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چکيده
همه محصوالت از تعریف نیاز آنها تا وارهایی و از ردهخارجشدن ،فرایندی را طی میکنند که به آن
چرخهعمر محصول گفته میشود .محصوالت پیچیده بهدلیل ویژگی های بخصوصی که دارند ،با فرایند متفاوتی
رشد و توسعه مییابند .محصوالت سیستمی دفاعی به عنوان نمونه کاملی از محصوالت پیچیده ،نیازمند به
فرایند توسعه بسیار جامعتر و منتظمتری میباشند .سازمان های پیشرو به مدیریت فرایند تحقق محصوالت
خود توجه ویژهای دارند.
هدف این تحقیق این است که با بررسی و شناسایی عوامل موثر بر فرایند تحقق محصووالت پیچیوده
دف اعی ،الگویی برای مدیریت این فرایند ارائه کند.
روش تحقیق مورد استفاده در فاز نخست این تحقیق ،مصاحبههای نیمهساختاریافته با  11نفر از مدیران
ارشد سازمان های دفاعی و مدیران این پروژه ها بوده است .در فاز دوم تحقیق ،از روش گروه کانونی از
خبرگان این حوزه استفاده شده است.
یافتههای این تحقیق ،شامل 22متغیر تاثیرگذار (عوامل ایجاد توافق با ذینفعان ،عوامل توانمندساز سازمانی،
شایستگیهای مدیریت پروژه ،مهندسی سیستم و مدیریت کیفیت) میباشد .براین اساس ،الگویی فرایندی برای
مدیریت نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعی کشور ارائه شده است.
کليد واژه ها :فرايند توسعه محصول؛ محصوالت پیچیده؛ چرخهعمر؛ محصوالت پیچیده دفاعي
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aamotallebi313@gmail.com
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مقدمه
همه محصوالتی که در دنیای پیرامون خود می بینیم در طول دوران عمور خوود گوامهوای
«طفولیت»« ،رشد»« ،بلوغ» و «زوال» را طی می کننود .محصووالت در طوی ایون مسویر ممکون
است سوالیان زیوادی در چرخوه بهوره بورداری باشوند و یوا ممکون اسوت خیلوی زود بوسویله
محصوالتی جدید جایگزین شوند و یا با بهبودهایی در عملکرد آنها ارتقوا یابنود .در هریو
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از این مراحل رشد ،فرایندها و اقداماتی بر روی محصول انجام می گیورد و محصوول تکامول
می یابد (مسیری که از نیاز ،طراحی و توسعه ،تولید ،بهره برداری و کنارگذاری می گوذرد) .بوه
مجموعه این مراحل چرخه عمر گفته میشود .معموالً ایون مراحول در حووزه فنواوریهوا بوا
الگوی تکاملی« »Sنمایش داده میشود.
براساس تعریف استاندارد ایزو  ،18211چرخه عمر عبارت است از فراینودی کوه بوسویله
آن ،محصوالت جدید (و یا در دست بهبود) ،درك میشوند ،طراحی و تولید می گردنود و بوه
بازار ارائه شده و پشتیبانی میشوند (ایزو  .)2001 ،18211این چرخه بر اساس نیاز و الوزام شوکل
گرفته و آغاز مویشوود .فازهوای نیازسونجی ،طراحوی مفهوومی  ،طراحوی مقودماتی ،طراحوی
تفصوویلی ،سوواخت و تولیوود و در نهایووت ،بهووره بوورداری و عملیووات و وارهووایی ،مراحوول
تشکیلدهنده چرخه عمر ی

سیستم میباشد.

بر اساس تحقیقات و بررسی های انجام شده ،هموه سوازمان هوای صونعتی دنیوا (بوه ویوژه
سووازمان هووای بووزر

در کشووورهای پیشوورفته ماننوود آمریکووا ،اروپووا) دارای فراینوود تحقووق

محصوالت مختص به خود هستند .این فرایند کم

می کند که هموه مولفوه هوای درگیور در

طراحی و توسعه محصوالت ،یکپارچوه شوود .ایون یکپوارچگی ،مزیوت هوای فراوانوی بورای
صنعت مورد بحث به همراه دارد ،از جمله کاهش هزینوه هوا ،افوزایش رانودمان و در نهایوت
توسعه پایدار که از نتایج مستقیم آن می باشد .نکته جالب توجه ،تواثیر نتوایج ایون فراینود بور
حوزه های مختلف و در نهایت توسعه کشور مورد نظر میباشد.
اگرچوه چوارچوک کوالن و نیوز فعالیوت هوای اصولی در چرخوه عمور محصوووالت دارای
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مشابهت است ،اما به طور مسلم فراینود تحقوق محصووالت بوا سوطی پیچیودگی مختلوف بوا
یکودیگر متفواوت اسووت .همچنوین هوور سوازمانی بایوود فراخوور شوورایز خوا

آن سووازمان

(ویژگی ها و چالشها) در طرحریزی فراینود تحقوق محصووالت خوود ،جنبوه هوا و الزاموات
بومی را لحاظ کنند.
در سطی دنیوا ،سوازمان هوا و نهادهوای دفواعی ،پیشوتازان بوهکوارگیری نظوامهوای تحقوق
محصول بوده اند .نظام هوای تحقوق محصوول در وزارت دفواع آمریکوا ،انگلسوتان ،آمریکوا و
کانادا نمونه هایی از این موارد میباشد.
شاهد بودهایم و فعالیت های طراحی و توسعه در بخش های مختلف این حوزه در جریان است.
به باور بسیاری از کارشناسان ،با گذر از دوران مهندسی معکوس و بهینهسازی ،دهوه اخیور را
می توان دوران طراحی محصوالت پیچیده دفاعی نامید .بهدلیل نیاز به قابلیت اتکای عملیواتی،
این محصوالت دارای فرایند تحقق محصول منتظم تری نسبت به سوایر محصووالت تجواری
می باشند و فرایندهای تحقق این محصوالت نیز باید با دقت و نظارت بیشتری دنبال شود.
واقعیت های سال های گذشته و نیز تجربهها و درسآموخته هوای یو

دهوه اخیور نشوان

می دهد که اگر دقت کافی در طرحریزی و اجرای نظام تحقق محصول نشوود ،زموان ،هزینوه
و عملکرد پروژه ها با تهدید مواجه میشود .تجربیات دنیا نیز چنین چیزی را تایید میکند.
سوالی که مطرح است این است که در مدیریت نظوام تحقوق ایون محصووالت در سوطی
کشور ،چه عواملی تاثیرگذارند؟
هدف این تحقیق ایون اسوت کوه بوا بررسوی و شناسوایی عوامول مووثر بور نظوام تحقوق
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طی ی

دهه اخیر در حوزه محصوالت پیچیده دفاعی کشور پیشرفت های گسوتردهای را

محصوالت پیچیده دفاعی کشور ،الگویی فرایندی برای مدیریت این نظام ارائه کند.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
محصوالت تولیدی دارای سطی پیچیودگیهوای مختلفوی موی باشوند و طیفوی گسوترده از
محصوالتی کامالً ساده از قبیل ی
نیروگاه ،ی

هواپیما یا ی

پیچ تا سیستم های پیچیوده از قبیول یو

پاالیشوگاه ،یو

فضاپیما را دربر مویگیرنود .پیچیودگی محصوول متواثر از تعوداد

عناصر محصول ،تعامالت بین این عناصر و بهکارگیری فناوریهوای جدیود مویباشود .رن و
همکوارانش ( )2002سوامانه هوای محصوول پیچیوده را بوا سوه ویژگوی خوا

آنهوا تعریووف
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کرده اند نخست اینکه دارای هزینه های باال و وابستگی های دوجانبه گسوترده و نیوز قطعوات
خا

