طبقهبندي آنها،
و استخراج نیازها و انتظارات آنها براي برطرفکردن يک نیاز/مساله ،يا دستیابی به يک قابلیت است و اصلیترين خروجی اين فرايند ،سند نیازها و
انتظارات ذينفعان میباشد .هدف از فرايند تحلیل نیاز ،تحلیل طیف وسیعی از راهحلها و گزينهها براي پاسخگويی به نیازهاي شناسايیشده در فرايند
شناسايی نیاز است و اصلیترين خروجیهاي اين فرايند سند تجزيهوتحلیل گزينهها ،اسناد نیازسنجی و سند بیانیه نیاز عملیاتی است .با اتمام مرحله
نیازسنجی ،طرح پیشنهادي تعريف شده و با توجه به خروجی مرحله نیازسنجی ،تصويب شده و جهت انجام امکانسنجی طرح به مجري ابالغ میشود.
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مرحله دوم طراحی و ساخت نمونه است .هدف از مرحله طراحی و ساخت نمونه ،نهايیسازي طراحی سیستمی و توسعه سیستم بوده که شامل فرايندهاي
امکانسنجی و طراحی مفهومی ،توسعه و اثبات فناوري ،طراحی مقدماتی ،طراحی تفصیلی ،ساخت و آزمون نمونه و خاتمهيافتگی پروژه تحقیقاتی میباشد .
هدف از فرايند امکانسنجی و طراحی مفهومی تعیین امکانپذيري و مطلوبیت راهحلهاي پیشنهادي است و اصلیترين خروجیهاي اين فرايند سند طرح
جامع آزمون و ارزيابی ،سند طرح توجیهی ،سند طراحی مفهومی ،و سند درخواست براي پیشنهاد میباشد .پس از بررسی پروپوزالهاي دريافتشده در
خصوص درخواست براي پیشنهاد امکانسنجی پروژه ،پروپوزال و مجري برتر براي اجراي پروژه انتخاب میشود .سپس فرايند توسعه و اثبات فناوري
با هدف شناسايی و احصاء فناوريهاي موردنیاز جهت رفع گلوگاههاي فناورانه در طول چرخهعمر پروژه انجام میشود که اصلیترين خروجی اين
فرايند شناسنامه مراحل چرخه عمر فناوري و نحوه بلوغ آن میباشد .فرايند بعد ،فرايند طراحی مقدماتی است که با هدف نهايیسازي طراحی سیستمی و
توسعهي سیستم انجام میشود .اصلیترين خروجیهاي فرايند طراحی مقدماتی ،اسناد محاسبات طراحی بخشها و زيرسیستمها و نقشههاي شماتیک و
سیستمی براي زيرسیستمها ،پیکربندي نهايی طرح ،جانمايی اجزاء و تحلیلهاي امکانپذيري ساخت میباشد .پس از آن ،فرايند طراحی تفصیلی با هدف
توسعه مجموعهها و قطعات ،سیستم و زيرسیستمهاي آن ،ساخت سختافزارها و کدنويسی نرمافزارها و توسعهي تفصیلی مدلهاي محاسباتی انجام
میشود که اسناد طراحی تفصیلی شامل نقشههاي نهايی ساخت و مونتاژ ،محاسبات اجزاء تا پايینترين سطح و دستورالعملها تا انتهاي چرخهعمر ،اسناد
مربوط به معرفی محصول (مشخصات عمومی ،فنی و عملیاتی) ،اسناد طراحی يا دانش فنی و اسناد و مدارک و دستورالعملهاي کاربردي و بهره برداري
محصول ،از اصلیترين خروجیهاي اين فرايند میباشند .پس از فرايند طراحی تفصیلی ،ساخت نمونه و آزمون آن با هدف تحقق زيرسیستمها از طريق
