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>>>> بخش پیام ها:
نقش کیفیت در توسعه پایدار
ارتقای کیفیت حکمرانی
کیفیت در حکمرانی یا حکمرانی برای کیفیت پایدار
کیفیت حکمرانی
طنز تلخ؛ کیفیت حکمرانی بدون مشارکت مردم!
مدیریت کیفیت و حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی
>>>> پرونده
>>>> کیفیت قوانین مرتبط به کیفیت کاال و رضایت مصرف کننده
>>>> کیفیت حکمرانی در آموزش عالی
>>>> کیفیت در حکمرانی
>>>> چهار سطح از کیفیت حکمرانی
>>>> کیفیت حمایت دولت از بازار سرمایه
>>>> مقاالت
>>>>دورنمایی از کنترل کیفی چشمی کاشی به کمک فناوری ماشین بینایی
>>>>اصول نهفته  5sدر شیوه های مدیریتی
>>>>ایجاد زیر ساخت های قبلی برای توسعه پایدار
>>>>تبيين جايگاه استانداردسازي در ارتقاء كيفيت نظام آموزشي
>>>> خالقیت و نوآوری در کارآفرینی سازمانی
>>>> کیفیت ادراکی محصوالت و بازارهای جهانی
>>>> مدیریت کیفیت استراتژیک
>>>> علمی
>>>> پرسیدن مناسب ترین سواالت
>>>> چاهویل ناکارآمدی مدیریت بی کیفیت در سازمان
>>>> گزارش وبینار «کاهش ریسک های فساد در کشورهای در حال توسعه
>>>> چگونه یک شرکت دیجیتال ،کل مدل مدیریتی خود را متحول کرد
>>>> کیفیت در ایاالت متحده امریکا
معرفی سازمانهای حامی نهضت کیفیت
>>>> شرکت صنایع شیر ایران
>>>> گروه مپنا
>>>> اخبار
>>>> فراخوان آزمون تایید صالحیت مدیران کیفیت
>>>> فراخوان عضويت در باشگاه مروجان و متخصصان كيفيت
>>>>برگزاری دومین جشنواره مصورسازی کیفیت
>>>> اولین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت برگزار شد
>>>>برگزاری نشست با معاونت تشکل ها اتاق ایران
>>>>ابالغ اهداف کیفی خودروهای سواری درسال  ۹۹توسط وزارت صنعت
>>>> اخبار سازمان جهانی استاندارد
>>>> نیروی درمانی دریا
>>>> استاندارد ایزو ۱۴۱۵۵
>>>> استانداردهای برتر ایزو برای پاکیزه نگاه داشتن ما
>>>> به سوی هوش مصنوعی قابل اعتماد
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مهمتریــن تفــاوت یــک کشــور توســعه یافتــه بــا یــک کشــور در حــال توســعه و یــا حتــی بدتــر از آن کشــور
توســعه نیافتــه چیســت ؟ ایــن ســوال بســیار مهــم تاکنــون موضــوع بحــث اقتصاددانــان بــوده و همــواره خواهــد
بــود  ،از منظــر یــک متخصــص کیفیــت  ،جــواب یــک نکتــه بیشــتر نیســت  ،کیفیــت !
مهمتریــن چیــزی کــه از یــک کشــور در نــگاه اول توســط مــردم درک مــی شــود  ،کیفیــت اســت کــه شــامل
بســیاری مــوارد ماننــد خدمــات عمومــی ( ماننــد نظافــت  ،پلیــس  ،عــوارض  ،مالیــات  ،فــرودگاه  ،کیفیــت
حمــل و نقــل شــهری و مســایل بســیاری اســت کــه جنبــه عمومــی دارنــد ) ســطح خدمــات ( شــامل
رســتوران هــا  ،ورزشــگاه هــا  ،هتــل هــا  ،مــکان هــای گردشــگری  ،فروشــگاه هــای زنجیــره ای و  ) .....و در
نهایــت محصــوالت آن کشــور اســت و در نــگاه بعــدی کیفیــت حکمرانــی  ،کیفیــت دادگاه هــا و کیفیــت اقتصاد
و ســامت اداری و کیفیــت محیــط کســب و کار  ،توجــه بــه کیفیــت حفاظــت از محیــط زیســت و کیفیــت
قوانیــن مصــوب در آن کشــور مهــم جلــوه میکنــد  ،حــال ســوال مهــم ایــن اســت کــه اینهــا عوامــل توســعه
هســتند یــا ناشــی از توســعه هســتند  ،برخــاف نظــر عمومــی رایــج در کشــورمان کــه ایــن امــور را ناشــی از
توســعه مــی دانــد  ،بــا اطمینــان مــی تــوان گفــت کــه اینهــا موجــب خلــق ثــروت مــی شــوند نــه برعکــس !
سالهاســت فکــر مــی کنیــم کــه مثــا تامیــن اجتماعــی موجــب رفــاه مــی شــود ولــی بایــد گفــت کــه تامیــن
اجتماعــی بــا کیفیــت موجــب ایــن امــر مــی شــود  ،سالهاســت فکــر میکنیــم تعــداد خــودروی تولیــدی موجــب
توســعه میشــود در حالــی کــه تولیــد خــودروی بــا کیفیــت ایــن امــر را تضمیــن مــی کنــد نــه فقــط خــودرو
ســازی  ،مــا بــه شــدت دچــار بــی کیفیتــی شــده ایــم و ایــن موضــوع شــگفت آور اســت ! از هنــگام ورود بــه
کشــور بــه کیفیــت فــرودگاه و بعــد هــم گیــت بازرســی و در انتهــا بــه نحــوه گرفتــن تاکســی توجــه کنیــد ،
مملــو از بــی کیفیتــی اســت  ،هتــل هــا  ،دادگاه هــا  ،خدمــات شــهری  ،دولــت و مجلــس مــا در بــی کیفیتــی
ســرآمد هســتند و بــدون توجــه بــه رضایــت ذینفعانشــان کــه مــردم هســتند  ،محصــوالت و خدماتشــان را بــه
مــا تحمیــل مــی کننــد  ،ســرمایه هــای ملــی هزینــه مــی شــوند و بــی کیفیتــی را بــرای مــا بــه ارمغــان مــی
آورنــد  ،خــودروی بــی کیفیــت  ،راه بــی کیفیــت و کشــته هــای بیشــمار !
سالهاســت ارزیابــی کیفیــت در ســطح ملــی و بــا عنــوان جایــزه ملــی کیفیــت در حــال انجــام اســت و بــه
عنــوان یکــی از صدهــا ارزیــاب کیفیــت در ســطح ملــی  ،ســازمان و شــرکت هــای خصوصــی و عمومــی و
دولتــی را ارزیابــی کــرده ام  ،نتیجــه ایــن ارزیابــی هــا نشــانگر چنــد موضــوع اساســی اســت کــه فقــط میتــوان
بــه آنهــا اشــاره کــرد ،
 -1دانــش مدیریــت کیفیــت در کشــور در ســطح بازرســی و کنتــرل کیفیــت غیــر حرفــه ای باقــی مانــده
اســت
 -2به جز چند ستاره پر فروغ  ،صنایع و خدمات ما کیفیت را یک امر تزیینی و شعاری میدانند
 -3ســه قــوه کشــور دچــار مشــکالت کیفــی عدیــده هســتند و بــاور ندارنــد کــه بــی کیفیتــی هزینــه دارد و
کیفیــت را گــران میداننــد.
 -4فرهنگ عمومی کشور به بی کیفیتی عادت کرده است.
 -5متولی ارتقای کیفیت در کشور مشخص نیست
با توجه به محدودیت نوشتار فقط به موضوع آخری نگاهی عمیق تر خواهیم داشت.
متولی کیفیت در کشور کیست؟
بــه راســتی متولــی کیفیــت در کشــور مــا کیســت؟ شــاید در وهلــه اول ســازمان ملــی اســتاندارد بــه عنــوان
متولــی اصلــی دیــده شــود امــا بایــد گفــت جایــگاه اســتاندارد و رویکــرد آن ایمنــی و ســامت محصــوالت و

خدمــات اســت نــه کیفیــت بــه معنــای وســیع و عــام آن کــه منجــر بــه کیفیــت زندگــی مــردم مــی شــود
 ،عــدم وجــود مســوول بــرای انــدازه گیــری  ،هــدف گــزاری و سیاســت گــذاری کیفیــت در ســطح ملــی بــه
شــدت احســاس میشــود .یادمــان باشــد کــه وقتــی از کیفیــت صحبــت مــی کنیــم منظورمــان فقــط کیفیــت
در محصــوالت و خدمــات تولیــدی نیســت  ،بــرای مثــال کیفیــت تدویــن برنامــه هــای توســعه کشــور  ،کیفیــت
قوانیــن  ،کیفیــت خدمــات مالــی و پولــی  ،کیفیــت آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی  ،کیفیــت قــوه قضاییــه
و قهریــه  ،کیفیــت امــور فرهنگــی  ،کیفیــت انتخابــات  ،کیفیــت شــهرداری هــا و شــوراها  ،کیفیــت اتــاق هــای
بازرگانــی و اصنــاف و تعــاون  ،کیفیــت خدمــات درمــان و ســامت همــه جــزو عواملــی هســتند کــه کیفیــت
زندگــی را در جامعــه مــی ســازند.
عــدم وجــود یــک نهــاد سیاســت گــزار و پایشــگر موجــب شــده اســت کــه مــا نتوانیــم درک درســتی از نقــاط
قــوت و ضعــف خویــش داشــته باشــیم و ایــن موضــوع واقعیــت هــای جامعــه را مســتتر و پنهــان میکنــد.
جامعیــت و فراگیــری مفهــوم کیفیــت تعییــن نهــادی مشــخص را بــرای سیاســت گــذاری در ایــن امــر غیــر
ممکــن مــی نمایــد و ایــن موضــوع چالــش اصلــی تدویــن برنامــه هــای ارتقــای کیفیــت در کشــور اســت
جامعــه مــا بــه دانــش و رویکــردی کــه کیفیــت داشــته باشــد نیــاز دارد .موضــوع بعــدی ایجــاد فرصــت
یادگیــری از تجربیــات موفــق در ســایر ممالــک دنیاســت کــه سالهاســت بــه انــدازه کافــی تجربــه نکــرده ایــم
 ،کشــور مــا بــه لمــس و حــس و درک سیســتمهای مدیریــت کیفیــت حرفــه ای نیــاز دارد .بــرای مثــال
تاســیس فروشــگاه هایپراســتار موجــب ارتقــای کیفیــت در فراینــد ارایــه خدمــات فروشــگاه هــای زنجیــرهای
کشــور گردیــد و سیســتم مدیریــت کیفیــت شــرکتها بــزرگ نفتــی موجــب تغییــر نگــرش شــرکت هــای
داخلــی بــه مقولــه تضمیــن کیفیــت شــد
همــه متخصصــان کیفیــت مــی داننــد کــه رویکــرد افزایــش بازرســی و نظــارت ،موجــب افزایــش کیفیــت
نمیشــود فقــط بــه صــرف هزینــه بســیار کشــف خطاهــا را تســریع خواهــد کــرد ..بــه نظــر میرســد بایــد
کیفیــت ورودی هــا و فرآیندهــا را اصــاح نمــود بــرای مثــال بایــد مجوزهــای زایــد را حــذف نمــود تــا رشــوه
از بیــن بــرود بــا افزایــش بــازرس هــا و کنتــرل هــا رشــوه فقــط کشــف میشــود از بیــن نمــی رود  .فرایندهــا
بایــد طــوری طراحــی شــوند کــه خطاناپذیــر باشــند .ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور مــا سیســتمهای
بازرســی و نظــارت بــه شــدت در حــال توســعه هســتند و هــر ســال مکانیــزم هــای کنترلــی بیشــتری طراحــی
و اجــرا مــی کنیــم کــه هیچکــدام موجــب افزایــش کیفیــت نخواهنــد شــد.
در انتهــا ذکــر یــک نکتــه بســیار مهــم اســت کــه کیفیــت قوانیــن یــک کشــور  ،کیفیــت در آن کشــور را
مــی ســازد  ،طراحــی ارزیابــی کیفــی قوانیــن در کشــور بایــد مســتقل از نهــاد هــای حاکمیتــی انجــام شــود
و نظــر جامعــه در مــورد قوانیــن بــه عنــوان مشــتری اصلــی قوانیــن انــدازه گیــری و پایــش گــردد  .تصویــب
مجوزهایــی کــه فقــط حاکمیــت از آن راضــی اســت بــه معنــای کاهــش شــدید کیفیــت قوانیــن اســت  .مــردم
قوانیــن بــی کیفیــت را اجــرا نمــی کننــد و حتــی دولــت و حاکمیــن هــم بــرای انجــام آن تالشــی نخواهنــد
کــرد.
مــا مــردم بــا کیفیــت و بــا فرهنگــی داریــم کــه در دنیــای قوانیــن بــا کیفیــت  ،بــه ســرعت رشــد کــرده
و فرهیختگــی خویــش را بــه رخ مــی کشــند  ،پیشــنهاد مــی گــردد بــا تاســیس «شــورای عالــی کیفیــت»
طرحــی نــو در اندازیــم.
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اولویتهــا و ماموریتهــای اتــاق بازرگانــی را بایــد در تقاطــع مســائل و
مشــکالت اقتصــاد ملــی و ظرفیتهــا و امکانــات اتــاق ایــران جس ـتوجو
کــرد .طبیعتــا مســائل نظــام اقتصــادی کشــور را نیــز میتــوان از زاویــه
ســه ذینفــع کلیــدی آن یعنــی ،جامعــه (یــا بــه عبارتــی مجموعــه
خانوارهــا) ،فعــاالن اقتصــادی (یــا بــه عبارتــی مجموعــه بنگاههــا) و در
نهایــت حاکمیــت مــورد بررســی قــرار داد.
از منظــر جامعــه ،عمدهتریــن مشــکالت نظــام اقتصــادی را میتــوان
ناپایــداری قیمتهــا بهواســطه بــروز متواتــر بحــران تورمــی و ظرفیــت
محــدود بــازار بــرای جــذب نیــروی کار (یــا در واقــع همــان مشــکل
اشــتغال) عنــوان کــرد کــه در میانمــدت عمــا بــه کاهــش مســتمر
قــدرت خریــد خانــوار منجــر میشــود .البتــه بــه ایــن مشــکالت محســوس
و مســتقیم ،میتــوان دغدغــه اجتماعــی و فرهنگــی فســاد و عدالــت را
نیــز افــزود.
در واقــع جامعــه ایرانــی ،در بیشــتر روزهــای چنــد دهــه گذشــته عــاوه
بــر اینکــه نگــران کاهــش رفــاه و قــدرت خریــد خــود بــوده ،ایــن دل
مشــغولی را نیــز داشــته کــه فســاد و توزیــع نابرابــر منابــع عــدهای را بــه
ناحــق بســیار ثروتمنــد ســاخته اســت .ایــن دو دغدغــه بــا یــک ســوگیری
سیاســی در افــکار عمومــی جامعــه ایرانــی بــه یکدیگــر متصــل اســت .بــه
ایــن معنــا کــه مســکن و بینوایــی را کــه بــه زعــم افــکار عمومــی جامعــه
ایرانــی گریبانگیــر اکثریــت جامعــه اســت ،ناشــی از سوءاســتفادههای
اقتصــادی اقلیــت ثروتمنــد میداننــد یــا بــه عبــارت ســادهتر تصــور
میکننــد؛ حــق و مــال اکثریــت جامعــه بــه ناحــق در جیــب و کیســه
اقلیتــی ثروتمنــد ریختــه میشــود.
بررســی رفتــار چنــد دهــه گذشــته سیاس ـتگذاران نیــز نشــان میدهــد
کــه عمدهتریــن دغدغــه آنهــا در حــوزه اقتصــاد ،حفــظ رضایــت اجتماعــی
در کوتاهمــدت بــا تاکیــد بــر عدالــت توزیعــی و البتــه نقشآفرینــی
گســترده دولــت در اقتصــاد بــا تکیــه بــر پــول نفــت اســت و در برابــر ایــن
موضوعــات؛ رشــد و توســعه ســاختاری اقتصــاد بــرای سیاســتگذاران و
سیاســتمداران اولویــت بــه مراتــب کمتــری دارد.
ایــن موضــوع عــاوه بــر توجــه ویــژه افــکار عمومــی جامعــه ایرانــی بــه
مقولــه عدالــت توزیعــی ناشــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بــه نــام تــاش
بــرای تحقــق عدالــت ،سیاســتمداران فرصــت و امــکان دخالتهای گســترده
در اقتصــاد و همچنیــن نمایــش اقتــدار و جدیــت بهواســطه برخوردهــای
رادیــکال بــا فعــاالن اقتصــادی را پیــدا میکننــد کــه بــرای اصحــاب قــدرت
سیاســی مصــداق یــک تیــر و دو نشــان اســت .در بدنــه اقتصــاد (یعنــی

شــبکه بنــگاه و بــازار) امــا ،از دیــد فعــاالن اقتصــادی و صاحبنظــران ایــن
عرصــه ،مســاله واقعــی اقتصــاد ایــران دشــواریها و موانــع پیـشروی رونــد
تشــکیل ســرمایه و بهتبــع آن رشــد اقتصــادی اســت.
عــدم تعادلهــای عمــده و ناهنجاریهــای ســاختاری در نظــام اقتصــادی
ایــران ،عمــا هــر تــاش جــدی بــرای ارتقــای بهــرهوری را بالموضــوع
کــرده و در کنــار آن ناپایــداری سیاس ـتگذاری اقتصــادی حاکمیــت کــه
بــه نــام رفــاه و عدالــت بهصــورت مســتمر در جزئیتریــن مناســبات تولیــد
و تجــارت (در حــد ممنــوع یــا آزاد بــودن حمــل مــرغ از یــک شــهر بــه
شــهر دیگــر) نیــز دخالــت میکنــد؛ عمــا همــه بازیگــران کلیــدی صحنــه
اقتصــاد ایــران را بــه ســوی تمرکــز بــر رفتارهــای کوتاهمــدت و پرهیــز از
برنامهریزیهــای بلندمــدت ســوق داده اســت.
بــه ایــن موضوعــات البتــه بایــد فشــارها و تحریمهــای ظالمانــه
بینالمللــی را نیــز افــزود کــه بــا تحدیــد دسترســی اقتصــاد ایــران بــه
بازارهــای بینالمللــی و تهدیــد پایــداری درآمدهــای ارزی کشــور تبدیــل
بــه عاملــی بــرای کاهــش ســرعت رشــد و افزایــش عــدم اطمینــان در
نظــام اقتصــادی ایــران شــده اســت.
در ایــن شــرایط اولیــن نکتــهای کــه بهنظــر میرســد اتــاق بازرگانــی
ایــران بایــد بــر آن تمرکــز کنــد ،تغییــر اولویتهــا و گفتمــان اقتصــادی در
افــکار عمومــی و اذهــان سیاسـتگذاران بــا هــدف ارتقــای جایــگاه مســاله
رشــد اقتصــادی در پارادایــم اقتصــادی افــکار عمومــی و سیاســتمداران
اســت .البتــه اتــاق بازرگانــی در ایــن زمینــه پیــش از ایــن تالشهــای
بســیاری را بــرای گفتوگــو بــا سیاســتگذاران و سیاســتمداران داشــته
اســت ،کــه بهنظــر میرســد عمدتــا بــه دلیــل فشــار موجــود در افــکار
عمومــی ،چنــدان موجــب تغییــر رفتــار در اهالــی قــدرت سیاســی نشــده
اســت .شــاید آغــاز دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق بتوانــد ســرآغازی
بــرای چرخــش در رویکــرد اتــاق بازرگانــی و اینبــار ،مخاطــب قــرار دادن
مســتقیم مــردم و افــکار عمومــی در زمینــه واقعیتهــای اقتصــادی کشــور
باشــد.
شــاید در ســایه آگاهــی و آموزشپذیــری مــردم بتــوان فرصتهــای
تــازهای نیــز بــرای تغییــر رفتــار در سیاسـتگذاران خلــق کــرد کــه منجــر
بــه تقویــت الگوهــای حکمرانــی خــوب در راهبــری و سیاسـتگذاری نظــام
اقتصــادی کشــور شــود .بایــد ایــن نکتــه را بــه دقــت و بــا شــواهد کافــی
بــرای افــکار عمومــی توضیــح داد کــه انــگاره «ایــران ثروتمنــد» ،کــم و
بیــش یــک توهــم اســت و اگــر قاطبــه ایرانیــان از امکانــات اقتصــادی
و رفاهــی موجــود در کشــورهای توســعهیافته بهرهمنــد نیســتند؛ بــه

ایــن دلیــل اســت کــه اقتصــاد ایــران ســطح تولیــد ثروتــی پایینتــر از ایــن
جوامــع دارد.
بایــد ایــن موضــوع را بــرای مــردم روشــن ســاخت کــه در فقــدان یــک رشــد
قــوی و پایــدار اقتصــادی ،هــر تالشــی بــرای تحقــق عدالــت توزیعــی ،اگــر منجــر
بــه ایجــاد رانــت و فســاد مضاعــف بــه دلیــل ایجــاد کانونهــای تمرکــز قــدرت
نشــود ،در بهتریــن حالــت صرفــا توزیــع عادالنــه فقــر اســت ،نــه ثــروت.
اگــر قــادر باشــیم موانــع ذهنــی و اجتماعــی ناشــی از ایــن پارادایــم اقتصــادی
مخــرب را از طریــق گفتوگــو بــا افــکار عمومــی تــا حــدودی تضعیــف
کنیــم ،در مرحلــه بعــد میتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه اتــاق بازرگانــی
بــه پشــتوانه تــوان فنــی فعــاالن بخــش خصوصــی و صاحبنظــران حــوزه
اقتصــاد از یکســو و فشــار و مطالبهگــری افــکار عمومــی از ســوی دیگــر،
سیاســتمداران و سیاســتگذاران را در مســیر گفتوگــوی مولــد بــرای
ارتقــای کیفیــت حکمرانــی اقتصــادی قــرار دهــد .هــدف و اولویــت اساســی
بهبــود وضعیــت حکمرانــی اقتصــادی در ایــران ،قطعــا اصــاح عــدم تعادلهــا
و ناهنجاریهــای ســاختاری نظــام اقتصــادی کشــور اســت کــه از یکســو
راه را بــر هــر اقــدام و تــاش دیگــری بــرای تحقــق رشــد پایــدار اقتصــادی
بســته اســت و از ســوی دیگــر آنچنــان بــا مقولــه کیفیــت حکمرانــی و بهطــور
مشــخص الگوهــای مــورد اســتفاده در حکمرانــی اقتصادی کشــور همبســتگی
دارد کــه قابــل تصــور نیســت بتــوان بــدون اصــاح الگــوی حکمرانــی ،بــرای
اصــاح ایــن ناهنجاریهــای ســاختاری و عــدم تعادلهــا در نظــام اقتصــادی
تدبیــری اندیشــید .اولیــن اولویــت بهبــود کیفیــت حکمرانــی اقتصــادی کــه
میتوانــد و بایــد از ســوی اتــاق بازرگانــی ایــران در چهارســاله پیــش رو
تعقیــب و مطالبــه شــود؛ احیــای حقــوق و آزادیهــای پایــه اقتصــادی فعــاالن
اقتصــادی بخــش خصوصــی بــرای تنظیــم مناســبات تولیــد و تجــارت خــود
در داخــل و بیــرون از کشــور اســت.
موتــور محــرک ایجــاد تعادلهــای مولــد در نظــام اقتصــادی کــه منجــر بــه
تخصیــص بهینــه منابــع در ایــن سیســتم میشــود؛ تصمیمگیریهــای
آزادانــه فعــاالن اقتصــادی در چارچــوب منطــق کســبوکار و بــا هــدف
بهینهســازی منافــع شــخصی اســت کــه در نهایــت منجــر بــه تامیــن منافــع
و خیــر عمومــی از طریــق تخصیــص بهینــه منابــع در نظــام اقتصــادی
میشــود .زمانــی کــه قوانیــن و مقــررات زائــد و دســت و پاگیــر ،ایــن موتــور
محــرک ایجــاد تعــادل را از حرکــت و تاثیرگــذاری منــع میکننــد؛ نظــام
اقتصــادی کشــور بــه مــرور دچــار صورتــی از عدمتعادلهــای انباشــته
میشــود کــه بــا تخصیــص غیربهینــه منابــع در واقــع نظــام اقتصــادی را
تبدیــل بــه ماشــین تولیــد فقــر و ناکارآمــدی میکنــد.

همچنیــن مبســوطالید بــودن کارگــزاران حاکمیــت و محــدود نبــودن
تــوان آنهــا در مقرراتگــذاری بــه حقــوق و آزادیهــای پایــه فعــاالن
بخــش خصوصــی؛ فضایــی ناپایــدار و سرشــار از عــدم اطمینانــی را در میــان
کنشــگران بخــش خصوصــی نظــام اقتصــادی ایجــاد میکنــد و آنهــا را بــه
ســوی رفتارهــای کوتاهمــدت و پرهیــز از ســرمایهگذاری بــر رفتارهــای
درازمــدت ســوق میدهــد؛ چــرا کــه وقتــی تاثیــر رادیــکال مقرراتگــذاری
غیرمســووالنه میتوانــد عمــا در هــر لحظــه منطــق ســودآوری یــک مــدل
کســبوکار کــه شــاید ســالها بــرای ایجــاد آن ســرمایهگذاری و تــاش
شــده را بــر بــاد دهــد؛ فعــاالن اقتصــادی تنهــا بــر کســب ســودهای لحظـهای
تمرکــز میکننــد.
اولویــت اساســی بعــدی اصــاح حکمرانــی نظــام اقتصــادی ،حکمرانــی پولــی
اســت کــه در واقــع ریشــه بحــران تورمــی مزمــن کشــور اســت.
اتــاق بازرگانــی بــرای مطالبــه عملیاتــی اصــاح حکمرانــی پولــی بایــد
بــر دو محــور جداســازی کامــل و شــفاف سیاســتگذاری مالــی دولــت از
سیاســتگذاری پولــی و همچنیــن بازســازی نظــام اعتبارســنجی مالــی در
بــازار پــول کشــور تاکیــد کنــد تــا تســهیالت بانکــی بــه جــای مالحظــات
سیاســی و انگیزههــای رانتجویانــه صرفــا بــر اســاس منافــع مشــترک بــازار
پــول و بنــگاه در چارچــوب یــک بــازی برد-بــرد در نظــام اقتصــادی توزیــع
شــود.
بــه ایــن دو مــورد روشــن و عملیاتــی ،البتــه بایــد مســاله عمومــی امــا
راهبــردی ایجــاد شــفافیت در نظــام تصمیمســازی اقتصــادی کشــور از طریــق
ایجــاد الــزام قانونــی بــرای انتشــار مســتندات تصمیمســازیهای کلیــدی
ایــن حــوزه را نیــز افــزود کــه بــا تــاش نظــام ارتباطــی اتــاق بازرگانــی (کــه
در دوره پیــش رو نیــاز بــه تقویــت بیــش از پیــش دارد) میتوانــد بــه بســتری
ارزشــمند بــرای تقویــت رونــد گفتوگــوی مولــد میــان بخــش خصوصــی و
حاکمیــت تبدیــل شــود.
تعقیــب همــه ایــن مــوارد در اتــاق بازرگانــی البتــه یــک پیشنیــاز
اساســی دارد و آن اصــاح نظــام ســاختاری و فرآینــدی اتــاق بــه نفــع
ارتقــای مشــارکتپذیری اعضــا در اجــرای ماموریتهاســت .شــرایط دشــوار
پیــشروی اقتصــادی ایــران و بحرانهــای در هــم گــره خــورده آن ،نجــات
اقتصــاد ملــی را تبدیــل بــه مگاپــروژهای کــرده اســت کــه موفقیــت در آن
جــز بــا مشــارکت فراگیــر تمــام فعــاالن اقتصــادی و اســتفاده حداکثــری از
تمــام اندوختــه و ســرمایه دانــش و تجربــه و خــرد موجــود در نظــام اقتصــادی
کشــور ممکــن نخواهــد شــد.
منبع :دنیای اقتصاد
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وقتــی صحبــت از کیفیــت بــه میــان مــی آیــد ،در نــگاه اول پارامترهایــی
چــون مطلوبیــت ،بازدهــی ،اثربخشــی ،الگــوی مناســب  ،خانــواده ،
امنیــت ،توســعه و پیشــرفت و مطالبــی ایــن چنیــن ذهــن انســان را
بخــود مشــغول مــی ســازد ..وقتــی بــه تاریــخ نگاهــی کوتــاه مــی اندازیــم
،توجــه همــه؛ ناظــر بــر داشــتن زندگــی بــا کیفیــت بوده اســت.از بررســی
حکمرانــی خــوب تــا الگــوی حکمرانــی پایــدار ،تحلیــل تاثیــر شــاخص
هــای حکمرانــی خــوب بــر شــاخص هــای توســعه انســانی و هــم چنیــن
حکمرانــی خــوب بــرای در اختیــار داشــتن ســرمایه اجتماعــی اثربخــش
در جامعــه صحبــت بــه میــان مــی آید.آیــا تبییــن مفهــوم خوبــی در
حکمرانــی خــوب بــرای دســتیابی بــه کیفیــت مناســب و در ابعــاد
حکمرانــی متعالــی بــا حفــظ ارزش هــای جامعــه چگونــه اســت؟
مباحــث حکمرانــی و کیفیــت دو جــز ،الینفــک از یکدیگــر هســتند.
نظریــه هــای الگــوی حکمرانــی و بررســی اثــرات حکمرانــی خــوب
بــرای ارتقــاء کیفیــت در کشــورهای جهــان بســیار متفــاوت و یــا در
پــاره ای از مــوارد متغیــر اســت  .چــرا کــه تعییــن و اجــرای هــر کــدام از
پارامترهــای اثــر گــذار در ایــن مســیر مــی توانــد در ارتقــا رشــد و توســعه
تعییــن کننــده و حتــی نافــذ باشــد.
تحلیــل اولیــه بــرای نقــش ســرمایه هــای انســانی و یــا اجتماعــی
بــرای توســعه کیفیــت در دســتیابی بــه کاال و خدمــات مطلــوب در
بیشــتر کشــورهای توســعه یافتــه ناظــر بــر هدایــت و پایــداری اصــول
و معیارهــای تعریــف شــده و یــا پذیرفتــه شــده در ایــن مســیر مــی
باشــد .حکمرانــی خــوب مــی توانــد جامعــه را بــرای رســیدن بــه عدالــت
اجتماعــی در بســتر خانــواده هدایــت نمــوده و رهیافتــی بــرای پیشــرفت
و توســعه در اندیشــه انســانی باشــد .بــرای اصــول و معیارهــای پایــه ای
در الگــوی حکمرانــی اســامی در ایــران مــی تــوان گفــت کــه گام اول در
شــناخت ایــن مهــم توجــه بــه مقولــه کیفیــت در عرصــه هــای مختلــف
در زندگــی اجتماعــی انســان هــا بــوده کــه بعنــوان اصــول و معیارهــای
تکلیفــی موجــب رشــد و تعالــی رفتــاری و در نهایــت ایجــاد رضایــت
منــدی در جامعــه انســانی شــده اســت.
بطریقــی اولــی بایــد گفــت کــه درک کیفیــت بــرای یــک حکمرانــی
مطلــوب در ایــران در ســطوح مختلــف طبقاتــی در جامعــه ایــران بســیار
متفــاوت بــوده و در بررســی هــای مطالعاتــی و دانشــگاهی و نیــز ســایر
ســازمان هــا و نهادهایــی کــه بــه نوعــی به موضــوع کیفیــت اهمیــت داده
انــد ،ادبیــات نظــری بــر تئــوری حکمرانــی خــوب اســتوار اســت .شــواهد
تجربــی داللــت بــر آن دارد کــه ارزش میانگیــن درک حکمرانــی در بــاب
همــه زیــر مجموعــه هــای کیفیــت در حکمرانــی پاییــن تــر از نقطــه
گــذار و یــا مــورد انتظــار در جامعــه اســت.
ایــن رابطــه در بــاب شــاخص کل کیفیــت حکمرانــی نیــز صــادق اســت