می باشند و بهصورت سلسله مراتبی و برای مشوتری مشوخص توسوعه موی یابنود دوم

اینکه دارای رفتارهایی غیرخطی و نوظهوور مویباشوند کوه بوه عنووان رویودادهایی غیرقابول
پیش بینی و انتظار در حین طراحی و مهندسی سیستم و یکپارچگی آنها بوروز مویکنود سووم
اینکوه بووهصووورت پووروژهای یوا بووه صووورت معوودود و بووا تعامول مسووتقیم بووا کوواربر ایجوواد
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می شوند(رن  1و همکواران .)2002 ،محصوالت و سیستم هوای پیچیوده زیرمجموعوهای از کاالهوای
سرمایهای هستند که اسباک و لوازم تولید و خدمات را فوراهم مویآورنود و بوه مبابوه سوتون
فقرات اقتصاد مدرن میباشند (منطقی و همکاران.)1321 ،
همچنین ،محصوالت پیچیوده سواختار پییچیوده توری نیوز دارنود .در اسوتاندارد مهندسوی
سیستم انجمن بین المللی مهندسوی سیسوتم ،بورای محصووالت پیچیوده سواختاری بوه شوکل
ذیول دیوده شوده اسوت سیسوتم  -بخوش  -زیرسیسوتم  -مجموعوه  -زیرمجموعوه  -مولفوه -
قطعه(والدن  2و همکاران،

.)2018

محصوالت سیستمی دفاعی (سامانههای سالح) نمونه کاملی از محصوالت پیچیده میباشند.
اصول حاکم بر فرایند طراحی و توسعه این محصوالت پیچیده دارای تفاوت های گستردهای با
محصوالت ساده است .توسعه این محصوالت با الگوهای مبتنی بر تولید انبوه و خطوط تولید
گسترده و نیز روش های سنتی خلق محصوالت امکانپذیر نیست .مدیریت اجرای این طرحها
بدون تمرکز بر رویکرد پروژه ای و نگاه سیستمی امکانپذیر نمیباشد .طیف گسترده فناوریهای
پیشرفته بهکارگرفته شده در این محصوالت ،وابستگی به نیاز مشتری ،هزینه های باال در فرایند ایده
تا محص ول ،زمان توسعه چندین ساله این محصوالت ،زیرساخت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی
گسترده و پیچیده در حوزههای طراحی و آزمون ،شبکه تامین پراکنده به علت وجود قطعات و
تجهیزات زیاد ،وجود تیم های تخصصی مختلوف در حووزه هوای علموی متفواوت و شورایز
لحاظ کردن هزاران الزام فنی که در ی

سامانه پیچیده مطرح است ،همگی نقش مدیریت مناسب

فرایند توسعه این محصوالت را بسیار پراهمیت میسازد.
331

1. Ren
2 . Walden

فراینوود تحقووق محصووول دارای سووابقهای  80سوواله در دنیاسووت و همووه سووازمانهووا و
شرکت های پیشرو دنیا دارای چنین فرایندهایی می باشند که برپایه شرایز خوا

کشوورها و

سازمان ها و محصوالت تولیدی آنها تدوین میشوود .ایون فراینود در کشوورهای مختلوف بوا
ادبیات متفاوتی بیوان موی شوود از قبیول فراینود تحقوق محصوول ،نظوام اکتسواک یکپارچوه
محصول ،نظام مدیریت نیازمندی ها و . ...اموا هودف نهوایی هموه آنهوا یکوی اسوت و آن نیوز
تحقیقات زیادی در دنیا درخصو

تاثیر فرایند توسعه محصول بر موفقیت محصول انجام

شده اند که بر اهمیت این فرایند در حصول موفقیت محصول تاکید دارنود

(ل وو و تسوای 2002 ،1

سوهاریانتی  2و همکاران .)2018 ،فرایند توسعه محصوالت ه وافضایی و دفاعی بهدلیل تاثیر گسترده آن
بر موفقیت محصوالت ،در تحقیقات متعددی مورد تحلیل و کاوش قرار گرفته اسوت
 2013هیوسنر  2013 ،1کواك و اسمیت 2002 ،8

این خصو

(الوی

،3

ژانفربر  2و همکاران )2001 ،و مقاالت و مستندات بسیاری در

بهصورت مرتب انتشار مییابد .هرچه محصوالت پیچیده تر باشند ،اهمیت فرایند

تحقق محصول بیشتر است ،زیرا به فرایندهای دقیق تری نیاز است.
تحقیقات درخصو

نظام های تحقق محصول ،اغلب با هودف کمو

بازمهندسی و بهبود فرایند توسعه

محصولشان(گرومارتی و کدالی  2012 ،1موالهوترا  1و همکواران1222 ،

اسپیوی  2و همکاران )1221 ،و یا مدیریت ریس
 2011انگ و کوایا 2002 ،11

بوه سوازمانهوا در

فرایند توسعه محصول پیچیده

(بچمون  10و همکواران،

یانگ  12و همکاران )2011 ،انجام میشوند.

1 . Liu and Tsai
2 . Suharyanti
3 . Alic
4 . Heusner
5 . Kwak and Smith
6 . Szajnfarber
7 . Gurumurthy and Kodali
8 . Malhotra
9 . Spivey
10 . Bastchen
11 . Eng and Quaia
12 . Yang
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دستیابی به محصولی مطابق با انتظارت مشتری با رعایت الزامات آن سازمان.
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بسیاری از سازمان ها تالش میکنند توا روششناسوی متفواوتی از قبیول توسوعه محصوول
ناک ،توسعه محصول جدید ناک ،توسعه محصول چاب  ،توسعه محصوول جدیود چابو

و

موارد دیگور را بکوار گیرنود ،توا فراینود توسوعه محصولشوان را بهبوود دهنود و بازمهندسوی
کنند(گرومارتی و کدالی . )2012 ،درمقابول رویکورد توسوعه گیوتمدروازه محوور کوه درخصوو
موفقیت ایون رویکورد در شورایز توسوعه بوهشودت نوامطم ن ،تردیود وجوود دارد

(هواگمن و
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یوهانسن .)2013 ،1
در این بخش به معرفی مهم ترین نظامهای شناختهشده تحققم توسعه محصوول در سوطی
دنیا پرداخته می شود و نظام تحقق محصوول چهوار نهواد وزارت دفواع آمریکوا ،وزارت دفواع
استرالیا ،آژان

فضایی اروپا و ناسا تشریی میشوود .نکتوه مهوم و اساسوی ،پویوایی و بوهروز

بودن این نظام های تحقق محصول می باشد که مبتنوی بور تغییور شورایز محیطوی و یوا تغییور
راهبردهای سازمانی بهروزآوری میشوند.
وزارت دفاع آمريکا :در وزارت دفاع آمریکوا ،سواختار اکتسواک دفواعی از سوه زیرنظوام
وابسوته و متعاموول تشووکیل شووده اسووت .نخسوتین زیرنظووام  ،سیسووتم توسووعه و یکپووارچگی
قابلیت های مشترك  2می باشد که با عنوان سیستم الزامات نیز شناخته مویشوود .دوموین نظوام،
سیستم طورحریوزی ،برناموهریوزی ،بودجوهبنودی و اجورا  3موی باشود کوه بوا عنووان سیسوتم
بودجه بندی و تخصیص منابع نیز شناخته میشوود .سوومین نظوام ،سیسوتم اکتسواک دفواعی
است  1که با عنوان سیستم آماد یا اکتساک و یا اکتساک کوچ

شناخته مویشوود .ایون سوه

نظام وابسته ،اکتساک بزر را تشوکیل موی دهنود نظوام اکتسواک وزارت دفواع هموان نظوام
تحقق محصوالت دفاعی می باشد .مدل اکتساک وزارت دفاع آمریکا شوامل  8فواز زیور اسوت
(شکل)1
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(دانشگاه اکتساک

دفاعی .)220 2011 ،8

1 . Högman and Johannesson
)2 . Joint Capabilities Integration and Development System (JCIDS
)3 . Planning, Programming, Budgeting, and Execution System (PPBES
)4 . Defense Acquisition System (DAS
5 . Defense Acquisition University

نکته مهم این است که از زمان شکل دهی نظام اکتسواک دفواعی تواکنون ،بویش از  11بوار
مورد بازنگری های کلی و جزیی قرار گرفته است تا نشانگر سیاست ها و راهبردهوای دفواعی
و تسهیل اکتساک محصوالت باشد ک ه در ادامه به تعدادی از این تغییرات اشاره میشوود .در
سال  ، 1211اولین چرخه اکتساک شامل  3فواز مطالعوات مفهوومی  ،توسوعه بوا نورا کامول و
تولید و استقرار بوود در سوال  1211تعوداد ایون فازهوا بوه چهوار فواز افوزایش یافوت و فواز

مقاله پژوهشی طراحی الگوی فرایندی مدیریت نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعی کشور