ساخت ،خريد يا استفاده مجدد قطعات در ساختار شکست محصول ،و مونتاژ و يکپارچه سازي محصول ،خلق سیستم و انجام آزمون زيرسیستمها و
آزمونهاي میدانی و عملیاتی انجام میشود که اصلیترين خروجی اين فرايند سند بهروزرسانیشده طرح جامع آزمون و ارزيابی ،نمونه مهندسی و بسته
مستندات فنی میباشد .با ساخت نمونه مهندسی ،میتوان در خصوص خاتمهيافتگی پروژه تحقیقاتی تصمیمگیري کرده و سند خاتمهيافتگی پروژه را تدوين
کرد .سپس ،در صورتیکه نیاز است دستاوردهاي حاصل از تحقیقات وارد مرحله ساخت شود ،انتقال اين دستاوردها به محیط ساخت متناسب با سطح
بلوغ محصول انجام میشود .خروجی اصلی اين کار طرح انتقال محصول میباشد و تیم پروژه براي انتقال محصول از فاز تحقیقات به فاز تولید ،بايد
فرايند انتقال محصول را طرح ريزي کرده و استقرار دهد .
مرحله سوم مهندسی ساخت و تولید است که با هدف تدوين فرايند تولید و طراحی و ساخت ابزارآالت و تجهیزات مورد نیاز تولید انجام میشود و شامل
فرايندهاي مهندسی ساخت ،بازنگري سطح آمادگی تولید ،طرحريزي تولید و پیش تولید ،تولید و تجاريسازي است .در اولین فرايند از اين مرحله ،مهندسی
ساخت قرار دارد که با هدف مطاالعه و تحلیل خروجیهاي تحقیقات (شامل مستندات ،نمونه مهندسی و اقالم مرتبط با نمونه مهندسی) از ديدگاه عملیاتی،
و اطمینان از کفايت اين اقالم براي شروع فرايند ساخت محصول انجام میشود .خروجی اين فرايند ،نمونه معیار تولید به همراه نمودار فرايند عملیات،
طرح هاي کنترلی و دفترچه هاي نقشههاي فنی میباشد  .سپس فرايند بازنگري سطح آمادگی تولید با هدف تکمیل مستندات و اسناد ساخت ،شناسايی و
توافق با مراکز تولیدي ،راهاندازي خط تولید ،ايجاد زيرساخت مورد نیاز ،طرحريزي اجراي آموزشهاي الزم و بهینهسازي فرايندهاي ساخت انجام
میشود که اصلیترين خروجی اين فرايند ،بازنگري آمادگی تولید بوده که هدف از آن ،اطمینان از انجام تمامی فعالیتهاي مطرح شده در فازهاي طراحی
و توسعه چرخهعمر است به نحوي که محصول مورد نظر ،تولیدي تلقی شود .سپس طرحريزي تولید و پیشتولید با هدف تعريف و اجراي پروژههاي
توسعه صنعتی الزم براي راهاندازي خط تولید و تامین تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز انجام میشود ،که حاصل آن تصمیمگیري در مورد تولید محصول
و صدور مجوز ورود به فرايند تولید میباشد .در فرايند تولید ،خروجیهاي حاصل از تحقیقات مطابق برنامه و استانداردهاي مرتبط تولید میشوند که
حاصل آن محصول تحقیقاتی تولید شده است .از آنجا که تجاريسازي دستاوردهاي حاصل از تحقیقات از اهمیت بااليی برخوردار است ،طرح کسب و
کار محصوالت تحقیقاتی و سند امکانسنجی تجاريسازي آن در فرايند تجاريسازي تدوين میشود .
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شکل( .)10مراحل عمومی چرخهعمر پیشنهادی

