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 ...تحول در نشریه
کیفیت و مدیریت



سرمقاله

QUALITY

نشــریه کیفیت و مدیریــت در دوره فعالیتهای خود تالش نمود تا در راســتای ترویج کیفیت

(به معنای قابل درک و عمیق آن) ،به ســهم خویش این ابزار مهم توســعه اقتصاد ملی را در

MANAGEMENT

 ...تحــول

در نشــریه کیفیــت و مدیریــت

سازمان ها و بنگاه های اقتصادی کشور جاری سازد.

«کیفیت» یا بهتر بگوییم مدیریت کیفیت ،دانش نوین و رو به گسترشــی است که قواعد بنگاه
داری ،موفقیت پایدار سازمان ها و توسعه آنها را تبیین می نماید ،بنابراین در توسعه اقتصاد
ملی و تقویت تولید ملی ،نقشی متمایز دارد.

طی  ۵ســال فعالیت نشــریه کیفیت و مدیریت از تابســتان  ۱۳۸۶لغایت پاییز  ۱۳۹1تالش

های زیادی طی همکاری با مراکز گوناگون ،دامنه اثربخشــی خود را گسترش دهد ،از این رو

همکاری هایی نیز با سازمان ملی استاندارد ایران ،خانه صنعت و معدن ایران ،کنفدراسیون
صنعت ایران ،پارک علم و فناوری دانشــگاه تهــران ،دبیرخانه های جوایز ملی کیفیت ایران
و  ...داشــت ،براســاس این مشــارکت ،مراکز همــکار در برگزاری میزگردهــای تخصصی و

همچنین توزیع نشریه کیفیت و مدیریت نقش مهمی را ایفا نمودند.

همچنین در  ۵ســال انتشــار نشــریه کیفیت و مدیریت دارای  ۴بخش مجزا بوده که عبارت
اســت از :پیامهــا ،تحریریه ،علمی و معرفــی واحدهای اقتصادی ،دربخــش پیامها خالصه
دیدگاه های مســووالن ارشد ،صنعتگران و کارشناســان منعکس گردید و در بخش تحریریه

نیز میزگردهای کارشناســی و مصاحبه های اختصاصی با مقام های بلند پایه و کارشناســان
تراز اول ،درج گردید.

بخش علمی نشــریه نیز انعکاس دهنده سلســله مقاالت هدفمندی نظیر استانداردســازی،

قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اخالق کسب و کار از یک سو و ترجمه مقاالت روز

منتشر شده در مجالت معتبر و تخصصی کیفیت از سوی دیگر بود.

طی این چند ســال انتشار صدها شــرکت عالقمند به موضوع کیفیت ،با معرفی خود در این

نشــریه در واقع نقش حامیان انتشــار این نشــریه تخصصی را نیز بر عهده داشــتند که جای

قدردانی از همه آنها باقی است.

اما اینک فصل تحوالت سازنده در آن فرا رسیده است.

انجمن مدیریت کیفیت ایران در آســتانه بیســتمین ســال فعالیت خود برای انتشــار مجدد

نشریه کیفیت و مدیریت بعنوان متولی تمام اهتمام خود را به کار گرفته است تا بتواند جهت
انجام رسالت ذاتی و اجتماعی خود در حوزه مدیریت کیفیت از این ابزار رسانه ای به بهترین

نحو ممکن اطالع رسانی نماید.

بر همین اســاس تالش می شــود دامنه مطالبات موضوعی به بررســی های فنی و تخصصی

حــول کیفیت محصوالت اعم از کاال و خدمات تعمیم یابد و همچنین ســعی خواهیم نمود از

مقاالت کارشناسان داخلی و تجربیات آنها بیشتر بهره مند گردیم.

فرزینانتصاریان
مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه
کیفیت و مدیریت
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فراخوان

دعوت به عضویت در کارگروه های تخصصی انجمن مدیریت کیفیت ایران
انجمن مدیریت كیفیت ایران در نظر دارد ،مجموعه كارگروههای تخصصی را با هدف توسعه دانش و توانمندی های كارشناسان
و مدیران بخشها به منظور دستیابی به مشارکت حداکثری اعضاء در فعالیتهای مختلف انجمن با همکاری و همفکری اعضاء در
پیشبرد سیاستهای انجمن در جهت حفظ و صیانت از منافع اعضاء و ارتقاء جایگاه کیفیت در کشور طراحی و پیاده سازی نماید.
بر همین اســاس از کلیه متخصصین کیفیت که تمایل به عضویت در این کارگروه های تخصصی را دارند دعوت به عمل می آید
آمادگی خود را نسبت به عضویت در کارگروه های پیشنهادی ذیل اعالم نمایند.
كارگروههای تخصصی فوقالذكر برای كارشناسان ،سرپرستان و مدیران بخشها و یا واحدهای زیر پیش بینی شده اند:
  صنایع غذایی
  خودرو و زنجیره تامین
  توسعه سیستم های کیفیت
 نفت ،گاز و پتروشیمی
جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم عضویت با دبیرخانه انجمن شماره  88101192تماس حاصل فرمایید.

هدف از تشكیل كارگروههای تخصصی

 كار گروههای تخصصی انجمن مدیریت كیفیت ایران با اهداف زیر تشكیل شده است:

 شناسائی متخصصین حوزههای متعدد مدیریتی و مهندسی مورد نیاز اعضای حقوقی انجمن

 معرفیابزارها،سیستمهاورویكردهاینوینمدیریتیومهندسیكهقابلیتحلمسئلهسازمانیبرای اعضایانجمنرادارند.

 شناسائی تجربیات موفق سازمانها

  انتقال تجربیات موفق سازمانها به یكدیگر

 ارتقا توانمندیهای كارشناسان و مدیران سازمانهای عضو انجمن برای حل مسئله سازمانی

 ارتقا قابلیت كار گروهی و تیمی میان اعضای كارگروههای تخصصی
 تولید محتوای علمی و تخصصی با توجه ضرورتهای ملی

نحوه عضویت در كارگروهای تخصصی
كارشناسان و مدیران اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مدیریت كیفیت ایران با تكمیل فرم عضویت
می توانند در این كارگروهها مشاركت داشته باشند.

ویژهگیهای كارگروههای تخصصی

Ì Ìكار گروههای تخصصی انجمن مدیریت كیفیت ایران با ویژه گیهای زیر شكل گرفته اند:

Ì Ìكار گروهها متشكل از كارشناسان و مدیرانی است كه دارای مسئولیتها ،وظایف و چالشهای كاری یكسانی هستند.
Ì Ìكار گروهها متشكل از كارشناسان و مدیرانی است كه دارای زبان مشتركی هستند.
Ì Ìكار گروهها با رویكرد شناسائی مسئله و حل مسئله تشكیل شده اند.

 Ì Ìاز متخصصین دارای تجربه( داخلی و خارجی ) بعنوان مشاور در این كار گروهها استفاده میشود.
Ì Ìساختار و فرایند های كار گروهها  ،نتیجه گرا هستند.

Ì Ìحضور فعال و تاثیر گذار از ویژه گی اعضای كارگروهها میباشد.
Ì Ìكار گروهها با ساختار تیمی مدیریت می گردند.

Ì Ìتوجه -1 :زمان و مكان برگزاری متعاقبا به اطالع خواهد رسید

ÌÌ

 -2هرگونه تغییر در تاریخ برنامه كارگروهها به اطالع خواهد رسید.

اخـبـار

QUALITY
MANAGEMENT

فرآیند ثبت نام پانزدهمین دوره

آغاز شد
به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ ثبت نام
شــرکت ها و ســازمانهای متقاضی حضور در فرآیند پانزدهمین
دوره جایره ملی کیفیت ایران از دی ماه  96آغاز شــده اســت و تا
تاریخ  31تیر ماه سال  97ادامه می یابد.
در ایــن راســتا از تمامی واحدهــای صنعتی ،تولیــدی ،فوالد،
غذایــی و دارویی ،ارتباطات ،پتروشــیمی و  ...کشــور که حائز
شــرایط می باشــند،
دعــوت بعمــل مــی
آید تــا در پانزدهمین
دوره فرآینــد ارزیابی
عملکرد کیفیت ایران،
بــا حضور فعــال خود
در فرآیند این جایزه،
بــه ســمت مدیریــت
کیفیــت محصــول در
مسیر موفقیت پایدار
سازمانی مشــارکت و
بسوی بهبود مستمر و
رشد و تعالی سازمانی
حرکتنمایند.
هــدف از برگزاری این
جایزه ارتقای کیفیت
ارائــه خدمــات زیــر
بنایی و انتقال دانش و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت کیفیت و
خود ارزیابی به واحدهای متقاضی و افزایش توان رقابت پذیری
سازمان های کشــور در سطح ملی و همچنین افزایش سازگاری
آن هــا با بازارهای منطقه ای و بین المللی و توجه ویژه به ویژگی

ها و الزامات اقتصادی حال و آینده کشــور و لزوم افزایش کیفیت
محصوالت و خدمات ســازمان در جهت حضور در فضای ملی و
بین المللی از برنامه های دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران است.
الزم به ذکر است متولی برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران سازمان
ملی اســتاندارد ایران می باشد که انجمن مدیریت کیفیت ایران
مجری برگزاری آن بوده و مانند ســنوات گذشته در آبان ماه سال

 1397پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران بر اســاس مدل
ارزیابی  INQAدر سه سطح گواهی اهتمام به کیفیت ،تقدیرنامه
اشتهار به کیفیت و تندیس برگزار می گردد .متقاضیان با مراجعه
به سایت  www.inqa.orgنسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
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نشـــریه کـیفیت و مدیریت

								 در یک نگاه

انجمن مدیریت کیفیت

8

با توجه به حساســیت امر و لزوم شــکلگیری نهادی که با هویت حقوقی عهد هدار
نهادینه سازی موضوع کیفیت باشد ،انجمن مدیریت کیفیت ایران در سال 1376
بعنــوان یــک تشــکل حرف ـهای غیرانتفاعــی بصــورت کامال مســتقل با هــدف ارتقاء
و گســترش دانــش و فرهنــگ مدیریــت کیفیت و نهادینــه نمــودن روش های تحقق
فرهنگ مدیریت کیفیت در صنعت و خدمات در اتاق بازرگانی ،صنایع ،کشاوزی و
معادن ایران به ثبت قانونی رسید.
انجمن مدیریت کیفیت ایران به عنوان یک نهاد غیردولتی متشکل از سازمان ها و
افراد متخصص ،تالش می نماید ضمن ارتقاء جایگاه کیفیت ،صدای کیفیت نیز در
کشور بوده و مفاهیم و ابزارهای آن را برای زندگی بهتر توسعه بخشد.

ماموریتهای انجمن

انجام مطالعات علمی ،تحقیقاتی و بررسیهای اجتماعی در زمینه مسائل مربوط
به بررسی مشکالت و نیازهای مدیریتی در زمینه کیفیت
ایجاد ارتباط با مراکز و ســازمانهای دولتی و خصوصی مرتبط با مدیریت کیفیت
برای انعکاس مسائل و مشکالت اعضاء و آگاهی مدیران نسبت به آخرین تصمیمات
و اطالعات
ایجاد ارتباط با مراکز و سازمانهای تخصصی و انجمنهای مشابه داخلی و خارجی
جهت تبادل اطالعات و توسعه فرهنگ مدیریت کیفیت
معرفی ،ترغیب و تشــویق پژوهشگران و مدیران سازمانهای تولیدی و خدماتی
موفق در بهبود و ارتقاء کیفیت سیســتم مدیریت ،محصول یا خدمات و توسعه بازار
داخلی و بینالمللی خود
ساماندهی مشــاورین سیســتمهای مدیریت کیفیت جهت ارائه منسجم و مؤثر
خدمات مشاورهای ،آموزشی و پژوهشی مرتبط
تشکیل گردهمآییهای علمی مرتبط با مدیریت کیفیت در سطح ملی و بینالمللی
و اعزام نماینده به نشستهای مشابه ملی و بینالمللی
تشکیل بانکهای اطالعاتی از آخرین استانداردها و دستآوردها و پیشرفتهای
علمی و اقتصادی بینالمللی در زمینه نظامهای مدیریت کیفیت
پاسداری از ارزش و اعتبار گواهینامههای صادره و پیگیری موارد تخلف از طریق
مراجع قانونی
مشارکت در انتشار نشریات و کتب علمی مرتبط
مشارکت در توسعه و ارتقاء استانداردسازی در کشور
مشارکت در استقرار نظام مدیریت کیفیت در سطح سازمان ها و نهادهای دولتی
توسعه فعالیت های انجمن در استانها
مشارکت در توسعه جوایز کیفیت در حوزه های تخصصی
مشارکت در تدوین نظام های ارزیابی کیفیت با توجه به استانداردهای بین المللی
توسعه عضویت سازمان های توانمند در انجمن
مشــارکت در ارتقاء توانمندی مدیران امر کیفیت در کشور و مدیران سازمان های
تولیدی و خدماتی
مشارکت در توســعه آموزش های کوتاه مدت کیفیت برای کارکنان دستگاه های
اجرایی
مشارکت در شناساندن ابزارها و تکنیک های مناسب مدیریت کیفیت برای تولید و
خدمات در واحدهای صنعتی،کشاورزی ،خدمات دولتی و غیر دولتی
 ایجاد همسویی در برگزار کنندگان جوایز کیفیت در کشور
 گسترش همکاری ها با مراکز علمی و تخصصی داخلی و خارجی
استفاده از پتانسیل نیروهای سازمان های عضو انجمن در کشور
سال چهاردهم

دوره جدید

شماره 20

بهار 1397

QUALITY
ارتقاء و گسترش دانش و فرهنگ مدیریت کیفیت
نهادینه نمــودن روش های تحقق فرهنگ مدیریت کیفیت
در صنعت و خدمات
رسالت وجودی
به عنوان یک نهاد غیردولتی متشــکل از سازمان ها و افراد
،تالش می نماید ضمــن ارتقاء جایگاه کیفیت ،صدای کیفیت
نیز در کشــور بوده و مفاهیم و ابزارهای آن را برای زندگی بهتر
توسعه بخشد.
چشم انداز
چشــم انــداز انجمن مدیریــت کیفیت ایران به شــرح ذیل
تدوین شــده اســت :ایرانی بهتر از طریق افــزودن کیفیت به
زندگی و کسب و کار

اهم اقدامات انجام شده

مشارکت در طرحهای ملی از جمله «طرح مدیریت کیفیت
صادرات»  ،طرح مدیریت اخالق کسب و کار»« ،تعیین روز ملی
کیفیت» « ،طرح ســاماندهی تشــکلهای اقتصادی»»،طرح
نهضت ملی کیفیت»و...
مشــارکت در پــروژ ه بازنگــری قانون و ســاختار مؤسســه
استاندارد در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
طراحــی مــدل نوین جایــزه ملــی کیفیت ایــران و مجری
برگزاری چهــارده دوره جایزه ملی کیفیت ایران با متولی گری
سازمان ملی استاندارد www.inqa.org
مجری برگزاری جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو با متولی
گری وزارت صنعت  ،معدن و تجارت www.ainqa.ir
مجری برگزاری جایزه ملی کیفیت کشاورزی با متولی گری
وزارت جهاد کشاورزی www.agnqa.ir
آمادهسازی طرح اعتبارسنجی
برگزاری چندین ســمینار ،کنفرانس گردهمایی در توسعه
مباحث مدیریت کیفیت
انتشار چندین جلد کتاب و تنظیم مستمر خبرنامه داخلی
انجمن جهت ارائه به اعضاء
حضور فعال و ارائه مقاله در بسیاری کنفرانسها و مجامع ملی
شــرکت در جلســات رســمی تصمیمگیــری کشــوری در
زمینههــای مدیریــت و کیفیت و ارائه نظــرات و رهنمودها در
راستای سیاستگذاریها
برگزاری پنــج دوره كنفرانس بینالمللی مدیریت كیفیت با
موضوع "نهضــت كیفیت ،موفقیت پایــدار و رقابت پذیری "
()www.qmconf.com
تعامل با اتــاق بازرگانی برای اعطای  4امتیاز از  100امتیاز
مدل رتبه بندی برای اعضای حقوقی انجمن
عضویــت حقیقی رایــگان مدیــران معرفی شــده از طرف
سازمانهای عضو .
برگزاری تورهای تعالی و بازدیدهای دورهای از كارخانجات
و شركتهای عضو انجمن جهت تبادل تجربیات

MANAGEMENT

اهداف کالن انجمن

قــراردادن اخبــار و اطالعــات اعضــاء بــرروی ســایت
انجمن()www.iranqms.ir
ارســال نشــریه انجمن به صورت الکترونیکــی برای اعضاء
انجمن شامل مقاالت و اخبار
برگزاری نشســت های هم اندیشــی با ارائه دســتاوردهای
جدید مدیریت کیفیت
اطالع رســانی از برگــزاری کنفرانس هــای مرتبط که برای
اعضاء انجمن دارای تخفیف می باشد.
طراحــی شــاخص رضایت مشــتری و برنامــه ریزی جهت
تعیین نرخ رضایت مشتری برای سازمان ها.
حضــور درکنفرانــس هــای مرتبط در راســتای بــاال بردن
فرهنگ كیفیت
تماس با تشکلهای اتاق جهت توسعه نهضت ملی کیفیت
ایران
مشارکت در طرح توسعه اخالق کسب و کار در اتاق بازرگانی
و صنایع معادن ایران
پیگیری طــرح جامع مدیریت کیفیت صادرات با ســازمان
توسعه تجارت
مشــارکت دربازنگری قانون و ساختارســازمان اســتاندارد
درمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
مشــاركت و حضور در فراكســیون اســتاندارد و كیفیت در
مجلس شورای اسالمی
برگزاری دو دوره كنفرانس توســعه كیفیت راهبردی فراگیر
در سالمت غذا
تشــكیل كارگروههای تخصصی در انجمن مدیریت كیفیت
ایران:
انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف تســهیل اشتراک دانش
بین صاحبنظران یک ســازمان  ،ارائه و اجرای سیاستهای
نویــن و به هنگام علمی در ترویج ،انتشــار و اشــتراک گذاری
کتب ،مقاالت و لینک های مفید و بازدید از شرکت های فعال
حوزههای مختلف نســبت به تشــکیل کارگروهایی توانمند در
حوزه کیفیــت با همفکری مدیــران  ،متخصصــان کیفیت در
خصوص چالش ها و مشکالت جاری و ارائه راهکار به نهادهای
اجرایی ،با حضور نمایندگان صنایع و شرکتهای عضو انجمن
اقدام نموده است.
 -1کارگروه تخصصی خودرو

 -2کارگروه تخصصی صنایع غذایی

 -3کارگروه تخصصی توسعه سیستم های مدیریت کیفیت
 -4کارگروه تخصصی مدیریت دانش

 -5کارگروه تخصصی اخالق حرفه ای ارزیابان
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جایگاه

مدیریت کیفیت

و استانداردسازی در ایران

کیفیت به معنای انطباق با ویژگیها که
همان معنای استاندارد است تعریف
میشود ،اما نکته قابل تامل این است که
در استاندارد تنها بخشی از ویژگیهای کیفیت
مورد توجه قرار میگیرد

رییــس انجمن مدیریــت کیفیت ایران تبیین جایــگاه مدیریت
کیفیت و استانداردسازی در کلیات برنامه ششم را یکی از الزامات
این برنامه عنوان کرد.
انتصاریان با اشاره به تبیین کیفیت در برنامه ششم دولت اظهار
کرد :برای این امر موادی را در نظر گرفتهایم که تبیین مکانیزمهای
الزم برای آموزش و توسعه فرهنگ مدیریت و کیفیت ،پیشبینی
اصــاح قوانین و مقررات مورد نیاز برای توســعه کیفیت ،تبیین
اهداف توســعه مدیریت کیفیت در بخش اقتصادی و اجتماعی،
تبیین برنامه توســعه به ارتقای کیفیــت در حوزههای هدف در
بخش اقتصادی و اجتماعی و تبیین شــاخصها و مکانیزمهای
ارزیابی عملیاتی دستگاهها بخشی از آن است.
وی مفهــوم کیفیت را در دو بعد خرد و کالن قابل تحلیل عنوان و
اظهار کرد :کیفیت به معنای انطباق با ویژگیها که همان معنای
استاندارد است تعریف میشود ،اما نکته قابل تامل این است که
در استاندارد تنها بخشــی از ویژگیهای کیفیت مورد توجه قرار
میگیرد.
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رییس انجمن مدیریــت کیفیت ایران یکی دیگــر از تعریفهای
کیفیت را انجام تعهدات پذیرفته شــده و رضایت مشتری عنوان
کرد و گفت :در حال حاضر بســیاری از سازمانها نشانه استاندارد
ندارند و به طور کلی میتوان گفت ضایعات نظا م آموزشی وارد بازار
کار میشود و آنچه که در مسیر اصلی است به بازار ارائه نمیشود.
انتصاریان کیفیت را با موفقیت پایدار مســاوی دانســت و گفت:
این مســاله به این معناست که سازمان باید رضایت متوازن کلیه
ذینفعان را در بر بگیرد.
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به محدوده مدیریت
کیفیــت اظهــار کــرد :ارزش رقابتی ســرعت خدمــات و دوام و
مرغوبیــت از دید مشــتری که موجب توســعه پایــدار و رضایت
عمومی میشود جزو محدوده مدیریت کیفیت است.
وی گفت :محورهای راهبرد ملی توســعه کیفیت که در مرکز آن
خود راهبردهــا قرار دارنــد و در اطــراف آن برنامههای افزایش
صادرات و واردات اســت که تاثیر زیادی در توســعه اقتصادی و
اجتماعی کشور دارد.

