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اهمیــت کیفیــت بــر هیچکــس پوشــیده نیســت کیفیــت در
مرکــز توســعه اجتماعــی و اقتصــادی هــر کشــوری قــرار دارد
اگــر کاالی بــا کیفیــت تولیــد نکنیــم ،مشــتری مناســبی هــم
نخواهیــم داشــت ،اگــر مشــتری نداشــته باشــیم درآمــدی
هــم نخواهیــم داشــت ،اگــر درآمــدی نباشــد توســعه
اقتصــادی هــم اتفــاق نخواهــد افتــاد.
متاســفانه وضعیــت کیفیــت در کشــور چنــدان مناســب
نیســت مــردم از کیفیــت اتومبیــل هــای ســاخت ایــران
چنــدان راضــی نیســتند ،کیفیــت صنعــت ســاختمان ایجــاد
ســواالت گســترده ای را کــرده اســت و اینکــه آیــا وضعیــت
صنعــت ســاختمان در کشــوری کــه روی خــط زلزلــه قــرار
داردحتمـاً بایــد بهتــر از ایــن باشــد .مشــکل عمــده مســکن
مهــر مشــکل کیفیــت اســت کــه در ایــن مــورد نــه در زمینــه
ســاختمان ســازی رعایــت اســتانداردهای الزم شــده و نــه
در زمینههــای شهرســازی زیرســاختهای الزم مطابــق
اســتانداردهای جهانــی رعایــت شــده اســت .در زمینههــای
دیگــر هــم مســائل بــه همیــن شــکل اســت ،حــال ســوال
ایــن اســت مشــکل کجاســت؟
مســلماً توســعه کیفیــت خــود بــه خــود اتفــاق نمیافتــد.
بــرای توســعه کیفیــت دو نــوع اقــدام ضــروری اســت یکــی
اقداماتــی را کــه در ســطح بنــگاه بنــگاه تولیــدی خدماتــی
اتفــاق میافتــد و دوم اقداماتــی کــه بایــد در ســطح کالن
کشــور صــورت بگیرد.تاکنــون در زمینــه اقداماتــی کــه
کارخانجــات و بنــگاه هــای تولیــدی و خدماتــی بایــد انجــام
صحبــت هــای بســیاری شــده و فعالیــت هــای گســترده
ای هــم صــورت گرفتــه و در نتیجــه و مــا شــاهد توســعه
مدیریــت کیفیــت در بســیاری از بنگاههــای تولیــدی خــود
هســتیم .امــا اگــر بخواهیــم موضــوع کیفیــت و فراتــر از
بنــگاه هــای اقتصــادی بنــگاه تولیــدی ببینیــم زیرســاخت
هــای مهمــی بــرای توســعه کیفیــت در کشــور الزم اســت
شــاید مهمتریــن آنهــا نظــام استانداردســازی باشــد .تفــاوت
عمــده کشــورهای پیشــرفته از کشــورهای در حــال توســعه
تفــاوت نظــام استانداردســازی آن هــا اســت

بــرای توســعه کیفیــت در دو ســطح زیرســاخت الزم اســت
یکــی در ســطح خــرد کــه ســطح بنــگاه اســت و دیگــری
در ســطح کالن شــامل زیرســاختهای قانونــی و اقداماتــی
اســت کــه نهادهــای حاکمیتــی بایــد انجــام بدهنــد،
تاکنــون انجمــن مدیریــت کیفیــت در زمینــه توســعه
زیرســاختهای کیفیــت بــرای بهتــر شــدن وضعیــت
ســازمان هــا اقدامــات گســترده ای انجــام داده ،از معرفــی
اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت کمــک بــه ســازمانها بــرای
اینکــه بهتــر بتواننــد موقعیــت خودشــان شناســایی بکننــد،
همچنیــن ،طراحــی مــدل ارزیابــی ملــی کیفیــت و برگــزاری
 ۱۵دوره جایــزه ملــی کیفیــت از جملــه فعالیتهایــی بــوده
کــه در زمینــه گســترش بهبــود ســاختار ســازمان هــا بــه
مدیریــت آنهــا انجــام شــد.
بــه مــوازات ایــن اقدامــات ،فعالیتهــای دیگــری هــم در
زمینــه توســعه مدیریــت توســعه کیفیــت در ســطح کالن
کشــور هــم صــورت گرفتــه کــه مهمتریــن آنهــا انجــام
پژوهشــی بــرای مرکــز پژوهشهــای مجلــس بــوده اســت
کــه ایــن پژوهــش هــا پــس از حــدود چهــار ســال منجــر
بــه تدویــن و تصویــب قانــون جدیــد اســتاندارد در کشــور
شــده کــه تحــت نــام قانــون تقویــت و توســعه اســتاندارد بــه
دولــت ابــاغ شــد .ایــن قانــون یکــی از ابزارهــای اساســی
بــرای توســعه کیفیــت در کشــور بــه شــمار مــی رود .در ایــن
قانــون مــواردی وجــود دارد کــه در صــورت اجرایــی شــدن
تاثیــر بــه ســزایی در توســعه کیفیــت کشــور خواهــد داشــت.
یکــی از ایــن مــوارد ورود قانــون بــه حــوزه تدویــن مقــررات
فنــی اســت کــه در اغلــب کشــور هــای جهان مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیــرد .همچنیــن ،در قانــون جدیــد رعایــت فلســفه
رویکــرد نویــن استانداردســازی اســت ،بــه عــاوه در ایــن
قانــون ایــن مــوارد نیــز پــر رنــگ تــر از قانــون قدیــم لحــاظ
شــده اســت ،از جملــه:
● تعییــن جایــگاه حاکمیتــی ســازمان بــه عنــوان یــک نهــاد
رســمی دولتــی در ســطح معاونــت ریاســت جمهــور،
● جایــگاه نظارتــی /تعزیراتــی ســازمان در تدویــن و نظــارت

بــر اســتاندارد هــای اجبــاری
● جایــگاه افــراد وابســته بــه ســازمان در شــخصیت ضابــط
قانــون
● نظــارت گســترده تــری بــر تولیــد محصــوالت داخلــی و
کاال هــای وارداتــی و صادراتــی
● مســئولیت تدویــن و نظــارت بــر اجــرای راهبــرد ملــی
کیفیــت
● هدایــت و نظــارت بر تدویــن مقررات فنی واســتانداردهای
بخشــی و دستگاهی
همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد مطــرح کــردن دو
ســطح فعالیــت حاکمیتــی و عملیاتــی در قانــون اســت .از
جملــه جداشــدن جایــگاه و وظایــف حاکمیتــی ســازمان از
وظائــف عملیاتــی اجرایــی آن اســت کــه آن هــم بــا توجــه
بــه مــواد مختلفــی اســت کــه در قانــون بــه لــزوم تفکیــک
ایــن دو اشــاره شــده اســت .همچنیــن اشــاره بــه مســتقل
دیــده شــدن واحدهــای عملیاتــی و تمرکــز بــر فرایندهــای
عملیاتــی و پشــتیبانی و یکپارچــه دیــدن آن هــا اســت.
دیگــر ،اســتفاده از شــرکتهای بازرســی و آزمایشــگاههای
همــکار و کمیتههــای فنــی تدویــن اســتانداردها بــه صــورت
شــبکهای بــوده و ســاختار و ارتبــاط ســازمان بــا ایــن نهادهــا
لزومــا از طریــق ایجــاد روابــط و ســازوکارهای اداره کــردن
شــبکههای تخصصــی صــورت مــی پذیــرد.
طــرح موضــوع خوداظهــاری کــه پایــه رویکــرد نویــن
استانداردســازی اســت ،ایــن قانــون نیــز بــه آن اشــاره دارد
بخصــوص در حــوزه ارزیابــی انطبــاق و ارزیابــی ملــی کیفیــت
از ایــن رویکــرد اســتفاده میشــود.
یکــی از مــواردی کــه در قانــون جدیــد بــه آن تصریــح
شــده و ســازمان رامســئول اجــرا ونظــارت بــر آن شــناخته
اســت موضــوع بســیار پیچیــده و حســاس کیفیــت کاالهــا
و خدمــات تولیــدی ،وارداتــی و صادراتــی و رعایــت حقــوق
مصــرف کننــدگان اســت کــه در قانــون قبلــی و ســاختار
فعلــی ســازمان وجــود نداشــته اســت .ایــن موضــوع قطع ـاً
وظایــف و مســئولیتهای جدیــد و بســیار جــدی را بــرای

ســازمان ملــی اســتاندارد بــه وجــود مـیآورد کــه در ســاختار
جدیــد مــی بایســت ســازوکار مشــخصی بــرای آن پیــش
بینــی گــردد .بنابرایــن تصریــح بــه کفایــت ســاختار موجــود
ســازمان بــرای انجــام اینگونــه وظایــف و مســئولیتها کــه
در جریــان مذاکــرات بــا همــکاران آن معاونــت مطــرح شــده
اســت ،پاســخگوی ایــن بخــش از وظائــف ســازمان نمیباشــد.
موضــوع دیگــر اســتاندارد هــای پژوهــش محــور اســت .در
ایــن زمینــه  ،قانــون جدیــد بــه جایــگاه پژوهشــگاه اســتاندارد
و آزمایشــگاههای ســازمان نیــز بــه عنــوان واحــد هــای
اجرایــی اصلــی اشــاره داشــته و وظایــف بســیار گســترده
ای را بــرای آن هــا تعییــن نمــوده اســت .روشــن اســت کــه
استانداردســازی بــا رویکــرد نویــن و انجــام وظایــف توســعه و
نظــارت برکیفیــت و ایمنــی در ســطح کشــور کــه بــه عهــده
ســازمان ملــی اســتاندارد قــرار داده شــده اســت نیازمنــد
پژوهــش و تحقیقــات گســترده در همــه زمینــه هــای تولیــدی
و خدماتــی اســت .لــذا توســعه ایــن دو حــوزه از ضروریــات
اجــرای قانــون جدیــد خواهــد بــود.
یکــی از دیگــر مــواردی کــه در قانــون تصریــح شــده اســت
تهیــه /تدویــن و تصویــب آییــن نامــه هــا و مقــررات فنــی
اســت کــه بایــد توســط ســازمان و یــا تحــت نظــارت و
هدایــت ســازمان توســط دســتگاه هــای دیگــر اجــرا گــردد.
بعضــی از ایــن امــور جنبــه اقدامــات یکبــاره داشــته و
بســیاری نیــز بایــد بــه صــورت یــک امــر جــاری دیــده شــده
و مرتبــا در طــول زمــان بازنگــری گردنــد.
عــاوه بــر مــوارد فــوق ،در قانــون جدیــد بــه مــوارد تــازه ای
مثــل انــدازه گیــری نــرخ کیفیــت و بــر گــزاری جایــزه ملــی
کیفیــت و نظــارت بــر همایــش هــا و فعالیــت هــای آموزشــی و
ترویجــی در حــوزه هــای اســتاندارد ســازی و کیفیت نیز اشــاره
شــده اســت کــه هــر یــک از جنبــه هــای فنــی و عملیاتــی
از پیچیدگــی و حساســیت زیــادی برخــورد دارنــد .بــه عــاوه
انجــام ایــن امــور در ارتبــاط نزدیــک بــا واحــد روابــط عمومــی
و ارتباطــات رســانه ای ســازمان صــورت مــی گیــرد
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همــه ســاله روز  18آبــان مصــادف بــا روز ملــی کیفیــت،
بهانــه ای اســت تــا بیــش از پیــش بــه مقولــه کیفیــت
بپردازیــم چــرا کــه کیفیــت ،اصــل و پایــه مانــدگاری در
بازارهــای جهانــی و ملــی اســت و بــه عنــوان یــک عنصــر
و شــاخص توســعه و رضایتمنــدی در همــه جوامــع مطــرح
مــی شــود.
در ایــن میــان دولــت بــه عنــوان حاکمیــت و سیاســتگذار و
تاثیرگــذار بــر کیفیــت محصــول در کشــور بطــور مســتقیم و
غیــر مســتقیم نقــش سیاســتگذاری در حــوزه کســب و کار،
فراهــم آوردن رقابــت ســالم ،تســهیل ارتباطــات بیــن المللــی،
حــذف رانــت و امتیــازات ویــژه ،اهمیــت ویــژه بــه حقــوق
شــهروندی ،تدویــن اســناد باالدســتی راهبــردی و چشــم
انــداز و ...را مــی تــوان متصــور بــود .جامعــه تولیدکننــدگان
کاال و ارائــه کننــدگان خدمــت دومیــن رکــن تاثیرگــذار بــر
کیفیــت مــی باشــند .از ایــن گــروه بــه عنــوان رکــن عملیاتــی
 ،پایبنــدی بــه اســتانداردها  ،تــاش در جهــت جهانــی شــدن
از طریــق صــادرات و تولیــد در کالس بیــن المللــی ،احتــرام
بــه مشــتری بعنــوان ســرمایه شــرکت و بنــگاه ،پایبنــدی بــه
اخــاق حرفــه ای ،همراهــی بــا جامعــه در شــرایط اضطــرار
در شــرایط تحریــم انتظــار مــی رود .مصــرف کننــدگان نیــز
رکــن ســوم تاثیرگــذار بــر کیفیــت از نظــر فراوانــی و جمعیــت
تاثیرگــذار مصــرف کننــدگان محصــول ،مصــرف کننــدگان و
مشــتریان هســتند .
از آنجاکــه شــهروند مطالبــه گــر و آگاه بــه حقــوق خویــش
مــی توانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد .آگاهــی یافتــن شــهروندان
از حقــوق بــه حــق خــود در زمینــه اســتاندارد و کیفیــت کاال
و خدمــات و مکانیــزم رســیدگی بــه حــق و حقــوق خــود در
یــک فراینــد غیــر اداری موضــوع مفصلــی اســت و چندیــن
ســازمان و حتــی قــوه قضائیــه را نیــز درگیــر خــود مــی کنــد.
لیکــن در وهلــه نخســت آنچــه مهــم اســت اینکــه مصــرف
کننــده نهایــی خــود طالــب و بدنبــال محصــول بــا کیفیــت
باشــد .بدانــد کــه شــان او چیســت و ایــن محصــول تــا چــه
حــد نیــاز تلویحــی و تصریحــی او را بــرآورده مــی کند و ســبب
رضایــت و شــعف مــی شــود .بنابرایــن سیاســتگذاری و تصمیم
گیــری بــر اســاس خواســته مشــتری ،منظــور ،یــک مشــتری

فهیــم ،الیــق و مظلــوم اســت .در کشــورهای توســعه یافتــه،
پیگیــری خواســته و حــق ایــن مشــتری توســط ســازمان های
مــردم نهــاد و رســانه هــای منصــف و بــی طــرف بــا قــدرت و
شــدت انجــام مــی شــود و حتــی عــاوه بــر کیفیــت در برابــر
افزایــش قیمــت هــای نادالنــه نیــز ورود جــدی مــی کننــد.
در ایــران ایــن بــار ســنگین بخــش زیــادی از آن بــر عهــده
ســازمان ملــی اســتاندارد قــرار دارد و جامعــه و شــهروندان
بــار کیفیــت و اســتاندارد را متوجــه ســازمان ملــی اســتاندارد
مــی داننــد .حــال آنکــه غیــر از مقولــه اســتانداردهای اجبــاری
کــه حداقــل مطلوبیــت و ایمنــی کاال و خدمــت اســت ،در
زمینــه کیفیــت و عوامــل پیــش گفتــه متاســفانه از پــازل های
بیشــماری تاثیــر مــی پذیــرد کــه تعــداد بســیار کمــی از ایــن
پازلهــا در اختیــار ســازمان ملــی اســتاندارد اســت.
اگــر مقولــه اســتاندارد یــک مقولــه کامــا فنــی اســت در
مقابــل مقولــه کیفیــت کامــا اقتصــادی اســت و علــم اقتصــاد
و مولفــه هــای بــازار تعییــن کننــده ســطوح و وضعیــت آن
اســت حــال آنکــه ســازمان ملــی اســتاندارد بــه عنــوان یــک
ســازمان فنــی بــر مولفــه هــای اقتصــادی موثــر بــر کیفیــت
مداخلــه چندانــی نــدارد .تــاش ســازمان ملــی اســتاندارد آن
اســت کــه در ایــن روزهــا ایــن عوامــل اقتصــادی بــر مولفــه
هــای اســتاندارد (خطــوط قرمــز ایمنــی و ســامت جامعــه)
تاثیــر منفــی نگــذارد و از آن تخطــی نشــود کــه بطــور طبیعی
مســئولیت ســنگینی بــر دوش ایــن ســازمان مــی باشــد.
نقــش و جایــگاه اســتاندارد در پیدایــش ،رشــد و توســعه ایــن
تحــوالت و همچنیــن تبدیــل آنهــا بــه فرصــت هایــی بــرای
زندگــی بــا کیفیــت و اســتاندارد بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه
ارزش هایمــان کمرنــگ نشــود و خودآگاهــی جمعــی ،اخالق و
مســئولیت اجتماعــی بهبود یابــد .شــعار روز جهانی اســتاندارد
امســال ،اســتانداردهای بیــن المللــی و چهارمیــن انقــاب
صنعتــی اســت و امیــد مــی رود در اثــر بهــره گیــری از نتایــج
ایــن انقــاب و اتصــال بــه فــن آوریهــای مختلــف ،واســطه هــا
و موانــع میــان مصــرف کننــده و تولیدکننــده کاهــش پیــدا
کنــد تــا در ایــن فضــای پرشــتاب رقابتــی ،کیفیــت ،همچنان،
اصــل و پایــه مانــدگاری در بازارهــای جهانــی و ملــی باشــد.

دگرگونی در ساحت زندگی

فرشید شکرخدایی
نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
انقــاب صنعتــی چهــارم هــم اکنــون در حــال وقــوع اســت و
تبعــات اصلــی آن بــر زندگــی بشــر و کســب و کارهــا در حــال
نمایــان شــدن اســت.
یکــی از مهــم تریــن عوامــل تاثیرگــذار در وقــوع ایــن انقــاب
پیشــرفت هــای شــگرف علمــی در علــم پزشــکی و ســامت
اســت .افزایــش امیــد بــه زندگــی و طوالنــی شــدن عمــر
مفیــد ،موجــب گشــته  ۲۰ســال به عمــر مفیــد کاری نیروهای
انســانی افــزوده و در نتیجــه افزایش بهره وری را شــاهد باشــیم
و از ســوی دیگــر خدمــات و محصــوالت مرتبــط بــا ســالمندان
بــه شــدت در حــال توســعه اســت و جذابیــت ســرمایه گــذاری
در ایــن حــوزه هــا هــرروز بیشــتر مــی شــود  .از طــرف دیگــر
توســعه شــبکه هــای اجتماعــی موجــب شــده کــه ارتبــاط و
انتقــال اخبــار و وقایــع زودتــر از رســانه هــای رســمی صــورت
پذیــرد و جذابیــت راه انــدازی رســانه هــای جمعــی در حــال
کاهــش اســت ،تلویزیــون ،کــم اثرتــر و توییتــر قــوی تــر مــی
شــوند .ایــن موضــوع در ســرمایه گــذاری در رســانه هــا تاثیــر
گــذار خواهــد بــود .ســرعت پردازنــده هــا بســیار بیشــتر و
حافظــه هــا بســیار قــوی تــر خواهنــد شــد و محدودیــت هــای
پــردازش از بیــن خواهــد رفــت و ایــن موضــوع موجب توســعه
ســریع هــوش مصنوعــی و تصمیــم ســازی هــای هوشــمند
خواهــد شــد .از ایــن رو ســرمایه گــذاری بــر روی رباتهــا
وهــوش مصنوعــی رونــق خواهــد داشــت و البتــه ایــن موجــب
حــذف مشــاغلی ماننــد مهندســین محاســب ،مشــاوران
مدیریــت ،پزشــکی عمومــی و روانشناســان خواهــد شــد.
انــرژی هــای پــاک جایگزیــن انــرژی هــای فســیلی خواهــد
شــد و ســرمایه گــذاری بــر روی انــرژی هــای پــاک بســیار
فزاینــده خواهــد بــود و از طرفــی صنایــع تبدیلی و پتروشــیمی
در حــوزه نفــت و گاز جــای تولیــد مــواد ســوختی را خواهنــد
گرفــت ،خودروهــای پــاک جایگزیــن خودروهــای ســوختی
خواهنــد شــد و کســب و کار تولیــد باتــری هــای قــوی تــر
و بهتــر بــه شــدت توســعه پیــدا خواهــد کــرد .نظــام هــای
آموزشــی دگرگــون خواهــد شــد و دیگــر دانشــگاه و مدرســه
بــه شــکل کنونــی فقــط در یادهــا باقی خواهــد بود و جســتجو
جایگزیــن یادگیــری خواهــد شــد ،تولیــد محتــوا کســب و کار

بســیار پررونقــی خواهــد بــود و بســیاری از نویســندگان جذب
ایــن کســب و کار خواهنــد شــد .و دنیــای ویدیــو جایگزیــن
دنیــای تصویــر و متــن خواهــد شــد و دنیــا مملــو از حامــل
هــای ویدیــو مــی گــردد و کســب و کارهــای تولیــد محتــوای
ویدیویــی روزگار خوشــی خواهنــد داشــت .ایــن موضــوع در
بســیاری از کســب و کارهــای تولیــد محتــوا موجــب تغییــرات
بنیــادی مــی گــردد .کســب و کارهــای مرتبــط بــه تفریحــات،
ماننــد بــازی ســازی بســیار رونــق خواهــد داشــت و مشــاهده
بــازی دیگــران یــک کســب و کار رایــج خواهــد شــد و آرشــیو
بــازی هــای مهیــج انجــام شــده قبلــی بــه فــروش خواهــد
رســید .بنابرایــن صنعــت بــازی ســازی بــه شــدت بــر روی
تماشــاگران بــازی هــای حرفــه ای ســرمایه گــذاری خواهــد
کــرد کــه شــرط بنــدی جــزو محورهــای آن خواهــد بــود. .
هــوش هــای مصنوعــی ،مشــاوران مــا بــرای خریــد و فــروش
ســهام خواهنــد بــود و بــا پیــش بینــی و تحلیــل دایمــی
اخبار،خودشــان ســهام هــای مــا را مدیریــت خواهنــد کــرد
و هــوش برتــر بــه راحتــی فــروش خواهــد رفــت .مدیریــت
کســب و کارهــا برعهــده سیســتم هــای یکپارچــه خواهــد بــود
و رهبــران بیشــتر بــرای توســعه خالقیــت کارکنــان تــاش
خواهنــد کــرد و بســیاری از شــغل هــای از راه دور انجــام
خواهــد شــد و البتــه مشــکل زبــان و تنــوع فرهنگــی حــل
خواهــد شــد .ایــن همــه تغییــر کــه هــزاران موضــوع دیگــر
را شــامل میشــود ،امــکان پیــش بینــی آینــده را ســخت تــر
خواهــد کــرد و مشــکل رقابــت را توســعه خواهــد داد ولــی
چالــش هــای اصلــی هنــوز باقــی خواهــد بــود .چالــش گــرم
شــدن زمیــن و تغییــر اقلیــم و چالــش جنگهــای ســایبری
چالــش هــای اصلــی کــره زمیــن خواهنــد بــود .ایــن مــوارد
بایــد مــا را بــه فکــر وا دارد ،بســیاری از مــوارد اشــاره نشــده
و تغییــرات بنیــادی هنــوز درک نشــده انــد ،بــا ایــن حــال
بایــد از هــم اکنــون بــه فکــر تغییــرات بنیادیــن مفهــوم
پــول ،ثــروت ،بانــک ،تفریــح ،قــدرت ،حاکمیــت ،انتخابــات ،و
در نهایــت مفهــوم انســان بــود ،چــون بــه زودی خودمــان را
خواهیــم ســاخت.
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کیفیت ها اعتماد سازند

مسلم بیات
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران

 18آبــان مــاه هــر ســال برابــر بــا  9نوامبــر در تاریــخ
کشــور مــا بنــام روز ملــی کیفیت نامگــذاری گردیده اســت
 .ایــن روز ،فرصــت خوبــی اســت بــرای تفکردربــاره نقــش
و اهمیــت مدیریــت کیفیــت در تمامــی ابعــاد زندگــی  ،و
اینکــه چگونــه مــا مــی توانیــم بــه عنــوان یــک فــرد و یــا
بــه عنــوان صاحــب کســب و کار  ،مدیــر ،کارمنــد  ،مصــرف
کننــده و یــا شــهروند در ارتقــاء کیفیــت در فعالیــت هــای
خودمــان و جامعــه نقــش آفرینــی کنیــم.
فــارغ از اینکــه مــن و شــما بــه چــه کار و فعالیتــی مشــغول
هســتیم  ،تولیــد کننــده ایــم یــا مصــرف کننــده  ،ارائــه
دهنــده خدمــات هســتیم و یــا دریافــت کننــده آن و یــا
اینکــه فعالیتــی را انجــام مــی دهیــم کــه شــغل ماســت
 ،بایســتی بــه نیکــی بدانیــم آرامــش و رضایــت  ،ایمنــی و
ســامتی  ،اعتمــاد و اطمینــان مــا بــه اصالــت و صحــت کاال
و خدمــت دریافتــی  ،بــه یــک شــبکه پیچیــده از نظــارت ها
و ارزیابیهــای کیفــی بســتگی دارد کــه در طــول فرایندهــا
ودر داخــل یــک سیســتم و مــدل کیفــی مناســب صــورت
مــی پذیــرد کــه در ایــن میــان هــر یــک از مــا نیــز ممکــن
اســت نقــش و مســئولیتی را ایفــاء نمائیــم.
واقعیــت اینــست کــه بــدون اعمــال ایــن نظــارت هــا ی
کیفــی و اســتقرار فرآیندهــا و سیســتم هــای مدیریتــی
کیفیــت ،جهــان بســیارغیرقابل پیــش بینــی و خطرنــاک
مــی باشــد لــذا بــه منظــور حفــظ و اســتمرار پیامدهــای
مثبــت کیفــی ،اســتقرار سیســتم هــا و مــدل هــای کیفــی
امــری اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد.
عــاوه بــر نتایــج ایمنــی  ،ســامتی ،اعتمــاد و اطمینان که
حاصــل پایــش کیفیــت در زنجیــره تولیــد و ارائــه خدمــت
مــی باشــد اســتقرار سیســتم کیفیــت و پایــش آن موجــب
خواهــد شــد تــا ســازمانها نســبت بــه مدیریــت عملکــرد
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خــود بصیــرت پیــدا کننــد و رابطــه علمــی و اثــر گــذار
بیــن آنچــه کــه طــرح ریــزی و انجــام شــده و نتایجــی را
کــه بــه دســت آمــده را نیــز احصــاء کننــد  .بــه عبارتــی
ســازمان قــادر خواهــد شــد تــا فعالیــت هــای خویــش را
انــدازه گیــری نمــوده و نقــاط ضعــف و قــوت خویــش را
شناســایی و بهبــود بخشــد و از ایــن طریــق بهبــودرا نظــام
منــد و فرمولــه نمایــد.
ایــن قابلیــت امــکان حفــظ و اســتمرار و ارتقــاء کیفــی
محصــول را بــرای ســازمان امــکان پذیــر ســاخته  ،و از ایــن
طریــق موفقیــت پایــدار شــکل مــی گیــرد  .فرمولــه شــدن
بهبــود و برقــراری ارتبــاط منطقــی بیــن اقدامــات و نتایــج،
دســتاورد دیگــری نیــز دارد و آن ایجــاد الگــو بــرای ســایر
ســازمانهای یــاد گیرنــده مــی باشــد تــا آنهــا نیــز بتوانــد
مســیر تعالــی را طــی نماینــد  .کــه خــود ایــن موضــوع
موجــب توســعه فرهنــگ کیفیــت و نهادینــه شــدن آن در
کشــور مــی گــردد.
موضــوع بعــدی بحــث اعتمــاد و اطمینــان جامعــه بــه
خدمــات و محصــوالت دریافتــی اســت کــه ایــن مقــوالت
زاییــده کیفیــت بشــمار مــی آیــد بــه بیــان دیگــر آرامــش
جامعــه مرهــون رفتــار کیفــی انســانها در همــه جنبــه
هــای فعالیــت مــی باشــد و اینگونــه هســت کــه چرخــه ء
بــا فضیلــت انســانی در جامعــه ای شــکل  ،رشــد و توســعه
مــی یابــد .
ســخن آخــر اینکــه  ،در چرخــه حیــات بــودن بــه معنــای
نگرشــی فراتــراز مــن فــردی اســت لــذا بــرای اینکــه
بتوانیــم بــه خودمــان کمــک کنیــم بایــد یــاد بگیریــم کــه
بــه دیگــران نیــز کمــک کنیــم .و ایــن مســتلزم عبــور از
خویشــتن بــرای رســیدن بــه چیزهایــی اســت کــه بســیار
معتبرتــر از خودمــان مــی باشــد.