شکل  .3فازهاي مدل اکتساب وزارت دفاع آمريکا

صحه گذاریم فعالیتهای مفهومی بوه دو فواز کشوف گز ینوه ایوده هوای سیسوتم و نموایش و
صحه گذاری تفکی

شد .در سال  1211فاز توسعه با نرا کامل به فاز توسوعه بوا نورا کامول

و تولید با نرا کم تغییر پیدا کرد .در سال  2003تعداد فازها به  8مورد رسوید و توسوعه ایوده
و توسعه فناوری از هم جدا شدند.
در میان همه نهادهای دارای نظام رسمی تحقق محصول ،پویاترین نظام تحقوق محصوول،
نظام اکتساک دفاعی وزارت دفاع آمریکا است.
ناسا فرایندهای طراحی و توسعه محصوالت در ناسوا ،در قالوب نظوام مهندسوی سیسوتم
شکل گرفته است .تدوین این فرایندها بر این مبناست که معموالً چنودین پوروژه وابسوته در
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قالب ی

برنامه مورد تصویب قرار می گیرد .همچنوین هموه الزاموات و فعالیوت هوا در بسوتر

چرخه عمر تعریفشده ناسا شکل می گیرند .برنامه ها دارای دو فاز اصلی فرمولهسازی و اجورا
میباشند .مدل چرخه عمر پروژه های ناسا شامل فازهای زیر است (شکل( )2ناسا .)1 2012 ،1
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شکل  .3چرخه عمر پروژه هاي ناسا

اولین تالش برای مستندسازی فعالیت های مهندسوی سیسوتم ناسوا در سوال  1211شوروع
شد که نسخه اولیه آن در سال  1222انتشار یافت .که ایون فازهوا در مودل سوال  2001دچوار
تغییرات شد .افزایش تعداد فازهای پروژهها از  2فاز در سوال  2008بوه  1فواز در سوال 2001
و نیز ای جاد ی

مایلستون برای تایید در چرخه عمر برنامه ها از تغییرات این نظوام مویباشود.

آخرین تغییرات این نظام در سال  2011انجام شوده اسوت کوه بیشوتر تمرکوز آن بور توسوعه
فرایندها در قالب مدل های بلوغ فرایندی میباشد.
آژانس فضايي اروپا :آژان

فضایی اروپا در قالب برنامه استانداردسازی خوود اقودام بوه

تدوین نظامی برای برای تحقق محصوالت فضایی خود کرده و همه شرکتها و آژان هوای
درگیر در قراردادهای آن ،ملزم به رعایت الزامات این استانداردها مویباشوند .فازهوای اصولی
چرخه عمر محصوالت آژان
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عبارتند از (شکل)3

شکل  .1چرخهعمر محصوالت آژانس فضايي اروپا
)1 . National Aeronautics and Space Administration (NASA

اولین برنامه استانداردسوازی آژانو

در نیموه دوم دهوه  10مویالدی بوا نوام پویاساس

1

مطرح شد .در  1222اولین مورد به کارگیری این استانداردها در یکوی از پوروژههوای فضوایی
انجام شد .در سال  2008و  ،2002خروجوی هوای اسوتانداردها کوه اکبوراً در حووزه مهندسوی
ت وسعه یافته بودند ،مجموعه نسوبت ًا کواملی از اسوتانداردهای آژانو
(حدود 180استاندارد)

(مشارکت اروپایی برای استانداردسازی

را بوه نموایش گذاشوت

فضایی.)2001 ،

است ،با نام نظام توسوعه قابلیوتهوای دفواعی  2شوناخته مویشوود .هودف از فراینود توسوعه
قابلیت ها ،ایجاد و حفظ ترکیبی هزینه -اثوربخش و مووثر عملیواتی از قابلیوت هوای موردنیواز
برای حصول به اهداف استراتژی

دولتی میباشد

(وزارت دفاع استرالیا،

.)2011

این چرخه عمر از پنج فاز تشکیل شده است فواز نیواز ،فواز الزاموات ،فواز اکتسواک ،فواز
بهره برداری و فاز وارهایی (شکل .)1

شکل  .4چرخهعمرتوسعه قابلیت هاي دفاعي

برای نخستین بوار سوند فراینود توسوعه قابلیوتهوا در سوال  2002مویالدی منتشور شود.
مهم ترین تغییراتی که در این سال ها در این فرایند اتفاق افتاد ،عبارتند از در نتیجوه بوازنگری
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وزارت دفاع استرالیا :نظام اکتساک یا تحقق محصوالت دفاعی که در این کشوور جواری

که در سال  2003در این فرایند اتفاق افتاد ،تشکیل گروهی بوا عنووان گوروه توسوعه قابلیوت
مدنظر قرار گرفت .وظیفه این گوروه تعریوف و ارزیوابی قابلیوت هوا ،مودیریت قابلیوتهوا و
آمادوپشتیبانی از تجهیزات دفاعی موی باشود .بوازنگری دیگوری در سوال  2002در خصوو
کارایی و اثربخشی این مدل ،ارزیابی ریس های آتی و مودیریت بهتور بودجوههوای دفواعی
انجام شد و مبنایی برای تغییر راهبوردی دفواعی شود .در بوازنگری کوه در سوال  2011انجوام
شد ،موضوع حسابداری به عنوان یکی از ابعاد و الزامات به ایون مودل افوزوده شود .در سوال

)1 . PSS (ESA Procedures, Specifications & Standards
2 . Defense Capability Development
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 2011موضوع استفاده از مدل ارزیابی
تاکید قرار گرفت

(وزارت دفاع استرالیا،

1

P3M3

به عنوان یکی از قابلیوت هوای مودیریتی موورد

.)2011

برپایه تحلیل و بررسی انجام شده در بندهای پیشین ،مقایسهای از ویژگیهوای هریو

از

چرخه عمر این سازمان ها در جدول  1نشان داده شده است.
مطالعه و بررسی این  1نظام تحقق محصول ،نشان مویدهود کوه مودیریت قووی بور ایون
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فرایندها حاکم است که با تغییر عوامل موثر ،نسبت به تغییور و بوهروزآوری ایون نظوامهوای
تحقق محصول ،اقدام می شود .در ادامه به تشریی اینکه این عوامل موثر شامل چوه موواردی
میباشند ،پرداخته میشود.
مطالعات گسترده ای درخصو

فراینودمنظام تحقوق محصوول در دنیوا انجوام شوده و در

دست اقدام می باشود کوه در مطالعوات متعوددی بوه بررسوی عوامول مووثر بور فراینودم نظوام
تحقق محصول پرداخته شده اسوت .در مطالعوه ادبیوات موضووع و پیشوینه تحقیوق ،بررسوی
بیش از  10مورد از تحقیقات اخیر نشان مویدهود کوه متغیرهوای راهبورد توسوعه محصوول،
راهبورد اکتسواک فنواوری محصوول جدیود ،میوزان درگیرکوردن مشوتری در فراینود توسووعه
محصووول ،میووزان درگیرکووردن تووامین کننووده در فراینوود توسووعه محصووول ،اتخوواذ رویکوورد
مهندسی همزمان در فرایند توسعه محصوول ،میوزان تجربوهم بلووغ طراحوی ،اتخواذ رویکورد
موواژوالریتی ،تصوومیم انتخوواک پلتفرمممحصووول جدیوود  ،شایسووتگی هووای موودیریت پووروژه
سوازمان ،میووزان تغییرپووذیری الزامووات مشووتری در فراینوود توسووعه محصووول ،بلوووغ فراینوود
مدیریت ریس
یو

توسعه محصول و میزان توجه بوه نووآوری بور فراینود تحقوق محصووالت

سوازمان تاثیرگذارنود .جودول  2لیسوت ایون متغیرهوا و تحقیقوات انجوام شوده در ایون

خصو

را نشان میدهد.
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1 . Portfolio, Program and Project Maturity Model