 . 4روش شناسی پژوهش
اين پژوهش از نظر ماهیت و هدف ،جزء پژوهشهاي کاربردي و از نظر جمعآوري دادهها از نوع توصیفی و پیمايشی است .روش جمعآوري اطالعات در
اين پژوهش مطالعات کتابخانهاي و پرسشنامه بوده است .در اين راستا مقاالت ،کتب و پاياننامههاي متعددي مطالعه شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند.
براي بررسی اعتبار مدل ،اجزاي آن به تفکیک مورد بررسی خبرگان قرار گرفته است .بدين منظور ،پرسشنامههايی طراحی و بین  60نفر از خبرگان قرار
گرفته است .بهمنظور جمعآوري بهتر دادهها ،برخی از خبرگان مورد مصاحبه قرار گرفتهاند.

 . 1.4جامعه آماری
در اين پژوهش جامعه آماري متشکل از  60نفر از کارشناسان و مديران خبره در حوزه تحقیقات میباشد .نوع نمونهگیري در اين پژوهش ،نمونهگیري
تصادفی طبقهاي است .به همین دلیل ،از هر گروه در جامعه آمار ي ،افرادي به تصادف و بر حسب در دسترسبودن براي پاسخ به پرسشنامهها ،انتخاب
شدهاند .مطابق با جدول مورگان ،حجم نمونه برابر با  50میباشد .بنابراين  60عدد پرسشنامه بین جامعه آماري توزيع شد که از اين تعداد  51عدد به
صورت کامل پر شده است .

 . 2.4بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
در اين پژوهش از روايی محتوا استفاده شده است .بدي ن منظور ،پرسشنامه بهگونهاي طراحی گرديده است که سؤاالت آن مبهم و چندپهلو نباشد .سپس
پرسشنامه در اختیار خبرگان دانشگاهی قرار گرفت و با کسب نظرات و پیشنهادهاي آنها بازبینی و اصالح گرديد  .پس از نهايی شدن ،پرسشنامه مورد
نظر جهت اعمال نظر و قضاوت در اختیار  10نفر از متخصصان و خبرگان آشنا به فرايند تحقیق و توسعه قرار گرفت .از اين تعداد 9 ،عدد پرسشنامه
تکمیلشده و در اختیار محقق قرار گرفت .سنجش روايی پرسشنامه توسط خبرگان بررسیشده و بر مبناي شاخص الوشه ،تعداد سه سؤال بر مبناي
نقطه برش  0.6حذف گرديد .همچنین براي بررسی پايايی پرسشنامه جهت امتیازدهی به گزينههاي پرسشنامه از مقیاس لیکرت ( =1خیلی کم تا  =5خیلی
زياد) و روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که از  60پرسشنامه توزيعشده بین جامعه آماري  51پرسشنامه برگردانده شد .با توجه به ضريب آلفاي کرونباخ
به دست آمده ( )0.982میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پايايی مناسب برخوردار است .
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 . 3.4تجزیه و تحلیل آماری
 . 1.3.4آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
بسیاري از آزمونهاي آماري از جمله آزمونهاي پارامتريک بر مبناي نرمال بودن توزيع دادهها بنا نهاده شدهاند و با اين پیشفرض بهکار میروند که
توزيع دادهها در يک جامعه يا در سطح نمونههاي انتخاب شده از جامعه مذکور ،از توزيع نرمال پیروي نمايد .بنابراين الزم است تحلیلگر تا قبل از
پرداختن به تحلیلهاي آماري بررسی متغیرها ،نوع توزيع آن متغیرها را بداند.
در اي ن پژوهش براي آزمون نرمالبودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است .فرضیه صفر در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
عبارت از پیروي دادهها از توزيع نرمال و فرضیه مقابل آن عبارت از عدم پیروي دادهها از توزيع نرمال میباشد (دانايیفرد و همکاران .)1387 ،همانطور
که در جدول  1مشاهده میشود در اين آزمون ،سطوح احتمال (مقدار )Pدر کلیه متغ یرهاي تحقیق بزرگتر از سطح خطا  0.05میباشد .با توجه به مقدار
Pو عدم رد فرضیه صفر ،توزيع دادهها منطبق بر توزيع نرمال قلمداد میگردد و میبايست از آزمونهاي پارامتريک يا آزمونهايی که متناسب با توزي ع
نرمال است جهت آزمون فرضیهها يا پاسخ به سؤاالت تحقیق استفاده نمود.