برای ماندگاری ،کیفیت زندگی مهم هست نه مدت زمان آن  ،ماندگار باشید و جاودان

عواقب بیکیفیتی تولید
یکــی از اولویتهــای مهــم هــر تولیدکننــدهای کــه مانــدگاری در بــازار را
بــرای وی رقــم میزنــد ،رعایــت کیفیــت و اســتانداردهای تولیــد محصــول
اســت و همیــن موضــوع مانــع از دادن نســبتهای اشــتباه بــه تولیدکننــدگان
دربــاره عــدم رعایــت کیفیــت میشــود .هــر تولیدکننــدهای متعهــد بــه انجــام
امــوری از قبیــل پرداخــت هزینــه بنــگاه ،حقــوق و دســتمزد کارمنــدان و
همچنیــن حفــظ ســودآوری بنــگاه بــرای تــداوم تولیــد اســت کــه تحریمهــا و
فشــارهایی کــه خــارج از حــوزه اختیــار و مســئولیت تولیدکننــده بــه وی وارد
میشــود ،انجــام بــه موقــع ایــن تعهــدات را تحتتاثیــر قــرار میدهنــد .بــه
همیــن دلیــل گاهــی تــن دادن بــه تولیــد یــک کاالی بــا کیفیــت پاییــن بــه
حسن فروزانفرد ،عضوهیات مدیره
ـتریان
دلیــل رعایــت تعهداتــی اســت کــه تولیدکننــده در قبــال کارمنــدان ،مشـ
انجمن مديريت كيفيت ايران
و… دارد.
هی ـچگاه شــرایط تحریمــی در اختیــار و در حــوزه عملکــرد مســیریابی تولیدکننــدگان بــرای بهبــود وضــع تولیــد؛
تولیدکننــده نبــوده اســت و از ایــن منظــر انتظار مـیرود آثار امــا تــوان تاثیرگــذاری بــر المانهــای اقتصــادی جامعــه
منفــی شــرایط تحریمــی بــرای تولیدکننــده در سیاسـتهای را نــدارد .بنابرایــن مــا قبــل از شــروع تحریمهــا نیــز
کالن بررســی شــده و بــرای حــل آن راهــکاری در نظــر گرفته نگرانیهــای خــود را از شــرایطی کــه بــرای تولیدکننــده بــه
شــود .هزینــه تولیدکننــده بــا احتســاب دسترســی بــه مــواد وجــود خواهــد آمــد ،ابــراز کردیــم و حتــی قبــل از برپایــی
اولیــه ،آنقــدر بــاال رفتــه کــه انجــام همــه تعهــدات بــه ویــژه نظامهــای جدیــد بــرای جبــران محدودیتهــا وضعیــت
رعایــت کیفیــت کاال ،خــارج از تــوان تولیدکننــدگان اســت .تهدیدکننــده نظــام کیفیــت ،قابــل پیشبینــی بــود کــه
گاهــی حتــی تولیدکننــدگان قربانــی آثــار بیکیفیتــی تولیدکننــدگان ناخواســته درگیــر مفهومهــای بیکیفیتــی
تولیــد هســتند؛ چراکــه مشــتریان هوشــیارند و متناســب میشــوند و مجبــور خواهنــد شــد بــه کاالی بیکیفیــت در
بــا تغییــر منفــی کیفیــت کاال ،مصــرف آن را کــم میکننــد فراینــد تولیــد از جملــه پاییــن آوردن اســتانداردهای مــورد
یــا بــه طــور کلــی از خریــد آن منصــرف میشــوند ،بنابرایــن قبــول روی آورده تــا حداقلهــای تولیــد را داشــته باشــند.
تولیدکننــدگان قربانــی نهایــی بیکیفیتــی کاالهــا هســتند .تولیــد امــروزه براســاس انــدازه مشــخصی اقتصــادی خواهــد
تالشهایــی البتــه از جانــب تولیدکننــدگان در قالــب بــود .اگــر بــه دلیــل کمبــود مــواد اولیــه و مشــکالت دیگــر
تشــکلها بــرای تولیــد کاالی مناســب و باکیفیــت انجــام ســطح تولیــد بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش پیــدا کنــد،
میشــود؛ امــا هزینــه بعضــی از کاالهــا و بســتهبندی تولیدکننــده وارد منطقــه زیــان مــی شــود و ســربارهای
بعضــی مــواد اولیــه و بــه ویــژه محدودیــت ارزی شــرایطی تولیــد بــه انــدازهای توزیــع نخواهــد شــد کــه بــه ازای هــر
را بــه تولیدکننــده تحمیــل کــرده کــه بــا وجــود گرایــش واحــد تولیــد منفعتــی بــرای تولیدکننــده وجــود داشــته
تولیدکننــده بــه پرداختهــای بیشــتر؛ امــا امــکان تامیــن باشــد.
بــه همیــن دلیــل از آنهــا انتظــار رفتــار بســیار حرفــهای
ارز وجــود نــدارد.
در ایــن شــرایط تولیدکننــده مجبــور میشــود از مســیرهای نمــیرود .بــا ایــن حــال تولیدکنندگانــی کــه بــرای خــود
غیررســمی مثــل کمفروشــی ،جایگزینــی کاالی بــا کیفیــت برندهــای قابــل قبــول و مطــرح دارنــد ،تــاش میکننــد
پایینتــر و… هزینههــای ســربار خــود را جبــران کنــد تــا تــا ســطح کیفیــت را بــاال ببرنــد و قیمــت محصــوالت آنهــا
افزایــش پیــدا نکنــد .ایــن یعنــی منطــق اقتصــادی بــرای بقا؛
حداقلهــای الزم بــرای چرخــه تولیــد را بــه دســت آورد.
الزم اســت ذکــر شــود کــه پاییــن آمــدن کیفیــت کاال بــه ولــی درنهایــت منافــع آن بــرای اقتصــاد اســت .مســئولیت
دلیــل مشــکالتی کــه در واردات وجــود دارد ،در اختیــار حــل ایــن مشــکالت بــر عهــده ســطوح باالتــر در اقتصــاد
تولیدکننــده نیســت و آنهــا در واقــع مایــل بــه انجــام کشــور اســت و راهــکار آن بــا توافقاتــی کــه بــا کشــورهای
تعهــدات ویــژه خــود هســتند و نســبت بــه رعایــت اســتاندارد اروپایــی و همجــوار مثــل ترکیــه یــا کشــورهایی کــه بــا ایران
و کیفیــت تــاش دارنــد؛ امــا زمینــه الزم فراهــم نیســت .بــا تعامــات خــوب دارنــد ،مثــل چیــن ،هنــد ،کــره و… کــه در
ایــن اوصــاف و بــا گذشــت مدتــی فشــار تحریمهــا بیشــتر دورههــای ســابق و در شــرایط تحریمــی بــا ایــران مــراودات
تجــاری داشــتهاند ،بــه دســت میآیــد .ظرفیتهــای
هــم خواهــد شــد.
انجمــن مدیریــت کیفیــت معمــوال راهکارهایــی برای توســعه مبادلـهای کــه ایــن کشــورها بــاز میگذارنــد ،بســتری بــرای
فرهنــگ و دانــش کیفیــت دارد ،مثــل اعطــای جوایــز بــرای دسترســی بــه کاالی باکیفیــت خواهــد شــد.
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رضایت مشتری تضمین حرکت در مسیر تعالی

احمد شیروانی
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران

در دنیــای رقابتــی امــروز جــاری ســاختن فرهنــگ کیفیــت بــه معنــای کامــل آن
مــی توانــد ضامــن بقــاء ســازمانها در عرصــه پررقابــت بازارهــای جهانــی باشــد.
تعهــد بــه کیفیــت چــه در زمینــه تولیــد و خدمــات و چــه در عرصــه مدیریــت
ضامــن پیشــبرد اهــداف اســتراتژیها و خــط مشــی هــای یــک ســازمان موفــق
اســت و ایــن تعهــد تنهــا بــا ایمــان و اعتقــاد مدیریــت ارشــد ســازمانها و اهتمــام
بدنــه آنهــا بــه الزامــات کیفــی و ســرآمدی میســر مــی شــود بنابرایــن ســازمانی در
عرصــه کســب و کار موفــق تــر خواهــد بــود کــه ضمــن در اختیــار داشــتن پشــتوانه
علمــی و تخصصــی الزم ،نگرشــی کامــل تــر و عمیــق تــری بــه رعایــت اصــول و
مبانــی حفــظ و صیانــت از حقــوق مشــتریان از طریــق ایجــاد حداکثــر کیفیــت
ممکــن داشــته باشــد و خــود را ملــزم بــه اعــاده ایــن حقــوق بدانــد.
امــروزه ســازمان هایــی در مســیر ســرآمدی قــرار دارنــد کــه بــر ایــن امــر وقــوف
کامــل داشــته باشــند کــه ســودآوری و تضمیــن حرکــت آنهــا در مســیر تعالــی
در درجــه اول مرهــون رضایــت مشــتریان اســت و از آنجــا کــه بزرگتریــن حــق
مشــتری ،کیفیــت اســت اولیــن و مهــم تریــن گام در جــاده ســرآمدی رعایــت
کیفیــت خواهدبــود.
از ســوی دیگــر کیفیــت بــه معنــای جامــع آن ،خــود موجــب تحــول در ســازمان
هــا اســت ،چــرا کــه کیفیــت دارای مفهومــی بســط و کیفــی اســت کــه بــا نیازهــای
مشــتریان ،تکامــل مــی یابــد ،بنابرایــن تأمیــن آن موجــب پویایــی و توســعه در
ســازمانها خواهدشــد.
اکنــون کــه کشــورمان در مســیر ســخت تحریــم هــای اقتصــادی قــرار گرفتــه ،بــر
تمــام شــهروندان  ،خصوصــا مدیــران بنــگاه هــای اقتصــادی الزم اســت کــه بــه
قــدر تــوان خــود در اندیشــه فردایــی بهتــر بــرای خــود و جامعــه باشــند و ایــن
مهــم مقــدور نخواهــد بــود مگــر بــه بــه همــت واالی ایرانــی ،کــه ایرانــی هــرگاه
کــه خواســت ،توانســت.
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برند مي تواند به معناي كيفيت باشد ؟

رضا پديدار
رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران
روز ملــي كيفيــت بهانــه اي شــد تــا در زمينه ايــن واژه مهم و
ســنگين وزن در ادبيــات موضوعــي و يــا موزونــي فعاليــت هــا
در جامعــه مــروري داشــته باشــيم  .در زبــان فارســي هــر گاه
صحبــت از كيفيــت محصــول يــا خدمــات مطــرح مــي شــود
واژه " نــام " و يــا " برنــد " محصــول بــه ســرعت خودنمايــي
مــي كنــد .در ايــن رابطــه و در زبــان و ادبيــات فارســي برنــد
تيــغ و شمشــير تيــز و آبــدار و جوهــر دار بيــان گرديــده و
برنــد آور را شمشــير نيــز و يــا شمشــير درخشــان عنــوان
داشــته انــد  .در هميــن رابطــه تعريــف برنــد در دانشــنامه
ويكــي پديــا نگاهــي متــداول گرايانــه و بــه نوعي هوشــمندانه
در تطابــق ادبيــات جهانــي مطــرح شــده كــه اينگونــه و طبــق
تعريــف انجمــن بازاريابــي آمريــكا ،برنــد يــا نمــا نــام ()Brand
يــك نــام  ،عبــارت  ،طــرح  ،نمــاد يــا هــر ويــژه گــي ديگــري
اســت كــه مشــخص كننــده خدمــات يــا فروشــنده محصولــي
خــاص باشــد كــه بوســيله آن از ديگــر محصــوالت و خدمــات
مشــابه متمايــز ميگــردد .عنــوان قانونــي بــراي برنــد نشــان
تجــاري اســت  .امــا بيــان ايــن نــكات سرشــار از يــك مبحــث
علمــي و اثــر گــذاري اســت كــه مــي توانــد واژه هــاي فــوق
را متحــول و يــا مانــدگار نمايــد  ،همچــون كــه در دنيــا
مانــدگاري هــر خانــواده كااليــي و يــا خدمــات برتــر را بــا
درجــه كيفيــت ارائــه مطــرح و بيــان مــي نماينــد  .از ايــن
رو موضــوع كيفيــت براهميــت دو مطلــب مهــم خــود نمايــي
محسوســي دارد  .در ابتــدا مســير تــداوم رشــد و توســعه
و ديگــري مانــدگاري در ادامــه حيــات آن اســت  .ميــزان
تاثيــر گــذاري و پايــداري كاال و خدمــات بــراي هــر يــك از
نيازمنــدان و يــا مصــرف كننــدگان متفــاوت اســت ولــي آنچه
كــه درجــه اهميــت اشــاره شــده را رشــد مــي بخشــد تــداوم
حضــور و نــام محصــول يــا خدمــت اســت  .در ايــن صــورت
چگونــه مــي تــوان بــه اهميــت مــورد اشــاره دســت يافــت و
يــا چرخــش حركتــي ذهــن را بــا توجــه بــه عناصــر تعييــن
كننــده و اولويــت دار در مســير حفــظ ارزش هــا و رشــد و
توســعه فــردي و گروهــي قــرار داد .ايــن مهــم فقــط بــا نظــام
ارزيابــي مــداوم و يــا فرآينــد قابــل درك و تشــخيص صحيــح
كاركردهــا حاصــل مــي شــود كــه همــان موضــوع كيفيــت

اســت  .بــراي تبييــن موضــوع الزم اســت مســير حركتــي در
دســتيابي بــه كاال و خدمــات را رصــد كــرده و نقــاط قــوت
و ضعــف آن را مطابــق شــاخص هــاي ملــي و يــا احيانــا"
بيــن المللــي را بدســت آورده و نهايتــا" بــا تعييــن كــف و
ســقف درجــه اعتبــاري هــر يــك ســطح كيفــي آن را تعييــن
و بــا ابــراز نــكات كليــدي كــه زبــان مشــترك ملــي يــا بيــن
المللــي را بوجــود مــي آورد ميــزان نافــذ بــودن را مشــخص و
بــا درج مشــخصات مربوطــه درجــه اطمينــان بخشــي را براي
اســتفاده كننــدگان يــا بهــره بــرداران تعييــن نمــود  .الزم بــه
توضيــح اســت كــه لزومــا" برنــد و يــا نــام كاالي معتبــر بــه
معنــاي بــاال بــودن كيفيــت كاال و خدمــات نيســت بلكــه
معــرف هــاي تعييــن كننــده توليــد ويــا پارامترهــاي اصلــي
آن در مســير اجرايــي و عملياتــي مــي توانــد ســطح كيفــي
يــا اثــر گــذاري را بــراي مصــرف كننــدگان معيــن ســازد .
بــه بيــان ديگــر هرگــز در مــورد برنامــه هــاي زمانــي نبايــد
فاكتــور كيفيــت را فرامــوش كــرد .بويــژه در دنيــاي پــر
تحــول امــروزي هرگــز نمــي تــوان اولويــت بنــدي بودجــه را
بــدون در نظــر گرفتــن هزينــه افزايــش كيفيت مورد بررســي
قــرار داد و منابــع مــورد نظــر را بــراي بررســي يــا ســنجش
كيفيــت در نظــر نداشــت  .در دنيــاي حاضــر اگــر بخواهيــم
كــه ســازمان مــا بــه ســمت افزايــش كيفيــت پيــش بــرود
بايــد اطالعــات خــود را در مــورد واژه كيفيــت بــاال ببريــم
 .دقيقــا" زمانــي كــه مــا متوجــه مــي شــويم چگونــه مــي
توانيــم مديريــت زمــان و بودجــه را رعايــت كنيــم همــان
زمــان اســت كــه مــي توانيــم بــه مديريــت كيفيــت هــم پــي
ببريــم.
در ادامــه ايــن بحــث مــا بايــد بــا رابطــه بيــن بودجــه ،
كيفيــت و زمــان آشــنا باشــيم  .دقيقــا" در ايــن زمــان مــي
توانيــم بــا ســرمايه گــذاري هــاي موثــر كــه باعــث افزايــش
ســود ســهام مالــي مــي شــوند ،كيفيــت توليــدات و خدمــات
خــود را هــم بــاال ببريــم بــدون ايــن كــه اثــرات منفــي در
بخــش بودجــه و زمــان را تحميــل كنيــم  .ارائــه نــكات
فــوق ضرورتــي اســت كــه رونــد اجرايــي و عملياتـــــي را
بويــژه در توليــد محصــوالت و خدمـــات بــه جــا انــدازي
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برنــد معطــوف مــي دارد و مــي توانــد نقــش افـــــراد ذي
ســهم بويــژه مـــــدير را در مســير ســرمايه گــذاري درســت
قــرار داده و همــكاران او را در راه افزايــش كيفيــت كاال و
يــا خدمــات هدايــت نمايــد  .بعــد از نقــش تعييــن كننــده
مديــر بايــد نقــش برنامــه ريــز هــا را نيــز بررســي كــرد
 .بــدان معنــي كــه كيفيــت نيــز ماننــد ســاير شــاخص هــا
نمــي توانــد در يــك سيســتم خــود نمايــي كنــد مگــر ايــن
كــه از ابتــدا در آن سيســتم برنامــه ريــزي شــده باشــد .
بنــا بــر ايــن ســوال اينجاســت كــه يــك برنامــه ريــز چگونــه
در فرآينــد عمــل مــي كنــد تــا كيفيــت سيســتمي را كــه
شــناخته افزايــش دهــد  .بــه نظــر نگارنــده اوليــن قــدم در راه
پيشــرفت ،شــناخت شــرايط موجــود اســت .هــر كارشــناس
يــا مهنــدس ذيربــط در ايفــاي وظايــف و مســئوليت هــاي
شــغلي خــود بايــد كيفيــت برنامــه ريــزي هــاي خــود را
انــدازه گيــري كنــد .در عيــن حــال بايــد بررســي كنــد كــه
چگونــه بــا ظرفيــت هــاي موجــود مــي توانــد بــه حداكثــر
كيفيــت برســد .هــر برنامــه ريــز بايــد بخوبــي بــا ميانگيــن
نواقــص كارهــاي انجــام شــده و ســودمندي آنهــا و نيــز
ميانگيــن ســرعت برنامــه هــاي طراحــي شــده و كارهــاي
انجــام شــده آشــنا باشــد  .در نتيجــه يــك فــرد مســئول
برنامــه ريــز ماننــد يــك دونــده ماراتــن مــي توانــد بــا در
نظــر داشــتن اهــداف و تغييــر الگوهــاي كاري گام هــاي
مهمــي در راه پيشــرفت بــردارد و خــود را در جايــگاه يــك
نــام و يــا برنــد معتبــر قــرار دهــد .در ايــن جايــگاه كارشــناس
مربوطــه و يــا فــردي كــه برنامــه ريــزي ايــن مهــم را عهــده
دار اســت بايــد ماننــد يــك مربــي ورزشــي كــه بــه هدايـــت
تيــم خــود بــراي رســيدن بــه حداكثــر نتيجــــه مــي پــردازد
 ،بــه كنتــرل و هدايــت كاركنــان يــك سيســتم پرداختــه
تــا حداكثــر كيفيــت حاصــل شــود .بنابــر ايــن يــك مديــر
كاردان بايــد بــه جمــع آوري آمارهــاي مناســب پرداختــه
و ســپس بررســي كنــد كــه آمارهــا چــه معنــا و مفهومــي
دارنــد و از آنهــا در جهــت يــك برنامــه ريــزي و يامــدل
اجرايــي مناســب اســتفاده كنــد .همچنيــن يــك كارشــناس
كيفــي خــوب بايــد اهــداف كامــل و جامعــي را طراحــي
كنــد و در راه رســيدن بــه آنهــا بــه تغييــر عــادات كاري
بپــردازد .البتــه ســوال اينجاســت كــه اگــر كنتــرل كيفيــت
در حقيقــت در نقــش چشــم و گــوش مديريــت اســت تــا او
را آگاه كنــد كــه آيــا سيســتم بــه خوبــي كار مــي كنــد يــا
اينكــه نيــاز بــه كارهــاي اصالحــي دارد  .بــراي تثبيــت و جــا
انــدازي برنــد در اهــداف بلنــد مــدت پيــش رو مــي تــوان
بــا انــدازه گيــري و بررســي مراحــل پيشــرفت سيســتم بــه
كمــك كنتــرل كيفيــت رفتــه و نســبت بــه مــواردي كــه در
حفــظ و پايــداري جريــان كيفــي اثــر گــذار اســت بــه كمــك
كنتــرل كيفيــت مــي تــوان دريافــت كــه آيــا مراحــل كاري
و اســتانداردهاي ســازمان اجــرا مــي شــوند يــا نــه ؟ نكتــه
ديگــر ايــن كــه آيــا ايــن اســتانداردها و مراحــل مختلــف در

راه بــه ثمــر رســاندن خــوب كارهــا و اهــداف موثــر هســتند
يــا نــه ؟ وقتــي ايــن اســتانداردها در نظــر گرفتــه نمي شــوند
علــت چيســت ؟ كنتــرل كيفيــت  ،علــل ايجــاد مشــگالت
را بررســي مــي كنــد و بــه مديريــت كمــك مــي كنــد تــا
يــك راه حــل جديــد ارائــه دهــد و پيشــرفت را بــه سيســتم
برگردانــد .
بــا تســت كــردن محصــوالت و نيــز خدمــات مــي تــوان
ميــزان پيشــرفت سيســتم را بررســي كــرد .كنتـــرل كيفيــت
 ،ميــزان كيفيــت بدســت آمــده را بررســي مــي كنــد و بــه
ايــن ترتيــب مديريــت مــي توانــد تعييــن كنــد كــه آيــا
مراحــل كاري بــراي نيازهــاي پــروژه مناســب بــوده انــد يــا
نــه ؟ ميــزان نواقــص باالتــر از ميــزان پيــش بينــي شــده
باشــد  ،كنتــرل كيفيــت مــي توانــد كمــك كنــد تــا داليــل
روشــن شــده و اقدامــات در جهــت رفــع مشــگل انجــام
شــود  .در ايــن صــورت نــام و يــا برنــد كاال و خدمــات بــا
كمــك كنتــرل كيفــي مــي توانــد زمينــه ســاز پايــداري در
صحنــه فعاليــت هــاي اقتصــادي و كاربــردي هــر يــك بــوده
و بطــور قطــع مــي توانــد افــق هــاي تــازه اي را بــه يــك
مديــر نشــان دهــد تــا بــه ايــن ترتيــب بــه كيفيــت باالتــر
كاال و خدمــات دســت يافتــه و در نهايــت كنتــرل كيفيــت بــا
تســت كــردن و يافتــن نواقــص و ارائــه راه حــل بــه مديريــت
را كمــك كنــد تــا بهتــر و روان تــر در راه افزايــش كيفيــت
گام برداشــته و برنــد را حفــظ و پايــدار نمايــد  .در ايــن
صــورت اســت كــه مــي تــوان گفــت " برنــد مــي توانــد بــه
معنــاي كيفيــت " باشــد  .در كالم پايانــي اضافــه مــي نمايــد
كــه كيفيــت متناســب بــا پيشــرفت ،تجربــه هــاي جديــد
فنــاوري هــاي نويــن ارتقــاء يافتــه و بطــور اصولــي ســطح
مــورد تقاضــاي مــردم را افزايــش مــي دهنــد  .در ايــن رابطــه
شــاخص هــا ويــا اســتانداردهاي موضوعــه مــي توانــد ضمــن
تضميــن ايمنــي ومناســب بــودن كاالهــا و خدمــات  ،حداقــل
كيفيــت بــروز شــده را مــورد تائيــد قــرار داده تــا از ايــن
طريــق بتوانــد نــام و برنــد كاال و يــا خدمــات را حفــظ و
صيانــت نمايــد  .ناگفتــه نمانــد كــه كيفيــت زمانــي قابــل
دســتيابي اســت كــه فرآينــد هــا و فعاليــت هــاي افــراد و يــا
ســازمان هــاي مســئول  ،بطــور مســتمربا نيازهــا و انتظــارات
مشــتري هــا و متقاضيــان طراحــي و اجــرا شــوند .و آخــر
اينكــه وقتــي مديريــت دســت بــه تالشــي منظــم و دائمــي
بــراي افزايــش كيفيــت كار بزنــد  ،ايــن رونــد بــه تمــام
قســمت هــاي ســازمان منتقـــــل مــي شــود .يــك مســئول
حرفــه اي در ايجــاد برنــد مــي توانــد افــق هــاي تــازه اي را
بــه يــك مديــر نشــان دهــد تــا بــه ايــن ترتيــب بــه كيفيــت
باالتــر محصــوالت و خدمــات رســيده و در نهايــت كنتــرل
كيفيــت بــا تســت كــردن و يافتــن نوافــص و ارائــه راه حــل
بــه مديريــت كمــك كنــد تــا بهتــر در راه افزايــش كيفيــت و
برنــد ســازي و پايــداري آن در جامعــه گام بــردارد .
						