جدول  .3مقايسه مدلهاي چرخهعمر سازمانهاي پیشرو
سازمان

اروپا

آمریکا

استراليا

دیدگاه مدیریت چند پروژهایم سبد پروژه

***

*

***

***

رویکرد کارفرما -پیمانکار

*

***

***

**

شفاف بودن فازها

***

**

*

*

تاکید بر نظارت و بازنگری گسترده

***

**

**

*

تاکید بر تقدم توسعه فناوری

**

رسمیت ندارد

***

**

بهروزآوری چرخهعمر

**

*

***

**

ویژگي چرخهعمر

ناسا

راهنما پررنگ= *** متوسز= **

در ادامه ،توضیحاتی درخصو

هری

کمرنگ= *

از موارد فوق باتوجه به زمینه این تحقیوق ارائوه

می شود که چگونه این متغیرها بر مدیریت فرایند تحقق محصول تاثیرگذار میباشند
رویکرد مهندسی همزمان هودف از طورح رویکورد مهندسوی همزموان در فراینود توسوعه
محصول ،این اسوت کوه موا در فراینود طراحوی و توسوعه بوه جنبوه هوای سواخت ،تولیود و
بهره برداری و عملیات سیستم ها نیز توجه کنیم و تیم هایی از این واحودها در تویم طراحوی و
توسعه حضور داشته و این فعالیت ها را طرحریزی و مدیریت کنند.
میزان درگیری و تعامل با مشتری مطم ناً یکی از ویژگیهای اصلی سوازمانهوای درگیور
در توسعه محصوالت پیچیده ،تعامل با مشتری در فازهوای مختلوف مویباشود .نظوام تحقوق
محصول باید این تعامالت را در فازهای مختلف با مکانیزم های مختلف سوازماندهی کنود توا

مقاله پژوهشی طراحی الگوی فرایندی مدیریت نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعی کشور

آژانس فضایي

وزارت دفاع

وزارت دفاع

ضمن تبیین دقیق نیاز مشتری ،پاسداشت آن در فاز طراحی و توسوعه بخووبی انجوام شوود و
در زمان تولید و تحویلدهی و بهره برداری نیز نیازهای مشتری برآورده شود.
بلوغ طراحی واحدهای توسعه محصول همه واحدهای طراحی از سطی بلووغ یکسوانی
برخوردار نیستند .خبرگوی طراحوان و تجربوه آنهوا در طراحوی محصوول بخصوو

در فواز

طراحی مفهومی می تواند بسیار مهوم باشود و هرچوه ایون خبرگوی بیشوتر باشود ،جنبوههوای
بیشتری از موضوعات و الزامات بعدی در همان ا بتدای پروژه مشخص اسوت .ایون موضووع
بهشدت بر روی کاهش برگشت ها در فرایند تحقق محصول تاثیرگذار میباشد.
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راهبرد طراحی ماژوالر تنوع محصوالت و لزوم کاهش زمان و هزینوه پوروژه هوا در دنیوا
به روش های مختلفی مدیریت شده اسوت .رویکورد طراحوی مواژوالر بوهدنبوال خلوق طیوف
وسیعی از محصوالت از ی
است .در این رویکرد ،در ی

خانواده محصول با کمترین تغییور در معمواری کوالن محصوول
فرایند تحقق محصول ،بهجای توسوعه یو

محصوول واحود،

خانواده ای از محصوالت ،توسعه مییابند.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1322
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جدول  . 3عوامل موثر در فرايند تحقق محصول در تحقیقات منتشرشده
عوامل موثر در
ردیف

تحقيقات انجام شده

فرایند تحقق
محصول

1

2

مهندسی همزمان در
فرایند توسعه محصول
تصمیم انتخاک پلتفرمم
محصول جدید

1

3

فرایند توسعه محصول

2

(دکرز و همکواران( )2013 ،تانوگ و همکواران( )2000 ،هواك و همکواران،
1

( )2000مولر و فیرلی کالرك )2003 ،
(چنووو و ویلموووون ( )1213 ،8دی برنتوووانی و درا ( )1218 ،2اوزر )2008 ،1
(تولونن  1و همکاران( )2011 ،ارهان و اسوپیت ( )2011 ،2هارلنود و یوورور ،10
)2018
11

درگیرکردن مشتری در

3

12

13

(لوین و همکواران( )2013 ،گووافین و ن وو  ( )2001 ،الگروسوون )2008 ،
(گرونر و هوامبور  ( )2000 ،11اسوتنمارك  18و همکواران( )2011 ،جلسوی و
دکپمن

12

11

( )2013وانکورسوانت و تونالو ( )2002 ،توکلی و سایرین)1321 ،
1 . Dekkers
2 . Tang
3 . Haque
4 . Müller and Fairlie-Clarke
5 . Chenu and Wilemon
6 . De Brentani and Droge
7 . Ozer
8 . Tolonen
9 . Urhahn and Spieth
10 . Harland and Yörür
11 . Lin
12 . Goffin and New
13 . Lagrosen
14 . Gruner and Homburg
15 . Stenmark
16 . Djelassi and Decoopman
17 . Von Corswant and Tunälv

عوامل موثر در
ردیف

تحقيقات انجام شده

فرایند تحقق
محصول
1

1

تجربه طراحی

8

ماژوالریتی

1
1
2

فرایند توسعه محصول
الزامات مشتری در
فرایند توسعه محصول
مدیریت ریس

توسعه

محصول
راهبرد توسعه محصول

و ویلمووون ( )2003 ،لوووی

)2001 ،

(احمد و همکاران)2013 ،
(موفاتو ( )1222 ،1شوه  8و همکاران)2011 ،
(پووون ( )2001 ،راوات و دیووووکر( )2011 ،دی موووایو همکووواران)1221 ،
(دالوری( )1328 ،حکیمیان و سایرین)1323 ،
(جیووائو و چوون ( )2002 ،2فوواش و شووریر ( )2011 ،1رنگوون و ولووو )2011 ،1
2

و همکاران( )2013 ،سو و همکاران)2001 ،
(بچمن و همکاران( )2011 ،انگ و کوایا( )2002 ،یانگ و همکاران)2011 ،
(کیم  10و همکاران( )2008 ،فانتزی و سالم ( )2012 ،11دوال و نات )2010 ،12
13

10

درگیرکردن تامینکننده
در فرایند توسعه

(عبوودال ملکی و احموودیان( )2012 ،پترسوون و همکوواران( )2008 ،کوتابووه و

اسووکات سوووان ( )1228 ،11ویلسوون  18و همکوواران ( )1228 ،فرانکووورت ،12
11

11

 )2012جاسواال و ساشیتال  )1221 ،م ایور و همکواران )2002 ،لزلو

12

1 . Chan
2 . Barczak and Wilemon
3 . Lewis
4 . Muffatto
5 . Schuh
6 . Jiao and Chen
7 . Fuchs and Schreier
8 . Ringen and Welo
9 . Su
10 . Kim
11 . Fantazy and Salem
12 . De Waal and Knott
13 . Petersen
14 . Kotabe and Scott Swan
15 . Wilson
16 . Frankort
17 . Jassawalla and Sashittal
18 . McIvor
19 . Wlazlak
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2

مدیریت پروژه در

(چوان و همکوواران( )2011 ،بارشو

2

3
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عوامل موثر در
ردیف

تحقيقات انجام شده

فرایند تحقق
محصول

1

و همکوواران )2011 ،دمبروسووکی و کووارل ( )2012 ،فلووی

محصول

2

و بکوور )2002 ،

(وانکورسوانت و تونالو)2002 ،
11
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12

اکتساک فناوری

(اسکات ( )200 ،3زو  1و همکاران)2012 ،

محصول جدید

(الیاسووی و شووفیعی )1323 ،حسووینی و سووایرین( )1328 ،منطقووی و سووایرین،

نوآوری

)1321

انتخواک پلتفوورم محصووولی مناسووب در بسویاری از موووارد ،پلتفوورم محصووول (خواسووت
بهره بردار یا فرص ت انتقال تکنولوژی) به تیم طراحی و توسعه تحمیل مویشوود .باتوجوه بوه
اینکه انتخاک پلتفرم محصوول یکوی از فعالیوت هوای اصولی اسوت کوه بایود در فواز طراحوی
سیستمی محصول شکل گیرد ،اگر این قید از بیرون به سوازمان طراحوی تحمیول شوود ،بایود
فرایند تحقق محصول ،تمهیداتی را برای لحاظ کردن الزامات مورد نیواز در کول چرخوه عمور
محصول درنظر گرفته باشد.
شایستگی سازمان در مودیریت طورح هوا (شوامل چنودین پوروژه) پوروژههوای سیسوتمی
دفاعی ،اغلب به صورت ی

طرح واحد در قالب چنودین پوروژه شوروع مویشووند (چنودین

پروژه فناوری ،زیرساخت ،محصول و  .)...الزم است مد یریت این طرح ها بهصوورت واحود
و یکپارچه انجام شود تا ضمن دستیابی به اهداف هری

از پروژه ها ،به اهوداف طورح کوالن

نیز دست یوابیم .یعنوی اینکوه نظوام تحقوق محصوول ،بوا مودیریت طورح کوالن (مگواپروژه)
هماهنگی کامل داشته باشد.
تغییر مداوم الزامات مشتری مشتریان با خواستههای متفاوتی روبورو مویشووند و مایلنود
که همه این خواسته ها را در ی

محصول تحویل بگیرد .اگور در فازهوای ابتودایی و شوروع

پروژها ،تضمین کافی از مشتری اخذ نشود و نیز الزامات او بهدقت تعیین نشوود و یوا اینکوه
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Dombrowski and Karl
Fliess and Becker
Scott
Xu

1.
2.
3.
4.