.بیشــترین میــزان داوری منفــی مربــوط بــه شــاخص کنتــرل فســاد
اســت .شــاهد تجربــی نشــان مــی دهــد کــه بطــور متوســط  67درصــد
از پاســخگویان کیفیــت حکمرانــی را در ایــران کامــا منفــی تــا عمدتــا
منفــی ارزیابــی کــرده انــد .تنهــا  3.1درصــد از آنــان کیفیــت حکمرانــی
را کامــا خــوب ارزیابــی کــرده انــد و حــدود  12درصــد پاســخگویان در
نقطــه گــذار قــرار دارنــد .نقطــه گــذار جایــی اســت کــه بیشــترین الهــام
را از حیــث ایــن کــه آیــا یــک مــورد بیشــتر عضــو یــا غیــر عضــو اســت
دارد ایــن افــراد در بــاب کیفیــت حکمرانــی خــوب یــا بــد تردیــد دارنــد.
در واقــع اکثریــت مــردم درک منفــی در بــاب کیفیــت و حکمرانــی آن
در ایــران دارنــد.
کیفیــت در حکمرانــی خــوب نخســتین بــار در اواخــر دهــه  1980توســط
بانــک جهانــی مطــرح شــد ایــن بانــک پــس از آنکــه در اجــرای سیاســت
هــای تعدیــل یــا همــان اجمــاع واشــنگتنی در برخــی کشــورها ناموفــق
بــوده ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه چــون دولــت هــا در آن کشــورها
واجــد شــرایط تعدیــل الزم نیســتند  ،نمــی تواننــد در اجــرای توصیــه
هــای ایــن بانــک و آزاد کــردن قیمــت هــا موفــق عمــل کننــد .ایــن
نخســتین مرحلــه شــکل گیــری و پیدایــی اندیشــه حکمرانــی خــوب
بــرای کیفیــت اســت.
بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه پارادایــم حکمرانــی خــوب بــه پارادایــم
غالــب در اندیشــه توســعه تبدیــل شــده اســت هــم چنیــن در فرهنــگ
دینــی اســام بارهــا بــه مولفــه هــای کیفیــت در حکمرانــی خــوب اشــاره
شــده اســت کــه بــه منظــور چگونگــی دســتیابی بــه حکومتــی اســت
کــه بتوانــد زمینــه ســاز توســعه ای عادالنــه و مــردم ســاالر را فراهــم
کنــد .دســتورات صریــح دیــن مبیــن اســام ســده هــا قبــل هــم بــه
حکومتــی اســت کــه طــرح ایــده حکمرانــی خــوب کــه در قــران ،روایــات
 ،ســیره پیامبــران و امامــان پرداختــه اســت بــدان توجــه جــدی معمــول
دارند.نــگاه جــدی بــه موضــوع حکمرانــی در مباحــث توســعه  ،بدلیــل
عواملــی از جملــه شکســت برنامــه هــای قبلــی توســعه ،گســترش توجــه
بــه نهادهــا در تحلیــل هــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی  ،آگاهــی از
اهمیــت عوامــل سیاســی در توســعه کشــورها ،پــی بــردن اقتصاددانــان
بــه اشــتباه بــودن برخــی مفــروض هــای نئوکالســیکی و برخــی عوامــل
دیگــر ماننــد فروپاشــی کمونیســم بــوده اســت.
ایــن اســتراتژی نیــز بــه ماننــد دیگــر برنامــه هــای ســازمان هــای بیــن
المللــی بــا کاســتی هایــی همــراه بــوده اســت ،بطــوری کــه نقدهــای
متعــددی بــرای آن ارائــه کردنــد .بــا بررســی ابعــاد مختلــف حکمرانــی
خــوب و بیــان نقدهــا و کاســتی هــای آن مــی تــوان بــه ارائــه راه حــل
هــای جایگزیــن بــرای رســیدن بــه درجــه مطلــوب کیفیــت دســت
یافت.امــا بــرای حکمرانــی پایــدار و نقــش کیفیــت در رســیدن بــه ایــن

مهــم بایــد گفــت کــه کاســتی هــای الگوهــای حکمرانــی خــوب چیســت
و چــه الگویــی را مــی تــوان جایگزیــن مناســب آن دانســت .بــه آنچــه کــه
در ایــن نوشــتار مــد نظــر اســت ایــن اســت کــه حکمرانــی خــوب بعنــوان
روشــی بــرای دســتیابی بــه کیفیــت توســعه بــوده کــه در اکثــر نهادهــای
مطالعاتــی و یــا نظارتــی مهــم چــون بانــک جهانــی مطــرح بــوده و مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .ولــی کشــورهای مختلــف بــرای اجــرای آن بــا
چالــش هایــی رو بــه رو شــده انــد.
از جملــه آنکــه منشــاء حکمرانــی خــوب  ،کیفیــت در اقتصــاد و توســعه
اقتصــادی اســت کــه بــا خــود حکمرانــی پایــدار را بعنــوان الگویــی بــرای
بــرون رفــت از کاســتی هــای حکمرانــی خــوب مــی توانــد مطــرح نمــود
کــه از ترکیــب پارادایــم توســعه بعنــوان مغــز افــراد و حکمرانــی خــوب
بعنــوان راهــکار عملیاتــی ســازی حکمرانــی  ،ایــن الگــو شــکل مــی
گیــرد.
در تبییــن و تــداوم شــکل گیــری رونــد کیفیــت در تمــام عرصــه هــای
زندگــی فــردی و خانوادگــی بعنــوان منشــاء و نیــز ســمبل رویکردهــای
متعالــی در جامعــه بایــد گفــت کــه ایــن مهــم مــی توانــد حکمرانــی
خــوب را کــه مفهــوم تــازه ای اســت در ادبیــات مدیریــت و توســعه،
موفــق شــده اســت تــا جایــگاه ویــژه ای را بــه خــود اختصــاص داده و در
اصالحــات مدیریتــی ،شــاخص هــای دقیقــی را مطــرح ســازد .حکمرانــی
خــوب حاصــل از اجــرای رونــد کیفــی و یــا کیفیــت پذیــری در جامعــه از
معنــای اولیــه آن کــه ویــژه گــی هایــی را بــرای دولــت هــا بــر می شــمرد
فراتــر رفتــه و آن را حاصــل تعامــل و ارتبــاط متقابــل دولــت ،ســازمان
هــای غیــر دولتــی  ،بخــش خصوصــی  ،ســازمان هــای نظامــی ،نهادهــای
مذهبــی و نیــز گردهمایــی ذی نفــوذ مــی دانــد کــه از طریــق رســانه هــا
بــه هــم پیونــد مــی خورنــد .بدیــن ترتیــب عامــل در حکمرانــی خــوب
شــبکه ای از کنشــگران جامعــه مدنــی اســت کــه بــه همــراه هــم توســعه
و بهبــود را بــرای جامعــه بــه ارمغــان مــی آورنــد .لــذا الزامــات کیفــی
بــرای تحقــق حکمرانــی خــوب راهــی جــز بــه ارمغــان مــی آورنــد .لــذا
الزامــات کیفــی بــرای تحقــق حکمرانــی خــوب الگــوی جدیــدی بــرای
توســعه پایــدار انســانی بــا ســازو کارتعاملــی پیــش گرفتــه شــامل ســه
بخــش خصوصــی ،دولتــی و جامعــه مدنــی اســت تــا بــه موجــب آن
کشــورها بتواننــد از همــه توانمنــدی هــای خــود در توســعه همــه جانبــه
اســتفاده کنند.جامعــه مدنــی مســتحکم بــه همــراه دولتــی مــدرن ،قــوی
و توســعه خــواه مــی توانــد زمینــه هــای ایجــاد حکمرانــی خــوب و در
نتیجــه توســعه همــه جانبــه را بــا کمتریــن زمــان و آســیب ممکــن بــه
پیــش ببــرد.از آنجاییکــه مهمتریــن عامــل توســعه در جامعــه ای افــراد
آن جامعــه مــی باشــند ،مــی تــوان بــا تاکیــد براهمیــت توســعه انســانی
در قالــب مــدل هــای کیفــی و کیفیــت پذیــری در جســتجوی شــناخت
الزامــات تحقــق حکمرانــی خــوب بــرای رســیدن بــه توســعه فراگیــر
انســانی پایــدار گام برداشــت.تامل و بــاز اندیشــی در کیفیــت هرکــدام از
مولفــه هــای حکمرانــی و اتخــاذ راهبردهــای مناســب بــرای تقویــت آنهــا
شــاید بهتریــن الگــو بــرای توســعه انســانی پایــدار باشــد.نتایج بدســت

آمــده از بررســی مولفــه هــای حکمرانــی خــوب در ایــران بیــان گــر
وضعیــت نامناســب شــاخص هــای کیفــی و یــا کیفیــت بویــژه در دو دهــه
ســال هــای  1996تــا  2006و نیــز  2006تــا  2016مــی باشد.کشــور
ایــران بدلیــل مزایــای فــراوان چــه از نظــر منابــع انســانی و ســرمایه ای
و نیــز ســایر منایــع طبیعــی از پتانســیل هــای فــراوان بــرای دســتیابی
بــه مــدل هــای متحــول کیفیــت کاال و خدمــات و در نهایــت بــه توســعه
انســانی مــی باشــد.در ایــن رابطــه و بــا توجــه بــه توســعه همــه جانبــه
انقــاب صنعتــی چهــارم بایــد گفــت کــه هدایــت کیفــی کاال و خدمــات
و نظــام هــای پویــا و فعــال در تمــام ابعــاد فعالیتــی و بویــژه دســتیابی بــه
دانــش نویــن کــه مــی توانــد از طریــق ایجــاد و بهــره بــرداری از شــرکت
هــای دانــش بنیــان باشــد ،مســیر اجــرای امــور و تمــام فعالیــت هــا را
بــه ســمت حکمرانــی خــوب هدایــت نمــوده و حاصــل آن بــه مســئولیت
پذیــری و حاکمیــت قانــون باشــد.این فراینــد در مســیر تکاملــی خــود
بــه کارایــی تمــام سیســتم هــای در اختیــار و نهایت ـاً شــفافیت و روش
فــازی آنچــه کــه بعنــوان کاال و خدمــات مــورد انتظــار اســت منجــر
خواهــد شــد .
در ایــن حالــت جامعــه مدنــی موجــب توســعه انســانی و آزادی اقتصــادی
و در مســیر تکاملــی خــود بــه شــادکامی ،ســامت روان ،رضایــت از
زندگــی و خــود کارآمــدی منتهــی مــی شــود کــه مــی توانــد حقــوق
طبیعــی را بــرای جامعــه متحــول و ســپس پایــدار ســازد .در ایــن صــورت
حکمرانــی خــوب حاصــل از طــی رونــد فــوق بعنــوان بوجــود آورنــده
روابــط متقابــل حمایــت کننــده و همکارانــه بیــن دولــت ،جامعــه مدنــی
و بخــش خصوصــی معرفــی شــده و ماهیــت روابــط بیــن ایــن ســه گــروه
فعــال و نیــز ضــرورت ســاز و کارهــای قــدرت منــد بــرای تســهیل تعامــل
بیــن آنهــا جــز مفروضــات مهــم و اساســی تلقــی مــی شــود .امــا بایــد
گفــت کــه حکمرانــی خــوب بــا مفهــوم ویژگی هــای مشــارکت ،شــفافیت
در تصمیــم سازی،پاســخگویی حاکمیــت قانون،توانایــی پیــش بینــی
آینــده و در نهایــت اعمــال دموکراتیــک و آزادی هــای مدنــی محقــق
و تعریــف شــده اســت.
و در کالم پایانــی آینــده کیفیــت و مراحــل تکمیلــی آن در یــک نمــودار
فکــری عملیاتــی بیانگــر حکمرانــی خــوب اســت کــه بــا خــود عدالــت و
انصــاف را بــر ســر قــدرت نشــان مــی دهــد و نمایانگــر نمــاد بخشــندگی
اعتدال،خــرد ،ایمــان ،امیــد ،احســان ،قــدرت و صلــح اســت.
ایــن بــدان معنــی اســت کــه اگــر چــه در گام اول ایــن نمــودار
رویکردهــای اقتصــادی نمایــان گــر آن بــود ولــی دیدگاههــای توســعه،
کارامــدی ،توانمندســازی ،شایســته ســاالری ،همــکاری و مشــارکت از
دیگــر پارامترهــای اثرگــذار در رونــد اجرایــی و عملیاتــی و نیــز برنامــه
ریــزی بــرای حفــظ وضعیــت موجــود و نیــز افــق آینــده در بــر خواهــد
داشــت.
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هنگامــی کــه ســخن از کیفیــت میشــود ،میتوانــد هم ـهی حوزههــا و
بخشــها را پوشــش دهــد و ایــن گونــه نیســت کــه صرفــا واژهی کیفیــت
در تولیــد کاال و محصــول و یــا ارای ـهی خدمــات مطلــوب در بخشــهای
اقتصــادی کاربــرد داشــته باشــد.
یکــی از بخشــها و حوزههــای بســیار مهــم در ایــن زمین ـه ،کیفیــت در
حکمرانــی اســت .نبایــد فرامــوش کــرد کــه جامعــه یــک سیســتم اســت
و کیفیــت و یــا بیکیفیتــی در یــک زیرسیســتم (بخــش) میتوانــد بــر
روی بخشــهای دیگــر و نهایتــا کل سیســتم اثرگــذار باشــد و آن را بهبــود
بخشــیده یــا تضعیــف نمایــد .ایــن اثرگــذاری در حــوزهی حکمرانــی بــه
دالیــل گوناگــون بیشــتر و بیشــتر اســت و بــه همیــن دلیــل کیفیــت
حکمرانــی میتوانــد کل سیســتم (جامعــه) را تحــت تاثیــر قــرار داده و
نتایــج مثبــت و یــا منفــی فــراوان و حتــا تغییرات خواســته و ناخواســتهی
سیســتمی را در پــی داشــته باشــد .بــا چنیــن نگاهــی بــه گونـهای بســیار
کوتــاه و خالصــه بــه کیفیــت حکمرانــی پرداختــه میشــود.
حکمرانــی بــه عنــوان یــک واژهی قدیمــی کــه امــروزه در مفهومــی
جدیــد در علــم مدیریــت و علــوم سیاســی و ...مطــرح گردیــده ،در
معنــای ســادهاش فراینــد تصمیــم ســازی و تصمیمگیــری و اجرایــی
شــدن تصمیمــات اســت و لــذا در ســطوح عــام (حکومــت در ســطح
کشــوری "حاکمیــت ملــی") ،حاکمیــت شــرکتی ،حاکمیــت محلــی و
حاکمیــت بینالمللــی مطــرح میباشــد .الزم بــه توضیــح اســت کــه در
ســطح ملــی ،دولــت یکــی از بازیگــران حکمرانــی اســت و ســایر بازیگــران
حکمرانــی نقشــهای متفاوتــی دارنــد.
حکمرانــی بــه تعبیــری روش اعمــال قــدرت در مدیریــت سیاســی،
اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه (کشــور) تعریــف شــده اســت و لــذا
کشــورهای دارای حکمرانــی خــوب آنهایــی هســتند کــه در آنهــا حاکمان
و مدیــران قانونمــدار بــوده ،رعایــت حقــوق ملــت را مطمــح نظــر قــرار
داده و منافــع و امنیــت ملــی و رفــاه مــردم اولویــت آنهــا بشــمار رود.
امــا در واقــع حکمرانــی خــوب بــا حکمرانــی بــا کیفیــت بــا تعامــل و
مشــارکت میــان دولــت و جامعــه مدنــی و ســازمانهای مــردم نهــاد شــکل
میگیــرد و لــذا کیفیــت در هــر دو بخــش (یعنــی حکومــت از یــک ســو)
و ملــت (جامعـه مدنــی ،ســازمانهای مــردم نهــاد و بــه طــور کلــی مــردم)

در چارچوبــی تعاملــی منجــر بــه حکمرانــی خــوب و اثربخــش میشــود.
بــه عبــارت بهتــر حکمرانــی خــوب تنهــا مربــوط بــه عملکــرد مطلــوب
و باکیفیــت حاکمیــت نیســت و فرهنــگ جامعــه و عملکــرد مــردم و
ارتبــاط و تعامــل ایــن دو (حکومــت و ملــت) آثــار جــدی در حکمرانــی
خــوب دارد ،کــه ایــن مقولــه امــری مهــم و قابــل بحــث اســت ولــی بــه
دلیــل اطالــهی کالم از آن میگذریــم.
بــرای حکمرانــی خــوب و بــا کیفیــت شــاخصهای متعــددی از ســوی
منابــع گوناگــون تعریــف و مطــرح گردیــده اســت کــه از جمل ـهی آنهــا:
 ثبات سیاسی حاکمیت قانون و قانونگرایی انتخابات آزاد و منصفانه حقوق اجتماعی از جمله آزادی بیان و آزادی رسانهها مردم ساالری به معنای واقعی در همهی ابعاد و زمینهها شفافیت جمع آوری اطالعات کنترل و مقابله با فساد و همانندهای آنهاالبتــه نظریــه پــردازان و محققــان دیگــر ،شــاخصهای بیشــتری را مطــرح
و مــورد توجــه قــرار دادهانــد کــه از جمل ـهی آنهــا :ارتقــای شــاخصهای
کیفیــت زندگــی مــردم جامعــه کــه در آن شــاخص توســعه انســانی،
شــاخص ســطح رفــاه مــردم در بلندمــدت ،شــاخص توانمندســازی
جنســیتی و شــاخص کاهــش فقــر معنــا مییابــد.
بــرای مثــال اگــر شــهروندان کشــوری از آزادی کافــی بــرای ابــراز نظــر
در همــهی زمینههــا برخــوردار نباشــند ،ملــت بــه تدریــج بــا حاکمیــت
زاویــه مییابــد و ایــن زاویــه بــه معنــای شــکاف میــان دولــت و ملــت
اســت کــه حداقــل نتیجـهی آن حکمرانــی بــد اســت .یــا فســاد بــه ویــژه
از نــوع ســاختاری و سیســتماتیک آن ،باعــث فروریــزی اعتمــاد و در
نتیجــه شــکاف میــان حکومــت و ملــت میشــود و ایــن از موانــع جــدی
توســعه و پیشــرفت و همچنیــن عامــل فروریــزی حکومتهــا یــا اضمحــال
جوامــع اســت.
کوتــاه آنکــه زمانــی میتــوان ســخن از حکمرانــی خــوب و بــه تعبیــر
دیگــر بــا کیفیــت کــرد کــه شــاخصهای متعــددی مــورد توجــه و اعتنــا
قــرار گرفتــه و بــه مثابـهی الزامــات معیــاری بــدان پایبنــد بــوده و آنهــا

را اجرایــی نمــود کــه در ایــن زمینــه رضایــت ملــت یکــی از الزامــات
چنیــن عملکــردی اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،حکمرانــی خــوب یــا بــه تعبیــری حکمرانــی بــا
کیفیــت بــه مثابــهی نمــادی از یــک زیرسیســتم ،دیگــر بخشــها را در
جامعــه تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .در واقــع حکمرانــی خــوب هم ـهی
حوزههــا از سیاســت ،اقتصــاد ،فرهنــگ ،آمــوزش و ...را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد و بــه همــان ترتیــب ،خــود نیــز کــم و بیــش تحــت
تاثیــر حوزههــای اقتصــاد و اجتمــاع ،فرهنــگ و  ...قــرار دارد .بنابرایــن
نمیتــوان حکمرانــی خوبــی را در جامع ـهای در نظــر داشــت کــه ملــت
بــه طــور کلــی و جامع ـهی مدنــی ،ســازمانهای مــردم نهــاد ،نخبــگان و
هماننــد آنهــا نــه تنهــا از توانمنــدی الزم برای کمــک رســانی و هماهنگی
بــا حاکمیــت برخــوردار نباشــند بلکــه نهادهــای مدنــی ،جامعــه مدنــی
و بــه طــور کلــی ملــت بــه عنــوان ناظــر بــر اعمــال حاکمیــت ،فاقــد
آگاهیهــا ،امکانــات ،اختیــارات و  ...الزم باشــند.
یــک نکتـه حائــز توجــه و اهمیــت دیگــر آن اســت کــه خــوب و بــد ،بــا
کیفیــت و بــی کیفیــت و هماننــد آنهــا واژههایــی ارزشــی بــوده و لــذا در
فرهنگهــا و نــزد ملتهــای گوناگــون ،معانــی متفــاوت دارنــد .مثــا غذایــی
کــه در چیــن مطلــوب و خوشــمزه تلقــی میشــود الزامــا در کشــوری
خاورمیانـهای چــون اردن مــورد اقبــال نیســت و یــا آنچــه کــه در آییــن
کنفوســیوس خــوب تلقــی میگــردد ،در اســام یــا مســیحیت ممکــن
اســت ناخــوب و یــا حتــا بــد تلقــی شــود.
امــا نکت ـهی قابــل تامــل در ایــن زمینــه آن اســت کــه از نیم ـهی دوم
سدهیبیســتم میــادی بــه تدریــج بــه دلیــل شــکلگیری دهکــدهی
جهانــی ،گســترش ارتباطــات جمعــی ،توســعه رســانهها بــه ویــژه
رســانهها در فضــای مجــازی و هماننــد آنهــا مفاهیــم ارزشــی در جوامــع
گوناگــون بــه تدریــج بــه مفاهیمــی جهانــی تبدیــل شــده و یــا دارنــد
تبدیــل میشــوند .لــذا عکــس العمــل جوامــع نســبت بــه برخــی پدیدههــا
دیگــر هماننــد گذشــتهها نیســت .چنانکــه در حــوزهی ســاخت محصــول،
اســتانداردهای جهانــی مــورد توجــه مردمــان کشــورهای گوناگــون اســت
و یــا در حــوزهی سیاســت و اقتصــاد ،شــاخصهای واحــدی بــرای ارزیابــی
عملکــرد حکومتهــا تعریــف شــده اســت.

بــه عبــارت بهتــر در دهکــدهی جهانــی امــروز ،شــاخصهای خــوب و بــد
در عرص ـهی جهانــی شــکل گرفتــه و دارای معنــای واحــدی در همــهی
جوامــع بشــری اســت .در نتیجــه هنگامــی کــه ســخن از حکمرانــی
خــوب بــا شــاخصهایی چــون آزادیهــای اجتماعــی ،کنتــرل و مبــارزه
بــا فســاد ،آزادی بیــان و رســانه ،حاکمیــت قانــون ،تغییــر حاکمــان در
دورههــای مشــخص و البتــه نســبتا کوتــاه و هماننــد آنهــا شــود؛ ایــن
شــاخصها قابــل تعمیــم و تســری بــه همــهی جوامــع و کشورهاســت
و از همیــن روســت کــه مراجــع گوناگــون بینالمللــی چــون صنــدوق
بینالمللــی پــول ،یونســکو ،بانــک جهانــی و غیــره ،کشــورهای جهــان
را براســاس رعایــت شــاخصهای واحــدی در هــر زمینــه و عنوانــی (مثــا
شــاخص ادراک فســاد) طبقــه بنــدی مینماینــد.
در انتهــا بایــد یــادآوری کــرد کــه کیفیــت حکمرانــی در حوزههــای
دیگــر چــون حکمرانــی محلــی ،حکمرانــی شــرکتی و ...نیــز مصــداق دارد
و در ایــن حوزههــا نیــز شــاخصهای مشــابهی بــکار مــیرود .چنانکــه
میــان حکمرانــی شــرکتی و مــردم (جامعــه) هماننــد حکومتهــا در ســطح
ملــی ،ارتبــاط و پیونــد وجــود دارد .بــه عبــارت دیگــر میــان شــرکتها و
جامعــهای کــه در آن فعالیــت دارنــد ،قــرارداد اجتماعــی وجــود دارد و
لــذا ایفــای مســوولیت اجتماعــی یــک ضــرورت و الــزام در حکمرانــی
شــرکتی اســت.
بــه تعبیــر بهتــر هنگامــی کــه ســخن از حکمرانــی شــرکتی خــوب
میشــود ،تنهــا ارایــهی محصــول یــا خدمــت خــوب و تامیــن نظــر
مخاطبــان یــا مصــرف کننــدگان از ســوی شــرکت کفایــت نمیکنــد و
رعایــت الزامــات مربــوط بــه مســوولیت اجتماعــی شــرکت نیــز اهمیــت
وافــر دارد .بــه گونـهای کــه مســوولیت اجتماعــی در واقــع معیــاری بــرای
ســنجش موفقیــت و ارزیابــی عملکــرد شــرکت تلقــی میگــردد کــه در
ایــن زمینــه هیــات مدیــره شــرکت نقــش و مســوولیت ویــژه و اساســی
دارد.
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طنز تلخ؛ کیفیت حکمرانی بدون
مشارکت مردم!
محسن عامری
مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی اتاق بازرگانی ایران
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طبــق تعاریــف بیــن المللــی و اســتاندارد ،کیفیــت بــه معنــی "میــزان
بــرآورده شــدن خواســته هــا و انتظــارات از کاال یــا خدمــات دریافتــی
" اســت کــه توســط مشــتریان یــک ســازمان اعــام مــی شــود .نکتــه
کلیــدی و قابــل توجــه در ایــن تعریــف ،تاکیــد بــر انتظــارات و ادراک و
اســتنباط مشــتری از محصــول و خدمــت دریافتــی بــه منزلــه کیفیــت
اســت ،بدیــن معنــا کــه چنانچــه ســازمان از نظــر خــودش باالتریــن
کیفیــت محصــول را تامیــن کنــد و حتــی شــواهد آزمایشــگاهی و تســت
و آزمــون بــرای اثبــات کیفیــت محصــول ارائــه دهــد ،تضمینــی بــر
باکیفیــت بــودن محصــول مطابــق بــا تعاریــف بیــن المللــی وجــود نــدارد،
چــرا کــه صرفــا نظــرات مشــتری یــا دریافــت کننــده کاال و خدمــت
اســت کــه مــی توانــد در تعییــن کیفیــت محصــول فصــل الخطاب باشــد.
ســازمانی کــه درک صحیحــی از تعاریــف و مفاهیــم کیفیــت پیــدا مــی
کنــد ،پیــش از هــر اقدامــی در طرحریــزی و ارائــه محصــول ،و یــا تامیــن
زیرســاخت هــا و منابــع مــورد نیــاز ،بــه ســراغ مشــتریان و ذینفعــان
خــود مــی رود تــا ابتــدا انتظــارات ایشــان را از محصــول و خدمــات مــورد
انتظــار شناســایی کنــد ،چــرا کــه در انتهــا ایــن قضــاوت مشــتری اســت
کــه تعییــن کننــده میــزان کیفیــت محصــول ســازمان اســت .ضمــن
آنکــه پــس از ارائــه خدمــت بــه مشــتری نیــز ایــن فرآینــد ادامــه یافتــه
و ســازمان دائمــا در حــال پایــش میــزان رضایــت مشــتری اســت تــا
بــا توجــه بــه بازخورهــای دریافتــی ،بتوانــد اصالحــات مــورد نیــاز در
ارائــه خدمــات را انجــام داده و کیفیــت خــود را در ســطح مــورد رضایــت
مشــتریان حفــظ نمایــد .بدیهــی اســت ســازمان هایــی کــه بــه ایــن مهــم
توجــه نمــی کننــد ،خیلــی زود در عرصــه رقابــت بازنــده خواهنــد بــود
و جــای خــود را بــه دیگــر رقبایــی مــی دهنــد کــه مشــارکت بیشــتری
بــا مشــتریان خــود داشــته و کیفیــت خدمــات خــود را متناســب بــا
انتظــارات روزافــزون مشــتریان حفــظ نمــوده انــد.
حــال چنانچــه از دریچــه همیــن تعاریــف اســتاندارد بــه حــوزه حکمرانــی
ورود کنیــم و حاکمیــت (دولــت بــه معنــای عــام) را بــه مثابــه یــک
ســازمان ارائــه دهنــده خدمــات در نظــر بگیریــم ،مــردم و جامعــه نیــز بــه
صــورت عــام بعنــوان دریافــت کننــده خدمــات نقــش مشــتری حاکمیــت
را ایفــا خواهنــد نمــود.
بــا مــروری بــر تاریــخ حکمرانــی ســرزمین پــارس و تمــدن  7000ســاله
آن ،کمتــر مثــال هایــی بــه چشــم مــی خــورد کــه حکومــت هــا در ایــران
بــا نگــرش اســتاندارد تشــریح شــده در مقدمــه ایــن یادداشــت عمــل
کننــد و کیفیــت حکمرانــی خــود را صرفــا از دریچــه قضــاوت مــردم
و جامعــه بعنــوان مشــتری خــود ارزیابــی نماینــد .فرهنــگ اربــاب –