سال چهاردهم

دوره جدید

شماره 20

بهار 1397

QUALITY

کیفیت عامل اصلی حمایت از تولید ملی
نشست مشترک انجمن مدیریت کیفیت ایران با معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران

MANAGEMENT

انجمن مدیریت کیفیت ایران به دنبال توسعه مدیریت کیفیت در صنعت و خدمات است

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مدیریت
کیفیت ایــران ؛ در تاریخ  15اردیبهشــت  97با
حضــور نایــب رئیــس و دبیر انجمــن مدیریت
کیفیــت ایــران طــی جلســه ای کــه بــا آقــای
مهنــدس بیــات ؛ معاونــت ارزیابــی کیفیــت
ســازمان ملــی اســتاندارد در محــل معاونــت
مزبور داشتند دو طرف به منظور هم اندیشی
و شــکل گیــری فصــل جدیــد همــکاری های
مشــترک در جهــت برگــزاری پانزدهمیــن دوره
ارزیابــی عملکرد کیفیت بنگاه هــا که  22آبان
ماه سال جاری برگزار می گردد اعالم آمادگی
نمودند.

در ابتــدای این جلســه مهندس مســلم بیات معــاون ارزیابی
کیفیت سازمان ملی اســتاندارد ایران با بیان اینکه کیفیت در
فرایند شــکل می گیرد و استاندارد حدی از کیفیت است بیان
کرد؛ وظیفه اصلی سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین
اســتانداردهای مورد نیاز و همچنیــن ارزیابی کیفیت کاالها و
خدمات براساس اســتانداردهای مرتبط است و سازمان ملی
استاندارد ایران نقش مســتقیمی در تامین مواد اولیه ماشین
آالت بخــش تولیــد ،فناوری و دانــش روز تولیــد ،بکارگیری
کارگران و مهندسان با مهارت مکفی و نحوه مدیریت ندارد.
وی افــزود که صاحب نظران دانــش کیفیت ،کیفیت را حاصل
یک فرآیند در قالب اســتقرار یک سیســتم کیفیت مناســب و
حاصــل تمامی بخــش های درگیــر در تولیــد از جمله کنترل
کیفیت میدانند.

بنابرایــن واحد کنترل کیفیــت فرآیند تولید صرفا بخشــی از
آن اســت نه همه آن؛ به عبارتی هر کــدام از عوامل تاثیرگذار
بــر کیفیت ،کارکرد خاص خود را دارند و اینطور نیســت که اگر
تکنولوژی و ماشــین آالت تولید نامناســب باشد شما صرفا با
کنترل کیفیت بتوانند به کیفیت مطلوب دسترسی پیدا کنید .

معاون ارزیابی کیفیت اســتاندارد با طرح این سوال چه کسی
باید این اســتانداردها را به کار گیرد و چه کسی مسئول اصلی
تولیــد و ارایه خدمات با کیفیت اســت؟ گفت؛ بدون تردید آن

فرد یا بنگاه اقتصادی که موظف به بکارگیری اســتانداردهای
کارخانه ای و همچنین استانداردهای ملی در راستای ارتقای
بهره وری و کیفیت است کســی جز تولیدکننده و ارایه دهنده
خدمات نیست.

بیات :صاحب نظران دانش کیفیت ،کیفیت
را حاصل یک فرآیند در قالب استقرار یک
سیستم کیفیت مناسب و حاصل تمامی بخش
های درگیر در تولید از جمله کنترل کیفیت
می دانند .بنابراین واحد کنترل کیفیت فرآیند
تولید صرفا بخشی از آن است نه همه آن؛ به
عبارتی هر کدام از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت،
کارکرد خاص خود را دارند و اینطور نیست که
اگر تکنولوژی و ماشین آالت تولید نامناسب
باشد شما صرفا با کنترل کیفیت بتوان به
کیفیت مطلوب دسترسی پیدا کنید
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شکرخدایی :بررسی ها نشان می دهد بنگاه
های اقتصادی که به مقوله کیفیت ،خالقیت
و نوآوری در تولید و خدمات توجه بیشتری
دارند ضریب ماندگاری آنان در بازار باالتر از
سایر واحدهای تولیدی و صنعتی است
در ماده  16قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،دستگاههای
اجرایی صــادر کننده مجوز تولید و خدمات را مکلف و ملزم به
رعایــت اســتانداردها در صــدور مجوز بــرای متقاضیان کرده
است و در ماده  47حتی دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه
تاییدیــه اســتاندارد کاال و یا خدمات را رافع مســئولیت تولید
کننــده و ارایه دهنــده خدمات نمی دانــد و در نهایت ارزیابی
کیفیت آنچه در بخش تولید یا خدمت انجام گرفته صورت می
پذیرد.
شکرخدایی نائب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اعالم
اینکــه کیفیت عامل اصلی حمایت از تولید ملی اســت ،گفت:
کیفیت باالی تولیدات داخلی می تواند منجر به رقابت بیشــتر
و حتی ایجاد فرهنگ استفاده از کاالهای داخلی در بلند مدت
شود.
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وی با تاکید بر اینکه تولید کننــدگان برای ارتقای کیفیت باید
ســرمایه گذاری کنند ،اظهارداشت :بررسی ها نشان می دهد
بنگاه های اقتصادی که به مقوله کیفیت ،خالقیت و نوآوری در
تولید و خدمات توجه بیشتری دارند ضریب ماندگاری آنان در
بازار باالتر از سایر واحدهای تولیدی و صنعتی است.
نائب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت :تولیدکنندگان
داخلی باید نســبت به ســرمایه گــذاری در تولید محصوالت و
خدمات با کیفیت اهتمام جدی تری داشته تا ضریب ماندگاری
آنان در بازارهای داخلی و خارجی روز به روز افزایش یابد.

وی با اشــاره به اینکه در برنامه ششم توســعه ،توجه ویژهای
به موضوعات اســتاندارد و کیفیت می شــود ،اظهار کرد :باید
بــه منظور آگاهی عموم جامعه و برنامهریزان نرخ کیفیت کاال و
خدمات مشخص شود تا معلوم شــود کشور در هر سال از نظر
کیفیت رشد میکند یا نزول و الزم است که نهادهای بی طرف
ملی نســبت به تعیین نرخ های کیفیت جهت توســعه رقابت و
شفاف سازی بازارها اقدام نمایند.
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انجمن مدیریت کیفیت ایران
با حضور اعضای انجمن

در تاریخ  18اردیبهشت 97

MANAGEMENT

گردهمایی

انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ؛ با هدف ارائه دســتاوردهای نظام مدیریت کیفیت در ســطح اعضا نشســتی را در تاریخ 18
اردیبهشت 97با حضور هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و اعضای انجمن در ساختمان تشکل های اتاق بازرگانی
تهران برگزار نمود.

در این مراســم در بخش اول آقای دکتر نوید خبیری عضو هیات
علمی دانشــگاه آزاد و مشــاور سیســتم های مدیریت کیفیت ؛

تغییرات در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس
استاندارد  ISO45001:2018را ارائه نمودند.
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ایــزو  ISO45001یک اســتاندارد بین المللی اســت که برای
آنکــه ســازمان را قادر ســازد که بطــور کنشــگرایانه عملکرد
ســامت و ایمنی شــغلی خود را با هدف پیشگیری از آسیب و
بیماری بهبود بخشد  ،نیازمندی ها و الزاماتی را برای سیستم
مدیریت سالمت و ایمنی شغلی مشخص می نماید

چرا جهان به  ISO45001نیاز دارد؟

هر روز در سراســر جهان ،آمار وحشــتناک حوادث بهداشت و
ایمنی ،حوادث و هزینه های مربوط به آنها ثبت می شود .اگر
چه شرکت ها تمایل به استفاده از دستورالعمل های بهداشت
و ایمنی عمومی یا اســتانداردهای ملی هســتند ،هیچ یک از
اینها نشان دهنده انطباق جهانی نمی باشد .نظر سنجی های
اخیر از اســتاندارد  OHSASو گواهینامه ها ،نشان دهنده ی
افزایش ســریع در اســتفاده از 18001 OHSASو استاندارد
های معادل آن در دهه گذشــته اســت .در حال حاضر بیش از
 127کشــور از این استانداردها اســتفاده می کنند و در سراسر
جهــان این نیاز جهت هماهنگ کردن سیســتم های مدیریت
ایمنی و بهداشــت با استفاده از یک استاندارد بین المللی و به
اشتراک گذاری بهترین شیوه ها وجود دارد.
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تفاوت میان
OHSAS18001 & ISO 45001

از اولین ســال انتشــار OHSAS 18001که به عنوان استاندارد
سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی (occupational
 ) health and safety management systemبه رســمیت
شناخته شــده بود ،اســتاندارد ایزو جدیدی برای جایگزینی با
استاندارد  )OHSAS( 18001توسعه یافته است ،این استاندارد
ایزو  45001نام دارد.
اســتاندارد ایزو 45001یک اســتاندارد  OH&SMSاســت که
توسط کمیته ایزو تدوین و منتشر شده است .از زمان انتشارآن،
تفاوت هایی ما بین اســتاندارد ایــزو  )OHSAS( 18001و ایزو
 45001مشاهده می شود.

برخــی از تفــاوت هــای اصلــی بیــن ایــن دو
اســتاندارد بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

اولین تفاوت به ساختار این استاندارد مربوط است .ایزو 45001
بر اســاس راهنمای 83ایــزو ( )Annex SLکه ســاختار ،متن و
اصطالحات و تعاریف مشــترکی سطح باالی مشــترکی را برای
نسل بعدی سیستم های مدیریت کیفیت (مانند ایزو  ،9001ایزو
 14001و غیره) تعریف می کنند ،پایه گذاری شده است.
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ÌÌدامنه
ÌÌمراجع
ÌÌاصطالحات و تعاریف
ÌÌمحیط سازمان
ÌÌرهبری
ÌÌبرنامه ریزی
ÌÌپشتیبانی
ÌÌعملیات
ÌÌارزیابیعملکرد
ÌÌبهبود
در اســتاندارد جدید تاکید زیادی بر " محیط ســازمان" وجود

دارد .با پیاده سازی ایزو  45001سازمان می تواند نگاهی فراتر از
مسائل بهداشتی و ایمنی داشته و آنچه جامعه در ارتباط با مسائل
مربوط به بهداشت و ایمنی دارد در نظر بگیرد.برخی از سازمان
هایی که با پیاده ســازی ایــزو  ،)OHSAS ( 18001نماینده ای
از بهداشت و مســئولیت ایمنی برای یک مدیر ایمنی ایجاد می
کنند ،نســبت به یکپارچه سازی عملیات در سازمان مسئولیتی
نخواهند داشــت .پیاده ســازی ایزو  45001به ادغام جنبه های
ایمنی و بهداشت درسیستم مدیریت کلی سازمان نیازمند است.

MANAGEMENT

این ساختار با هدف تسهیل روند اجرا و یکپارچه سازی سیستم
های مدیریت کیفیت گوناگون به صورت هماهنگ ،سازمان یافته
و کارآمد بر قرار شده است .این ساختار به شرح زیر است:

بنابراین در اســتاندارد جدید اصطالح مدیریــت ،به نقش قوی
رهبری با حفظ سیستم مدیریت  OH&SMSارتقاء یافت.
ایزو  45001همچنین به شناســایی و کنترل ریسک ها به جای
خطرات که در ایزو )OHSAS ( 18001ذکر شــده ،تاکید دارد.
ایزو  45001ســازمان ها را ملزم می کند که چگونه ریســک های
احتمالی تامین کنندگان و پیمانکارانشان را نیز مدیریت کنند.
در استاندارد ایزو  45001برخی از مفاهیم اساسی مانند ریسک،
کارگر و محیط کار تغییر نموده اســت .همچنین تعریف جدیدی
برای واژه هایی مانند نظارت ،اندازه گیری ،اثربخشی ،فرایند ها
و عملکرد  OH&SMSمشاهده می شود.
با وجود تغییرات بوجود آمده ،هدف کلی ایزو  45001همانند ایزو
 ،)OHSAS ( 18001کــه کاهش ریســک های غیر قابل قبول و
اطمینــان از ایمنی و ســامت همه افرادی کــه در فعالیت های
سازمان شرکت دارند ،می باشد.
در بخش دوم نشســت :موضوع مدیریت اقتصادی بنگاه توسط
آقای مهندس عباس صادقی مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری
ایران ارائه شد.

برخی از علل ریشه ای ناکامی ها
در موضوع بهره وری

 پر هزینه و طوالنی بودن فرآیند
جمع آوری اطالعات و محاســبه شــاخص
هــای بهــره وری در ســطح دســتگاه ها و
سازمان های دولتی و خصوصی
 ضعف جدی در اســتفاده از ابزار
های تجزیه و تحلیل آماری برای دستیابی
به علل ریشــه ای رفتار شــاخص های بهره
وری
  عدم تمرکز بر محاســبه و اندازه
گیری شــاخص ها بــه تفکیک بنــگاه ها و
انتشــار سالنامه ها بر اساس سر جمع های
تقریبی و بدون پشــتوانه دقیق علمی و بی
توجهی نسبت به نتایج گزارشات
  عــدم وجــود یــک نهــاد ملی با
اختیارات و شرح وظایف روشن برای ایجاد
هماهنگی در ســطوح عالیه تصمیم گیری
به گونــه ای که از دوباره کاری ها و یا اجرای
پــروژه های ضعیــف و ناکارآمــد جلوگیری
نماید و جمع آوری اطالعات سازمانها را با
هدف یکپارچه ســازی و ایجاد قابلیت مقایسه و تجزیه و تحلیل
علمی و منطقی را فراهم آورد
  عدم تمرکز بر تربیت مشــاورین دانشــمند و توانا برای ارائه
مشاوره به ســطوح مختلف دســتگاه ها و ســازمانهای دولتی و
خصوصی
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در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو مطرح شد؛

کیفیت ،ضامن حمایت از کاال
کیفیــت ،ضامــن حمایــت از کاالی ایرانی موضــوع گفتوگوی
ویژه خبری  1،اردیبهشــت ماه 97بود که با حضور نیرهســادات
پیروزبخت رئیس سازمان ملی اســتاندارد و حمیدرضا فوالدگر
عضو کمیســیون ویژه حمایت از تولید مجلس شــورای اسالمی
،فرشید شــکرخدایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
برگزار شد.

رئیس ســازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در زمینه استاندارد
از نظر تعداد و هم ســطح کیفیت استانداردها در تراز بین المللی
و مطابق با اســتاندارد های روز اروپا و بین المللی ایزو هســتیم،
گفت:از این نظر در عرصه منطقه ای سرآمد هستیم .
نیره پیروزبخت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود  :با
توجه به اینکه اســتانداردهای اجباری ،کاالهای محدودی را در
بر می گیرد بنابراین نشــان استاندارد در بسیاری از کاالها وجود
ندارد اما در مواردی که نشان استاندارد وجود دارد در نظرسنجی
های سال های  95و  96مردم نسبت ًا راضی بودند اما سازمان ملی
استاندارد هنوز رضایت ندارد و امیدواریم بتوانیم دامنه استاندارد
کاالها را بیشتر گسترش دهیم
وی افــزود  :کشــور ما دســتخوش تحوالت مختلف سیاســی،
اجتماعی و اقتصادی بوده است و در برخی موارد تولیدکنندگان
تالش می کردند فقط خود را ســراپا نگه دارند و در پی استاندارد
نبودند.
پیروزبخــت اضافه کرد  :شــکوفایی اقتصادی چند ســال اخیر

16

موجب شده است سطح و اجرای استانداردهای ما در واحدهای
تولیــدی و عرضه کننده هــای خدمت ،باالتــر رود و این ارتقای
کیفیت موجب شــده اســت در بســیاری از مــوارد در بازارهای
صادراتی جایگاه خوبی داشته باشیم.
حمید رضا فوالدگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس
شــورای اسالمی هم با حضور در این برنامه گفت  :مردم به نشان
استاندارد اعتماد دارند اما رضایت
آن هــا نســبی اســت و در برخــی
مــوارد رضایت کامــل دارنــد و در
برخی موارد رضایت آنها کم است .
وی با اشاره به اینکه میزان رضایت
مــردم بــه رونــد توســعه مدیریت
کیفیت کشور بستگی دارد ،افزود:
هــر کاالیی کــه اعماد بیشــتری را
جلب کند رضایت مردم هم بیشتر
می شود
فرشــید شــکرخدایی نایب رییس
انجمن مدیریت کیفیــت ایران نیز
در ارتبــاط تصویری بــا این برنامه
گفت  :تولیدکنندگان و کســانی که
با ســازمان ملی اســتاندارد به طور
مستقیم کار می کنند مقداری در زمینه ساز و کارهای نظارتی و
کنترل هایی که وجود دارد نگران هســتند و در بسیاری از مواقع
موارد مدنظرشان رعایت نمی شود و به نظر می رسد در چگونگی
تعامل سازمان ملی استاندارد با آن ها باید بازنگری شود
وی افزود :اعتماد عمومی به ســازمان ملی و نشــان استاندارد با
توجه به قدمت  80ساله این سازمان ،خوب است .
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد گفت :ایمنی و ســامت مردم،
خط قرمز ســازمان ملی استاندارد است بنابراین در هر جایی که
سالمت و ایمنی مردم در میان باشد سختگیری می کنیم.
نیره پیروزبخت در ادامه افزود :سازمان ملی استاندارد ،کاالهای
مشــمول اســتاندارد اجباری را پایش و نظارت مــی کند اما این
موضوع شاید در بخش استانداردهای اختیاری یا تشویقی تسری
نیافتهباشد.
وی افــزود :تدویــن اســتاندارد با اجمــاع نظر همــه ذینفعان و
ذیربطان اســت و این گونه نیست که ســازمان ملی استاندارد به
تنهایی همه استانداردها را تدوین کند.
سال چهاردهم
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پیروزبخــت گفت :قرار اســت از امســال بــا توجه به
تعاملی که این سازمان با سازمان هایی مانند سازمان
دامپزشــکی و غدا و دارو انجام می دهد موازی کاری
ها در زمینه استاندارد حذف و فرآیندها کوتا شود.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد با اشــاره به اینکه با
بســیاری از کشــورها ،برای تبادل تجاری تفاهم نامه
امضاء کردیم گفت :یکی از مواردی که همیشه در این
زمینه به آن توجه می شود مقوله استاندارد چه برای
واردات و چه برای صادرات است و هر کشوری بر اساس
نیازهای خود استانداردهایش را تعریف می کند.
پیروزبخت با بیان اینکه در پی کیفیت بیشتر و قیمت
مناسب تر کاال هستیم ،افزود :در  5سال اخیر در پی
استقالل رویکرد نوین استاندارد در کشورمان هستیم
در این رویکرد بیشتر بحث کیفیت مطرح می شود و اینکه رضایت
بیشتری وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد :استانداردها به استاندادرهای بین المللی ،منطقه
ای ،ملی و کارخانه ای تقسیم بندی می شود و هر تولیدکننده ای
که استاندارد سختگیرانه تری را رعایت کند کیفیت کاالی تولیدی
اش باالتر است.
وی بــا هشــدار به خودروســازان داخلــی مبنی بر لــزوم رعایت
اســتانداردهای الزم گفت :اســتانداردهای ما با استانداردهای
روز اروپــا منطبق اســت و با توجه به برنامه ریزی که در شــورای
سیاستگذاری خودرو داشتیم پنجاه و پنج استاندارد از یکم دی
ســال  1396به  61استاندارد رسید و از یکم تیر سال  1397به 63
استاندارد و از یکم دی  1397به  85استانداد خواهد رسید.
پیروزبخت تاکید کرد :از این تاریخ هر خودرویی که این استاندارد
را پــاس کند ادامــه کارش را تاییــد می کنیم در غیــر اینصورت
تولیــدش باید متوقف شــود و این هم مطالبه مــردم و هم دولت
است.
رئیس کمیســیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی
هم گفت :اســتاندارد را نباید ترمز و مانع بدانیم بلکه اســتاندارد
باید یاور همراه و کمک تولیدکننده باشد.
حمیدرضا فوالدگر افزود :با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
تالش کردیم موازی کاری ها را در زمینه استاندارد کاهش دهیم
و بر اســاس این قانون ،ســازمان ملی اســتاندارد مرجع تدوین
اســتانداردها و به روز رسانی آن اســت و فقط در برخی موارد از
جمله اســتاندارد داوریی ،اســتثنایی را برای وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی قرار داریم.
نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران هم گفت :بســیاری از
استانداردهای ما از کشورهای دیگر مانند آمریکا ،انگلیس ،ژاپن
و کره جنوبی گرفته و تدوین می شــود اما در بســیاری از مواقع،
زیرساخت های الزم برای پیاده سازی آن استانداردها را نداریم.
شکرخدایی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد استانداردهای
چندگانه داریم افزود :ســازمان ملی اســتاندارد ســازمان اصلی
متولی استاندارد است اما سازمان هایی مانند سازمان غذا و دارو
و سازمان دامپزشــکی هم مجموعه ای از استانداردها را تعریف
می کنند.