بلوغ مشتری در تبیین نیاز اندك باشد ،در فازهای بعد با اصالح و بر گشت بوه عقوب مواجوه
می شویم که هزینهزا بوده و روند توسعه پروژه را سخت میکند و یا به بنبست مویکشواند.
این موضوع باید در مدیریت نظام تحقق محصول بدقت مراقبت شود.
مدیریت ریس

توسعه محصول فرایند تحقق محصوالت پیچیده با ریس هوای فنوی و

مدیریتی متنوعی روبروست .هرچه سازمان ها دارای تجربه بهتری در مودیریت ریسو هوای
سازمانی تجربه بهتری در انتقال فناوری های جدید به محصول باشد ،می توانود فراینود تحقوق
محصول ساده تری را طرحریزی و استفاده کند .و یا اگر سوازمانی تجربوه کوافی در مودیریت
ذینفعان پروژه ها داشته باشد ،در فرایند تحقق محصوالت خود بوا رفوت و برگشوت کمتوری
مواجه است.
راهبرد توسعه محصول مناسب انتخاک راهبرد توسعه محصول به ایون معنوی اسوت کوه
نیاز مشتری با توسعه ی

محصول برآورده شود و یا اینکه با توجوه بوه معیارهوایی از قبیول

پیچیدگی پروژه ،زمان طووالنی اکتسواک محصوول ،عودم بلووغ فنواوری و غیوره ،بایود چنود
محصول میانی به مشتری تحویل داده شود و یا اینکوه طوی چنود تکورار محصوول نهوایی را
ارائه کند.
درگیرکردن توامین کننوده در فراینود توسوعه محصوول اموروزه سوازمان هوای موفوق دنیوا
تامین کنندگان را به عنوان عضوی از تیم هوای طراحوی و توسوعه خوود مویبیننود و از هموان
شروع پروژه آنها را وارد فرایند می کنند .اینکه یو

مقاله پژوهشی طراحی الگوی فرایندی مدیریت نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعی کشور

توسعه محصول باشند ،بهتر می توانند فرایند تحقق خود را مودیریت کننود .بورای مبوال اگور

سوازمان چقودر بوه ایون رویکورد اعتقواد

داشوته باشود و چقودر در پیووادهسوازی ایون رویکورد ،موفووق بووده اسوت ،در فراینود تحقووق
محصوالت آن تاثیرگزار است.
انتخاک راهبرد اکتساک فناوری نکته ای کوه اینجوا بیشوتر موورد تاکیود اسوت ،تصومیم
درمورد توسعه دورن زای همه فناوری ها و یا بهره برداری از شبکه است .مطم نا ایون تصومیم
از رویکرد شبکهسازی سازمان متاثر است.
نوآوری تمرکز بر نوآوری و بخصو

نوآوری باز به این نک توه اشواره دارد کوه سوازمان

می تواند فعالیت های خود را بهصورتی طرحریزی کند که در هری

از فازهای تحقق محصول
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خود تعامل فعالی با محیز پیرامونی داشته باشد .برای مبال اگر سازمانی راهبرد افزایش عموق
دانش طراحی و ساخت خود را داشته باشد ،بیشتر فرایند تحقق محصول را بهصورت درونی
انجام می دهد .ولی بهطور مبال ،اگر سازمانی فقز بر قابلیوت هوای یکپارچوهسوازی سوامانههوا
می خواهد تمرکز کند ،می تواند زیرسیستم ها و زیرمجموعه های محصولی را از شبکه بیرونوی
تامین کند و در هری

از فازها ،تنها فعالیتهای یکپارچهسازی را مدنظر قرار دهد .در ادامه و
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براساس یافته های این مرحله از تحقیق ،مصاحبههایی نیمهساختاریافته با  11نفر از مدیران ارشد
سازمان های دفاعی و مدیران این پوروژه هوا انجوام شود و صوحه گوذاری یافتوههوای مقواالت
درخصو

محصوالت دفاعی کشور مورد کنکاش قرار گرفت.

مصوواحبههووای نیمووهسوواختاریافته ضوومن تاییوود نتووایج مطالعووات انجووام شووده و عواموول
شناسایی شده در مرحله پیشین ،براساس وضعیت سازمان هوای دفواعی و پوروژه هوای پیچیوده
دفاعی 2 ،متغیر شامل میزان بلوغ فرایندی ،میزان بلووغ فنوی ،داشوتن تجربوه شوکلدهوی بوه
تیم های توسعه محصول ،سازماندهی مناسب ،دسترسوی بوه نیوروی انسوانی خبوره و قابلیوت
سازمان در شبکهکردن سیستم ها را به لیست عوامل  12گانه پیشین افزود.
مدل مفهومي تحقيق
مطالعه نظام های تحقق محصول  1سازمان پیشرو و نتایج بررسی پیشینه تحقیقوات مورتبز
و نیز مصاحبههای نیمهساختاریافته درخصو

محصوالت سیستمی پیچیوده دفواعی کشوور،

این فرضیه را شوکل موی دهود کوه مجموعوه عوامول مختلفوی ،ورای فازبنودی چرخوه عمور
محصوالت در مدیریت نظام تحقق محصوالت دفاعی باید درنظر گرفته شوند.
با توجه به  11متغیر شناختهشده از دو گام پیشین ،موضوع کسوبوکوار سوازمان ،توافوق
با ذینفعان ،مدیریت منابع ،مدیریت پروژه و راهبرد توسعه محصول به عنووان سرفصولهوای
اصلی عوامل موثر بر مدیریت نظام تحقق محصوالت مدنظر میباشند.
این مجموعه عوامل باید در ی
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چوارچوک فکوری منوتظم و در الگووی فراینودی تبیوین

شوند .توسعه چارچوک هایی برای دسته بندی عوامول مووثر در مودیریت فراینودهای تحقوق
محصول ،همواره مورد توجه استاندارهای مختلف بوده است .با انتشار سوری اسوتانداردهای

ایزو  18211اغلب استانداردها از این سری اسوتاندارد تبعیوت کورده و بوه سومت ایون مودل
همگرا شده اند .مدل این استاندارد به صورت کلوی بووده و سوازمانهوای مختلوف موی تواننود
براساس حوزه فعالیتی خود از این استاندارد بهرهبرداری نمایند.
با مبنا قرار گرفتن دسته بندی ارائه شوده در اسوتاندارد ایوزو  ،18211مودل مفهوومی ذیول
(شکل  )8با توجه به ویژگی های محصوالت دفاعی کشور برای ایون تحقیوق ،درنظور گرفتوه
عوامل توانمندسازی سوازمانی) ،فراینودها (مهندسوی سیسوتم ،مودیریت پوروژه و مودیریت
کیفیت) و خروجی ها (زمان ،هزینه و کیفیوت) را در نظوام تحقوق محصووالت دفواعی نشوان
می دهد .فرایندهای مهندسی سیستم ،مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت در بسوتر چرخوه عمور
محصوالت سیستمی دفاعی باید استقرار یابند .از تفاوت های ایون مودل بوا دسوتهبنودی مودل
ایزو می توان به جدا شدن مدیریت کیفیت و مهندسی سیستم از مدیریت پوروژه و نیوز ادغوام
مدیریت سبد پروژه ها در مدیریت پروژه نام برد.