رعیتــی رایــج در تاریــخ ایــران باعــث شــده اســت تــا نــه تنهــا حکومــت
هــا درک صحیحــی از ضــرورت مشــارکت مســتمر بــا مــردم و پایــش
مســتمر رضایــت ایشــان نداشــته باشــند ،بلکــه خــود مــردم نیــز ادراک
دقیقــی از حقــوق شــهروندی خــود بعنــوان مشــتریان حاکمیــت در طــول
تاریــخ نداشــته انــد .همــواره تصــور غالــب و ســنتی جامعــه ایرانــی ایــن
بــوده اســت کــه وقتــی افــرادی بعنــوان مســئول در حاکمیــت کشــور
انتخــاب یــا انتصــاب مــی شــوند ،حــق دارنــد در مــدت فعالیــت خــود
بــه شــیوه ای کــه خودشــان مــی پندارنــد و مــی پســندند عمــل کننــد.
ســپس در صــورت عملکــرد ضعیــف مســئوالن ،یــا خودشــان بــدون
دردســر بــه کنــار مــی رونــد و یــا بــا زور و آشــوب توســط مــردم تغییــر
مــی کننــد تــا افــراد دیگــری جایگزیــن شــوند ،لیکــن مســئولین جدیــد
نیــز مثــل قبلــی هــا فرصــت کافــی بــرای عمــل بــه اختیــار و ســعی
و خطــا خواهنــد داشــت .بدیــن ترتیــب هیچوقــت نگــرش و ســاختار
حکمرانــی در بعــد کالن اصــاح نشــده و چهارچــوب مشــارکتی و
اســتانداردی جایگزیــن ایــن نگــرش ســنتی نشــده اســت تــا دولــت هــا
در ایــران مکلــف شــوند بــه جــای خــود برتــر پنــداری و تصــور ولــی
نعمــت بــودن نســبت بــه مــردم ،صرفــا بــه منزلــه مجــری انتظــارات
مشــتریان خــود یعنــی مــردم و جامعــه عمــل نماینــد.
متاســفانه ایــن بــاور تاریخــی حکمرانــی و ســبک نگــرش و مطالبــه گــری
مــردم از حاکمیــت همچنــان بــه همــان شــیوه ســنتی و متعــارف در
زندگــی امــروزی ایرانیــان بــه چشــم مــی خــورد .بــرای درک عمیــق
تــر ایــن چالــش در ایــران ،ذکــر مثــال هایــی در  2حــوزه "حکمروایــی
شــهری " و "حکمرانــی اقتصــادی " در ایــران مــی توانــد نمونــه موثــری
باشــد.
در حکمرانــی یــا حکمروایــی شــهری کــه توســط دســتگاه هــای مســئول
مربوطــه نظیــر شــهرداری هــا صــورت مــی پذیــرد ،طــرح هــای توســعه
شــهری بــه طــور متعــارف توســط متخصصیــن شهرســازی و مدیریــت
شــهری ،اســاتید دانشــگاهی مرتبــط ،و شــرکت هــای مشــاور و طــراح
تعریــف مــی شــوند .شــهرداری هــا از محــل درآمدهــای حاصــل از انــواع
عــوارض و مالیــات ،فــروش زمیــن و امــاک ،اجــاره فضــای تبلیغــات و
دیگــر روش هــا ،منابــع مالــی پــروژه هــای توســعه ای نظیــر ســاخت
پــارک ،پارکینــگ ،خیابــان کشــی ،پیــاده راه ســازی و مــوارد مشــابه را
تامیــن مــی کننــد و بــا یــک سیســتم کنتــرل پــروژه کــه معمــوال غیــر
دقیــق و غیــر شــفاف اســت ،شــروع بــه اجــرای پــروژه و نظــارت بــر
پیشــرفت آن مــی نماینــد.
جــدای از آنکــه پــروژه هــای توســعه شــهری در ایــران بــا چــه زمــان و

هزینــه و مرغوبیتــی مدیریــت مــی شــود و بــه انتهــا مــی رســد ،نکتــه
مهــم در اینجاســت کــه اصــوال شــهرداری هــا پیــش از شــروع یــک طــرح
توســعه از شــهروندان بعنــوان مشــتریان خــود نظرســنجی نمــی کننــد ،و
همــواره تصــورات خــود کــه خروجــی جلســات بــه اصطــاح کارشناســی
بــا حضــور متخصصــان داخلــی اســت را بــه منزلــه صــاح و مصلحــت و
انتظــارات شــهروندان تلقــی مــی کننــد و پیــش مــی رونــد .در محلــه
ای پــارک مــی ســازند کــه اولویــت مــردم دسترســی بــه حمــل و نقــل
عمومــی بــوده اســت ،و در محلــه ای ایســتگاه متــرو مــی کشــند کــه
عمــده شــهروندان بــا خــودروی شــخصی تــردد مــی کننــد.
اینگونــه اســت کــه نظــام حکمروایــی شــهری در کشــور همچنــان
رویکــرد برنامــه ریــزی بــاال بــه پاییــن داشــته و شــهرداری هــا و حتــی
خــود شــهروندان نیــز فرامــوش کــرده انــد کــه مدیریــت شــهری مــی
بایســت بــا برنامــه ریــزی پاییــن بــه بــاال صــورت پذیــرد .ذکــر ایــن
معضــل زمانــی غــم انگیزتــر اســت کــه توجــه کنیــم تمامــی منابــع مالــی
در اختیــار شــهرداری هــا بــرای حکمرانــی شــهری متعلــق بــه مــردم و
اصطالحــا بیــت المــال اســت و از شــهروندان گرفتــه شــده تــا بــرای رفــع
نیازهــای خودشــان هزینــه شــود ،ولــی متاســفانه همیــن منابــع محــدود
صــرف اقداماتــی شــده اســت کــه اصــوال نیــاز اولیــه ســاکنین محلــه
هــا نبــوده اســت و بدیــن ترتیــب مــردم نیــز احســاس تعلــق خاطــر و
مشــارکت در پــروژه هــای توســعه ای شــهر و محلــه خــود نخواهنــد
داشــت .ایــن در حالــی اســت کــه ســایر مولفــه هــای حاشــیه ای از
جملــه ســوء مدیریــت ،فســاد اداری ،پیچیدگــی هــای غیــر ضــروری
اداری و امثالهــم در ایــن تحلیــل مدنظــر قــرار نگرفتــه کــه خــود منجــر
بــه هدررفــت منابــع عظیــم در اختیــار مــی شــود و در نهایــت کیفیــت
حکمرانــی شــهری را بــه شــدت کاهــش مــی دهــد.
از جنبــه ای دیگــر و شــاید حیاتــی تــر در وضعیــت فعلــی کشــور مــی
تــوان بــه کیفیــت حکمرانــی در ایــران بــه ویــژه در حــوزه اقتصــادی
نگریســت .بــا تعریــف اســتاندارد ارائــه شــده در بخــش ابتدایــی ،فعــاالن
اقتصــادی و کســب و کارهــای بخــش خصوصــی بــه منزلــه مشــتریان
دولــت و حاکمیــت در بعــد اقتصــادی هســتند .بدیــن ترتیــب چنانچــه
دولــت هــا بــه دنبــال کســب رضایــت ذینفعــان خــود در حــوزه اقتصــاد
و ارتقــاء کیفیــت حکمرانــی اقتصــادی باشــند ،مــی بایســت همــواره
انتظــارات فعــاالن اقتصــادی را دریافــت و بــه طــور دقیــق و مســتمر
بررســی نماینــد.
حــال مــی تــوان ایــن ضــرورت و پیــش فــرض طبــق تعاریــف اســتاندارد
بیــن المللــی را در تطابــق بــا ســاختار رایــج حاکمیــت اقتصــادی کشــور
مقایســه کــرد و نمونــه هــای شــهودی را بررســی نمــود.
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــدون اطــاع قبلــی بخشــنامه ای صادر
مــی کننــد و صــادرات و واردات کاالهــا را ممنــوع مــی کنــد .عــوارض
صــادرات روی محصــوالت مــی بندنــد ،و یــا تعرفــه اقــام وارداتــی را
تغییــر مــی دهنــد .ســازمان امــور مالیاتــی هــر روز تعاریــف جدیــدی از
درآمــد و مالیــات و مالیــات دهنــده ارائــه مــی دهــد ،از بخشــی از جامعــه
مالیــات نمــی گیــرد و فشــار را روی بخــش هــای دیگــر مــی گــذارد و
هــزاران فعــاالن اقتصــادی شناســنامه دار و صحیــح العمــل را بــه چالــش
مــی کشــاند .تامیــن اجتماعــی کــه درآمــد خــود را از کارفرمایــان و
کارگــران کســب مــی کنــد ،بــا صــدور بخشــنامه هــای متعــدد ،قوانیــن
باالدســتی را نادیــده مــی گیــرد ،بــرای خــود منابــع درآمــدی جدیــد مــی

ســازد و ســهامداران خــود یعنــی کارفرمــا و کارگــر را همزمــان متضــرر
مــی کنــد .بانــک مرکــزی بــه صــورت خودجــوش و از موضــع قــدرت،
بــدون توجــه بــه انتظــارات مــردم و فعــاالن اقتصــادی اقــدام بــه تدویــن
و ابــاغ سیاســت هــای پولــی و ارزی مــی کنــد .رئیــس بانــک مرکــزی
در جلســات گفــت و گــو بــا صاحبــان کســب و کارهــا حضــور نمــی یابــد،
نقطــه نظراتــش را در فضــای مجــازی نظیــر اینســتاگرام پســت مــی کنــد
و گزینــه دریافــت کامنــت از کاربــران را هــم مــی بنــدد!
همــه ایــن نمونــه هــا و مثــال هــا در حالــی اتفــاق مــی افتــد کــه در
مــواد ( )2و ( )3قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار کشــور
مصــوب  ،1390دولــت و تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی مکلــف شــده
انــد در هنــگام تدویــن یــا اصــاح مقــررات و آییــن نامــه هــا ،نظــر
تشــکل هــای اقتصــادی ذیربــط و همچنیــن اتــاق هــا را اســتعالم نمــوده
و مــورد توجــه قــرار دهنــد ،و نماینــدگان آنهــا را بــه جلســات تصمیــم
گیــری دعــوت نماینــد .در ادامــه نیــز بــه منظــور اجــرای قوانیــن مذکــور
توســط وزارتخانــه هــا و ســازمان هــای دولتــی ،معــاون اول رئیــس
جمهــور و معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــور بــه طــور مســتقل بخشــنامه
هایــی را صــادر کردنــد تــا دســتگاه هــای اجرایــی دولــت را مکلــف بــه
اخــذ مشــارکت فعــاالن اقتصــادی و بخــش خصوصــی بعنــوان ذینفعــان و
مشــتریان تصمیمــات خــود نماینــد ،امــا گویــا فرهنــگ ســنتی اربــاب –
رعیتــی مرســوم در حاکمیــت ،قوانیــن باالدســتی کشــور را نیــز بــی اثــر
نمــوده انــد ،و بدنــه اجرایــی حاکمیــت نیــازی بــه مشــارکت بــا مــردم و
ذینفعــان نمــی بینــد تــا بتوانــد تمامــی دســتاوردها و افتخــارات شــگفت
انگیــز اقتصــادی را بــه تنهایــی بــه نــام خــود ثبــت کنــد!
امــروزه توســعه فنــاوری اطالعــات باعــث شــده اســت کــه ابزارهــای
فراوانــی در اختیــار دولــت هــا باشــد تــا انتظــارات مــردم و شــهروندان
را شناســایی کننــد و میــزان رضایــت ایشــان از عملکــرد حاکمیــت را
بــه طــور دائــم و لحظــه ای انــدازه گیــری نماینــد .لیکــن عــدم اجــرای
مبانــی حکمرانــی خــوب و بکارگیــری ابزارهــای اســتاندارد آن در کشــور
باعــث مــی شــود تــا حتــی رئیــس دولــت نیــز از مشــاهده میــزان لبخنــد
یــا ناراحتــی مــردم از درون خــودروی در حــال حرکــت بعنــوان ابــزار
ســنجش کیفیــت حکمرانــی اســتفاده نمایــد!
صحبــت از کیفیــت در حکمرانــی بــدون مشــارکت موثــر مــردم و تغییــر
فرهنــگ حاکمیــت در کشــور ،طنــز تلخــی اســت کــه جــای هیچگونــه
تحلیــل کارشناســی نــدارد .مادامــی کــه دولــت هــا در ایــران بــه اصــول
حکمرانــی خــوب و ضــرورت مشــارکت واقعــی و موثــر بــا ذینفعــان پایبند
نباشــد ،روز بــه روز بــه تعــداد جوانــان و کارآفرینــان باکیفیتــی کــه جالی
وطــن مــی کننــد و از ادامــه فعالیــت اقتصــادی مولــد در کشــور ناامیــد
مــی شــوند ،افــزوده خواهــد شــد .بــا ادامــه ایــن رونــد بیــم آن مــی رود
کــه دولــت هــا در ایــران بــه شــیوه مرســوم و مســبوق بــه ســابقه ،واژه
هــا و مفاهیــم نــاب و اســتاندارد بیــن المللــی را بــه مســلخ ببرنــد و
تفاســیر جدیــد و خودســاخته ای را ارائــه دهنــد تــا ثابــت کننــد مفهــوم
"کیفیــت حکمرانــی" در دنیــا همانــی اســت کــه هــم اکنــون دولــت در
ایــران بــدان دســت یافتــه اســت!
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در ســال هــای اخیــر حاکمیــت شــرکتی بــه عنــوان یکــی از جنبــه
هــای اصلــی و تضمیــن بقــای کســب و کار مطــرح شــده اســت و توجه
بــه آن بطــور فزاینــده ای رو بــه گســترش اســت.حاکمیت شــرکتی
کــه در برگیرنــده مجموعــه ای از روابــط بیــن مدیریــت بنگاه،هیئــت
مدیره،ســهامداران و دیگــر گــروه هــای ذینفــع اســت،می توانــد یکــی
از عوامــل اصلــی بهبــود کیفیــت و کارایــی نظــام اقتصــادی در آن
کســب و کار باشــد.
حاکمیــت شرکتی،ســاختاری را بــه دســت مــی دهــد کــه در آن
هــدف هــای شــرکتی تنظیــم و ابزارهــای دســتیابی بــه هــدف هــا و
نظــارت بــر عملکــرد تعییــن شــود.پیاده ســازی ایــن نظام،انگیــزه الزم
بــرای تحقــق اهــداف شــرکت را در مدیریــت ایجــاد مــی کنــد و زمینه
نظــارت موثــر را بــه دســت مــی دهــد بــه گونــه ای کــه بنــگاه هــا
منابــع را بــا اثربخشــی بیشــتری بــکار گیرنــد.
شــواهد موجــود حکایــت از آن دارد کــه حاکمیــت شــرکتی یکــی از
رایــج تریــن عبــارت هــا در واژگان تجــارت جهانــی در شــروع هــزاره
جدیــد شــده است.فروپاشــی شــرکت هــای بزرگــی ماننــد انــرون و
ورلــدکام در امریــکا در ســال هــای اخیر،توجــه همــگان را بــه نقــش
برجســته حاکمیــت شــرکتی و توجــه جــدی بــه اصــول آن در مــورد
پیشــگیری از ایــن فروپاشــی هــا جلــب کــرده اســت.
یکــی از مشــکالت گریبانگیــر شــرکت انــرون ایــن بــود کــه چگونــه
ریســک هــای مرتبــط بــا تکمیــل پــروژه ها،مدیریــت و کنتــرل شــوند
و در حالــی کــه مدیــران آن همــواره ادعــا مــی کردنــد کــه مدیریــت
ریســک و کنترل،هنــر مــا اســت،اما ایــن ادعــا بــرای کســب شــهرت
بــوده و حقیقتــا بــه مرحلــه اجــرا در نمــی آمــد.در واقــع بــه علــت
قصــور در مدیریــت ریســک،پروژه هایــی بــه تصویــب مــی رســید کــه
ارزش شــرکت را کاهــش مــی داد.
تعریــف ســازمان همــکاری هــای اقتصــادی و توســعه از حاکمیــت
شــرکتی عبــارت اســت از «ســاختار روابــط و مســئولیت هــا در میــان
گــروه اصلــی شــامل ســهامداران،اعضای هیئــت مدیــره و مدیرعامــل
بــرای ترویــج بهتــر عملکــرد رقابتــی الزم جهــت دســتیابی بــه اهــداف
شــرکت اســت تــا منافــع گــروه هــای مختلــف ذینفعــان تامیــن گــردد
و بــه موجــب آن شــرکت بــه اســتفاده کارا و اثربخــش از منابــع
تشــویق میشــود».
بیــن حاکمیــت شــرکتی و مدیریــت کیفیت،ارتبــاط نزدیکــی
وجــود دارد کــه مــی توانــد بــه ســادگی قابــل فهــم باشــد.با تدویــن
اســتانداردهای مناســب و قــوی بــرای حاکمیــت شــرکتی در بنگاه،مــی
تــوان فراینــد مدیریــت ریســک را بهبــود بخشــید و بــا یکپارچــه کردن

سیســتم مدیریــت کیفیــت و سیســتم هــای داخلــی مــی تــوان بــه
تدویــن اســتانداردهای قــوی حاکمیــت شــرکتی اطمینــان بخشــید.
انعــکاس و گزارشــگری ریســک هایــی کــه موجــب کاهــش کیفیــت
و در نهایــت پاییــن آمــدن اثربخشــی میشــود،در مجمــوع بــه نفــع
کســب و کار اســت زیــرا ســرمایه گذاران،اعــم از ســهامداران و
اعتباردهندگان،بــا آگاهــی از ریســک بنگاه،اعتمــاد بیشــتری بــه
شــرکت خواهنــد کــرد.
همانطــور کــه پیــش تــر گفتــه شــد،حاکمیت شــرکتی ســاختار
ها،فراینــد هــا و سیســتم هایــی را شــامل میشــود کــه عملیــات
موفــق ســازمان را راهبــری مــی نماید.پــس در صــورت اســتقرار
چنیــن سیســتمی در بنــگاه تقســیم وظایف،مســئولیت ها،نظــام
روابــط و گــزارش گیــری و گــزارش دهی،کنتــرل بیــن هیئــت
مدیــره و مدیــران اجرایــی بطــور صحیــح انجــام خواهــد گرفــت و
از ســویی ایجــاد کنتــرل هــای داخلــی مناســب از جملــه اســتقرار
کنتــرل مالی،حقوقــی و مدیریــت ریســک کــه از شــالوده هــای اصلــی
حاکمیــت شــرکتی اســت را موجــب خواهــد شــد.
همچنیــن بحــث شایســتگی هــای هیئــت مدیــره و انتخــاب درســت
آن توســط ســرمایه گــذاران و ســهامداران و بــه طبــع آن انتخــاب
مدیرعامــل و مدیــران اجرایــی کارآ و اثــر بخــش موجــب تعالــی آن
بنــگاه میشــود.
بــه اعتقــاد اینجانب،بــی شــک در گام اول وجــود نظــام حاکمیــت
شــرکتی در بنــگاه و ســپس بهبــود مســتمر و بهــره بــرداری از آن
موجــب جــاری و ملمــوس شــدن یــک سیســتم یکپارچــه مدیریــت
کیفیــت خواهــد شــد.
افشــای اطالعات،سیســتم هــای تنظیــم گری،روابــط صحیــح بیــن
مدیــران در داخــل و وجــود کمیتــه هــای مربوطــه بــر ایــن مهــم
خواهــد افــزود.
در پایــان مــی تــوان اذعــان داشــت کــه رمــز موفقیــت یــک کســب و
کار در گــروی وجــود یــک سیســتم حاکمیــت شــرکتی مطلــوب مــی
باشــد و آســیب پذیــری بنــگاه هــا را در زمــان بحــران مالــی کاهــش
داده،حقــوق مالکیــت را تقویــت کرده،هزینــه معامــات را پاییــن آورده
و بــه گســترش بــازار کمــک مــی کنــد.

پرونده
در این بخش میخوانید :
>>>> کیفیت قوانین مرتبط به کیفیت کاال و رضایت مصرف کننده
>>>> کیفیت حکمرانی در آموزش عالی
>>>> کیفیت در حکمرانی
>>>> چهار سطح از کیفیت حکمرانی
>>>> کیفیت حمایت دولت از بازار سرمایه
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در ادبیــات مدیریــت کیفیــت ،کلمــه کیفیــت بــا مفهــوم رضایــت مشــتری
و مصرفکننــده و بــه معنــی مناســبت بــرای مقصــود تعریــف شــده اســت.
قــدر مســلم آن اســت کــه ایــن منظــور تنهــا بــا رعایــت اصــول مدیریــت
کیفیــت توســط تولیدکننــدگان و عرضهکننــدگان در جریــان تولیــد و
عرضــه محصــول و کاال محقــق خواهــد شــد .امــا بــرای دســتیابی بــه ایــن
هــدف تنهــا نمیتــوان بــه اقدامــات تولیدکننــده و فروشــنده آن هــم بــه
صــورت داوطلبانــه بســنده کــرد .بلکــه الزم اســت قوانیــن و مقــررات حمایت
از حقــوق مصرفکننــده مناســب بــه همــراه ســازوکارهای اجرایــی بــرای
رســیدگی بــه شــکایات و جبــران ضــرر و زیــان آنهــا و الــزام تولیدکننــده و
مصرفکننــده بــه رعایــت حقــوق یکدیگــر وجــود داشــته باشــد تــا بــا ایجاد
فضــا و بســتر الزم بــرای توســعه کیفیــت بــه مــوازات اقدامــات نهادهــای
نظارتــی در قالــب یــک مکانیــزم خــودکار عمــل نمایــد .قوانیــن ناظــر بــر
حمایــت از حقــوق مصرفکننــده را در دو گــروه میتــوان دســته بنــدی کــرد:
 -1تنظیــم و تقنیــن قوانیــن حقوقــی یکپارچــه ،مترقــی ،هماهنــگ و
همراســتا بــا شــرایط روز ایــران و جهــان و متناســب بــا پیچیدگیهــای
فنــاوری کــه طی آن حقــوق و تکالیــف متقابــل تولیدکننــده و مصرفکننده
بــه طــور شــفاف تعییــن شــود.
 -2تدویــن قوانیــن خــاص بــرای دســتگاههای نظارتــی ،تــا براســاس ایــن
قوانیــن و موازیــن موضوعــه خــود ،بــرای حفاظــت از حقــوق عمــوم جامعــه
اقدامــات نظارتــی را بــر نحــوه تولیــد و یــا عرضــه کاال بعمــل آورده و در
صــورت مواجهــه بــا تخلــف ،اقدامــات تعزیراتــی را جــاری نماینــد.
در نظــام حقوقــی کشــور مــا ،تاکنــون در مــورد تکالیــف دســتگاه هــای
نظارتی(بنــد  2فــوق) ،قوانیــن و مقــررات بســیاری تدویــن شــده کــه توســط
ایــن دســتگاهها در حــال اجــرا اســت ،امــا در حــوزه تعییــن حقــوق و
تکالیــف متقابــل تولیدکننــده /فروشــنده یــا خریــدار قوانیــن موجــود دارای
مشــکالت زیــادی اســت کــه در پایــان بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
در حــال حاضــر قوانیــن زیــر در ارتبــاط بــا موضــوع حمایــت از حقــوق
مصرفکننــدگان در کشــور جــاری اســت:
 .1قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388/08/09
اولیــن الیحــه ایــن قانــون در ســال  1373بــا اســتفاده از قوانیــن مشــابه
در کشــورهای دیگــر تقدیــم مجلــس شــورای اســامی شــد ولــی پــس از
مدتــی بررســی ،مجلــس رأی بــر تعلیــق تصویــب ایــن قانــون بــه مــدت
شــش مــاه داد .ولــی در عمــل تصویــب ایــن قانــون در ســال  1388پــس از
تغییــرات گســترده در محتــوای آن و رقیــق کــردن نحــوه حمایــت از حقــوق

مصرفکننــدگان صــورت گرفــت .مجــری ایــن قانــون ســازمان حمایــت از
حقــوق مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان تعییــن شــد و ابــزار اجرایــی آن
در قالــب تشــکیل انجمنهــای حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان معیــن
گردیــد .متأســفانه در عمــل ایــن قانــون هیچگاه نتوانســت مأموریــت تعریف
شــده را در احقــاق حقــوق و جبــران ضــرر و زیــان مصرفکننــدگان اجــرا
نمایــد .مضافـاً اینکــه بعضــی مــواد اصلــی ایــن قانــون توســط قانــون نظــام
صنفــی کشــور مصــوب مــرداد مــاه 1396منســوخ گردیــد.
 .2قانون نظام صنفی کشور مصوب مرداد ماه 1396
ایــن قانــون کــه حاکــم بــر امــور اصنــاف در کشــور اســت و بیشــتر مــواد آن
دربــاره نحــوه تشــکیل و تکالیــف دســتگاههای اجرایــی مربــوط بــه اصنــاف
ازجملــه اتاقهــای اصنــاف ،هیئتهــای نظــارت ،اتحادیههــای صنفــی
نحــوه شناســایی و صــدور پروانــه کســب بــرای فــرد صنفــی اســت .در بخش
جرائــم نیــز ضمــن تعریــف انــواع تخلــف مثــل تقلــب ،قاچــاق ،احتــکار،
کــم فروشــی ،گــران فروشــی و فــروش اجبــاری و جرائــم مربوطــه شــامل
انــواع جرائــم نقــدی و غیــر نقــدی مثــل ابطــال پروانــه کســب اشــاره دارد.
البتــه جرائــم نقــدی دریافتــی بایــد بــه حســاب خزانــه واریــز گــردد .احــکام
صــادره بــر اســاس ایــن قانــون توســط ســازمان تعزیــرات حکومتــی اجــرا و
در صــورت اعتــراض در دیــوان عدالــت اداری قابــل طــرح اســت.
در تعــدادی از مــواد ایــن قانــون در بخــش جرائــم بــه الــزام متخلــف بــه
پرداخــت زیانهــای وارده بــه خریــدار نیــز اشــاره شــده ولــی در مــورد میزان
و نحــوه تعییــن و پرداخــت آن مســکوت مانــده اســت.
همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد مــاده  96ایــن قانــون بعضــی مــواد اصلــی
قانــون حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان را ملغــی وبالاثــر اعــام کــرده
کــه در عمــل قانــون مزبــور را از کارایــی الزم میانــدازد.
 .3قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23
ایــن قانــون نیــز همانطــور کــه از نــام آن پیداســت بــه مــوازات قانــون نظــام
صنفــی ،تحلفــات اصنــاف از جملــه مــواردی مثــل ،گــران فروشــی ،احتــکار،
الــزام بــه فــروش ،عــدم درج قیمــت و نداشــتن پروانــه کســب را تعریــف
کــرده و جرائــم مالــی و غیــر مالــی را دربــاره متخلــف تعییــن مینمایــد.
بخــش عمــدهای از ایــن قانــون نیــز چگونگــی تشــکیالت ســازمان تعزیــرات
حکومتــی را در بخــش دولتــی و غیــر دولتــی تعریــف مینمایــد .متأســفانه
ایــن قانــون اشــاره چندانــی بــه روابــط متقابــل خریــدار و فروشــنده و نحــوه
جبــران زیانهــای احتمالــی را نــدارد .مضاف ـاً اینکــه جرائــم نقــدی عین ـاً
مشــابه قانــون نظــام صنفــی بــه حســاب خزانــه واریــز میشــود.