وی اضافه کرد :در بســیاری از تولیدات نوین ،هنوز استانداردی
تدوین نشده و این موضوع مشکالتی را ایجاد کرده است و در زمینه
برخی کسب و کارهای صادراتی هم دچار چالش هستیم زیرا در
برخی موارد اســتانداردهای داخلی ما با استانداردهای خارجی
هماهنگیندارندودربسیاریازمواقعهماستانداردهایداخلیما
در مقایسه با استانداردهای خارجی سختگیرانه تر عمل می کند.
شــکرخدایی با اشاره به تعامل ســازمان ملی استاندارد با بخش
خصوصی و تولید کننــده ها گفت :قانون جدید اســتاندارد نرخ
کیفیت را مطرح کرده است که امیدواریم سازمان ملی استاندارد
در نقش رگالتور ظاهر شود و خودش راسا این کار را انجام ندهد و
تعیین نرخ کیفیت را به تشکل های بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود :یکی ازنگرانی های بخش خصوصی این است ،دوباره
کنترل و سخت گیری های جدیدی بر تولید اعمال شود.
عباس ســقایی کارشــناس اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این
برنامه گفت :واژه استاندارد یعنی حداقل قابل قبول اما کیفیت،
مفهومــی فراتر از آن دارد یعنی اینکه مشــتری را وادار به خرید
محصول کند.
وی افــزود :مــواردی مانند آزمایــش درباره دوام و مصــرف انرژی،
اســتانداردهای ســختی برای تولید کنندگان داخلی در نظر گرفته
شده اســت.این کارشــناس اقتصادی با بین اینکه متاسفانه شاهد
محصوالتبیکیفیتوارداتیهستیم،اضافهکرد:نظارتبرکاالهایی
که می تواند بر مردم موثر باشد وظیفه سازمان ملی استاندارد است و
سازمان های مرتبط هم باید در این مسیر کمک کنند.
علــی اژدری کارشــناس اقتصادی نیــز در ارتباط تلفنــی با این
برنامه گفت :کیفیت در درجه اول ،موضوع فنی و بنگاهی اســت
تا استاندارد یعنی موضوع داخلی بنگاه است که باید بحث کیفی
کاال را رعایت کند.
وی با بیان اینکه بحث استاندارد را هم می توانیم به عنوان شاخص
کیفیت مطرح کنیم ،افزود :با توجه به نوع عالئم اســتاندارد کاال
مصرف کننده متوجه شود که کاال از نظر کیفی در چه حدی است.
اژدری از ســازمان ملــی اســتاندارد خواســت مجموعــه ای از
اســتانداردها را در مــورد یک کاالی خاص تعریــف کند تا از این
طریق رتبه بندی در مورد آن کاال انجام شود.
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با کیفیت

کمپین مصرف کاالی

ایرانی

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت :همزمان با تشویق مردم به مصرف کاالهای ایرانی
بایــد تولید کاالی با کیفیت ایرانی هم مورد نظر قرار گیرد و مردم نه به صورت عمومی به مصرف کاالهای

ایرانی بلکه به مصرف کاالهای با کیفیت ایرانی تشویق شوند.

مدتی اســت که در شــبکه های تلویزیونی و فضاهای مجازی شاهد شکل گیری کمپین هایی برای تشویق
مــردم به مصرف کاالهای ایرانی و حمایت از تولیدات داخلی هســتیم؛ کمپین هایی که در این دوره رکود

مــی توانند جانی دوباره به تولید داخلی بدهند؛ اما دراین بین ســواالتی هــم وجود دارد مبنی براینکه این

کمپین ها چقدر می توانند موثر باشــند؟ آیا مصرف کنندگان داخلی باتوجه به آن ها تشــویق به مصرف
کاالهای ایرانی می شوند؟ و آیا این کمیپن ها روی ارتقاء کیفیت کاالهای ایرانی و تولیدات داخلی هم تاثیر

خواهند داشت؟ با حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت

کیفیت ایران در این زمینه گفت و گو کرده ایم:

_ _شــاهد شــکل گیــری کمپیــن هایــی بــرای حمایــت
از تولیــدات داخلــی هســتیم؛ بــه اعتقــاد بســیاری
ایــن موضــوع و تشــویق مــردم مــی توانــد بــه افزایــش
مصــرف کاالهــای داخلــی منجــر شــود؛ نظــر شــما در
ایــن بــاره چیســت؟

ببینید مردم کشور ما از نظر فرهنگی مردمانی
احساســی هســتند و این کمپین ها می تواند
روی آن ها تاثیرگذار باشد ولی نکته مهم این
است که این تاثیرات می تواند تنها کوتاه مدت
باشد و حتی در طوالنی مدت اثرات مخربی به
همراه داشته باشد و اعتماد عمومی را خدشه
دار کنــد؛ به اعتقاد من راه اندازی این کمپین
ها و حرکت های اجتماعی برای تشویق مردم
بــه حمایت از تولیدات داخلی و مصرف کاالی
ایرانی موضوعی دولبه است ،اگر این دولبه با
هم دیده نشــوند و تنها موضوع جنبه و شکل
شعاری داشــته باشــد تاثیر آنچنانی نخواهد داشــت ولی اگر
دولبه آن همزمان دیده شوند مثل قیچی عمل می کند و موثر
خواهد بود.
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_ _این دولبه که به آن اشاره می کنید ،چیست؟

همزمان با تشــویق مردم به مصرف کاالهای ایرانی باید تولید
کاالی بــا کیفیت ایرانــی هم مورد نظر قرار گیــرد و مردم نه به
صــورت عمومی به مصــرف کاالهــای ایرانی بلکــه به مصرف
کاالهای با کیفیت ایرانی تشویق شوند.
سال چهاردهم
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_ _یعنــی شــما مــی گوییــد شــعار ایــن کمیپــن هــا از حمایــت از تولیــدات
ایرانــی و مصــرف کاالی ایرانــی بــه حمایــت از تولیــدات بــا کیفیــت ایرانــی و
مصــرف کاالی بــا کیفیــت ایرانــی تغییــر کنــد؟

بله این نکته بســیار مهمی است؛ توجه داشته باشید اگر مردم
شــعار زده شــوند حتما این کمیپــن ها اثرات عکــس خواهد
داشــت؛ این کمپین ها به دنبال آن هستند که عادات مشتری
ها را تغییــر دهند ولی اگر این کار صرفا احساســی باشــد و با
استفاده از هیجانات عمومی تاثیراتش کوتاه مدت خواهد بود؛
بخشی از مردم اعتماد خواهند کرد و به مصرف کاالهای ایرانی
تشویق خواهند شــد ولی بعد که کیفیت محصوالت به صورت
کلی آن ها را جذب نکرد اعتمادشان را از دست خواهند داد و
این می تواند تاثیرات بدی داشــته باشد؛ حاال در این بین اگر
کاالهای با کیفیت مورد حمایت قرار گیرند عالوه براینکه مردم
به مصرف تشــویق می شــوند و بعد از مصرف اعتماد بیشتری
پیدا می کنند بین تولیدکنندگان هم رقابت مثبتی برای ارتقاع
کیفیت کاالهای تولیدیشان شکل می گیرد.
_ _بــه نظــر شــما ایــن کمیپیــن هــا چــه بخشــی از جامعــه را مــی توانــد
تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد؟

من فکر مــی کنم این کمپین ها بیشــترین تاثیر را روی طبقه
متوســط و دهک های میانی جامعه خواهد داشــت و کمترین
تاثیــر را روی دهــک ها باال و افــراد با درآمدهــای باال خواهد
گذاشــت؛ توجه داشــته باشــید که بخش مهمــی از کاالهای
تولیدات داخلی در کالس  Bو  Cتولید می شــوند و تنها بخش

اگر کاالهای با کیفیت مورد حمایت
قرار گیرند عالوه براینکه مردم به
مصرف تشویق می شوند و بعد
از مصرف اعتماد بیشتری پیدا می
کنند بین تولیدکنندگان هم رقابت
مثبتی برای ارتقاع کیفیت کاالهای
تولیدیشان شکل می گیرد
کمــی از کاالهای مــا در کالس  Aهســتند از همیــن رو افراد
دهــک های باال کــه به دنبــال کاالهایی با کالس باال هســتند
کمتــر تحت تاثیر این کمپین ها قــرار خواهند گرفت ولی خب
طبقه متوسط و دهک های پایین می توانند هدف این کمپین
ها و حرکت های اجتماعی باشــند و تحریک شــوند ولی اتفاق
مهم این است که همزمان با تشــویق افراد به مصرف کاالهای
ایرانــی کیفیت مدنظر قرار گیرد و به تولیــد کاالی با کیفیت از
ســوی تولیدکننده کشــورمان هم تاکید شود و حرکت ما صرفا
به دلیل شــرایط اقتصادی و رکود کنونی کــه تولیدکنندگان را
دچار مشــکالت زیاد کرده است نباشــد؛ بلکه به این فکر کنیم
که مصرف کنندگان کشــورمان ســرمایه های اجتماعی عظیم
و ارزشمندی هســتند که باید حفظ شوند و بیش از گذشته به
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مردم اگر با صداقت رو به رو شوند
همراهی خواهند کرد ولی اگر خالف
این باشد و تنها با شعار رو به رو
شوند زده خواهند شد
تولید محصوالت با کیفیت ایرانی تشویق شوند .از طرف دیگر
بازار رقابتی هم در داخل برای تولیدات بهتر به وجود بیاید.
_ _بــه نظــر شــما چــه نهادهایــی بایــد کاالهــای بــا کیفیــت و محصــوالت بــا
کیفیــت را بــه مــردم معرفــی کنــد؟ و نقــش اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی و تشــکل هــای بخــش خصوصــی در ایــن بیــن چیســت؟

کار و نقــش اصلی معرفی کاالهای با کیفیــت و نمونه ایرانی با
نهادهایی مانند اتاق های سراســر کشور و به صورت مشخص
اتاق ایران و تشــکل هاســت ،آن ها باید باتوجه به رتبه بندی
شــرکت های موفق ایرانی و تولیداتشــان کاالهــای با کیفیت
داخلــی را توصیه و معرفی کنند و اجازه ندهند که از فرصت به
وجود آمده خدای نکرده ســوء استفاده شود .اتاق ها و تشکل
ها نباید اجازه بدهند که به صورت عمومی حرف زده شود زیرا
آن ها با واقعیت های تولیدات شــرکت های مختلف آشــنایی
کامل دارند و حاال که فرصت مناســبی برای تشــویق مردم به
حمایــت از کاالهــای ایرانی به وجــود آمده آن هــا باید نقش
بپذیرند و کاالهای با کیفیت را معرفی کنند.
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_ _فکــر مــی کنیــد در ایــن بیــن انتظــارات مــردم بــه عنــوان مصــرف
کننــدگان چیســت؟

ارائه خدمات مناســب و تولید کاالهای بــا کیفیت و حرکت به
ســمت اســتاندارهای جهانــی و تولید محصــوالت درجه یک
خواسته اصلی مردم است و البته در این راه باید با مردم صادق
باشــیم؛ اعتماد عمومی چیزی نیســت که بــه یکباره به وجود
بیاید واگر شکسته شد و از بین رفت به راحتی ترمیم شود پس
باید ارزش سرمایه های عمومی و اجتماعی را بدانیم؛ به جای
شعار باید مصرف کنندگان را با واقعیت ها رو به رو کنیم؛ توجه
داشــته باشــیم که مردم اگر با صداقت رو به رو شوند همراهی
خواهند کرد ولی اگر خالف این باشــد و تنها با شــعار رو به رو
شوند زده خواهند شد.
مــا باید در نظــر بگیریم که در کشــور کاالهای خــوب ایرانی،
متوســط و ضعیف وجود دارد؛ تولید کننده خوب ،متوســط و
ضعیف هست و نباید فضای شعاری را شکل بدهیم .به اعتقاد
من که ســال های بسیاری است در تولید هســتم باید رقابتی
در کشور شــکل بگیرد برای افزایش ارتقاع کیفیت محصوالت
و شــکل گیــری زنجیره هــای تولیــد و در این بین نــه تنها بر
مرغوبیت کاال و کیفیت تاکید شــود بلکه بهینه کاوی ،نوآوری،
خالقیت ،مدیریت به روز و… هم مورد توجه قرار گیرند.
منبع :اتاق تهران
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چالشهای صنایع احصا شود
عدم رقابتپذیری صنایع کشــور ،را میتوان به عنوان مهمترین
دغدغه فعاالن اقتصادی نام برد ،اما غفلت از این موضوع موجب
شــده ،تا صنایع کوچک ومتوســط در بازارهای جهانی ،نتوانند
حرفی برای گفتن داشته باشند .برخی کنشگران اقتصادی براین
باورند ،بیتوجهی به رقابتپذیری صنایع جنگ اقتصادی را برای
کشور به دنبال خواهد داشت.
از همین رو ،اعضای کمیسیون رقابت ،خصوصیسازی و سالمت
اداری اتاق ایران در نشست ماهانه خود ،به «راهبرد ملی کیفیت و
نقش آن در توسعه رقابتپذیری در کشور و بنگاههای اقتصادی»
پرداختند .رییس کمیســیون رقابت ،خصوصیسازی و سالمت
اداری اتاق ایران ،تنها راه مبارزه با این جنگ اقتصادی را حرکت
به سمت رقابتپذیری صنایع کوچک و متوسط عنوان میکنند،
تا راه نفوذ در بازارهای جهانی تسهیل شود .این فعال اقتصادی
همچنین بر این موضوع تاکید کرد که چالشهای صنایع مختلف
احصا شود .

فرشــید شــکرخدایی درباره چالش قیمتگذاری فلزات اساسی
گفت :فوالد و زنجیرههای پایین دســتی آن همچنان نســبت به
نحوه قیمتگذاری فلزات اساسی نقدهایی دارند .از اینرو ،برای
نیمه نخست سال  97باید بررسی ارزش زنجیره فلزات اساسی را
در دستور کار قرار دهیم.
این فعال اقتصــادی در ادامه تصریح کرد :باید برای چالشهای
زنجیــره پایین دســتی فــوالد نظــر کارشناســان را در ُبعدهای
مختلف جویا شویم .متاسفانه باید اشاره کرد که نظام اقتصادی
ما از رگوالتوری بیبهره است .به گفته شکرخدایی؛ ساختارهای
اقتصادی ایران نیازمند یک بخش رگوالتوری هستند که در این
باره باید گامهای مهم و اساسی برداشته شود.
از ســوی دیگر ،رییــس کمیســیون رقابت ،خصوصیســازی و
ســامت اداری اتاق ایران در محور نخســت سخنان خود درباره
رقابتپذیــری صنایــع گفــت :رویکرد کمیســیون حل مســاله
چالشهایپیشروصاحبانصنایعنیست.رویکردماشفافسازی

در نشست کمیسیون رقابت ،خصوصیسازی و سالمت اداری اتاق
ایرانضمنتاکیدبرنقشراهبردملیکیفیتدرتوسعهرقابتپذیری
در کشور و بنگاههای اقتصادی ،چند محور دیگر از جمله «ضرورت
بر اجــرای برنامههای از پیش تعریف شــده »« ،ارائــه راهکار برای
خصوصیسازی» و«فسادزدایی» را مورد بررسی قرار دادند.
در همیــن حــال ،رییــس کارگــروه رقابــت کمیســیون رقابت،
خصوصیسازی و سالمت اداری اتاق ایران در نشست تخصصی
این کارگــروه ،به ارائه برنامههای آتی این کمیســیون پرداخت.

است .مامیخواهیم نشــان دهیم که چه زیرساختهایی سبب
شده تا صنایع کشور در زمینه رقابتپذیری فاصله بگیرند .هدف
ما طرح دقیق موضوع است .حسن فروزان فرد افزود :دراین بازه
زمانی همه با هیجان مشکالتشــان را مطرح میکنند ،اما همین
افراد این پرسش را که چرا ما به اینجا رسیدهایم و ساختارها از چه
اشکاالت و ایراداتی برخوردار هستند ،تا به سمت برطرفسازی
ریشهیی آن قدمبرداریم؟ را مطرح نمیکنند.
این فعــال اقتصادی بــر این باور اســت که چالشهــای صنایع
مختلف احصا شود تا در سال جدید بتوان برای برطرفسازی این

نبود نظام رگوالتوری
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چالشها با سازمانهای مختلف وارد گود مذاکره شده و آنها را از
پیش رو برچید.
فروزان در بخش دیگری از سخنان خود درباره خصوصیسازی نیز
گفت :یکی از برنامههای اتاق ،برای ســال آینده پیگیری موضوع
خصوصیسازی اســت ،که برای این موضوع اقدامهایی نیز انجام
شــده ،اما رضایت بخش نبوده اســت .همچنین به گفته او ،قرار
اســت طرحی با عنوان «طرح ارتقا سالمت» در اتاق کلید بخورد.
از سوی دیگر ،سازکارهای طرح «پایش دولت» هم تعریف شده که
امیدواریم به جمعبندیهای خوبی در این زمینه دست یابیم.

معمای خصوصیسازی

رییسکارگروهخصوصیسازیکمیسیونرقابت،خصوصیسازی
و ســامت اداری اتاق ایران هم سومین سخنران این گردهمایی
بود.محموداولیاییدربارهبرنامهسالآتیفعاالنبخشخصوصی
برای برطرفســازی موانع گفت :متاسفانه سال گذشته در حوزه
خصوصیسازی اقدامی نشد ،از این رو ،قراراست نشستی در این
باره با کارشناســان حوزههای مختلف برگزار کنیم تا چالشهای
این مسیر نیز برچیده شود.
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او افزود :در سال  95موضوع خصوصیسازی پیگیری و گزارشاتی
در این باره به صاحب نظران و فعاالن اقتصادی اعطا و راهکارهای
مهمی تبیین شد .در ادامه راه گزارش را در مسیر تخصصیتر قرار
خواهیم داد؛ بطوری که قرار است از تمام صاحبنظران در اتاق،
مجلس شورای اسالمی و دولت دعوت به عملاید تا در این فرایند
ما را همراهی کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت :به نظر میرسد چنین
رویکردهایــی در بخشهــای اجــرای ارگانها دنبال نشــده و از
اینرو ،پیگیری بیپرده خصوصیسازی میتواند کمک شایانی
در این بخش داشته باشد.
بهگفتهاولیایی؛طیدهههایاخیر،متاسفانهرویکردکشوربیشتر
رهاسازی بخش خصوصی بوده تا خصوصیسازی .او ادامه داد :در
این چند ســال اخیر کسی جهت خصوصیسازی گامی برنداشته
همین موضوع باعث شده تا این موضوع با واقعیت و برنامهها فاصله
زیادی داشــته باشد .برهمین اساس ،قرار اســت در سال  97این
برنامه را در دســتور کار قرار دهیم؛ چراکه خصوصیسازی تقویت
بخشخصوصی کشور را به دنبال خواهد داشت.
ایــن فعال بخــش خصوصــی درباره موضوع فســاد نیــز گفت:
سال چهاردهم
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واکاوی قرار میدهیم .این در حالی است که گاهی ،گزارشهای
نهادبینالمللی در خصوص رتبه ایران در زمینه فساد را نیز قبول
نداریم ،یا به آنها توجه نمیکنیم .از ســوی دیگر ،انتقادی که به
ساختار ما وارد میشود ،اینکه برخورد قاطعانهای با پدیده فساد
در کشور صورت نمیگیرد.
رییس کارگروه سالمت اداری کمیسیون رقابت ،خصوصیسازی
و ســامت اداری اتاق ایــران تصریح کرد :برای مبارزه با فســاد
نکتهیی کــه وجود دارد این اســت که فراتــر از برخی گفتمانها
پیشنهاد جدی نیز ارائه ندادیم؛ چراکه میدانیم دوستان آمادگی
پذیرش این نوع برنامهها را ندارند .هرچند که فقدانهای زیادی
در مسیر مبارزه با فساد داریم ،اما مبارزه با چنین پدیدهای ،یک
عزم ملی میطلبــد .به گفته عابدی جعفــری؛ دولت به تنهایی
نمیتواند در مســیر مبارزه با فســاد گام جدی بــردارد ،بلکه در
چنین شرایطی ،باید اقدامات مقابله گرایانهیی از سوی حاکمیت
نیز در دستور کار قرار گیرد.