مقاله پژوهشی طراحی الگوی فرایندی مدیریت نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعی کشور

شد .این مدل مفهومی  ،بهصورت سیستمی ارتبواط بوین ورودی هوا (عوامول ایجواد توافوق و
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خرو ي و پيامد

فرایند

ورودیها

چرخهعمر
عوامل ایجاد توافق
 اکت ا-تامي
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• زمان
• ه ینه
• کيفي

مهندسي سي ت

مدیری

پروژه

مدیری

کيفي

عوامل توانمندساز
سازماني
ک وکار مدیری چرخهعمر -مدیری منا

ازخورد یادگيری و هبود

شکل  .1مدل مفهومي تحقیق

روششناسي تحقيق
تحقیق حاضر از جنبه هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی و یا صحیی تر ،تحقیقوات توسوعه
کاربردی دسته بندی می شود .این تحقیق از نظر نوع داده ها ،جزو تحقیقات کیفی دسوتهبنودی
می شوند .در فاز نخست تحقیق ،از روش مصاحبه نیمهساختاریافته و در گوام نهوایی از گوروه
کانونی از روش های تحقیق کیفی استفاده شده است .تحقیق از نظور روش ،از نووع تحقیقوات
توصیفی – پیمایشی دستهبندی میشود.
مراحلی که برای اجرای این تحقیق پیشبینوی شوده اسوت ،در شوکل  2نشوان داده شوده
اسووت .در فوواز نخسووت ،پوو

از مطالعووه ادبیووات موضوووع و پیشووینه تحقیووق و ارزیووابی

سازمان های پیشرو منتخب ،نتوایج کوار بوا انجوام مصواحبههوای نیموهسواختاریافته تکمیول و
311

صحه گوذاری موی شوود .مصواحبههوای نیموهسواختاریافته حوالتی بوین مصواحبههوای کوامالً

ساختاریافته و مصاحبه های غیرساختاریافته دارنود و از مزیوت هوای هور دو سور طیوف بهوره
می برند .در این نووع از مصواحبههوا سوعی مویشوود درحالیکوه کلیوت موضووع و سوواالت
مدنظر حفظ شود ،نقطهنظورات تکمیلوی نیوز از مصواحبه گور اخوذ شوود و ابعواد جدیودی از
موضوع نیز آشکار شود.
در این تحقیوق از  11نفور از خبرگوان کوه بوهطوور مسوتقیم درگیور توسوعه محصووالت
درگیر بوده و نقش های مختلفی از مدیریت پروژه ها تا مدیریت سوازمانهوای توسوعهدهنوده
این محصوالت را عهده دار بودند ،استفاده شد .این افراد مطلع ترین نفراتی بودن کوه بواوجود
دشواری های گسترده ای که وجود داشت ،مصاحبه شدند و نقطوهنظورات آنهوا ثبوت و ضوبز
شد.
برپایه یافته های این فاز ،الگوی مفهومی تحقیق ،تدوین شد .این الگو به عنوان ورودی بوه
فاز بعدی تحقیق که مبتنی بر گروه کانونی بود در نظر گرفته شد.

ررسي پيشينه م ال ات انجام شده

مصا به ا خبرگان

شناخ نظامهای تحقق محصول
سازمانهای پيشرو دنيا

نيمه ساختاریافته

مقاله پژوهشی طراحی الگوی فرایندی مدیریت نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعی کشور

سیستمی پیچیده دفاعی بودند و سالهای متمادی با فرایند تحقوق محصووالت پیچیوده دفواعی

م ندی و ارا ه ال وی
اوليه

گروه کانوني
تدوی ال وی نهایي

شکل  .6مراحل اجراي تحقیق
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گروه کانونی ی

ابزار تحقیق کیفی است .در ی

معنی گسترده ،گروه کانونی بحثهوای

طرح ریزی شده و دقیقی برای حصول درك اعضای گروه در ی
معموالً بین  8تا  12نفر را شامل میشود و بحث ها بوسیله ی

زمینه مشخص مویباشود و
جمع کننده تسوهیل مویشوود.

اعضا بر مبنای مشخصههای شخصیشان در این زمینه انتخاک میشوند .این روش موی توانود
به عنوان ی

روش مستقل یوا در کنوار سوایر روشهوای کموی و کیفوی موورد اسوتفاده قورار
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گیرد(لنگفورد و م

پ

دانگل .)2003 ،1

از جمعآوری داده هایی که از منابع مختلف حاصول شوده بوود ،گوروه هوای کوانونی

مدنظر با مشارکت  1نفر از خبرگان این حوزه تشک یل شد .در این گوروه کوانونی نتوایج گوام
پیشین تحقیق ارائه شد و برخی موارد به لیست موضوعات اضافه شد .همچنین در برخوی از
موضوعات دارای همپوشانی و یا ابهام دچوار تغییراتوی گردیود .خروجوی اصولی ایون گوروه
کانونی ،الگوی فرایندی مدیریت نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعی میباشد.
یافته ها و تج یهوتحليل دادهها
تشکیل گوروه کوانونی بوا ورودی هوای حاصوله از مرحلوه پیشوین تحقیوق انجوام شود و
متغیرهای تاثیرگزار  11گانوه در ایون مرحلوه از تحقیوق موورد تاییود گرفوت .در اداموه طوی
جلسات برگزار شده موارد یازده گانه ای نیز به این موارد اضافه شد که در ادامه به آنها اشواره
می شود .لیست نهایی شاخصهای  22گانه شناسایی شوده در ایون تحقیوق کوه موورد تاییود
گروه کانونی نیز قرار گرفته است ،در جدول  3آورده شده است.
دسته بندی پروژه های پیچیوده دارای سوابقه طووالنی اسوت و در مودل هوای وزارت دفواع
آمریکا و ناسا با دقوت رعایوت مویشوود .هرچوه پوروژه هوا از حجوم و گسوتردگی بیشوتری
برخوردار باشند (معموالً هزینه های باالتری نیز دارند) ،نظوارت بور آنهوا سوخت گیرانوه و بوا
دقت بیشتری همراه است و بدین شکل مدیریت فراینود تحقوق ایون محصووالت نیوز دارای
تفاوت های بیشتری بوا سوایر محصووالت موی باشود .بورای مبوال ،در یو

محصوول نظوامی

سرنشین دار ،حجم این نظارت ها به اوج خود مویرسود .بودین منظوور ،شواخص «پیچیودگی
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محصول» به شاخص های موثر در مدیریت نظام تحقق محصوالت دفاعی افزوده شد.
1 . Langford and McDonagh

نظر به اهمیت انتقال محصوالت پیچیده دفاعی از مرحله تحقیق بوه تولیود کوه بوا هودف
فراهم شدن مقدمات تولید انبوه سامانهها صورت موی گیورد ،شواخص «راهبورد و سوازماندهی
م ناسب در انتقال محصول از تحقیق به تولید» به لیست شاخص های پیشین اضافه شود .ایون
موضوع یکی از تفاوت های اصلی نظام تحقق محصوالت دفاعی کشوور بوا سوایر نظوامهوای
تحقق محصول شناختهشده در دنیا میباشد.
رشد سریع فناوری ها و ماهیت تهدیدات و نیز مباحبی از قبیل تحوریمهوای بوینالمللوی ایون
بخش ،نیز در طرح ریزی فرایند تحقق محصوالت پیچیده دفاعی مووثر تشوخیص داده شود و
بدین ترتیب متغیر های «مالحظات سیاسی و بینالمللی» « ،تغییر سریع شرایز محویز نبورد» و
« عدم تحققمنوسان بودجهها» نیز به لیست عوامل اضافه شد.
سیستم های دفاعی باید از کیفیت و قابلیت اعتماد باالیی برخووردار باشوند توا در شورایز
نبرد و عملیات واقعی همچنان قادر به انجام ماموریت خود باشند .طی مبواحبی کوه در گوروه
کانونی مطرح شد ،دو شاخص «شایستگی سازمان در تضمین کیفیوت پوروژههوا» و «اسوتقرار
فرایندهای قابلیت اطمینان (اعتماد) در محصوالت» نیوز بوه عنووان شواخص هوای کیفیتوی بوه
شاخص ها اضافه شد .مطم ناً در توسعه سیستم هایی کوه موضووع کیفیوت از اهمیوت بواالیی
برخوردار است باید نظام تحقق محصول به گونهای طرحریوزی و اسوتقرار یابود کوه حوداکبر
نظارت بر پروژه ها در گذر از مایلستون ها و نقاط کلیدی تصمیم صوورت پوذیرد (بخصوو
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پویایی شرایز محیز بیرونی و نحوه تاثیرگزاری آن بر فرایند تحقق محصو والت ناشوی از