فراموشی تدریجی مفهوم کیفیت در کشور
روز ملــی کیفیــت بهانــه ای اســت تــا هــر ســاله عــده ای از متخصصیــن
و کارشناســان ایــن حــوزه و همچنیــن ســازمانها و بنــگاه هــای بخــش
خصوصــی و دولتــی کــه داعیــه کیفیــت خواهــی د ارنــد در کنــار هــم
جمــع شــده و ضمــن تقدیــر از بخــش هــای پیشــرو در بــه کارگیــری،
توســعه و ترویــج مفهــوم کیفیــت آخریــن یافتــه هــای علمــی در ایــن
حــوزه را نیــز بــا یکدیگــر به اشــتراک گزارنــد .اما آنچــه میتوان امــروزه در
جــای جــای امــور کشــور شــاهد بــود بــه واقــع چیــزی جــز فاصلــه گرفتن
تدریجــی از مفهــوم واقعــی کیفیــت نیســت .اصــل کیفیــت نیــز ماننــد
بســیاری از اصــول اساســی و زیربنائــی یــک جامعــه پیشــرو همچــون
ســامت اداری ،عدالــت محــوری ،پاســخگو بــودن بــه مــردم ،ســامت
روانــی جامعــه ،حفاظــت از منابــع طبیعــی و مدیریــت ایــن منابــع و ...
طــی ســالیان اخیــر و باالخــص  15ســال گذشــته بــا بــی مهــری روبــه
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رو بــوده و بــه تدریــج بــه مفهومــی ســطحی بــدل شــده جامعــه بــه عنــوان مشــتری آن فراینــد تعریــف گردیــده
کــه در بســیاری مــوارد جــز نمایــش پوســته ای از آن چیــز اســت.
دیگــری را شــاهد نیســتیم .هــرگاه ســخن از کیفیــت بــه مدتهاســت کــه دلســوزان و متخصصیــن حــوزه کیفیــت
میــان مــی آیــد شــاید بــرای عامــه مــردم بالفاصلــه مطلــوب نســبت بــه ایــن بــی توجهــی بــه مفهــوم کیفیــت و کنــار
بــودن کاالهــای قابــل لمــس همچــون خــودرو ،مــواد غذائــی ،گذاشــتن تدریجــی آن در تمــام ســطوح و ارکان جامعــه
لــوازم خانگــی و  ...بــرای اســتفاده  ،بــرآورده کــردن نیازهــا هشــدار داده و دردمنــد آن هســتند .باالطبــع نتیجــه ایــن
و انتظــارات ایشــان توســط آن محصــول تداعــی گــردد ،امــا امــر کمرنــگ شــدن تدریجــی کیفیــت در تولیــد محصــوالت
متخصصیــن حــوزه کیفیــت بــه خوبــی مــی داننــد کــه ایــن ملموســی اســت کــه مــی تــوان آن را بــه عنــوان نمــادی از
مفهــوم بــه عنــوان یــک اصــل زیربنائــی جامعــه بــرای رشــد بــی کیفیتــی در همــه ابعــاد جامعــه تلقــی نمــود.
و توســعه تلقــی گردیــده و ناظــر بــر همــه فعالیــت هــا و کیفیــت یــک مفهــوم فانتــزی نیســت .کیفیــت شــرط الزم
اقداماتــی اســت کــه در تمــام ســطوح جامعــه در حــال انجــام بــرای ادامــه حیــات هــر صنعــت ،ســازمان ،نهــاد دولتــی و
مــی باشــد.کیفیت بــه معنــای اطمینــان از تطبیــق خروجــی یــا غیــر دولتــی ،حکومــت و حتــی هــر جامعــه اســت و کــم
یــک فراینــد بــا نیازهــا و انتظــارات مشــتریان آن فراینــد مــی توجهــی بــه آن عواقــب و خســارت هــای جبــر ان ناپذیــری
باشــد و بــرای دسترســی بــه ایــن مهــم چــاره ای جــز طــرح را بــرای افــراد فعلــی یــک جامعــه و نســل هــای آینــده بــه
ریــزی اثربخــش و کارای فرایندهــا نمــی باشــد و ایــن در کل همــراه مــی آورد و از طرفــی کیفیــت نیــز جــز در ســایه
بــه مفهــوم تمرکــز جامعــه بــر اداره امــور بــر مبنــای اصــول توجــه بــه مدیریــت علمــی حاصــل نخواهــد گردیــد.
علمــی مدیریــت و اســتفاده از مدیــران نخبــه ،مشــاوران و امیــد آنکــه روز ملــی کیفیــت در ســال جــاری بســتری فراهم
متخصصــان زبــده حــوزه مدیریــت اســت ،ضرورتــی کــه نمایــد تــا در کنــار مراســم جشــن و تقدیــر از زحمــت کشــان
متاســفانه دولتمــردان مــا روز بــه روز بیشــتر از آن فاصلــه ایــن حــوزه ،توجــه مســئولین بخــش دولتــی و خصوصــی
بــه بحرانــی کــه بــه دلیــل فراموشــی تدریجــی کیفیــت در
مــی گیرنــد.
هنگامــی کــه راجــع بــه توســعه مفهــوم کیفیــت در جامعــه مجموعــه فعالیــت هــای جامعــه در حــال شــکل گیری اســت
ای بحــث مــی گــردد بــه واقــع موضــوع متمرکــز بــر تطبیــق جلــب گردیــده و از تبدیــل شــدن ایــن بحــران بــه فاجعــه
خروجــی همــه فرایندهــای جــاری آن جامعــه بــا اهدافــی جلوگیــری گــردد ،زیــرا شــاید فــردا بــرای تصمیــم گیــری و
اســت کــه بــر اســاس نیازهــای بخــش هــا یــا همــه افــراد اقدام دیر باشد.
لــذا جامعــه ای مــی توانــد ادعــای توجــه بــه مفهــوم کیفیــت و کیفیــت گرائــی را داشــته باشــد کــه بــا تمرکــز اســتراتژیک
ایــن مفهــوم را از طریــق برنامــه هــای مــدون در تمــام ســطوح جــاری نمــوده و فرهنــگ کیفیــت و کیفیــت خواهــی را در
تمــام آحــاد مــردم گســترش دهــد ایــن یعنــی کیفیــت در :
● خدمات رفاهی
● ورزش حرفه ای
● خدمات دولتی
● ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
● حفظ محیط زیست
● تصمیم گیری و اجرای تصمیات دولتمردان
● ارائه خدمات آموزشی
●خدمات امنیتی و قضائی
			
● صنعت و تولید
			
●خدمات شهری
و بسیاری دیگر از فرایندهای جاری یک جامعه.
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موضــوع کیفیــت در کشــور مــا ،مفهــوم یکســان و مشــخصی را
در ذهــن مــردم ایجــاد نمیکنــد .بــه عبارتــی اســتنباط افــراد
مختلــف از جملــه مصرفکننــدگان از موضــوع کیفیــت بــا هــم
یکســان نیســت یــا دســت کــم بایــد گفــت که شــفاف نیســت.
از دیــد مــا ،کیفیــت متــرادف کلمــه «خــوب» اســت .اگــر
«خــوب» را در ذهــن تعریــف کنیــد ،بــه ایــن ســوال میرســید
کــه «خــوب» بــرای چــه کســی و بــرای چــه کاری؟ بــر همیــن
اســاس ،ذهنیتــی ایجــاد میشــود کــه مــا را بــه ســمت تعریــف
جامعتــری از «خــوب» هدایــت میکنــد .در تعریــف کلمــه
«خــوب» بــه ایــن نکتــه میرســیم کــه «خــوب» یعنــی بــرای
مصرفــی کــه داریــم مناســب باشــد .عــاوه بــر آن قیمــت کاال
یــا خدمــت «خــوب» هــم بایــد «خــوب» باشــد کــه ایــن الزاماً
بــه معنــی گــران یــا ارزان نیســت .طبیعــی اســت کــه از یــک
محصــول ،مســاله در دســترس بــودن و دوام آن هم مــورد توجه
اســت .ایــن ســه عامــل ،عواملی هســتند کــه در مرحلــه اول به
آن توجــه میشــود .مصرفکننــده هــم در مقابــل کلمــه
«خــوب» ایــن مســاله را حــس میکنــد .در ایــن میــان
امــا عامــل دیگــری هــم در میــان اســت کــه ممکن اســت
مصرفکننــده کمتــر آن را حــس کنــد و آن« ،خالقیــت»
اســت .ذهــن انســان پویاســت و بــه دنبــال تغییــر .یعنــی
محصولــی کــه ممکــن بــود زمانــی مناســب و محبــوب
مصرفکننــده باشــد ،حــاال بایــد قــدری تغییــر کنــد و
بــا خالقیــت همــراه شــود تــا همــان محبوبیــت قبــل را
داشــته باشــد .نــوآور بــودن از دو منظــر ارزش دارد؛ اولیــن
منظــر انطبــاق بــا فنــاوری روز و دیگــری ،مســاله تامیــن
ســلیقههای تنوعطلــب مصرفکننــده اســت .یعنــی یــک
محصــول در بســتر زمــان بایــد بــه صــورت مــداوم خــود
را بهبــود بخشــد .بــر همیــن اســاس ،مســاله مرغوبیــت،
قیمــت ،زمــان و خالقیــت عواملــی هســتند کــه فراهــم
شــدن آنهــا ،رضایــت مشــتری را هــم تامیــن میکنــد .در
هــر حــال کیفیــت ایــن عوامــل پیچیــده ســازنده کیفیــت
زندگــی همــه ماســت کــه متخصصــان کیفیــت در تدوین
برنامههــای توســعه تقریب ـاً هیــچ نقشــی ندارنــد و نحــوه
توانمندســازی عوامــل پیچیــده و تعامــات آنهــا توســط
کســانی تحلیــل میشــود کــه حتــی تعریــف کیفیــت را
نیــز بــه خوبــی نمیدانند.شــاید اکنــون بهتــر بتوانیــم بــه
وضعیــت برنامهریزیهــای ملــی خویــش نگاهــی دوبــاره
کنیــم و در آن تاملــی هرچنــد کوتــاه داشــته باشــیم.

کســانی میخواهنــد کیفیــت زندگــی مــا را بهبــود
ببخشــند کــه چیــزی از کیفیــت و نحــوه مدیریــت آن
و همچنیــن احاطــهای بــر علــم مدیریــت کیفیــت بــه
عنــوان مهمتریــن و قدیمیتریــن چالــش علــم مدیریــت
ندارنــد .جالــب اینجاســت کــه حتــی متخصصــان علــوم
مدیریــت نیــز در ایــن زمینــه نقطهضعفهــای فــراوان
دارنــد .یعنــی نقدهــای ابتدایــی را بایــد بــه خــود ایــن
افــراد وارد کــرد .بــاور اینکــه کیفیــت و نحــوه مدیریــت
آن در همــه حوزههــا از جملــه حوزههــای فرهنگــی،
اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی ،مهمتریــن
چالــش کشــور بــرای تولیــد ثــروت اســت ،در نــزد
اقتصاددانــان کام ـ ً
ا ناشــناخته و غریــب اســت .در حالــی
کــه در برنامهریــزی ملــی توســعه همچنــان کارشناســان
آمــار و اقتصــاد بــا بررســی شــاخصهای محــدود کالن
و بــدون توجــه بــه کیفیــت در همــه امــور بــه تحقــق
برنامههایــی میاندیشــند کــه هیــچگاه محقــق نشــده
اســت .در حقیقــت بهجــای توجــه بــه اصــل مســاله
کــه کیفیــت از رهگــذر آن میتوانــد تحقــق یابــد ،بــه
حاشــیه پرداختــه میشــود .بررســیها نشــان میدهــد
مهمتریــن نقطهضعــف مــا در کیفیــت برنامهریــزی،
پایــش و اندازهگیــری نهفتــه اســت .نظــام برنامهریــزی
توســعه بیکیفیــت و بیتوجــه بــه نیازهــای ذینفعــان
و در عیــن حــال اجــرای بیکیفیــت همــان برنامههــای
بیکیفیــت و در نهایــت پایــش و اندازهگیریهایــی کــه
کیفیــت زندگــی مــردم بــه عنــوان مهمتریــن خروجــی
برنامهریزیهــای اقتصــادی در آن مشــخص نیســت
موجــب چرخــه معیــوب تدویــن و اجــرای برنامههــای
توســعه بیکیفیــت شــده اســت.
بــا اطمینــان تقریبــاً زیــاد میتــوان از هماکنــون
پیشبینــی کــرد کــه برنامــه توســعه ششــم بــا وضعیتــی
کــه در شــرایط فعلــی در حــوزه کیفیــت داریــم ،بیــش از
 ۲۰درصــد اجــرا نخواهــد شــد و نــرخ رشــد اقتصــادی در
طــول برنامــه از پنــج درصــد (در بهتریــن حالــت) بهطــور
متوســط باالتــر نخواهــد رفــت کــه آن هــم احتمــاالً ربطی
بــه مفــاد برنامــه توســعه نخواهــد داشــت چــرا کــه گــره
اصلــی آن را بایــد در موانعــی دانســت کــه پیشــتر بــه آن
اشــاره کــردم.

مدیریت کیفیت و  CSRابزاری برای
دستیابی به برتری و پایداری سازمان

تایماز سید مصطفایی
رییس هیئت مدیره شرکت همراه مدیریت آرمانی
و دبیر جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران
امــروزه بــرای تعریــف ( CSRمســئولیت اجتماعــی
شــرکتی) از مفاهیــم متعددی اســتفاده می شــود ،مســئولیت
اجتماعــی ،شــهروندی ســازمانی ،عملکــرد اجتماعــی ،کســب
و کار پایــدار و مســئوالنه و یــا کارآفرینــان مســئولیت دارنــد
بــر روی  3موضــوع انتظــارات ،اهــداف و ارزش هــای جامعــه
تمرکــز کننــد (  .) Bowen 1953در ارتبــاط بــا بررســی
 CSRو نظریــه هــای ســازمانی ،جامعــه شناســان بــه
مفهــوم مشــروعیت و همبســتگی ســازمان و جامعــه رســیده
انــد بنابرایــن  CSRبــه عنــوان یــک ســاختار اجتماعــی
نظریــه ای اســت کــه نمــی تــوان نســبت بــه آن بــی تفــاوت
بــود .چشــم انــداز و مفهــوم  CSRدر کســب و کار بــه
مــرور توســعه پیــدا کــرد و اصــول مســئولیت اجتماعــی در
ســطح نهــادی ،ســازمانی و فــردی تحــت عنــوان فرآیندهــای
پاســخگویی اجتماعــی ،ارزیابــی محیطــی و مدیریــت ذی
نفعــان و موضوعــات مهــم تعریــف گــردد و خروجــی هــای
 CSRبــه عنــوان اثــرات اجتماعــی برنامــه هــا و سیاســت
هــای ســازمان مطــرح شــد (  .) Wood 1991ایــن مفهوم
مشــابه تعریــف  CSRدر حــال حاضــر و دربرگیرنــده ابعــاد
اصلــی آن مــی باشــد .اواخــر قــرن  ، 20نظریــه  CSRبــه
پایــداری ســازمانی مرتبــط گردیــد و بیشــتر مــورد توجــه
قــرار گرفــت .پایــداری تنهــا بــه معنــای پایــداری زیســت
محیطــی نیســت .کمیســیون مســئولیت اجتماعــی اتحادیــه
اروپــا (  CSR )2006را بــه عنــوان مفهومــی کــه بواســطه
آن شــرکتها ،اجتمــاع و محیــط زیســت ادغــام گردیــده و در
اقدامــات و تعامــات بــا ذی نفعــان بــر پایــه فعالیــت هــای
داوطلبانــه نمــود پیــدا مــی کنــد .اصــل داوطلبانــه نشــان
مــی دهــد کــه اصــول  CSRبایــد بخشــی از ارزش هــا،
سیاســت هــا و اهــداف کلــی ســازمان باشــد تــا بــه فرهنــگ
و تعهــد مدیریــت و کارکنــان تبدیــل گــردد.
●  CSRو کیفیت
حلقــه گــم شــده  CSRو کیفیت(اتصــال و منبــع
قدرتمنــدی اســت کــه توجــه زیــادی بــه آن نشــده اســت)
ابزارهــای کیفیــت متفاوتــی بــه منظــور کاهــش فرآیندهــا،
کاهــش ضایعــات ،بهبــود بهــره وری و کارایــی در صنعــت

شــناخته شــده انــد ولیکــن در فضــای کســب و کار مفهــوم
و رویکــرد  CSRبطــور گســترده ای شــناخته نشــده اســت.
بخــش عمــده ای از آنچــه مــا تحــت عنــوان پایــداری مــی
نامیــم ریشــه عمیقــی در کیفیــت دارد .محققــان نبــز بــه
تغییــرات وســیع در مفهــوم کیفیــت اشــاره نمــوده انــد و
اثبــات شــده کــه مفهــوم کیفیــت در حــال حرکــت بــه
مرحلــه جدیــدی اســت .در ایــن ارتبــاط ارزیابــی و نظــارت
بــر یکســری از مراحــل ســازمان فراتــر رفتــه و تاکیــد بــر
گســترش و ادغــام تمــام جنبــه هــای مدیریــت ســازمانی
وجــود دارد کــه بــه عنــوان دیــدگاه " ســهام داران دربــاره
نظریــه کیفیــت " تعریــف مــی شــود.
شــواهد نیــز نشــان مــی دهــد اصــول  CSRبــه خوبــی
در سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت ادغــام شــده اســت .از
طرفــی  CSRنیــز بــا تمرکــز بــر بهــره وری انــرژی ،ارزیابــی
و ســنجش زنجیــره تامیــن ،مشــارکت تامیــن کننــدگان،
کاهــش ضایعــات و تمرکــز بــر ارزش مشــتری دارد کــه از
چالــش هــای قدیمــی در ارتبــاط بــا مدیریــت کیفیــت بــوده
و در راســتای برطــرف نمــودن ایــن چالــش هــا رویکــرد
سیســتمی مدیریــت کیفیــت در ابزارهــای تحلیلــی ســازمان
بــه منظــور بهبــود ســازمان ،محصــوالت و خدمــات ایجــاد
شــده اســت.
پیــاده ســازی فعالیــت هــای  CSRدر ارتبــاط بــا کارکنــان
در دراز مــدت هزینــه هــای ســازمان را کاهــش مــی دهــد،
وفــاداری و تعهــد را افزایــش داده و کیفیــت کلــی عملکــرد
فرآیندهــا را بهبــود مــی بخشــد.
سیســتم مدیریــت کیفیــت چارچوبــی بــرای اجــرای
سیاســت ،اســتراتژی ،فعالیــت هــا و فرهنــگ  CSRدر
تمامــی ســطوح مدیریــت ایجــاد مــی کنــد کــه پایــه ای
اســت بــرای سیاســت هــای توســعه پایــدار ،تعهــد کارکنــان،
مدیریــت و بهبــود مســتمر عملکــرد.
کلیــد موفقیــت ســازمان ترکیبــی از تمرکــز بــر کیفیــت در
ســطوح فرآینــدی و پیــروی از نیازهــای ذی نفعــان و جامعــه
در راســتای رفــاه اجتماعــی بــرای خلــق ارزش مــی باشــد.
هــم  CSRو هــم کیفیــت مــی خواهنــد در نهایــت بــه یــک
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نقطــه برســند :جلوگیــری از شکســت هــای شــرکت ناشــی
از شکســت هــای مدیریتــی و حاکمیتــی ،ولیکــن در هر دو
موضــوع شــباهت هــا و تفــاوت هایــی وجــود دارد.
نقاط اشتراک کنترل کیفیت و : CSR
هنگامیکــه مدیریــت پیشــگیرانه کیفیــت وجــود دارد
 CSRمطــرح مــی شــود بــه عنــوان مثــال در فعالیــت
هــای مربــوط بــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای و
یــا نظــارت بــر فاضــاب ،پســماندها و زبالــه هــای دفعــی .
هماننــد  ،CSRکیفیــت بــر پایــه ای از ارزش هــا و
باورهاســت .ماننــد " داشــتن ســال کاری بــدون آســیب
" و یــا " زبالــه صفــر" " ،مدیریــت هزینــه هــای خارجــی
" و " تقویــت ارتبــاط بیــن کارکنــان و مدیریــت " کــه در
دنیــای امــروز ایــن مســائل بــا محدودیــت و نگرانــی هــای
روبــرو اســت.
 CSRنیــز هماننــد کیفیــت تمرکــز بســیاری بــر جامعــه
دارد چــرا کــه نــه تنهــا "رضایــت مشــتری" بــر عملکــرد
ســازمان تاثیــر گــذار اســت بلکــه "بهبــود کیفیــت زندگــی
کاری" و "بهبــود رضایــت کارکنــان" نیــز بــر آن بــی اثــر
نیســت.
تفاوت  CSRبا کنترل کیفیت :
 CSRبــه دنبــال کاهــش هزینــه هاســت در حالیکــه
کیفیــت بــر " مطابــق بــودن " اســتفاده یــا عــدم اســتفاده،
تجزیــه و تحلیــل اثــرات و رفــع نقــاط گیــر فرآیندهاســت
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کیفیــت و  CSRکامــا
همگــرا مــی باشــد .ایــن اهمیــت در ارتبــاط بــا انتشــار
 ISO26000کــه اســتانداردی در مــورد مســئولیت
اجتماعــی اســت  ،تقویــت گردیــده اســت ISO26000 .
عاملــی بــرای تعییــن چالــش هــای اســتراتژیک ،حکومتــی
و رهبــری بــرای هدایــت عملیــات ،بهبــود عملکــرد و
دســتیابی بــه پایــداری و نتایــج آن اســت .ایــن اســتاندارد
ارتبــاط عمیــق و ریشــه ای بیــن افــراد و سیســتم هــای
مدیریــت کیفیــت بــا ارائــه راهنمایــی هایــی بــرای حقــوق

بشــر ،حقــوق کار ،شــیوه هــای تجــارت عادالنــه ،مســائل
مربــوط بــه مصــرف کننــدگان و توســعه جامعــه ایجــاد
نمــوده اســت.
در بطــن هــر دو موضــوع احتــرام بــه فــرد ،صداقــت و
شایســتگی وجــود دارد.
نتیجه گیری و رهنمودهایی برای مدیریت : CSR
ادغــام  CSRدر سیاســت هــا و فعالیــت هــای شــرکت
باعــث بهبــود کیفیــت فرآیندهــا مــی گــردد .افزایــش رفــاه
کارکنــان از دیگــر نتایــح حاصــل از ایــن تلفیــق اســت
و ایــن امــر حفــظ وفــاداری کارکنــان بــه ســازمان ،بــه
حداقــل رســاندن جابجایــی کارکنــان و پایــداری بلنــد
مــدت را بــه دنبــال دارد.
مدیریــت کیفیــت بــه عنــوان پایــه و کاتالیــزوری بــرای
توســعه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی و نهادینــه نمــودن
آن موثــر مــی باشــد.
در زیــر رهنمودهایــی بــرای مدیریــت پایــدار توصیــه
میشــود:
 -1بنــگاه هــا بایــد یــک اســتراتژی بــرای مدیریــت پایــدار(
مســئولیت اجتماعــی) آمــاده کنند.
 -2اســتراتژی هــای بنــگاه در مدیریت،ســازماندهی و
عملیــات هــای کســب و کار گنجانــده شــود.
 -3بنــگاه هــا بــر اســاس ارزیابــی ریســک،ماتریس اهمیــت
خــود را تشــکیل دهنــد.
 -4بنــگاه هــا ذینعانشــان را در فرایندهــای بهبــود
اجتماعــی و زیســت محیطــی دخیــل دهنــد.
 -5بنــگاه هــا همــه تــاش ها،دســتاوردها و ریســک
هــای مداومشــان را بــه نحــو صادقانــه و قابــل اســتناد
بــه مشــتریان،مصرف کننــدگان وو ذینفعــان دیگــر اطــاع
دهنــد.
 -6بنگاههــا گــزارش جامــع مســئولیت اجتماعــی () GRI
را تهیــه و در دســترس همــگان قــرار دهنــد.
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>>> گزارش پژوهشی:
روز جهانی استاندارد
ايــران در طــي چنــد ســال
اخيــر دســتاوردهاي زيــادي
در زمينــه اســتانداردهاي
بيــن المللــي داشــته اســت.
اســتاندارد و اســتاندارد ســازی
از ارکان اساســی پیشــرفت در
صنایــع مختلــف مــی باشــند.
پژوهش خبری  //علي قنبري شیرسوار
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چهاردهــم اکتبــر ســال  ۱۹۴۷در نشســت رؤســای مؤسســه
هــای اســتاندارد بیســت و پنــج کشــور در لنــدن شــکل
>>> چکیده گزارش پژوهشی:
گرفــت .از ســال  ،۱۹۷۰چهاردهــم اکتبــر برابــر بــا  ۲۲مهــر
• از ســال  ،1970چهاردهــم اکتبــر برابــر بــا  22مهــر بــه نــام بــه نــام روز جهانــی اســتاندارد تعییــن و نامگــذاری شــده
اســت .ایــن ســازمان غیــر دولتــی در ژنــو اســت و بهدلیــل
روز جهانــی اســتاندارد تعییــن و نــام گذاری شــد.
ایــن کــه اســتانداردهای ایــن مؤسســه تبدیــل بــه قوانیــن
• روز جهانــی اســتاندارد در ســال  2018بــا شــعار
میشــود از بیشــتر ســازمانهای غیردولتــی قدرتمندتــر
«اســتانداردهای بیــن المللــی و چهارمیــن انقــاب صنعتــی»
اســت .امــروزه نزدیــک بــه  163کشــور عضــو ایــن ســازمان
برگــزار مــی شــود.
هســتند کــه ایــران نیــز یکــی از آنهاســت.
• رتبــه ايــران در ســازمان جهانــي اســتاندارد از ميــان 163
کشــور بــه جايــگاه  23ارتقــاء يافــت.
>>> تاریخچه تشکيل سازمان ملي استاندارد
• فعاليتهــاي ســازمان ملــي اســتاندارد ايــران در پنــج
حــوزه استانداردســازي ،ارزيابــي انطبــاق ،انــدازه شناســي ،در ســال  ۱۳۰۴شمســی اولیــن حرکــت مــدون در ارتبــاط بــا
تاييــد صالحيــت و فعاليــت هاي پژوهشــي اســتاندارد تعريف اســتاندارد و اســتاندارد نویســی در ایــران بــا تصویــب قانــون
اوزان و مقیــاس هــا آغــاز گردیــد .در ســال  ۱۳۳۲بصــورت
مــي شــود.
• ســازمان ملــی اســتاندارد در حــال حاضــر بــا عضویــت در یــک اداره آزمایشــگاهی زیــر نظــر اداره بازرگانــی تأســیس
ســازمان هــای بینالمللــی  ISO، OIML، CODEX،IECو گردیــد کــه در زمینــه کنتــرل کاالهــای وارداتــی ،صادراتــی
 BIPMو ســازمان هــای منطقــه ای  RISCAMو  SMIICدر و تولیــدات داخــل کشــور فعالیــت نمایــد .در ســال ۱۳۳۹
فعالیــت هــای تدویــن اســتاندارد ایــن ســازمان ها مشــارکت قانــون " اجــازه ت ُاســیس موسســهاســتاندارد ایــران " در
شــش مــاده بــه تصویــب مجلــس وقــت رســید .در ایــن ســال
مــی نمایــد.
پژوهــش خبــری صداوســیما :اســتاندارد ،از اصــول علــم و ایــران رســماً بــه عضویــت ســازمان بینالمللــی اســتاندارد
فــن آوری اســت کــه در پیشــرفت صنعــت و اقتصــاد نقــش پذیرفتــه شــد.
بهســزایی دارد .اســتاندارد قواعــد ،مقــررات و نظــام هایــی در ســال  ۱۳۴۹قانــون مــواد الحاقــی بــه قانــون موسســه
مبتنــی بــر نتایــج علمــی ،فنــاوری و تجربــه هــای بشــری اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران شــامل هفــده
اســت کــه بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی ،وحــدت رویــه ،مــاده و دو تبصــره بــه تصویــب مجلســین وقــت رســید.
افزایــش میــزان تفاهــم ،تســهیل ارتباطــات ،توســعه صنعــت ،در ســالهای ۱۳۵۳تــا ۱۳۷۱تنهــا مــورد بااهمیــت انتقــال
صرفــه جویــی در اقتصــاد ملــی و حفــظ ســامت و ایمنــی موسسهاســتاندارد از وزارت اقتصــاد و دارایــی بــه وزارت
صنایــع و معــادن میباشــد .در ســال  ۱۳۷۱قانــون اصــاح
عمومــی بــه کار م ـیرود.
اندیشــه تشــکیل ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد در قوانیــن و مقــررات موسس ـ ه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی

ایــران از تصویــب مجلــس شــورای اســامی گذشــت.
همچنيــن در اســفند  1394طــرح تاســيس ســازمان ملــي
اســتاندارد کــه دارای  5فصــل و  61مــاده بــوده در مجلــس
شــوراي اســامي بــه تصويــب رســيد.
>>> استانداردهای بین المللی تضمین کننده تغییر مثبت
امــروزه جامعــه بیــن الملــل بــا تغییــر بازارهــای جهانــی و
لــزوم رفــع متــوازن چالــش هــای اقتصــاد کالن همــراه بــا
درخواسـتهای اضطــراری بــرای پاســخی جــدی بــه تغییــرات
آب و هوایــی مواجــه اســت .در ایــن محیــط پیچیــده ،اســتانداردهای
بیــن المللــی بــا تشــریح مشــخصات و ویژگــی هایــی کــه توانایــی
گشــودن بازارهــای جهانــی را دارنــد ،بــا ایجــاد توانمنــدی در محیــط
هــای تجــاری ،شــتاب فزاینــده در گســترش رشــد اقتصــادی و کمک
بــه تعدیــل و تنظیــم آب و هــوا ،ابزارهــای موثــری در هدایــت بــه
ســوی تغییــر مثبــت مــی باشــند .اســتانداردهای بیــن المللــی
حاصــل اجمــاع نظــرات کارشناســان برجســته در بخــش هــای
صنعــت اعــم از آب و بــرق و انــرژی و کارآیــی انــرژی در حمــل و
نقــل ،سیســتم هــای مدیریــت ،تغییــرات آب و هوایــی ،بهداشــت و
درمــان ،ایمنــی و فــن آوری ارتباطــات و اطالعــات هســتند.
>>> منافع استاندارد سازی:
منافــع بــرای ســازمان هــا :ســازمان هایــی کــه بــه پیــاده ســازی
اســتانداردها مــی پردازنــد ،مــی تواننــد از طریــق آگاهــی یافتــن از
نیازهــای کار و محصــول و بــازار ،عملکــرد خــود را بهبــود بخشــیده و
در نتیجــه ســهم خــود را نیــز در بــازار افزایــش دهنــد.
منافــع بــرای مصــرف کننــده :مصــرف کننــدگان ،محصــوالت
اســتاندارد شــده را بــا کیفیــت و قیمــت بهتــر و اطمینــان بیشــتر
از مولفــه -هــای مختلفــی کــه برایشــان کاربــرد دارد ،اســتفاده مــی
کننــد .لــذا نــه تنهــا کیفیــت خــود محصــول اســتاندارد شــده ،بلکــه
نگهــداری و خدمــات پــس از فــروش آن نیــز بــرای مصــرف کننــده
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .همچنیــن کاهــش ریســک عــدم
شــناخت محصــول از دیگــر منافــع استانداردســازی مــی باشــد.
منافــع بــرای جامعــه :حفــظ ســامت و بهداشــت جامعــه ،اســتفاده
بهینــه ،اثربخشــی و کارایــی ،یکــی دیگر از تاثیرات اســتاندارد ســازی
بــوده کــه منافــع آن متوجــه جامعــه مــی باشــد .همچنیــن موازیــن
زیســت محیطــی و پیشــگیری از آلودگــی از مقولــه هایــی هســتند
کــه در هــر اســتاندارد مرتبــط بــا محصــول دیــده مــی شــود.
>>> سطوح مختلف استانداردسازی
استاندارد سازی در چهار سطح انجام می شود :