 .4قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب
1367 /12 /24
ایــن قانــون مشــابه قانــون تعزیــرات حکومتــی اســت ولــی توجــه آن بــه
مســائل بهداشــتی و درمانــی از جملــه امــور پزشــکی ،توزیــع دارو و امــور
داروخانههــا و ملزومــات پزشــکی و آزمایشــگاهی اســت و تخلفــات ایــن
حــوزه و میــزان جریمههــای نقــدی و غیرنقــدی را معیــن مینمایــد.
 .5قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ایــن قانــون در  1396/07/11بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید
و جایگزیــن قانــون اصــاح قوانیــن ومقــررات مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــا
ت صنعتــی ایــران مصــوب  1376/03/13گردیــد .همانطــور کــه از نــام
ایــن قانــون مشــخص میشــود ،تمرکــز ایــن قانــون بــر تقویــت و توســعه
نظــام اســتاندارد اســت و در راســتای حمایــت از حقــوق مصرفکننــده
مترقیتریــن قوانیــن کشــور بــه حســاب میآیــد .ایــن قانــون در رابطــه بــا
کیفیــت و ایمنــی محصــوالت و نحــوه استانداردســازی آنهــا مــواد مختلفی
را در ســطح موضوعــات جهانــی آن مطــرح مینمایــد کــه اوالً منطبــق بــر
رویکــرد نویــن استانداردســازی اســت و ثانیـاً تکالیــف دســتگاههای اجرایــی
دیگــر را در تدویــن مقــررات فنــی و اســتانداردهای تخصصــی را نیــز معییــن
مینمایــد .ایــن قانــون بــرای حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان و جبــران
ضــرر و زیــان احتمالــی آنهــا بــه جــز اشــاره و ارجــاع بــه قانــون حمایــت
از مصرفکننــدگان مصــوب  1388مــواد خاصــی را نــدارد .امــا در مــورد
مســئولیتهای تولیدکننــدگان و عرضهکننــدگان کاالهــای غیــر اســتاندارد
بــا رویکــرد تنبیهــی و تعزیــری مــوادی را دارا بــوده و جرائمــی را مشــابه
دســتگاههای نظارتــی دیگــر تعییــن مینمایــد.
 .6قانــون ارتقــاء کیفــی و تولیــد خــودرو و ســایر تولیــدات
صنعتــی داخلــی مصــوب 1389/03/05
ایــن قانــون بســیار مختصر بــا تمرکز بــر ارتقــاء کیفیــت خــودرو در محدوده
رعایــت اســتانداردهای اجبــاری تدویــن شــده و وزارت صنایــع را در مــورد
تدویــن برنامــه و سیاس ـتهای مرتبــط بــا ارتقــاء تولیــد خــودرو خدمــات
بعــد از فــروش آن موظــف مینمایــد .ایــن قانــون نیــز در مــورد حقــوق
مصرفکننــده و نحــوه جبــران ضــرر و زیــان احتمالــی ســاکت اســت.
 .7قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/02/07
ایــن قانــون اصلیتریــن قانــون کشــور بــرای جبــران خســارت
مصرفکننــدگان بــه شــمار مــیرود.
ماده  -1این قانون به شرح زیر است
هرکــس بــدون مجــوز قانــون عمــدا ً یــا در نتیجــه بیاحتیاطــی بــه جــان
یــا ســامتی یــا مــال یــا آزادی یــا حیثیــت یــا شــهرت تجــاری یــا بــه هــر
حــق دیگــر کــه به موجــب قانــون بــرای افــراد ایجــاد گردیــد ،لطمـهای وارد
نمایــد کــه موجــب ضــرر مــادی یــا معنــوی دیگــری شــود مســئول جبــران
خســارت ناشــی از عمــل خــود میباشــد.
ایــن قانــون بــه دلیــل قدیمــی بــودن و دامنــه بســیار محــدود مــواد آن
در مقایســه بــا قوانیــن حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان ،متأســفانه در
فضــای بســیار پیچیــده تولیــد و عرضــه در دنیــای امــروز ،ظرفیتهــای الزم
را حتــی بــرای اجــرای مــاده  1فــوق نــدارد.
 .8قانون تجارت مصوب تیرماه 1307
ایــن قانــون در عمــل برخــاف نــام آن کــه بایــد مباحــث مربــوط بــه خریــد
و فــروش را در بربگیــرد ،صرفــاً بــرای تعییــن شــرایط تاســیس و اداره
بنگاههــای تجــاری تنظیــم شــده و هیچگونــه ورودی بــه مباحــث مربــوط
بــه کیفیــت و ایمنــی محصــوالت و مســئولیتهای متقابــل تولیدکننــده یــا
عرضهکننــده در مقابــل حقــوق مصرفکننــده ننمــوده و نحــوه حمایــت و
جبــران زیانهــای وارده بــه آنهــا را در بــر نمیگیــرد.
 .9الیحــه قانــون تجارت(مطــرح در مجلــس شــورای اســامی)

جایگزیــن قانــون تجــارت مصــوب تیرمــاه 1307
بــا توجــه بــه طــرح ایــن الیحــه در مجلــس و بازنگــری جامــع قانــون تجارت
قبلــی ،ایــن تصــور وجــود داشــت کــه ایــن قانــون ،امــور مربــوط بــه عملیات
تجــاری بــه مفهــوم خریــد و فــروش کاال کــه شــامل تولید محصــول و عرضه
آن هــم میشــود را طــرف توجــه قــرار دهــد .متأســفانه متــن ایــن الیحــه
مشــخص مینمایــد کــه ایــن قانــون نیــز همــان قانــون قبلــی صرفاً شــرایط
بنگاههــای تجــاری شــامل نحــوه تأســیس ،اداره و انحــال آنهــا محــدود
اســت و در عمــل قانــون ثبــت بنگاههــای تجــاری ()Corporate Law
اســت و نبایــد آن را بــا قوانیــن تعیینکننــده حقــوق و تکالیــف متقابــل
خریــدار و فروشــنده تحــت عنــوان( )Commerce Lawاشــتباه گرفــت.
نتیجهگیری
بــا بررســیهایی کــه انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران در مــورد قوانیــن
مرتبــط بــا موضــوع حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان بــه عمــل آورده
اســت مشــخص شــده کــه:
 -1وضعیــت حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان در ایــران از جهــت بســتر
قانونــی بــه شــدت نیازمنــد بازنگــری و بــاز تعریــف اســت؛ هــم اینــک قانون
جامعــی بــرای تعییــن حقــوق و تکالیــف متقابــل تولیدکننــده  /فروشــنده
و مصرفکننــده و جبــران ضــرر و زیــان احتمالــی و نحــوه حمایــت از
حقــوق مصرفکننــده در کشــور وجــود نــدارد .لــذا تنهــا حمایــت از
حقــوق مصرفکننــدگان ،در چارچــوب قوانیــن مدنــی کشــور و مقــررات
دســتگاههای نظارتــی نظیــر ســازمان تعزیــرات حکومتــی ،نظــام صنفــی و
غیــره صــورت میگیــرد کــه کفایــت الزم را نیــز در ایــن مــورد نــدارد.
 -2در نبــود یــک مــدل جامــع حمایــت از حقــوق مصرفکننــده،
پراکندگــی و عــدم ســازگاری و یکپارچگــی ایــن قوانیــن و نیــز عــدم اطــاع
مصرفکننــدگان از مــواد آنها(عــدم تفهیــم حقــوق مصرفکننــدگان) و
نیــز قدیمــی بــودن بعضــی از ایــن قوانیــن کــه بــه هیــچ وجــه بــا نیازهــای
امــروز جامعــه مــا تطبیــق نــدارد ،موجــب گردیــده اســت تــا اساسـاً حمایت
از حقــوق مصرفکننــدگان در ایــران بــا چالشــی جــدی روبــرو شــود.
 -3بــا توجــه بــه اینکه ایــن قوانین در بســیاری از کشــورها از جملــه اتحادیه
اروپــا و کشــورهایی کــه در داد و ســتد بــا کشــورهای ایــن اتحادیــه مشــابه
ترکیــه ،عــراق ،امــارات و  ....جــاری شــده و مبنــای واردات و صــادرات بــه آن
کشــورها اســت عمــا صادرکننــدگان و واردکننــدگان ایرانــی نیــز موظف به
رعایــت مفــاد ایــن قوانیــن میباشــند و در غیــر اینصــورت تجــارت بــا ایــن
کشــورها بــا مشــکل جــدی روبــرو اســت.
 -4بــا در نظــر گرفتــن اینکــه قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد
اخیــرا ً تصویــب شــده و در مــاده  45آن بــه قانــون حمایــت از حقــوق
مصرفکننــدگان بــرای جبــران ضــرر و زیــان آنهــا اشــاره شــده و بــه
عبارتــی ضمانــت اجــرا و مکمــل ایــن قانــون بــرای ارتقــاء و توســعه کیفیــت
محصــوالت و خدمــات تولیــد یــا عرضــه شــده در ایــران بــه شــمار مـیرود،
تصویــب قانونــی جامــع و کامــل مــورد نظــر دولت محتــرم و مجلس شــورای
اســامی قــرار گرفتــه و مرکــز پژوهشهــای مجلــس کــه ســابقه خوبــی در
تدویــن ابعــاد قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد دارد بــه ایــن مهــم
اقــدام نمایــد تــا انشــااهلل بــا تصویــب یــک قانــون مترقــی حمایــت از حقــوق
مصرفکننــدگان ارکان استانداردســازی و توســعه کیفیــت در کشــور تقویت
شــده و نهضــت کیفیــت در ایــران جهشــی رو بــه جلــو داشــته باشــد کــه
حاصــل ایــن جهــش توســعه و تعالــی و پویایــی صنایــع کشــور و تحقــق
اهــداف ســند چشــمانداز  1404خواهــد بــود.
در ایــن راســتا ،انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــه عنــوان یــک تشــکل
علمــی تخصصــی و پرچـمدار نهضــت کیفیــت در کشــور آمادگــی الزم برای
ارائــه مشــاورههای کارشناســی بــه مرکــز محتــرم پژوهشهــای مجلــس و
کمیســیونهای تخصصــی آن را دارد.
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موضــوع حکمرانــی در آمــوزش عالــی نیــاز بــه بازنگــری دارد .ایــن
موضــوع میتوانــد زمینههــای عینــی و شــواهد مشــخصی بــرای
تبییــن ضــرورت بازنگــری در الگــوی حاکمیتــی آمــوزش عالــی
ارائــه کنــد .آمارهــا میگوینــد وضعیــت حکمرانــی ایــران در
شــاخصهای بینالمللــی چنــدان دلچســب نیســت .قیاســی کــه
مــا در وضعیــت کلــی در آمــوزش عالــی نیــز دچــار آن هســتیم.
امــا شــاخصی بــه نــام خوشــبختی ،یکــی از شــاخصهای مــورد
توجــه در ارزیابــی کشــورها اســت و بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
خصوصــاً اینکــه مــا بــر موضــوع علــم و فنــاوری تمرکــز داریــم،
شــاید شــاخص میــزان خوشــبختی داللــت و وجاهتهــای بیشــتری
هــم بایــد داشــته باشــد چراکــه مــا را متوجــه ضــرورت بازنگــری
میکنــد .چراکــه هــر نهــاد پژوهشــی و آموزشــی قــرار اســت در
اعتــای علــم نقــش اساســی ایفــا کنــد  .شــاخص خوشــبختی بــر
اســاس آخریــن وضعیــت اعــام شــده از بیــن  156کشــور جهــان در
ســال  2019رتبــه ایــران  ۱۱۷اســت.
مــا در ایــران مســتحق وضعیــت بهتــری هســتیم .نظــام آموزشــی
عالــی کشــور در اصــاح ایــن موضــوع بایــد نقــش اساســی داشــته
باشــد .چیــزی کــه در گام دوم انقــاب مطــرح میشــود ،الزم اســت
تال شهــای خــود را در راســتای تســهیل خطاهــای گذشــته انجــام
دهیــم و بــا اصــاح رویههــا و الگوهــا بــه نقطــه شایســته دســت
پیــدا کنیــم.
اســتراتژی پیشــنهادی مــن ،دســت کشــیدن از رویکــرد تمرکزگــرا
و بازگردانــدن اختیــارات در وســیع تریــن ســطح ممکــن بــه
دانشگا ههاســت .البتــه جایــگاه نهادهــای مدنــی و بخــش غیردولتــی
بــه عنــوان بازوهــای غیررســمی معیــن برنامــه ریــزی و ارزیابــی را
در ایــن اســتراتژی و سیاســتهای کالن علــم و فنــاوری کشــور
نبایــد نادیــده گرفــت .نها دهــای دیــده بــان در ایــن اســتراتژای
جایــگاه مشــخص و ویــژه ای دارنــد.
بازبینــی ،بازنگــری و بازاندیشــی در هندســه حاکمیتــی آمــوزش
عالــی اگــر بخواهــد اتفــاق بیفتــد ،پیشــنهاد مــن رفتــن بــه ســمت
الگــوی حاکمیتــی بــاز بــه جــای الگــوی حاکمیتــی بســته اســت.
یعنــی مــا آمــوزش عالــی را همچنــان کــه آمــوزش را بــه طــور
کلــی یــک حــوزه حاکمیتــی قلمــداد میکنیــم ،امــا درتفســیر
خودمــان از اینکــه حاکمیــت دارای چــه وظایفــی اســت و نقشــه
ریلگــذاری بایــد داشــته باشــد یــا قیومیتــی ،مــن از ایــده ای
دفــاع میکنــم کــه حضــور حاکمیــت ،حضــور قیومیتــی در صحنــه
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مدیریــت آمــوزش عالــی کشــور نباشــد .التــزام بــه سیاســتهای

کالن نظــام و راهبردهایــش بدیهــی اســت امــا تنــوع و تکثــر در
ذیــل سیاســتها بایــد بــه رســمیت شــناخت.
نهادهــای حاکمیتــی نقــش سیاس ـتگذاری و نظارتــی را ایفــا کننــد
و تصویرســازی بــزرگ را شــکل دهنــد .تائیرگــذاری در تصمیمــات
خــرد را دانشــگا هها تعییــن کننــد و خــود را مقیــد بــه ریلگــذاری
بداننــد .مــن فکــر میکنــم میتــوان نــام ایــن را الگــوی حاکمیتــی
را الگــوی بــاز گذاشــت.
تعریــف عملیاتــی مــن از ایــن نــوع اســتقرار ،در ســاختار هیــات
امنایــی بایــد اتقــاق بیوفتــد .الگــوی پیشــنهادی مــن احیــای هیــات
امنــای دانشگا ههاســت و بســط دامنــه عمــل آنهــا در دانشــگاهها.
البتــه در ذیــل یــک ســند باالدســتی حکمرانــی بــرای آمــوزش عالــی
مــا بایــد بــه احیــای هیاتهــای امنــا بــه عنــوان ایــده اساســی در
بــاز کــردن حلقــه بســته حاکمیتــی کــه االن شــاهد آن هســتیم،
تدویــن و تبییــن شــود.
نوعــی وحــدت در کثــرت و کثــرت در وحــدت اســت کــه در
حــوزه علــم و فنــاوری کشــور بــه دنبــال آن هســتیم .وحدتــی کــه
سیاســتهای کالن و اســناد بــاال دســتی تعییــن میکنــد .سیاســتی

کــه ریلگــذاری مســیر حرکــت جامعــه را در عرصــه علــم و فنــاوری

تصمیمگیــری میشــود.

تعییــن میکنــد و کثــرت هــم مجموعــه تصمیماتــی اســت کــه در

ســومین توجیــه بــرای بــاز کــردن حلقــه حاکمیتــی ،اقتضــای فهــم

دانشــگاهها در راســتای تحقــق آن سیاســتها اســت.

حقیقــت علــم بــه عنــوان نهــاد دانشــگاه بــا آزادی عجیــن اســت.

مــا بــرای تحقــق ایــن ایــده حکمرانــی الزم نیســت راه دوری برویــم،

دانشــگاه بایــد مظهــر اســتقالل و آزادی باشــد .بــدون اســتقالل

مــا پیشــینه خوبــی از ایــن اقدامــات داریــم .مــاده یــک و مــاده 10

و آزادی از دانشــگاه حیثیتزدایــی میشــود .نظــام اقتدارگــرا

قانــون اهــداف و وظایــف تشــکیالت وزارت علــوم مصــوب  18مــرداد

فرصــت شــکل گیــری و یگانگــی را از دانشــگا هها ســلب میکنــد.

 83ایــن بســط یــد را بــرای وزارت علــوم بــه عنــوان یگانــه نهــاد

ایــن موضــوع بــا اســاس نــگاه مــا بــه دانشــگاه تفــاوت دارد.

سیاســتگذار دیــده و همچنیــن بنــد الــف و ب مــاده  49قانــون

دانشــگاه بایــد یــک موجودیــت اجتماعــی معنــا ســاز داشــته باشــد

چهــارم برنامــه توســعه کــه در شــهریور  83بــه تصویــب رســیده

و در صحنــه جامعــه حضــور داشــته باشــد.

و در آنجــا هــم ایــن نــگاه را بــه مدیریــت عالــی آموزشــی کشــور

چهارمیــن نکتــه بحــث اخالقــی سیاســت گــذاری اســت .احســاس

میبینیــم .

تعهــد بیشــتری را بــرای اعضــا ایجــاد میکنــد فرصــت تفکــر و در

امــا چــرا بایــد در راســتای الگوهــای حاکمیتــی بــاز حرکــت کنیــم

نتیجــه رشــد و بالندگــی را اعطــا میکنــد در یــک کالم آزادســازی

و هــر مســئولیتی کــه از دانشــگاه میخواهــد ســلب بشــود را در

بــا دعــوت و فکــر کــردن بجــای تعطیــل کــردن فکــر همــراه اســت.

برابــرش یــک عالمــت ســوال بــزرگ بگذاریــم و بپرســیم کــه چــرا

هــر نهــاد فــرا دانشــگاهی کــه در مجموعــه حکمرانــی آمــوزش عالــی

یــک نهــاد فــرا دانشــگاهی ،اختیاراتــی ماننــد گزینــش دانشــجو ،و یــا

شــکل بگیــرد معنایــش ایــن اســت کــه دانشــگاهها نیــاز نیســت کــه

بازنگــری در برنامههــای درســی و ...را بایــد از دانشــگاه ســلب کنــد

فکــر کننــد .شــورای عالــی علــوم انســانی بــه جــای شــما فکــر

یــا مــی خواهــد ســلب کنــد؟ هرکــدام از ایــن اختیــارات اگــر قــرار

میکنــد .بنیــاد نخبــگان بــه جــای شــما فکــر میکنــد و نهــاد

اســت از دانشــگاه ســلب شــود و دســتگا ههای علمــی کنشــگری

دانشــگاه نیــاز بــه تفکــر نــدارد ،شــورای اســامی دانشــگا هها بــه

خودشــان را از دســت بدهنــد ،بایــد دلیــل مشــخص وجــود داشــته

جــای شــما فکــر میکنــد .بنابرایــن تاکیــد مــا بــر ایــن اســت کــه

باشــد .ایــن سیاســت کــه همــه چیــز بایــد در دانشــگا هها اتفــاق

مشــارکت جویــی اخالقــی تــر از اســت.

بیفتــد و در چارچــوب تصمیمهــا و سیاســتهای کالن نظــام و

پنجــم کوچکســازی و چابــک ســازی دولــت و دســت کشــیدن

احیــای هیا تهــای امنــا در دانشــگاه ،توجیحــات فراوانــی دارد:

تصد یگــری بالوجــه .تــا پاســخگویی و کفایــت خــود را بــه منصــه

اول اســتحقاق ویــژه کنشــگران آمــوزش عالــی .اگــر آزادســازی علــم

ظهــور برســاند.

و عمــل را انجــام ندهیــم ،بــه جامعــه چگونــه میتوانیــم صــدا

ششــم بــاز کــردن حلقــه بســته حاکمیتــی روش کارآمدتــری اســت

ببخشــیم و یــا اگــر دموکراســی را نخبــگان تمریــن نکننــد از جامعــه

بــرای حکمرانــی آمــوزش عالــی.

چــه انتظــاری میتوانیــم داشــته باشــیم .دانشــگاه بیشــترین

مــا گرفتــار ســلب آزادی عمــل از دانشــگا هها هســتیم کــه

اســتحقاق را دارد کــه از ایــن الگــوی حاکمیتــی اســتفاده کنــد.

امیدواریــم در ایــن نــگاه جدیــد و در یــک ســند حکمرانــی جدیــد

دوم وقتــی ویژگیهــای حکمرانــی خــوب را از نظــر میگذرانیــم

بــه دانشــگا هها برگردانیــم .در پایــان پیشــنهاد و تاکیــد میکنــم

مثــل شــفافیت ،اجمــاع ،مشــارکت ،حاکمیــت قانــون مطــرح شــده

یــک ســند باالدســتی بــر آمــوزش عالــی داشــته باشــیم.

اســت ،بــه نظــر میرســد بــا ایــن سیاســت و بــا ایــن مــدل آمــوزش

برگرفتــه از نشســت کیفیــت حکمرانــی در آمــوزش عالــی بــا

عالــی هــم صدایــی دارد ،در نتیجــه ایــن شــاخصهای حکمرانــی

ســخنرانی دکتــر محمــود مهرمحمــدی در دانشــگاه تربیــت

خــوب بــه مــا میگویــد کــه انجــام ایــن کارهــا ســاده نیســت.
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بــه نظــر تصمیمگیــری در دانشــگاه چالشهایــی را نیــز داشــته
باشــد ،امــا ایــن تصمیمــات پختهتــر و ســنجید هتری خواهنــد
بــود .معتقدیــم چالشهــا باعــث پختگــی میشــود و ســاده
ســازی مســئله حاکمیــت ،موجــب پوســیدن در درون یــک سیســتم

19

کیفیت در حکمرانی
دکتر محمود اولیائی
مدیر عامل شرکت کاین
رئیس هیئت مدیره کانون مشاوران مدیریت و مهندسی ایران
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چنانچــه بــه دنبــال درک درســتی از مفهــوم کیفیــت در حکمرانی باشــیم
بهتــر اســت در ابتــدا تعاریــف و مفاهیــم دو واژه حکمرانــی و کیفیــت را
بــه صــورت مســتقل مــورد بررســی قــرار داده تــا بتوانیــم اثــر ایجــاد
شــده از ترکیــب ایــن دو مفهــوم را بــا عمــق بیشــتری تحلیــل نمائیــم.
براســاس تعریــف ســازمان ملــل متحــد حکمرانــی بــه ایــن شــکل تعریــف
گردیــده اســت " حکمرانــی مجموعــه ای از اقدامــات فــردی و نهــادی
 ،عمومــی و خصوصــی بــرای برنامــه ریــزی و اداره مشــترک امــور و
فرآینــدی مســتمر از ایجــاد تفاهــم میــان منافــع متفــاوت و متضــاد
اســت کــه در قالــب اقدامــات مشــارکتی و ســازگار هدایــت مــی گــردد
و دربرگیرنــده همــه نهادهــای رســمی  ،غیررســمی و ســرمایه اجتماعــی
شــهروندان اســت "
بنابرایــن بایــد بــه ایــن اصــل اساســی توجــه نمــود کــه حکمرانــی بــر
همیــاری نزدیــک حکومــت هــا و جامعــه مدنــی اســتوار اســت .بــه ایــن
ترتیــب و از طریــق یــک نظــام حکمرانــی بــا کیفیــت اداره جوامــع از
یــک نظــام اقتدارگــرا و آمرانــه بــه فرآینــدی مــردم ســاالر و مشــارکتی
تبدیــل خواهــد گردیــد .بازیگــران حکمرانــی ســه گــروه اصلــی حکومــت
 ،بخــش خصوصــی و جامعــه مدنــی اســت ولــذا حکومــت بخشــی از
فرآینــد حکمرانــی در یــک جامعــه اســت.
از ســوی دیگرکیفیــت نیــز بنــا بــه تعاریــف مراجــع و دانشــمندان
مختلــف مفهومــی اســت کــه بــر تطبیــق خروجــی هــای هــر سیســتم
بــا نیازهــای از پیــش تعریــف شــده مشــتریان آن سیســتم در محیــط
تأکیــد مــی نمایــد .بــه عبــارت دیگــر کیفیــت ،درجــه ای از ویژگــی هــای
ذاتــی محصــول یــا خدمــت حاصــل از فعالیــت یــک سیســتم اســت کــه
پاســخگوی نیازهــای مشــتریان آن سیســتم باشــد .بایــد توجــه داشــت
کــه نیازهــای مشــتریان خــود بــه چنــد ســطح و براســاس دســته بنــدی
مشــتریان تقســیم گردیــده و لــذا مفهــوم کیفیــت ممکــن اســت در یــک
محصــول خــاص بــرای دســته هــای مختلــف مشــتریان متفــاوت باشــند.
بــه همیــن دلیــل اولیــن قــدم بــرای موفقیــت هــر سیســتم شناســائی
و درک صحیــح نیازهــای بالفعــل و بالقــوه مشــتریان هــدف اســت تــا

بــا طرحریــزی فرآیندهــای دقیــق بتــوان خروجــی سیســتم را تــا حــد
ممکــن بــا نیازهــای آنهــا تطبیــق داد.
حــال چنانچــه حکمرانــی را یــک سیســتم تعاملــی و پیچیــده اجتماعــی
قلمــداد کنیــم  ،مشــتریان حکمرانــی قطع ـاً مــردم جامعــه مربوطــه از
هــر قشــر و طبقــه خواهنــد بــود و بنابرایــن بــرای داشــتن کیفیــت در
حکمرانــی قبــل از هرچیــز بایــد شناســائی وتحلیــل نیازهــا وخواســته
هــای جامعــه مــورد توجــه قــرار گیــرد .بخشــی از ایــن نیازهــا مثــل
امنیــت مربــوط بــه همــه افــراد جامعــه و بعضــی نیــز مربــوط بــه
طبقــات و دســته هــای مختلــف مــردم ماننــد زنــان  ،مــردان – جوانــان
و ســالمندان – پیــروان ادیــان مختلــف و  ...خواهــد بــود.
پــس از شناســائی ،دســته بنــدی و تحلیــل ایــن نیازهــا  ،نوبــت بــه
معمــاری یــک سیســتم حکمرانــی مؤثــر مــی باشــد بــه نحــوی کــه
مجموعــه زیرسیســتم هــا و فرایندهــا بتواننــد از طریــق تعامــل یکپارچــه
و سیســتماتیک عناصــر تأثیرگــذار در حکمرانــی (حکومــت  ،بخــش
خصوصــی و نهادهــای مردمــی) بــه نحــوی عمــل نمایــد کــه خروجــی
مجموعــه حکمرانــی پاســخ مؤثــر بــه نیازهــای شناســائی شــده و
درنهایــت رضایــت جامعــه باشــد .بنابرایــن زمانــی کــه موضــوع کیفیــت
در حکمرانــی مطــرح مــی گــردد منظــور یــک سیســتم حکمرانــی اســت
کــه از طریــق معمــاری مناســب بتوانــد بــا نگاهــی فراینــد محــور تمــام
منابــع در دســترس را بــا الویــت مناســب بــه خدمــات و محصوالتــی
تبدیــل کنــد کــه بــر نیازهــای جامعــه متمرکــز بــوده و رضایــت مــردم آن
جامعــه را درپــی داشــته باشــد .از آنجائیکــه تعریــف کیفیــت و رضایــت
نســبی بــوده و ســطوح مختلفــی دارد ،هرچــه از ســطوح پائیــن تــر نیــاز
( مثــل امنیــت  ،تغذیــه و  ) ...بــه ســطوح باالتــر پاســخگوئی نیازهــای
مــردم " کــه براســاس مــدل هــای پیشــرفته علمــی همچــون مــدل کانــو
از نیازهــای اساســی شــروع شــده و بــه ســمت نیازهــای مهیــج ادامــه
پیــدا مــی کننــد " حرکــت نمائیــم  ،آن جامعــه از کیفیــت زندگــی
باالتــری برخــوردار خواهــد بــود و ایــن نشــانگر حکمرانــی بــا کیفیــت
تــری خواهــد بــود.

پــس کیفیــت در حکمرانــی بــه معنــای کیفیــت در طراحــی دقیــق
سیســتم و فرایندهــای حکمرانــی اســت .حکمرانــی خــوب نظامــی اســت
کــه از طریــق مکانیــزم هــا و فرایندهــای قابــل اعتمــاد بــه شــکلی دائمــی
بــه پایــش نیازهــا و انتظــارات حــال و آینــده جامعــه خود مشــغول اســت.
زیرسیســتم هــا و مکانیــزم تعامــل بیــن آنهــا را بــه دقــت شناســائی و
طرحریــزی نمــوده و زیــر فرایندهــای هــر بخــش باالخــص دولــت را در
راســتای خدمــت رســانی مؤثــر و مطابــق بــا نیازهــا ،معمــاری کــرده
اســت .بــه نحــوی کــه بــا کنتــرل ریســک هــا و شناســائی فرصــت هــا

مجموعــه ای از زیرسیســتم هــا و فرایندهــا بــا حداقــل خطــا و احتمــاالت
را بــرای تبدیــل منابــع محــدود هــر جامعــه بــه خدمــات متمرکــز بــر
توســعه پایــدار و در نهایــت جلــب رضایــت مــردم آن جامعــه بــه کار مــی
بنــدد .ایــن معمــاری قطع ـاً بــا نیــم نگاهــی بــه سیســتم هــای موفــق
حکمرانــی در ســایر جوامــع و البتــه برمبنــای عوامــل فرهنگــی ،سیاســی
و اجتماعــی جامعــه هــدف شــکل مــی گیــرد .شــکی نیســت کــه یــک
حکمرانــی بــا کیفیــت  ،دارای کیفیــت در خروجــی بــوده و رضایــت
مــردم را بــه صــورت پایــدار بــه دســت مــی آورد.