تاثیر فساد و کاهش بهرهوری

متاســفانه در کشــورمان موضوعی همچون فســاد  10قدم از ما
جلوتر است .بنابراین باید الگوهایی را فراهم کنیم که بحث مبارزه
با فســاد جدیتر از گذشــته دنبال شــود .به واقع مطالبه بخش
خصوصی این است که حاکمیت مبارزه با فساد را در اولویت امور
قرار دهد .اولیایی با اشــاره به مراحل مبارزه با فســاد اظهارکرد:
مبارزه با فســاد سه مرحله دارد؛ابتدا ارائه برنامه در زمینه پیش
بینی از فساد ،در مرحله بعد ،اقداماتی را جهت پایش آن صورت
خواهد گرفت و در گام سوم ،با وقوع فساد برخورد خواهیم کرد.

فقدان شاخص سنجش فساد

رییس کارگروه سالمت اداری کمیسیون رقابت ،خصوصیسازی
و ســامت اداری اتاق ایران نیز دربــاره اقدامهای دولت و بخش
خصوصی جهت مبارزه با فساد گفت :خوشبختانه اقداماتی برای
مبارزه با فســاد در ارگانهای همچون بانکها در حال رخ دادن
اســت و این موضوع بخش به بخش در حال انجام است .او تاکید
کرد که هدف از اینکار بررسی خالهای موجود عنوان کرد.
حســن عابدی جعفری بااشاره به شاخص سنجش فساد افزود:
متاســفانه شاخصی برای اندازهگیری فســاد وجود ندارد .از این
رو ،فســاد در ایران را بر اســاس شــاخصهای بینالمللی مورد

از آنســو ،رییس انجمن مدیریت کیفیت ایــران که میهمان این
نشســت بود درباره راهبردهای ملی کیفیت سخن گفت .فرزین
انتصاریان با اشــاره بــه تعریف اقتصاد گفت :اقتصــاد در تعریف
لغوی به معنای ارتباط تولید ،تجارت و پول است .این سه بخش
الیههای از باال به پایین یعنی از حاکمیت به ســمت جامعه را در
برمیگیرد .در مقابل دو ارگان متفاوت نیز عهدهدار اقتصاد کشور
هستند .نخست ارگانهایی چون بخش خصوصی یا همان اتاقها
را شامل میشود و دوم بانکها و بیمهها.
او بااشاره به موضوع نفوذ فساد در الیههای درونی اقتصاد اظهار
کــرد :آنچه که منجربــه توقف فعالیتهای اقتصــادی در جامعه
میشود ،بیتحرکی است که این مقوله نیز فساد را در بخشهای
مختلف به همــراه دارد .به گفته انتصاریان ،متاســفانه موضوع
کیفیت و بهره وری در برنامههای توســعهیی شفاف نیست و باید
در خصوص ،بطور واضح سخن نشست و تعیین تکلیف کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره بهرهوری نیروی انسانی
اظهــار کرد که افراد مختلف از  6تا  30ســالگی در اختیار این نظام
هستند که خروجی آن بتواند به صنعت کشور ،ادارات دولتی و...
کمک کند .هزینــه کاهش قابلیتها ،افزایش مشــکالت در همه
ارگانهای کشور است و زمانی که در این بخش ضعف داشته باشیم
تاثیــر آن را در همــه بخشهای دیگر میتوان دیــد .انتصاریان با
بیان اینکه نظام آموزشی مشتری خود را نمیشناسد ،گفت :نظام
آموزشی در کشورهای پیشرفته متمرکز بر بازار کار است و از همان
ســنین کم افراد را در اختیار بازار کار قرار میدهند ،اما در کشور ما
بســیاری از افراد پس از فارغالتحصیلی کار بلد نیســتند و همین
موضوع سبب میشــود که نظام آموزشی را بیکیفیتترین بخش
کشور بدانیم و در نتیجه شاهد کاهش بهرهوری در نیروی کار باشیم.
منبع:روزنامهتعادل
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راضیه زمانی دهکردی

انجمن مدیریت کیفیت ایران

به دنبال توسعه مدیریت کیفیت در صنعت و خدمات است

انجمن مدیریت کیفیت ایران تشکلی حرفهای

کارگروههایانجمنبراساسموضوعاتمختلف،
طیف اعضای شرکتی و نیازها شکل میگیرند اما
برخی از کارگروهها نظیر توســعه سیســتم های
مدیریت کیفیت ،صنایع خودروســازی و صنایع
غذایی ،مدیریــت دانش،مدیریت کســب و کار
بــه دلیل فعالیت زیاد به صــورت کارگروه دایمی
درآمدهانــد .هــدف اصلی این انجمن توســعه
مدیریــت کیفیــت در کشــور ،توســعه از طریق
شناسایی شرکتهای حرفهای در زمینه مدیریت
کیفیت و کمک به ســازمانها و شرکتها در زمینه
درک مفاهیم مدیریت کیفیت است.

زندگی بهتر توسعه بخشد .برای تبیین جایگاه

_ _حــق عضویــت اعضــای انجمــن مدیریــت چــه
میــزان اســت؟

و غیرانتفاعــی اســت که بــرای نهادینه کردن
تالش میکند .این انجمن در سال  76با هدف

ارتقاء و گســترش دانــش و فرهنگ مدیریت

کیفیــت در اتــاق بازرگانی ،صنایــع و معادن
ایران به ثبت قانونی رســید .انجمن مدیریت

کیفیت به عنوان یک نهاد غیردولتی متشــکل
از سازمانها و افراد در تالش است ضمن ارتقاء

جایگاه کیفیت ،مفاهیم و ابزارهای آن را برای

انجمــن مدیریت کیفیت و نقــش این نهاد در
ارتقاء مدیریت کیفیت در کشــور با فرشــید

شــکرخدایی نایــب رییس این انجمــن قرار
گرفته کــه همکاری خــود را همزمان با بحث

جایزه ملی کیفیت در سال 82با این مجموعه
آغاز کرده است به گفتوگو نشستیم:

_ _ انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران دارای چــه تعــداد
عضــو و کارگــروه اســت و چــه اهدافــی را دنبــال میکنــد؟
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نیست!

انجمــن مدیریت کیفیــت ایران 20ســال قبل
یعنی در ســال  76به بهانه ایزو  9001تاســیس
شــد و اکنون دارای 400عضو است و اعضای آن
را شرکتها تشکیل میدهند 90درصد این شرکتها
دارای سیستم مدیریت کیفیت مطلوب هستند.
اعضــای حقوقی انجمن متشــکل از شــرکتها و
حدود هزار نفر شخص حقیقی شامل متخصصان
کیفیــت ،اســتادان ،متخصصان سیســتمهای
مدیریت کیفیت و کارشناسان شرکتها در بخش
مدیریت کیفیت و اســتاندارد است .جامعه هزار
نفری متخصصان مدیریت کیفیت و اســتاندارد
پشــتوانه علمی و عملیاتی این انجمن هستند.

رضــایت تابع ثـروت

فرهنگ مدیریت کیفیت در صنعت و خدمات

انجمــن یک ورودی چهار تا هفت میلیون ریالی
و یک حق عضویت ســه تا 10میلیون ریالی دارد
که این تعرفــه با توجه به تعداد اعضای شــرکت
تعیین میشــود و از طرف هر شــرکت یک نفر به
عنوان نماینــده مدیریت کیفیت در جلســات و
کارگروههــای انجمن شــرکت میکنــد .اعضای
ویژه نظیر اساتید دانشگاه عضو افتخاری انجمن
هستند و از آنها حق عضویت گرفته نمیشود.
_ _ایــن انجمــن بــا کــدام یــک از انجمنهــای مدیریــت
کیفیــت در دنیــا در ارتبــاط اســت؟

انجمنهــای مدیریت کیفیت در یک صد کشــور
نظیر ایران ،آمریکا ،آلمان و انگلستان به صورت
یک شبکه با هم در ارتباط هستند و در راستای
ارتقــاء مدیریــت کیفیــت خدمــات و تولیدات
میکوشــند .انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز با
انجمنهای مدیریت کیفیت کشــورهای مختلف
از جملــه ترکیه ،انگلستان،پاکســتان ،امارات و
قطر ارتباطات تنگاتنگ دارد و تاکنون نشستها
و جلســات مختلفی را با این کشورها در راستای
توسعه مدیریت کیفیت برگزار کرده است.
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سیســتمهای مدیریــت کیفیــت در دنیــا بینالمللــی و دارای
سیستمهای متنوعی هستند که جوایز کیفیت در دنیا بر مبنای
آن شکل گرفته است .سیستمهای مدیریت کیفیت هر پنج سال
یکبار توسط افراد متخصص که عمدتا متخصصان سیستمهای
مدیریت کیفیت هستند ،بازنگری میشود .این مبحث  25سال
قبل با ورود ایزو  9001در کشــور مطرح شــد و با تاسیس انجمن
مدیریت کیفیت ایران از 20سال گذشته تاکنون مباحث مدیریت
کیفیت توســط متخصصان و کارشناســان آن دنبال میشود .اگر
بخواهیم سیر تاریخی مباحث کیفیت و استاندارد را بررسی کنیم
درمییابیم که مباحث کیفیت و استاندارد دارای قدمتی 10هزار
ساله و موضوع مدیریت کیفیت دارای 60تا  70سال قدمت است
اما علم سیستمهای مدیریت کیفیت با حدود  15سال سابقه یک
علم نو به شمار میرود.

_ _تا کنــون ایــن انجمــن بــرای ارتقــاء مدیریــت کیفیــت چــه اقداماتــی
انجــام داده اســت؟

یکی از مهمتریــن اقدامهای این انجمن تعیین و ثبت تاریخ 18
آبان بعنوان « روز ملی کیفیت» در تقویم رســمی کشور می باشد
و همچنیــن « طراحی مدل نوین جایزه ملــی کیفیت ایران » که
در ســال  82به تصویب رســیده یکی دیگر از اقدامهای مهم این
انجمن است که سازمان ملی استاندارد ایران بعنوان متولی این
جایزه و انجمــن مدیریت کیفیت ایران مجری برگزاری مراســم
می باشــد و تاکنون  14دوره از آن را برگزار کرده است .این جایزه
بزرگترین ارزیابی ملی کیفیت ایران اســت که تندیس طالیی آن
توسط شخص رییس جمهوری به شرکت منتخب و حائز شرایط
اهدا میشود و تاکنون هیچ شرکت ایرانی موفق به کسب آن نشده
اســت .مشــارکت در طرحهای ملی نظیر طرح مدیریت اخالق
کسب و کار ،طرح ساماندهی تشکلهای اقتصادی و طرح نهضت
ملی کیفیت ،مشارکت در پروژ ه بازنگری قانون و ساختار مؤسسه

MANAGEMENT

_ _ سیستم مدیریت کیفیت در ایران و دنیا به چه شکل است؟

استاندارد در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،مجری
برگزاری جایزه ملــی کیفیت صنعت خودرو و جایزه ملی کیفیت
در بخش کشــاورزی ،آمادهســازی طرح اعتبارسنجی ،برگزاری
چندیــن ســمینار ،کنفرانــس و گردهمایی در توســعه مباحث
مدیریــت کیفیت ،انتشــار چندین جلد کتاب و تنظیم مســتمر
خبرنامه داخلی انجمن جهت ارایه به اعضاء ،حضور فعال و ارایه
مقاله در بسیاری کنفرانسها و مجامع ملی و شرکت در جلسات
رســمی تصمیمگیری کشــوری در زمینههای مدیریت و کیفیت
و ارایه نظرات و رهنمودها در راســتای سیاستگزاریها از دیگر
اقدامهای انجمن مدیریت کیفیت ایران به شمار میآید.
_ _برگــزاری کنفرانســها تــا چــه حــد در ارتقــاء ســطح علمــی اصنــاف و رفــع
چالشــهای موجــود در مبحــث مدیریــت کیفیــت موثــر اســت؟

انجمــن مدیریــت کیفیــت ایران هــر دو ســال یکبار بــا برگزاری
کنفرانســهای علمی و دعــوت از متخصصان
درجــه یک دنیــا در زمینــه مدیریت کیفیت
میکوشد عالقمندان به حوزه مدیریت کیفیت
را با جدیدترین دستاوردهای علمی دنیا آشنا
کند و دانش و اطالعات اعضای خود و فعاالن
اصناف را ارتقاء دهد .در همین راســتا ســال
گذشتهپنجمینکنفرانسبینالمللیمدیریت
کیفیت را با موضوع "راهبرد ملی کیفیت" و با
حضورپنجنفرازمتخصصانبینالمللیمطرح
دنیا که متن اســتاندارد را نوشته بودند برگزار
نمودیم و در آن کنفرانس از اســاتید خارجی
خواسته شد به تشــریح متن استاندارد برای
مدیران کیفیت ایران بپردازند .پس از آن نیز
اعضای کارگروههای تخصصی انجمن تالش
کردند مشکالت مدیریت کیفیت در بخشهای
مختلف را برای یافتن راهبرد مناسب در پنل
هایتخصصیمطرحکنند.
_انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــرای
_
رفــع موانــع پیــش روی اصنــاف چــه اقداماتــی انجــام میدهــد؟

پس از آنکه طرح راهبرد ملی کیفیت برای برون رفت از چالشهای
پیش رو و ارتقاء کیفیت توســط انجمنهای صنفــی تدوین و در
اختیار انجمن قرار گرفت انجمــن مدیریت کیفیت ایران پس از
ارسال طرح به ســازمان ملی اســتاندارد پیگیریهای الزم برای
کســب تاییدیه طرح مورد نظــر و اخذ مجوزهــای الزم را انجام
میدهد.
_ _کیفیــت و مدیریــت کیفیــت از لحــاظ معنــی و مفهــوم بــا هــم چــه تفاوتــی
دارند؟

رضایــت تمامی زنجیره عرضه یا اســتفاده کننــده از محصول را
کیفیت میگویند .در صورتی که به عواملی که باعث ایجاد کیفیت
میشــود مدیریت کیفیت میگویند یا به بیان دیگر ساز و کاری که
بنگاهها بایــد برای حصول رضایت مردم رعایت کنند را مدیریت
کیفیتمینامند.
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آن چیزی که ما را در زندگی خرسند
می کند کیفیت است و مفهوم
توسعه نیز در قرن بیست و یکم
کیفیت در نظر گرفته شده است.
مهمترین مشکل کشور در زمینه
توسعه،نوشتنبرنامهتوسعه
توسط اقتصاددانان و توجه نکردن
آنها به کیفیت است
_ _انجمــن مدیریــت کیفیــت تــا چــه حــد توانســته در ارتقــا کیفیــت و حــل
مشــکالت اعضــای انجمــن موفــق باشــد؟

انجمن مدیریت کیفیت ایران تریبون مدافعان مدیریت کیفیت
در کشــور اســت .اصناف ،ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی
با عضویت در انجمن به دنبال دســتیابی به سیســتمی هستند
کــه منجر به رضایتمندی مشــتری شــود .آنها یا خــود دارای
این سیســتم هســتند و از ما میخواهند نقاط قوت و ضعف آنها
را ارزیابیکنیــم یــا از انجمن میخواهند به آنها در دســتیابی به
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سیســتمی که منجر به رضایتمندی مشــتری شود کمک کند.
انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز برای دستیابی اعضا به اهداف
مورد نظر ،آنها را به شــرکتهای مشاور و ممیزی که عضو انجمن
هســتند معرفی میکند .همچنین برای رفع مشکالت مشترک
بیــن اعضا نیز تــاش می کند .اخیرا شــرکتهای گواهی دهنده
که سیســتم مدیریت کیفیــت را تایید می کننــد ،کار خود را به
درســتی انجام نمیدهنــد و تقلبهایی بین آنها دیده شــده که
این امر باعث اعتراض شرکتهای عضو انجمن مدیریت کیفیت
شده است .انجمن برای رفع این معضل نشستی با حضور مدیر
عامالن شــرکتهای گواهیدهنده و مدیران کیفیت برگزار کرد که
در آن نشست مقرر شــد با همکاری مرکز تائید صالحیت ایران
که سازمان ملی استاندارد است اسامی شرکتهای گواهیدهنده
متخلــف اعالم شــود .از ســوی دیگر انجمــن مدیریت کیفیت
لیســت شــرکتهای گواهیدهنده دارای صالحیت را از سازمان
ملی اســتاندارد دریافت کرده و برای تمامی شرکتها و نهادهای
عضو انجمن ارســال میکند و از اعضا خواسته است در صورتی
که به شواهدی از فروش گواهی تقلبی دست یافتند ،نام شرکت
مورد نظــر را با ذکر ادله به صورت مکتوب برای انجمن ارســال
کننــد تا انجمن شــرکت متقلب را به ســازمان ملی اســتاندارد
معرفــی کنــد .تاکنون حــدود  40شــرکت غیرمجــاز در زمینه
سال چهاردهم
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سیســتم مدیریت کیفیت شناســایی شــده که در زمینه صدور
گواهی فعالیت میکردند و گواهی آنان مورد تایید سازمان ملی
استاندارد نیست.
_ _اهمیــت نهادهــای مدنــی از جملــه انجمنهــا را در روانســازی مشــکالت
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان چگونــه ارزیابــی میکنید؟

ما در انجمن مدیریت کیفیت همچون شمشــیر دو لبه هستیم
و عــاوه بر اعضای انجمن ،مردم نیــز از ما انتظار دارند مدافع
حقوق آنها باشــیم .تاکنون تالش کردهایم نظر مردم را نسبت
به کیفیت جلب کنیم و نقش خود را در این خصوص از دســت
ندهیم .رویکرد انجمن ،ارتقاء کیفیت اســت و ما برخی اوقات
بــر علیــه اعضای خود حــرف میزنیم بــه دلیل اینکــه خود را
مدافــع مدیریت کیفیت معرفی میکنیــم نه اعضا و تفاوت ما با
انجمــن صنفی در همین موضوع اســت .آن چیزی که ما را در
زندگی خرســند می کند کیفیت اســت و مفهوم توسعه نیز در
قرن بیســت و یکم کیفیت در نظر گرفته شده است .مهمترین
مشکل کشــور در زمینه توسعه ،نوشــتن برنامه توسعه توسط
اقتصاددانان و توجه نکردن آنها به کیفیت است در صورتی که
توســعه در گروه ارتقاء کیفیت است 10 .سال است که اعضای
انجمن در جلسه هایی که با دولتمردان دارند از آنها میخواهند
که از نقطه نظرات متخصصان کیفیت در نوشتن برنامه توسعه

کشور اســتفاده کنند اما متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع
نمیشود .پولدار شــدن کشــور به معنی رضایت مردم نیست
چراکه رضایت تابع ثروت نیســت .توجه اقتصاد دانان فقط به
اعداد و ارقام اســت و به کیفیت توجه نمیکنند .اقتصاددانان
هفتاد سال منابع کشور را به باد دادهاند و باز هم برنامه ششم
توسعه کشــور را اقتصاددانان نوشــتهاند .مشکل کشور با پول
حل نمیشــود ما باید بر روی کیفیت کار کنیم .از اقتصاددانان
درخواست میکنم دســت از سر اقتصاد کشــور بردارند .بنده
از نگاه اقتصادی به توســعه نگرانم .راه نجات کشــور مدیریت
کیفیت اســت و اقتصــاد علم پــس از وقوع اســت و علم برای
ســاختن آینده نیســت .برای ایجاد یک کشــور با کیفیت باید
فرهنگ کیفیت را توســعه داد و مردم هر کجا بیکیفیتی دیدند
باید فریاد بزنند .توسعه از طریق درخواست مردم برای کیفیت
ایجاد میشود .در کشور ما حداقل پنج هزار متخصص کیفیت
وجود دارد کــه 200نفر از آنهــا کارنامه قابل قبولــی دارند اما
متاسفانه از وجود آنها برای توسعه کشور استفاده نمیشود.
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مدیریت کیفیت مبنا و پایه

_ _آقــای شــیروانی شــما بــه عنــوان دبیــر انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
بفرمائیــد مــا در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای دنیــا در بحــث کیفیــت چــه
جایگاهــی داریــم؟

کشــورهای توســعه یافتــه دنیــا االن در بحث کیفیت بســیار
پیشــرفته هســتند .چرا که مدیریت کیفیت مبنا و پایه توسعه
اســت ،ما در ایران به لحــاظ توانمندی فــردی کمبود نداریم
و افــراد متخصصی در هر زمینه در حال فعالیت هســتند ،اما
بعلت هایی همچون نداشتن اســتراتژی ،نداشتن زیرساخت
ها سطح ما از حد انتظارمان پایین تر است.