اســتانداردهای کارخانــه ای :ایــن اســتانداردها توســط کارخانــه هــا و
یــا تولیدکننــدگان بــه منظــور اســتفاده در همــان واحــد تدویــن می
شــوند .البتــه در کشــورهای توســعه یافتــه اســتانداردهای کارخانــه
ای از کیفیــت و کارایــی باالیــی برخوردارنــد و توســط ســازمان ملــی
اســتاندارد کشــور ذیربــط بــه عنــوان اســتاندارد ملــی پذیرفتــه مــی
شــوند.
اســتانداردهای منطقــه ای :در هــر منطقــه ای از جهــان ممکــن
اســت چنــد کشــور همجــوار بــرای ایجــاد تســهیالت در امــر
صــادرات و واردات خــود اقــدام بــه تدویــن اســتانداردهای مشــترک
نماینــد .ماننــد اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا کــه توســط کشــورهای
عضــو اتحادیــه اروپــا تدویــن مــی شــوند و قابــل قبــول بــرای همــه
ایــن کشــورها هســتند.
اســتانداردهای ملــی :اســتانداردهایی هســتند کــه در هــر کشــور
توســط ســازمان متولــی استانداردســازی تدویــن مــی شــوند .در
تدویــن ایــن اســتانداردها ،تولیــد کننــدگان ،مصــرف کننــدگان،
صادرکننــدگان ،واردکننــدگان ،نماینــدگان مراکــز دولتــی و تجــاری،
مراکــز پژوهشــی ،دانشــگاه هــا ،مراکــز ارزیابــی انطبــاق مرتبــط بــا
موضــوع اســتاندارد مشــارکت مــی نماینــد .اســتانداردهای ملــی
بایــد تامیــن کننــده حداقــل کیفیــت قابــل قبــول بــرای یــک
فــراورده یــا خدمــت باشــند.
اســتانداردهای بیــن المللــی :اســتانداردهایی هســتند کــه توســط
ســازمان هــای بیــن المللــی اســتاندارد جهــت ســهولت ارتبــاط و
رفــع مشــکالت فنــی تهیــه و تدویــن مــی شــوند .در تدویــن ایــن
اســتانداردها ،تمامــی کشــورها مشــارکت دارنــد.
>>> جمع بندی <<<
ايــران در طــي چنــد ســال اخيــر دســتاوردهاي زيــادي در زمينــه
اســتانداردهاي بيــن المللــي داشــته اســت .اســتاندارد و اســتاندارد
ســازی از ارکان اساســی پیشــرفت در صنایــع مختلــف مــی باشــند.
اســتاندارد ســازی مــدون بــه عنــوان یــک مکانیــزم رســمی،
مبنــای همگرایــی قابــل مالحظــه ای بــا ســطح پیشــرفت صنعــت
و فــن آوری در نقــاط مختلــف جهــان دارد .بنابرایــن جهــت نیــل
بــه اهــداف بــزرگ اقتصــادی و پیشــرفت صنعتــی ،بایــد مقولــه
اســتاندارد و اســتاندارد ســازی و مشــارکت فعــال در تدویــن
اســتانداردهای بیــن المللــی و ملــی مــورد توجــه بیشــتری قــرار
گیــرد .اجــراي اســتانداردها بــه نفــع تمــام مــردم و اقتصــاد کشــور
اســت و باعــث افزايــش صــادرات و فــروش داخلــي و تاميــن ايمنــي
و بهداشــت مصــرف کننــدگان و صرفــه جويــي در وقــت و هزينــه
هــا و در نتيجــه افزايــش درآمــد ملــي و رفــاه عمومــي و کاهــش
قيمــت هــا مــي شــود.
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مراســم بزرگداشــت روز ملــی کیفیــت و اختتامیــه
پانزدهمیــن دوره ارزیابــی ملــی کیفیــت ایــران و تقدیــر
از ســازمان هــای برتــر بــا حضــور رییــس ســازمان ملــی
اســتاندارد ایــران و معاونیــن  ،نایــب رییــس مجلــس شــورای
اســامی ،اعضــای هیــات مدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران ،معاونیــن وزارت آمــوزش و پــرورش ،روســای انجمــن
هــا ،ارزیابــان جایــزه ملــی کیفیــت ایران،اســاتید دانشــگاه و
جمعــی از تولیــد کننــدگان و صنعتگــران  ،ســه شــنبه 22
آبــان  97در اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی
ایــران توســط انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا همــکاری
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران برگــزار شــد.
>>>  7معیــار بــرای اندازهگیــری کیفیــت تهیــه
شــده اســت
در ابتــدای مراســم آقــای مهنــدس بیــات معــاون ارزیابــی
کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا بیــان اینکــه:
مقولــه کیفیــت بهدنبــال نیازهــای فراتــر از استانداردهاســت،
گفــت کــه ســنگ بنــای ارزیابیهــای کیفــی ،مدلهــای
کیفیــت اســت و در همیــن راســتا هفــت معیــار بــرای
کیفیــت تعریــف کردهایــم.
مســلم بیــات معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی
اســتاندارد گفــت :در موضــوع کیفیــت اعتمــاد خیلــی مهــم
اســت ،چــرا کــه ایجــاد فضایــی امــن بــرای کســب و کار
میکنــد .
بیــات تأکیــد کــرد :کیفیــت در محصــول و کاالهــای تولیــد
شــده گــره خــورده و یکــی از ویژگیهــای محصــول بــه
شــمار میآیــد ،بــه ایــن معنــی کــه میــزان پولــی کــه یــک
مشــتری تمایــل دارد ،بــرای یــک محصــول پرداخــت کنــد،
کیفیــت عنــوان میشــود.
معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد گفــت:
ســازمان جهانــی اســتاندارد ( )isoمیــزان نیازمندیهایــی
کــه یــک مســئول بــه عنــوان خدمــت میتوانــد ارائــه کنــد،

بــه عنــوان تعریــف کیفیــت بیــان میکنــد.
بیــات اظهــار کــرد :در اســتانداردها تمرکــز و دقــت بــر
ویژگیهــای یــک محصــول اســت ،ولــی در کیفیــت دنبــال
فراتــر از اســتانداردها هســتیم.
معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد بــا اشــاره
بــه نقــش یــک مدیــر گفــت :وظیفــه یــک مدیــر رهبــری
اســت و مــا در سیســتمهای کیفیــت بــه دنبــال ایــن
هســتیم کــه بیــن منافــع ســازمانی و جامعــه یــک فضــای
معتدلــی ایجــاد شــود.
بیــات افــزود 7 :معیــار را بــرای کیفیــت تعریــف کردهایــم
و تعــدادی بــه عنــوان معیــار توانمندســازی اســت .مدیــر
و مســئولی اگــر بخواهنــد بخشــنامهای صــادر کننــد ،بایــد
تعامــل خوبــی بــا ذینفعــان برقــرار کنند و ســپس بخشــنامه
صــادر و تصمیــم اتخــاذ شــود ،زیــرا بســیاری از آســیبهایی
کــه در جامعــه مــا ایجــاد میشــود ،بــه دلیــل نداشــتن
ارتبــاط خــوب بــا ذینفعــان اســت.
وی تصریــح کــرد :ارتبــاط خــوب ذینفــع منجــر بــه یــک
رابطــه خــوب در اجتمــاع میشــود و رابطـهای کــه میتوانــد
بــه وفــاداری کارکنــان و افــراد جامعــه منتــج شــود .هــر

کــدام مــا در ایــن چرخــه میتوانیــم نقــش بســیار مهمــی

را ایفا کنیم.
معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد گفــت:
امســال توجــه ویــژه بــه بخــش آمــوزش و پــرورش شــده
اســت و  27هــزار و  750مدرســه در مــدل تعالــی کیفیــت
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بیــش از  4میلیــون نفــر
ساعت روی این موضوع کار شده است.
وی اظهــار کــرد :ایــن مــدل میتوانــد بــه مــا کمــک کنــد
کــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود را بشناســیم 9 ،هــزار و 250
مدرســه در ســطح اســتان شناســایی میشــوند و بــر حســب
امتیــازات در نهایــت  417مدرســه در ســطح کشــور
ارتقــا مییابــد کــه پــس از پایــش نهایــی  125مدرســه
موفــق میشــوند کــه بــه عنــوان ممتــاز شــناخته شــوند.
بیــات گفــت :در نهایــت هــم دو مدرســه انتخــاب کــه امــروز
از آنهــا تقدیــر میشــود ،همچنیــن در بیــن واحدهــای
صنعتــی  8واحــد و در حــوزه ارتباطــات از  5واحــد و در
مجمــوع از  25واحــد بنــگاه از لحــاظ تعریــف عمومــی
موفــق میشــوند تــا گواهــی اهتمــام و تندیــس جایــزه ملــی
کیفیــت کشــور را دریافــت کننــد.
>>> انتظارات جامعه فراتر از کیفیت کنونی کاالها است
در ادامــه ایــن مراســم فرزیــن انتصاریــان رییــس انجمــن

انتصاریــان ادامــه داد :بــه مــوازات ایــن اقــدام هــا ،فعالیــت
هــای دیگــری نیــز در زمینــه توســعه مدیریــت توســعه
کیفیــت در ســطح کالن بــه انجــام رســیده کــه مهمتریــن
آنهــا انجــام پژوهشــی بــرای مرکــز پژوهــش هــای مجلــس
بــوده کــه پــس از چهــار ســال ،بــه تدویــن و تصویــب قانــون
جدیــد اســتاندارد در کشــور منجــر شــده اســت.
وی گفــت :ایــن قانــون با نــام «تقویــت و توســعه اســتاندارد»
بــه دولــت ابــاغ شــده کــه یکــی از ابزارهــای اساســی بــرای
توســعه کیفیــت در کشــور محســوب مــی شــود.
ایــن مســئول ادامــه داد :واگــذاری نظــارت بــر اجــرای
اســتاندارد بــه مــردم ،از جملــه رویکردهــای نویــن
استانداردســازی اســت کــه مکمــل آن «قانــون حمایــت از
حقــوق مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان» اســت.
وی بیــان داشــت :در رویکــرد نویــن استانداردســازی،
حکومــت از برخــورد مســتقیم فاصلــه میگیــرد و تنهــا بــه
سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و نهادســازی میپــردازد،
همچنیــن قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده جــاری
مــی شــود.
انتصاریــان تاکیــد کــرد :قانــون تقویــت و توســعه نظــام
اســتاندارد تکلیــف قانونــی بــرای توســعه نظــام منــد کیفیــت
در ســطح کالن اســت.
رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت افــزود :بهبــود کیفیــت بــه
معنــای توســعه بنگاههــا و در نهایــت توســعه اقتصــادی بــوده
و محــور توســعه اقتصــادی و اجتماعــی اســت .البتــه زمانــی
مــی توانیــم بــه توســعه کیفیــت امیــدوار باشــیم کــه کیفــی
ســازی در ســطح اقتصــاد کالن رخ دهــد.

>>> سرپرســت معاونــت آمــوزش متوســطه وزارت
آمــوزش و پــرورش از دریافــت جایــزه ملــی کیفیــت
از ســوی  ۱۲۵مدرســه در اولیــن ســال اعطــای
جایــزه ملــی کیفیــت خبــر داد.
سرپرســت معاونــت آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و
مدیریــت کیفیــت ایــران اظهــار داشــت :زیرســاخت هــای پــرورش در ایــن همایــش بــا تبریــک روز ملــی کیفیــت
کنونــی کشــور در موضــوع کیفیــت جــاری نیســت کــه یکــی
از آنهــا نظــام استانداردســازی اســت؛ در حالــی کــه ایــن
نظــام در  2دهــه اخیــر در جهــان متحــول شــده ،امــا در
ایــران همچنــان قدیمــی مانــده اســت.
وی اضافــه کــرد :ایــن انجمــن بــرای توســعه زیرســاخت
هــای کیفیــت و بهتــر شــدن وضعیــت آن در همــه ســازمان
هــا ،اقــدام هایــی انجــام داده کــه از جملــه «معرفــی
اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت ،طراحــی مــدل ارزیابــی
ملــی کیفیــت و برگــزاری  15دوره جایــزه ملــی کیفیــت»
اســت.
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گفــت« :امســال اولیــن ســالی اســت کــه جایــزه ملــی
کیفیــت بــه واجــدان شــرایط اعطــا میشــود و ایــن افتخــار
مهمــی اســت و ایــن اتفــاق را بــه معــاون رییسجمهــوری
و رییــس ســازمان اســتاندارد و مدیــران مدارســی کــه
توانســتهاند واجــد ایــن جایــزه شــوند ،تبریــک میگویــم.
عبدالرســول عمــادی ادامــه داد ۱۲۵« :مدرســه مــا امســال
واجــد شــرایط کســب ایــن جایــزه شــدهاند کــه امــروز از
تعــداد  ۱۰مدرســه بــه صــورت نمادیــن تقدیــر
میشــود و امیدواریــم در برنامــه مفصلــی از همــه ۱۲۵
مدرســه تقدیــر کنیــم.
او افــزود« :یقیــن داریــم اگــر مــدارس مــا کیفــی باشــند
صنعــت و تولیــد مــا هــم بــا شــدت بیشــتری متاثــر از
مــدارس ،ارتقــا پیــدا میکننــد».
عمــادی بــه برنامــه تعالــی مدیریــت اشــاره کــرد و گفــت:
«از ســال  ۱۳۹۰آمــوزش و پــرورش واجــد یــک برنامــه
راهبــری بــه نــام ســند تحــول بنیادیــن شــد .ایــن ســند در
مقیــاس کالن ،شــش زیرنظــام را تعریــف کــرده اســت کــه
نقــش توانمندســازیها را عهــدهدار هســتند .ایــن شــش
زیرنظــام مدیریــت و راهبــری ،پژوهــش و ارزشــیابی ،برنامــه
درســی ملــی ،فضــا و تجهیــزات ،منابــع انســانی ،منابــع مالــی
هســتند کــه بــا اســتفاده از کیفیتبخشــی آموزشوپــرورش
در چارچــوب برنامههــای ایــن  ۶زیرنظــام ،بــه نتایــج و
اهــداف تعلیــم و تربیــت در ســاحتهای تربیتــی ،علمــی و
فناورانــه ،عبــادی ،اعتقــادی ،زیســتی و بدنــی ،حرفـهای و …
دســت پیــدا میکنیــم.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد« :برنامــه راهبــری
ملــی وقتــی در ســطح مدرســه بومیســازی و عملیاتــی
شــد ،نامــش را برنامــه تعالــی مدیریــت مدرســه گذاشــتیم،
ایــن برنامــه همیــن کار توانمندســازی را در درون مدرســه
بــر عهــده دارد .مــدارس در چهــار ســال بــه تدریــج وارد
ایــن برنامــه شــدند .ایــن برنامــه مرتــب ویرایشهــای
جدیــد پیــدا کــرد و تعالــی مرتــب بازبینــی شــد .ایــن برنامــه
توســط ســازمان ملــی اســتاندارد مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت
و خوشــحالیم کــه ایــن برنامــه واجــد دریافــت جایــزه کیفیت
شــد».
عمــادی گفــت« :در ســطح ملــی  ۱۲۵مدرســه واجــد شــرایط
ممتــاز شــدند و امیدواریــم در ســالهای آینــده مــدارس
بیشــتری خیــز بردارنــد و جایــزه کیفیــت را دریافــت
کننــد .در بیــن ایــن مــدارس هــم مــدارس دولتــی و هــم
غیردولتــی وجــود دارنــد امــا عمــده ایــن مــدارس دولتــی و
عــادی هســتند کــه واجــد شــرایط دریافــت جایــزه کیفیــت
شــدهاند .مــن بــه عنــوان مســئول ایــن بخــش ،هفتــه
گذشــته هــم در جلســه شــورای معاونــان وزارتخانــه اعــام

کــردم کــه مــا هــر ســال یکــی از مشــتریان پروپاقــرص
جایــزه ملــی کیفیــت خواهیــم بــود».
او افــزود« :ســال آینــده  ۴۴هــزار مدرســه بــه فراینــد
طــرح تعالــی مدیریــت وارد میشــوند و امیــدوارم گامهــای
بلندتــری را بــه ســوی کیفیــت برداریــم».
>>> افزایــش تولیــد  ۳و صرفهجویــی  ۷برابــری
فــوالد مبارکــه در مصــرف آب
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا اعــام تولیــد نیمــی از فــوالد
ایــران توســط ایــن شــرکت بورســی از

افزایــش  ۳و کاهــش  ۷برابــری تولیــد و مصــرف آب طــی
 ۱۷ســال خبــر داد.
حمیدرضــا عظیمیــان در مراســم روز ملــی کیفیــت گفــت:
فوالدمبارکــه بــا تولیــد بیــش از  ۱۰میلیــون تــن ،نیمــی از
فــوالد ایــران را تولیــد میکنــد و بزرگتریــن بنــگاه صنعتــی
محســوب میشــود کــه بــا ســرمایه اســمی  ۷۵۰۰میلیــارد
تومانــی دارای ارزش روز بــازار ســهام  ۴۵هــزار میلیــارد
تومانــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اختصــاص یــک و ســه درصــد تولیــد
ناخالــص ملــی و بخــش صنعــت بــه "فــوالد" گفــت :ایــن
شــرکت بورســی ســال گذشــته  ۶هــزار میلیــارد تومــان
ســود خالــص داشــت و ســاالنه حــدود هــزار میلیــارد تومــان
مالیــات مــی دهــد و در حفــظ ســهم ۵۰درصــدی بــازار،
بــرای جلــب رضایــت مشــتریان تــاش مــی کند.ایــن مقــام
مســئول ادامــه داد :درحالــی ســال  ۷۰مصــرف آب بــرای
تولیــد حــدود  ۲.۴میلیــون تــن  ۱۶.۴ ،متــر مکعــب بــود
کــه در حــال حاضــر بــا تولیــد حــدود  ۷.۶میلیــون تــن ،
مصــرف آب بــه  ۲.۷مترمکعــب رســیده اســت .بــه عبارتــی
دیگــر در برابــر افزایــش تولیــد  ۳برابــری ،مصــرف آب ۷
برابــر کــم شــده کــه ناشــی از توجــه بــه کیفیــت و مســائل
زیســت محیطــی اســت.عظیمیان بــا اشــاره بــه کســب یکــی
از معتبرتریــن جوایــز بنیــاد کیفیــت جهانــی در اروپــا،

افــزود :بــا توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی و خشکســالی،
بازیافــت آب در صــدر برنامههــا قــرار دارد.
>>> استاندارد تسهیل کننده صادرات است
در ادامــه ایــن مراســم نیــز نیــره پیروزبخــت ؛ رییــس
ســازمان ملــی اســتاندارد گفــت :اســتاندارد تســهیلکننده

صــادرات اســت و راه را بــرای صــادرات کاالهــای باکیفیــت
بــاز گذاشــته و مانــع ورود کاالهــای بیکیفیــت اســت.
نیــره پیروزبخــت امــروز در مراســم روز ملــی کیفیــت بــا
اشــاره بــه تصویــب قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد
گفــت :دولــت یــا حاکمیــت ،تولیــد کننــدگان و مصــرف
کننــدگان بازیگــران اصلــی کیفیــت محســوب میشــوند.
پیروزبخــت بیــان داشــت :دولــت بــا پیوســتن بــه مجامــع
و کنوانســیونهای بینالمللــی میتوانــد بــه کیفیــت
کمــک کنــد .البتــه ممکــن اســت نقــش دولــت در مــواردی
آســیبزا باشــد و آن زمانــی اســت کــه بنگاههــای دولتــی
بــا بنگاههــای بخــش خصوصــی وارد رقابــت میشــوند.
وی اظهــار داشــت :مؤلفــه دوم کیفیــت جامعــه تولیــد
کننــدگان و ارائــه کننــدگان خدمــت اســت کــه بایــد بــه
عنــوان رکــن عملیاتــی ،انتظاراتــی از ایــن گــروه داشــته
باشــیم.
معــاون رییــس جمهــور افــزود :در شــرایط تحریـم کارآفرینان
میتواننــد عرصــه خوبــی بــرای مبــارزه فراهــم کننــد.
پیروزبخــت در ادامــه بــه ســومین مؤلفــه کیفیــت اشــاره
کــرد و گفــت :مؤلفــه مصــرف کننــدگان هــم از جملــه
مؤلفههایــی اســت کــه کیفیــت میتوانــد داشــته باشــد،
امــا هنــوز مصــرف کننــده مطالبهگــر در جامعــه نداریــم و
بایــد بــه ســمت مطالبهگــری کیفیــت رفــت.
وی اظهــار داشــت :در مجمــوع اگــر بــه اســتاندارد بــه عنــوان
یــک مقولــه تکنیــکال نــگاه شــود ،کیفیــت یــک مقولــه
اقتصــادی اســت.
رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت :بــه عنــوان

مســئول ســازمان اســتاندارد میخواهــم عوامــل غیــر
اقتصــادی بــر مؤلفههــای اســتاندارد تاثیــر نگــذارد و از خــط
قرمزهــا عبــور نشــود.
پیروزبخــت بــا بیــان اینکــه اگــر مفاهیــم جدیــدی کــه وارد
قانــون اســتاندارد شــده رعایــت شــود ،بــه ســمت توســعه
اقتصــادی خواهیــم رفــت .وی اظهــار داشــت :دســتگاهها
بایــد بــه ســمت مقــررات فنــی حرکــت کننــد.
رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد بــا بیــان اینکــه اســتاندارد
مانــع صــادرات نیســت ،بلکــه تســهیلکننده صــادرات
اســت ،گفــت :مــا راه را بــرای صــادرات بــاز گذاشــتهایم و
بــا اســتاندارد کشــور مقصــد هــم میشــود کاالهــا را روانــه
بــازار کــرد.
پیروزبخــت گفــت :خوشــبختانه بــرای اینکــه کاالهــای
صادراتــی ایــران بــه عــراق توســط خــود ایــران کنتــرل شــود،
اقدامــات خوبــی انجــام شــده کــه بــه زودی آن را اعــام
خواهیــم کــرد.
وی اظهــار داشــت :بنابرایــن اگــر مطالبــی بیــان شــده کــه
نظــام اســتاندارد مانــع صــادرات کاال اســت ،در همیــن جــا
میگویــم نظــام اســتاندارد تســهیل کننــده صــادرات و
مانعــی بــرای ورود کاالهــای بیکیفیــت بــه کشــور اســت
>>> شــرکت هــای دولتــی و وابســته بــه نهادهــا
عامــل کوچــک مانــدن بخــش خصوصــی
علــی مطهــری گفــت :در حــال حاضــر ضعــف ایــران بــرای
ورود بــه بازارهــای جهانــی تنهــا مســئله کیفیــت نیســت،
بلکــه ناشــی از کوچــک بــودن بخــش خصوصــی اســت ،زیــرا

بیشــتر بــازار در اختیــار شــرکت هــای دولتــی و وابســته بــه
نهادهــا اســت.
نایــب رییــس مجلــس شــورای اســامی در اختتامیــه
پانزدهمیــن دوره جایــزه ملــی کیفیــت بــا اشــاره بــه اینکــه
از تصویــب قانــون تقویــت اســتاندارد خوشــحال هســتم،
گفــت :در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی هســتیم و جایــزه
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ملــی کیفیــت بــرای امســال معنــای بهتــری پیــدا مــی کنــد.
علــی مطهــری بــا تاکیــد بــر اینکــه کیفیــت کاال از شــرایط
مهــم بــرای حضــور در بــازار جهانــی اســت ،افــزود :یکــی از
مشــکالت مــا حضــور کمرنــگ در بــازار جهانــی بــه ویــژه در
بــازار کشــورهای همســایه اســت،
ایــن در حالــی اســت کــه ترکیــه توانســته ســهم خوبــی از
ایــن بازارهــا داشــته باشــد،در شــرایطی کــه بــا برخــی از ایــن
ملــت هــا مــا پیونــد قــوی تــری داریــم.
او تاکیــد کــرد حضــور در بــازار جهانــی تنهــا متکــی بــه
کیفیــت نیســت ،تصریــح کــرد :ایــن مســئله تاحدودی ناشــی
از ضعــف بخــش خصوصــی اســت ،بــرای نمونــه در زمــان
تحریــم قطــر فرصــت خوبــی بــرای شــرکت هــای ایرانــی
بــود ،امــا تولیدکننــده هــای ترکیــه پیشــی گرفتنــد یــا در
زمــان اختــاف ترکیــه و روســیه ،ســفیر ایــران در روســیه
اعــام کــرد مقــام هــای روســی خواســتار صــادرات شــرکت
هــای ایرانــی بــه روســیه بودنــد ،امــا شــرکت هــای ایرانــی
آمادگــی اجــرای آن را نداشــتند.
مطهــری افــزود :در حــال حاضــر بخشــی از بــازار توســط
شــرکت هــای دولتــی و شــرکت هــای وابســته بــه نهادهــا
تصاحــب شــده و شــرکت هــای خصوصــی کوچــک مانــده
انــد کــه بایــد ایــن مشــکل را حــل کنیــم.

در مراســم روز ملــی کیفیــت از واحدهــای برتــر بــا اعطــای
گواهــی و تندیــس جایــزه ملــی کیفیــت قدردانــی شــد.
در ایــن دوره بیــش از  ۲۷هــزار مدرســه،ارزیابی کیفیــت
شــده انــد و از ایــن میــان در نهایــت  ۱۰مدرســه ،شناســایی
و از آنهــا قدردانــی شــد.
همچنیــن  ۸واحــد صنعتــی و پنج واحــد در زمینــه ارتباطات
و در مجمــوع  ۲۳بنــگاه اقتصــادی از نظــر تعریــف عمومــی
کیفیــت موفــق بــه دریافــت گواهــی اهتمــام و تندیــس جایزه
ملــی کیفیــت کشــور شــدند.

در نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسبت روز ملی کیفیت مطرح شد:

اصالح اساسنامه سازمان حمایت در دستور کار
اوضاع «کیفیت» خوب نیست

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن ؛نشســت خبــری انجمن
مدیریــت کیفیــت ایــران بــه مناســبت روز ملــی کیفیــت و
پانزدهمیــن دوره ارزیابــی جایــزه ملــی کیفیــت ایــران تاریــخ
 20آبــان  97در محــل انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا
حضــور اصحاب رســانه و انتصاریــان ( رییس انجمــن مدیریت
کیفیــت ایــران)  ،شــکرخدایی(نایب رییــس هیــات مدیــره) ،
فــروزان فرد(عضــو هیــات مدیــره انجمــن) و شــیروانی(دبیر
انجمــن) برگــزار شــد.
ایــن نشســت بــا حضــور بیــش از  30رســانه از خبرنــگاران
خبرگــزاری هــای ؛ فــارس -ایرنــا -مهــر -آنــا -ایبنــا -میزان-
اکونومیســت – باشــگاه خبرنــگاران جــوان -فرازنیوز-اقتصــاد
ایــران -آریا-مــوج – روزنامــه هــای ؛ جهــان اقتصاد-دنیــای
اقتصــاد -گســترش صمت-کســب و کار -تعــادل -آســیا-
تجــارت -کارو و کارگــر -کیهــان -فرصــت امروز-صــدای

ملــت -خراســان-نوآوران-قدس-جهان صنعــت -آفتــاب
یزد-وطــن امــروز -و رادیــو از واحــد مرکــزی اخبــار تشــکیل
گردیــد .
>>> رابطه کیفیت و تقویت تولید
فرزیــن انتصاریــان ،رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
در نشســت خبــری روز گذشــته کــه بــه مناســبت روز ملــی
کیفیــت برگــزار شــده بــود ،گفــت :اهمیــت کیفیــت بــر
هیچکــس پوشــیده نیســت .کیفیــت در مرکــز توســعه
اجتماعــی و اقتصــادی هــر کشــوری قــرار دارد.
اگــر کاالی باکیفیــت تولیــد نکنیــم ،مشــتری مناســبی هــم
نخواهیــم داشــت ،اگــر مشــتری نداشــته باشــیم درآمــدی
هــم نخواهیــم داشــت ،اگــر درآمــدی نباشــد ،توســعه
اقتصــادی هــم اتفــاق نخواهــد افتــاد .بــر ایــن اســاس
میتــوان اینطــور نتیجــه گرفــت کــه توســعه اقتصــادی
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رابطــه مســتقیم بــا افزایــش کیفیــت دارد.
رییــس انجمــن بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه وضعیــت
کیفیــت در کشــور چنــدان مناســب نیســت ،در ایــن بــاره
توضیــح داد :مــردم از کیفیــت خودروهــای ســاخت ایــران
چنــدان راضــی نیســتند .کیفیــت صنعــت ســاختمان نیــز
پرس ـشهای گســتردهای را ایجــاد کــرده اســت .بســیاری از
متقاضیــان مســکن و کارشناســان صنعــت ســاختمان امــروزه
ایــن پرســش را مطــرح میکننــد کــه آیــا وضعیــت صنعــت
ســاختمان در کشــوری کــه روی خــط زلزلــه قــرار دارد ،بایــد
اینگونــه باشــد؟
وی دربــاره ایمنــی مســکن و بــه طــور ویــژه مســکن مهــر
گفــت :مشــکل عمــده مســکن مهــر نبــود کیفیــت اســت
کــه نــه در زمینــه ساختمانســازی و نــه در زمینههــای
شهرســازی زیرســاختهای الزم بــر اســاس اســتانداردهای
جهانــی رعایــت شــده اســت.
رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا تاکیــد بــر اینکه
توســعه و رشــد کیفیــت خودبهخــود اتفــاق نمیافتــد،
افــزود :بــرای توســعه کیفیــت دو نــوع اقــدام ضــروری
اســت؛ نخســت اقداماتــی کــه در ســطح بنــگاه تولیــدی
خدماتــی ارائــه میشــود و دوم اقداماتــی کــه بایــد در ســطح
کالن کشــور انجــام شــود .تاکنــون در زمینــه اقداماتــی
کــه کارخانجــات و بنگاههــای تولیــدی و خدماتــی بایــد
انجــام دهنــد صحبتهــای بســیاری شــده و فعالیتهــای

گســتردهای هــم انجــام شــده اســت .در نتیجــه ،شــاهد
توســعه مدیریــت کیفیــت در بســیاری از بنگاههــای
تولیــدی در کشــور هســتیم .بــا ایــن حــال ،اگــر بخواهیــم
موضــوع کیفیــت را فراتــر از بنگاههــای اقتصــادی و تولیــدی
ببینیــم زیرســاختهای مهمــی بــرای توســعه کیفیــت در
کشــور الزم اســت .بــه نظــر میرســد مهمتریــن آنهــا نظــام
استانداردســازی باشــد .تفــاوت عمــده کشــورهای پیشــرفته
از کشــورهای در حــال توســعه تفــاوت نظــام استانداردســازی
آنهــا اســت .ایــن نظــام در ایــران بــا مشــکالت جــدی روبـهرو
اســت.
>>> زیرساختهای مورد نیاز کیفیت
انتصاریــان زیرســاختهای مــورد نیــاز افزایــش و توســعه
کیفیــت در کشــور را برشــمرد و توضیــح داد :بــرای توســعه
کیفیــت در دو ســطح زیرســاخت الزم اســت؛ یکــی در ســطح
خــرد کــه ســطح بنــگاه اســت بــه دیگــری در ســطح کالن
شــامل زیرســاختهای قانونــی و اقداماتــی میشــود کــه
نهادهــای حاکمیتــی بایــد انجــام دهنــد .تاکنــون انجمــن
مدیریــت کیفیــت در زمینــه توســعه زیرســاختهای کیفیــت
بــرای بهتــر شــدن وضعیــت ســازمانها اقدامــات گســتردهای
انجــام داده ،از معرفــی اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت
کمــک بــه ســازمانها اســت بــرای اینکــه بهتــر بتواننــد
موقعیــت خودشــان را شناســایی کننــد .همچنیــن ،طراحــی

مــدل ارزیابــی ملــی کیفیــت و برگــزاری  ۱۵دوره جایــزه
ملــی کیفیــت از جملــه فعالیتهایــی بــوده کــه در زمینــه
گســترش بهبــود ســاختار ســازمانها بــه مدیریــت آنهــا
انجــام شــد.
وی همچنیــن توضیــح داد :بــه مــوازات ایــن اقدامــات،
فعالیتهــای دیگــری هــم در زمینــه گســترش مدیریــت
توســعه کیفیــت در ســطح کالن کشــور هــم شــده کــه
مهمتریــن آنهــا انجــام پژوهــش بــرای مرکــز پژوهشهــای
مجلــس بــوده اســت .ایــن پژوهشهــا پــس از حــدود  ۴ســال
منجــر بــه تدویــن و تصویــب قانــون جدیــد اســتاندارد در
کشــور شــده کــه بــا نــام قانــون تقویــت و توســعه اســتاندارد
بــه دولــت ابــاغ شــده اســت .ایــن قانــون یکــی از ابزارهــای
اساســی بــرای توســعه کیفیــت در کشــور بــه شــمار مـیرود.
در ایــن قانــون مــواردی وجــود دارد کــه در صــورت اجرایــی
شــدن تاثیــر بســزایی بــر توســعه کیفیــت در کشــور خواهــد

داشــت .بــا ایــن حــال ،ایــن موضــوع نیــز آنطــور کــه کشــور
بــه آن نیــاز دارد ،پیگیــری نمیشــود.
لزوم تدوین قانون مقررات فنی
رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا اشــاره بــه نقــش
قانــون تدویــن مقــررات فنــی گفــت :یکــی از ایــن مــوارد
ورود قانــون بــه حــوزه تدویــن مقــررات فنــی اســت کــه در
بیشــتر کشــورهای جهــان مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
همچنیــن ،در قانــون جدیــد بــر رعایــت فلســفه رویکــرد
نویــن استانداردســازی تاکیدهــای بســیاری شــده اســت کــه
جــای امیــدواری دارد .بــه عــاوه در ایــن قانــون ایــن مــوارد
پررنگتــر از قانــون قدیــم لحــاظ شــده اســت .ایــن مــوارد
شــامل تعییــن جایــگاه حاکمیتــی ســازمان بــه عنــوان یــک
نهــاد رســمی دولتــی در ســطح معاونــت ریاســتجمهوری،
جایــگاه نظارتی-تعزیراتــی ســازمان در تدویــن و نظــارت بــر
اســتانداردهای اجبــاری ،جایــگاه افــراد وابســته بــه ســازمان
در شــخصیت ضابــط قانــون ،نظــارت گســتردهتری بــر
تولیــد محصــوالت داخلــی و کاالهــای وارداتــی و صادراتــی
و مســئولیت تدویــن و نظــارت بــر اجــرای راهبــرد ملــی
کیفیــت و هدایــت و نظــارت بــر تدویــن مقــررات فنــی و

اســتانداردهای بخشــی و دســتگاهی میشــود.
وی افــزود :مطــرح کــردن دو ســطح ،فعالیــت حاکمیتــی و
عملیاتــی در قانــون اســت .از جملــه جداشــدن جایــگاه و
وظایــف حاکمیتــی ســازمان از وظایــف عملیاتــی اجرایــی آن
اســت کــه آن هــم بــا توجــه بــه مــواد مختلفــی اســت کــه
در قانــون بــه لــزوم تفکیــک ایــن دو اشــاره شــده اســت.
همچنیــن اشــاره بــه مســتقل دیــده شــدن واحدهــای
عملیاتــی و تمرکــز بــر فرآیندهــای عملیاتــی و پشــتیبانی
و یکپارچــه کــردن آنهــا اســت .مــورد دیگــر ،اســتفاده
از شــرکتهای بازرســی و آزمایشــگاههای همــکار و
کمیتههــای فنــی تدویــن اســتانداردها بــه صــورت شــبکهای
بــوده و ســاختار و ارتبــاط ســازمان بــا ایــن نهادهــا لزومــا از
طریــق ایجــاد روابــط و ســازکارهای اداره کــردن شــبکههای
تخصصــی شــکل میگیــرد.
>>> خوداظهاری ،رویکردی نوین
انتصاریــان بــا اشــاره بــه اســتفاده از شــیوههای جدیــد
ارتقــای کیفیــت در کشــور توضیــح داد :طــرح موضــوع
خوداظهــاری پایــه رویکــرد نویــن استانداردســازی اســت.
ایــن قانــون نیــز بــه حــوزه ارزیابــی انطبــاق و ارزیابــی ملــی
کیفیــت مربــوط میشــود کــه میتوانــد زمینهســاز رشــد
مناســبی در ایــن زمینــه باشــد.
وی افــزود :یکــی از مــواردی کــه در قانــون جدیــد بــه آن
تصریــح شــده و ســازمان را مســئول اجــرا و نظــارت بــر آن
شــناخته اســت موضــوع بســیار پیچیــده و حســاس کیفیــت
کاالهــا و خدمــات تولیــدی ،وارداتــی و صادراتــی و رعایــت
حقــوق مصرفکننــدگان اســت کــه در قانــون قبلــی و
ســاختار فعلــی ســازمان وجــود نداشــته اســت .ایــن موضــوع
وظایــف و مســئولیتهای جدیــد و بســیار جــدی را بــرای
ســازمان ملــی اســتاندارد بــه وجــود مـیآورد کــه در ســاختار
جدیــد بایــد ســازکار مشــخصی بــرای آن پیشبینــی شــود.
بنابرایــن ،تصریــح بــه کفایــت ســاختار موجــود ســازمان
بــرای انجــام اینگونــه وظایــف و مســئولیتها کــه در
جریــان مذاکــرات بــا همــکاران آن معاونــت مطــرح شــده
اســت ،پاســخگوی ایــن بخــش از وظایــف ســازمان نیســت.
>>> استانداردهای پژوهشمحور
رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه
موضــوع دیگــر اســتانداردهای پژوهشمحــور اســت ،توضیــح
داد :در ایــن زمینــه ،قانــون جدیــد بــه جایــگاه پژوهشــگاه
اســتاندارد و آزمایشــگاههای ســازمان نیــز بــه عنــوان
واحدهــای اجرایــی اصلــی اشــاره داشــته و وظایــف بســیار
گســتردهای را بــرای آنهــا تعییــن کــرده اســت .روشــن اســت
کــه استانداردســازی بــا رویکــرد نویــن و انجــام وظایــف
توســعه و نظــارت برکیفیــت و ایمنــی در ســطح کشــور کــه
برعهــده ســازمان ملــی اســتاندارد قــرار داده شــده ،نیازمنــد

25

پژوهــش و تحقیقــات گســترده در همــه زمینههــای
تولیــدی و خدماتــی اســت .از ایــن رو ،توســعه ایــن دو حــوزه
از ضرورتهــای اجــرای قانــون جدیــد خواهــد بــود.
انتصاریــان بــا بیان اینکــه یکی از دیگــر مواردی کــه در قانون
تصریــح شــده اســت ،تهیــه ،تدویــن و تصویــب آییننامههــا
و مقــررات فنــی اســت کــه بایــد از طــرف ســازمان یــا بــا
نظــارت و هدایــت ســازمان اجــرا شــود ،توضیــح داد :بعضــی
از ایــن امــور جنبــه اقدامــات یکبــاره داشــته و بســیاری نیــز
بایــد بــه صــورت یــک امــر جــاری دیــده شــده و مرتــب
در طــول زمــان بازنگــری شــوند .عالوهبــر مــوارد یادشــده،
در قانــون جدیــد بــه مــوارد تــازهای مثــل اندازهگیــری
نــرخ کیفیــت و برگــزاری جایــزه ملــی کیفیــت و نظــارت
بــر همایشهــا و فعالیتهــای آموزشــی و ترویجــی در
حوزههــای استانداردســازی و کیفیــت اشــاره شــده اســت
کــه هــر یــک از جنبههــای فنــی و عملیاتــی از پیچیدگــی و
حساســیت زیــادی برخــورد دارنــد.
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>>>  19هزار بنگاه وابسته به دولت و حاکمیت
در ادامــه ایــن نشســت ،فرشــید شــکرخدایی ،نایــب رییــس
هیاتمدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران گفــت :اکنــون
در کیفیــت یــک مبحــث نــو بــا عنــوان قانــون تقویــت و
توســعه اســتاندارد وجــود دارد .ایــن در حالــی اســت کــه
ارزیابــی اعطــای جایــزه ملــی کیفیــت ،بــر مبنــای مصوبــه
مجلــس اســت .عالوهبــر ایــن ،عنوانهــای نهادهــای
زیرســاختی در قانــون اعــام شــده امــا راه طوالنــی داریــم
تــا از رویکــرد قدیمــی استانداردســازی بــه رویکــرد نویــن
رجــوع کنیــم.
امــروز در اقتصــاد ایــران تنهــا یــک نــوع بنــگاه فعالیــت نمــی
کنــد ،بلکــه شــکل هــای متفــاوت از بنــگاه هــای خصولتــی،
دولتــی و خصوصــی در اقتصــاد ایــران ســهمی دارنــد کــه
هــر یــک از آن هــا مــی تواننــد بــه نوعــی در عرضــه کاالی
بــا کیفیــت یــا انحصــاری و تولیــد کاالی بــی کیفیــت نقــش
موثــری داشــته باشــند ،امــا در شــرایط تحریمــی کنونــی
برخــی از ایــن بنــگاه هــا از امنیــت بیشــتری برخــوردار
هســتند.
شــکرخدایی اضهــار داشــت :جایــگاه هــر یــک از ایــن بنــگاه
هــا در اقتصــاد کشــور اینگونــه گفــت :امــروز حــدود  19هــزار
بنــگاه اقتصــادی در کشــور وابســته بــه دولــت یــا حاکمیــت
هســتند کــه در شــرایطی کــه اقتصــاد کشــور در تنگنــا قــرار
گرفتــه اســت از مزیــت هــای ویــژه ای همچــون معافیــت
مالیاتــی یــا ارز دولتــی بهــره منــد شــده انــد و ایــن مســئله
مــی توانــد بــر رقابــت بنــگاه هــای اقتصــادی در کشــور تاثیــر
منفــی بگــذارد.

فرشــید شــکرخدایی بــا بیــان اینکــه امــروز ایــن رانتــی کــه
بــه شــرکت هــای دولتــی یــا خصولتــی داده مــی شــود ضــد
کیفیــت اســت ،تصریــح کــرد :در شــرایط کنونــی انحصــار در
اقتصــاد کشــور بــه وجــود آمــده اســت ،البتــه نبایــد حکــم
کلــی دربــاره انحصــار صــادر کنیــم ،زیــرا انحصــار چنــد نــوع
اســت ،بــرای نمونــه محصولــی کــه در نتیجــه نــوآوری ایجــاد
شــده انحصــار مثبــت دارد و بــه کیفیــت نیــز ختــم مــی
شــود ،امــا انحصــاری کــه در نتیجــه بــاال بــردن تعرفــه هــای
گمرکــی ایجــاد شــده مصنوعــی اســت و تاثیــر منفــی دارد.
در واقــع در بــازار خــودرو ،دولــت در زمــان افزایــش نــرخ ارز
بایــد تعرفــه واردات خــودرو را کاهــش مــی داد ،امــا از آنجایی
کــه شــرکت هــای دولتــی و حاکمیتــی وجــود دارنــد تصمیم
گیــری هــا در محیــط هــای کاســب کارانــه رخ مــی دهــد
و امــروز اگــر مالیــات بــرای تولیــد ضــرر دارد بــرای همــه
شــرکت هــا ضــرر دارد ،نــه اینکــه تنهــا شــرکت هــای دولتی
مشــمول معافیــت شــوند.
او بــا بیــان اینکــه بازگشــت ســرمایه در اقتصــاد ایــران بیشــتر
از  20درصــد نیســت ،افــزود :وقتــی معافیــت مالیاتــی 20
درصــدی بــرای بنــگاه هــای دولتــی و حاکمیتــی در نظــر
گرفتــه مــی شــود ،چطــور مــی تــوان انتظــار کیفیت داشــت،
در حالــی کــه ایــن بنــگاه ها ســال هاســت کــه زیان انباشــته
دارنــد و امــروز ایــن رانــت هــا بــه اقتصــاد بخــش خصوصــی
و حتــی کیفیــت آســیب مــی زنــد و فاجعــه آنجاســت کــه
طبــق بررســی مرکــز پژوهــش هــای مجلــس بیــن  15هــزار
تــا  19هــزار بنــگاه وابســته بــه دولــت و حاکمیــت وجــود
دارد.
فروزانفــرد ،عضــو دیگــر هیاتمدیــره انجمــن مدیریــت
کیفیــت نیــز گفــت :بایــد میــزان اثربخشــی نظامــات موجــود
اســتاندارد را ســنجید و از آن غافــل نشــد .مــا امــروز بــرای
بهســازی و اصــاح امــور بــه ســازمان اســتاندارد مشــاوره
میدهیــم .مــا مســیر بهبــود را بــرای شــرکتها ترســیم
کــرده و بــه آنهــا نکاتــی کــه میتواننــد بهبــود شــرایط را
داشــته باشــند ،بســیار هوشــمندانه ارایــه میدهیــم .بــه
گفتــه فــروزان فــر ،اســتانداردهای پژوهــش محــور یکــی
از موضوعاتــی اســت کــه در قانــون جدیــد اســتاندارد بــه
آن پرداختــه شــده اســت .در ایــن زمینــه ،قانــون جدیــد بــه
جایــگاه پژوهشــگاه اســتاندارد و آزمایشــگاههای ســازمان
نیــز بــه عنــوان واحدهــای اجرایــی اصلــی اشــاره داشــته
و وظایــف بســیار گســتردهای را بــرای آنهــا تعییــن نمــوده
اســت.

یکپارچگی در راهبرد ملی کیفیت و نظام استانداردسازی

فرزیــن انتصاریــان رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
در برنامــه زنــده تیتــر امشــب شــبکه خبرکــه در ســاعت 22
مــورخ  22آبــان پخــش شــد  ،دربــاره کیفیــت گفت:کیفیــت
مقولــه ای متفــاوت اســت و اســتاندارد ســازی ابــزاری بــرای
توســعه کیفیــت اســت امــا تمــام کیفیــت را نمــی توانــد
تعریــف کنــد .مــا جایــزه مدیریــت کیفیــت در نظــام مدریــت
در ســطح خــرد مــی دهیــم بنابرایــن بــرای رســیدن بــه
کیفیــت بایــد نظــام ،سیســتم و زیرســاخت الزم را داشــته
باشــیم کــه یکــی از محورهــای مدیریــت کیفیــت اســتاندارد
اســت و کیفیــت در ســطح خــرد و بنــگاه هــا بــه وضعیــت
بنــگاه هــا بســتگی دارد.
مســلم بیــات معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی
اســتاندارد در تیتــر امشــب دربــاره کیفیــت گفــت :بــا 5
رویکــرد کیفیــت در دنیــا تعریــف شــده کــه یکــی از تعریــف
هــا رویکــرد متعالــی بــه کیفیــت اســت کــه کاالی بــی نقــص
و عیــب را کاالی باکیفیــت مــی دانیــم .تعریــف دوم کیفیــت
از نظــر دیــدگاه مشــتری بــه محصــول اســت کــه گفتــه مــی
شــود محصــول مناســب مصــرف کننــده اســت و در ایــن
دیــدگاه مشــتری بــه نــوع کاربــری کاال نــگاه مــی کنــد .در
رویکــرد کارخانــه یــا شــرکتی کیفیــت یــک نــوع الزامــات و
ویژگــی هایــی اســت کــه اگــر کاال منطبــق بــا آن و یژگــی
هــا باشــد بــا کیفیــت اســت .رویکــرد چهــارم نیــز ویژگــی
هــای ذاتــی اســت کــه بــه عنــوان کیفیــت تلقــی مــی شــود
و در نهایــت ویژگــی کــه بــر اســاس ارزش اســت و میــزان
پولــی کــه یــک مشــتری تمایــل دارد بــرای کاال پرداخــت
کنــد.

او دربــاره وضعیــت کیفیــت در کشــور گفــت :چــون هنــوز
شــاخص هــای نــرخ کیفیــت بــر اســاس قانــون جدیــد
تعریــف و تدویــن نشــده اســت آنچــه در کشــور وجــود دارد
بــر مبنــای اســتاندارد اســت .اســتاندارد حــدی از کیفیــت
اســت کــه قابلیــت انــدازه گیــری بــه صــورت کیفــی و کمــی
را دارد بــه عبارتــی کیفیــت ســقف نیســت بلکه بیســی از کار
اســت کــه در آن ایمنــی وســامت مشــتری و مصــرف کننــده
تامیــن مــی شــود بــر همیــن اســاس وضعیــت مــا در همــه
گروههــای کاالیــی یکســان نیســت .در برخــی گروههــای
کاالیــی مثــل گــروه غذایــی و شــوینده ها.بــد نیســت امــا در
ارتبــاط بــا خــودرو و قطعــات خــودرو مشــکالتی داریــم کــه
متناســب بــا زیرســاخت هــای توســعه بایــد کارهایــی انجــام
شــود .یکــی از الزامــات در زیرســاخت کیفیــت تســت اســت
کــه در تســت خــودرو هنــوز مرکــز تســت جامــع خــودرو در
کشــور نداریــم کــه الزمــه آن ســرمایه گــذاری الزم اســت.
او افــزود :کیفیــت یــک موضــوع مطلــق نیســت بلکــه نســبی
اســت و در کشــور مــا دربــاره محصــوالت مختلــف متفــاوت
اســت زیــرا توســعه زیرســاخت هــای کیفیــت درکشــور مــا
بــه طــور کامــل شــکل نگرفتــه اســت.
او افــزود :خیلــی از جوایــز در حــوزه کیفیــت مــورد تاییــد
نیســت و تنهــا جایــزه مــورد تاییــد ســازمان اســتاندارد جایزه
ملــی کیفیــت اســت .او افــزود :جایــزه ملــی کیفیــت بــر
اســاس ســاز وکار قانونــی ارائــه مــی شــود و در اســتانداردها
تمرکــز در ویژگــی محصــول در کارخانــه اســت و در سیســتم
هــا در مقابــل کلیــه ذینفعــان مســئول هســتیم بنابرایــن اگــر
تولیــدی پایــدار نباشــد رقابــت پذیرهــم نیســتند .فرهنــگ
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شــود و بعــد از رســیدن بــه رتبــه خــاص منجــر بــه گواهــی
و تشــویق و تندیــس مــی شــود.
او افــزود :اســتاندارد و تدویــن اســتاندارد بیشــتر نــگاه
ایمنــی دارد .ســازمان ملــی اســتاندارد در محــدوده قانــون
انجــام وظیفــه مــی کنــد و اعمــال قانــون مــی کنــد امــا در
رویکــرد ضمانــت اجــرا مــا یــک رویکــرد قدیــم داریــم کــه
در کشــورهای دیگــر منســوخ شــده امــا در کشــور مــا هنــوز
اجــرا مــی شــود .در ایــن نظــام حاکمیــت موظــف هســتند
مجموعــه را بــه گونــه ای مدیریــت کننــد کــه رضایــت
مصــرف کننــده لحــاظ شــود.
امــا رویکــرد جدیــد کامــا متفــاوت اســت و در قانــون جدید
فقــط قانــون نظــام اســتاندارد ســازی اســت و حکومــت در
قوانیــن مــردم کمتــر دخالــت مــی کنــد و قانــون اســتاندارد
را مــی نویســد و نظــارت مــی کنــد.
او دربــاره ضمانــت اجرایــی گفــت :دولــت بــه انــدازه ظرفیــت
خــود مــی توانــد ضمانــت کنــد .اســتانداردهای سیســتم
بــرای کیفیــت در ســطح خــرد برنامــه ریــزی شــده اســت.
ضمانــت اجــرا زمانــی اســت کــه از طریــق قانــون حمایــت از
مصــرف کننــده قــدرت دفــاع بــه مصــرف کننــده داده شــود.
بهــرام جلــوداری کارشــناس کیفیــت و بهــرهوری در ارتبــاط
تلفنــی ارزیابــی جایــگاه کیفیــت در کاال و خدمــات در کشــور
گفــت :میــزان فاصلــه مــا از ســطح بیــن المللــی بســتگی بــه
برداشــت هــای مــا از موضــوع دارد .بــرای کیفیــت اســتاندارد
و رضایــت مشــتری نیــاز اســت و مــا نمــی توانیــم اســتاندارد
را از کیفیــت جــدا کنیــم .بــرای اســتاندارد در یــک خــودرو
اقداماتــی در جهــت رضایــت مشــتری انجــام مــی شــود .در
وهلــه اول نیــاز داریــم مــردم از حقــوق خــود در زمینــه
اســتاندارد آگاهــی داشــته باشــند .در ارزیابــی اســتاندارد
تمرکــز بــر اســتانداردهای محصــول اســت درحالیکــه ارزیابی
خدمــات نیــز مهــم اســت.
جلــوداری در ادامــه دربــاره شــاخص اســتاندارد در چشــم
انــداز ایــران  1404گفــت :اهــداف مــی توانــد قابــل
دسترســی باشــد و نــگاه ســطحی بــه آن نداشــته باشــیم .مــا
بیشــتر بــه دنبــال مراســم و گواهــی نامــه هســتیم کــه ایــن
هــا فرهنــگ ســازی مــی کنــد امــا اعتبارســنجی فرهنــگ
ســازی هــا جــای ســوال دارد.
در کشــورمان هــزاران جایــزه در زمینــه کیفیــت داریــم
امــا هنــوز در صنعــت خــودرو مشــکالت زیــادی در زمینــه
کیفیــت خــودرو داریــم .زیرســاخت هــای خودروســازی
و اســتانداردهای آالیندگــی هنــوز بــه طــور کامــل انجــام
نشــده اســت .جایــزه ملــی کیفیــت و بهــره وری موضوعــی
ملــی اســت بنابرایــن اگــر نــگاه هــا ســطحی باشــد مشــکالت
برطــرف نخواهــد شــد.
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کیفیــت بایــد در جامعــه توســعه پیــدا کنــد.
معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد افــزود:
اگــر تولیــدی نتوانــد بــه موفقیــت پایــدار برســد ،رقابــت
پذیــر هــم نخواهــد بــود .تمامــی ســازمان هــا در مقابــل
تاثیــر تصمیمــات و حتــی اقدامــات در مقابــل تمامــی
ذینفعــان مســئول هســتند بنابرایــن در قانــون جدیــد آمــده
اســت :فرهنــگ کیفیــت بایــد در جامعــه توســعه پیــدا
کنــد .کیفیــت محصــول یــک ســازمان نیســت و ســازمان
ملــی اســتاندارد ارزیابــی انطبــاق را انجــام مــی دهــد و اگــر
نهــادی تصمیــم گرفــت فراتــر از ســازمان ملــی اســتاندارد
کاری انجــام دهــد بایــد در راســتای اســتراتژی کشــور باشــد.
فرزیــن انتصاریــان رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت گفــت:
کیفیــت مقولــه ای متفــاوت اســت و اســتاندارد ســازی
ابــزاری بــرای توســعه کیفیــت اســت امــا تمــام کیفیــت را
نمــی توانــد تعریــف کنــد .مــا جایــزه مدیریــت کیفیــت در
نظــام مدریــت در ســطح خــرد مــی دهیــم بنابرایــن بــرای
رســیدن بــه کیفیــت بایــد نظــام ،سیســتم و زیرســاخت الزم
را داشــته باشــیم کــه یکــی از محورهــای مدیریــت کیفیــت
اســتاندارد اســت و کیفیــت در ســطح خــرد و بنــگاه هــا بــه
وضعیــت بنــگاه هــا بســتگی دارد.
در مــدل ارزیابــی ملــی کیفیــت کــه منجــر بــه جایــزه مــی
شــود ،مدیریــت کیفیــت در حــد اعــا بــه صــورت کامــا
جامــع در یــک بنــگاه اقتصــادی و کارخانــه انــدازه گیــری گزارش :پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،
مــی شــود و بعــد بــر اســاس آن نظــام امتیازاتــی داده مــی
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دهمیــن نمایشــگاه معرفــی فرصتهــای ســرمایه گــذاری
کشــور و پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی بــورس ،بانــک،
بیمــه و خصوصــی ســازی بــا حضــور  ۲۵۰شــرکت داخلــی
و خارجــی در کیــش  30مهــر الــی  3آبــان  97برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران؛ رویــداد معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کیــش
(  ) KishINVEX 2018امســال بــا ابعــادی بــزرگ تــر و
محتوایــی کامــل تــر از دوره هــای گذشــته برگــزار گردیــد.
انجمــن مدیریــت کیفیــت نیــز ضمــن برپایــی غرفــه در
نمایشــگاه بیــن المللــی کیــش اینوکــس ؛ بــا برگــزاری
نشســت تخصصــی انقــاب صنعتــی چهــارم بــا رویکــرد
آینــده ســرمایه گــذاری حضــوری فعــال در ایــن همایــش
داشــت.
تمرکــز بــر موضوعاتــی نظیــر گســترش تعامــات بیــن
المللــی بــازار ســرمایه ،تمرکــز بــر راهکارهــای تامیــن مالــی
پــروژه هــا ،افزایــش تولیــد داخلــی ،توســعه کارآفرینــی و
رشــد صــادرات کشــور از طریــق مشــارکت بــازار ســرمایه،
توانمنــد ســازی شــرکت هــای بخــش خصوصــی در مواجــه
بــا چالــش هــای اقتصــادی پیــش رو را ازجملــه محورهــا و
اهــداف ایــن نمایشــگاه مــی باشــد.
همچنیــن کوچــک ســازی دولــت از طریــق واگــذاری بنــگاه
هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی ،تقویــت حــوزه دانــش
بنیــان ،مباحــث مربوطــه بــه ارزهــای دیجیتــال ،چگونگــی و
نحــوه تراکنــش هــای بیــن المللــی در فضــای جدیــد پیــش
رو ،تبییــن جایــگاه مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور در
توســعه تجــارت و جــذب ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی،
مدیریــت فنی-حقوقــی مــراودات بیــن المللــی در ســایر
محدودیــت هــای تجــاری ،بررســی روش هــای همــکاری
بنــگاه هــای کوچــک و متوســط ایرانــی بــا شــرکای خارجــی
از دیگــر اهــداف نمایشــگاه بیــن المللــی اینوکــس کیــش در
ایــن دوره عنــوان شــد.
همچنیــن برگــزاری  28نشســت تخصصــی و همایــش بیــن
المللــی بــا حضــور بیــش از  100ســخنران برجســته داخلــی
و  25ســخنران بلنــد پایــه بیــن المللــی ،اســتقبال شــرکت
هــای بــزرگ خارجــی و داخلــی ،حضــور هیــات هــای
دیپلماتیــک بیــش از  15کشــور دنیــا بیانگــر اهمیــت ایــن
دو رویــداد بــزرگ اقتصــادی در عرصــه ملــی و بیــن المللــی
قــرار داشــت.
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تندیس برنزین پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت فوالد مبارکه
اختصاص یافت