چهار سطح از کیفیت حکمرانی
حمیدرضا پورسلیمی  .پژوهشگر اقتصادی

عمومــا در مطالعــات مربــوط بــه بررســی عملکــردی کشــورهای وابســته
بــه رانــت منابــع ،کشــور نــروژ نمونــه موفقــی در مدیریــت آثــار منفــی
وابســتگی بــه رانــت منابــع در نظــر گرفتــه میشــود و کشــورهایی
نظیــر ایــران الگوهــای ناموفــق در ایــن حــوزه بــه شــمار میرونــد .علــت
تفــاوت میــان کشــورهایی ماننــد نــروژ بــا ایــران در مدیریــت موفــق
رانــت منابــع ،بــه ســاختار نهــادی ایــن کشــورها مربــوط میشــود .امــا
میتــوان نمونههــای دیگــری را نیــز دراینمیــان یافــت کــه ضمــن
بهبــود نســبی کیفیــت حکمرانیشــان (اگرچــه نــه ماننــد کشــور نــروژ)،
برنامههــای ویــژهای نیــز بــرای مدیریــت رانــت منابــع خــود در نظــر
گرفتهانــد .همانطــور کــه از نمــودار یــک مشــخص اســت ،کشــور نــروژ
بــا کمــک ســطح بــاالی کیفیــت حکمرانــیاش توانســته فســاد رانــت
منابعــش را کنتــرل کنــد و ازایــنرو در ســالهای رونــق نفتــی مــورد
اشــاره در نمــودار ،منحنــی کنتــرل فســاد آن کامــا بــر منحنــی شــاخص
حکمرانــی خــوب آن منطبــق شــده اســت.
کشــور امــارات بــا ســطوح پایینتــری از کیفیــت نهادهــای حکمرانــی
نســبت بــه نــروژ در رونــق نفتــی اخیــر ،فســاد آن را کنتــرل کــرده و
حتــی بــا سیاس ـتگذاریهای جداگان ـهای آن را بهبــود بخشــیده اســت.
بــه واســطه همیــن سیاســتگذاریهای ویــژه ،منحنــی کنتــرل فســاد
ایــن کشــور در مســیری نســبتا متفــاوت بــا منحنــی شــاخصهای
حکمرانــی خــوب آن رونــد بهبــود را شــاهد بــوده اســت .در ســطح ســوم
کشــور عربســتان قــرار دارد کــه بــا ســطح پایینتــر از کیفیــت حکمرانــی
نســبت بــه امــارات ،فســاد منابــع رانتــی خــود را بــه شــیوهای دیگــر
کنتــرل میکنــد .درواقــع ایــن کشــور ضمــن برآوردهکــردن ســطوح
حداقلــی کیفیــت حکمرانــی ،بــا پذیــرش اینکــه ســاختار سیاســی آن
پتانســیل بهبــود نهــادی بیــش از ایــن ،در کوتاهمــدت را نــدارد یــا
آنکــه اصــا برنامــهای بــرای ایــن مســئله نیــز نــدارد ،بــا توســل بــه
سیاســتگذاریهای ویــژه ،مشــابه آنچــه در کشــور امــارات رخ داده،
بــه شــکل مطلوبــی فســاد احتمالــی از درآمــد منابــع طبیعــی خــود را
کاهــش داده اســت.
اگرچــه ایــن سیاســتگذاریها ماننــد ســاختار مطلــوب حکمرانــی
کشــور نــروژ نمیتوانــد بــه صــورت پایــدار در کنتــرل رانــت منابــع
اثربخــش باشــد .در ســطح چهــارم کشــور ایــران قــرار دارد کــه کیفیــت
مدیریــت آن از ســطوح حداقلــی الزم بــرای کنتــرل رانــت منابــع
برخــوردار نیســت .عالوهبــرآن سیاســتگذاریهای کوتاهمــدت ایــران
نیــز کــه در ســالهای پیــش از  ٢٠٠۵توفیقاتــی را در بهبــود شــاخص
کنتــرل فســاد رانــت منابــع طبیعــی داشــته ،بــه دلیــل موقتیبــودن

و تداومنداشــتن آنهــا در ســالهای بعــد از آن ،بــه ســقوط شــاخص
کنتــرل فســاد منجــر شــده؛ تــا حــدی کــه در ایــن ســالها مســئله
فســاد اقتصــادی و ســاختاری شــکل کامــا محسوســی نیــز بــه خــود
گرفتــه اســت .در پژوهشــی در همیــن حــوزه کــه دربــاره ســطح حداقلــی
مــورد نیــاز شــاخص حکمرانــی خــوب بــرای کنتــرل فســاد رانــت منابــع
طبیعــی انجــام شــده ،ایــن میــزان در کشــورهای اســامی دارنــده منابــع
طبیعــی حــدود  ۴٠بــرآورد شــده اســت .با این حســاب ،کشــور عربســتان
در مــرز ایــن شــاخص قــرار دارد .ایــن یعنــی کشــورهایی نظیــر ایــران
بههیچوجــه و بــا هیــچ نیــت توســعهطلبانهای ،نمیتواننــد ضمــن
بهرهگیــری از رانــت منابــع طبیعــی خــود ،از فســاد بــاال رهایــی داشــته
باشــند .بــا بررســی جزئیتــر وضعیــت برخــی از شــاخصهای حکمرانــی
خــوب در ایــن چهــار کشــور ،نتایــج جالبتــری نیــز مشــاهده میشــود؛
نمــودار ســه نشــان میدهــد در دو شــاخص مهــم اثربخشــی دولــت و
شــاخص بــار مقــررات (کــه عمدتــا مربــوط بــه اثــرات رفتــار اختاللــی
دولــت در اقتصــاد و دخالتهــای مخــرب آن در اقتصــاد میشــود)
ســه کشــور نــروژ و امــارات و عربســتان وضعیــت بســیار بهتــری نســبت
بــه ایــران دارنــد .نمــودار چهــار نیــز نشــان میدهــد کشــور نــروژ بــا
ســاختار حاکمیتــی مطلــوب خــود توانســته بــا وجــود نقــش پررنگتــر
دولــت خــود در اقتصــاد نســبت بــه ســه کشــور دیگــر ،فســاد رانــت
منابــع خــود را کنتــرل کنــد .دولتهــای کشــور امــارات و عربســتان بــر
خــاف دو کشــور دیگــر ،ســهم کمتــری در اقتصــاد آنهــا دارنــد ،ولــی بــا
اثربخشــی بیشــتری نســبت بــه دولــت ایــران و بــا رفتــار مخــرب بســیار
کمتــر .ســه کشــور ایــران و امــارات و عربســتان نســبت بــه کشــور نــروژ
امتنــاع سیســتمی نســبت بــه تقویــت بنیانهــای دموکراتیــک در جهــت
بهبــود شــاخص حکمرانــی خــود از ایــن طریــق دارنــد .بااینحــال کشــور
عربســتان و امــارت بــا کاهــش ســهم دولتهــای خــود در اقتصــاد ،بــه
دولتــی در مجمــوع کمتــر مداخلهگــر دســت یافتهانــد .عالوهبــرآن
در اجــرای برنامهریزیهــای خــود در زمینــه درآمدهــای نفتــی نظیــر
ســرمایهگذاری آن در خــارج از اقتصــاد خــود و همچنیــن ذخیــره ایــن
درآمدهــا عملکــرد بســیار موفقتــری داشــتهاند.
منبع :روزنامه شرق
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مباحــث اقتصــادی ،مباحثــی بســیار پیچیــده هســتند و نمیتــوان
بــه راحتــی و بــا حکمــی کلــی همــه مســائل را حــل کــرد .کیفیــت
حمایــت دولــت از بــازار ســرمایه بایــد در اســرع وقــت و از جنبههــای
بســیاری مــورد بررســی قــرار گیــرد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه خــط
قرمــز هرگونــه حمایتــی از بــازار ،پولیســازی بیقاعــده ایــن
حمایــت اســت .دولــت بــه هیچوجــه نبایــد از منابــع پــر قــدرت
بانــک مرکــزی بــرای حمایــت از بــازار اســتفاده کنــد .اگــر دولــت
قصــد تزریــق منابــع ریالــی بــه بــازار را دارد ،بایــد ایــن کار را
بســیار کانالیــزه شــده و بــا دقــت انجــام دهــد .بهطــور مثــال دولــت
میتوانــد بــه صــدور در صندو قهــای ســهامی و مختلــط اقــدام
کنــد و پــس از بهبــود بــازار و رخــت بربســتن هیجــان منفــی در
بــازار بــه خــروج تدریجــی از صندو قهــا اقــدام کنــد .بهعنــوان
نمونــهای دیگــر دولــت میتوانــد بــه خریــد ســهام شــرکتهای
بــزرگ اقــدام کنــد ،امــا ســهامداران عمــده آنــان را ملــزم کنــد کــه
ســهام خریــداری شــده را در مــدت معینــی از دولــت بازپسگیرنــد.
خریــد بیقاعــده ســهام در بــازار ازســوی دولــت بــا اســتفاده از
منابــع نظــام بانکــی یــا الــزام نظــام بانکــی بــه حضــور در بــازار

ســرمایه بــه احتمــال بســیار بــاال ســبب تولیــد پــول پرقــدرت و
تــور مزا در اقتصــاد میشــود.
عالو هبــر ایــن اقدامــات کوتــاه مــدت ،دولــت بایــد بــه وظایــف خــود
در ســطوح کالن نظیــر مالیــات بــر داراییهــای ســرمایهای ،تســهیل
ورود شــرکتها بــه بــازار ســرمایه و تســهیل فرآینــد ورشکســتگی،
ایجــاد نظــام اعتبارســنجی و ســنجش ریســک ،ایجــاد نظــام رقابتــی
در ســایر ارکان اقتصــاد و الــزام ســطوح عملیاتــی بــه اصالحــات
مقرراتــی نظیــر حــذف دامنــه نوســان و ایجــاد فرآینــد بازارگردانــی
نظاممنــد عمــل کنــد.
بــازار ســرمایه ،بــه درســت یــا غلــط ،در حــال حاضــر تبدیــل
بــه یــک رکــن اساســی اعتمــاد مــردم بــه دولــت و حاکمیــت
شــده اســت .ســرمایههای ریالــی تنهــا جنبــهای از ایــن ســرمایه
اجتماعــی را انعــکاس میدهــد .آســیبهایی کــه ایــن کاهــش
ســرمایه اجتماعــی و خدش ـهدار شــدن اعتمــاد آحــاد جامعــه اعــم از
فقیــر و غنــی بــه دولــت و اقتصــاد وارد خواهــد کــرد ،شــاید قابــل
مقایســه بــا زیانهــای ریالــی و اقتصــادی آن نباشــد/.برگرفته از
روزنامــه دنیــای اقتصــاد
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دورنمایی از کنترل کیفی چشمی کاشی به کمک فن آوری ماشین بینایی
نویسنده  :مهندس میثم رفیعی مدیر  R&Dشرکت سورین فربد ابتکار
بحــث کنتــرل کیفــی محصــوالت در دنیــا از اهمیــت ویژهــای برخــوردار
اســت بهگونهــای کــه تولیدکننــدگان صنایــع مختلــف بــا حساســیت
خاصــی فرآینــد آن را دنبــال میکننــد تــا بــه مشــتریان خــود اطمینــان
دهنــد کــه در محصــول سفارشــی آنهــا کوچکتریــن نقصــی وجــود
نخواهــد داشــت و البتــه جلــب اعتمــاد مشــتری فاکتــور بســیار مهمــی
اســت کــه بــازار فــروش و رقابتپذیــری تولیــد کننــده را افزایــش
خواهــد داد.
يكــي از حوزههــاي مهــم كــه کنتــرل کیفــی بــه معنــاي واقعــي
اهميــت پيــدا ميكنــد ،صنعــت توليــد كاشــي و ســراميك اســت.
كاشــيهاي توليــد شــده در ايــن كارخانجــات از نظــر كيفيــت در
ســطوح مختلفــي ميباشــند .بنابرايــن نيــاز اســت كــه كاشــيها
از نظــر كيفيــت ،درجهبنــدي شــده و هــر درجــه بــه قيمتــي كــه
بتوانــد رضايــت مشــتري را حاصــل كنــد بــه فــروش رســد .در ديــداري
كــه از خطــوط توليــد كاشــي داشــته و گفتگوهــاي مختلفــي كــه بــا
توليدكننــدگان ايــن صنعــت داشــتهام ،همــه آنهــا اذعــان بــه وجــود
خطاهــاي انســاني در كنتــرل شــيد رنــگ دارنــد ولــي اقدامــي جــدي
در راســتاي بهبــود ايــن فرآينــد انجــام ندادهانــد .خوشــبختانه در طــول
تحقيقــات مختلــف و علمــي كــه در ايــن زمينــه انجــام شــد ،توانســتهايم
قابليتــي را فراهــم كنيــم كــه تمــام ايــن تصميــم گيريهــاي انســاني
را بــه حــوزه تصميمــات سيســتمي انتقــال داده و بــه كمــك پــردازش
تصويــر و شــاخصههاي ماشــين بينایــي ،بازرســي در حــوزه كنترلهــای
چشــمي را بــا دقــت و ســرعت بــاال مكانيــزه نمايیــم .برايــن اســاس
جريــان كنتــرل كيفــي بــه يــك جريــان يكنواخــت تبديــل شــده كــه
هــر گونــه خطــاي انســاني و زمــان صــرف شــده توســط نيــروي انســاني
بــراي تصميــم گيــري را از بيــن بــرده اســت.
پارامترهــاي اثرگــذار مختلــف در فرآينــد توليــد كاشــي ،باعــث ايجــاد
عيــوب متنوعــي در نمــاي ظاهــري كاشــي شــده بهطوريكــه كنتــرل
كيفــي در ســطوح مختلــف توليــد ،بــه امــري مهــم در جهــت افزايــش
كيفيــت و كاهــش ضايعــات و البتــه مشــتري مــداري بهتــر تبديــل شــده
اســت .امــروزه اهميــت اســتفاده از ماشــين بينایــي در بازرســيهای
چشــمي بــر كســي پوشــيده نيســت و همــگام بــا فناوريهــای روز دنيــا،
دســتگاههاي هوشــمند متنوعــی در دنیــا بــا تكيــه بــر فـنآوري ماشــين
بينایــي جهــت بازرســي عيــوب مختلــف در صنعــت كاشــي و ســراميك
ارائــه شــده اســت .بــه طــور کلــی عیــوب کاشــی از نظــر چشــمی بــه دو
دســته عیــوب مکانیکــی (شــامل  :لــب پریدگــی ،گوشــه پریدگــی ،تــاب
در ســطح افقــی و عمــودی ،ابعــاد طــول و عــرض ،انــواع حفــره و نقطــه
جــوش ،خرابــی پــرس بیســکویت ،انــواع تــرک ،عــدم مســتقیم الخطــی
لبههــا و  90درجــه نبــودن گوش ـهها) و عیــوب تزئینــی (شــامل :نقــاط
ســیاه ،لکــه جوهــر ،شــید رنــگ ،خرابــی طــرح چاپــی ،ریــزش لعــاب در
لبههــا و لعــاب نگرفتگــی ،جســم خارجــی) تقســیم میشــود کــه در
شــکل زیــر برخــی از ایــن عیــوب نشــان داده شــده اســت:

شکل  - 2تصویر مربوط به عیوب مکانیکی کاشی

بــا توجــه بــه تحقیقــی کــه از مدیــران کنتــرل کیفــی و مدیــران تولیــد
بیــش از  30شــرکت تولیــد کننــده کاشــی و ســرامیک انجــام گردیــد،
نگرانــی و دغدغــه بــاالی  85درصــد از ایــن افــراد در خصــوص مقولــه
کنتــرل شــید رنــگ بــوده از ایــن رو ابتــدا ،موضــوع شــید رنــگ را
بررســی میکنیــم.
تعريف شيد رنگ
شــید رنــگ کاشــی ،ترکیبــی از مشــخصات چشــمی ســطح کاشــی
شــامل ،رنــگ ،توزیــع الگــوی رنــگ و تزیینــات متنــوع روی آن
میباشــد .مرتبســازی و طبقهبنــدی کاشــیها براســاس شــید،
موضوعــی پیچیــده و چالــش برانگیــز و در عینحــال حیاتــی بــرای
ازنــدگان میباشــد.

شکل  - 3تصویر وجود اختالف شید رنگ در کاشی ها
بازرسي بافت كاشي و معايب چاپ
يكــي ديگــر از پارامترهــاي مهــم شــيد كــه بايــد بررســي شــود ،بازرســي
طــرح چاپــي ســطح كاشــي و معايــب چــاپ ماننــد لكــه جوهــر ،از بيــن
رفتــن قســمتي از طــرح چــاپ و اشــتباه بــودن موقعيــت طــرح چــاپ
شــده بــر روي كاشــي اســت .در شــكل زيــر بصــورت ســاده مــواردي كــه
مــورد بازرســي قــرار میگيرنــد آورده شــده اســت :
شکل  - 4تصویر معایب مربوط بافت کاشی
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شکل  - 1تصاویر مربوط به عیوب کاشی

 -1مقدمه
ایــن مقالــه شــیوه هــای مدیریتــی را در پنــج کارخانــه موفــق در صنایــع مختلــف در جهــت تعییــن اصــول نهــان  5Sدر آنهــا
مــورد مطالعــه قــرار مــی دهــد .شــرکت هایــی کــه در ایــن تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد ،هــر کــدام در حــوزه ی
متفاوتــی فعالیــت میکننــد امــا اشــتراکات جالــب توجهــی بــرای یادگیــری در همــه ی آنهــا وجــود داشــت .اصــول اصلــی 5S
شــامل (ســازماندهی) ( ، Seiriنظــم و ترتیــب) ( ، Seitonپاکیزگــی) ( ، Seisoاســتاندارد ســازی) ( ، Seiketsuتعلیــم
و انضبــاط و ایجــاد تعهــد)  Shitsukeمیباشــند .متدلــوژی  5Sیکــی از بهتریــن ابــزار هــا بــرای تغییــر نگــرش کارکنــان
اســت و راهــی بــرای متعهــد ســاختن افــراد ،در فعالیــت هــای کاری را فراهــم مــی ســازد  .ایــن روش بــه تدریــج عاد تهــای
مطلــوب مرتبــط بــا پاکیزگــی و نظافــت را بــه شــرکت القــا میکنــد .اجــرای  5Sپیــش نیــازی بــرای دیگــر اقدامــات در جهــت
دســتیابی بــه بهبــود میباشــد و بــه عنــوان یــک قــدم پایــهای و اساســی در جهــت حــذف اتالفــات بــه شــمار میآیــد .هیرانــو
معتقــد اســت کــه فرهنــگ نــاب (تولیــد نــاب) نیازمنــد تغییــر در ذهنیــت افــراد اســت و ایــن امــر از طریــق پیــاده ســازی
 5Sمقــدور میشــود .دیــدگاه غربــی تمرکــز بیشــتری بــر تکنیکهــای  5Sدارد و تاکیــد کمتــری بــر دیــدگاه فلســفی،
بــه خصــوص جنبههــای مرتبــط بــا تغییــر رفتــار افــراد ،دارد .غــرب بیشــتر بــر روی دو جنبــهی اول )5S (Seiri،Seiso
متمرکــز شــده اســت.
بــه طــور کلــی متدلــوژی  5Sبــه وســیله ی دو نویســنده مختلــف شــرح داده شــده اســت .دیــدگاه اول توســط تاکاشــی اوســادا
(  )Takashi Osadaدر ســال  1991بیــان شــده اســت .ایــن دیــدگاه بیشــتر بــر توســعه ســازمانی ،یادگیــری و تغییــر تمرکــز
دارد و محــور آن بهبــود کارایــی و شــرایط کاری میباشــد و بــر اصــول اخالقــی و بهبودهایــی کــه بــه طــور مســتقیم بــر بهبــود
ســبک زندگــی تاثیــر دارد ،منطبــق اســت .

شکل - 8دستگاه Qualitron NG

هــر طــرح چاپــي نســبت بــه پــس زمينــه كاشــي داراي موقعيــت مكانــي
اســت كــه ايــن مــكان نبايــد داراي جابجــاي فاحــش باشــد ،پــس پارامتــر
ديگــر بازرســي موقعيــت مكانــي طــرح چاپــي نســبت بــه پــس زمينــه
كاشــي اســت .وجــود هــر گونــه طــرح اضافــه تــر از طــرح چاپــي تعريــف
شــده كاشــي ،خــواه لكــه جوهــر بــوده ،يــا جســم خارجــي بــر روي
ســطح يــا وجــود حفــره اي كــه لعــاب نــدارد و يــا وجــود تــرك قابــل
روئيــت ،بــه عنــوان معايــب ســطح مــورد بازرســي قــرار خواهــد گرفــت.
بــا توجــه بــه توضیحــات داده شــده نگاهــی میاندازیــم بــه یــک نمونــه
دســتگاه خارجــی کــه در زمینــه کنتــرل کیفــی کاشــی و ســرامیک و
مبتنــی بــر فنــاوری ماشــین بینایــی بــه بــازار معرفــی شــده اســت.
:Qualitron NG
ایــن دســتگاه کامــل تریــن دســتگاه کنتــرل کیفــی از شــرکت ســرامیک
سیســتم میباشــد کــه بازرســی انــواع لــب پریدگــی و شــید رنــگ را بــه
خوبــی انجــام داده و اقــدام بــه درجــه بنــدی کاشــی هــا مینمایــد .ایــن
دســتگاه را مــی تــوان در مجــرای خروجــی کــوره و یــا بــر روی خطــوط
ســورت قــرار داد و مــی توانــد هرگونــه اطالعاتــی را کــه مربــوط بــه
کیفیــت  ،ســاختار و شــید محصــول انتخــاب شــده اســت را تهیــه و
ثبــت نمایــد.
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دیــدگای دیگــر توســط هیرویوکــی هیرانــو ( Hiroyuki
 )Hiranoدر ســال  1996مطــرح شــد .ایــن دیــدگاه بیشــتر
عملــی و کاربــردی اســت و بــر حــذف اتالفــات تمرکــز دارد
و از  5Sبــه عنــوان ابــزاری بــرای متمایــز شــدن از رقیبــان
اســتفاده میکنــد.
 -2متدو روش ها
در ایــن تحقیــق از روش بررســی مــوردی چندگانــه اســتفاده
شــده اســت .زیــرا ایــن روش ،روشــی مناســب بــرای دســتیابی
بــه یــک بینــش در مــورد فرآیندهــای اجتماعــی اســت
و پایــهی قــوی تــری را بــرای ایجــاد یــک تئــوری بوجــود
مــیآورد  .همچنیــن توصیــف مناســبی از پدیــده هــا نظیــر
شناســایی متغیرهــای کلیــدی و مرتبــط ایجــاد میکنــد .یــک
توافــق کلــی وجــود دارد کــه تقریبــاً بیــن  4تــا  10مطالعــه
مــوردی مــی تواننــد یــک توضیــح کلــی را بــرای اثبــات و
جامــع ســازی اطالعــات فراهــم آورنــد .بــه همیــن دلیــل
اطالعــات در ایــن تحقیــق از پنــج کارخانــه موفــق شــهر
مشــهد کــه در صنایــع مرتبــط بــا خودروســازی ،لولــه ســازی
و شــیر آالت و صنایــع روشــنایی فعالیــت میکننــد ،جمــع
آوری شــده اســت.
در ایــن تحقیــق اطالعــات از منابــع مختلفــی شــامل اطالعــات

بایگانــی شــده (قبــل از بازدیــد کارخانــه) ،مصاحبــه بــا مدیــر
ارشــد یــا مدیــر تولیــد بــه مــدت  90 -60دقیقــه  ،مشــاهد هی
مســتقیم و بررســی کارخانــه بــه مــدت  120 -90دقیقــه و
مصاحبــهی تکمیلــی بــا مدیــران در جهــت شــفاف ســازی
اصــول نهفتــه در پــس فعالیتهــا کــه از طریــق مشــاهده ی
مســتقیم و بررســی ،شناســایی آنهــا دشــوار بــود ،بدســت آمــده
انــد .شــیوه هــای مدیریتــی شــامل جنبــه هــای گوناگونــی
اســت کــه هــر یــک از آنهــا در بعضــی از اصــول  5Sتاثیــر
مــی گذارنــد .ایــن جنبــه هــا عبارتنــد از زمينــهي فرهنگــي ،
كايــزن  ،توســعهی شــغل  ،تضمیــن آســایش و امنیــت بــرای
کارکنــان و ایجــاد قواعــد بــی چــون و چــرا .حــال بــه بررســی
ارتبــاط هــر یــک از ایــن جنبــه هــا بــا اصــول  5Sمیپردازیــم
تــا بــه اصــول نهفتــهی  5Sدر پــس شــیوه هــای مدیریتــی
دســت یابیــم.
نتیجــه گیری
هــر شــرکت اصــول  5Sرا بــه روش خــود بــکار میبنــدد
چــرا کــه ایــن شــرکتها از لحــاظ محصــوالت ،فرآیندهــا و
حتــی ســبک مدیریــت متفاوتنــد .مســاله اصلــی ،فعالیتهــا
و اقداماتــی مرتبــط بــا ایــن اصــول نیســت ،بلکــه اقدامــات
مدیریتــیای اســت کــه از ایــن اصــول در شــرکت پشــتیبانی

کــرده و آنهــا را توســعه میدهــد .ایــن مطالعــه نشــان میدهــد اصــول  5Sدر فعالیتهــای مدیریتــی شــرکتهای موفــق وجــود
دارد و پیــاده ســازی موفــق رو شهــای بهبــود را تســهیل میکننــد .ارزشــهای فرهنگــی ماننــد احتــرام متقابــل ،وفــاداری ،کار
تیمــی و ارتقــای شــغلی اغلــب بــه عنــوان پایــه هــای شــیوه هــای مدیریتــی در ســازمانها ظاهــر مــی شــوند .بــه ســبب همیــن
ارزشــهای مشــترک فراگیــر ،ترغیــب مشــارکت و تعهــد کارکنــان در ایــن شــرکتها راحــت تــر اســت .بــا ایــن وجــود ،ایــن
اصــول میتوانــد توســط ســایر شــرکتها از طریــق بکارگیــری اصــول و اقدامــات بیــان شــده در ایــن مطالعــه همچــون ارتقــای
فعالیتهــای گروهــی کایــزن ،توســعهی شــغلی از طریــق برنامــه هــای آموزشــی ،اهمیــت بــه آســایش و امنیــت کارکنــان و
ایجــاد قوانیــن صریــح و بــی چــون و چــرا پیــاده ســازی شــوند.
در نهایــت پیشــنهاد میشــود بــرای تســهیل بکارگیــری اصــول  5Sدر شــرکت هــای فعــال در صنایــع مختلــف کــه ایــن
مفاهیــم پایــهای و فرهنگــی در آنهــا کــم رنــگ میباشــد ،روشــها و ابزارهایــی ماننــد ایجــاد برنامــه هایــی بــرای کمــک بــه
کارکنــان در تغییــر عــادات و رفتارهایشــان در جهــت نظــم ،نظافــت و بهبــود محــل کار ارائــه شــود.
از مجموعــه مقــاالت پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی مدیریــت کیفیت
جدول  : 1بررسی ارتباط هر یک از جنبه های مدیریتی با اصول 5s
جنبههای مدیریتی
اصول 5S

زمينهی فرهنگی

Seiri
(سازماندهی)

صف ها به درستی
شكل ميگيرند

Seiton
(نظم و ترتيب)

همه جا راهنماهای
بصری وجود دارد تا به
مردم در پيروی از
استانداردهای مختلف و
یافتن مكان ها و....
كمك كند.

Seiketsu
(استانداردسازی)

احترام به استانداردها و
استانداردسازی به
كاركنان آموخته
ميشود.

Shitsuke
(تعليم و انضباط)

به وفاداری و همكاری
متقابل ارزش مینهند.

Seiso
(پاكيزگی)

(ایجاد تعهد)

در محل كار آشغال
نيست

كایزن

توسعهی شغل

تضمين آسایش و

امنيت برای كاركنان

از طریق تشویق
مشاركت كاركنان در
فعاليتهای بهبود
مستمر

كاركنان بهبودهای
پيشنهادی كایزن را كه
بطور بصری و در قالب
عكس و توضيحاتی بر
روی پنلها ارائه شده
است ،اجرا میكنند.

فعاليتهای كایزن
كاركنان را ترغيب
ميكند تا بطور مثبت
تفكر كنند و آنها را
متقاعد ميسازد كه همه
ميتوانند با تفكر و ایده
پردازی به شركت
كمك كنند.

ایجاد قواعد بی چون و
چرا

نظم و سازماندهی

تهيه لباس های فرم
جهت آراستگی
كاركنان

توسعهی شغلی یكی از
منابع انگيزش و
وفاداری در این شركت
هاست.

ایجاد شرایط كاری بهتر
برنامه ها ،روشها و ...

در مورد نظافت جای
هيچ سوالی وجود ندارد

به خانوادهی كاركنان
فعاليتهای اجتماعی
پيشنهاد ميشود تا
وجود كمپانی را با
زندگی كاركنان و نيز
ارزشهای جامعه مرتبط
سازند.

قوانين تحميل
نمیشوند .مدیران
چرایی ضرورت آنها و
اهدافشان را تشریح
میكنند.

قوانين ،جای هيچ
سوالی دربارهی
چگونگی انجام كارها و
استانداردها باقی
نمیگذارند.
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ایجاد زیرساخت فنی برای توسعه پایدار
دکتر مســلم بیات ؛ معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد ایران

Metrology, Standardization & Conformity assessment

هــر
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کشــوری بــرای دســتیابی بــه اهــداف اجتماعــی خــود بــه یــک
زیرســاخت صحیــح نیــاز دارد .در ابتدایــی تریــن ســطح  ،بــه
معنــای تأمیــن آب فــراوان و ســرپناه  ،اتصــال حمــل و نقــل داخلــی
مناســب ،ارائــه خدمــات درمانــی مناســب و یــک سیســتم آموزشــی
قابــل دســترس اســت .فراتــر از اصــول اولیــه  ،همــه جوامــع آرزو
مــی کننــد از مزایــای گســترده تــر دنیــای تجــارت بیــن المللــی
برخــوردار شــوند .در عیــن حــال  ،آنهــا آرزو مــی کننــد بخشــی از
برنامــه هایــی همچــون اهــداف توســعه هــزاره ســازمان ملــل متحــد
باشــند .لــذا  ،مــا نیــاز بــه آگاهــی بیشــتری بــه منظــور مباحثــه ،
مقایســه و بهبــود زیرســاختها در زمینــه بهــره وری اقتصــاد جهانــی
و دسترســی بــه بــازار کاالهــا و خدمــات در کشــورهای توســعه
یافتــه و در حــال توســعه داریــم .و ایــن دقیقــا همــان جایــی اســت
کــه انــدازه گیــری  ،اســتاندارد ســازی و ارزیابــی انطبــاق وارد مــی
شــوند .آنهــا ســتون هــای دانــش بــرای توســعه زیرســاخت هــای
فنــی هســتند و از ایــن طریــق امــکان توســعه پایــدار و مشــارکت
کامــل در تجــارت بیــن المللــی فراهــم مــی نماینــد وکام ـ ً
ا بــا هــم
پیونــد دارنــد.
ســه رکــن توســعه پایــدار :انــدازه شناســی  ،اســتاندارد ســازی و
ارزیابــی انطبــاق
انــدازه شناســی  ،اســتاندارد ســازی و ارزیابــی انطبــاق ســه رکــن
اساســی و فنــی هســتند کــه توســط تجــار و دولتهــا بــرای بهینــه
ســازی تولیــد  ،بهداشــت  ،حفاظــت از مصــرف کننــده  ،محیــط
زیســت  ،امنیــت و کیفیــت اســتفاده مــی شــود .اجــرای مؤثــر آنهــا
از توســعه پایــدار و رفــاه اجتماعــی حمایــت مــی کنــد و تجــارت را
تســهیل مــی نمایــد.
 -1رکن اندازه شناسی:

انــدازه شناســی کار مؤسســات ملــی انــدازه گیــری و معاهــدات
بیــن المللــی ماننــد کنوانســیون متــر اســت  -کــه بــه کمیتــه بیــن
المللــی اوزان و مقیاســها ( )CIPMو دفتــر بیــن المللــی اوزان و
مقیاســها ( )BIPMاختیــار مــی دهــد تــا براســاس اســتانداردهای
انــدازه گیــری* و بــا توجــه بــه دامنــه و تنــوع روزافــزون بــه
دقــت عمــل نماینــد .در ایــن زمینــه نیــاز بــه اثبــات برابــری بیــن
اســتانداردهای ملــی** انــدازه گیــری وجــود دارد .موافقــت نامــه
شناســایی متقابــل  ،CIPMبــرای دولتهــا و ســایر طــرف هــا ،پایــه
فنــی مطمئنــی را بــرای توافــق هــای گســترده در زمینــه تجــارت
بیــن المللــی  ،بازرگانــی و امــور نظارتــی تســهیالتی را فراهــم مــی
نمایــد .ایــن امــر بــه از بیــن بــردن موانــع فنــی در تجــارت کمــک
مــی کنــد و اعتمــاد بیشــتری را در مــورد قابلیــت هــای انــدازه
گیــری کشــورها ایجــاد مــی کنــد ،کــه نتیجــه آن میلیــارد هــا دالر
افزایــش تجــارت اســت.
انــدازه شناســی قانونــی بــا هماهنگــی ســازمان انــدازه شناســی
قانونــی )  ) OIMLانجــام مــی شــود .مشــخصات انــدازه شناســی
قانونــی در  OIMLایجــاد مــی شــوند و در همــه کشــورها بــه
تصویــب مــی رســد OIML .همچنیــن خدمــات ارزشــمند دیگــری
همچــون قانــون مــدل انــدازه شناســی را ارائــه مــی دهــد کــه مــی
توانــد در راه انــدازی زیرســاخت هــای فنــی ملــی مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد.
* اســتاندارد انــدازه گیــری ،تحقــق تعریــف یــک کمیــت معیــن بــا
مقــدار و عــدم قطعیــت انــدازه گیــری مشــخص کــه بعنــوان مرجــع
اســتفاده شــده اســت .از اســتاندارد انــدازه گیــری خیلــی اوقــات بــه
عنــوان مرجــع بــرای نســبت دادن نتایــج انــدازه گیــری بــه ســایر
کمیتهــای هــم نــوع اســتفاده مــی شــود .در بســیاری از مــوارد

اســتاندارد انــدازه گیــری ،تحقــق تعریــف یــک واحــد اســت.
** اســتاندارد ملــی انــدازه گیــری  ،اســتاندارد انــدازه گیــری کــه
بــه عنــوان مرجــع مترولوژیکــی ملــی تعییــن شــده اســت.
 -2رکن استاندارد سازی:
اســتانداردهای بیــن المللــی و اســتفاده از آنهــا در مقــررات
فنــی در مــورد محصــوالت  ،روش هــای تولیــد و ارائــه خدمــات
نقــش مهمــی در توســعه پایــدار و تســهیل تجــارت بواســطه
ارتقــاء ایمنــی  ،کیفیــت و ســازگاری دارد .مزایــای بــه دســت
آمــده قابــل توجــه اســت .استانداردســازی نــه تنهــا بــه تجــارت
بیــن المللــی بلکــه بــه زیرســاخت هــای اساســی ،کــه جامعــه را
پــی ریــزی میکننــد از جملــه بهداشــت و محیــط زیســت ضمــن
ارتقــاء پایــداری و عملکــرد نظارتــی خــوب  ،کمــک مــی کننــد.
ســازمانهای پیشــرو کــه اســتانداردهای بیــن المللــی را تولیــد مــی
کننــد  ISO ، IECو  ITUهســتند .دامنــه  ISOاستانداردســازی
را در کلیــه زمینــه هــا بــه جــز مهندســی بــرق و الکترونیــک اســت
کــه وظیفــه  IECاســت ودر زمینــه ارتباطــات از راه دور ایــن
اســتانداردها توســط  ITUپوشــش داده مــی شــود .ایــن ســه
ســازمان همــکاری کاملــی در زمینــه استانداردســازی در زمینــه
فنــاوری اطالعــات دارنــد .اســتانداردهای بیــن المللــی و پذیــرش
آنهــا بــه عنــوان اســتانداردهای ملــی یــا منطقــه ای بــه بازارهــای
داخلــی کمــک مــی کننــد تــا بــه طــور مؤثــر عمــل کننــد  ،رقابــت
را افزایــش دهنــد و منبــع عالــی انتقــال فنــاوری بــه کشــورهای
در حــال توســعه باشــند .آنهــا نقــش مهمــی در حمایــت از مصــرف
کننــدگان و محیــط زیســت دارند.کشــورهای در حــال توســعه

بــا چالــش هــای بســیاری درحــوزه اســتاندارد ســازی مرتبــط بــا
تجــارت روبــرو هســتند .آنهــا بــرای مشــارکت در سیســتم تجــارت
جهانــی نیــاز بــه زیرســاختهای استانداردســازی دارنــد .بــا جهانــی
شــدن روزافــزون بازارهــا  ،اســتانداردهای بیــن المللــی (بــر خــاف
اســتانداردهای منطقــه ای یــا ملــی) بــرای فرآینــد تجــارت ،و
حصــول اطمینــان از یــک قاعــده بــازی بــرای صــادرات و حصــول
اطمینــان از اینکــه واردات ســطح کارایــی و ایمنــی شــناخته
شــده بیــن المللــی  ،را تامیــن مــی نماینــد بســیار مهــم و حیاتــی
شــده انــد .اســتانداردها را مــی تــوان بــه طــور گســترده بــه ســه
دســته تقســیم کــرد :محصــول  ،فرآینــد و سیســتمهای مدیریــت.
اســتانداردهای محصــول بــه کیفیــت و ایمنــی کاالهــا یــا خدمــات
اشــاره دارد .اســتانداردهای فراینــد بــه شــرایطی اطــاق مــی شــود
کــه تحــت آن محصــوالت و خدمــات تولیــد  ،بســته بنــدی یــا
پاالیــش مــی شــوند .اســتانداردهای سیســتم مدیریــت بــه ســازمانها
کمــک مــی کنــد تــا عملیــات خــود را مدیریــت کننــد .آنهــا اغلــب
بــرای ایجــاد چارچوبــی درســازمان بــه منظــور دســتیابی مــداوم
بــه الزامــات تعییــن شــده در اســتانداردهای محصــول و فراینــد
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد .موافقــت نامــه ســازمان تجــارت
جهانــی در مــورد موانــع فنــی تجــارت ( )WTO / TBTســهمی را
كــه استانداردســازی بیــن المللــی مــی توانــد در انتقــال فنــاوری از
كشــورهای توســعه یافتــه بــه كشــورهای در حــال توســعه داشــته
باشــد  ،و نقــش اســتانداردهای بیــن المللــی و سیســتمهای ارزیابــی
انطبــاق در بهبــود كارآیــی تولیــد در تســهیل تجــارت بیــن المللــی
را بــه رســمیت مــی شناســد.