یکی از مســائل دیگر حرفه ای گری اســت .یک فرد حرفه ای
باید بســیار متعهد باشد و در امور محوله مسئولیت پذیری هر
فرد بســیار مهم اســت ،به عنوان مثال در کانادا یک تعمیرکار
و متخصــص بــرق خانگی بیمه نامــه ای دارد کــه مدرک فنی
اوســت و اگر در پروژه ای اشــتباه و خســارتی به مشتری وارد
شود ،شرکت بیمه خسارت مشــتری را از جانب تعمیرکار می
دهد .آنجا کســی که بیمه دارد متخصص اســت و قابل اعتماد
،نکته قابل تامل دیگر تفکیک امور و اقدامات اســت .هر کس
به تخصص خود متعهد و پاسخگو است و در امور دیگر دخالت

در ایران در نظام کیفیت گاهی
یک کارخانه و آزمایشگاه را در
اختیار افراد کم توان و نامطمئن
میگذارند ،کیفیت ارکان و الیه
هایی دارد که باید آنها رعایت
شود

_ _چــه اقداماتــی بایــد انجــام میدادیــم یــا انجــام بدهیــم تــا بتوانیــم خــود
را بــروز کنیــم؟

کشــورهای پیشــرفته جهان مثل کانادا و یا آلمــان به موضوع
کیفیــت ،حرفه ای نــگاه میکنند .برنامه ریزی زیادی داشــته
اند ،اســتراتژی هــا را از پیش تعییــن کرده اند و ســالها وقت
صــرف کردند .ما باید با آنها مذاکره کنیم و اصول را یاد بگیریم
و اقداماتی که منجر به توســعه کیفیت می شــود را بیاموزیم و
آموزش دهیم.
البته انجمن اقداماتی در زمینه برگزاری کنفرانس بین المللی،
مشــاوره ،آموزش ،بازدیــد و  ...در ارتباط بــا اعضای انجمن
داشته اســت و خواهیم داشت .اما باید اقدامات گسترده تری
در سطح بین المللی داشته باشیم.
_ _دیدگاه شما در راستای ارتقای کیفیت فردی در کشورمان چیست؟
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نمیکنــد .حال اینکه ما مــی بینیم در ایــران در نظام کیفیت
گاهی یک کارخانه و آزمایشــگاه را در اختیــار افراد کم توان و
نامطمئــن میگذارند ،کیفیت ارکان و الیــه هایی دارد که باید
آنها رعایت شود.
_ _شــما در انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ارکان مدیریتــی در کیفیــت را
چــه میدانیــد؟

بــرای پاســخ این ســوال در ابتــدا بایــد بگویم وظیفــه اصلی
انجمن مدیریــت کیفیت ،اصــاح کیفیت و نقد بــی برنامگی
و نبــود کیفیت اســت ،در بحــث مدیریتی هر عضــو در هیئت
مدیــره ،اعضای حقوقی و حقیقی انجمن باید اصول کیفیت را
بشناســند و مباحث تضمین کیفیت را بدانــد و از برنامه های
انجمن در حال حاضر و آینده آگاه باشد.
بــرای اعضا صرفا دارا بودن گواهینامه کیفیت کافی نیســت .با
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_ _بــا توجــه بــه اهمیــت منابــع انســانی چطــور میشــود در بحــث نیــروی
انســانی کیفیــت را بــاال بــرد؟

ما باید ابتدا مفهوم شایســته ســاالری را بدانیم و با معنی این
واژه در جهــان بــه نقطه مشــترکی برســیم ،آیا فرد شایســته
فردی اســت که به خوبی اهداف ســازمان را میداند و تخصص
دارد؟ این ها کافی نیست .فرد شایسته سیستم را میشناسد و
سازمان را به سمت هدف سوق میدهد.

_ _متولی کیفیت در ایران کیست؟

ما در انجمن مدیریت کیفیت به عنوان باالترین ســطح در این
تخصص با توجــه به دانش محدود داخلی و با امید به بســیج
همگانــی و همچنین در نظر گرفتن ســطوح بیــن المللی امور
را پیش می بریم.ما بر این باوریم که ســازمان ملی اســتاندارد
در راســتای رســالتش حرکت میکند ،اما این مســیر رسیدن
بــه کیفیت نیســت.بلکه ما نیاز به همــکاری و عزم جدی همه
مسئوالن ،تصمیم گیران و فعاالن کشورمان داریم.
مــا به عنــوان یک انجمن مســئول در حــوزه مدیریت کیفیت
جلساتی را با مدیران و معاونین محترم سازمان ملی استاندارد
و وزارت صنعــت ،معدن و تجارت داشــته ایم ،ارتباط انجمن
با اتــاق بازرگانی ایران و تهران نیز مثبت بــوده و برنامه ریزی

MANAGEMENT

وجــود اینکه شــرکت ها از حضور در برنامه هــا و کارگروه های
کیفیت اســتقبال میکنند ،نیازمند ارتباط بیشــتر و تنگاتنگ
هستیم.
ما برای باال بردن ظرفیت کیفیت باید به موانع و مســائل پیش
روی بــا کیفیت شــدن بیاندیشــیم ،اما نباید تمــام وقتمان را
صــرف برطرف کردن ایراد های گذشــته کنیــم .نیز باید طرح
مســئله کنیم و فعــاالن را با موضوعات تخصصــی کیفیت آگاه
کنیم.

خوبی انجام شده است.
امــا پیش نیاز ما این اســت که در جامعه ما همــه افراد باید به
اهمیــت کیفیت و جــای خالــی آن در همه ابعاد پــی ببرند و
احســاس نیــاز کنند در همه مشــاغل و تخصص هــا ،مثال اگر
برقکار و جوشــکار مــا دارای تخصص نباشــد و جامعه نیز این
نیاز به کیفیت را نشناسد ما ارتقا پیدا نمیکنیم.
بــاز هم تاکیــد میکنم مــا در حوزه فــردی افــراد متخصص و
توانمنــد نســبت به دیگر کشــورها کمبــود نداریــم ،اما بدون
داشــتن اســتراتژی و حرکت همه فعاالن در این چارچوب به
موفقیت نمیرسیم.
باید بدانیم سیســتم و استراتژی وابســته به فرد و یک شخص
نیســت .بلکه همه افراد باید در راستای سیستم حرکت کنند.
عوض شــدن یک شــخص ،مســئول یا حتی یــک مدیر کیفی
شرکت نباید باعث تغییر ماهیت استراتژی شود.

_ _اقدامات جاری که در انجمن انجام میشود چیست؟

مــا در جایزه ملــی کیفیت قدم هایــی مهمی را برداشــته ایم
و موفــق بــوده ایم .انتظــار ما همراهی بیشــتر ســازمان ملی
اســتاندارد است.امســال پانزدهمین دوره مراسم جایزه ملی
کیفیــت به خاطر تقارن بــا عزاداری محــرم در  22آبان برگزار
میشود.در این خصوص ارزیابی های جایزه ملی کیفیت ایران
طی بازه زمانی مشــخص شــده انجــام و تا  ۳۰مهــر به پایان
خواهد رسید.
به اعتقاد ما کیفیت عامل اصلی پیشــرفت در کشــور ما خواهد
بــود و با همکاری و اتحاد همه افراد می توانیم به اهداف عالی
خود برسیم.
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نشـــریه کـیفیت و مدیریت

شه ـا ی خو د ر و س ـا ز ی
بر ر س ـی چا ل

دنیایاقتصاد

در حالــی صنعــت خــودرو توانســت در چهــار ســال دولت
یازدهم به واســطه استفاده از ظرفیتهای برجام ،مشارکت با
خودروســازان خارجی را کلید بزند و خودروســازی کشور را

در جاده توســعه قرار دهد که بررسی تحوالت آینده صنعت

خودرو نشــان میدهد ،دولت آینده با چالشهای دیگری در

تحقق مسیر توسعه مواجه است.

هر چند به واسطه توافق هستهای و لغو تحریمها بزرگترین مانع
توســعه صنعت خودرو در کشــور هموار شــد اما به نظر میرسد
کــه برخی از چالشهــای این صنعت ،ریشــهای و همراه تمامی
دولتها بوده و چارهای نیز برای آنها اندیشــیده نشــده است .به
گفتــه برخی از کارشناســان صنعت خودرو ایــران از ابتدا بر پایه
خودروساز شدن بنا نشده بود بلکه هدف صرفا مونتاژ بوده است،
این در شــرایطی اســت که حرکت به ســمت خودروساز شدن یا
تولیــد خودروهای رقابتپذیر در عرصه جهانــی از جمله آمال و
آرزوهای دستاندرکاران یا مســووالن صنعتی در هر دورهای از
دولت بوده اســت .اما این آرزو همیشه در همین حد باقی مانده
چرا که رسیدن به این آرزو هیچگاه با عملکرد سیاستگذاران این
صنعت همخوانی نداشــته است .نتیجه عملکردها نیز مشخص
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است ،بهطوریکه برخی از خودروسازان ما هم اکنون مونتاژکننده
بسیاری از محصوالت چینی ،کرهای یا فرانسوی شدهاند .بنابراین
به نظر میرســد که خودروساز شدن به معنای آنچه در کشور کره
اتفــاق افتاد الزاماتی دارد که متاســفانه دولتها قادر به پذیرش
ریسک آن نیستند .یکی از این الزامات تحقق خصوصیسازی به
معنای واقعی در شرکتهای خودروساز است که دولتها خیلی
به این امر تمکیــن نمیکنند و عالقهمند به سیاســتگذاری در
صنعت یادشده هستند .اما چالش دیگری که دولتها در صنعت
خودرو با آن مواجه هستند تولید محصوالت عمدتا قدیمی است
که از کیفیت جهانی نیز برخوردار نیســتند ،همین مساله منجر
به آن شــده که تولیدات داخلی تنها مصرف داخلی داشته باشند
و صادرات محور نباشــند .در این مــورد دولتها به دلیل کمبود
منابع مالی واحدهای تولیدکننده خودرو ،تالشی برای خروج این
خودروها از خطوط تولید خودروســازها نمیکنند چرا که نگران
تبعات حذف آنها هستند.
امــا کیفیــت محصــوالت داخلــی همیشــه جــزو انتقــادات
مصرفکننــدگان بوده حال آنکه به دلیل انحصار صنعت خودرو،
مشتریان در ایران چارهای جز پذیرش آن ندارند ،بنابراین چالش
کیفیت همــراه دولت بعدی نیــز خواهد بود .از ســویی حمایت
دولت از خودروسازان چه در قالب حمایتهای تعرفهای یا ارائه
تسهیالت به مشتریان برای خرید محصوالت داخلی مشکالتی
را برای دولتها ایجاد کرده و مانع از توســعه این صنعت و تولید
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چالش دولتی بودن

یکی از سواالتی که همواره ذهن بســیاری را به خود درگیر کرده
این اســت که در نهایت صنعت خودرو خصوصی است یا دولتی؛
در حالی این ســوال مطرح اســت کــه بیش از  ۵۰درصد ســهم
دولتیها در صنعت خودرو به بخشهای غیردولتی ،واگذار شده
است .در ظاهر دولت در واگذاری سهم خود در صنعت خودرو به
بخشهای غیردولتی موفق بوده است اما در عمل صنعت خودرو
به یک بنگاه اقتصادی نیمه خصوصی با مدیریت و بدنهای دولتی
تبدیل شده است .برهمین اساس خصوصیسازی کامل و واقعی
یکی از اهداف بزرگی اســت که این روزهــا به یکی از چالشهای
اساسی صنعت خودرو تبدیل شده است.
بنابراین آنگونه که گفته شــد یکی از چالشهای اساســی دولت
بعــدی در صنعت خــودرو واگذاری شــرکتهای خودروســاز به
بخش خصوصی واقعی اســت .براســاس اصل  ۴۴قانون اساسی
شــرکتهای اصلی خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا جزو
شرکتهای مشمول واگذاری و در گروه یک ماده  ۲قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قرار داشتند .با وجود این
براســاس بند  ۱مصوبه هیات وزیــران در تاریخ  ۷دیماه ۱۳۹۰
این شــرکتها به گروه دو ماده  ۲منتقل شــدند تــا از این طریق
حداقل  ۲۰درصد ســهام این شــرکتها در اختیــار دولت باقی
بمانــد .حال در شــرایطی که نزدیک به ۵ســال از مصوبه مذکور
میگذرد اما کارشناســان تاکید دارند که این مصوبه باید اصالح و
به حالت اول برگردد تا حرکت به سمت خصوصیسازی واقعی در
صنعت خودرو شکل بگیرد.
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محصوالت رقابتپذیر شده اســت بنابراین باید در دولت بعدی
مرز این حمایتها مشــخص شــده تا به مانعی برای پیشــرفت
صنعت خودرو تبدیل نشود .اما تداوم سرمایهگذاری خارجی در
بخش خودرو که با روی کار آمدن دولت یازدهم کلید خورد نیز از
جمله چالشهای دولت بعدی است چرا که مشخص نیست این
سرمایهگذاری همچنان ادامه دار باشد.
بررســی صنعت خودرو طی ســالهای گذشته نشان میدهد که
تولیدکنندگان خودرو به دلیل اعمال تحریمها و تشــدید آنها در
سال  ۱۳۹۱با چالشهای جدی مواجه بود که یکی از عمدهترین
چالشهــا ،خروج شــرکتهای خودروســاز خارجی از کشــور و
آسیب دیدن خطوط تولید به دلیل نبود قطعات مورد نیاز بود .با
وجود این دولت یازدهم توانست از طریق جایگزین کردن منابع
جدید بار دیگر خطوط تولید شرکتهای خودروساز را راهاندازی
کنــد؛ بهطوری که همین موضوع موجب شــد تولیــد خودرو در
ســال  ۱۳۹۳با رشــد  ۵۰درصد مواجه شود .در این بین حضور
شــرکتهای خارجی نیز بســیار تاثیرگذار بود .بدین ترتیب در
حالی دولــت یازدهم گامهای موثری در توســعه صنعت خودرو
برداشــت که برخی از چالشهای ایــن صنعت همچنان با دولت
دوازدهم همراه خواهد بود .چالشهایی که باید بهطور ریشهای
حل شود تا بتواند مسیر توسعه این صنعت را هموار کند.

منظور از خصوصیسازی واقعی این است که سهام دو خودروساز
بــزرگ واقعــا در اختیــار بخش خصوصی قــرار بگیــرد و مدیر و
هیاتمدیره بر اساس مجامع سهامداران انتخاب شوند .بنابراین
واگذاری کامل صنعت خودرو به معنی واگذاری مالکیت ،مدیریت
و ســرمایهگذاری است.چرا که خصوصیســازی واقعی منجر به
اصالح ســاختار مدیریتی و مالی خودروســازان میشــود ،اما تا
زمانی کــه این حالت نیمه دولتــی در خودروســازی وجود دارد
نمیتوان امیدی به حل مشکالت خودروسازان داشت ،مشکالتی
که باگذشــت زمان هر روز بر پیچیدگی آنها اضافه میشــود .این
موضوع در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان حمایت بیش
از حد دولت از صنعت خودرو را به دلیل ســهامداری در مالکیت
و مدیریت دولت عنوان میکنند .بنابراین چالش دولت بعدی با
خصوصیسازی صنعت خودرو همچنان برقرار خواهد بود.
چالش مشکالت ساختاری و مدیریتی
در ایران با توجه به اینکه صنعت خودرو تحت حمایت و سرپرستی
دولت اداره میشــوند بنابراین برداش ـتها و هزینههای جانبی که
جزو هزینه تولید خودرو نیست نیز به خودروساز تحمیل میشود.
در این بین خودروساز نا گزیر است این هزینهها را در قیمت تمام
شــده خــودرو به مشــتری تحمیل کند کــه در نهایــت موجب تولید
محصوال تــی بــا قیمت تما مشــده باالتر و کیفیت پایینتر میشــود.
رقابتی نبودن ،دارا نبودن تکنولوژی مدرن ،پایین بودن تکنولوژی
شرکتهای تولیدکننده قطعات ،و انتصاب مدیران با تخصص کم،
همــه مــواردی هســتند کــه در باال بــودن قیمت تمام شــده خودرو
تاثیرگــذار هســتند.در ایــن بین نبود تفکــر اســتراتژیک و عدم ثبات
یشــود
مدیریتــی نیــز به دلیل دولتی بودن این شــرکتها موجب م 
کــه تصمیمــات لحظ ـهای متاثر از تغییــر دولتها صــورت بگیرد و در
این میان برنامهریزی بلندمدت براســاس یک اســتراتژی مشخص
شکل نگیرد .براین اساس یکی از چالشهای اساسی دولت بعدی
حل مشــکل ســاختاری و مدیریتی صنعت خودرو اســت که یکی از
موضوعات اساسی آن حذف هزینههای زائد تولید و مدیریتهای
سیاسی و غیرتخصصی است که لطمات بسیاری را طی سالهای
گذشته به این صنعت وارد کرده است.

چالش صنعت قطعه کشور

در خودروســازی ،نقش قطعهسازان نقشی بیبدیل است ،اما
این بخش از صنعت خودرو با مشــکالت زیادی درگیر است که
مهمترین آنها مســائل مالی اســت .برای نمونه باال بودن سود
بانکی و از طرفی مراحل ســخت و طوالنی پروسه دریافت وام،
بوروکراســی زائــد اداری ،همگی باعث شــدهاند که واحدهای
تولیــدی کوچــک و متوســط در ســرمایهگذاری ،تامین مواد
اولیه مناســب ،پرداخت حقوق و دستمزد و ...دارای مشکل
باشــند و در نتیجه دســتیابی به کیفیت بهتر و هزینه پایینتر
امکانپذیر نباشد.
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در شرایط کنونی به نظر میرسد
یکی از چالشهای دولت بعدی
سیاستهایتعرفهایباشد.هرچند
حمایتهای تعرفهای از بدو تاسیس
شامل حال خودروسازی ایران بوده
است و به دلیل وابستگی شدید
خودروسازی ایران به حمایتهای
دولتی ،بدیهی است که حذف
ناگهانی تعرفهها به یکباره میتواند
وضعیت تولید در صنعت خودرو را با
اخالل مواجه کند
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برهمین اساس بســیاری از کارشناسان نیز با اشاره به مشکالت
صنعت قطعه تاکیــد دارند که این صنعت باید سیاســت تجمیع
را در خــود تقویــت کنــد .از ایــن رو مشــخص اســت یکــی از
چالشهای پیش روی دولت بعدی در صنعت خودرو بهکارگیری
سیاســتهای تقویت و ارتقای صنعت قطعهسازی و تجمیع آنها
در سطح مقیاسهای جهانی است تا از این طریق بتواند قوانین
الزم برای تضمین سرمایهگذاری خارجی در قطعهسازی را وضع
کند.هر چند به نظر میرسد تغییر رویکرد به توسعه قطعهسازی
از طریق جذب و گســترش همکاریهای خارجی همانند تجربه
کشــورهای هنــد و چیــن امر دشــواری باشــد اما دولــت آینده
میتواند از طریق تجمیع و جذب سرمایه خارجی مشکالت این
بخش را مرتفع کند.
سال چهاردهم
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کاهش پلکانی تعرفهها

یکی از مشــکالت اساسی که روند توســعه صنعت خودرو را
مختل کرده ،حمایتهای تعرفــهای و غیرتعرفهای دولت از
این صنعت بوده است.
حمایتهای بی حدی که موجب شــد صنعت خودرو کشــور
همچون کــودک نابالغی نتواند این روزهــا روی پاهای خود
بایســتد .در شــرایطی که بنا به قانون مصوب دولت ،از سال
 ۱۳۹۰باید ســاالنه  ۵درصد از تعرفه واردات خودرو کاهش
پیدا میکــرد تا خودروســازان به مــرور بتواننــد در بازاری
رقابتــی قرار بگیرند اما نه تنها این قانون اجرایی نشــد بلکه
موانع غیرتعرفهای بســیاری بر واردات خودرو اعمال شد تا
خودروســازان داخلی بــا خیال راحتتر بــه فعالیت در بازار
بپردازند .موضوعی که بر انحصار شــرکتهای خودروساز در
بازار افزود .بنابراین در شــرایط کنونی به نظر میرسد یکی
از چالشهــای دولت بعدی سیاســتهای تعرفهای باشــد.
هر چند حمایتهای تعرفهای از بدو تاســیس شــامل حال
خودروســازی ایران بوده اســت و به دلیل وابســتگی شدید
خودروســازی ایران به حمایتهای دولتی ،بدیهی است که
حــذف ناگهانی تعرفهها بــه یکباره میتوانــد وضعیت تولید
در صنعت خــودرو را با اخــال مواجه کند اما کارشناســان
تاکید دارند که حذف تدریجی حمایتها موجب میشود که
صنعت خودرو بتواند بر توانمندیهای خود بیفزاید.