شــرکت فــوالد مبارکــه از شــرکتهای پیشــرو ایرانــی اســت
کــه در زمینــه تولیــد ورقهــای فــوالدی فعالی ـت مینمایــد.
ایــن شــرکت بــا ماموریــت ایفــای نقــش محــوری در توســعه
صنعتــی ،اقتصــادی و اجتماعــی کشــور و ارتقــای ســطح
فنــاوری صنعــت فــوالد ،بــه عنــوان ســازمانی جهــان تــراز
بیــش از پنجــاه درصــد از مصــرف فــوالد کشــور را جهــت
اســتفاده در صنایــع خودروســازی و قطعهســازی ،صنایــع
فلــزی ســبک ،صنایــع فلــزی ســنگین و لولههــای انتقــال
ســیاالت ،صنایــع بســتهبندی ،صنایــع لــوازم خانگــی و
الکتریکــی و صنایــع لولــه و پروفایــل تولیــد مینمایــد.
شــرکت فــوالد مبارکــه دارای هفــت مجتمــع صنعتــی در
اقصــی نقــاط کشــور بــوده و بیــش از بیســت هــزار نفــر در
بخشهــای مختلــف ایــن شــرکت بــه کار اشــتغال دارنــد.
مهنــدس حمیدرضــا عظیمیــان مدیرعامــل فــوالد مبارکــه
پــس از کســب تندیــس پانزدهمیــن دوره جایــزه ملــی
کیفیــت ایــران طــی ســخنانی گفــت :رشــد ،پویایــی و
حرکــت در مســیر ســرآمدی الزمــۀ حضــور موفــق ســازمانها
در فضــای رقابتــی و پرتالطــم کســب وکار امــروزی اســت.
در ایــن راســتا مدیــران و کارکنــان شــرکت فــوالد مبارکــه
بــه عنــوان پیشــتاز صنعــت فــوالد کشــور و در جهــت خلــق
ارزش مشــترک بــرای همــۀ ذینفعــان ســازمان ،همــواره خود
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را متعهــد بــه حرکــت در مســیر تعالــی میداننــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه فــوالد مبارکــه اکثــر اســتانداردهای
مطــرح در ســطح ملــی و جهانــی را کســب کــرده اســت
گفــت :دســتیابی بــه ســطح زریــن ( )GOLDجایــزۀ
جهانــی بنیــاد مدیریــت کیفیــت اروپــا ( )EFQMبــا کســب
امتیــاز باالتــر از  600و گواهینامــه هــای «مدیریــت شــکایت
مشــتریان» اســتاندارد  ISO10002و «مدیریــت رضایــت
مشــتریان» اســتاندارد  ISO10004نمونــه هــای بــارزی از
موفقیتهــای فــوالد مبارکــه در عرصــۀ کیفیــت و توجــه ایــن
شــرکت بــه تولیــد محصولــی کیفــی مطابــق بــا ســفارش در
جهــت رضایتمنــدی هرچــه بیشــتر مشــتریان اســت.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود گفــت :در حــال حاضــر فــوالد مبارکــه بــا تولیــد بیــش
از  10میلیــون تــن فــوالد ،نیمــی از فــوالد کشــور را تولیــد
میکنــد و بــه عبارتــی ،بــا  7500میلیــارد تومــان ســرمایۀ
ثبتــی بزرگتریــن بنــگاه صنعتــی کشــور محســوب میشــود.
وی بــا اشــاره بــه نقــش فــوالد مبارکــه در تولیــد ناخالــص
ملــی اظهــار داشــت :فــوالد مبارکــه یــک درصــد GDP
کل کشــور و  3درصــد  GDPبخــش صنعــت را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
مهنــدس عظیمیــان بــا تأکیــد بــر دســتاوردهای فــوالد

مبارکــه در حوزههــای مختلــف ازجملــه صرفــه جویــی در
مصــرف آب خاطرنشــان کــرد :ایــن شــرکت در دهــۀ 1370
حــدود  2.4میلیــون تــن تولیــد فــوالد داشــته و بــرای ایــن
مقــدار تولیــد فــوالد  16.4مترمکعــب مصــرف آب پیشبینــی
شــده بــود؛ درحالیکــه امــروز تولیــد مــا بــه  2.7میلیــون تــن
رســیده و مصــرف آب بــه  2.7مترمکعــب بــه ازای هــر تــن
کاهــش یافتــه اســت .یعنــی تولیــد  3برابــر شــده و مصــرف
آب  6برابــر کاهــش یافتــه اســت.
مهمترین افتخارات اخیر فوالد مبارکه
● کســب رتبــه دهــم در بیــن شــرکتهای فوالدســازی دنیــا
براســاس گــزارش ( World Steel Dynamicاولیــن
شــرکت ایرانــی )
● کســب عنــوان  Award Winnerدر ارزیابــی EFQM
اروپــا بــا امتیــاز بــاالی ( 600اولیــن شــرکت ایرانــی و جــزء
 54شــرکت برتــر دنیــا)
● کســب رتبــه یازدهــم شــرکت برتــر دانشــی آســیا در کنــار
 TOYOTA ، SUMSUNGو  ...بــرای اولیــن بــار در
خاورمیانــه
● کســب تاییــد گــزارش پایــداری شــرکت توســط موسســه
( GRIاولیــن شــرکت ایرانــی )
● کســب عنــوان ســازمان ســرآمد ســال (اولیــن شــرکت
ایرانــی )

● کســب تندیــس زریــن تعالــی ســازمانی بــا باالتریــن
امتیــاز (اولیــن شــرکت ایرانــی )
● ســرمایه گــذاری  7300میلیــارد تومانــی در طــرح هــای
توســعه  4ســال گذشــته
● ســرمایه گــذاری در تکمیــل و بهــره بــرداری از ورزشــگاه
بــزرگ  75هزارنفــری نقــش جهــان اصفهــان
● دســتیابی بــه رکــورد کمتریــن مصــرف آب در بیــن
فوالدســازان دنیــا
● واحد نمونه استاندارد کشوری و استانی
● واحــد نمونــه کیفیــت و اســتاندارد اســتانی و ملــی از
طــرف اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهــان
● دریافــت لــوح تقدیــر از اولیــن جایــزه مســئولیتهای
اجتماعــی در کشــور
● کســب رتبــه اول در جایــزه بهــرهوری در صنايــع معدنــي
ایمیــدرو
● کســب تندیــس طالیــی حمایــت از حقــوق مصــرف
کننــدگان
● کســب رتبــه اول در گــروه فلــزات اساســی و رتبــه پنجــم
در شــاخص ارزش افــزوده در رتبــه بنــدی  100شــرکت برتــر
ایرانی
● راه انــداز اولیــن شــرکت از مجموعــه طــرح هــای  7گانــه
اســتانی
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شركت مجتمع صنعتی آرتاويل تاير

شــركت مجتمــع صنعتــی آرتاويــل تايــر بــه عنــوان
بزرگتريــن كارخانــه الســتيک ســازی شــمال غــرب
كشــور در شــش كيلومتــری شــهر اردبيــل احــداث و
بــا توجــه بــه اهميــت و نقــش توليــدات داخلــی در
افزايــش درآمــد ملــی و همچنيــن توســعه صــادرات
غيــر نفتــی و نيــز بــه منظــور نيــل بــه خودكفايــی
در زمينــه ســاخت تايــر بــا بهــره گيــری از آخريــن
تكنولــوژی در زمينــه ســاخت انــواع تايــر از ســال
 1376فعاليــت توليــدی خــود را آغــاز نمــود و نــام
تجــاری (گلدســتون) را بــرای محصــوالت خــود
برگزيــد .ظرفيــت اوليــه شــركت  25000تــن در
ســال (انــواع تايــر ،تيــوپ و نــوار فــاپ وســايط
نقليــه ســنگين ) بــود كــه بــا گذشــت مــدت زمــان
كمــی بــه  35000تــن در ســال ارتقــاء يافــت.
نــام تجــاری گلدســتون پــس از معرفــی بــه بــازار
ديــری نپاييــد كــه مــورد اســتقبال مصــرف كنندگان
قــرار گرفــت و ايــن اســتقبال مســئوليت ســنگين
تــری را بــر دوش مديــران ســازمان گذاشــت .بــا
افزايــش توليــد ،در حــال حاضــر ظرفيــت كارخانــه

 40000تــن در ســال میباشــد كــه بيــش از 30
ســايز توليــدی (الســتيك ســبک ،ســنگين و
كشــاورزی ) را نيــز در برنامــه كاری خــود جــای داده
اســت و بــا اتــكال بــه خداونــد منــان ايــن ظرفيــت
در آينــده بــا اجــرای طــرح هــای توســعه افزايــش
خواهــد يــا فــت .راهبــرد مجتمــع پيونــد بــا انــواع
مشــتريان مــی باشــد كــه در ايــن راســتا تــا كنــون
توانســته اســت پيونــد مناســبی بــا خــودرو ســازها از
جملــه ايــران خــودرو و ســايپا كــه دو شــركت بــزرگ
توليــد كننــده خــودرو ســواری در كشــورمی باشــند
برقــرار نمايــد و بــا افزايــش ظرفيــت توليــدی جهــت
تايرهــای ســواری راديــال ()tubelessهــم اكنون ســهم
قابــل مالحظــه ای در تاميــن نيــاز خودروســازهای
موفــق ايرانــی دارد.
در پانزدهمیــن دوره فراینــد ارزیابــی جایــزه ملــی
کیفیــت ایــران؛ مجتمــع صنعتــی آرتاويــل تايــر در
بخــش صنايــع غيــر فلــزي و خودرويــي توانســت
مفتخــر بــه دريافــت تقديــر نامــه اشــتهار بــه كيفيــت
ســه ســتاره شــد.

شركت مجتمع صنعتی آرتاويل تاير بر پنج ارزش محوری تاكيد دارد:
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-1کیفیت
-2یادگیری و بهبود مستمر
-3اعتماد ،صداقت و تعهد کاری
-4مشتری محوری
-5خالقیت باتوجه به نیروی کار جوان و مستعد

مجتمع صنایع الستیک یزد
مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد بــه عنــوان یکــی از بهتریــن
طراحــان و تولیــد کننــدگان انــواع تایــر و تیــوب در صنعــت
تایــر ایــران ،در راســتای حصــول اهــداف عالیــه ی خــود
مبنــی بــر تبدیــل شــدن بــه برتریــن برنــد تولیــد کننــده ی
تایرهــای رادیــال در منطقــه بــا اســتفاده از فنــاوری و دانــش
روز دنیــا و تجهیــزات پیشــرفته  ،و بهــره گیــری از نیــروی
انســانی آمــوزش دیــده و تولیــد و عرضــه ی محصوالتــی بــا
بهتریــن کیفیــت بــه منظــور جلــب رضایــت مشــتریان و
کســب ســهم بیشــتری از بازارهــای داخــل و خارج از کشــور،
مصمــم اســت بــا بهــره گیــری از اســتانداردهای
; 20071IATF 16949 : 2016 ; ISO :18001
9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 ; OHSA;SISO 10004:2012; ISO10002:2014
ISO 50001:2011; ISO 10015:1999و
ارائــه ی محصــوالت و خدمــات مطابــق بــا اســتانداردهای
ملــی و بیــن المللــی ،و رعایــت الــزام هــای قانونــی و الــزام
هــای خــاص مشــتریان و اشــتراک گــذاری دانــش و تجربــه
ســازمانی فــرا گرفتــه شــده بــا اســتقرار نظــام مدیریــت
کیفیــت جامــع و بکارگیــری مــدل هــای تعالــی ســازمانی

در راســتای ایجــاد و توســعه فرهنــگ کیفیــت و تعهــد بــه
بهبــود مســتمر فرایندهــا و شــاخص هــای عملکــردی آنهــا
گامــی اساســی و پویــا بــردارد.
● ماموریت)Mission(:
مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد ،ماموریــت خــود را
طراحــی ،تولیــد و ارائــه ی خدمــات پــس ازفــروش انــواع
تایــر ســواری/وانتی رادیــال و بایــاس و تایــر و تیــوب
موتورســیکلت در صنعــت حمــل و نقــل شــهری و جــاده
یــی ،جهــت مشــتریان داخلــی و خارجــی بــا اســتفاده از
تکنولــوژی فردشــتاین هلنــد قــرار داده و در ایــن راســتا از
خالقیــت و نــوآوری کارکنــان خــود و دانــش فنــی موجــود
بــا رویکــرد مشــتری مــداری و تحقــق نیازهــای کلیــه
ذینفعــان بهــره گیــری مــی کنــد.
● چشم انداز سال )Vision(: 1400
پیشــرو در صنعــت تایــر کشــور ،باتولیــد ســالیانه 50000
تــن انــواع تایــر ســواری و وانتــی رادیــال بــا تکنولــوژی روز
دنیــا ،تحقــق صــادرات بــه بازارهــای منطقــه ای بــه میــزان
 ٪10از فــروش انــواع محصــوالت و دســتیابی بــه  ٪20ســهم
بــازار داخلــی همــگام بــا کســب رضایــت ذینفعــان.
● ارزش های سازمانی)Core Values ( :

در پانزدهمیــن دوره فراینــد ارزیابــی جایــزه ملــی کیفیــت ایــران؛ مجتمــع صنايــع الســتيك يــزد در بخــش صنايــع غيــر
فلــزي و خودرويــي توانســت مفتخــر بــه دريافــت تقديــر نامــه اشــتهار بــه كيفيــت چهــار ســتاره توســط مديريــت عامــل
خــود آقــاي دكترســتوده گــردد ايــن لــوح كــه زحمــات يكســاله ايــن مجموعــه اســت نشــان از توليــد بــا كيفيــت ايــن
شــركت در توليــد انــواع تايــر راديــال در كالس خودروهــاي بــه روز داخــل و خــارج از كشــور و محصــوالت موتورســيكلت
و دوچرخــه را دارد
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معرفی شرکت کاالبران انتخاب
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 )bayو ســالن مخصــوص اعالم بار.
>>>تاریخچه:
شــرکت کاالبــران انتخــاب در ســال  1387بــا هــدف ارائــه ● در اختیــار داشــتن وســایل نقلیــه ســنگین ملکــی بــا
خدمــات حمــل و نقــل بــه گــروه صنعتــی انتخــاب تحــت نظــارت جدیــد تریــن سیســتم هــای کنترلــی . Gps
شــماره  35958در اداره ثبــت شــرکت هــا و مالکیــت ● پتانســیل بارگیــری روزانــه حداقــل 150و حداکثــر 300
صنعتــی اصفهــان تاســیس و پــس از مــدت کوتاهــی بــا بهــره دســتگاه از انــواع وســایل نقلیــه ســبک و ســنگین
گیــری از ظرفیــت هــای نیــروی انســانی متخصــص و مجــرب ● پتانســیل تخلیــه و بارگیــری روزانــه  100کانتینر ()TEU
موجــود در گــروه انتخــاب  ،فعالیــت هــای خــود را در زمینــه در محوطــه اختصاصی .
حمــل و نقــل و لجســتیک ادامــه داده و توســعه بخشــید  ● .شــبکه گســترده تحویــل محصــول درب منــزل Home
در حــال حاضــر ماموریــت ایــن شــرکت اجــرای کلیــه مــوارد  Deliveryدر  31اســتان کشــور.
عملیاتــی و سیســتمی در زمینــه حمــل و نقــل  ،تخلیــه و ● دارا بــودن باســکول  60تنــی دیجیتــال جهــت وســایل
بارگیــری  ،انبــارداری نویــن و توزیــع و پخــش مــی باشــد  .نقلیــه ســنگین .
افتخــارات و فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در جهــت ارتقــای
ظرفیت ها :
● برخــورداری از  160نفــر نیــروی انســانی کارآمــد و کیفیــت عملکــرد :
● ثبــت اختــراع و ثبــت اســتاندارد اولیــن دســتگاه مکانیــزه
متخصــص.
● بهــره منــدی از  21هــزار متــر مربــع انبــار اســتاندارد لجســتیکی پلــه رو در زمینــه جابجائــی محصــوالت ســنگین
وزن در حــوزه لــوازم خانگــی .
 DCدر اســتان اصفهــان.
● دراختیارداشــتن  16انبــار  FLCو  RLCجهــت ● برگــزاری دوره هــای مســتمر پودمانــی و دانشــگاهی
نگهداشــت و توزیــع کاال بــا پوشــش سراســری بــه تمــام لجســتیک و زنجیــره تامیــن بــا همــکاری دانشــگاه علمــی
و کاربــردی .
اســتان هــای کشــور .
● ایجــاد  6000متر مربع پارکینــک اختصاصی( ● Loadingبرخــورداری از گواهینامــه فعالیــت حمــل و نقــل جــاده

ای از ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور .
● دریافــت گواهینامــه ISO 9001-2015 ،
 ISO14001-2015و . OHSAS18001-2007
● دریافــت تندیــس و نشــان عالــی طالیــی دیمونــد بعنــوان
شــرکت برتــر در زمینــه توزیــع و پخــش در چهــار ســال
متوالــی  93الــی . 96
اقدامــات انجــام شــده در زمینــه حضــور در جایــزه ملــی
کیفیــت:
موضــوع کیفیــت فراگیــر ارایــه خدمــات توســط ایــن شــرکت
 ،یکــی از اصــول پذیرفتــه شــده در راســتای جلــب رضایــت
مشــتریان و ســایر ذی نفعــان در فضــای رقابتــی حاضــر بــه
حســاب مــی آیــد .
بنابرایــن  ،رعایــت کیفیــت در تمامــی ابعــاد بــه عنــوان مهــم
تریــن اصــل از یــک ســو و اجــرا و اســتقرار ابزارهــای مدیریت
کیفیــت (جایــزه ملــی کیفیــت) از ســوی دیگــر جهــت
حصــول بــه اهــداف مــد نظــر و توجــه قــرار گرفتــه اســت .
بــه همیــن منظــور اقدامــات متعــددی انجــام گردیــد کــه بــه
صــورت خالصــه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد :
 -1تشــکیل جلســه مدیــران شــرکت جهــت بررســی وضعیت
موجــود و تصمیــم گیــری در رابطــه بــا حضــور در جایــزه
ملــی کیفیــت
 -2برگــذاری دوره آمــوزش بــرای مدیــران و کلیــه ســطوح
شــرکت
 -3تعریــف و تشــکیل تیمــی بــا نــام تیــم کیفیــت شــرکت

کاالبــران
 -4اجرایــی نمــودن آمــوزش هایــی در محیــط مجــازی
و انجــام تســت هایــی جهــت مشــخص نمــودن کیفیــت
عملکــرد
 -5انجام خود ارزیابی توسط گروه های کاری
 -6بررســی نتایــج خــود ارزیابــی و تعریــف اقدامــات الزم در
زمینــه اصــاح مشــکالت در تیــم کیفیــت شــرکت کاالبــران
 -7تنظیــم اظهارنامــه در ســطح اهتمــام و ارســال بــرای
انجمــن ملــی کیفیــت ایــران
 -8تهیــه و پیــاده ســازی برنامــه منظــم و مــدون جهــت
ادامــه راه
دریافــت گواهینامــه اهتمــام بــه کیفیــت توســط شــرکت
لجســتیک کاالبــران
در مراســم بزرگداشــت روز ملــی کیفیــت شــرکت لجســتیک
کاالبــران انتخــاب موفــق بــه اخــذ گواهینامــه اهتمــام بــه
کیفیــت شــد
کریــم لیــراوی مدیــر شــرکت لجســتیک کاالبــران انتخــاب
اظهــار داشــت؛ ایــن شــرکت اولیــن شــرکت حمــل و نقــل
و لجســتیکی اســت کــه بــه دلیــل کیفیــت محــور بــودن در
بیــن شــرکت هــای لجســتیکی کشــور موفــق بــه دریافــت
ایــن گواهینامــه شــده اســت.
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گزارش تصویری مراسم روز ملی کیفیت و
اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت  22آبان 1397
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دمینگ :
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برتر باعث
افزایش بهره
وری است
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دکتــر دمینــگ ،نخســتین آغازگــر جــدی و تدویــن کننــده
روش هــای اجرایــی مدیریــت نویــن جهــان بــر اســاس
مشــارکت تمامــی کارکنــان و مدیریــت هــا (آنچــه در ژاپــن
جریــان دارد ) اســت کــه بــا مکتــب مدیریــت مشــارکتی
خــود در جهــان تولیــدات صنعتــی و خدماتــی ،تحولــی
شــگرف پدیــد آورد .وی در ســال  ۱۹۲۸دکتــرای خــود را در
رشــته ریاضــی فیزیــک از دانشــگاه ییــل (  )Yaleاخــذ کــرد
و ســپس مــدت ده ســال در وزارت کشــاورزی آمریــکا ،بــه
عنــوان کارشــناس ریاضــی فیزیــک کار کــرد .در ضمــن ایــن
مــدت بــه مســائل آمــاری کــه از طــرف آقــای " شــیدهارت"
بعنــوان روش کنتــرل آمــاری فراینــد تولیــد مطــرح شــده
بــود عالقمنــد گردیــد .بــا وجــود کارهــای بســیار شایســته
ای کــه وی چــه قبــل از جنــگ جهانــی دوم و چــه در زمــان
جنــگ بــرای نجــات صنایــع از بحــران هــا انجــام داد ولــی بــه
واســطه اوج موفقیــت هــای اقتصــادی در آمریــکا ،کــه بعلــت
شــرایط بعــد از جنــگ بــرای شــرکتهای آمریکایــی ایجــاد
شــده بــود ،آقــای دمینــگ از طــرف موسســات صنعتــی
آمریــکا تحویــل گرفتــه نشــد زیــرا آنهــا مــی گفتنــد :وضــع
مــا آنقــدر خــوب اســت کــه نیــازی بــه تغییــر روش مدیریتی
خــود و اجــرای روش آقــای دمینــگ نداریــم .وی در تابســتان
ســال  ۱۹۵۰از طــرف اتحادیــه علــوم و مهندســی ژاپــن بــه
آن کشــور دعــوت شــد و روش کنتــرل کیفیــت آمــاری را بــه
مهندســان ،مدیــران کارخانجــات و کارشناســان تحقیقاتــی
آمــوزش داد و در همیــن مــدت مدیــران عالــی رتبــه ۱۰۰
موسســه تولیــدی بــزرگ را بــا روش مزبــور آشــنا ســاخت.
او در ســال  ۱۹۵۱مجــددا" بــه ژاپــن برگشــت و بــا ۴۰۰
نفــر از مدیــران ســطح بــاالی ژاپــن نشســت هایــی تشــکیل
داد و در توجیــه آنهــا اقــدام کــرد .در همــان ســال اتحادیــه
علــوم و مهندســی ژاپــن باالتریــن جایــزه صنعتــی را جهــت
موسســاتی کــه اقداماتــی برجســته در بهبــود کیفیــت انجــام
داده بودنــد اختصــاص داد و نــام آن را " جایــزه دمینــگ "
گذاشــت .در ایــن زمــان ،انقــاب کیفیــت ژاپــن آغــاز شــده
بــود.
گــر چــه آقــای دمینــگ ایــن کارهــا را در ســال ۱۹۵۰
در ژاپــن انجــام داده بــود ،ولــی اهمیــت آن بــرای غــرب

تــا  ۱۹۸۰روشــن نشــده بــود .از همیــن زمــان بــود کــه
ســمینارهای  ۴روزه آقــای دمینــگ در آمریــکا شــروع شــد.
نظریــات آقــای دمینــگ بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه:
تنهــا کیفیــت برتــر باعــث افزایــش بهــره وری اســت و ایــن
امــر باعــث مــی شــود کــه ســهم فــروش در بــازار افزایــش
یابــد و بــه صــورت دراز مــدت ،پایــدار بمانــد و باعــث بقــاء و
موفقیــت موسســه شــود ،وی اصولــی جدیــد جهــت موفقیــت
مدیریــت تدویــن کــرده اســت کــه بنــام اصــول  ۱۴گانــه
مدیریــت دمینــگ شــهرت یافتــه اســت .عــاوه بــر آن
بیماریهــای مشــترک مدیریــت را در سرتاســر جهــان بــه ۷
مــورد دســته بنــدی کــرده و راه هــای عــاج آن را نشــان
داده اســت.
نــکات اساســی در نظریــات وی را مــی تــوان بــه شــرح زیــر
خالصــه کــرد:
▪ مشتری از ارکان اساسی خط تولید است.
▪ تنهــا رضایــت مشــتری کافــی نیســت ،بــرای حفــظ
مشــتری و تــداوم تســلط بــر بــازار بایســتی فراتــر از انتظــار
مشــتری تولیــد کــرد.
▪ بهبــود کیفیــت موجــب رشــد مــداوم و بهــره وری روزافزون
ا ست .
بــه منظــور آشــنایی بیشــتر بــا نظریــات دمینــگ چکیــده ای
از نظریــات وی را در اینجــا نقــل مــی کنیــم:
کتــاب خــروج از بحــران ،تمــام بحرانهــا را ناشــی از قصــور
مدیریــت هــا و تنهــا راه رهایــی را نــوع انقــاب مدیریــت
مــی دانــد .انقالبــی کــه مدیــران در راســتای آن اعتقــاد
پیــدا کننــد کــه داروی تمــام دردهــای واحدهــای تولیــدی
و خدماتــی "کیفیــت" اســت .بهبــود کیفیــت ،بطــور خــودکار

موجــب ازدیــاد بهــره وری میشــود ،قیمــت تمــام شــده
تقلیــل مــی یابــد ،بــا کیفیــت مطلــوب و قیمــت تمــام
شــده مناســب مــی تــوان بازارهــا را فتــح کــرد و از بحــران
اقتصــادی ســربلند بیــرون آمــد .در ســر آغــاز کتــاب آمــده
اســت " :ناتوانــی مدیریــت در برنامــه ریــزی بــرای آینــده،
باعــث هــدر رفتــن نیــروی انســانی ،مــواد و ماشــین آالت
شــده اســت .ایــن ضایعــات باعــث بــاال رفتــن قیمــت تمــام
شــده مــی شــود کــه مصــرف کننــده بایــد آنــرا بپــردازد.