29

30

 -3رکن ارزیابی انطباق:
ارزیابــی انطبــاق نقــش اساســی در ایجــاد اعتمــاد بــرای توســعه
پایــدار و تجــارت دارد.اســتاندارد بیــن المللــی ISO / IEC
 17000ارزیابــی انطبــاق را بــه عنــوان "اثبــات تحقــق نیازهــای
مشــخص شــده مربــوط بــه محصــول  ،فرآینــد  ،سیســتم  ،شــخص
یــا نهــاد تعریــف مــی کنــد.
روشــهای ارزیابــی انطبــاق  ،ماننــد آزمــون  ،بازرســی و صــدور
گواهینامــه  ،اطمینــان مــی دهنــد کــه محصــوالت الزامــات منــدرج
در مقــررات فنــی و اســتانداردها را بــرآورده مــی کننــد .ارزیابــی
انطبــاق مختــص موضوعــی اســت کــه مــورد ارزیابــی قــرار مــی
گیــرد ،موضــوع ارزیابــی مــی توانــد یــک محصــول  ،فرآینــد یــا
یــک سیســتم مدیریتــی بــرای نهــاد ارزیابــی کننــده باشــد .بــه
عنــوان مثــال ،ارزیابــی انطبــاق ممکــن اســت بوســیله شــخص اول
ماننــد تولیــد کننــده محصــول  ،بوســیله اظهاریــه انطبــاق محصــول
کــه بــا اســتفاده از سیســتم آزمــون داخلــی خــودش صــورت
پذیرفتــه انجــام شــود ،یــا بوســیله صــدور گواهینامــه یــا بازرســی
توســط شــخص ثالــث ( نهــاد ارائــه دهنــده خدمــات مســتقل)
صــورت پذیــرد .ارائــه دهنــده خدمــات مــی توانــد یــک ســازمان
دولتــی یــا یــک شــرکت خصوصــی باشــد .هــر ســازمان بایــد تصمیــم
بگیــرد کــه کــدام نــوع ارزیابــی انطبــاق بــرای هــدف یــا موضــوع
مــورد نظــر ضــروری اســت .يكــي از تصميمــات مهــم ايــن اســت
كــه آيــا ارزيابــي انطبــاق از طريــق مقــررات دولــت در بخــش هــاي
خــاص اجبــاري شــود  ،يــا اينكــه متكــي بــه اعتمــاد بــازار باشــد تــا
بصــورت داوطلبانــه الزامــات ارزيابــي انطبــاق را در معامــات عــادي
بيــن خريــداران و فروشــندگان مشــخص نمایــد .ایــن تصمیــم بایــد
مبتنــی بــر ارزیابــی خطــرات ناشــی از یــک محصــول یــا فرآینــد
خــاص  ،درک اثــر آن و هزینــه و فایــده مرتبــط دردســتیابی بــه
توســعه پایــدار باشــد.
بازنگریهــای پیاپــی توافــق نامــه  ،WTO / TBTبــه ســودمندی
اســتانداردها و راهنمــا هــای ارزیابــی انطبــاق  ISO/IECدر
هماهنگــی عمــل ارزیابــی نطبــاق بــه عنــوان معیارهــای الزم
بــرای صالحیــت فنــی نهادهــای ارزیابــی کننــده توجــه کــرده تــا
از ایــن طریــق اعتبــار و اطمینــان بــه نتایــج آنهــا را افزایــش دهــد.
بنابرایــن  ،انجــام فعالیــت هــای ارزیابــی انطبــاق  ISO / IECبــه
غلبــه بــر موانــع تجــاری فنــی کمــک مــی کنــد.
اعتبــار بخشــی عبــارت اســت از "تاییدیــه شــخص ثالــث( یــک نهــاد
ارزیابــی انطبــاق) ،کــه نشــانگر صالحیــت رســمی آن بــرای انجــام
وظایــف خــاص ارزیابــی ارزیابــی انطبــاق اســت" (ISO / IEC
.)17000
ایجــاد سیســتم هــای اعتباربخشــی مبتنــی بــر اســتانداردها و
راهنماهــای بیــن المللــی مرتبــط اســت و عضویــت در موافقــت نامــه
شناســایی متقابــل  ILACو  /یــا  IAFمــی توانــد بــه اطمینــان
شــرکای تجــاری کمــک کنــد کــه ارائــه دهنــده گان خدمــات آزمــون
و گواهینامــه هــا بــرای انجــام فعالیــت ارزیابــی انطبــاق صالــح
هســتند .و در عیــن حــال  ،بــه غلبــه بــر موانــع تجــاری فنــی و
رعایــت الزامــات توافقنامــه  WTO / TBTکمــک نیــز مــی نمایــد.
ظرفیت سازی:
ســه رکنــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد بــه یکدیگــر وابســته

هســتند .انــدازه شناســی و اســتانداردهای فیزیکــی پایــه و اســاس
انــدازه گیــری هــای دقیــق را فراهــم مــی کننــد  ،عملکــرد پذیرفتــه
شــده پــس از آن مــی توانــد در اســتانداردهای بیــن المللــی نوشــته
شــود  ،و بــه نوبــه خــود بــه عنــوان پایــه ای بــرای ارزیابــی انطبــاق
اســتفاده شــود .امــا مشــخص شــده کــه هزینــه ارائــه همــه ایــن
فعالیــت هــا بــرای بســیاری از کشــورها در پیشــرفته تریــن ســطح
خــود ،گــران تمــام مــی شــود.
حتــی در مــورد کشــورهای توســعه یافتــه  ،در تامیــن هــر بخــش
از زیرســاخت هــای فنــی بــه صــورت کامــل تنــوع وجــود دارد .در
بســیاری از مــوارد  ،برخــی از قســمت هــای زیرســاختی ممکــن
اســت در درون کشــور بــه صــورت اشــتراکی و یــا مشــترک بــا یــک
یــا چنــد کشــور باشــند .گاهــی اوقــات  ،خدمــات یــک کشــور متکــی
بــه همــگان اســت .بــه منطــور توســعه تجــارت و توســعه پایــدار
حصــول اطمینــان از دسترســی جوامــع و صنایــع در کشــورهای
در حــال توســعه بــه زیــر ســاخت هــای فنــی کــه تامیــن کننــده
نیازهــای خــاص مــی باشــد مهــم اســت.
هرگونــه تــاش بــرای ایجــاد ظرفیــت بایــد براســاس مــوارد ذیــل
باشــد:
• ارزیابــی دقیق همه نیازهــای بخش های اقتصاد
• درک اینکــه هیــچ الگــوی آمــاده بــرای زیرســاخت هــای فنــی
وجــود نــدارد .کشــورهای در حــال توســعه خــود بایــد تصمیــم
گیــری هــای سیاســی اتخــاذ کــرده و تعهــد سیاســی مــداوم نســبت
بــه آن تصمیمــات ارائــه نماینــد.
• توجــه دقیــق بــه نیازهــای ارزیابــی شــده  ،بــر اســاس نــوع و
توالــی کمــک مناســب  ،بــه منظــور اطمینــان از ایجــاد زیرســاخت
هــای فنــی بــه صــورت پایــدار و برنامــه ریــزی شــده.
• بیــان دقیــق منابــع و منابــع مالــی کــه بــرای تأمیــن زیرســاختهای
فنــی الزم مــورد نیــاز خواهــد بــود .و
• ایــن واقعیــت کــه توســعه زیرســاخت هــای فنــی ملــی نبایــد
مانــع از گزینــه هــای ارائــه خدمــات دو جانبــه یــا منطقــه ای شــود
کــه ممکــن اســت بــه مقیــاس اقتصــادی بهتــری دســت یابــد.
ایــن ســه ســتون بــرای همــه ضــروری اســت .ارائــه کمــک بــه
منظــور تقویــت زیرســاختهای فنــی کشــورهای در حــال توســعه
بــرای توســعه پایــدار و همچنیــن توانمنــد کــردن آنهــا بــه منظــور
مشــارکت فعــال و مؤثــر در تجــارت جهانــی ضــروری اســت.
ایــن مقالــه براســاس مقالــه ای بــا عنــوان "ایجــاد زیرســاخت هــای
فنــی بــرای حمایــت از توســعه پایــدار و تجــارت در کشــورهای در
حــال توســعه و کشــورهای در حــال گــذار" تهیــه شــده توســط
کمیتــه مشــترک هماهنگــی کمــک بــه کشــورهای در حــال توســعه
 ( )JCDCMASدر بخــش هــای انــدازه گیــری  ،اعتباربخشــی
و اســتاندارد ســازی  ،تهیــه شــده اســت .اعضــای JCDCMAS
عبارتنــد از.:
(BIPM), (IAF), (IEC), (ILAC), (ISO), (ITC) (ITU),
)(OIML), (UNIDO

تبيين جايگاه استانداردسازي در ارتقاء كيفيت نظام آموزشي
زهرا علی رضانژاد دیل ؛کارشناس ارشد شیمی سازمان استاندارد بوشهر

 -1مقدمه
بررســی تاریخــی كشــورهای پیشــرفته و یــا در حــال پیشــرفت
در شــكوفایی اقتصــادی و تحــول نظــام آموزشــی آنــان نشــان
دهنــده توجــه جــدی مدیــران و برنامــه ریــزان ایــن كشــورها
بــه اســتاندارد و استانداردســازی در آمــوزش و ترویــج آن در
بیــن جامعــه اســت ،بــه طــوری كــه هــم اكنــون در بســیاری از
كشــورها مقولــه اســتاندارد در ســالهای آخــر مقطــع تحصیلــی
دبیرســتان و مقاطــع مختلــف دانشــگاهی تدریــس شــده ضمــن
آنكــه در ایــن كشــورها ایــن امــر بــه یــك پدیــده فرهنگــی و
اجتماعــی حایــز اهمیــت تبدیــل گردیــده اســت  .اگــر چــه
بــه كار بــردن لفــظ اســتاندارد و اســتاندارد ســازی بیشــتر در
حیطهــی صنعــت و تولیــد بــه كار گرفتــه شــده اســت امــا بایــد
توجــه داشــت كــه همــه جــا و همــه چیــز مــی توانــد مــورد
توجــه فراینــد اســتاندارد ســازی قــرار گیــرد  .بطــوری كــه
طیــف وســیعی از شــئونات زندگــی انســان كــه یكــی از آنهــا
مســئله تعلیــم و تربیــت اســت را مــی تــوان در ایــن قالــب
جــای داد .
ایــن مقالــه اســتانداردهاي آموزشــي را ،سيســتم و ســامانه
اي ميدانــد كــه كار كنتــرل كيفــي فعاليتهــا و خدمــات ارائــه
شــده از ســوي ايــن نظــام را برعهــده دارنــد و بيــان ميــدارد
كــه بــا پذيــرش همگانــي اســتانداردهاي آموزشــي ،فرهنــگ
انتخــاب صحيــح در جامعــه تثبيــت شــده و نظــام آموزشــي،
خــواه ناخــواه بــه دنبــال بــاال بــردن كيفيــت فرايندهــاي
گوناگــون خــود ميشــود و همچنيــن از آنجــا كــه تــا بــه امــروز
تضميــن كيفيــت تــا حــد زيــادي يــك فراينــد سياســي بــوده

اســت ،برنامــه ريــزان را بــه توجــه در ابعــاد سياســي آن ترغيــب
مينمايــد؛ همچنيــن بيــان ميــدارد كــه اســتانداردهاي آموزشــي،
بايســتي بــه تناســب مبانــي بيــن المللــي و بــا لحــاظ مســائل
بومــي و ســنتي و ميهنــي دگرگــون شــوند تــا موجبــات تغييــر
را فراهــم آورنــد.
 - 2استاندارد و استاندارد آموزشي
استانداردســازي فراينــدي اســت كــه ميتوانــد بــه طــور دراز
مــدت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و بــه مــرور دســتيابي
بــه كيفيتهــاي برتــر آموزشــي و پرورشــي را ممكــن ســازد.
بــراي رســيدن بــه چنيــن كيفيتــي بايــد ايــن فراينــد ،رونــد
تكاملــي خــود را بپيمايــد .ميتــوان گفــت كــه تمــام ابعــاد
نظــام آموزشــي اعــم از تجهيــزات و امكانــات آموزشــي ،فضــاي
آموزشــي ،روشــهاي تدريــس ،روشــهاي ارزيابــي ،ميــزان
يادگيــري ،چگونگــي ارزيابــي كاركنــان و آمــوزگاران ،رفــاه
آنهــا ،ميــزان حقــوق و دســتمزد ،نحــوه بكارگيــري عالقمنــدان
بــه اســتخدام و غيــره ،همــه و همــه جــزء حيطــة فعاليتهــاي
استانداردســازي نظــام آموزشــي قــرار ميگيرنــد.
 1-2ضرورت تدوين اســتاندارد ها در بخش آموزش
 -1فراهــم كــردن يــك تصويــر مطلــوب در خصــوص هــر يــك
از اركان آموزشــي و حركــت بــه ســمت آن .
 -2فراهــم كــردن معيارهايــي بــراي ارزشــيابي از عملكردهــاي
آموزشــي و پژوهشــي .
 -3توســعه و بهبود روز افزون كيفيــت فعاليت هاي تربيتي
 -4مشــخص كــردن عوامــل مختــل در تعليــم و تربيــت ( خــواه
در درونــداد  ،خــواه در فراينــد و خــواه در برونــداد ) و اتخــاذ
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تدابيــر روشــن جهــت بــر طــرف كــردن آنهــا .
 -5ايجاد وحدت رويــه در فعاليت هاي تربيتي
 2-2بررســي وضعيــت كنونــي نظــام آموزشــي در ايــران و
جهــان
فــرار مغزهــا و مهاجــرت متخصصيــن و نخبــگان علمــي از
ايــران ،يكــي از معضــات اجتماعــي ،اقتصــادي و آموزشــي ايــن
كشــور اســت .بنابــر آمــار مجلــس شــوراي اســامي در ســال60
 1389،هــزار نفــر از ايرانيانــي كــه در ايــن ســال مهاجــرت
كــرده انــد در زمــرة مهاجــران نخبــه ،دســته بنــدي ميشــوند.
ايــن افــراد غالبــاً داراي مقــام هايــي در المپيادهــاي علمــي
بــوده و يــا جــزء نفــرات برتــر كنكــور و يــا دانشــگاهها در
ســالهاي اخيــر ،شــاهد دگرگونيهــاي مهمــي در نظــام آمــوزش
عالــي سراســر جهــان هســتيم و تحــوالت نظامهــاي آموزشــعالي
در دو دهــة گذشــته تحــت تأثيــر ســه تحــول مهــم اقتصــادي
اجتماعــي ،تحــوالت فــن آورانــه و تحــوالت مســأله جهانــي
شــدن قــرار داشــتهاندمی باشــد.
امــروزه داليــل عمــده اي چنــدي وجــود دارد كــه قــدرت
تغييــر دانشــگاهها و دانشــكدهها وجــود دارد و همــة مــا كــه در
آمــوزش عالــي فعاليــت داريــم ،بــا آن الزامــات آشــنا هســتيم؛
تغييــرات جمعيــت شناســي ،تكنولوژيهــاي جديــد ،ورود
ســاختارهاي اقتصــادي بــه تحصيــات عالــي ،تغييــر مناســبات
بيــن دانشــگاهها و دولتهــا و حركــت از جوامــع صنعتــي بــه
جوامــع فنــاوري اطالعــات ،از آن جملــه انــد .بعــاوه همگرائــي،
انتشــارات ،اخبــار و ارتباطــات از راه دور و يادگيــري ،تمايــز
ميــان تحصيــات و مشــغوليت را محــو كــرده اســت .تنــوع
توليدكننــدگان دانــش ،ســبب شــده اســت كــه آنهــا در
توليــد دروس و خدمــات آموزشــي بــا يكديگــر رقابــت كننــد
تــا بتواننــد راههــاي تــازه اي در توزيــع دانــش و بكارگيــري
شــنوندگان بيشــتر ايجــاد كننــد .بــا چنيــن واقعياتــي بــر
ســر تحصيــات عالــي بــه صورتــي كــه مــا ميشناســيم چــه
خواهــد آمــد؟ پاســخ مبتنــي بــر وضعيــت ربــع قــرن اخيــر
دانشگاههاســت و يافتــه هــا كامــ ً
ا متفكرانــه اســت؛ امــا در
هــر صــورت  9تغييــر اجتنــاب ناپذيــر اســت كــه هــر كــدام
پرسشــهاي نگــران كننــده اي كــه جــرأت ناديــده گرفتــن آنهــا
را نداريــم ،ايجــاد ميكننــد؛ اگــر بخواهيــم در ســالهاي پيــش رو
بــه موفقيــت دســت يابيــم ،بايــد بــه آنهــا توجــه داشــته باشــيم.
كننــدگان تحصيــات
ايــن تغييــرات بديــن قرارنــد -1 :توليــد
ِ
عالــي ،متفــاوت و بيشــمار شــده انــد؛  -2ســه نــوع اساســي
شــامل دانشــگاههاي
از دانشــگاهها بــه وجــود آمــده انــد كــه
ِ
آجري(ســنتي) ،دانشــگاههاي كليكــي يــا جديــد و دانشــگاههاي
آجريكليكــي (تركيــب هــر دو) اســت؛  -3تحصيــات عالــي

بــه ميــزان زيــادي شــخصي شــده اســت و دانشــجويان و نــه
مؤسســات ،برنامههــاي آموزشــي را تعييــن ميكننــد؛  -4تمركــز
بــر تحصيــات عالــي ،از تدريــس بــه يادگيــري تغييــر يافتــه
اســت؛  -5كاركردهــاي ســنتي تحصيــات عالــي رهــا شــده
انــد؛  -6اعضــاء هيــأت علمــي بــه شــكلي رو بــه رشــد ،مســتقل
از دانشــگاهها و دانشــكده هــا شــده انــد؛  -7مقامــات و رتبــه
هــا از نظــر اهميــت ،كمرنــگ شــدهاند؛  -8هــر كــس رواديــد
تحصيلــي خــودش را دارد؛  -9پــول بيشــتر تابــع دانشــجويان
اســت تــا مربيــان
 -3نتیجه گیری
در يــك ديــد كلــي ميتــوان بــه نظــر كميتــه اروپائــي
استانداردســازي اقتــدا كــرد ،كــه استانداردســازي را بــه عنــوان
حصــول توافــق دربــارة معيارهــاي دقيقــي ميدانــد كــه بايــد
بــه طــور مــداوم در قالــب قوانيــن ،رهنمودهــا ،ضوابــط كلــي
بــه كار رود تــا فرآيندهــا ،محصــوالت يــا خدمــات بــه بهتريــن
وجــه بــا اهــداف هماهنــگ باشــند .امــروزه عقيــده بــر ايــن
اســت كــه بــه منظــور تدويــن اســتانداردها ،باالخــص در يــك
كالس و فضــاي آموزشــي ،بايــد برنامــه و نيازهــاي فراگيــران،
لحــاظ شــود و محيــط يادگيــري بــا مــواد آموزشــي آرايــش
شــود و ايــن مهــم بايــد بــا نيــاز روز انطبــاق كامــل داشــته
باشــد ،زيــرا بــاور ايــن اســت كــه انطبــاق هــاي خــاق بيــن
برنامــه ،نيــاز و ابــزار آموزشــي بــه همــراه منابــع انســاني و
ســبكهاي تدريــس پويــا ،در فضــاي كيفــي دانــش آمــوزان،
بســيار تأثيــر دارد .انطباقهــاي خــاق ميتواننــد برنامــة درســي
را بــه يكديگــر مرتبــط كننــد و مفاهيــم ذهنــي را عينــي تــر
ســازند .برخــي درســها و محتواهــا در فضاهــاي مناســب كــه
بــر اســاس اســتانداردها غنيســازي شــده انــد ،ميتواننــد چالــش
انگيــز بــوده و بــر يادگيــري فراگيــران تأثيــر بســزايي بگذارنــد.
در عيــن حــال بايــد توجــه داشــت كــه يكســره دلســپردن بــه
اســتانداردها و اسيرشــدن در دامــان آنهــا و غوطــه ور شــدن در
ادبيــات استانداردســازي در نظــام آموزشــي بــه همــان انــدازه
مضــر اســت كــه غفلــت از توجــه بــه آن ميتوانــد مضــر باشــد.
بنابرايــن بايــد از يــك ســو از استانداردســازي در ارزيابــي
كيفيــت نظــام آموزشــي بهــره بــرد و از ســوي ديگــر نبايــد
پيچيدگيهــا ،ظرافتهــا و ابعــاد مختلــف ايــن نظــام را بــه بهانــة
استانداردســازي و اســتفاده از آن بــه فراموشــي ســپرد.
از مجموعــه مقــاالت پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی مدیریــت
کیفیــت

خالقیت و نوآوری در کارآفرینی سازمانی
پریسا فرمانی؛ مدیر عامل شبکه بهینه کاوی ایران