جدول ( .)5توزیع دادهها
توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی میکند.
توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمیکند.

)H0: ( =0

)0

(H1:

ابعاد

تعداد نمونه

آماره آزمون

مقدار Sig

نتیجه آزمون

نیازسنجی

51

0.139

0.20

توزیع نرمال

طراحی و ساخت نمونه

51

0.116

0.20

توزیع نرمال

مهندسی ساخت و تولید

51

0.129

0.20

توزیع نرمال

بهرهبرداری و پشتیبانی

51

0.164

0.144

توزیع نرمال

با توجه به مقدار آماره  zآزمون کولموگروف-اسمیرنوف و سطح معنیداري بهدست آمده ،مشاهده م یشود که میانگین نمرات متغیرها نرمال است و به
همین دلیل از آزمون  tاستفاده شده است.

 . 2.3.4آزمون فرض
براي بررسی اينکه آيا ابعاد شناسايی شده ،ابعاد مناسبی براي چرخهعمر فرايند تحقیق و توسعه سازمانهاي تحقیقاتی است ،از آزمون  tتک نمونهاي
(در مقايسه با يک عدد ثابت) استفاده شده است .در اي ن آزمون  Test Valueعدد  3درنظر گرفته شده است .با توجه به ط یف لیکرت پنجتايی ،اعداد ز ير
 3نشاندهنده نامناسب بودن متغیر و اعداد باالي  3نشاندهنده مناسب بودن متغیر میباشند .همانطور که اشاره شد ،عدد  3بهعنوان وسط طیف (t
نرمال) و وضعیت متوسط متغیر انتخابشده است .فرضیات صفر و مقابل در اين آزمون بهصورت زير بیان میشود :
فرض صفر :وضعیت متغیر مربوطه در جامعه نمونه مناسب نمیباشد) H0:µ≤3(.
فرض مقابل صفر :وضعیت متغیر مربوطه در جامعه نمونه مناسب میباشد) H1:µ>3(.

فرضیههای اصلی
با توجه به اينکه فرضیات مشابه با يکديگر میباشند ،يک نمونه از آنها ارائهشده و باقی شاخصها در جدول بررسیشده است.
فرضیه اول :مرحله نیازسنجی ،مرحله مناسبی براي چرخهعمر فرايند تحقیق و توسعه در سازمانهاي تحقیقاتی است.
فرض صفر :مرحله نیازسنجی ،مرحله مناسبی براي چرخهعمر فرايند تحقیق و توسعه در سازمانهاي تحقیقاتی نیست.
فرض مقابل صفر :مرحله نیازسنجی ،مرحله مناسبی براي چرخهعمر فرايند تحقیق و توسعه در سازمانهاي تحقیقاتی است.
در آزمون میانگین يک جامعه ( tتک نمونهاي) فرضیه مطرح شده در مورد میانگین جامعه در سطح خطاي آلفا موردبررسی قرار میگیرد و با توجه به
سطح تعريفشده (عدد  ،)3میتوان مقدار متغیر موردنظر را مشخص نمود و همچنین تعیی ن نمود که آي ا آن متغ یر در پد يده مورد بررس ی ،مؤثر تلقی
میشود يا خیر .
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 . 3.3.4نتایج آزمون
نتیجه اين آزمون شامل دو خروجی است .خروجی اول (جدول  )2آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارائه میکند و اعداد محاسبهشده به ترتی ب
تعداد دادهها ،میانگین ،انحراف معیار و خطاي معیار میانگین را نشان می دهد .نتايج آزمون آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه در مورد
متغیر موردن ظر (مرحله اول) که  4.44است از مقدار ثابت در نظر گرفتهشده (عدد  )3بزرگ تر است .با اينحال الزم است اين موضوع بايد از طريق آمار
استنباطی (آزمون فرض يا فاصله اطمینان) نیز تأيید گردد .
مشابه مرحله اول براي کلیه مراحل ،آزمون فرض مطرحشده و نتايج در جدول زير ارائهشده است.