در بووازنگری هووای فنووی پووروژههووا) .بووه عنوووان مبووال در نظووام مهندسووی سیسووتم ناسووا ،ایوون
بازنگری های فنی که تضمین کننده کیفیت محصوالت میباشوند ،در سوطی ( 1سوطی سوامانه)
تا  11مورد می توا ند وجود داشته باشد .همچنین این موضوع در مودل آژانو

فضوایی اروپوا

نیز که موضوع قابلیت اطمینان های بسیار باال مطرح است ،دارای سابقه میباشد.
درخصو

شاخص شایستگی سازمان در مودیریت پوروژه هوا ،تغییراتوی در شواخصهوا

صورت پذیرفت نخست اینکه باوجود همپوشانی نظام مدیریت پوروژه و مهندسوی سیسوتم،
در پروژه های پیچیده این دو نظام باید از یکدیگر متمایز درنظر گرفتوه شووند .ایون موضووع
در مدل ناسا ،آژان

فضایی اروپا و وزارت دفاع آمریکا رایوج اسوت .در پوروژه هوای پیچیوده
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دفاعی نیز بهدلیل حجوم گسوترده فعالیوت هوای فنوی ،امکوان انجوام مودیریت سیسوتمی کوار
به وسیله مدیران پروژه غیرممکن مویشوود و نظوام مسوتقلی بورای مهندسوی سیسوتم (شوامل
مدیریت پیکربندی ،مدیریت الزامات ،مدیریت وجوه مشترك ،تصدیق و صحه گوذاری و )...
را می طلبد .این کار مطم ناً در طرحریزی فرایند تحقق محصوالت دفاعی مووثر اسوت و بایود
در مدیریت این فرایند به آن توجه شود .با این اسوتدالل و سوابقه ،متغیور دیگوری بوا عنووان
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1322

«شایستگی سازمان در مهندسی سیستم ها و سیستم سیستمها» به متغیرها اضافه شد.
همچنین ،با افزایش تجربه سازمان هوا در مودیریت پوروژه هوای پیچیوده ،قابلیوت آنهوا در
شکست سامانه ها و یکپارچگی پروژهها بیشتر میشود و این کار نیز می تواند بور طورحریوزی
و مدیریت فرایند تحقق محصول تاثیرگذار باشد ،بدین گونه کوه فراینود بور یکپارچوهسوازی
سامانه ها فقز در سطی باال متمرکز خواهد شد و یکپارچگی سطوح پوایین بوه شوبکه واگوذار
خواهد شد .با این توضیی ،متغیر «شایستگی سازمان در تعیین سواختار شکسوت پوروژه» نیوز
به عوامل موثر افزوده شد.
یکوی دیگور از موضوووعاتی کوه در گووروه کوانونی موودنظر قورار گرفووت ،داشوتن برنامووه
کسب وکار سازمانی و وجود نقشهراه محصول و فناوری میباشد .این برنامههای کسوبوکوار
اجازه می دهد که پروژه ها از مسیرهای مشخصی به فرای ند تحقوق محصوول وارد شووند و در
مدیریت این فرایند باید به آنها توجه کافی شود .بورای مبوال در مودل وزارت دفواع آمریکوا،
شروع پروژه ها از تنها  3نقطه مشخص به فرایند تحقوق محصوول امکوانپوذیر اسوت و ایون
موضوووع همووواره در موودیریت ایوون فراینوود موودنظر بوووده اسووت و در مقوواطع مختلووف ،در
راهبردهای توسعه محصوالت مدنظر بوده است .دو شاخص «داشتن برنامههای کسوبوکوار
سازمانی» و « وجود نقشه راه محصول و فناوری» با توافق گوروه کوانونی بوه عوامول افوزوده
شد.
جدول  . 1لیست نهايي عوامل موثر در نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعي
لي
 .1داشتن برنامههای کسبوکار سازمانی
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.2

وجود نقشه راه محصول و فناوری

نهایي

نهایي

لي
.3

توجه به مالحظات سیاسی و بینالمللی

.1

توجه به تغییر سریع شرایز محیز نبرد

.8

اتخاذ راهکار مناسب در مورد عدم تحققمنوسان بودجهها

.2

میزان استفاده از نوآوری باز

.1

اتخاذ راهبرد اکتساک فناوری محصول مناسب

.2

راهبرد و سازماندهی مناسب در انتقال محصول از تحقیق به تولید

 .10دسترسی به نیروی انسانی خبره
 .11دسترسی به مدیران پروژه جامع نگر و خبره
 .12ساختار و سازماندهی مناسب سازمانی
 .13سازماندهی مناسب تیمهای توسعه محصول
 .11میزان درگیرکردن مشتری در فرایند توسعه محصول
 .18میزان تغییر الزامات مشتری در فرایند توسعه محصول
 .12تصمیم گیری صحیی در انتخاک پلتفرمم محصول جدید
 .11اتخاذ راهبرد توسعه محصول مناسب (آبشاری ،حلزونی ،تعداد محصول میانی و )...
 .11توجه به رویکرد مهندسی همزمان در فرایند توسعه محصول(مالحظات ساخت و تولید
و عملیات از ابتدای طراحی)
 .12میزان استفاده از رویکرد ماژوالریتی در پروژهها
 .20مدیریت فرایند توسعه بر اساس سطی پیچیدگی محصول

مقاله پژوهشی طراحی الگوی فرایندی مدیریت نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعی کشور

 .1میزان درگیرکردن تامینکنندگان در فرایند توسعه محصول

 .21شایستگی سازمان در تضمین کیفیت پروژهها
 .22استقرار فرایندهای قابلیت اطمینان (اعتماد) در محصوالت
 .23استقرار نظام مهندسی سیستم و SOS
 .21بلوغ فنی سازمان
 .28شایستگی سازمان در مدیریت سبد پروژهها
 .22شایستگی سازمان در مدیریت طرح ها(ارتباط بین پروژهها)
 .21استقرار نظام مدیریت پروژه در فرایند توسعه محصول
 .21شایستگی سازمان در مدیریت ریس

توسعه محصول

 .22شایستگی سازمان در تعیین ساختار شکست پروژه
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مهم ترین خروجی این تحقیق ،الگویی فرایندی برای مودیریت نظوام تحقوق محصووالت
پیچیده دفاعی کشور میباشد که در شکل  1نشان داده شده است .این الگوو براسواس شورایز
بومی کشور ما و وضعیت صنایع دفاعی کشور تدوین شده است .الگوی ارائهشوده شوامل 22
متغیر اصلی تاثیرگذاری می باشد که در مرحله پیشین تحقیق نهایی شد.

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1322
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خرو ي و پيامد

ورودیها

فرایند

عوامل ایجاد توافق
مدیری

مدیری

محصول

اکت ا

مدیری نظام تحقق
محصول

عوامل توانمندساز سازماني
مهندسي سي ت

فضای ک

مدیری

و کار

SOS

مدیری

کيفي
مدیری

مدل چرخهعمر

مدیری
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پروژه

مدیری

تامي

منا

ازخورد یادگيری و هبود

شکل  . 7الگوي فرايندي مديريت نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعي کشور

الگوی ارائه شده مبتنی بر دستهبندی های استاندارد ایزو  18211میباشود کوه بوهصوورت
سیستمی ارتباط بین ورودی ها (عوامل ایجاد توافق و عوامل توانمندساز سازمانی) ،فراینودها
(مهندسی سیستم ،مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت) و خروجی ها (زموان ،هزینوه و کیفیوت)
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را در نظام تحقق محصوالت پیچیده دفاعی نشان میدهد .برای خروجی هوا و پیامودهای ایون
الگوی ارائه شده از  8شاخص استفاده شد کاهش زمان یا انحوراف زموانی پوروژههوا ،کواهش
هزین ه یا انحراف هزینه ای پروژه ها ،افزایش کیفیت محصول ،افزایش اثربخشوی تحقیقوات و
افزایش رضایت مشتری.
درحالیکه شاخص های کاهش زمان و کاهش هزینه پروژهها بوهصوورت کوالن بوه رونود
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1322

کاهشی در زمان و هزینه اشاره دارند ،انحراف هزینه و زمان واقعی از مقوادیر برآوردشوده در
ابتدا ی پروژه ،در ی