تداوم سیاست جذب سرمایه خارجی

به باور کارشناسان و حتی تاکید
پژوهشهای دانشگاهی یکی از
چالشهای دولت بعدی تداوم
ت دولت کنونی در جذب
سیاس 
سرمایه خارجی است .چرا که دولت
یازدهم بعد از برجام و طی فرصت
باقیماندهاش توانست نزدیک به ۵
قرارداد و تفاهمنامه را نهایی کند

همانطــور که گفته شــد یکی از چالشهای اساســی صنعت
خودرو در ایران جذب ســرمایه خارجی بوده اســت؛ تابویی
که دولت یازدهم به واســطه توافق هســتهای توانست آن را
بشــکند .حال در شرایطی که خودروسازان داخلی در مسیر
توســعه از طریق جلب مشــارکتهای خارجی قرار گرفتهاند
اما به باور کارشناسان و حتی تاکید پژوهشهای دانشگاهی
ت دولت کنونی
یکی از چالشهای دولت بعدی تداوم سیاس 
در جذب ســرمایه خارجی اســت .چرا که دولت یازدهم بعد
از برجــام و طی فرصــت باقیماندهاش توانســت نزدیک به
 ۵قــرارداد و تفاهمنامــه را نهایــی کند .این در حالی اســت
که خودروســازی کشــور نیازمنــد ادامه این مســیر و جلب
مشارکتهای بیشتر به منظور توسعه بازار و تنوع محصوالت
تولیدی در محدودههای قیمتی بیشــتر است .براین اساس
یکــی از چالشهای پیش روی دولت بعدی جذب ســرمایه
بیشتر خارجی در این بخش است.
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تحلیل ابعاد

راهبـردملـیکـیفـیت
فرزین انتصاریان؛
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران

برای انجام هر تغییر و تحولی مشابه یک مسافرت ،باید ابتدا مقصد و راه و نحوه
رسیدن را مشــخص کرده باشیم این امر در زمانی کامل می شود که در قالب
راهبرد معلوم و مکتوب شــده وبرنامه های اجرایی نیز تدوین گردد .سپس باید
با عزم راســخ اقدامات تعریف شــده را طبق برنامه ها به اجرا گذاشت و میزان
پیشرفت را نیز مستمرا رصد نمود و در صورت نیاز اصالح مسیر کرد .متاسفانه
ما در کشور تاکنون راهبردی در مورد توسعه کیفیت نداشته ایم و تنها در برنامه
ها ازجمله برنامه های پنجســاله تنها به ابعاد کمی امور توسعه ای پرداخته ایم.
بررسیهای انجام شده و همچنین تحلیلی که من در مورد قانون برنامه چهارم
توسعه انجام داده ام و نتیجه آن را نیز در همان زمان منتشر کردم ،نشان میدهد
فرآیند تدوین برنامه ها  ،شــامل مباحث کیفیتی و راههای دستیابی به جایگاه
کیفی در بخش ها و صنایع مختلف نمی شود.
بطور خالصه ،اگر چه توسعه در بخش های مختلف نیازمند تدوین برنامههای با
تعیین اهداف کمی است ولی الزم است در کنار آن ،جایگاه کیفی نیز تعیین گردد.
بعالوه برنامه های توسعه ای باید عالوه بر پوشش دادن "چه بشودها" به
"چگونه بشودها" نیز بپردازد که در مورد اهداف کیفی نیازمند تعریف نحوه
مدیریت برنامه ها با رویکرد مدیریت کیفیت هستیم.

ابعاد راهبرد ملی کیفیت
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زمانی که صحبت از راهبرد میشود در مرحله نخست ،موظف به تحلیل وضعیت
کیفیت موجود خواهیم بود .تحلیل وضعیت نیز باید در هر حوزه ای از صنعت یا
خدمات با شناســایی امکانات و مزیتهای نسبی در آن حوزهها صورت گیرد تا
در یک فضای رقابتی ،بتوانیم مزیتهای نسبی بالقوه را تبدیل به بالفعل نموده
و در مرحله بعدی این مزیتها را با استفاده از ابزارهای توسعه کیفیت به مزیت
های رقابتی ارتقاء دهیم.
پس از مشخص شدن نتیجه تحلیلها وجایگاه فعلی کیفیت در هر حوزه ،فرایند
تعیین چشمانداز در آغاز میشود .در این راستا ،تحلیلها و تعریف چشماندازها باید
برای مسائل زیربنایی نظیر آب و جاده و همچنین صنایع پایین دستی نظیر خودرو
و ساختمان و غیره انجامشود .بر اساس این تحلیلها باید جایگاه کشور از نظر
کیفیت (شامل چهار محور مرغوبیت  -قیمت – سرعت  -نوآوری) در
یک دوره  ۱۰یا  ۲۰ساله در قالب چشمانداز مشخص شود.

استفاده از دانش پیشرفته
مدیریت کیفیت در یک صنعت،
تحولی مثبت در آن صنعت ایجاد
میکند و عدم استفاده از آن
موجب حذف یا رکود در آن صنعت
میشود.
نکته مهم اینکه جذب این روشها
نیازمند استفاده از سیستم ها و
تکنیک های متنوع و فرهنگسازی
مدیریت کیفیت در بدنه آن صنعت
است
سال چهاردهم
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در سالهای اخیر شاهد تحوالت گستردهای در بعضی کشورهای اسالمی مثل
ترکیه و مالزی و همچنین کشــور های آسیای جنوب شرقی مثل کره و چین
بودهایم .بررســی دالئل موفقیت این کشورها نشان می دهد که موفقیت های
آن ها عمدتا به دلیل تمرکز بر موضوع کیفیت بوده اســت .برای نمونه تحلیل
صنعت خودرو ژاپن و کره نشان میدهد که این کشورها به موازات برنامهریزی
برای کمیت در تولیدات خود ،به صورت ریشهای در موضوع کیفیت برنامه ریزی
داشــته و به آن عمل کردهاند .به طوری که امروز شاهدیم اتومبیلهای کرهای
بــا خودروهای درجه یک ژاپنی و همچنین آلمانــی قابلیت رقابت دارد و حتی
اگر ابعاد کیفیت را به صورت گســترده تر دیده و مرغوبیت را با کیفیت و زمان
ترکیب کرده و نوآوری و خالقیت را در آن بگنجانیم ،متوجه میشویم که حتی
در برخی موارد ،کره ایها بر ژاپنیها نیز پیشی گرفتهاند .در چین هم موضوع به
همین نحو است .این کشور با باز کردن فضای تولید خود به روی تولید کنندگان

پیشرفته و با کیفیت خارجی در عمل تکنولوژی و روش های مدیریت کیفیت را
به بدنه تولیدی و خدماتی خود تزریق کرد و ما اکنون شاهد هستیم که در صد
بسیار باالیی از کاالهایی که در اروپا و آمریکا با مارک های معروف عرضه می
شود ساخت چین است.
در همین حال بررسی صنعت خودرو در امریکا نشان میدهد که این صنعت در
سال  ۲۰۰۸به دلیل پایین بودن کیفیت و قیمت تمام شده بسیار باال در آستانه
ورشکستگی قرار گرفت به طوری که دو شرکت بزرگ خودروسازی امریکا یعنی
کرایسلر و جنرال موتورز کم و بیش در حالت اعالم ورشکستگی قرار گرفتند .این
در حالی بود که صنعت اتومبیل آمریکا از نظر کمی و حجم تولید اتومبیل مشکلی
نداشــت ولی مشکل اصلی مســئله کیفیت اتومبیل ها بود که به هیچ وجه با
اتومبیل های ساخت ژاپن و آلمان قابل مقایسه نبود .در این شرایط دولت آمریکا
ناگزیر شد با پیش گرفتن سیاست هایی متمرکز بر کیفیت و بهره وری در این
صنعت که صنعت بزرگی نیز در امریکا به شمار میرفت ،تسهیالت مالی زیادی
تزریق کند تا بتواند چهار بعد کیفیت را در صنعت خودروسازی خود گسترش دهد.

MANAGEMENT

راهبرد ملی کیفیت در کشورهای دیگر

بر این اساس از سال  ۲۰۰۸تاکنون شاهد تحوالت بسیار گستردهای در صنعت
خودرو آمریکا بودهایم به طوری که جنرال موتورز با هدف بازسازی سیستمهای
مدیریتی نسبت به کاهش هزینه ها و بازسازی نیروی انسانی و جایگزینی فناوری
هایی که بهرهوری الزم را نداشتند ،اقدام کرد .حتی مجبور شد برای دستیابی به
دانش عملی مدیریت کیفیت از طریق مشارکت با سازندگان آلمانی و ژاپنی و یا
فروش و واگذاری کارخانه ها به آن ها اقدام نماید .برای نمونه آمریکا در شرایطی
خاص به همان دلیل ناگزیر شد تا بخش های عمده ای از صنعت خودروسازی
خود را به صنعت مونتاژ اتومبیل های خارجی تبدیل کند به طوری که در حال
حاضر بسیاری از خودروهای آلمانی و ژاپنی ،در آمریکا ساخته میشود .همین
اقدامات بود باعث شد صنعت اتومبیل سازی امریکا از ابعاد کیفی رشد کرده
و در دنیا رقابت پذیر شود و همچنین بتواند اعتبارات وام هایی را که بانک ها به
صورت مشروط در اختیار آن ها قرار دادند را باز پس دهد .
تجربه نشــان داده است که استفاده از دانش پیشرفته مدیریت کیفیت در یک

صنعت ،تحولی مثبت در آن صنعت ایجاد میکند و عدم اســتفاده از آن موجب
حذف یا رکود در آن صنعت میشــود .نکته مهم اینکه جذب این روشها
نیازمند استفاده از سیســتم ها و تکنیک های متنوع و فرهنگسازی مدیریت
کیفیت در بدنه آن صنعت است.
در برنامه  ۲۰۲۰مالزی نیز شــاهد چنین برنامه هایی هستیم .ماهاتیر محمد در
یک برنامه زیربنایی که برنامه  2020مالزی نام گرفته ،برای نجات صنایع مالزی،
محور قرار گرفتن اصول مدیریت کیفیت را مورد تاکید قرار داد .مشــابه چنین
موردی نیز در ترکیه اجرایی شد .به طوری که ترکیه ،برنامهریزی خود را بر اساس
توسعه مدیریت کیفیت در راستای راهبرد کیفیت اتحادیه اروپا قرار داد.

رویکرد نوین استاندارد سازی در اتحادیه اروپا

با تشــکیل اتحادیه اروپا و باز شدن مرزهای کشور های عضو به روی تولیدات
یکدیگر ،مشکالت جدی از بابت اختالف کیفیت و ایمنی محصوالت و خدمات
و همچنین استاندارد های مورد استفاده در کشورها نمایان شد .لذا اتحادیه مجبور
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نشـــریه کـیفیت و مدیریت
شد که رویکرد جدیدی در نحوه استاندارد سازی و نظارت بر تولید وعرضه کاال و
به موازات آن اصول و مبانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پیش بگیرد
که این رویکرد با نام "رویکرد نوین استاندارد سازی" دنیا شناخته می
شود .از جمله این موارد تصویب قانون جدید حمایت از حقوق مصرف کننده و
تدوین برنامه های تضمین کیفیت مثل تدوین استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰
و متعاقب آن ده ها اســتاندارد تخصصی در صنایع مختلف و همچنین تشکیل
کمیته  CASCOدر سازمان جهانی استاندارد  ISOبرای تدوین استانداردهای
پایه که به سری  17000معروف اند .همچنین تدوین مقررات فنی تولید کاالهای
خاص که به  EU Directivesشناخته می شوند و مبنای صدور گواهی نامه
 CEهستند .رعایت این مقررات برای تولید و ورود و عرضه کاالها در اتحادیه
اروپا ضروری است .مبنای همه این مقررات و استاندارد ها اصول شناخته شده
مدیریت کیفیت است.
عالوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا چند کشور دیگر از جمله ترکیه نیز رویکرد
نوین استاندارد سازی را پذیرفته و مشابه کشورهای عضو اتحادیه اعم از قدیمی یا
جدیدالورود به صورت یکپارچه به صورت قانونی ولی داوطلبانه به کار گرفتند .
برای مثال کشور ترکیه بطور یکجا کلیه استانداردهای اتحادیه اروپا را پذیرفت
و این استانداردها را به عنوان استانداردهای کشور خود اعالم کرد و در عین حال
مکانیزمهای استانداردسازی را مشــابه اتحادیه اروپا به کار گرفت و زیرساخت
های مورد نیاز را منطبق بر ضوابط تعریف شده در رویکرد نوین استاندارد سازی
ایجاد نمود .بر این اساس است که امروز برای صادرات کاال به ترکیه ،کاالی
 Cباشــد .این در حالیست که بسیاری از
مورد نظر باید دارای گواهینامه E
کاالهای ایرانی به دلیل عدم انطباق استانداردهای ایران با استانداردهای اروپایی
و همچنین متفاوت بودن روشهای تایید صالحیت ،امکان صادرشدن به ترکیه
را ندارند .شرایط مشابهی نیز در کشور های شمالی ما مثل گرجستان ،آذربایجان
و کشــورهایی از این دست که اعضای وابســته به اتحادیه اروپا هستند دیده
میشود .روشن است که در صورت ادامه پیدا کردن چنین وضعیتی باید منتظر
به وجود آمدن چنین تغیراتی در کشورهای دیگر مشابه بعضی کشورهای عربی
هم باشیم.

بنگاه های اقتصادی ما بتوانند قابلیت حضور درکشورهایی که در استقرار نظام
ها پیشرفته مدیریت کیفیت پیشگام بودهاند حضور پیدا کرده و در رقابت سالم با
رقبای جهانی به موفقیت پایدار دست پیدا کنند.
در سطح بخش وصنعت نیز باید تولیدات کاال و خدمات ما همواره از ابعاد کیفی
منطبق با ویژگی های مورد نیاز مشتری ،مصرف کننده و مقررات حاکم باشد.
لذا راهبرد ملی کیفیت باید نیازهای رقابتی شــدن و رقابتی ماندن در بازارهای
هدف را تعریف کرده و سیاست های مناسب را تعیین و نحوه اجرای سیاست ها
را مشخص نماید.
مســلما برای رقابتی بودن کاال یا خدمات در بازارها الزم است که قیمت تمام
شده آن کاهش پیدا کند تا قابلیت رقابت در بازارهای هدف ایجاد شود .تحقق
این موضوع ،نیازمند برنامهریزی گســتردهای اســت .بیشک ،یکی از عوامل
کاهش قیمت تمام شده کاهش مقررات بیهوده ودست و پا گیر و جلوگیری از
اتالف و اســراف به همراه افزایش حجم تولید و بهینه سازی نحوه عرضه کاال
در بازارها است.
برای مثال ما در ایران در زمینه مواد غذایی ،دهها شرکت تولید کننده داریم که
محصوالت خود را با کیفیت متفاوت بدون هماهنگی با یکدیگر تولید میکنند و
در رقابــت با یکدیگر در بازارهای داخلی و خارجی کاالهای را خود با برند های
مختلف عرضه می کنند .مســلم است که این تولید کنندگان در حجم و اندازه
کوچک خود ( در مقایسه با برندهای خارجی) و با امکانات کم خود قادر به رقابت
با برندهای برتر جهانی در بازارهای خارجی و حتی داخلی نخواهند بود .لذا برای
مقابله با چنین مشکلی ،نیاز به تدوین و باکار گیری استراتژی جامعی برای بخش
صنایع غذایی داریم که شــامل اقداماتی برای کاهش قیمت تمام شده و رقابت
پذیری در بازارهای جهانی است.
برای رقابت پذیری باید یکنواختی کیفیت محصول در زنجیره تولید و در جریان
عرضه کاال رعایت شــود و بدون عیب بودن آن برای مقطع تحویل و در مدت
عمر آن تضمین گردد .این موضوع عالوه بر بکار گیری ابزار ها سیســتم ها و
تکنیک های مدیریت کیفیت مبتنی بــر اصول "نقص صفر" نیازمند بکار
گیری تکنولوژی روز رعایت سلیقه مصرف کننده است .

امروزه حضور کاالهایی نظیر خودرو ،پوشاک ،صنایع غذایی و حتی صنایع معدنی
که دارای مزیت هستیم و یا سرمایه گذاریهای سنگینی در آن ها انجام داده ایم،
در بازارهای خارجی و حتی بازارهای داخلی وابسته به این موضوع است که و از
نظر انطباق با استانداردها و مقررات تا چه اندازه توان حضور در بازارهای هدف را
داریم و عالوه بر آن از ابعاد مختلف کیفیت شامل عوامل مرغوبیت ،قیمت ،زمان
و نوآوری تا چه حد در مقایسه با رقبا دارای مزیت رقابتی هستیم.
بنا بر این یکی از مواردی که باید در راهبرد بر آن متمرکز باشیم این است که:
در ابعاد کالن (قوانین و ســاختار عوامل زیر بنایی) چــه اقداماتی را باید انجام
دهیم تا با اصول پذیرفته شده جهانی و بازارهای هدف مورد قبول قرار بگیریم و
مشخص کنیم که کاالهای ما از باب "کیفیت و استانداردها" باید منطبق
با چه مقرراتی باشند .همچنین اگر کاالیی اجازه ورود به بازار هدف را هم داشته
باشــد ،چگونه باید در این بازارها به صورت رقابتی ظاهر شود .این در حالیست
که سیاســت تولید و عرضه کاال در کشور ما برای بسیاری از کاالها در مبنای
انحصار یا مزیت های دولتی مثل یارانه و یا وابسته به وجود مزیت های مالیاتی و
گمرکی است .لذا باید بر اساس اصول رقابت پذیری با نگاه راهبردی منطبق بر
اصول مدیریت کیفیت اصول زیربنایی و ساختاری نظام های هدایتی ،حمایتی
و نظارتی در عرصه های تولید و خدمات خود را بازسازی کنیم و ازاین طریق

امروز برای صادرات کاال به
ترکیه ،کاالی مورد نظر باید
دارای گواهینامه CEباشد.
این در حالیست که بسیاری از
کاالهای ایرانی به دلیل عدم
انطباق استانداردهای ایران با
استانداردهای اروپایی و همچنین
متفاوت بودن روشهای تایید
صالحیت ،امکان صادرشدن به
ترکیه را ندارند

کیفیت در مرکز رقابت پذیری پایدار
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QUALITY

ابعاد راهبرد ملی کیفیت

اهداف و روش هایی که در راهبرد کیفیت مطرح می شود با راهبردهایی
که در برنامه های توســعه ای قبلی مطرح شــده این است تفاوت های
اساســی دارد .بدین شکل که این راهبردها و برنامه های منظم به آن بر
کیفیت متمرکز اســت  .امری که تاکنون در کشور به آن پرداخته نشده
است .برای نمونه در حال حاضر یکی از بزرگترین واردکنندگان سنگهای
ساختمانی از ایران ،ایتالیا است .این کشور سنگهای ایرانی را وارد کشور
خود کرده و با اعمال تغییراتی برروی آن ،نسبت به فروش محصوالتی با
کیفیتی بهتر و با ارزش افزوده بیشتر اقدام میکند .یا اسپانیا زعفران ما را
با قیمت های نازل خریداری کرده و با بسته بندی و برند جدید آن را در
حجم گسترده تری در بازارهای انحصاری خود عرضه می کند .مشابه این
موضوع در بسیاری از محصوالت دیگر هم جاری است.
بنابرایــن در راهبرد کیفیت در یک بخش یــا صنعت باید ابتدا به وجود
مزیت نســبی از زاویه کیفیت با همه ابعاد آن توجه کرد و ظرفیت های
موجود و تحوالت آینده را سنجید و سیاستهای کالن را در مسیر استفاده
حداکثری برای تبدیل این ارزش های نســبی به ارزش های رقابتی در
راســتای موفقیت پایدار به کار گرفت .این در حالیست که متاسفانه
شاهد مواردی هستیم که در ایجاد کارخانه ها و تولید محصوالت زیادی
که سرمایه گذاری زیادی هم برای آن صورت و طرح توجیهی آن ها هم
تصویب شده و برای آن مجوز هم صادر شده ،تنها به عوامل کمی و مقطعی
توجه شده و در زمان برنامه ریزی و حتی تهیه طرح توجیحی به موضوع
کیفیت و تحوالت فناوری آینده کم تر پرداخته شده است و متاسفانه پس
از انجام سرمایهگذاری و وقتی کارخانه وارد مرحله تولید میشود به دلیل
بیتوجهی به رقابت پذیری از نگاه کیفی و به کار گیری اصول مدیریت
کیفیت  ،قدرت رقابت با محصوالت مشــابه خارجی را نداشته و بنابراین
رو به تعطیلی میرود .روشــن است فشار اینگونه تعطیلیها به دستگاه
های اجرایی وارد شده و برای جلو گیری از تعطیلی کارخانه و بیکار شدن
کارگران نســبت به ایجاد مزیت های مصنوعی اقدام می کنند که تنها
مرگ تدریجی را با مدتی به تاخیر می اندازند .یک بررسی ساده در اغلب