مبنــای ثــروت آفرینــی در اقتصــاد امــروز ،دانــش و تخصــص اســت .آینــده از انقالبــی خبــر میدهــد کــه نیــروی حرکــت آن از اندیشــه
هــای انســانها سرچشــمه مــی گیــرد .بــی شــک عصــر حاضــر ،عصــر ســازمان هاســت و متولیــان ایــن ســازمان هــا ،انســان هــا هســتند.
انســان هایــی کــه خــود بــه واســطه در اختیــار داشــتن عظیــم تریــن منبــع قــدرت یعنــی تفکــر ،میتواننــد موجبــات تعالــی ،حرکــت و
رشــد ســازمان هــا را پدیــد آورنــد.
در فضــای پرشــتاب و سرشــار از تحــول و رقابــت دنیــای امــروز ،آنچــه کــه منجــر بــه کســب مزیــت رقابتــی ســازمان هــا میگــردد،
نیــروی انســانی باکیفیــت ،خــاق و پویاســت .از ایــن رو در عصــر حاضــر ،منابــع انســانی دانشــگر بــه عنــوان مهمتریــن قابلیــت ســازمان
در کســب مزیــت رقابتــی وهمچنیــن عمــده تریــن دارایــی نامشــهود قلمــداد میشــوند و بایــد کارکنــان را کلیــد طالیــی بهبــود کیفیــت
و بهــره وری کلیــه فرایندهــای ســازمانی دانســت.
بــه عنــوان یــک نتیجــه گیــری کلــی مــی تــوان اظهــار نمــود کــه کارآفرینــی و خالقیــت پدیدهــا ی پیچیــده ای هســتند کــه تحــت
تاثیــر عوامــل مختلفــی قــرار مــی گیــرد .بنابــر ایــن نهادینــه کــردن آن هــا در ســازمان هــا مســتلزم رویکــرد سیســتماتیک  ،واقــع
گرایانــه و بلنــد مــدت اســت و رویکــرد هــای جزئــی ،کوتــاه مــدت و مقطعــی کارســاز نیســت.
مفهوم کارآفرین و کارآفرین سازمانی
در زبــان فارســی واژه کارآفرینــی بطــور دقیــق معــادل یابــی نشــده اســت .بطــوری کــه نمیتــوان از معنــای متــداول کارآفرینــی
بــه معنــای دقیــق آن دســت یافــت .مثــا در فرهنــگ انگلیســی بــه فارســی دکتــر منوچهــر آریــان پــور واژه Entreprenant
معنای(متهــور ،اقــدام کننــده بــه کارهــای مهــم ،جســور ،بــی بــاک ،دل بــه دریــا زدن و پیشــقدم در تاســیس شــرکت )...،قیــد گردیــده
اســت کــه تــا حــدودی معنــی (کارآفریــن) بــه معنــای خــاص کلمــه را بــه ذهــن خواننــده القــا مــی کنــد.
مفهوم خالقیت
ویژگی
نام محقق
بــه طــور کلــی خالقیــت عبــارت اســت از بــه کار گیــری توانایــی
طلبیرا می بینید.
ویژگی ها
جدول شماره  1مهمترین توفیق
مک کللند(در)1963
ذهنــی  ،بــرای ایجــاد یــک فکــر یــا مفهــوم جدیــد .خالقیــت بــه
ویژگی
نام محقق
مرکز کنترل داخلی
آنکینسون( )1957و
عنــوان جوهــره کارآفرینــی و عامــل کلیــد موفقیــت و بلکــه بقــای
توفیق طلبی
مک کللند()1963
روتر()1964
ســازمان هــا مــی باشــد.
مرکز کنترل داخلی
آنکینسون( )1957و
تمایل به پذیرش مخاطره های معتدل
الیز()1974و
ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
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مدیریــت ســنتی مــی باشــد .در برخــی مواقــع آنقــدر مخــرب هســتند کــه
کارآفرینــان ترجیــح مــی دهنــد از ایــن کار اجتنــاب کننــد .برخــی از ابعــاد
موانــع کار آفرینــی عبارتنــد از -1 :ماهیــت ســازمان هــای بــزرگ -2-فقــدان اســتعداد کارآفرینانــه -3شــیوه هــای نادرســت پــاداش.
خالقیــت و نــوآوری از مفاهیــم مهــم در کار آفرینــی میباشــد کــه موجودیــت ســازمان را در محیــط متالطــم ،متغیــر و رقابتــی امــروز تضمیــن میکنــد.
بــه طــور ســنتی نقــش دولــت محــدود بــه سیاســت و اداره امــور بــوده اســت .یعنــی اجــرا قوانیــن مناســب تضمیــن اینکــه ایــن قوانیــن و مقــررات
مناســب و تضمیــن اینکــه ایــن قوانیــن بطــور مناســب اجــرا میشــوند تــا زمینــه هــای الزم را بــرای یــک جامعــه بــا ثبــات و مترقــی ایجــاد گــردد.
ســازمان و مدیــران مــی تواننــد از دســتاوردهای کارآفرینــان
تشریح ویژگی برای کارافرینان سازمان
ویژگی
در جهــت منافــع ســازمان اســتفاده کننــد .پــس مدیــران
بجــای محــدود کــردن کارکنــان باید عرصــه را برای شــکوفا
برای برخی از آن ها مهمترین و اولین ویژگی است.
قدرت گرایی
تشریح ویژگی برای کارافرینان سازمان
ویژگی
شــدن انهــا مهیــا ســازند و از کارکنــان خــاق و کارآفریــن
این افراد رفاه اقتصادی و ثروت را برای ایجاد امنیت ضروری دانسته و
گرایش به رفاه
برای برخی از آن ها مهمترین و اولین ویژگی است.
قدرت گرایی
حمایــت هــای مــادی و معنــوی شــود تــا نتایــج مطلــوب
اقتصادی
بدنبال آنند.
ســازمان بدســت ایــد .بــه عنــوان یــک نتیجــه گیــری کلــی
این افراد رفاه اقتصادی و ثروت را برای ایجاد امنیت ضروری دانسته و
گرایش به رفاه
بیشتر به دنبال ان هستند تا ثابت کنند بهتر از نفر قبل کار را انجام
نیاز به توفیق
میتــوان اظهارنمــود کــه کارآفرینــی و خالقیــت پدیدهــای
بدنبال آنند.
اقتصادی
میدهند.
پیچیــده ای هســتند کــه تحــت تاثیــر عوامــل مختلفــی قرار
بیشتر به دنبال ان هستند تا ثابت کنند بهتر از نفر قبل کار را انجام
نیاز به توفیق
این نیاز تقریبا در کارآفرینان سازمان متعادل شده است.
مــی گیرنــد .بنابرایــن نهادینــه کــردن آنهــا در ســازمانها نیاز به استقالل
میدهند.
بیشترکارآفرینان سازمان خود را مخاطره گریز می دانند.
 ،مســتلزم رویکــرد سیســتماتیک  ،واقــع گرایانــه و بلنــد مخاطره پذیری
این نیاز تقریبا در کارآفرینان سازمان متعادل شده است.
نیاز به استقالل
شکست ،اهمیت چندانی در تصمیم گیری های آنان ندارد.
مــدت اســت و رویکردهــای جزئــی ،کوتــاه مــدت و مقطعــی ترس از شکست
بیشترکارآفرینان سازمان خود را مخاطره گریز می دانند.
مخاطره پذیری
کارســاز و مفیــد نخواهــد بــود.
کمتر خالق میدانند ولی مسئول حمایت از خالقیت های موجود در
خالقیت
سکستون()1982
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شکست ،اهمیت چندانی در تصمیم گیری های آنان ندارد.
ترس از شکست
سازمان میدانند.
کمتر خالق میدانند ولی مسئول حمایت از خالقیت های موجود در
خالقیت
مهمترین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان در یک سازمان
سازمان میدانند.
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کیفیت ادراکی محصوالت و بازارهای جهانی
سیاوش سیار ایرانی .دانشجوی  PhDمدیریت بازاریابی
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افزایــش رقابــت در بازارهــای جهانــی ،باعــث برجســته شــدن برخــی از
اصــول و قواعــد پایــه ای کســب و کار شــده اســت .از آن جملــه مــی توان
بــه کوتــاه شــدن چرخــه عمــر محصــول ،توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه
کیفیــت ،اهمیــت قیمــت گــذاری رقابتــی و محصــوالت تــوآور و خالقانــه
اشــاره کــرد .ســنگینی کفــه ی تــرازوی قــدرت در بازارهــای امــروزی
از فروشــنده بــه ســمت مشــتری ســوق پیــدا کــرده اســت و مشــتریان
در ایــن دوره انتخــاب وســیع تــری دارنــد و شــرکتهای بســیاری بــرای
جلــب نظــر آنهــا در حــال رقابــت هســتند .رقابــت و گزینــه هــای بیشــتر
قــدرت بیشــتری بــه مشــتری مــی دهــد و همچنیــن محرکــی بــرای
توجــه بیشــتر بــه کیفیــت مــی باشــد.
دورانــی کــه انتخــاب و دانــش مشــتری تنهــا بــه چنــد مــورد محصــول
انــدک محــدود بــود ســپری شــده اســت .امــروزه و بــه لطــف حضــور
شــبکه جهانــی اینترنــت ،مشــتریان بــا کیفیــت تریــن و بــی کیفیــت
تریــن محصــوالت را مــی شناســند .ایــن مشــتری اســت کــه تعریــف
کیفیــت را مطابــق نیازهــا و منابــع خــود تعریــف و تبییــن مــی کنــد .بــه
عنــوان مثــال گوشــی هــای تلفنــی کــه سیســتم رومینــگ را پشــتیبانی
نمــی کننــد در ژاپــن فــروش ندارنــد و بلعکــس در چیــن و هنــد از
فــروش خوبــی برخوردارنــد.
محصــوالت آمریکایــی همــواره جــز بهتریــن محصــوالت در بازارهــای
جهانــی شــناخته مــی شــوند ،ولــی بــا ایــن حــال رقابــت جهانــی
چالشــی را برایشــان ایجــاد کــرده کــه بــه ارتقــای کیفیــت محصوالتشــان
بیــش از پیــش توجــه کننــد .از آن جملــه مــی تــوان بــه شــرکت هــای
بوئینــگ ،تســا و جنــرال الکتریــک اشــاره کــرد .در اغلــب بازارهــای
جهانــی هزینــه و کیفیــت محصــول (خدمــات) جــز مهمتریــن معیارهــای
خریــد توســط مشــتریان شــناخته مــی شــوند .در محصــوالت مصرفــی و
همچنیــن صنعتــی دلیــل ترجیــح یــک برنــد بــه دیگــری ،کیفیــت بهتــر
و قیمــت رقابتــی تــر مــی باشــد .کیفیــت بــه عنــوان یــک ابــزار رقابتــی،
یــک مقولــه تــازه در دنیــای کســب و کار محســوب نمــی شــود .بلکــه
بــه اهمیــت نقــش بســزای آن در بازارهــای جهانــی بســیار تاکیــد شــده
اســت .در اینجــا مــا بایــد تعریــف شــفافی از کیفیــت ارائــه دهیــم.
کیفیــت در برگیرنــده دو بعــد اساســی مــی باشــد .کیفیــت درک شــده
محصــول در بــازار (کــه زیــن پــس از آن بــه عنــوان کیفیــت ادراکــی نــام
بــرده مــی شــود) و کیفیــت عملکــردی ،هــر دو مفهــوم دارای اهمیــت
هســتند امــا فهــم ،شــناخت و تعریــف مشــتری از کیفیــت محصــول
بیشــتر از کیفیــت عملکــردی محصــول ،مرهــون کیفیــت ادراکــی آن
مــی باشــد.
بــرای توضیــح بیشــتر؛ ارتبــاط تطابــق کیفیــت محصــول (متناســب بــا
گریــد بنــدی قیمتــی) بــا رضایــت مشــتری ،مشــابه ارائــه خدمــات بــا
کیفیــت در خطــوط هوایــی مــی باشــد .اگــر از زاویــه دیــد داخلــی و
ســازمانی (یــا همــان محوریــت کیفیــت عملکــردی) نــگاه شــود ،بــا
توجــه بــه اینکــه پــرواز بــا ســامت کامــل برخواســته و فــرود آمــده لــذا
کیفیــت ،ایــده آل تلقــی مــی شــود .امــا از آنجــا کــه مشــتری انتظــار
ارائــه کیفیــت عملکــردی را بــه صــورت پیــش فــرض دارد ،لــذا کیفیــت
بــرای وی بیشــتر از فقــط برخواســتن و فــرود (پــرواز امــن) تعریــف شــده
اســت .در عــوض آن هزینــه خدمــات و پــرواز بــه موقــع ،آســودگی و

راحتــی پذیرایــی و اقامــت در طــول پــرواز ،عملکــرد پرســنل خــط پــرواز
از لحظــه کنتــرل ورود و دریافــت بــار تــا لحظــه تحویــل بــار کــه همگــی
جزئــی از تجربــه مشــتری مــی باشــند ،پارامترهــای ادراکــی مشــتری
بــرای بــا کیفیــت یــا بــی کیفیــت دانســتن آن خــط پــرواز مــی باشــد.
حتــی بــا در نظــر گرفتــن اینکــه روزانــه هــزاران پــرواز بــا ســامت و
ایمنــی کامــل انجــام شــده اســت ،امــا آیــا مــی تــوان گفــت رضایــت
مشــتریانش کامــل و صــد درصــد مــی باشــد؟ لــذا ویژگیهــای کیفیــت
ادراکــی در کل محصــول بایــد نهادینــه باشــد کــه شــامل خصوصیــات
فیزیکــی و هســته ی محصــول و ســایر ویژگیهــای مکملــی اســت کــه
مصــرف کننــده انتظــار دارد.

در یــک بــازار رقابتــی کــه گزینــه هــای متفاوتــی وجــود دارد ،مشــتریان
انتظــار دارنــد کــه کیفیــت عملکــردی بــه صــورت نهادینــه وجــود داشــته
باشــد و در صــورت عــدم تحقــق اســتانداردهای عملکــردی مــورد نظــر،
آن محصــوالت بــه صــورت خــودکار از دایــره رقابــت و انتخــاب حــذف
خواهنــد شــد.
کیفیــت ادراکــی محصــوالت بســیار متاثــر از فرهنــگ و ســبک زندگــی
منطقــه و کشــور مــی باشــد .بــه طــور مثــال در مــورد موتورهــای
هیبریــدی خــودرو ،تویوتــا موتورهایــش را در راســتای صرفــه جویــی
و رانمــان بــاال در پیمایــش هــای درون شــهری طراحــی کــرده اســت
ولــی جنــرال موتــور در ســفرهای طوالنــی و پیمایــش بزرگراهــی
عملکــرد بهتــری را از خــود بــروز داده اســت .بــه نظــر شــما کــدام
موتــور هیبریــدی عملکــرد بهتــری را از خــود نشــان داده اســت؟ در
اینجــا کیفیــت بهتــر بــر اســاس ســبک زندگــی و در نتیجــه نیــاز مصــرف
کننــده تبییــن مــی شــود ،مصــرف کننــدگان ژاپنــی غالبــا در ترافیــک
هــای شــهری گیــر مــی افتنــد امــا غالــب پیمایــش مصــرف کننــدگان
آمریکایــی در بزرگــراه هــا و طوالنــی مــدت ،ماننــد ســفر مــی باشــد.
لــذا هنگامــی کــه محصــوالت و گزینــه هــای مشــابه داریــم کــه مطابــق
اســتانداردهای کیفــی هســتند ،محصولــی انتخــاب مــی شــود کــه
ویژگیهــای کیفــی ادراکــی (نیازمندیهــای مختــص بــه مصــرف کننــدگان
آن بــازار) را دارا باشــد.
نمونــه دیگــری را کــه میشــود در بــاب تاثیرگــذاری بــر کیفیــت ادراکــی
محصــول ذکرکــرد ،تولیــد کننــده چینــی یخچــال و فریــز( Qingdao
) بــرای رقابــت بــا برندهــای معتبــر خارجــی در بــازار چیــن ،بــا اضافــه

کــردن گزینــه انتخــاب رنــگ و شــکل دســته ی دســتگیره درب یخچــال
هایــش ،آیتمــی را معرفــی نمــود کــه در ذهــن مشــتری بــه تعریــف
نویــی از کیفیــت ادراکــی منجــر شــد.
در بســیاری از صنایــع ،کیفــی توســط یــک شــخص ثالــت بــی طــرف
نیــز انــدازه گیــری مــی شــود .بــه طــور مثــال در آمریــکا ســازمانی
بــه نــام  J.D.Power and associationسیســتم رتبــه گــذاری
کیفیــت محصــوالت مختلــف از جملــه خــودرو و کامپیوتــر را بــا ارزیابــی
نظــر مشــتریان انجــام میدهــد .در ایــران نیــز شــرکت  ISQIدر حــال
انجــام بخشــی از رتبــه بنــدی خدمــات و محصــوالت مــی باشــد .جالــب
اســت بدانیــد کــه شــاخص هــای ارزیابــی رضایــت مشــتری اولیــن بــار
در ســوئد تبییــن گردیــد و هــم اکنــون در اقصــی نقــاط دنیــا و صنایــع
مختلــف در حــال اســتفاده مــی باشــد) www.cfigroup.com (.
دپارتمــان تجــارت خارجــی ایــاالت متحــده آمریــکا هــر ســاله محصوالت
صادراتــی شــرکتهای آمریکایــی را امتیــاز دهــی میکنــد تــا میــزان
موفقیــت و پذیــرش محصــوالت و خدمــات را بــر اســاس معیارهــای خــود
بســنجد و از حائزیــن رتبــه هــای برتــر تقدیــر نمایــد کــه در ایــن راســتا
هتــل هــای زنجیــره ای  Ritz Carltonدوبــار موفــق بــه دریافــت
جایــزه برتــر شــده اســت.
گاهــی اوقــات محصولــی کــه از خــط تولیــد کارخانــه و بــا کیفیــت
عملکــردی تاییــد شــده خــارج مــی شــود در کانالهــای توزیــع داخلــی
و بیــن المللــی دچــار صدمــات فیزیکــی یــا ظاهــری مــی شــوند کــه
بــه ایــن دلیــل اســت کــه وجــود سیســتم توزیــع ضعیــف باعــث مــی
شــود کــه کنتــرل صحیحــی نیــز بــر روی نگهداشــت و توزیــع محصــوالت
صــورت نگیــرد .بــه طــور مثــال زمانــی کــه درب تجــارت خارجــی
روســیه بــر روی برندهــای جهانــی بــاز شــد بــه تبــع آن بــازار شــکالت و
کاکائــو آن کشــور مملــو شــد از برندهایــی مثــل  Marsو Toblerone
و  Waldbaurو  Cadburyو ...کــه در بیــن  10برنــد برتــر ایــن
بــازار تنهــا نــام یــک برنــد روســی بــه چشــم مــی خــورد ،امــا در طــی
 5ســال محصــوالت ایــن برنــد روســی (  )Red Octoberبــا بهــره
گیــری از  -1فرصتهــای بــازار همچــون خرابــی هــای ظاهــری بســته
بنــدی و محتویــات محصــوالت ســایر برندهــا و مــدرن کــردن بســته
بنــدی هــای محصــوالت تولیــدی خــود -2 ،مــدرن ســازی تجهیــزات
خــط تولیــد و تنــوع محصــوالت  -3و همچنیــن مطابقــت بیشــتر بــا
ذائقــه مصــرف کننــدگان بــازار کشــور (درصــد کاکائــو و لیکــور بیشــتر)
توانســتند  8رتبــه از  10رتبــه برتــر محصــوالت کاکائــو و شــکالت ایــن
بــازار را تصاحــب نمایــد.
در کنــار مــوارد ذکــر شــده ،نگهــداری و حفــظ جایــگاه کیفــی برنــد و
محصــوالت پارامتــری ضــروری در بــازار رقابــت جهانــی امــروز بــه شــمار
مــی رود و ایــن میســر نمــی شــود جــز بــا قربانــی کــردن منافــع کوتــاه
مــدت بــه نگهــداری مســتمر کیفیــت بــا هــدف ســوداوری بلنــد مــدت و
پایــدار .مــی تــوان بــه اتفاقــی کــه در ســال  2009بــرای شــرکت تویوتــا
بــه ســبب گیــر کــردن پــدال گاز خودروهایــش و تلفــات جانــی کــه در
بــازار آمریــکا داشــت اشــاره کــرد کــه جایــگاه آن شــرکت را در بیــن
رقبایــش و در ذهــن مصــرف کننــدگان تــا مدتــی تحــت تاثیــر قــرار داد
و باعــث فراخوانــی  6میلیــون خــودروی ســاخت ایــن کمپانــی گردیــد
کــه بــه نوبــه ی خــود ضــرر مالــی و معنــوی قابــل مالحظــه ای تحمیــل
نمــود.
بــا توجــه بــه تعاریــف و مثالهــای فــوق الذکــر ،در واقــع مــی تــوان
کیفیــت ادراکــی را یــک احســاس نامحســوس و کل نگرانــه نســبت بــه
محصــول و برنــد تعریــف کــرد کــه بــر بســتر ویژگیهــا و ابعــاد ملمــوس
و ناملمــوس محصــول و شــخصیت برنــد (قابلیــت اطمینــان ،عملکــرد

مناســب و  )...شــکل مــی گیــرد.
در اینجــا بــه ایــن ابعــاد ملمــوس و ناملمــوس در مــورد محصــوالت و
خدمــات ،بــا ذکــر مــورد خواهیــم پرداخــت.
که در مورد محصوالت عبارتند از:
 -1عملکرد :ماشین لباسشویی جقدر تمیز لباسها را می شوید؟
 -2ویژگیهــا :آیــا ایــن خمیــر دنــدان بــه راحتــی از تیوبــش خــارج مــی
شــود؟
 -3تطابق با مشخصات :بروز نقص در این محصول چگونه است؟
 -4قابلیــت اطمینــان :آیــا ایــن ماشــین لباسشــویی در هــر بــار اســتفاده
بــه درســتی کار مــی کنــد؟
 -5دوام :ایــن ماشــین لباسشــویی تــا چــه مــدت بــرای مــن بــه طــور
صحیــح کار خواهــد کــرد؟
 -6قابلیــت خدمــات دهــی :آیــا سیســتم خدمــات رســانی کارامــد،
کارامــد ،مناســب و راحــت مــی باشــد؟
 -7تناســب و عملکــرد نهایــی :آیــا نتایــج کارکــردی ایــن محصولــی کــه
مــن اســتفاده کــردم ،بــا ابعــاد یــک محصــول بــا کیفیــت ســازگار بــود؟
در مورد خدمات نیز ابعاد کیفی به شرح ذیل می باشد:
 -1ملمــوس بــودن :آیــا تجهیــزات فیزیکــی ،لــوازم و ظاهــر نفــرات
خدماتــی بــا کیفیــت و مناســب بــود؟
 -2قابلیــت اطمینــان :آیــا ایــن حســابداری کارش را دقیــق و قابــل
اعتمــاد انجــام میدهــد؟
 -3صالحیــت :آیــا پرســنل ایــن تعمیــرگاه دانــش و مهــارت الزم بــرای
انجــام درســت کارهــا را دارنــد؟ آیــا مــی شــود بــه مهــارت آنهــا اعتمــاد
و اطمینــان کــرد؟
 -4پاســخگو بــودن :آیــا در پرســنل فــروش ایــن فروشــگاه ،آمادگــی و
تمایــل الزم بــرای کمــک و راهنمایــی مشــتریان و ارائــه خدمــات بــه
موقــع بــه آنهــا دیــده مــی شــود؟
 -5همدلــی :آیــا ایــن بانــک بــه مشــتریانش توجــه مــی کنــد و خدماتش
حــس توجــه و مهــم بــودن را بــرای مشــتریان تداعــی مــی کند؟
کیفیــت ادراکــی بــه طــور مســتقیم بــر شــاخص هایــی همچــون رضایــت
مشــتری ،وفــاداری مشــتری ،ارزش برنــد ،ســهم بــازار ،حاشــیه ســود و
 ...تاثیــر مــی گــذارد و بنــا بــه هویــت مصــرف کننــدگان و همــگام بــا
فرهنــگ مصــرف ،ســبک زندگــی ،ویژگیهــای روانشناســانه و  ...مصــرف
کننــدگان و بــازار در آن نقطــه جغرافیایــی ،تطبیــق پذیــر و متغیــر مــی
باشــد.
منابع:
 -1فیلیــپ.آر .کاتــه اورا_ ماری.ســی.جیلی .کتــاب بازاریابــی بیــن
الملــل_ ویرایــش 15
 -2کاســتاس اســتالیدیس_ مقالــه کیفیــت ادراکی محصــوالت :چارچوب
متــد هــا و ویژگیهــای رتبــه بنــدی_ مجلــه طراحی مهندســی_ 2019
 -3مارتــا ایگلســیاس_ مقالــه کیفیــت و قیمــت ادراکــی :تاثیــرات آن هــا
بــر رضایــت مشــتریان رســتورانها_ مجلــه مدیریــت خدمــات پذیرایــی_
2004
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 -1مقدمه
مفهــوم مدیریــت کیفیــت اســتراتژیک ( )SQMاز اولیــن تئوریهــای آن تــا
مــوارد کاربــردی و اجــرا شــده آنهــا  ،توســط محققــان علــوم کیفیــت ماننــد
دمینــگ  ،جــوران  ،کرازبــی  ،فیگنبــام  ،ایشــیکاوا  ،گارویــن و ســایر بــزرگان
 ،روز بــروز جدیــد تــر و بــروز تــر شــده انــد .امــروزه اصــول و قواعــد مدیریــت
کیفیــت اســتراتژیک نمــود خــود را در طراحــی معیارهــای جوایــز کیفیــت
و نیــز الزامــات ایــزو  9000نشــان داده اســت  .اســتراتژی جدیــد بــر اســاس
کیفیتهــای قابــل ارائــه در ســازمان ،کیفیــت طــرح ریزیهــا و برنامــه ریزیهــا ،
توانمنــد ســازی کارکنــان و نیــز تعهــد قــوی و پایــدار و گســترده بــرای جلــب
رضایــت کامــل مشــتریان اســتوار میباشــد.
تمامــی ایــن عوامــل بــه توجــه کافــی و بایســته بــه پشــتیبانهای جدیــد
مدیریــت کیفیــت اســتراتژیک برمیگــردد کــه عبارتنــد از :کیفیــت همگانــی ،
کیفیــت خــاق /هنرمندانــه و کیفیــت اســتراتژیک
 -2راهی بسمت مدیریت کیفیت استراتژیک
 -1-2ابعاد استراتژیک کیفیت
ریشــه مفهــوم اســتراتژیهای کیفیــت طــی هفتــاد ســال اخیــر توســعه یافتــه
و بــر اســاس ایــن  5جریــان شــکل گرفتــه انــد :
• جریان کیفیت آماری
• جریان کیفیت بازرگانی
• جریان کیفیت اقتصادی
• جریان کیفیت سازمانی/اجتماعی
• جریان کیفیت استراتژیک
ایــن گرایشــات هــر کــدام در زمــان خــود دارای موفقیتهایــی بــوده انــد و
اکنــون نیــز در برخــی ســازمانها و نیــز روشــهای مدیریتــی کاربــرد دارنــد
و اغلــب بــا مدیریــت کیفیــت جامــع و مدیریــت کیفیــت یکپارچــه قابــل
ردیابــی هســتند.
ســوال اساســی اینجاســت کــه اســتراتژی کیفیــت چیســت و چگونــه نگــرش
نســبت بــه آن شــکل میگیــرد؟ پاســخ میتوانــد اینگونــه باشــد کــه تمامــی
ســازمانها فــارغ از نحــوه فعالیــت و میــزان پیچیدگــی و نــوع محصــوالت ،
ناگزیــر از مواجهــه بــا مــواردی نظیــر الزامــات  /نیازمندیهــای مشــتری  ،وضــع
قوانیــن و مقــررات  ،فنــاوری و نیــز رقابــت در بــازار هســتند.تمامی مــوارد
فــوق را میتــوان از پارامترهــای کیفیــت اســتراتژیک در نظــر گرفــت .بــه
عبــارت دیگــر کیفیــت بایســتی نســبت بــه " داوری منصفانــه ای " بــه
جهــت نقــش اســتراتژیک غیــر قابــل انــکار خــود در دســتیابی بــه عملکــرد
مطلــوب در حــوزه هــای اقتصــادی  ،بازرگانــی  ،بهــره وری کل ســازمان ،
مشــارکت و انگیــزش تمامــی پرســنل و رضایتمنــدی مشــتریان اقــدام نمایــد
.
 -2-2استراتژی مدیریت
براســاس انــدازه و مقیــاس ســازمانها  ،دیــدگاه کیفیــت اســتراتژیک ،
توســط تعاریــف خطــوط اصلــی راهنمــای ترجمــه شــده بــه اهــداف کیفــی
بلنــد مــدت  ،برنامــه هــای عملیاتــی  ،داشــبوردها و ســنجه هــای راهنمــا
و اقداملــت بهبــود شــخصی توصیــف میشــوند .بــر اســاس نظریــه نگویــن
 ،ســبکهای نویــن مدیریــت بــه اختصــار " رفســا " – رفتــار  ،فرهنــگ ،
ســاختار  ،اســتراتژی -میتــوان در نظــر گرفــت  .ایــن تفســیر بــر منابــع
انســانی و منابــع اســتوار شــده اســت .
بایــد در نظــر داشــت کــه اســتراتژی کیفیــت نــه تنهــا فراتــر از مجموعــه
ای فعالیتهاســت ; بلکــه مقولــه ای از نــوع نگــرش و فرهنــگ ســازمانی در
حــوزه عملکــردی اســت.
 -3-2تعریف مدیریت کیفیت استراتژیک
قبــل از ارائــه تعریــف  SQMبســیار بجاســت کــه در مقایســه از حیــث
ادبیــات بیــن مدیریــت کیفیــت اســتراتژیک و مدیریــت کیفیــت جامــع  ،دو
واژه" جامــع "و "اســتراتژیک" را هــم معنــی و معــادل بپنداریــم  .بــر اســاس
تعریــف جــوران  ،مدیریــت کیفیــت اســتراتژیک  ،یــک دیــدگاه نظــام منــد
بــرای تعییــن و همآهنگــی و دســتیابی بــه اهــداف کیفــی در سراســر ســازمان
میباشــد.مدیریت کیفیــت اســتراتژیک  ،طالیــه دار و در صــف نخســت نظــام
جامــع مدیریــت کیفیــت اســت.کار تیمــی و مشــارکت تمامــی پرســنل دو
عنصــر اساســی در نگــرش کیفیــت جامــع میباشــند.دتره( ،)2004تعریــف
جدیــدی از کیفیــت جامــع ارائــه کــرده اســت " :اســتفاده و تجهیــز کلیــه
روشــها و فنــون و خدمــات مــورد نیــاز در جهــت کســب رضایــت پایــدار

مشــتریان بــا صــرف بهتریــن هزینــه ممکن".بــه نظــر میرســد ایــن تعریــف بــا
چارچوبهــای جدیــد کیفیــت همخوانــی بیشــتری داشــته و مناســبتر باشــد.
همانطــور کــه از تعریــف پیداســت تغییراتــی در چشــم انــداز کیفیــت ایجــاد
شــده اســت.این تغییــرات در ســه محــور توســعه یافتــه اســت :
• محور تخصص گرائی
• محور ساختار و سازماندهی
• محور مدیریت و انگیزش
که مبدا محور مختصات را سیستم مدیریت کیفیت مینامند.
دیــدگاه هویــل در چرخــه برنامــه ریــزی اســتراتژیک کمــی متفــاوت تــر
اســت  .وی اســتراتژی هــای کیفیــت را متاثــر از ایــن اصــول میدانــد:
• فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
• تبیین الزامات و مقررات سازمان
• شناسایی و ادراک ذینفعان و نیازهای ایشان
• ارزیابــی محیــط بــرای فهــم قوتهــا و ضعفهــا  ،فرصتهــا و چالشــها
( )S W O C
• توسعه و شمول فرآیند پیاده سازی اثر بخش در سرتاسر سازمان
 -3-2مفاهیم اصلی مدیریت کیفیت استراتژیک
همانطــور کــه از تعاریــف انجــام شــده بــر مــی آیــد  ،مفاهیــم اصلــی مدیریــت
کیفیــت اســتراتژیک  ،بدینصورت تشــریح میشــوند:
• تمرکز بر مشتری ()CF
• رهبری ()LDR
• بهبود مداوم ()CI
• برنامه ریزی کیفیت استراتژیک()SQP
• طراحی کیفیت  ،سرعت و برنامه پیشگیری ()DQSP
• تشریک مساعی کارکنان ()PP&P
• مدیریت بر مبنای واقعیات ()FBM
در واقــع میتــوان گفــت کــه ایــن هفــت مفهــوم اساســی  ،بــرای دســتیابی بــه
اهــداف  SQMضروری هســتند.
 -3نتیجه گیری
تجزیــه و تحلیــل مفاهیــم اساســی مدیریــت کیفیــت اســتراتژیک  ،نشــان
میدهــد کــه :
• هــدف نهایــی مدیریــت کیفیــت ( خــواه جامــع باشــد یــا اســتراتژیک یــا
جهانــی ) را بایســتی در رضایتمنــدی مشــتریان جســتجو نمــود.
• منابع انسانی و کارکنان مهمترین و با اولویت ترین منابع هستند.
• مدیریــت کیفیــت اســتراتژیک  ،اغلــب در ســازمانهایی پیــاده ســازی
میشــوند کــه اهــداف آنهــا رضایتمشــتریان و تعالــی اســت(.یعنی ســازمانهایی
کــه گواهینامــه نظاممدیریــت کیفیــت اخــذ نمــوده انــد و یــا در مســابقات
جوایــز کیفیــت شــرکت میکننــد).
• کیفیت مهمترین پارامتر مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت است.
• مدیریت استراتژیک کیفیت را باید از دو منظر نگریست:
( )aابعاد استراتژیک کیفیت (ارزش کیفیت و رضایتمندی مشتریان )
( )bجامعیت کیفیت ( استراتژی مدیریت )
• کیفیت و استراتژی کیفیت همواره باید ارزیابی شده وبهبود یابند.
در پایــان بایــد گفــت کــه مدیریــت اســتراتژیک  ،توســعه پایــدار و متــوازن
کیفیــت در ســازمان اســت.
از مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

علمی
در این بخش میخوانید :
>>>> پرسیدن مناسب ترین سواالت
>>>> چاهویل ناکارآمدی مدیریت بی کیفیت در سازمان
>>>> گزارش وبینار «کاهش ریسک های فساد در کشورهای در حال توسعه
>>>> چگونه یک شرکت دیجیتال ،کل مدل مدیریتی خود را متحول کرد
>>>> کیفیت در ایاالت متحده امریکا