پروژه خا

به نتایج حاصله اشاره دارد .افوزایش اثربخشوی تحقیقوات

از جمله شاخص هوایی اسوت کوه عملکورد داخلوی یو

سوازمان را نشوان مویدهود کوه بوه

شاخص هایی دیگری در داخل سازمان ها وابسته است .برای مبال در یو

سوازمان دفواعی ،از

مهم ترین شاخص ها ،نرا موفقیت آزمون های عملیاتی سامانهها میباشد که نشوانگر موفقیوت
یا عدم موفقیت فعالیت های تحقیق و توسعه میباشد.
شاخص های افزایش کیفیت محصول و افزایش رضایت مشتری نیز به عنوان دو شواخص
اصلی که عملکرد شرکت های صنعتی را با آنها میسنجند ،مودنظر قورار گرفوت .درحوالیکوه
افزایش کیفیت محصول بیشتر به مشخصوه هوای عملکوردی محصوول تاکیود دارد ،شواخص
افزایش رضایت مشتری دارای دیدگاه جامع تری در این خصو
از کیفیت محصول ،به کیفیت ارائه خدمات پ

بوده و عالوه بور رضوایت

از فروش ،قیمت محصوول و خودمات ارائوه

شده ،میزان توجه به نیازهای مطرحشده از سوی مشتری ،سرعت پیگیری در رفع ایرادهوا و
خرابی ها اشاره دارد.
نتيجهگيری و پيشنهاد
در این تحقیق ،الگویی فرایندی برای مدیریت نظوام تحقوق محصووالت پیچیوده دفواعی
کشور ارائه شد .این الگو براساس شرایز بومی کشور موا و وضوعیت صونایع دفواعی کشوور
تدوین شده است .الگوی ارائهشده شامل  22متغیر اصلی تاثیرگذار مویباشود کوه در  1دسوته
عوامل تبیین شده اند .الگوی ارائه شوده مبتنوی بور دسوتهبنودی هوای اسوتاندارد ایوزو 18211
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می باشد که بوه صوورت سیسوتمی ارتبواط بوین ورودی هوا (عوامول ایجواد توافوق و عوامول

توانمندساز سازمانی) ،فراینودها (مهندسوی سیسوتم ،مودیریت پوروژه و مودیریت کیفیوت) و
خروجی ها (زموان ،هزینوه و کیفیوت) را در نظوام تحقوق محصووالت پیچیوده دفواعی نشوان
میدهد.
الگوی مذکور با شناسایی جامع عوامل موثر بر فرایند تحقوق محصوول ،بررسوی تجوارک
سازمان های پیشرو منتخب ،مصاحبه با  11نفر از مدیران ارشد سازمانهای دفوا عی و مودیران
نظر به اهمیت موضوع مهندسی سیستم در فرایندهای توسعه محصوالت پیچیده دفواعی،
این عامل به صورت مستقل ارائه شده است .همچنین از آنجا که پروژههای سیسوتمی دفواعی
معموالً به صورت کالن پروژه طرحریزی میشووند کوه در ذیول آن گواهی حتوی بویش از 80
زیرپروژه(فناوری و زیرساخت) نیز تعریف میشود ،موضووع مودیریت طورح و سوبد پوروژه
نیز در همان قالب مدیریت پروژه گنجانده شد .موضوع کیفیت نیز بوه عنووان یکوی از ارکوان
اصولی پووروژه هووای پیچیوده دفوواعی ،بووه عنووان یکووی از فراینوودهای اصولی در نظووام تحقووق
محصوالت پیچیده دفاعی اضافه شد (مشابه این کار در آژان

فضایی اروپوا نیوز انجوام شوده

است) .فرایندهای مهندسی سیستم ،مدیریت پروژه و مدیریت کیفیوت در بسوتر چرخوه عمور
محصوالت سیستمی پیچیده دفاعی باید استقرار یابند .موارد پیش گفتوه ،برخوی از مهوم تورین
ویژگی های الگوی ارائه شده است.
تطابق  22شاخص شناسواییشوده (بخصوو

 11شواخص حاصوله از مطالعوه پیشوینه و
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پروژه های پیچیده دفاعی و در گروهکانونی  1نفره ای از خبرگان تدوین شد.

مصاحبه های نیمه ساختاریافته) بوا دسوتهبنودی هوای ارائوه شوده در اسوتاندارد ایوزو ،نشوانگر
صحه گذاری یافته های فاز نخست تحقیق میباشد.
به عنوان ی

خروجی جان بی ،در فاز نخسوت ایون تحقیوق کوه ماهیوت تحلیلوی دارد بوه

معرفی و تببین چرخه عمر  1مورد از سازمان هوای سورآمد دنیوا کوه دارای سوابقه طووالنی در
توسعه محصوالت پیچیوده دفواعی و هوافضوایی موی باشوند ،پرداختوه شود و بوه مهوم تورین
ویژگی ها و خصوصیات هری

از این مدلهای چرخه عمر و نیوز تغییورات ایون مودلهوا در

طول زمان اشاره شد و در انتها براساس شاخص های دیدگاه مودیریت چنود پوروژهایم سوبد
پروژه ،رویکرد کارفرما -پیمانکار ،شفاف بودن فازها ،تاکید بور نظوارت و بوازنگری گسوترده،
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تاکیود بور تقودم توسوعه فنواوری و بوهروزآوری چرخوه عمور ،مقایسوهای از ایون مودله وای
چرخه عمرمحصوالت ارائه شد .مهم ترین یافته این فاز تحقیوق ایون اسوت کوه ایون مودلهوا
برپایه شرایز هر سازمان و دغدغه های مطرح در فرایند اکتساک آنها توسعه یافته است.
تحقیقات آتی موی توانود در زمینوه زیرنظوام هوای (مودیریت پوروژه ،مودیریت کیفیوت و
مهندسی سیستم) مرتبز با این نظام های تحقق محصول انجام شوود .همچنوین ،در تحقیقوات
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381

آتی می توان به طراحی الگوهای فرایندی خا

هری

از حوزه های دفاعی (بوه عنووان مبوال

هوافضایی ،فضایی ،هوایی ،هوانوردی و  )...پرداخت.
صحه گذاری الگوی ارائه شده در این تحقیق ،در تحقیقات مشوابه بوهصوورت میودانی در
ی

سازمان یا حوزه خا

از محصوالت پیچیده دفاعی نیز قابل انجام است.

فهرس

منا

و مآخذ

الف .منابع ديني


توکلی ،غالمرضا فیض عارفی ،مجید و حیدری ،امید ( ،) 1321طراحی الگوی سنجش و بهبوود
رضایت مشتریان برای سازمان های با محصوالت پیچیده و فناوری پیشرفته ،بهبوود موديريت،



.31- 82 ،) 1( 2
نوآوری در محصوالت و سیستم های پیچیده مطالعه موردی پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع



هوایی ،فصلنامه مديريت توسعه فناوري.182- 112 ،) 8( 3 ،
منطقی ،منوچهر بوشهری ،ع لیرضا توکلی ،غالمرضا و معصومی ،ایرج ( ،) 1321سونجش جوو
نوآوری رویکردی بر ارزیابی تحقق نوآوری سازمانی (مطالعه در سازمان دفاعی با محصوالت و




سیستمهای پیچیده) ،بهبود مديريت.82- 11 ،10 ،
الیاسی ،مهدی و شفیعی ،مهرداد ( ،) 1323شبکه های نوآوری در محصوالت با سیستمهای پیچیده،
دو فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتي.31- 32 ،23 ،
حکیمیان ،حمید آراستی ،محمدرضا و صبحیه ،محمدحسین ( ،) 1323شناسایی ابزارهای دانشی
موثر بر تسهیم دانش در مراحل مختلف مدل  Veeبرای توسعه محصوالت و سیستمهای پچیده
 ،CoPSفصلنامه مديريت صنعتي دانشکده علوم ا نساني ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج،



سال نهممویژه نامه مدیریت دانش.صص .82- 13
دالوری ،مهدی ( ،) 1328قابلیت های مدیریت طرح موثر بر عملکرد توسعه محصوالت جدید
در فضای نوآوری باز( ،پايان نامه دکتري) ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس.
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حسینی ،سیدعلی محمدی ،مهدی و حاجی حسینی ،حجتاله ( ،) 1328عوامل حیاتی موفقیوت
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