نهضت ملی کیفیت

راهبرد ملی کیفیت جایگاه مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
دارد .مبانی توسعه کیفیت مشابهت های زیادی با مبانی توسعه اقتصادی
دارد .در علم اقتصاد دو فضای اقتصاد کالن و اقتصاد خرد وجود دارد بدین
معنی که در اقتصاد کالن مباحث کالن کشــوری مدنظر قرار میگیرد و
برای توســعه در این حوزه سیاست گذاریها در سطح کالن صورت می
گیرد و عوامل آن شــامل نرخ ارز و بهره ،جذب ســرمایه و سیاستهای
واردات و صادرات و مالیات اســت که بر مسائلی مثل تورم ،اشتغال ،رشد
و توسعه بنگاه های اقتصادی اثر می گذارد .اما در اقتصاد خرد ،بنگاهها
مورد توجه قرار میگیرند که توســعه آن ها متاثر از سیاست های اعمال
شــده در اقتصاد کالن است و عملکرد هماهنگ این دو است که توسعه
اقتصادی و اجتماعی کشور را ایجاد میکند .بیشک حوزه اقتصاد کالن
حوزه حساسی است و تاثیر به سزایی در حوزه اقتصاد خرد دارد .این شرایط
کامال مشــابه حوزه کیفیت است .در کیفیت نیز مباحثی در سطح کالن
کشوری وجود دارد که حاصل آن ها در حوزههای خرد مشاهده میشود.
مسلما بخشی از راهبرد ملی کیفیت مشخص میکند که در حوزه کالن
ن موارد به استانداردســازی
چه اقداماتی باید صورت پذیرد که یکی از ای 
بر میگردد .همچنین قانون حمایت از حقوق مصرفکننده که تصویری
کمرنگ از قانون مشــابه در اتحادیه اروپا است نیز در چند سال گذشته
تصویب و برای اجرا به دولت نیز ابالغ شــده است ولی متاسفانه به هیچ
وجه اجرایی نشده است .قطعا در تدوین راهبرد کیفیت در بعد کالن آن به
این موضوع پرداخته خواهد شد.
همانطور که گفته شد در سطح صنعت و بخش هم مسئولیت هایی متوجه
متولیان آن بخش و صنعت است.
در حوزه خرد که سطح بنگاه است نیز باید اقدامات بسیاری صورت پذیرد
که نیازمند توجه وهدایت و حمایت مدیریت بنگاه است .متولیان بخشی
است که مسئولیت توسعه آن بخش رادارد.
در ســطح مصرف کنندگان نیز اقداماتی باید صورت گیرد تا آنها نیز به
نیازهای واقعی و حقوق حقه خود آگاه شوند.
لذا چنانچه همه این مــوارد و عوامل درگیر آن ها را در نظر بگیریم این
نکته مشخص می شود که اجرای همه این موارد ورسیده به اهداف راهبرد
کیفیت خود نیازمند عزمی همگانی در همه ابعاد جامعه است که آنرا میتوان
در قالب یک جنبش همه گیر یا نهضت کیفیت تعریف و اجرا نمود .تبلور
این موضوع می تواند در قانون برنامه ششم توسعه دیده شود.
همان طور که قبال نیز ذکر کردم در برنامه های پنجســاله گذشته کمتر
به موضوع کیفیت پرداخته شده اســت .ما امیدواریم که برنامه نویسان
در برنامه ششم توســعه به این موضوع حیاتی برای توسعه اقتصادی و
اجتماعی کشور توجه نموده و در فرصت باقیمانده در جریان تدوین برنامه
ششم ،راهبرد ملی کیفیت را در دو سطح کالن در مورد اقدامات کشوری و
سطح خرد برای بخش های اصلی صنعت و خدمات و محصوالت اساسی
و بــا اهمیت و تاثیر گذار بر تولید ناخالــص ملی را به همراه برنامه های
اجرایی مــورد نیاز تدوین نموده و اجرای آن را در قالب "نهضت ملی
کیفیت" از دستگاه های اجرایی و سازمان های مسئول خواستار شوند.

MANAGEMENT

در حال حاضر یکی از بزرگترین
واردکنندگان سنگهای ساختمانی
از ایران ،ایتالیا است .این کشور
سنگهای ایرانی را وارد کشور خود
کرده و با اعمال تغییراتی برروی
آن ،نسبت به فروش محصوالتی با
کیفیتی بهتر و با ارزش افزوده بیشتر
اقدام میکند .یا اسپانیا زعفران ما
را با قیمت های نازل خریداری کرده
و با بسته بندی و برند جدید آن را
در حجم گسترده تری در بازارهای
انحصاری خود عرضه می کند

صنایع زمین گیر شده ما نشان می دهد که در اکثریت موارد ،فقدان قدرت
رقابت در بازارهای خارجی و حتی داخلی به دالیل کیفی برمیگردد.
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نشان

CE MARKING

اســتاندارد زبان مشترک میان کلیه فعالیت ها در فرایند ارزیابی
تطابق با اهداف و برنامه ها در سطح بنگاه های صنعتی و تجاری
دنیا می باشــد .بر این اساس استانداردها در سطح بنگاه ها ،در
سطح ملی ،منطقه ای و یا بین المللی کاربرد دارند.
نشــان  CEیک نشــان اجباری در ســطح اتحادیه اروپاست که
بــرای گروه های شــخصی از محصوالت کاربرد دارد .این نشــان
اســتاندارد نشــان میدهد که محصول با نیازمندی های ایمنی،
بهداشت و زیست محیطی مشخص شده در جداول انطباق دارد
و به معنی تطابق اروپایی می باشــد .در صورتیکه یک محصول
در دامنــه کاربرد جداول قرار بگیرد بایســتی بر روی محصوالت
الصاق شــود ،در غیر اینصورت محصول امکان ورود به بازارهای
اتحادیه اروپا که شامل  15کشور می باشد را از دست می دهد و در
صورت انطباق محصوالت با جداول استاندارد  ، CEهیچ یک از
کشورهای عضو نمیتوانند در فرایند ورود این محصول به کشور،
ممانعت یا محدودیت یا تاخیر در ورود کاال را اعمال نمایند .از این
جهت میتوان نشان  CEرا به عنوان یکی از گذرنامه های تجاری
اتحادیه اروپا نام برد .اگرچه نشــا ن  CEبیانگر کیفیت محصول
نیست و بیشتر رویکرد ایمنی کاال را در بر دارد ،در هر حال کسب
این نشــان براســاس جداول اجباری اســتاندارد ،ضمن کاهش
هزینه های بازرسی انطباق محصول ،فرایند تجارت محصوالت
را تسریع نموده ،موجب افزایش کیفیت کاالها می گردد.
این نشــان اســتاندارد بر اســاس مصوبات کمیســیون اتحادیه
اروپا در ســال  1985در معرفی انتشــار و اســتفاده قرار گرفت و
اســتانداردهای مربوط به هر محصول در صــورت صحه گذاری
بر فرایندها و فعالیت بنگاه های تجاری زمینه مجوز اســتفاده از
نشــان  CEرا فراهم می آورد .این استانداردها توسط مؤسسات
اســتانداردهای اروپا از جمله  45000 ENتعیین می گردند و در
دو مرحلــه اختیاری و اجباری قرار می گیرنــد .کلیات مرتبط با
نشــان  CEدر سال  1989در ســطح اتحادیه اروپا بعنوان اصول
راهنمای سیاست گذاری اتحادیه اروپا در فرایند ارزیابی انطباق
مــورد تصویب جهت اجرا قرار گرفت .در این فرایند اســتفاده از
مدل های تضمین کیفیت بر اساس استاندارد  9001 isoنیز مورد
تصویب کمیسیون اتحادیه اروپا قرار گرفت.
استفاده از نشــان  CEکه بصورت فرایندی خوداظهاری صورت
مــی پذیرد باعث کاهش هزینه هــا ،افزایش ایمنی و یکنواختی
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محمود اکابر

مدیرتضمین کیفیت شرکت فوالد خوزستان

و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران

جهت کنترل فرایندهای تجاری می گــردد .از نظر دامنه کاربرد
این نشان باید اظهار داشت :محصوالت آرایشی ،مواد شیمیایی،
داروهــا و مواد غذایــی در محدوده نشــان  CEقــرار ندارند .از
جمله محصوالتی که نیازمند نشــان  CEمی باشند عبارتند از:
دســتگاه ها و تجهیزات با ولتاژ پایین ،ظروف تحت فشار ساده،
اســباب بازی های مورد استفاده برای کودکان کمتر از  14سال،
محصوالت ساختمانی ،تجهیزات ســازگاربا الکترومغناطیس،
ماشــین آالت به صورت قطعات مونتاژ شــده دارای بخش های
متحرک ،تجهیزات حفاظتی شخصی ،ابزار توزین غیراتوماتیک،
دستگاه های پزشکی پیوندی فعال مورد استفاده در تشخیص،
معالجه یا تسکین جراحت که در بدن قرار می گیرند ،تجهیزاتی
که سوخت گازی مصرف میکنند ،دیگ های آب گرم که با سوخت
گاز و یــا مایع کار میکنند ،دســتگاه های ترمینــال مخابرات راه
دور و دســتگاه های زمینی و ماهــواره ای ،مــواد منفجره برای
استنفاده های غیرنظامی ،وسائل پزشکی که متعلقات آن برای
انســان بکار گرفته میشــوند ،دســتگاه های زمینی ماهواره ای،
تجهیزاتی که در محیط منفجره اســتفاده مــی گردد از جمله در
قسمت های زیرزمینی معادن یا در سطح زمین که ممکن است
در اثر موج انفجار یا گردوخاک صدمه ببینند ،قایق های کوچک
تفریحی بیش از  2/5متر طول و قطعات مرتبط با قایق ،دستگاه
های تحت فشــار ،آسانســورهایی که بطور دائمی در ساختمان
ها و ابنیه ها مورد اســتفاده قرار میگیرند ،یخچالها و فریزرهای
خانگی و تجهیزات پزشکی تشخیص آزمایشگاهی به روش های
مختلفــی از جمله خود اظهاری ،دریافــت گواهینامه محصول،
دریافــت گواهینامه محصول همراه با گواهینامه تضمین کیفیت
و یا برقراری ممیزی محصول میتوان نشان  CEرا بر محصوالت
الصاق کرد.
نشان  CEباید به محصول و در پالک مشخصات و یا بر روی بسته
بندی یا محصول الصاق شــود بطوریکه کام ً
ال قابل رویت ،خوانا
و پایــدار بوده و از نظر ابعادی فقط به شــکلی که در تصویر دیده
می شــود و بزرگتر از  5میلیمتر باشد اعتبار دارد .هر گونه نشان
 CEخارج از این چارچوب ،غیراســتاندارد وغیرقانونی اســت و
در صورت مشاهده مورد پیگرد قانونی توسط مراجع ذیصالح در
اتحادیه اروپا قرار می گیرد.
سال چهاردهم

دوره جدید

شماره 20

بهار 1397

نگاهی به کسب و کار در اسکاتلند
نویسندگان :جیجو آنتونی – الن اوسک کریستیانس دوتیر
()Jiju Antony-Ellen Osk Kristjansdottir
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سیگما در عمل؛

QUALITY

مترجم  :آرزو ابراهیمی

جیجو آنتونی ،استاد مدیریت کیفیت در دانشگاه استراتکالید
( ،)Strathclydeو الن اوســک کریســتیانس دوتیــر ،در مورد
مطالعه اخیر درباره استفاده از فنون مدیریت کیفیت در بخش
تولید اسکاتلند گزارشی تهیه کرده اند که نشان می دهد شش
ســیگما هم چنــان یک ابزار ارزشــمند برای مدیــران کیفیت
امروزی به شمار می آید.
ضروری اســت به منظور توسعه و پایدار ساختن فرایند بهبود
مداوم ،هر ســازمانی ،مناســب ترین ابزار و فنــون را انتخاب
کنــد که در صورت کاربرد صحیح ،می توانــد به گونه ای موثر،
بــا بخش اعظم مشــکالت مربوط به کیفیت و فرایند دســت و
پنجه نــرم کند .ابزارها و فنــون برای مقاصــد مختلفی به کار
مــی روند و با توجــه به فرایندهایی انتخاب می شــوند که نیاز
اســت بهبود پیدا کننــد .هم چنین می تواند برای شناســایی
مشــکالت در کســب و کارهای مختلف از طریــق خلق کیفیت
در فرایندهــا و محصــوالت مورد اســتفاده قرار گیــرد .با این
حال ،بدون وجــود یک چارچوب مناســب ،کاربرد آن ها می

توانــد فقط منافع کوتاه مدت را تامین خواهد کرد .متدولوژی
هایی از قبیل شــش ســیگما در تضمین چنیــن ابزارهایی که
برای حل مشــکالت ســازمان مورد اســتفاده قــرار می گیرند
 ،بســیار قدرتمند عمل می کنند .این همــان تلفیق ابزارها و
فنون متعدد در متدولوژی شــش سیگما می باشد که آن را در
مقایســه با بسیاری از چارچوب های حل مسئله که در گذشته
مورد اســتفاده قرار داده ایم ،مفیدتر می سازد .در این مقاله،
یافته های کلیدی مطالعه انجام شــده در فاصله ماه های ژوئن
و آگوســت ســال  2010در کمپانــی هــای تولیدی اســکاتلند
بــه نمایش در مــی آید .در ایــن مطالعه ،ارزیابی اســتفاده از
رویکردهــای بهبود کیفیت مورد توجه قرار گرفته اســت که در
آن ها ،بررســی و درک اســتفاده و نقش فعلــی ابزارها و فنون
بهبود کیفیت در کمپانی های تولید اســکاتلند ،از جمله شش
سیگما تشریح شده است.
تعداد کل  70پاســخ نامه دریافت شــد که نشان دهنده نرخ پاسخ
 %14بوده و مجریان پروژه پژوهشــی دریافتند که مدیریت کیفیت
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فراگیر ( ،)TQMپرکاربردترین رویکرد برای دستیابی و حفظ کیفیت است (حدودا
 %37/1از کل پاسخ ها) .با این وجود %21/4 ،از سیستم ناب و حدودا  %7/1از رویکرد
شش سیگما به عنوان متدولوژی بهبود کیفیت استفاده کرده بودند .ذکر این نکته
اهمیت دارد که شــش سیگما فقط توسط شــرکت های بزرگ مورد استفاده قرار
گرفت اما سیستم ناب و  TQMبه میزان یکسان توسط شرکت های بزرگ و متوسط
اســتفاده شد .تعجب برانگیز تر اینکه  6شــرکت که متشکل از دو شرکت کوچک،
دو شــرکت متوسط و دو شــرکت بزرگ بودند ،از هیچ یک از استراتژی های بهبود
کیفیت استفاده نکردند .مشخص شد که از میان کلیه ابزارهای بنیادین بهبود
کیفیت ،فلوچارت/ترســیم نقشه فرایند بیش از سایر ابزارها توسط شرکت ها
مورد استفاده قرار می گیرد .ابزار بعدی که در رده دوم قرار دارد ،تحلیل پارتو
است و بعد از آن ،تحلیل علت و اثر قرار می گیرد .ابزاری که کمتر از همه برای
فعالیت های بهبود کیفیت استفاده می شود ،ترسیم توزیعی است.
از میان هفــت ابزار جدید مدیریــت کیفیت (نمودار نزدیکــی روابط ،نمودار
وابســتگی ،نمــودار درختــی ،نمــودار ماتریکس ،نمــودار بــرداری ،تحلیل
ماتریســی داده ها ،و جدول برنامه تصمیم فرایند) ،مشــخص شــد که روش
تحلیل ماتریســی داده ها ،نمودارهای ماتریســی ،و نمــودار نزدیکی روابط،
پرکاربردترین ابزارها هســتند در حالیکه نمودارهای برداری کمتر از سایرین
مورد اســتفاده قرار می گیرند .هم چنین مشــاهده شــد که تعداد معدودی از
شرکت متوسط و کوچک از ابزارهای هفتگانه جدید بهره می برند.
این ســوال از شرکت ها مطرح شــد که از کدامیک از فنون موجود برای بهبود
کیفیت محصوالت و فرایندهای خود اســتفاده می کنند.پرکاربردترین فنون
عبارت بودند از  :بهینه کاوی ،تحلیل حالت و تاثیر شکست ( ،)FMEAهزینه
کیفیــت ضعیف ،خطا ناپذیری و تبادل یک دقیقه ای ایده ها .روش هایی که
کمتر از سایرین مورد استفاده قرار گرفته اند ،روش جاری سازی تابع کیفیت
و طراحی آزمایشات می باشند.
از کمپانی های شــرکت کننده درخواســت شــد مهم ترین دالیل خود را برای
اســتفاده از ابزارها و فنــون کیفیت عنوان کنند .جدول  1نشــان دهنده مهم
ترین دالیل کاربرد این ابزارها و فنون می باشــد .ســایر دالیل مربوط به علت
استفاده کمپانی ها از ابزارها و فنون بهبود کیفیت عبارت بودند از :
Ì Ìبهبود کسب و کار به صورتی که تبدیل به یک کسب و کار رقابتی شود
Ì Ìارائه محصولی با کیفیت بهتر به مشتریان
Ì Ìتقویت اهمیت و مزایای اجرا و معرفی فنون بهبود کیفیت برای مدیریت
ارشد
Ì Ìپشتیبانی از پروژه های کمربند سیاه و سبز رویکرد شش سیگما
شکل  : 1علل استفاده از ابزارها و فنون تضمین کیفیت
ردیف
1

40

علت
کشف و درک مشکل/

یافتن و حذف علت مشکل

2

جمع آوری داده و ساختار بندی ایده ها

3

پایش و حفظ کنترل

4

ارزیابی همراه با اولویت بندی مشکل

5

تقویت کار گروهی

6

خالصه کردن داده ها و سازماندهی نحوه نمایش آن

7

شناسایی روابط

8

سایر

از شــرکت کنندگان ســوال شــد که نظر آن ها
در مورد ارائه آمــوزش و تمرین به کارکنان در
هنگام اجرای ابزارها یا فنون بهبود کیفیت در
شرکت هایشان چیســت .حدود  %47از پاسخ
دهندگان بر ایــن باور بودند کــه آموزش های
ارائه شــده موثر بوده انــد %40 ،این آموزش ها
را موثــر ندانســته و  %11/5نیز اظهار داشــتند
کــه چیزی در مــورد موثر بودن یــا نبودن این
آموزش ها نمی دانند ( %1/5نیز پاسخی به این
سوال ندادند).
نتایج تحلیــل (جدول )2نشــان داد که بخش
کثیری از شــرکت کنندگان ،پشتیبانی و تعهد
مدیریت ،درگیر ســاختن کارکنــان و آموزش
های مناســب را به عنوان ســه فاکتــور اصلی
موفقیــت در هنگام کاربرد ایــن ابزارها و فنون
بهبود کیفیت به شــمار می آورند .این تحلیل
نشــان داد که مهارت ها و تجربیات کارکنان و
لزوم یک نیــاز واقعی بــه ابزارها/فنون هنگام
کاربرد ابزارها و فنــون بهبود کیفیت در عرصه
صنایــع تولیدی اســکاتلند از کمترین اهمیت
برخوردارند.
در یــک مطالعه توصیفی ،از شــرکت کنندگان
درخواست شد موانع اصلی برای کاربرد ابزارها
و فنــون کیفیــت را کــه مــی تواند در بررســی
مشــکالت مربــوط به کیفیــت و فراینــد مفید
باشــد ،شناســایی نمایند .نتایج نشان داد که
فقدان تعهد و پشــتیبانی مدیریت ،مهم ترین
مانع به شمار آمده است.
دومین مانع مهم بعدی ،نقص در انتقال نیاز به
اســتفاده از ابزارها و فنون کیفیت بوده است.
ســایر موانع عبارتند از :فقدان اطالع و آگاهی
و پذیــرش مدیریــت ،نگرش کارکنان نســبت
به اســتفاده از ابزارهــا و فنون بهبــود کیفیت
و فقــدان درک و آگاهــی در مورد اســتفاده از
ابزارهــا و فنــون کیفیت .ذکر این نکته بســیار
جالب است که اندازه سازمان  ،کمترین ارتباط
را بــا کاربرد موفق ابزارها و فنون بهبود کیفیت
داشته است.
“بخش کثیری از شــرکت کنندگان ،پشتیبانی
و تعهــد مدیریــت ،درگیر ســاختن کارکنان و
آموزش های مناســب را به عنوان ســه فاکتور
اصلی موفقیت در هنــگام کاربرد این ابزارها و
فنون بهبود کیفیت به شمار می آورند”
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رتبه بندی عوامل

عوامل موفقیت
پشتیبانی و تعهد مدیریت

1

درگیر نمودن کارکنان

2

آموزش مناسب

3

ارتباطات قوی

4

درک ماهیت مسئله

5

یک محیط کاری مشارکتی و همیارانه

6

مهارت ها و تجربیات کارکنان

7

ایجاد نیاز به ابزارها/فنون

8

جدول  3نشــان دهنده موانع اصلی بر ســر راه استفاده از ابزارها و فنون بهبود
کیفیــت در کمپانــی های تولیدی اســکاتلند می باشــد .از شــرکت کنندگان
درخواســت شد مزایای کلیدی حاصل از استفاده از ابزار و فنون بهبود کیفیت
را به صورت یک فهرست نشان دهند .مزایای عمده استفاده از ابزارها و فنون
کیفیت عبارتند از:
کاهش نرخ ضایعات
کاهش دوباره کاری و آزمون مجدد
بهبود کیفیت محصول
کاهش هزینه های عملیاتی
زمان پاسخ سریع تر
افزایش رضایتمندی مشتری
کاهش موجودی
افزایش بازده
بهبود بهداشت و ایمنی
بهبود روحیه کارکنان
بهبود جریان نقدینگی در کسب و کار
بهبود ارتباطات میان اعضای گروه
بهبود کار گروهی
شکل  : 3برخی از موانع اساسی هنگام کاربرد ابزارها و فنون بهبود کیفیت
رتبه بندی

موانع اساسی
فقدان پشتیبانی و تعهد مدیریت

1

نقص در اعالم نیاز به ابزارها و روش های کیفیت

2

فقدان درک و پذیرش مدیریت

3

نگرش کارکنان نسبت به استفاده از ابزارها و روش های بهبود کیفیت

4

فقدان آگاهی و درک در مورد استفاده از ابزارها و فنون کیفیت

5

فقدان آموزش موثر

6

فقدان دانش مربوط به تحلیل و تفسیر داده های جمع آوری شده

7

کاربرد ابزارها و فنون توسط افراد نامناسب

8
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شکل  : 2عوامل موفقیت برای کاربرد ابزارها و فنون بهبود کیفیت

کار گرفته شده و میزان موثر بودن آموزش چقدر
در نظر گرفته شــده اســت .بیشــتر کمپانی ها از
آموزش ضمن خدمت استفاده کرده اند .آموزش
منظم نیز ارائه شــده اســت اما به اندازه آموزش
ضمــن خدمت نبوده اســت .آموزش اســتقرایی
کمتر از ســایر انواع آموزش در میان کمپانی های
شرکت کننده به کار گرفته شده است.
هم چنین مشــخص شد که ترکیبی از آموزش در
منزل و استفاده از مشاوران ،پرکاربردترین روش
آموزشــی مورد استفاده بوده اســت که  %68را به
خود اختصاص داده اســت ( بر اساس داده های
بدســت آمده از مطالعــه  43کمپانی) .هم چنین
مشاهده شــد که بیش از  %40از پاسخ دهندگان،
آموزش در خصوص ابزارها و فنون بهبود کیفیت
را موثر تلقــی کرده اند در حالیکــه تقریبا  %33از
آنان ،ایــن آموزش ها را به اندازه کافی مناســب
دانسته و  %27احســاس کرده اند که این آموزش
ها کمترین اثربخشی را داشته است.