امــا مشــتریان غالبــا" آمادگــی آن را ندارندکــه بهــای ایــن
ضایعــات را بــرای همیشــه بپردازنــد ،نتیجــه ایــن کار کامــا"
روشــن اســت و آن از دســت رفتــن بــازار اســت و طبعــا" از
دســت دادن بــازار نیــز باعــث افزایــش بیــکاری و بحــران
اقتصــادی میشــود.
در ادامــه آمــده اســت " :امیــد داشــتن بــه توســعه بــه
وســیله ســرمایه گــذاری عظیــم در ماشــین آالت ،امیــد
واهــی و عبثــی اســت .آمــوزش گســترده روشــهای آمــاری
بــه کارگــران تولیــدی ،و حتــی ایجــاد گروههــای کنتــرل
کیفیــت ،پاســخی بــرای ایــن مســاله نیســت .تمــام ایــن
اقدامــات اثــر خــود را خواهنــد داشــت .امــا مشــابه یــک
درمــان موقتــی و یــک مســکن آنــی خواهــد بــود کــه عمــر
بیمــار را کمــی طوالنــی تــر کنــد .امــا درمــان اصلــی مــرض
نخواهــد بــود بلکــه تنهــا دگرگونــی ســبک مدیریــت موجــود
غربــی و تغییــر روابــط دولــت بــا صنایــع اســت کــه مــی
توانــد از ســقوط صنایــع غــرب جلوگیــری کنــد و شــانس
دوبــاره ای بــرای ارتقــاء صنعــت و رشــد بهــره وری غــرب و
مقلــدان آنهــا کــه رو بــه افــول اســت ،بدهــد ".
دمینــگ معتقــد اســت  " :حقیقــت ایــن اســت کــه مدیریــت
نمــی توانــد تنهــا بــه وســیله تجربــه اندوختــن بیامــوزد کــه
چــه کاری بایــد بــرای بهبــود کیفیــت و بهــره وری ،و رقابــت
صحیــح بــا رقبــا انجــام دهــد .حتــی گفتــن ایــن کــه همــه
دارنــد تمــام تــاش خودشــان را مــی کننــد نیــز ،جــواب
کافــی و درســتی نیســت .ابتــدا بایســتی مــردم بداننــد کــه
چــه بایــد بکننــد .اکنــون دســت زدن بــه تغییــرات اساســی
مــورد نیــاز اســت و اولیــن قــدم در راه دگرگونــی ،یادگیــری
چگونگــی تغییــر دادن اســت".
دمینــگ بــا اشــاره بــه کنفرانســهای زیــادی کــه بــرای
چگونگــی انــدازه گیــری بهــره وری تشــکیل مــی شــود بــه
نقــل از " ویلیــام -ای .کانــدی " مــی نویســد " :ارزیابــی بهــره
وری  ،ماننــد آمــار تصادفــات اســت کــه مشــکالت را بــه شــما
مــی گویــد ،ولــی راه چــاره ای نشــان نمــی دهــد .ایــن کتــاب
تالشــی در جهــت نشــان دادن راهــی بــرای ارتقــاء کیفیــت
اســت ،نــه ارزیابــی آن" .
از دیــدگاه دمینــگ " :بهبــود کیفیــت باعــث مــی شــود کــه
ضایعــات نیــروی انســانی ،و اوقــات ماشــینی تبدیــل بــه کاال
و ســرویس قابــل اســتفاده شــود و نتیجــه آن باعــث یــک
واکنــش یــا نتیجــه زنجیــره ای مــی شــود کــه در رونــد
آن ،قیمــت تمــام شــده کاهــش مــی یابــد و شــرایط رقابــت
بهتــری بــه دســت مــی آیــد کــه باعــث افــراد شــاغل مــی
شــود  .حاصــل  ،ایجــاد شــغل بیشــتر و بــاز هم میســر اســت.
ایــن واکنــش زنجیــره ای بــه صــورت نوشــته ای مقــدس بــر
روی تابلــوی تمــام مدیــران ژاپنــی از ســال  ۱۹۵۰بــه بعــد
در آمــد:
بهبــود کیفــی  -کاهــش هزینــه هــا -افزایــش بهــره وری-
تســخیر بــازار -تــداوم فعالیــت -ایجــاد اشــتغال بیشــتر،

پروفســور دمینــگ در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آیــا
کشــوری مــی توانــد فقیــر باشــد؟ مــی گویــد " :ژاپــن در
ســال  ۱۹۵۰ســرمایه منفــی داشــت .ژاپــن در گذشــته و
چــه در حــال حاضــر از نظــر منابــع طبیعــی ماننــد نفــت
ذغــال ســنگ آهــن ،مــس ،منیزیــم و حتــی چــوب فقیــر
اســت .عــاوه بــر ایــن ،محصــوالت ژاپنــی در آن زمــان بــه
بنجلــی معــروف بــود .قیمــت محصــوالت ژاپنــی ارزان ولــی
بــه ســختی مناســب بــود .ژاپــن در آن زمــان بــرای تامیــن
غــذا و ماشــین آالت مــورد نیــاز خــود بایســتی کاال صــادر
مــی کــرد .امــا در ایــن مبــارزه ،فقــط مــی توانســت از طریــق
کیفیــت پیــروزی بــه دســت آورد و بــس .ژاپــن ایــن کار را
کــرد و نشــان داد کــه هیــچ کشــوری نمــی توانــد و نبایــد
فقیــر باشــد .اگــر در امــر کیفیــت قــدم اصولــی بــردارد.
تولیــد یــک سیســتم اســت .ارتقــاء کیفیــت شــامل کلیــه
مراحــل خــط تولیــد ،از ورود مــواد بــه کارخانــه تــا تحویــل
کاال بــه مشــتری و خدمــات بعــد از فــروش اســت.
اگــر ژاپــن را نمونــه فــرض کنیــم ،بنابرایــن هــر کشــوری هم
کــه دارای نیــروی انســانی کافــی و مدیریــت خــوب باشــد،
مــی توانــد محصوالتــی بــر اســاس اســتعدادها و امکانــات
خــود جهــت عرضــه بــه بــازار ،تولیــد کنــد .بنابرایــن هیــچ
کشــوری نبایــد فقیــر بمانــد .بــرای موفقیــت و پیشــرفت،
هیــچ ضــرورت نــدارد کــه منابــع طبیعــی بــه وفــور وجــود
داشــته باشــد ،زیــرا :ســرمایه اصلــی هــر ملــت ،بــه مــردم و
مدیریــت و دولــت آن بســتگی دارد ،تــا منابــع طبیعــی آن
نویســنده کتــاب " خــروج از بحــران " ادامــه مــی دهــد " :در
یکــی از جلســاتی کــه در یکــی از شــرکتها تشــکیل شــده
بــود ،ســئوال کــردم کــه شــما در بــاره بهبــود کیفیــت و
ازدیــاد بهــره وری چــه برنامــه هایــی داریــد و چــه کاری
مــی خواهیــد بکنیــد؟ بــه مــن پاســخ دادنــد " :هــر کــس
بیشــترین تــاش خــود را بــه کار مــی بــرد و بهتریــن اقدامات
ممکــن را انجــام مــی دهــد ".امــا بــه کار بــردن جمــات و
عباراتــی مثــل " بهتریــن و بیشــترین تــاش هــا و اقدامــات
" نــه درســت اســت و نــه کافــی ،البتــه بهتریــن تالشــها الزم
و ضــروری اســت .ولــی بدبختانــه بهتریــن تالشــها توســط
افــرادی کــه در رده هــای مختلــف مســئولیت دارنــد اگــر
همــراه بــا بــه کارگیــری اصولــی جهــت رهبــری نباشــد ،نــه
تنهــا مفیــد نخواهــد بــود بلکــه زیانهــای جبــران ناپذیــری
نیــز بــه وجــود خواهــد آورد .تصــور کنیــد :اگــر افــراد بــدون
اینکــه بداننــد چــه بایــد بکننــد ،بهتریــن تــاش خــود را بــه
کار ببرنــد چــه فاجعــه ای بــه بــار خواهــد آمــد! ســعی و
تــاش بایســتی مســتمر باشــد.
فرض کنیم:
 ) ۱همه تک تک بدانند
 ) ۲همــه تــک تــک بهتریــن ســعی خــود را بــه کار برنــد.
حاصــل ،پراکندگــی معلومــات و تــاش خواهــد بــود و نتیجــه
کار ،از هــدف مــورد انتظــار بســیار فاصلــه خواهــد داشــت.

39

40

تنهــا کار گروهــی ،و رهبــری یــک تیــم اســت کــه
مــی توانــد تــاش مفیــد و مســتمر را ،همــراه یــک
سلســله معلومــات و دانــش هــای مفیــد و ســازنده
پدیــد آورد ،و هیــچ چیــز دیگــری نمیتوانــد
جایگزیــن آن شــود" .
وی مــی افزایــد " :حمایــت مدیــران ،و تعهداتشــان
بــرای تمــام عمــر جهــت بهبــود کیفیــت و ارتقــاء
بهــره وری بــه تنهایــی کافــی نیســت ،آنها بایســتی
درک کننــد کــه بــرای چــه چیــزی تعهــد مــی
کننــد .ایــن تعهــد قابــل تفویــض و واگــذاری بــه
دیگــری نیســت .حمایــت خشــک و خالــی از افــراد
کافــی نیســت ،بلکــه عمــل ،شــرط اساســی و
اصولــی اســت" .
کتــاب " خــروج از بحــران " در مــورد نقــش انســان
در افزایــش بهــره وری مــی نویســد " :ایــن تصــور
و فــرض غلطــی اســت کــه بــا ســختی گرفتــن و
نصــب ماشــین آالت و ابــزار مــدرن و کامپیوترهــای
پیشــرفته مــی تــوان کیفیــت و بهــره وری را بهبود
بخشــید ،بــی آن کــه جایــی بــه انســان داده باشــد
" خالصــه اصــول ۱۴گانــه آقــای دمینــگ بــرای
ایجــاد تحــول و دگرگونــی در مدیریــت ،در کتــاب
" خــروج از بحــران" چنیــن بیــان گردیــده اســت:
▪ ایجــاد یــک عــزم و اراده دائمــی و مســتمر در
مدیریــت ،بــرای ارتقــاء کیفیــت در تولیــد کاالهــا
یــا خدمــات بــا هــدف ایــن کــه توانمنــدی الزم را
بــرای رقابــت در بــازار بــه دســت آورد و تجــارت
شــرکت و موسســه بــه قــوت خــود باقــی و پایــدار
بمانــد و عــاوه بــر آن اشــتغال جدیــد هــم بــه وجــود آورد.
▪ بــه کارگیــری فلســفه جدیــد :مــا در عصــر جدیــد از دوران
اقتصــاد هســتیم .مدیریــت غربــی بــرای مبــارزه جــدی
بایســتی از خــواب بیــدار شــود ،بــا مســئولیت خــود آشــنا
شــود و رهبــری تغییــرات و تحــوالت دائمــی را بــر عهــده
گیــرد.
▪ بایــد از تکیــه بــر تحصیــل کیفیــت از طریــق ،بازرســی -
یــا کنتــرل و مــچ گیــری افــراد -دســت کشــیده شــود .بــه
عبــارت روشــن تــر بایــد حــذف بازرســی در تولیــد انبــوه ،و
جایگزیــن کــردن ایجــاد کیفیــت در فرآینــد تولیــد بــه جــای
بازرســی و مــچ گیــری ،عملــی گــردد.
▪ بایــد بــه روش رایــج در خریــد ،کــه در آن فقــط " قیمــت
" مــاک انتخــاب اســت ،خاتمــه داده شــود و بــه جــای آن،
بــه تقلیــل قیمــت کل تمــام شــده توجــه داشــت .ضمنــا"
حرکــت بایــد در جهتــی باشــد کــه هــر یــک از اقــام مــوارد
مــورد نیــاز از یــک فروشــنده ،خریــداری شــود نــه آن کــه
همــه یــا اکثــر مــواد ،فقــط از یــک جــا تهیــه شــود .البتــه
روابــط مــا بــا فروشــندگان و تامیــن کننــدگان مــواد ،مــورد
نیازمــان ،بایســتی مبتنــی بــر داد و ســتد دراز مــدت ،بــر

پایــه اعتمــاد و دلبســتگی باشــد ،تــا بتوانیــم روی هــدف
تقلیــل قیمــت کل تمــام شــده کاالهــا یــا خدمــات خــود ،بــا
اطمینــان ،حســاب کنیــم.
▪ روش تولیــد و یــا ارائــه خدمــت را بایــد بطــور دائــم و
پیوســته بهبــود بخشــید تــا کیفیــت ارتقــاء یابــد ،بهــره وری
افزایــش پیــدا کنــد ،و قیمــت تمــام شــده بطــور دائــم کاهش
داشــته باشــد و در هیــچ مرحلــه ای توقــف نکنــد.
اســتقرار مــداوم روش آمــوزش ضمــن خدمــت در موسســه،
بدیــن ترتیــب کارکنــان شــرکت هرگــز در جــا نمــی زننــد
و بطــور دائمــی  ،مجهــز بــه اطالعــات روز و یــا یافتــه هــای
جدیــد مــی شــوند.
▪ برقــراری روش رهبــری ،هــدف از نظــارت و سرپرســتی
بایــد آن باشــد کــه بــه افــراد ( کارکنــان ) ماشــین آالت و
ابــزار کمــک کنــد تــا کار بــه صــورت بهتــری انجــام شــود.
دیدگاههــای مدیریــت از نظــر سرپرســتی بایــد مــورد اصــاح
و تجدیــد نظــر قــرار گیــرد و همچنیــن سرپرســتی کارگــران
تولیــدی بایــد دگرگــون شــود.
▪ هــر گونــه تــرس و نگرانــی و منجملــه بیــم اخــراج و قطــع
همــکاری را از ســازمان خــود دور کنیــد تــا همــه بتواننــد بــا
خیــال آســوده بطــور موثــر بــرای ســازمان کار کنــد.

▪ ســدها و دیوارهــای جدایــی و نفــاق را بیــن قســمتها فــرو
ریزیــد .افــراد در پژوهــش ،طراحــی ،فــروش و تولیــد بایســتی
بــه صــورت یکپارچــه و گروهــی ماننــد یــک تیــم ورزشــی،
کار کننــد تــا موانــع و مشــکالتی را کــه ممکــن اســت در
رابطــه بــا تولیــد محصــول و خدمــات ،یــا چگونگــی اســتفاده
از آنهــا ،وجــود داشــته باشــد ،پیــش بینــی و رفــع کننــد.
▪ از شــعار دادن ،موعظــه کــردن یــا برقــرار هدفهــای کار،
یــا انتظــار کار بــدون نقــص و یــا تنظیــم ســطح بهــره وری
جدیــد ،خــودداری کنیــد .نصیحــت و موعظــه اثــر معکــوس
دارد و باعــث ایجــاد روابــط نامطلــوب بیــن کارکنــان بــا
یکدیگــر از یــک طــرف و کارکنــان و مدیریــت هــا از طــرف
دیگــر مــی شــود .چــون تقصیــر بســیاری از دســتاوردها،
کــه دارای کیفیــت بــد و بهــره وری م هســتند ،بــه گــردن
سیســتم هــای موجــود اســت و بــرای بهبــود آنهــا کاری از
کارکنــان ســاخته نیســت و اساســا" خــارج از اختیــارات و
مســئولیتهای آنهاســت.
الــف) از برقــرار کــردن اســتانداردهای کمــی بــرای تولیــد در
ســطح کارخانــه خــودداری کنیــد و در عــوض " رهبــری " را
جایگزیــن ایــن روش ســازید.
ب) از بکارگیــری روش مدیریــت بــر اســاس هــدف گــذاری

(  ) MBDپرهیــز کنیــد .از شــیوه هــای مدیریــت بــر اســاس
ارقــام و هدفهــای کمــی اجتنــاب ورزیــد و بــه جــای آن از
شــیوه رهبــری اســتفاده کنیــد.
الــف) موانــع و مشــکالتی را کــه باعــث مــی شــود تــا کارگــر
از کاری کــه انجــام مــی دهــد رضایــت خاطــر نداشــته باشــد،
از میــان برداریــد .بایــد مســئولیت سرپرســتان ،از مراقبــت
صرفــا" " کمــی " بــه توجــه " کیفــی " تغییــر پیــدا کنــد.
ب) ســدها و موانعــی را کــه باعــث مــی شــود مدیــران و
مهندســان از انجــام کارهــا و وظایــف خویــش رضایــت
خاطــر نداشــته باشــند ،از بیــن ببریــد ،بــه ایــن معنــی کــه
از مقایســه و ارزیابــی افــراد خــودداری ورزیــد و ارزیابــی
مشــاغل را بکلــی حــذف کنیــد.
▪ یــک نظــام آموزشــی و خودبهســازی جــدی و قــوی بــه
وجــود آوریــد.
▪ ترتیبــی فراهــم کنیــد کــه همــه در ایــن دگرگونــی
مشــارکت داشــته باشــند .زیــرا دگرگونــی در مدیریــت ،کار
تمــام افــراد ســازمان اســت نــه کار یــک فــرد یــا گــروه.
منبع  :سایت فکر نو
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مفهوم و محاسبه کیفیت زندگی

دکترعلیرضا کریمی
استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

بــرای بررســی مفهــوم کیفیــت
زندگــی الزم اســت کیفیــت
زندگــی هــم از لحــاظ جهانــی و
هــم از لحــاظ داخلــی و درونــی
ماننــد بررســی اســتانی انجــام
شــود..
در گذشــته مالکهایــی وجــود
داشــت کــه براســاس آن گفتــه
میشــد اگــر کشــوری دارای
امکانــات و درآمــد باالتــری
باشــد شــاخصها و مولفههــای
دیگــری هــم کســب میکنــد،
امــا بــا توجــه بــه بررســیهایی
کــه بــه عنــوان مثــال در تهــران
انجــام شــده میتــوان گفــت
کــه ایــن مــاک درســت نیســت
و بــرای تعییــن ســطح کیفیــت زندگــی بایــد شــاخصهای
دیگــری را انتخــاب کــرد .بــرای مثــال تهــران کــه زندگــی
در آن ســخت شــده ،مــردم روزانــه ســاعتها در ترافیــک
ســپری میکننــد و بــا توجــه بــه آلودگــی هــوای تهــران
دچــار بیماریهــای مختلــف میشــوند ،مالکهــای
ســازمان ملــل تعییــن کننــده ســطح کیفیــت زندگــی
نیســت .بــر همیــن اســاس ســازمانهای بیــن المللــی بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا توجــه بــه مــاک و شــاخص
خاصــی نمیتــوان متوجــه شــد کــه هــر فــرد دارای چــه
ســطحی از کیفیــت زندگــی اســت و هــر فــرد خــودش بایــد
متوجــه شــود کــه بــا توجــه بــه مــکان و زمانــی کــه در
آن زندگــی میکنــد از چــه ســطحی از کیفیــت زندگــی
برخــوردار اســت و متوجــه شــود کــه آیــا از زندگــی کــه دارد
راضــی اســت یــا خیــر.
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کیفیت زندگی چیست؟
ســابقه طــرح اولیــه ایــن موضــوع بــه ســال  ۱۹۲۰بــر
میگــردد کــه توســط شــخصی بــه نــام «پیکــو» در کتــاب
«اقتصــاد و رفــاه» مطــرح شــد .ســازمان بهداشــت جهانــی
یکــی از ســازمانهای مطــرح کننــده ایــن موضــوع بــود و
تأکیــد داشــت کــه کیفیــت زندگــی صرفــاً بــه ایــن معنــا
نیســت کــه فــردی از لحــاظ فیزیکــی و پزشــکی ســالم باشــد
بلکــه ســامت روان و ســامت اجتماعــی هــم بایــد در کنــار
آن بررســی شــود .در کنــار ایــن موضــوع بحــث نابرابــری
و بیعدالتــی هــم مــورد تأکیــد قــرار گرفــت و زمینــه
شــکلگیری مفهــوم کیفیــت زندگــی شــد؛ ایــن مفهــوم در
اواخــر دهــه  ۷۰میــادی بــه اوج خــود رســید در برنامههــای

راهبــردی ایالــت متحــدهی آمریــکا قــرار گرفــت .بــر ایــن
اســاس گفتــه شــد اگــر میخواهیــد پیشــرفت جامعــهای
را بســنجید بایــد ســطح کیفیــت زندگــی آنهــا را مــورد
بررســی قــرار دهیــد.
پژوهشهای کیفیت زندگی
پژوهشهــای کیفیــت زندگــی را در ســه طبقــه پژوهشهــای
پزشــکی ،روانشناســی و اجتماعــی تقســیم می کنیــم .کیفیت
زندگــی را از چندیــن وجــه هــم میتــوان بررســی کــرد ،مورد
اول ایــن اســت کــه کیفیــت زندگــی را کامـ ً
ا امــری ذهنــی
بدانیــم یعنــی فــرد در ذهــن خــودش از زندگــی راضیســت
یــا خیــر ،دوم بررســی عینــی کیفیــت زندگــی اســت یعنــی
ایــن موضــوع را بــا توجــه بــه امکانــات موجــود در جامعــه
بســنجیم ،ســوم تلفیــق ایــن دو وجــه اســت .قســمت
دیگــری کــه کیفیــت زندگــی دارد پویــا بــودن آن اســت
بــه ایــن معنــا کــه کیفیــت زندگــی امــروز مــا بــا کیفیــت
زندگــی  ۱۰ســال قبــل متفــاوت اســت و در آینــده هــم
متفاوتتــر خواهــد شــد .بحثــی کــه اهمیــت زیــادی دارد،
توانمنــد شــدن افــراد اســت؛ بــه طــوری کــه گفتــه میشــود
افــرادی از ســطح کیفیــت زندگــی باالیــی برخوردارنــد کــه
بتواننــد از توانمندیهایشــان اســتفاده کننــد .تــوان تامیــن
نیازهــای اولیــه ،ســبد کاال و قــدرت خریــد ،نســبت دارایــی
بــه درآمــد ،بهداشــت ،ایمنــی ،ترافیــک شــهری و آلودگــی
آب ،خــاک و هــوا هــم از شــاخصهای تعییــن کننــده
کیفیــت زندگــی اســت.
منبع:ایسنا

بزرگان کیفیت  -دکتر ایشی کاوا
کائورو ایشیکاوا ()Kaoru Ishikawa
ایشــی کاوا در ســال  ۱۹۱۵در ژاپــن متولــد و در ســال ۱۹۳۹
از دانشــکده مهندســی دانشــگاه توکیــو فــارغ التحصیــل شــد.
پروفســور ایشــی کاوا طالیــه دار نهضــت هســته هــای کنتــرل
کیفیــت در ژاپــن در اوایــل دهـهٔ  ۵۰اســت ،ایــن نهضــت بعدهــا به
غــرب صــادر شــد .او در ســخنرانی خــود در هزارمیــن کنوانســیون
هســته هــای کنتــرل کیفیــت در ژاپــن ( )۱۹۸۱چگونگــی قــرار
گرفتــن خــود در ایــن مســیر را اینگونــه بیــان داشــت:
ابتــدا ســعی کــردم کارگــران وجیــن کــن ،کنتــرل کیفیــت را
بفهمنــد و بــه آن عمــل کننــد ،اندیشــه مــن ایــن بــود کــه تمــام
کارکنــان کارخانــه هــای سراســر کشــور را آمــوزش بدهــم ،البتــه
ایــن موضــوع کار زیــادی مــی طلبیــد در نتیجــه  ،فکــر ممکــن تجویــز کــرد .ایشــی کاوا نمــودار علــت و معلــول
کــردم اول سرپرســتان یــا آن هایــی را کــه مســتقیماً بــا را مشــابه ســایر ابزارهــای کیفــی ،وســیله ای بــرای کمــک
بــه گــروه هــا یــا هســته هــای کنتــرل کیفیــت در نهضــت
مســئله ســرو کار دارنــد ،آمــوزش بدهــم.
کیفیــت مــی دانــد ،بــه ایــن ترتیــب وی ،ارتباطــات بــاز کاری
هســته هــای کنتــرل کیفیــت بــا اهــداف و فعالیــت هــای را بــرای درســت کــردن ایــن نمودارهــا امــری حیاتــی مــی
شــمرد .نمــودار ایشــی کاوا ابــزار سیســتماتیک مناســبی برای
ذیــل بوجــود آمــده انــد:
پیداکــردن ،دســته بنــدی و مســتند ســازی دالیــل تغییــرات
● مشارکت در ارتقا و توسعه
کیفیــت در تولیــد و ســازمان دهــی روابــط بیــن آنهاســت.
● احتــرام بــه روابــط انســانی و ایجــاد محیــط شــاداب بــرای
ســایر فنونــی کــه ایشــی کاوا بــرآن تاکیــد دارد ،هفــت ابــزار
بوجــود آوردن رضایــت شــغلی
کنتــرل کیفیــت اســت.
● استفاده از تمام توانایی ها و ظرفیت های کارکنان
هفت ابزار کنترل کیفیت از نظر ایشی کاوا :
ایشــی کاوا بــه عنــوان پــدر حلقــه هــای کنتــرل کیفیــت و
رهبــر جنبــش کیفیــت ژاپــن و تدویــن کننــده اســتراتژی
کیفیــت ژاپــن شــناخته شــده اســت .در نظــر ایشــی کاوا بــه
لحــاظ حلقــه ای بــودن کنتــرل کیفیــت  ،مفهــوم کیفیــت
در ســازمان موضوعــی سراســری اســت کــه همــگان در آن
مشــارکت دارنــد.
مفهــوم کیفیــت سراســری شــامل همــکاری هــای افقــی و
عمــودی اســت .در همــکاری هــای عمــودی موضــوع کیفیــت
بــه روابــط درون ســازمانی از کارکنــان جــزء تــا مدیــران
ارشــد را شــامل مــی شــود .در همــکاری هــای افقــی روابــط
و مناســبات بــرون ســازمانی مــورد نظــر ایشــی کاوا اســت .
بزرگتریــن نقــش ایشــی کاوا در امــر کیفیــت  ،ســاده کــردن
فنــون آمــاری بــرای کنتــرل کیفیــت در صنعــت اســت.
او درســاده تریــن ســطح فنــی ،بــر گــردآوری اطالعــات و
عرضــهٔ آن هــا تأکیــد داشــت و کاربــرد نمــودار پارتــو را
بــرای اولویــت گــذاری آنچــه بایــد بهبــود یابــد و نمــودار
ایشــی کاوا ( علــت و معلــول ) را بــرای تشــخیص دالیــل

 ۱ـ ورقه جمع آوری داده ها
 ۲ـ نمودار جریان فرایند
 ۳ـ نمودار کنترل
 ۴ـ نمودار پارتو
 ۵ـ نمودار علت و معلول
 ۶ـ نمودار هیستوگرام
 ۷ـ نمودار پراکندگی