جدول ( .)6خالصه آمارههای  tتک نمونهای متغیرهای ارزیابی عملکرد
Std. Error Mean

Mean

Std. Deviation

مراحل

N

.09794

.44883

4.4405

51

نیازسنجی

.10151

.46518

4.3719

51

طراحی و ساخت نمونه

.11524

.52809

4.3625

51

مهندسی ساخت و تولی د

.10430

.47794

4.4425

51

بهرهبرداری و پشتیبان ی

خروجی دوم که در جدول ( )3نشان داده شده است ،مربوط به آمار استنباطی است و نتايج آزمون را ارائه میکند  .مطابق جدول  5با توجه به مقدار آماره
( ،)t = 14.707درجه آزادي  20و سطح معناداري  ،)Sig=0.000 >0/.05( 0.000مقدار سطح معناداري براي فرضیه اول در فاصله اطمینان  95درصد،
از  0/05کمتر است .در نتیجه فرض  H0رد شده و بنابراين میتوان گفت که مرحله نیازسنجی ،مرحله مناسبی براي چرخهعمر فرايند تحقیق و توسعه در
سازمانهاي تحقیقاتی است .ساير نتايج نیز در جدول زير ارائهشده است.

جدول ( .)7خالصه نتایج آزمون  tتک نمونهای فرضیهها
Test Value = 3

95% Confidence Interval of the Difference
Sig.
Mean
(2-tailed) Difference
Lower
Upper

شاخصها

df

t

1.6448

1.2362

1.44048

.000

50

14.707

1.5836

1.1601

1.37188

.000

50

 13.515طراحی و ساخت نمونه

1.6029

1.1221

1.36250

.000

50

 11.823مهندسی ساخت و تولید

1.6601

1.2249

1.44251

.000

50

 13.831بهرهبرداری و پشتیبانی

نیازسنجی

 . 4.4رتبهبند ی ابعاد
براي مقايسه میزان اهمیت و رتبهبندي هر يک از مراحل ،از آزمون فريدمن استفاده شده است .اجراي اين آزمون ناپارامتريک سطح معناداري  0.00را
حاصل نموده است که نشان از معنادار بودن اختالف بین مراحل دارد .به عبارت ديگر نتیجه آزمون تأيیدکننده رتبههاي متفاوت مراحل میباشد .جدول
( )4نشاندهنده نتايج اجراي اين آزمون است .

جدول ( .)8نتایج حاصل از آزمون فریدمن
51

تعداد

8.211

مقدار کای دو

3

درجه آزادی

.042

سطح معناداری
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درجدول ( )5رتبههاي حاصل از اجراي آزمون فريدمن به ترتیب نزولی ارايه شده است .میانگین رتبه هر مرحله را میتوان به عنوان معیاري برا ي
تخصیص وزن به آن مرحله در نظر گرفت.

جدول ( .)9نتایج حاصل از رتبهبندی از آزمون فریدمن
ردیف

مرحله

میانگین رتبه

رتبه

1

نیازسنجی

2.90

1

2

بهرهبرداری و پشتیبانی

2.81

2

3

طراحی و ساخت نمونه

2.26

3

4

مهندسی ساخت و تولید

2.02

4

همان گونه که مشاهده میشود در مجموع مرحله نیازسنجی از اهمی ت بیشتري برخوردار است و مراحل بهره برداري و پشت یبانی ،طراحی و ساخت نمونه،
و مهندسی ساخت و تولید در اولويتهاي بعدي قرار دارند.