نتیجه گیری

کلیه داده های جمع آوری شده ،تصویر واضحی
از پرکاربردتریــن و کم کاربردترین ابزارها و فنون
مورد اســتفاده ارائه داد .دالیل عمده اســتفاده
از ابزارهــا و فنــون بهبود کیفیت ،کشــف و درک
مشــکل و یافتن و حذف علت ایجاد آن مشــکل،
بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه بود.
بــا این وجــود ،دالیــل اصلــی ارائه شــده برای
اســتفاده از این ابزارها و فنــون ،بهبود کیفیت،
راضی نگهداشــتن مشــتری ،تضمیــن موفقیت
کمپانــی ،پایین نگه داشــتن هزینه هــا و حفظ
رقابتی بودن کمپانی عنوان شده است.
شــرکت کنندگانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند
در مــورد این نکته بــا هم متفق القــول بودند که
ابزارها و فنون بهبود کیفیت قرار است در کمپانی
حفظ شده و آن ها به بهبود محل کار و بهتر کردن
آن در آینده ادامه می دهند.
جیجو آنتونی اســتاد رشــته مدیریــت کیفیت و
الن اوسک کریســتیانس دوتیر دانشجوی مقطع
کارشناســی ارشــد رشــته مدیریــت فرایندهای
مهندســی است و هر دو در دانشگاه استراتکالید
فعالیت دارند.

در آخرین بخش از پرسشــنامه ،از شــرکت کنندگان درخواســت شــد که نوع
آمــوزش مورد اســتفاده در کمپانی های خود را هنگام کاربــرد ابزارها و فنون
بهبود کیفیت مشــخص کرده و ذکر کنند که کدامیک از روش های آموزشی به
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بهترین کشورها برای زندگی معرفی شدند

افت  ۸پلهای ایران
در رده بندی
کیفیت زندگی و آزادی سفر
گزارش جدید «شــاخص کیفیت ملیتها» (کیو.ان.آی) منتشر شد که
براســاس آن فرانســه در رتبه اول و ایران با  ۸رتبه کاهش نســبت به
ردهبندی قبل در رتبه  ۱۳۷ایستاد.
شاخص کیفیت ملیتها ( )QNIشاخصی است که همه ساله کشورها را
براساس رشد ظرفیتهای شغلی ،قدرت اقتصادی ،توسعه انسانی ،امکان
زندگی و کارکردن در خارج بدون تشــریفات طاقتفرسا ،صلح ،ثبات و
تعداد باالی ســفرهای بدون ویزا ردهبندی میکند .این بدانمعنی است
که بهترین کشور در جهان جایی است که به رشد استعداد و کسبوکار
شــهروندانش کمک میکند .در ردهبندی سال  ۲۰۱۷فرانسه با امتیاز
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 ۸۱٫۷درصد عنوان «بهترین ملیت» را بهدســت آورده اســت .آلمان با
امتیاز  ۸۱٫۶درصد ،ایســلند با  ۸۱٫۵درصد و دانمارک با  ۸۰٫۹درصد
بهترتیب رتبههای دوم تا چهارم را از آن خود کردهاند.
رنگ آبی تیره برای ملیتهای بهشــدت بــا کیفیت ،رنگ آبی کمرنگ
برای ملیتهای بسیار با کیفیت ،رنگ سبز برای ملیتهای کشورهای با
کیفیت ،رنگ خردلی برای ملیتهای با کیفیت متوسط و رنگ زرشکی
برای کشورهای با کیفیت پایین

QUALITY
MANAGEMENT

وضعیت خاورمیانه

در منطقه خاورمیانه ،اماراتمتحدهعربی در سال  ۲۰۱۷با کسب امتیاز
 ۴۵٫۸درصد در رتبه  ۴۶ایستاده که نسبت به سال  ۲۰۱۶سه رتبه ارتقاء
ن درحالی است که امتیاز عربستان در سال  ۲۰۱۷با وجود
داشته است .ای 
شــروع اصالحات مدنی ولیعهد سعودی برابر با  ۳۳٫۹درصد است و این
کشور در سکوی  ۸۹قرار گرفته درحالیکه سال  ۲۰۱۶امتیاز آن ۳۴٫۴
درصد بود و در رتبه  ۸۲قرار داشت.
یمن ،سوریه ،عراق که کشورهای درگیر جنگ در این منطقهاند بهترتیب
در رتبههای  ۱۶۲ ،۱۶۱و  ۱۶۵قرار دارند و در رده کشــورهای کیفیت
پایین هستند.
افغانســتان هم با کســب امتیاز  ۱۴٫۵درصد در رتبه  ۱۶۶ایستاده که
نسبت به سال گذشته  ۷پله سقوط داشته است.

وضعیت ایران

ایــران در این ردهبندی با امتیاز  ۲۳٫۸درصد در رتبه  ۱۳۷ایســتاده و
در طیف کشــورهای با «کیفیت متوسط» قرار دارد .این رتبه در بخش
«کیفیت کلی» در شرایطی به دست آمده که بهنظر میرسد ایرانیها در
ســال  )۱۳۹۵( ۲۰۱۶کیفیت ملیتی بهتری نســبت به سال ۲۰۱۷
( )۱۳۹۶داشتهاند .زیرا امتیاز کشورمان در سال  ۲۰۱۶برابر با ۲۴٫۲
درصد بود و در رتبه  ۱۲۹قرار داشت.
در بخــش «ارزش خارجی ملیت» ایران با امتیــاز  ۱۰٫۱درصد در
رتبــه  ۱۵۷قرار دارد کــه این میزان در ســال  ۲۰۱۶برابر با امتیاز
۱۰٫۶درصد و رتبه کشــورمان  ۱۴۸بــود .ارزش خارجی ملیت ،به
فرصتهای متنوع و با کیفیتی گفته میشــود که شهروندان بهلطف
ملیتشان میتوانند خارج از کشور اصلی خودشان ،آنها را دنبال کنند.
در بخش «آزادی ســفر» یا «تعداد باالی سفرهای بدون ویزا» امتیاز
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ملیت ایران در ســال  ۲۰۱۷برابر با  ۲۰٫۲درصد است که کشورمان
را در رتبه  ۱۶۱قرار میدهد .این امتیاز در سال  ۲۰۱۶برابر با ۲۱٫۲
درصــد و رتبه آن برابر با  ۱۴۵بود .این مقایســه نشــان میدهد که
شــرایط سفرهای بدون ویزا برای شــهروندان ایرانی در سال ۱۳۹۵
بهمراتب بهتر از سال  ۱۳۹۶بوده است.
در بخش کیفیت عمومی ،ایران در این ردهبندی با امتیاز ۲۳٫۸درصد
در رتبه  ۱۳۷ایســتاده و در طیف کشــورهای با «کیفیت متوسط»
قرار دارد

را در رتبه  ۱۶۱قرار میدهد

در بخــش «ارزش خارجی ملیت» ایران با امتیــاز  ۱۰٫۱درصد در
رتبــه  ۱۵۷قرار دارد کــه این میزان در ســال  ۲۰۱۶برابر با امتیاز
۱۰٫۶درصد و رتبه کشورمان  ۱۴۸بود
در بخش «آزادی ســفر» یا «تعداد باالی سفرهای بدون ویزا» امتیاز
ملیت ایران در ســال  ۲۰۱۷برابر با  ۲۰٫۲درصد است که کشورمان
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ما با هم شروع کردیم؛ حدود شصت سال پیش! اما کره جنوبی
اکنون جزو قدرت های اقتصادی جهان و دارای کیفیت زندگی
باالتری اســت .این در حالی اســت که ایران با وجود داشــتن
منابع غنی تر و شــرایط مناســب تر عقب ماند! شاید بالفاصله
چالشهای خــاص پیش روی ایران را برشــمریم که از کنترل
ما خارج بود .اما مشــکالت پیش روی کره اگر از ما بیشتر نبود
کمتر هم نبود.
کره جنوبی در عرض کمتر از بیست سال چهار بحران را تجربه
کرد :اســتقالل از ژاپن ،جنگ کره جنوبی و شــمالی ،انقالب
آوریــل  1960و کودتــای نظامی .پــس از جنگ دو کــره و در
نهایــت جدایی این دو از یکدیگر ،نود درصد برق شــبه جزیره
و هشــتاد درصد تولیدات معدنی و شیمیایی و فلزی در بخش
شــمالی قرار گرفت و کره جنوبی از این امکانات محروم شــد و

MANAGEMENT

چرا ایران عقب ماند
و کره جنوبی پیش رفت؟
خروج تکنسینهای ژاپنی نیز بر وخامت اوضاع افزود .حاصل
این جنگ خانمانسوز چیزی جز کشته شدن پنج میلیون نفر
کره نبود! اوضاع اقتصادی بســیار اسفبار بود .فقر کره جنوبی
در زمینه منابع طبیعی باعث شــد که تأمیــن غذای مردم نیز
ی همراه باشــد .درآمد ســرانه اهالی این کشــور در
با دشــوار 
دهــه  ١٩٦٠حدود هفتاد دالر بود یعنی کمتر از درآمد ســرانه
کشورهایی مانند هاییتی و اتیوپی .یعنی فقر مطلق!
اما چگونه کشوری اینچنین به درآمد سرانه ملی سی هزار دالر
رسید؟ برای پیشــرفت کره ریشه های متعددی برشمرده اند.
در این نوشــته کوتاه فقط می خواهم روی دو نکته تاکید کنم و
برای ایران آینده درس بیاموزیم.
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جهت فائق آمدن بر بحران جهان را
شگفتزده کردند!
با شیوع آنفلوآنزای خوکی از مکزیک
در سال  ،2009کارکنان شرکتهای
کره ای در مکزیک با پوشیدن ماسک
به کار خود ادامه دادند که نتیجه آن
افزایش نفوذ شــرکتهای کره ای در
آن بــازار بــود .این در حالــی بود که
کارکنان ســایر ملتها ترجیح دادند
که برای حفظ سالمتی خود مکزیک
را ترک کنند.

 -2مهارت تبدیل کردن
بحرانهای مالی به
سکوهایپیشرفت

دومین متغیری که دوست دارم آن را
برجسته کنم ،مهارت تبدیل بحران
به ســکوی پرش اســت .چند مثال

طی بحران مالی  1997ارزش پول
کره سقوط کرد و قیمت طال سیر
صعودی سرسامآوری را آغاز
کرد .در پاسخ به این اوضاع،
مردم کره در کمپین ملی طال
با بخشیدن داوطلبانه طال به
دولت جهت فائق آمدن بر بحران
جهان را شگفتزده کردند!
 -1جلب اعتماد عمیق ملی و همگام سازی ملت

هنــر حاکمیت کره جنوبــی آن بود که مردم را همــراه خود کرد و
مناسبات ملی را به گونه ای چید که مردم ،حاکمیت را باور کردند
و همراه او شــدند و در زمان های حســاس نه در برابر و نه در کنار
که در پشت حاکمیت ایستادند .بگذارید چند مثال کوچک بزنم:
دولت کره برای گرفتن وام های بین المللی به شدت در مخمصه
افتــاده بود .آمریکا آنان را پس زده بــود .دولت کره هزاران کارگر
معدن و پرستار به ســوی آلمان غربی اعزام کرد .مزیت کارگران
کــرهای این بود کــه آنها از همــه ملیتها با ســوادتر بودند .این
کارگــران درآمدهای خــود را به کره میفرســتادند و دولت کره با
وجود کم بودن مقدار آن ،با وثیقه گذاشــتن این درآمدها به اخذ
وام از بانکهای خارجی از جمله دویچه بانک آلمان موفق شد.
طی بحران مالی  1997ارزش پول کره ســقوط کرد و قیمت طال
سیر صعودی سرســامآوری را آغاز کرد .در پاسخ به این اوضاع،
مردم کره در کمپین ملی طال با بخشیدن داوطلبانه طال به دولت
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فشرده را با هم مرور کنیم:
ســال  1973میالدی جنگی بین اعراب و اســرائیل شروع شد و
قیمت نفت بیش از سه برابر شد! این ضربه مهلکی بود به اقتصاد
کره که یک قطره نفت نداشــت و تازه شروع به سرمایهگذاری در
صنایع مربوطه آن کرده بود .اما دولت کره یک تصمیم استراتژیک
گرفت :تمرکز روی فرصت رشد باالی ساخت و ساز در خاورمیانه
(به خاطر باال رفتن قیمت نفت) و اعزام کارگران خود به منطقه و
احداث پروژههایی به ارزش سالیانه  10میلیارد دالر.
حدود سال  1997بحران مالی آسیا از تایلند آغاز شد و کشورهای
آسیای شرقی را فرا گرفت .شــش شرکت از ده شرکت بزرگ کره
ای تا مرز سقوط رفتند .دولت کره تا مرز ورشکستگی پیش رفت
و زیر بار بزرگ ترین وام (قرض) تاریخ رفت .کره این وضعیت را به
یک فرصت اصالحات عمیق تبدیل کرد :شرکت های ورشکسته
بسته و یا ادغام شدند و شرکت های بزرگ دست به تجدید ساختار
زدند .دولت کره این تحوالت را با قاطعیت عملیاتی کرد .نتیجه
اصالحات فوق العاده بود :ذخایر ارزی کره از چهار میلیارد دالر،
به صد میلیارد رسید و کره سه سال زودتر وامش را پس داد!
فقط این دو عامل باعث پیشرفت کره نیست! در تحلیل پیشرفت
کره به عوامل مختلفی از جمله تعامل پذیری بین المللی (دوستی
با جهان) ،فرهنگ ســخت کوشی و انضباط و نگرش استراتژیک
(انتخــاب بخش بســیار محــدودی از صنایع به عنــوان صنایع
راهبردی و حمایت ویژه از آنان در هر مقطع زمانی) و اجماع ملی
را بر شمرده اند .اگر چرخ را از نو اختراع نکنیم و عصاره موفقیت
های جهانی را با تجربیات بومی ترکیب کنیم و واقعا به آن پایبند
باشیم ،آنگاه ایران نیز می تواند راه شادکامی و پیشرفت را سریع
تر طی کند/.مجتبی لشکر بلوکی
سال چهاردهم

دوره جدید

شماره 20

بهار 1397

QUALITY
MANAGEMENT

مقایســه کیفیت زندگی در

تهران و اوتاوا
شــاخص کیفیت زندگی ترکیبی از عوامل مختلف است ولی
مهمترین مســایل تاثیرگذار روی این شــاخص را میتوان
مسایل اقتصادی و زیست محیطی دانست.
به نقل از وب سایت رتبه بندی نومبو ،شاخص کیفیت زندگی در شهر
تهران پایتخت کشــور ایران برابر با  ۸۲.۶۱اســت ولی در شهر اوتاوا
پایتخت کانادا این شاخص برابر با  ۱۹۹.۸۲است .
طبق این گزارش اجزای ســازنده شاخص کیفیت زندگی را میتوان
شاخص قدرت خرید ،شــاخص امنیت ،شاخص سالمت و بهداشت،
شــاخص محیط زیست ،شاخص هزینه های زندگی  ،شاخص نسبت
قیمت ملک به درامد خانوارها ،شاخص زمان صرف شده در ترافیک
برای جابجایی و شاخص آلودگی دانست.
بر مبنای این گزارش که اطالعات آن در انتهای سال  ۲۰۱۷میالدی
تهیه شــده است شــاخص قدرت خرید در تهران  ۴۳.۲۱و در اوتاوا
 ۱۴۲.۵۲است.

این شــاخص در تهران بسیار پایین و در اوتاوا بسیار باال است به این
معنا که تهران در میان شــهرهای دارای پایینترین شاخص قدرت
خریــد در دنیا قــرار دارد و اوتاوا در میان شــهرهای دارای باالترین
شاخص قدرت خرید جای گرفته است.
شاخص امنیت در تهران در سطح متوسط و در اوتاوا در سطح بسیار
باال اســت  ،شاخص بهداشــت و درمان و سالمت در تهران در سطح
متوســط و برابر با  ۵۲.۷۷اســت در حالیکه در اوتاوا برابر با ۷۲.۸۰
و درســطح بسیار باال قرار گرفته اســت .آب و هوای بهتر تهران در
مقایسه با شــهر سردسیر اوتاوا باعث شده اســت تا شاخص محیط
زیست در تهران برابر با  ۶۹.۵۴و در سطح بسیار باالباشد ولی در اوتاو
برابر با  ۴۴.۴۶و در سطح متوسط قرار داشته باشد.
جالب ترین تفاوت بین این شــهر در شاخص آلودگی است  .این شاخص
ترکیبی از آلودگی ها شــامل آلودگی هوا و آب و غذا را نشــان می دهد.
شاخص آلودگی در تهران بسیار باال و برابر با  ۸۵.۷۸است و در اوتاوا بسیار
پایین و برابر با  ۱۴.۰۹است  .به معنا که سطح آلودگی به خصوص آلودگی
هوا در تهران بسیار باال و در اوتاوا بسیار پایین است.
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نشـــریه کـیفیت و مدیریت
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منبع :رتبه آنالین
سال چهاردهم

دوره جدید

شماره 20

بهار 1397

QUALITY

فرم اشتراک سازمان ها و شرکت ها
نامشرکت/سازمان

نام نماینده شرکت

تلفنشرکت

تلفنهمراهنماینده

MANAGEMENT

اشتراک نشریه

آدرسشرکت/سازمان

کدپستی ده رقمی

صندوقپستی

باتشکر از توجه شما در خصوص اشتراک نشریه کیفیت و مدیریت  ،نکات زیر را به استحضار می رساند:
ضمن تکمیل فرم فوق و واریز وجه اشــتراک به شــماره حســاب  2031313479نزد بانک ملت شــعبه شــرکت نفت (شــماره شــبا
 IR750120000000002031313479به نام انجمن مدیریت کیفیت ایران خواهشــمند اســت فرم و فیش مربوطه را از طریق نمابر
 88725944به دبیرخانه انجمن ارسال نمایید.
حق اشتراک سالیانه همراه با هزینه ارسال  400/000ریال می باشد.

فرم اشتراک حقیقی(فردی)
ناممتقاضی

تلفنهمراه

تلفن

نمابر

نشانی

کدپستی ده رقمی

باتشکر از توجه شما در خصوص اشتراک نشریه کیفیت و مدیریت  ،نکات زیر را به استحضار می رساند:
ضمن تکمیل فرم فوق و واریز وجه اشــتراک به شــماره حســاب  2031313479نزد بانک ملت شــعبه شــرکت نفت (شماره شبا IR
 750120000000002031313479بــه نام انجمن مدیریت کیفیت ایران خواهشــمند اســت فرم و فیش مربوطــه را از طریق نمابر
 88725944به دبیرخانه انجمن ارسال نمایید.
حق اشتراک سالیانه همراه با هزینه ارسال  400/000ریال می باشد.
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