ایشــی کاوا روش هــای دگرگونــی در ســازمان هــا و حرکــت
بــه ســوی مدیریــت جامــع کیفیــت را در مــوارد ذیــل
خالصــه مــی کنــد.
 .۱اول کیفیت ،نه سود کوتاه مدت
 .۲مشتری مداری و نه تولید مداری
 .۳صاحبان فرایند بعدی کار ،مشتری شماست
 .۴استفاده از روش های آماری
 .۵احترام به شخصیت انسان به عنوان فلسفه مدیریت
 .۶تشکیل تیم های با وظیفه متقابل
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او اظهــار مــی دارد کــه مدیریــت عمــودی تارهایــی ایجــاد دســتیابی بــه کیفیــت را فراهــم مــی کنــد رعایــت نمــود.
نمــوده اســت کــه بــه خــودی خــود جــزو رشــته هــای نــخ
نیســتند و تنهــا هنگامــی کــه پودهــا بــه آن هــا اضافــه شــده  .۱بررسی بهبود کیفیت قبل از هر چیز دیگر
و درهــم تنیــده شــوند ســازمان مســتحکم ایجــاد مــی شــود .۲ .تدوین سیاست های ارتقای کیفیت
بــا تشــکیل تیــم هــای بــا وظیفــه متقابــل در میــان تارهــای
 .۳شناسایی اولویت ها در ارتقای کیفیت
عمــودی مدیریــت ،پودهایــی پیــدا شــده و بــه تحــرک
عرضــی ســازمان کمــک مــی کنــد .آقــای ایشــی کاوا اظهــار  .۴مشخص کردن رهبری فرایند کیفیت
مــی نمایــد کــه کنتــرل کیفیــت بــا آمــوزش آغــاز مــی شــود  .۵دادن آموزش
و بــا آمــوزش پایــان مــی پذیــرد .در مدیریــت جامــع کیفیــت  .۶بازنگری فرایند بهبود
بایــد بــه همــه کارکنــان از مدیــر عامــل گرفتــه تــا کارکنــان  .۷مشخص کردن مسئولیت مدیریت ارشد
صــف آمــوزش داده شــود .بایــد نحــوهٔ نگــرش همــه کارکنــان
 .۸طراحی سیستم مدیریت چند وظیفه ای
تغییــر یابــد .بــرای انجــام ایــن کار مــی بایســت آمــوزش هــا
 .۹توجــه بــه ایــن اصــل کــه ســتاده سیســتم شــما ،داده
تکــرار و تکــرار شــوند.
مشــتری شماســت
آقــای ایشــی کاوا اعتقــاد دارد کــه کار یــک مدیــر میانــی  .۱۰رهبری کل فرایند
در درون ســازمان بــه یــک معنــا بســیار شــبیه بــه پلیــس
راهنمایــی اســت .او در نقاطــی ایســتاده کــه مســیرهای او همچنیــن مفاهیــم ارائــه شــده توســط پیشــگامان کیفیــت
افقــی و عمــودی همدیگــر را قطــع مــی کننــد و بایــد را بســط داده اســت .بــه عنــوان مثــال او چرخــه چهــار
بعنــوان کانــال اطالعاتــی بــرای باالیــی هــا و پایینــی هــا و مرحلــه ای دمینــگ را بــه  ۶مرحلــه گســترش داده اســت.
نیــز کســانی کــه در دیگــر واحدهــا مشــغول بــه کارهســتند
عمــل نماینــد.
 .۱تعیین اهداف
 .۲تعیین راهکارها
از نظــر ایشــی کاوا کنتــرل کیفیــت فراگیــر شــرکتی بــه ایــن
 .۳درگیر شدن در آموزش
معنــی اســت کــه کیفیــت فقــط بــه محصــول مربــوط نمــی
شــود ،بلکــه خدمــات بعــد از فــروش ،کیفیــت مدیریــت .۴ ،برنامه اجرایی
کیفیــت خــود شــرکت و کیفیــت زندگــی نیــروی انســانی  .۵ارزیابی اجرا
را نیــز شــامل مــی گــردد .در نظــر ایشــی کاوا ارتقــای  .۶اقدام مناسب
کیفیــت بــه ویــژه در مناســبات درون ســازمانی بــر مشــارکت
کارکنــان در مســئله یابــی و حــل آن تأکیــد دارد .در ایــن برگرفته از modirsun.com
بــاره وی بــا اســتفاده از نمودارهــای علــت و معلــول و بــه
ویــژه نمــودار اســتخوان ماهــی ،بــه دنبــال شناســایی عوامــل
مؤثــر بــر دگرگونــی هــای کیفیتــی اســت .وی بــرای ارتقــای
کیفیــت دو ابــزار اساســی معرفــی مــی کنــد.
 .۱استاندارد
 .۲کنترل کیفیت
ایــن دو ابــزار محصــول اطالعــات علمــی و روش هــای علمــی
اســت .وی مــی گویــد « یــک تُــن عالقــه ،بــدون نتیجــه
اســت مگــر بــا یــک اُنــس اطالعــات علمــی آمیختــه شــود
«  ،بــه عبــارت دیگــر ایشــان بــرای موفقیــت واقعــی در امــر
کیفیــت ،داشــتن اطالعــات علمــی  ،فنــی و تخصصــی را
اجتنــاب ناپذیــر مــی دانــد.
44

از نظــر ایشــی کاوا بــه منظــور دســتیابی بــه کیفیــت الزم
اســت  ۱۰اصــل ذیــل را کــه جنبــه هــا و روش هــای

همه چیز را دوباره بسنجیم

عمومــی اوزان و مقیاسهــا ( )CGPMکــه در ورســای

فرانســه برگــزار شــد ،بــرای تصویــب تعاریــف مجــدد  SIبــه
توافــق دســت یافتنــد.

همچنیــن در طــی ایــن کنفرانــس ،ســرجیو موجیــکا ،دبیــر
کل ایــزو ،بیانیــه مشــترکی را در مــورد قابلیــت ردیابــی
انــدازه شناســی بــرای نشــان دادن تعهــد ایــزو در تــداوم
همــکاری بــا ( BIPM، OIMLســازمان بیــن المللــی انــدازه
شناســی قانونــی) و ( ILACاتحادیــه بینالمللــی تاییــد

صالحیــت آزمایشــگاهی) امضــا کــرد .در ایــن بیانیــه اعــام

شــد ،هماهنگــی بیــن المللــی و قابلیــت مقایســه پذیــری

انــدازه گیــری از ابتــدای تاریــخ بــه کار میرفــت .امــروزه تنهــا در صورتــی تضمیــن میشــود کــه نتایــج ســنجش بــر
جامعــه علمــی جهانــی بــا تعریــف دوبــاره کیلوگــرم ،کلویــن ،اســاس معیارهــای انــدازه شناســی توســط مراجــع شــناخته

آمپــر و مــول 4 ،مــورد از  7واحــد پایــه سیســتم بینالمللــی شــده بینالمللــی قابــل ردیابــی باشــند  ،و بنابرایــن بــرای
یکاهــا ( ،)SIدر حــال ایجــاد تحولــی بنیادیــن در نحــوه هــر چهــار ســازمان الزامــی اســت .پذیــرش انــدازه گیــری
انــدازه گیــری اجســام اســت .مجموع ـهای از اســتانداردهای اســتاندارد ،اقتصــاد جهانــی را تشــکیل میدهــد و بــر تمــام
 ISOو  IECنقــش مهمــی در ایــن زمینــه ایفــا مــی کننــد .جنبههــای علــوم و مهندســی تاثیــر گــذار اســت .بــر اســاس
آیــا مــی دانســتنید واحــد کیلوگــرم بــر اســاس شــیئی کــه ایــن تعریــف مجــدد ،مــا دیگــر مجبــور نیســتیم بــرای
یــک کیلوگــرم وزن دارد تعریــف شــده اســت یــا واحــد اندازه اندازهگیــری دقیــق بــه اجســام فیزیکــی تکیــه کنیــم .ایــن

گیــری دمــا -کلویــن -بــر پایــه یکــی از ویژگیهــای ذاتــی امــر بــا شــتاب بخشــیدن بــه نــوآوری و کاهــش هزینههــای
آب اســت؟ بــا وجودیکــه ایــن موضــوع قرنهــا مورد اســتفاده توســعه ف ـنآوری تاثیــر زیــادی بــر جهــان داشــته و دانــش

قرارگرفتــه اســت ،دانشــمندان پیشــرو دریافتهانــد در طــول اندازهگیــری را بــرای نســلهای آینــده بــه پیــش خواهــد
زمــان ایــن تعاریــف  100%ثابــت نیســتند .بنابرایــن ،رســما بــرد.

موافقــت شــد کــه همــه واحدهــای اندازهگیــری بــه جــای ایــن مجموعــه شــامل  ۱۳بخــش مختلــف ،ازجملــه  ۱۱بخش
اجســام فیزیکــی بــا ثابتهــای طبیعــی تعریــف شــوند  ،کــه از  ISOو  2بخــش از  IECاســت و شــامل اصطالحــات،
ایــن امــر بزرگتریــن تحــول در انــدازه گیــری بیــن المللــی از تعاریــف ،نمادهــای توصیــه شــده ،یکاهــا و هرگونــه اطالعــات
مهــم مرتبــط بــا کمیتهــای مــورد اســتفاده در علــوم،
ســال 1875خواهــد بــود.

ایــن تعاریــف در کتــاب مرجــع جامعــه علمــی -کتابچــه مهندســی ،انــدازه شناســی و صنعــت میشــود .عــاوه
 – SIوجــود دارد و توســط دفتــر بینالمللــی اوزان و بــر ایــن ،مرجعــی بــرای تهیــه اســناد علمــی یــا فنــی،

مقیاسهــا ( )BIPMمنتشــر شــده اســت ،کــه بــه مجموعــه کتابهــای درســی ،اســتانداردها و راهنماهــا فراهــم مــی
اســتانداردهای ســری  ISO ،80000و  ( IECکمیتهــا و کنــد.
یکاهــا) اشــاره دارد .ایــن مجموعــه نامهــای توافــق شــده بین

تجدیــد نظــر مجموعــه  ISO 80000همزمــان بــا بازنگری

المللــی ،تعاریــف و نمادهــای کمیتهــای مــورد اســتفاده در کتابچــه  SIانجــام شــده و انتظــار م ـیرود در ســال ۲۰۱۹
علــوم و مهندســی و یکاهــای مرتبــط بــا آنهــا را فراهــم بــه پایــان برســد.
میکنــد ،در نتیجــه یــک زبــان واحــد را تضمیــن کــرده و

احتمــال خطــا را کاهــش میدهــد.

منبع :اخبار سایت ایزو

دانشــمندان انــدازه گیــری از بیــش از  60کشــور در مجمــع مترجم :آزاده عالئی طالقانی
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استاندارد بین المللی جدید برای طب سنتی چینی
منتشر شد

موکسابوسشــن نوعــی از طــب ســوزنی اســت کــه در طــب
چینــی ســنتی بــرای هــزاران ســال مــورد اســتفاده پزشــکان
و تراپیسـتها بــوده و بــه صــورت فزاینــده در سراســر جهــان
از آن اســتفاده میشــود .بــه منظــور اطمینــان از امنیــت و
کیفیــت تجهیــزات مــورد اســتفاده ،یــک اســتاندارد جدیــد
بینالمللــی منتشــر شــده اســت.
آرتــروز ،مشــکالت گوارشــی ،آســم و آســیب بافــت نــرم ،تنها
بخشــی از حــوزه گســترده مشــکالت پزشــکی اســت کــه
موکسابوسشــن در آن کمــک مــی کنــد .موکسابوسشــن نوعی
حــرارت درمانــی اســت کــه هــدف آن نقــاط طــب ســوزنی
در بــدن میباشــد.
در ایــن شــیوه ،بــه طــور ســنتی ،از گیــاه «موکســا» اســتفاده
میشــد ،امــا در نــوع جدیــد آن اســتفاده از ایــن گیــاه
مــی توانــد تــوام بــا اســتفاده از یــک ابــزار فراقرمــز شــبه
موکسابوسشــن باشــد کــه همزمــان اثــر گرمایــی و تابــش
فراقرمــز در ســوزاندن گیــاه فــوق بــه منظــور پرتودرمانــی
بــدن در ایــن نقــاط دارد.
اســتاندارد  ،ISO 20493بــا عنــوان طــب ســنتی چینــی،
تجهیــزات فراقرمــز شــبه موکسابوسشــن بــا هــدف تنظیــم
ابزارهایــی بــا حداقــل کیفیــت و ایمنــی بــرای ســازندگان و
قانونگــذاران تدویــن شــده اســت.
ایــن اســتاندارد توســط کمیتــه فنــی  ،ISO/TC 249طــب
ســنتی چینــی ،تدویــن شــده کــه مســئولیت دبیرخانــه آن
بــه عهــده ســازمان اســتاندارد چیــن ( )SACمیباشــد.
ایــن اســتاندارد را میتوانیــد از طریــق بخــش فــروش ایــزو
در پرتــال  www.iso.orgخریــداری نمائیــد.
منبع :سایت ایزو
مترجم :پریسا فقیهی
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سیستمهای مدیریت آموزش

از دوره پیــش دبســتانی تــا دانشــگاه ،همگرایــی رســانهها
و ف ـنآوری در فرهنــگ جهانــی ،شــیوه یادگیــری را تغییــر
داده و مبانــی آمــوزش را بــه چالــش میکشــد .بــه طــوری
کــه مناســبات ســنتی تامیـن مشــتری بــه مشــارکت مبتنــی
بــر همــکاری تغییــر یافتــه تــا بــا روش زندگــی مــدرن مــا
هماهنــگ باشــد ،بنابرایــن ارائــه کننــدگان خدمات آموزشــی
بایــد بــا ایــن شــیوههای جدیــد کاری ســازگار شــوند و
همزمــان باالتریــن ســطح خدمــات را نیــز تضمیــنکننــد.
اســتاندارد  - ISO 21001اولیــن اســتاندارد سیســتم
مدیریــت بــرای بخــش آموزشــی  -بــا تعییــن الزامــات
اساســی سیســتم مدیریــت بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و
انتظــارات ارائــه دهنــدگان آمــوزش  ،بــا ایــن چالــش روبــرو
میشــود .نتیجــه ،یــک تجربــه یادگیــری شــخصی و مرتبــط
اســت کــه در نهایــت منجــر بــه کســب دســتاوردهای بهتــر
میشــود.
تدویــن اســتانداردهای جدیــد بیــن المللــی توســط کمیتــه
پــروژه  ISO/PC 288کــه سیســتم هــای مدیریــت خــاص
ســازمانهای آموزشــی را ایجــاد میکنــد ،بــر تعامــل ویــژه
بیــن نهــاد آموزشــی ،یادگیرنــده و ســایر مشــتریان تمرکــز
دارد .انتظــار م ـیرود اســتاندارد  ISO 21001بــا انتشــار
شــیوههای کاربــردی بــرای ارائــه دهنــدگان خدمــات
آموزشــی در سراســر جهــان بــه ایجــاد یــک بخــش آموزشــی
قدرتمندتــر بــا تاثیــر مثبــت بــر نــوآوری و اقتصــاد کمــک
کنــد.
منبع  :ایزو فوکوس
مترجم :آزاده عالئی طالقانی

بهبــود رضایــت مشــتری بــا مجموعــه
اســتانداردهای بــه روز ISO

همــه میدانیــم کــه حفــظ مشــتریان وفــادار و خرســند،
کلیــد هــر کســبوکار موفــق محســوب میشــود ،امــا
خشــنودی مشــتریان بیثبــات همیشــه کار آســانی نیســت.
مجموع ـهای از دســتورالعملها بــه تازگــی منتشــر شــدهاند
کــه بهتریــن روش بینالمللــی را بــرای رضایــت مشــتری
فراهــم میســازند.
از بررســی شــکایات گرفتــه تــا ارئــه خدمــات همــراه بــا یــک
لبخنــد ،رســیدگی بــه مشــتریان دانشــی اســت کــه نبایــد
مــورد بیتوجهــی قرارگیــرد ،زیــرا مــی توانــد تاثیــر قابــل
توجهــی بــر روحیــه کارکنــان و ســودآوری داشــته باشــد.
مطالعــات فــراوان نشــان میدهــد شــرکتهایی کــه در
تجربــه مشــتری بــه خوبــی عمــل میکننــد ،درآمــد و
بازگشــت ســرمایه بیشــتری دارنــد .الزم بــه ذکــر نیســت
کــه بیشــتر مشــتریان اگــر تجربــه بــدی داشــته باشــند،
دیگــر بــه شــرکت بــاز نخواهنــد گشــت .پــس کســب تجربــه
درســت مشــتری امــری ضــروری اســت.
مجموعــهای از اســتانداردهای بینالمللــی کــه بــه بهبــود
رضایــت مشــتری اختصــاص دارد بــه تازگــی بــه روز
شدهاســت تــا از انطبــاق کامــل اطالعــات بــا بازنگــری
پرچـمدار اســتانداردهای کیفیــت ایــزو یعنــی ISO 9001
اطمینــان حاصــل شــود.
اســتن کاراپتروویــچ ،برگزارکننــده گــروه کاری کــه ایــن
اســتانداردها را تجدیــد نظــر میکنــد اظهــار داشــت :ایــن
مجموعــه ،ســازمانها را در اجــرای سیســتم هــای موثــر
بــرای بهبــود رضایــت مشــتری هدایــت میکننــد.
او گفــت " :ایــن دســتورالعمل هــا هماهنــگ بــا یکدیگــر و در
راســتای اســتاندارد  ISO 9001بــه طــور همزمــان تجدیــد
نظــر شــدهاند".
" اگرچــه هــر یــک از ایــن اســتانداردها میتوانــد بــه تنهایــی
و بــه شــکل کارامــدی اجــرا شــود ،کاربــرد تلفیقــی آنهــا نیــز
بســیار موثــر اســت".

این استانداردها عبارتند از:
 : ISO 10001مدیریــت کیفیــت  -رضایــت مشــتری -
راهنمــای منشــور رفتــاری بــرای ســازمانها
 : ISO 10002مدیریــت کیفیــت  -رضایــت مشــتری –
راهنماییهایــی بــرای رســیدگی بــه شــکایات در ســازمانها
 : ISO 10003مدیریــت کیفیــت -رضایــت مشــتری-
راهنماهایــی بــرای حــل اختــاف بــرون ســازمانی
 : ISO 10004مدیریــت کیفیــت  -پایــش و انــدازه گیــری
رضایــت مشــتری – راهنما
ایــن مجموعــه اســتاندارد توســط کمیتــه فرعــی( 3فــن
آوریهــای حمایتــی) از کمیتــه فنــی ISO/TC 176
(مدیریــت کیفیــت و تضمیــن کیفیــت) تدویــن شــد ه کــه
دبیرخانــه آن بــر عهــده موسســه اســتاندارد هلنــد ( )NEN
اســت.
منبع  :اخبار سایت ایزو
مترجم :آزاده عالئی طالقانی
کاهش خطرات نقض امنیت اطالعات با استاندارد
ISO IEC 27005

در دنیایــی کــه بیــش از حــد بــه تکنولــوژی متصــل اســت،
نقــض داده هــا و حمــات ســایبری تهدیــدی جــدی بــرای
ســازمان هــا اســت و کمبــود آگاهــی از خطــرات آن ســرزنش
مــی شــود .بــه همیــن منظــور اســتاندارد جدیــدی تجدیــد
نظــر خواهــد شــد.
حفاظــت از امنیــت اطالعــات یــک شــرکت  -چــه از لحــاظ
حساســیت تجــاری و چــه از لحــاظ شــخصی و اطالعــات
مشــتریان  -هرگــز در کانــون توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
قوانیــن جدیــد اروپایــی ماننــد  GDPRبــه ایــن معنــی
اســت کــه ســازمانها تحــت فشــار بیشــتری قــرار دارنــد تــا
اطمینــان حاصــل شــود کــه اطالعاتشــان امــن اســت .امــا
داشــتن مناســب تریــن فــن آوری هــا و فرایندهــا مــی توانــد
ماننــد یــک میــدان میــن باشــد .اســتاندارد ISO / IEC
 ،27005: 2018تکنولــوژی اطالعــات  -تکنیــک هــای
امنیتــی  -مدیریــت ریســک امنیــت اطالعــات ،کــه اخیــرا ً
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ویرایــش شــده اســت بــا ارائــه چارچــوب بــرای مدیریــت موثر
خطــرات راهنمایــی هایــی بــرای ســازمان هــا در مــورد گــذر
ســامت از آن مخاطــرات را فراهــم مــی کنــد.
ایــن راهنمایــی هــای مدیریــت ریســک دقیــق را بــرای
کمــک بــه بــرآورده کــردن نیازهــای مرتبــط بــا اســتاندارد
 ISO / IEC 27001فراهــم مــی کنــد.
اســتاندارد  ISO / IEC 27005یکــی از مجموعــه
اســتانداردهای ســری  ISO / IEC 27000اســت
کــه مجموعــه ابــزار خطــرات ســایبری را بــا پرچمــداری
اســتاندارد  ،ISO / IEC 27001فــن آوری اطالعــات -
تکنیــک هــای امنیتــی  -سیســتم هــای مدیریــت امنیــت
اطالعــات – تشــکیل مــی دهــد .ســایر مجموعــه شــامل
اســتانداردهای حفاظــت از اطالعــات در  ،Cloudامنیــت
اطالعــات در بخــش مخابــرات و ابزارهــا ،امنیــت ســایبری،
ممیــزی  ISMSو مــوارد دیگــر اســت.
اســتاندارد  ISO / IEC 27005توســط گــروه کاری 1
سیســتم هــای مدیریــت امنیــت اطالعــات کمیتــه فنــی
 ،1 ISO / IEC JTCفنــاوری اطالعــات ،کمیتــه فرعــی SC
 ،27تکنیــک هــای امنیتــی فنــاوری اطالعــات ،تدویــن شــد.
دبیرخانــه ایــن کمیتــه برعهــده اســتاندارد آلمــان ()DIN
اســت.
مترجم :سعید حسنی
منبع :ایزو

استاندارد ممیزی برای استاندارد سیستم های
مدیریت به روز رسانی شد

سیســتم هــای مدیریــت بــه ســازمانها کمــک مــی کننــد
تــا بــه اهــداف خــود دســت یابنــد و ممیــزی از آنهــا
حــس خوبــی در تجــارت ایجــاد می-کنــد .اســتاندارد بیــن
المللــی ممیــزی سیســتم هــای مدیریــت بــه تازگــی بــه
روز رســانی شــده و راهنمایــی هــای بیشــتری نســبت بــه
قبــل ارایــه مــی نمایــد.
مقبولیــت اســتانداردهای سیســتمهای مدیریــت نــزد
ســازمانها در حــال افزایــش هســتند .ســازمانها از ایــن
اســتانداردها بــرای مدیریــت فرایندهــای غیــر مرتبــط
بــرای دســتیابی بــه اهدافشــان اســتفاده مــی کننــد.
کیفیــت ،مدیریــت انــرژی ،غــذا ،ایمنــی ترافیــک نمونــه
هایــی از اســتانداردهایی هســتند کــه بــه ســازمانها کمــک
مــی کننــد تــا سیســتمهای مدیریــت موثــر را تــا مدتهــا بــا
خــود بــه همــراه داشــته باشــند.
ایــزو بــه تنهایــی بیــش از  70اســتاندارد سیســتمهای
مدیریــت دارد کــه بــر اســاس تجربیــات بیــن المللــی و
برتــر ایجــاد شــده انــد و بــه ســازمانها کمــک مــی کنــد تــا
بــا صرفــه جویــی مالــی و گســترش تــوان رقابتــی ،عملکــرد
بهتــر داشــته باشــند.
بــرای حداکثــر بهــره بــرداری از منافــع سیســتمهای
مدیریــت و تضمیــن بهبــود مســتمر ،بــه انجــام ممیــزی
منظــم نیــاز اســت.
منبع :ایزو
مترجم :سعید حسنی
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شهرهای قوی تر برای آینده:
مجموعهای تازه از استانداردهای بین المللی منتشر شد

جمعیــت بیشــتر شــهرهای جهــان بــه ســرعت رو بــه
افزایــش اســت و ایــن امــر چالشهــا و فرصتهایــی بــرای
حفــظ امنیــت و تندرســتی شــهروندان بــه همــراه م ـیآورد.
اســتانداردهای بینالمللــی جدیــد اندازهگیــری و بهبــود
عملکــرد بــرای کمــک بــه حفــظ شــرایط آرمانــی شــهرها
منتشــر شدهاســت.
در حــال حاضــر بیــش از نیمــی از جمعیــت جهان در شــهرها
زندگــی مــی کننــد و ایــن تعــداد تــا ســال  2050بــه حــدود
 70درصــد میرســد .افزایــش شهرنشــینی و تنــش ناشــی از
آن بــر منابــع و زیرســاخت هــا ،چالشــی جــدی بــرای شــهرها
بــه وجــود آورده و نیــاز بــه برنامهریــزی موثــر ،مدیریــت و
سیاس ـتگذاری مبتنــی بــر شــواهد را ایجــاد میکنــد.
بــه منظــور اتخــاذ چنیــن تصمیماتــی ،شــهرها بــه یــک
مرجــع قابــل اعتمــاد بــرای انــدازه گیــری عملکــرد خــود
نیازدارنــد ،کــه اولیــن اســتاندارد بیــن المللــی شــاخصهای
شــهری در جهــان بــه آن میپــردازد.
اســتاندارد  ( ISO 37120شــاخصهای خدمــات
شــهری و کیفیــت زندگــی در جوامــع ) اولیــن مجموعــه
از شــاخصهای شــهری اســتاندارد شــده در ســطح بیــن
المللــی بــود و هنگامــی کــه بــرای اولیــن بــار در ســال
 2014منتشــر شــد ،رویکــرد یکســانی را بــرای انــدازه گیــری
و چگونگــی آن فراهــم کــرد .بــرای اولیــن بــار ،شــهرها قــادر
بودنــد بــا اســتفاده از دادههــای اســتاندارد شــده مشــابه در
ســطح جهانــی بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد کــه ایــن
امــر بــه آنهــا اجــازه م ـیداد تــا در مــورد شــهرهای دیگــر
آگاهــی یافتــه و بــه شــکلی بــی ســابقه از یکدیگــر بیاموزنــد.
اکنــون ایــن اســتاندارد بــه روز شــده و شــاخصهای
بیشــتری بــرای کمــک بــه شــهرها بــرای بهبــود موثــر
کیفیــت زندگــی شــهروندان و برنامهریــزی بــرای آینــدهای
پایدارتــر ارائــه کردهاســت.
برنــارد گینــدروز ،رییــس کمیتــه فنــی ،ISO /TC 268
(شــهرها و جوامــع پایــدار) اظهــار داشــت  :اســتاندارد ISO
 37120بــا توجــه بــه نیــاز شــهر و تحلیــل شــکافی کــه
لــزوم بســیاری از شــاخصهای جدیــد از جملــه در زمینــه

فرهنــگ ،کشــاورزی شــهری و غــذا را نشــان مـیداد ،بــه روز
شــد .او گفــت  " :در حــال حاضــر ،نزدیــک بــه صــد شــهر
ایــن اســتاندارد را پیــاده کردهانــد یــا در رونــد اجــرای آن
قراردارنــد ".مدیــران و برنامهریــزان شــهری ،سیاســتمداران،
پژوهشــگران و رهبــران حــوزه کســب و کار ،برخــی از
کســانی هســتند کــه از کاربــرد ایــن اســتاندارد بهرهمنــد
میشــوند کــه همــه چیــز از آمــوزش و انــرژی تــا حمــل و
نقــل ،بهداشــت و آب را پوشــش میدهــد.
بــه زودی اســتاندارد  ISO 37120همــراه بــا دو اســتاندارد
تکمیلــی دیگــر در مــورد شــاخصهای شــهرهای هوشــمند
و انعطافپذیــر و مجموعــهای جامــع از دســتورالعمل هــای
مــورد توافــق بیــن المللــی بــرای کمــک بــه رونــق شــهرها
ارائــه میشــود.
اســتانداردهای ( ISO 37122توســعه پایــدار در جوامــع
 شــاخصهای شــهرهای هوشــمند) و ISO 37123(توســعه پایــدار در جوامــع  -شــاخصها بــرای شــهرهای
انعطــاف پذیــر)  ،اواخــر ســال جــاری منتشــر مــی شــوند.
عــاوه بــر ایــن اســتاندارد ســومی نیــز بــه عنــوان راهنمایــی
بــرای رهبــران شــهری دربــاره نحــوه ایجــاد یــک مــدل موثــر
شــهری کــه میتوانــد در رســیدن بــه اهــداف پایــدار کمــک
کنــد  ،منتشــر شدهاســت .اســتاندارد ISO 37106
(جوامــع و شــهرهای پایــدار) بــرای ایجــاد مدلهــای
عملیاتــی شــهر هوشــمند در جوامــع پایــدار ،مجموعــه ای
از شــیوه هــای هوشــمند بــرای اداره حاکمیــت ،خدمــات،
داده هــا و سیســتم هــای شــهر را از طریــق همــکاری و بــه
صــورت دیجیتــال فراهــم مــی کنــد.
ایــن اســتانداردها بخشــی از ســری اســتانداردهایISO
 ، 37100شــامل  ISO 37101-اســتاندارد سیســتم
هــای مدیریــت جامــع بــرای توســعه پایــدار در جوامع اســت.
اســتانداردهای  ISO 37120و  ISO 37106از طریــق
فروشــگاه ایــزو در دســترس هســتند.
منبع :اخبار سایت ایزو
مترجم  :آزاده عالئی طالقانی
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