 . 5.4مطالعه موردی
مدل اين تحقیق ،در يک سازمان تحقیقاتی که پروژه تحقیقاتی بر اساس نیاز بهره بردار يا فشار فناوري تعريف شده و درشبکه همکاران متعدد با نقشهاي
مختلف اعم از مجري ،ناظر و ارزياب اجرا بررسی شد و نتايج آن مورد صحت سنجی و تايید قرار گرفت .اين سازمان تحقیقاتی بیش از  5000پروژه در
زمینه هاي تحقیقاتی مختلف شامل الکترونیک ،فیزيک ،رياضی ،نرم افزار و  ...اجرا نموده و الزام به اجراي تمام مراحل چرخه عمر خود دارد .پروژه هاي
اين سازمان بر اساس خبرگی سازمانهاي تحقیقاتی بین آنها توزيع شده و ملزم به اجراي تکلیف پروژه می باشند .مدلی که بین سازمانهاي مجري مورد
پذيرش همه باشد ،وجود ندارد .برخی صنايع بصورت سلیقگی به موضوع نگاه می کنند .بدين منظور  20پروژه جهت تطبیق و قابلیت بکارگیري مدل
انتخاب شد تا پروزه ها را قبل و بعد از بکارگیري مدل مورد بررسی قرار بدهند .نتايج نشان داد قیب از بک ارگیري مدل پراکندگی و عدم درک مشترک از
اجراي تحقیقات وجود داشت .اما بعد از بکارگیري مدل اوال ذينفعان پروژه نقش خود را دانستند و همه بر تاثیر مثبت مدل تاکید داشته بطوريکه الزامات
با جامعیت تمام چرخه حیات را پوشش داده و دغدغه همه ناظران ،مجريان و ممیزان را پ وشش داده و بهبود چشمگیري را بدست آورد .در مرحله
تعريف و تصويب پروژه سازمانهاي تحقیقاتی مطلع شدند تا بخوبی پروژه را تعريف و امکان سنجی نمايند .در مراحل طراحی مقدماتی و اينکه تامین
فناوري از کی بايد اتفاق بیفتد اختالف نظر حل شد .در مرحله طراحی تفصیلی تامین مواد و قطعات سیستماتیک شده که همگی حکايت ازآن دارد که مدل
کارايی کافی برخوردار می باشد.

نتیجه گیری
چرخه عمر ،سیر تکاملی يک سیستم ،محصول ،خدمت يا پروژه را از زمان شکلگ یر ي مفهوم تا زمان کنارگذاري آن در برمیگیرد .براي درک اين سیر
تکاملی ،معموال فرايندها و فعالیتهاي مرتبط با چرخهعمر بهصورت چند مرحله سازماندهی می شوند که مدلی را شکل میدهند که بهعنوان يک مرجع
عمومی براي برقراري ارتباط و ايجاد فهم مشترک بین ذينفعان مختلف عمل میکند .هر سازمان داراي يک مدل چرخهعمر است که مفهومسازي ،تحقق،
استفاده ،تک امل و کنارگذاري محصوالت و خدمات آن را در برمیگیرد .پیشرفت محصوالت و خدمات در طول چرخهعمر آنها ،نتیجهي اقداماتی است که
توسط افراد در سازمانهاي مختلف و با استفاده از فرايندهايی که براي اجراي اين اقدامات وجود دارد انجامشده و مديريت میشوند.
در اين پژوهش مدل چرخه عمر عمومی تحقیق و توسعه براي سازمانهاي تحقیقاتی ارائه شده است .اگرچه مدل چرخهعمر از يک سازمان/محصول/پروژه
به سازمان/محصول /پروژه ديگر متفاوت است ،با اين حال ،فرايندهاي ارائه شده در مدل پیشنهادي اين پژوهش ،مجموعهاي نسبتا جامع را ارائه میکنند
که يک سازمان تحقیقاتی با استفاده از آن میتواند مدلهاي چرخه عمر محصوالت و خدمات خود را شکل دهد .به عبارت سادهتر ،يک سازمان تحقیقاتی
با توجه به هدفش ،میتواند ز يرمجموعههاي مناسبی از فرايندهاي ارائه شده در مدل پیشنهادي را براي تکمیل اهداف خود انتخاب کرده و به کار برد .
مراحل و فرايندهاي عمومی پیشنهادي در اين پژوهش میتواند به عنوان مرجعی جهت تهیه مدل چرخهعمر ،مورد استفاده قرار گرفته و در هر يک از
حاالت زير مورد استفاده قرار گ یرد .بینشهاي مديريتی براي تصمیم گیرندگان پروژه بر اساس مدل نیز میتواند در سازمانهاي زير مد نظر قرار بگیرد.
 توسط يک سازمان ،بهمنظور ايجاد مجموعهاي از فرايندهاي موردنیاز .اين فرايندها میتوانند توسط زيرساختهايی از قبیل روشها ،رويهها ،تکنیکها،ابزارها و کارکنان آموزشديده پشتیبانی شوند .سپس سازمان ممکن است اين مجموعه از فرايندها را بهمنظور انجام پروژهها و مديريت آنها و پیشرفت
محصوالت و خدمات خود در طول مراحل چرخهي عمرشان بهکار بندد .در اين حالت ،مدل ارائهشده بهمنظور ارزيابی انطباق مجموعه فرايندهاي اعالمشده
با شرايط موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد .
 توسط يک مدير پروژه ،بهمنظور کمک به انتخاب ،ايجاد و بهکارگیري مجموعهاي از فرايندهاي استقراريافته در دستیابی به محصوالت و خدمات .دراين حالت ،مدل ارائهشده بهمنظور ارزيابی انطباق پروژه موردنظر بامجموعه فرايندهاي اعالم و مستقرشده ،بهکار می رود.
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مدل عمومی چرخهعمر پروژههای تحقیق و توسعه در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستمها
 فرايندها و فعالیتها در مدل ارائهشده در اين. بهمنظور کمک به ايجاد يک توافق در خصوص فرايندها و فعالیتها، توسط يک کارفرما و يک پیمانکار مدل ارائهشده بهعنوان راهنمايی براي ايجاد، در اين حالت. پذيرفته و انجام میشوند، مورد مذاکره قرارگرفته، انتخابشده،پژوهش از طريق يک قرارداد
. قرارداد بهکار میرود
 بهمنظور استفاده بهعنوان يک مدل مرجع فرايندي در ارزيابی فرايندها که ممکن است در پشتیبانی از بهبود فرايندهاي سازمانی، توسط ارزيابان فرايند. نیز بهکار رود
 ناظر و ممیزان بوده که اين مهمترين نوآوري اين تحقیق، جامعیت آن و قابلیت بکارگیري در سازمانهاي مجري،وجه تمايز مدل ارايه شده در اين تحقیق
 مدلهاي ارايه شده تا کنون هرکدام فقط از ديد مجريان طراحی شده در صورتیکه مدل اين تحقیق دغدغه ناظران وارزيابان پروزه را هم.به شمار میرود
 در نظر گرفتن رويکرد مهندسی سیستمها، ديگر نوآوري اين تحقیق. و اين اولین مدلی است که بین ناظر و مجري تفاهم برقرار نموده است.در بر می گیرد
.در کل چرخه بوده است
 که میتواند، در عوض مجموعهاي از فرايندها را تعريف میکند.الزم به ذکر است که مدل ارائه در اين پژوهش مدل چرخهي عمر خاصی را تجويز نمیکند
 توالی خاصی از فرايندها را در مدل چرخه ي، اين پژوهش، همچنین.در تعريف چرخهعمر محصوالت و خدمات سازمانهاي تحقیقاتی بهکار گرفته شود
 و میتواند در تحقیقات آتی مورد بحث و، توالی فرايندها با درنظرگرفتن اهداف پروژه و با انتخاب مدل چرخهي عمر تعیین میشود.عمر تجويز نمیکند
.بررسی قرار گیرد
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