پرسیدن مناسب ترین سواالت

نویسنده :دیوید کوریگان ()David Corrigan
مترجم  :آرزو ابراهیمی
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دیویــد کوریــگان بــه ارزش طراحــی مطالعــات مشــتری – محــور اشــاره
مــی کنــد تــا بتــوان بــه واســطه آن ،مناســب تریــن نــوع بازخــورد بــرای
کنتــرل بهبــود را اســتخراج نمــود.
بازخــورد مشــتری  ،همانطــور کــه همــه مــی دانیــم ،فــوق العــاده
گرانبهاســت .مطالعــات غالبــا ایــن پرســش هــا را مطــرح مــی کننــد
 " :آیــا از محصــول یــا خدمــات مــا راضــی بودیــد؟" یــا " نظــر شــما
دربــاره خدمــات مــا چیســت؟" امــا چــه بایــد کــرد اگــر پاســخ بســیار
ســاده و واضــح باشــد ؟ " :خــوب بــود" یــا "تــا حــدودی" .در واقــع،
چــرا در نظرســنجی هــای بازخــورد مشــتری ،هــم چنــان همــان نــوع
ســواالت را مــی پرســیم در حالیکــه مــی دانیــم تامیــن کننــده محصــول
یــا خدمــات ،واکنــش اندکــی بــه پاســخ هــا نشــان خواهــد داد ،البتــه
اگــر واکنشــی در کار باشــد .بــه راســتی ،آن هــا چــه کاری مــی تواننــد
در قبــال ایــن نــوع پاســخ هــا انجــام دهنــد؟
ایــن نــوع ســواالت اثبــات مــی کننــد کــه بســیاری از نظــر ســنجی هــا
از مشــتری توســط ســازمان ،تقریبــا بــه عنــوان نوعــی چــاره اندیشــی
کاهالنــه اســت .در نتیجــه ،بســیاری از ســواالت مبهــم بــوده و گهــگاه از
نظــر ســنجی هــای قبلــی وام گرفتــه شــده اســت .اکثــر پاســخ هــا نیــز
نادیــده گرفتــه مــی شــوند کــه البتــه ایــن عمــل عمــدی نیســت امــا
معمــوال بــه ایــن علــت اســت ســازمان  ،چــاره ای در مــورد چگونگــی
اســتفاده از ایــن پاســخ هــا در امــر تصمیــم گیــری بــرای انجــام بهبودهــا
یــا اقدامــات اصالحــی نیندیشــیده اســت.
امــا نمــی تــوان ایــن مســئله را انــکار نمــود کــه نظــر ســنجی هــای
مربــوط بــه بازخــورد مشــتری ،یکــی از مهــم تریــن ابزارهــای ســنجش
اثــر بخشــی محصــوالت یــک تامیــن کننــده مــی باشــند .اگــر ســطوح
بــاالی مدیریــت هــر کســب و کاری قصد ارتقاء آن کســب و کار را داشــته
باشــد ،نیــاز بــه اطــاع از چگونگــی تفکــر مشــتریان خــود دارد .بــا ایــن
وجــود ،اگــر موفقیــت کســب و کارهــا بــر پایــه پاســخ هــای مبهــم بــوده
باشــد و نتــوان حتــی از ایــن نکتــه مطمئــن شــد کــه ســواالت توســط
پاســخ دهنــدگان کامــا درک یــا جــدی گرفتــه شــده ،نظــر ســنجی هــا
مفیــد نخواهــد بــود .ثمربخشــی مدیریــت نیازمنــد نتایــج قابــل ســنجش
اســت تــا بتــوان تصمیمــات عملیاتــی و اســتراتژیک کلیــدی خــود را بــر
مبنــای آن اســتوار ســاخت.
مدیــران بایــد بــرای بازخــورد مطلــوب خــود برنامــه ریــزی کــرده و در
مــورد چگونگــی اســتفاده از نتایــج آن بــه دقــت تامــل نماینــد .عــاوه
بــر ایــن ،یــک شــرکت بــرای ثمربخشــی واقعــی بایــد الزامــات بازخــورد
مشــتری را در برنامــه ریــزی اولیــه و طراحــی محصــوالت بگنجانــد و
صالحیــت آن دســته از کارکنــان کــه عمــل طراحــی و اجرای نظرســنجی
هــا و تحلیــل پاســخ هــا را انجــام مــی دهنــد ،در نظــر بگیــرد .در مرحلــه
بعــدی ،برنامــه هــای اجرایــی بایــد دقیقــا دربرگیرنــده نــوع اقدامــات
انجــام شــده بــر اســاس پیامدهــا باشــد ،صــرف نظــر از اینکــه آیــا پاســخ
هــای دریافتــی در نظــر ســنجی از مشــتریان بــر اســاس انتظارات بــوده یا
کامــا مخالــف آن بــوده اســت .همــه ایــن مــوارد ،از بازنگــری مدیریــت
گرفتــه تــا برنامــه ریــزی و طراحــی نظرســنجی از مشــتریان ،بایــد
متناســب بــا چرخــه مدیریــت کیفیــت باشــد .علــت ایــن امــر آنســت کــه
مشــخص شــود آیــا ســازمان بــه آن دســته از معیارهــای موفقیــت کــه در
ابتــدا بــرای محصــول تعییــن شــده بــود ،دســت یافتــه اســت یــا خیــر.
تهیه نظرسنجی ها
در صورتــی کــه قــرار باشــد فراینــد تهیــه فــرم هــای نظرســنجی از
مشــتریان بــه گونــه ای موثــر انجــام شــود ،جنبــه هــای مثبــت کیفیــت
محصــول از قبیــل ســهولت اســتفاده ،ســهولت هماننــد ســازی ،یــا حتــی
جنبــه هــای زیبایــی شــناختی آن بایــد مــورد تاکیــد قــرار گیــرد.
ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه ارزشــگذاری بــر مشــتری چگونــه مــی
توانــد منجــر بــه رضایتمنــدی وی شــود .بــرای مثــال ،هنــگام تهیــه
و تنظیــم یــک نظرســنجی ،تصمیــم گیــری در مــورد مــوارد ذیــل از
اهمیــت برخــوردار اســت:

• از چــه کســی نظــر ســنجی شــود :تــک تــک مشــتریان ،یــا کاربــر
نهایــی ،یــا یــک نمونــه تصادفــی (نمونــه مهــم چــه ویژگــی هایــی دارد)،
یــا افــراد منتخــب خــاص کــه احتمــال دارد پاســخ هــای غیــر متعصابــه
و آگاهانــه ارائــه کننــد؟
• نظرســنجی کجــا انجــام شــود :در محــل خــود مشــتری یــا در محــل
تامیــن کننــده؟ در یــک مجموعــه رســمی یــا غیــر رســمی؟
• نظرســنجی چــه زمانــی انجــام شــود :درســت هنــگام تحویــل محصــول
یــا در نظــر گرفتــن زمانــی بــرای بحــث و توجــه بــه اثــرات تحویــل
محصــول؟
• چــه ســواالتی بایــد پرســیده شــود :ایــن بخــش ،اساســا دشــوارترین
بخــش نظرســنجی از مشــتریان محســوب مــی شــود .ســواالت نبایــد
فقــط در مــورد عالیــق تامیــن کننــده باشــد بلکــه بایــد آزادی کافــی
در اختیــار مشــتری یــا کاربــر نهایــی قــرار دهــد تــا بتواننــد نظــرات
متناقــض خــود را نیــز مطــرح کننــد.
• پاســخ هــا چگونــه مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت :بــرای مثــال،
تعییــن ســطوح کلــی اهمیــت بــه طــوری کــه تامیــن کننــده فراتــر از
آن ســطح ،دســت بــه اتخــاذ اقدامــات الزم بزنــد .ایــن مســئله مــی توانــد
تاثیــر قابــل توجهــی در مرحلــه تجزیــه و تحلیــل داشــته باشــد .بــرای
مثــال ،آیــا میــزان  %51پاســخ منفــی بــه یــک ســوال ،بایــد بــه منزلــه
انجــام اقــدام محســوب شــود یــا حــد آســتانه بایــد باالتــر از ایــن مقــدار،
یعنــی مثــا  %90باشــد؟
آمادگی برای بازخورد
ســازمان هــا بایــد طــی فراینــد برنامــه ریــزی ،واکنــش هــای مشــتریان
را نســبت بــه آنچــه تامیــن مــی کننــد مــد نظــر قــرار دهنــد .نیــازی
نیســت مشــتریان را بــا جزئیــات طراحــی یــا عملیــات ســردرگم کنیــد
بلکــه فقــط کافــی اســت از ایــن مســئله آگاهــی داشــته باشــید کــه آیــا
آنچــه شــما انجــام مــی دهیــد ،نیازهــای آن هــا را برطــرف مــی کنــد یــا
خیــر .ایــن امــر بــرای مشــتریان بــدان معناســت کــه:
• کســب و کارهــا ،پارامترهــای محصــول (از قبیــل منافــع مســتقیم) را
بــدون جزئیــات فنــی تعییــن مــی کننــد
• واضح است که شرکت با نتایج نظرسنجی چه کار خواهد کرد
ایــن مســئله ممکــن اســت یــا خــود را معطــوف بــه منشــور مشــتری
نمایــد کــه خواهــد توانســت ایــن دو نکتــه را بــرای وی تشــریح کنــد،
و یــا بــه طــور خــاص تــر ،خــود را معطــوف بــه نوعــی از توافــق نامــه
ســطح خدمــات نمایــد .توافــق نامــه ســطح خدمــات رســانی مبتنــی بــر
مشــتری ،رابطــه میــان گــروه مشــتریان و تامیــن کننــده را تعریــف کــرده
و زمینــه را بــرای نظرســنجی هــای مناســب از مشــتری و فرایندهــای
برنامــه ریــزی شــده بــرای تحلیــل ،اقدامــات بهبــود دهنــده و تصمیــم
گیــری آمــاده مــی کنــد .ایــن توافــق نامــه مشــتری مدارانــه ،مــوارد ذیــل
را بــه نمایــش خواهــد گذاشــت:
• اطالعــات محصــول بــه شــکلی کــه از نحــوه نمایــش خوبــی برخــوردار
بــوده و درک آن آســان باشــد.
• آن دسته از استانداردهای محصول که مشتریان انتظار آن را دارند
• انتظارات مشتری و تامین کننده
• اطالعاتــی بــرای مشــتریان در مــورد چگونگــی طــرح شــکایات در
صــورت ایجــاد خطــا و نیــز چگونگــی دریافــت بازخــورد توســط ســازمان
تامیــن مشــوق هایــی بــرای تکمیــل نظرســنجی از قبیــل قبــوض هدیــه
یــا جایــزه بــرای افزایــش انگیــزه مشــتری بــه تکمیــل فــرم نظرســنجی
نیــز بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد .بــرای مثــال ،اگــر شــما مســئول اداره
یــک شــرکت آموزشــی باشــید ،ایــن جایــزه مــی توانــد یــک تخفیــف 10
درصــدی در هزینــه ثبــت نــام مشــتری در دوره بعــدی ســازمان شــما
باشــد.
فرایند طراحی
ایــن روزهــا ،روش هــای کامــا اســتادانه ای بــرای طراحــی فــرم هــای
نظرســنجی از مشــتری وجــود دارد ،از قبیــل ابزارهــای تحلیــل ســاختار،
طــرح بنــدی و نیــز ابــزار تحلیــل آمــاری کــه بــر روی ســایت هایــی از
قبیــل  Surveymonkeyیــا بــه فرمــت  Excelارائــه شــده و بــرای
مــا ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه نتایــج را بــه هــر تعــداد روش
الزم نمایــش دهیــم.

بــا ایــن حــال ،طراحی فــرم هــای نظرســنجی دارای یک مشــکل اساســی
اســت :تــاش بــرای درک حــاالت روان شــناختی مشــتری .آنچــه واقعا در
مغــز مشــتری ،هنــگام درخواســت از وی بــرای شــرکت در یــک مطالعــه
نظرســنجی مــی گــذرد ،چیســت؟ فاکتورهــای بســیار زیــادی در ایــن
رابطــه مطــرح هســتند کــه فهرســت کــردن تمامــی آن هــا دشــوار اســت.
در اینجــا فقــط بــه چنــد مــورد اشــاره مــی شــود:
• آیا مشتری باید به سواالت بسیار زیادی پاسخ دهد؟
• آیــا تعــداد ســواالت آنقــدر کــم اســت کــه مــی تواننــد پاســخ کامــل
بــه آن هــا بدهنــد؟
• آیا سواالت پیچیدگی زیادی دارند؟
• آیا سواالت بیش از حد ساده هستند؟
• آیا می توان تفسیرهای مختلفی از سواالت نمود؟
• آیا سواالت ارتباطی با موضوع ندارند؟
“یــک کســب و کار بایــد تضمیــن نمایــد کــه مفهــوم بازخــورد مشــتری
در کلیــه عناصــر اصلــی مدیریــت کیفیــت گــره خــورده اســت “
مثالــی کــه در اینجــا مطــرح مــی شــود نشــان مــی دهــد کــه خیلــی
راحــت امــکان دارد علــی رغــم بیشــترین تــاش هــا در هنــگام
طراحــی یــک فــرم نظــر ســنجی  ،بــه نظــرات پیــش بینــی شــده بــرای
نظرســنجی دســت پیــدا نکــرد .هنــگام تحقیــق در مــورد مدرســه ای بــا
نــام  ،Ofstedاز یــک دســتیار آمــوزش درخواســت شــد کــه یــک فــرم
نظرســنجی عــادی  40ســوالی را تکمیــل کنــد .وی بعــد از پاســخ دادن
جــدی بــه  20ســوال ،خســته شــد و بــا ســرعت ســراغ  20ســوال بعــدی
رفتــه و بــه صــورت تصادفــی بــه آن هــا پاســخ داد .کســانی کــه پاســخ
هــای وی را تحلیــل کردنــد قــادر نبودنــد در هیــچ مرحلــه ای تشــخیص
دهنــد کــه وی از جریــان نظرســنجی جــدا شــده اســت .بنابــر ایــن در
نهایــت نتوانســته انــد داده هــای ورودی معتبــر بــرای تحلیــل و بازنگــری
مدیریــت فراهــم کننــد.
بــه نظــر مــی رســد کــه تعــداد ســواالت ایــن نظرســنجی بســیار زیــاد
اســت امــا ممکــن اســت عوامــل دیگــری هــم موثــر بــوده باشــند .بــرای
مثــال ،مــا نمــی دانیــم کــه آیــا ســواالت کوتــاه و ســاده بــوده انــد یــا
اینکــه ارتباطــی بــا کار تخصصــی دســتیار آموزشــی نداشــته انــد.
توجــه بــه نحــوه نــگارش واقعــی ســواالت هــم از اهمیــت برخــوردار
اســت .بــرای مثــال برخــی ســواالت ممکــن اســت ایــن گونــه خوانــده
شــوند " :در صورتــی کــه پاســخ منفــی اســت ،علــت را توضیــح دهیــد"
 .ایــن ســوال ممکــن اســت مشــتریان را تشــویق کنــد پاســخ مثبــت بــه
ســوال دهنــد تــا از ایــن طریــق ،تــاش بــرای پاســخگویی را بــه حداقــل
رســانده و نظرســنجی را زودتــر بــه اتمــام رســانند.
ضــروری اســت کــه طراحــان نظرســنجی ،هــم اهــداف مربــوط بــه
ســواالت نظرســنجی و هــم نــوع و میــزان داده هایــی را کــه قــرار اســت
جمــع آوری و تحلیــل شــود بــه خاطــر بســپارند .بــرای مثــال ،ممکــن
اســت یــک شــرکت تمایــل بــه آگاهــی از میــزان اثربخشــی یــک پیــچ
گوشــتی خــاص تولیــدی خــود را داشــته باشــد .ممکــن اســت یــک یــا
چنــد پاســخ دهنــده ایــن گونــه پاســخ دهنــد“ :ایــن وســیله در هــم زدن
چــای بســیار موثــر بــود” .تامیــن کننــده بــه پاســخ دســت یافتــه اســت
امــا ایــن پاســخی نیســت کــه در ســوال اصلــی مــد نظــر بــوده اســت.
طــراح نظرســنجی ممکــن اســت ایــن تصمیــم را بگیــرد کــه داده هــای
بدســت آمــده در پاســخ هــا را نمــی تــوان در بازنگــری مدیریــت مــورد
اســتفاده قــرار داد.
آخریــن موضــوع ،ســاختار نظرســنجی از مشــتری اســت کــه بایــد مــد
نظــر قــرار گیــرد .ســاختار بــه کار رفتــه توســط یــک آژانــس مســافرتی
آنالیــن شــناخته شــده ،نظرســنجی را بــه حــوزه هــای کارکــردی از
قبیــل پاکیزگــی ،موقعیــت و خدمــات رســانی بــه مشــتری تقســیم کــرده
اســت .ایــن مطالعــه از مشــتریان درخواســت مــی کنــد خــود را در گــروه
هایــی از قبیــل “زوج هــای بالــغ” یــا “مســافران تنهــا” طبقــه بنــدی
کننــد .ایــن امــر هــم بــه تامیــن کننــده و هــم بــه مشــتری در برنامــه
ریــزی بــرای اقدامــات آتــی کمــک مــی کنــد.
مدیریت پاسخ ها
مشــتریان غالبــا بــه نظرســنجی هــا بــه شــیوه ای کامــا ســر راســت
پاســخ مــی دهنــد  ،امــا متاســفانه کســب و کار ممکــن اســت هیــچ

اقدامــی بــر مبنــای ایــن پاســخ هــا انجــام ندهــد .بــرای مثــال ،شــرایطی
را در نظــر بگیریــد کــه در آن 9 ،نفــر از میــان  10شــرکت کننــده در
نظرســنجی اظهــار نماینــد کــه محصــول از هــر نظــر عالــی بــوده اســت
امــا فقــط یــک شــرکت کننــده اظهــار دارد کــه محصــول اصــا جــذاب
نبــوده اســت .چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ آیــا تامیــن کننــده آن محصــول
تصــور مــی کنــد کــه  %90نرخــی عالــی بــوده و از اینــرو ،آن یــک نفــر
را کــه نظــر متضــاد داده اســت ،نادیــده مــی انــگارد؟ یــا اینکــه بایــد ایــن
گونــه تصــور کننــد کــه آن  %90ممکــن اســت در پاســخ دادن عجلــه
کــرده باشــند و آن یــک نفــر واقعــا ســعی داشــته اســت چیــز مهمــی را
بــه اطــاع آن هــا برســاند؟ چالــش برانگیزتریــن وضعیــت یــک کســب و
کار ایــن اســت کــه پنــج نفــر از میــان  10شــرکت کننــده اظهــار نماینــد
کــه محصــول عالــی اســت و پنــج نفــر بعــدی اظهــار کننــد کــه محصــول
بــا شــرایط برتــر بســیار فاصلــه دارد.
هنــگام مواجهــه بــا چنیــن پاســخ هایــی ،بایــد نــکات ذیــل را کــه در
اولیــن مراحــل بررســی نظرســنجی هــا تلفیــق شــده ،بازنگــری نمــود:
• حــد آســتانه تعییــن شــده بــرای هــر نــوع پاســخ بــه منظــور اقــدام بــه
شــروع برخــی اقدامــات کدامســت؟
• وضعیت (حالت) روانشناختی مشتری چگونه است؟
• آیــا پاســخ دهنــدگان در پاســخ هــای خــود عــدم غــرض ورزی را
رعایــت کــرده انــد؟
• آیــا پاســخ دهنــدگان در پاســخ هــای خــود صداقــت را رعایــت کــرده
انــد؟
• چگونــه مــی توانیــد بــه بررســی ایــن مطلــب بپردازیــد کــه پاســخ
دهنــدگان بــه همــان ســواالتی کــه در ذهــن شــما بــوده اســت پاســخ
داده انــد؟
• آیــا پاســخ دهنــدگان تشــویق بــه ایــن شــده انــد کــه بــه شــیوه هــای
مختلــف پاســخ دهنــد؟ مدیرانــی کــه مشــغول آمــاده ســازی یــک ممیزی
یــا بازرســی هســتند ممکــن اســت در صــورت الــزان بــه پاســخ بــه یــک
شــیوه معیــن ،احســاس راحتــی نکننــد
• آیــا پاســخ دهنــدگان زمــان بســیار زیــاد یــا بســیار کوتاهــی را بــه
پاســخگویی اختصــاص مــی دهنــد؟
• آیا سواالت باعث سردرگمی پاسخ دهندگان می شود؟
برخــی روش هــای مفیــد بــرای تعییــن پاســخ ســواالت فــوق از قبیــل
برخــورداری از یــک ناظــر هنــگام اجــرای نظرســنجی هــای بازخــورد
و نیــز آزمایــش تصادفــی برخــی پاســخ دهنــدگان قبــل از اجــرای
نظرســنجی بســیار معمــول اســت.
تحلیل
محــرک اصلــی فــاز تحلیــل نظرســنجی ها،کنــار هــم قــرار دادن چکیــده
هــای اطالعــات مرتبــط بــرای اطــاع ســطوح باالیــی مدیریــت مــی
باشــد .ایــن امــر شــامل انطبــاق پاســخ هــا بــا فاکتورهــای کلیــدی
موفقیــت ،ردیابــی روندهــا ،و شناســایی ریســک هــا و فرصــت هــای
بهبــود مــی باشــد.
تحلیــل نظرســنجی هــای مشــتری بایــد نتایــج فعالیــت هــای مــوازی ،از
قبیــل آزمــون پذیــرش و واکنــش بــه شــکایات و قدردانــی هــا را در نظــر
بگیــرد .هــم چنیــن بایــد تعــداد رو بــه رشــد گزارشــات عــدم انطبــاق کــه
مســتلزم آمــوزش مــی باشــد ،مــد نظــر قــرار گیــرد.
کسب ارزش از نظرسنجی ها
یــک کســب و کار بایــد بــه منظــور اســتخراج ارزش هــای مــورد نیــاز از
نظرســنجی هــای مشــتری ،ایــن اطمینــان را حاصــل کنــد کــه مفهــوم
بازخــورد مشــتری در کلیــه عناصــر اصلــی مدیریــت کیفیــت گــره خورده
اســت .پرســیدن ایــن ســوال از دیــدگاه مشــتری از اهمیــت برخــوردار
اســت کــه “ :آیــا محصــوالت ایــن ســازمان بــه قــدر کافــی بــرای مــن
جذابیــت داشــته اســت کــه بخواهــم در نظرســنجی از مشــتریان شــرکت
کنــم؟” ایــن ســوال از آن دســته ســواالتی اســت کــه غالبــا مطــرح
مــی شــود زیــرا تامیــن کننــدگان معمــوال در اعمــال تــاش کافــی و
اختصــاص منابــع الزم بــه تامیــن نظرســنجی هــای موثــر ،حرفــه ای ،و
اســتاندارد از مشــتری بــا شکســت مواجــه مــی شــوند.
دیویــد کوریــگان مدیــر بخــش توســعه در یــک ســازمان زیــر ســاخت
محلــی اســت.
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هــر انــدازه کــه کار بــا کیفیــت انجــام دادن و حفــظ آن کیفیــت
دشــوار اســت ،خــراب کاری حداقــل  ۱۰برابــر آســانتر اســت.
برعکــس کار بــا کیفیــت کــه مــرارت بســیار و توجــه مــداوم نیــاز دارد؛
کارهــای بیکیفیــت بــا اهمــال کاریهــای ســاده میتواننــد اتفــاق
بیفتنــد و منتظــر جرقههایــی هســتند کــه یــک ســقوط بهمــن وار و
شــبهدومینویی را رقــم بزننــد .از افــرادی کــه براســاس برآوردهــای شــما
پتانســیل موفقیتهــای بــزرگ داشــتهاند ،اگــر ســوال بپرســید چــه
اتفاقــی افتــاد کــه تالشهایشــان بــه نتیجــه نرســید و دستاوردهایشــان
بــه بــاد رفــت؛ حتــی در صــورت ارائــه جــواب صحیــح ،احتمــاال آن
جــواب برایتــان قابــل قبــول بــه نظــر نمیرســد و انــگار فــرد در پــی
بهانهتراشــی و توجیــه ضعفهــای متعــدد اســت .یــک حســی احتمــاال
بــه شــما القــا میشــود کــه ایــن فــرد بــا آن تواناییهــا ،چگونــه امــکان
دارد اســیر عامــل نســبتا جزئــی شــده باشــد کــه از زبانــش جــاری
میشــود.
ایــن وضعیــت در ســطح شــخصی هــم مصــداق دارد .حتــی اگــر درســت
بدانیــم کــه چــه شــد ،میــزان شــدت آن عامــل بهویــژه در گــذر زمــان
بــرای مــا رنــگ میبــازد و کــم اهمیتتــر جلــوه میکنــد .ایــن
پدیــده مویــد در نظــر نگرفتــن تاثیــرات بهمـنوار اتفاقــات و تصمیمــات
بیکیفیــت و بــد اســت .پدیــد ه شــرایطی اســت کــه انتظــارات و اقدامــات
نهتنهــا انطبــاق قابــل قبولــی بــا یکدیگــر ندارنــد ،بلکــه کوچکتریــن
ارتبــاط موثــری در ایــن بیــن یافــت نمیشــود .واضــح اســت کــه
نمیشــود تمــام رفتارهــا و تصمیمــات خــوب و بــد را دســتهبندی کــرد
و بــرای مخاطبــان در قالــب متــون خودیــاری عرضــه کــرد و ادعــای
کشــف فرمــول موفقیــت داشــت .شــاید یافتــن فرمــول شکســت ،قــدری
منطقیتــر و تــاش در راســتای وارد نشــدن بــه آن عملیتــر باشــد.
یکــی از فرمولهایــی کــه بــه نظــر میرســد بــه شکســت قطعــی
میانجامــد و اتفاقــا در ســازمانها و شــرکتهای نــه خیلــی بــزرگ و
بهطــور کلــی در جوامــع بــا اقتصــاد کالن بــا ثبــات پاییــن رایــج اســت،
عصــارهاش در دو گــزاره متضــاد قابــل تجمیــع اســت :ســهلانگاری و
ســختگیری در یــک زمــان و یــک مــکان و بــرای موضوعــات مکمــل.
بــرای مثــال ،جلســاتی تشــکیل میشــود و دســتور جلســه برنامــه ســال
آینــده و نحــوه تعییــن بودجــه بــرای واحدهــای مختلــف اســت .بــه جــای
ریــز شــدن در مــواردی همچــون تحقیــق و توســعه ،ســرمایهگذاری،
تقویــت زیرســاخت و ...کــه احتمــاال بایــد درصــد باالیــی در برنامــه
داشــته باشــند و آینــده را بــرای شــرکت رقــم بزننــد؛ میــزان بودجــه
شــرکت بــرای پذیراییهــا و نــوع شــکالتی کــه بایــد خریــداری شــود
مــورد واکاوی دقیــق قــرار میگیــرد! یــا در فرآینــد جــذب نیــروی
جدیــد ،بــه جــای تدویــن یــا اقتبــاس فرآینــد مناســب ،مصاحبههــای
بســیاری شــکل میگیــرد و از صــدر تــا ذیــل ســازمان ،بــا متقاضــی
جلســه تشــکیل میدهنــد و در نهایــت هــم نــه بــرای مصاحبــه شــونده
و نــه بــرای مصاحبهکنندههــا مشــخص نیســت کــه شــرح شــغلی فــرد
تــازه اســتخدام شــده چیســت (البتــه احتمــاال فــرد در مصاحبــه هشــتم
رد میشــود و هیــچ وقــت هــم دلیلــش را نمیفهمــد!).
تفویــض اختیــار و آزادی در عملکــرد بیمعنــی میشــود و افــراد شــرکت
حــس میکننــد همچــون غریبههایــی هســتند کــه بــرای هیــچ کاری
بــه آنهــا اعتمــاد نمیشــود .مدیریــت بحرانهــای تصنعــی ماموریــت
اصلــی میشــود و مدیــر شــرکت بــه ناظــم مدرســه تبدیــل میشــود
کــه مــدام درحــال مدیریــت تعارضــات و اختالفــات اســت .بــه جــای
اســتخدام افــراد نکتهســنج و ریزبیــن ،افــرادی اســتخدام میشــوند کــه
خــوب بلدنــد از کاه کــوه بســازند و مشــکالت ریشـهای را پشــت آن کــوه
ظاهــری پنهــان کننــد .در بازاریابــی بــه جــای تحقیــق بــر پایــه اطالعــات
و تفســیر آنهــا ،حــدس و گمــان مدیــران مالکعمــل قــرار میگیــرد.
در زیرســاختهای موردنیــاز بــه جــای نیازســنجی دقیــق فنــاوری و
بررســی تجربیــات مشــابه ،بــه یکــی دو کتــاب یــا مقالــه بــا تاریــخ انتشــار
چنــد ســال قبــل اســتناد میشــود و در حالــت بدتــر ،بــه توصیــه یــک
شــخص بــه ظاهــر معتمــد اکتفــا میشــود .گویــی یــک مخالفــت و
ُصلبیــت جــدی در زمینــه تصمیمگیــری بــا دقــت و بررســی جزئــی
مــوارد حیاتــی شــرکت و یــک هماهنگــی در بــزرگ کــردن کارهــای نــه
شــاید بیاهمیــت امــا حتمــا کــم اهمیــت وجــود دارد .طنــز ماجــرا از
آنجــا آغــاز میشــود کــه ایــن خطــای محــرز را فرهنــگ ســازمانی پویــا
و تقویــت مشــارکت همگانــی در مدیریــت شــرکت و مــوارد نمایشــی

مشــابه نامگــذاری میکننــد .بــر منتقــدان برچســب محافظــهکار و
دارای نگرشهــای قدیمــی میزننــد و طبیعتــا دقتــی بــه اســتداللها
و تحلیلهــای آن اشــخاص ندارنــد .در چنیــن مجموعههایــی معمــوال
همــه بــه شــدت درگیــر کار هســتند و جلســات متعــدد ،وقــت مدیــران را
تمــام و کمــال مصــادره کــرده اســت ،ســازمان از نظــر ســرعت عمــل در
برنامهریــزی ،اقــدام و گــزارش در حالــت شــبه اغمــا بــه ســر میبــرد،
فرصــت بــرای هیــچ فکــر و کار جدیــدی فراهــم نیســت و فرآیندهــا هــر
روز بیشــتر بــه عمــق پیچیدگــی و بیهودگــی میرونــد.
واقعیــت اســت کــه مــدل کــردن رشــد ،پیشبینــی مــوارد
پیشبینیناپذیــر ،نــگارش و بررســی ســناریوهای آینــده و حفــظ
مزیتهــای شــرکت ،طاقتفرســا ،نســبی و بــدون خروجــی لحظــهای
و فــوری اســت .امــا خریــد تجهیــزات اداری جدیــد و تبدیــل آن بــه
فرآینــدی عریــض و طویــل بــا دریافــت تمــام نظــرات غیرمفیــد را در بــر
میگیــرد و هــم نتیجــهاش صندلــی میشــود کــه همــان روز رویــت
میشــود .مــزد زحمــات ،تصمیمگیریهــا و جزئــی نگریهــا کامــا
مشــهود خواهــد بــود و لــذت ایــن فرآینــد طوالنــی در یــک آن آشــکار
میشــود .ایــن نــوع از خطــا و پرداختــن بــه آن ،موضــوع جدیــدی
نیســت امــا انــواع مصداقهــا بــرای آن در موقعیتهــای جدیــد مطــرح
میشــود .چارچــوب کلــی آن در قالــب اصــل پارتــو ،صورتبنــدی
میشــود .در ایــن اصــل بیــان میشــود کــه معمــوال  80درصــد از
دســتاوردها ،از  20درصــد فعالیتهــا منتــج میشــود .بــه بیــان دیگــر
80درصــد از فعالیتهــا تاثیــر بســیار کمــی در عملکــرد دارنــد و احتمــاال
قابــل حــذف یــا جایگزینــی هســتند .بــر حــذر مانــدن از ایــن خطــا،
نیازمنــد اقدامــات گوناگونــی اســت کــه هــم طراحـیاش دشــواری خــاص
خــود را دارد و هــم در صــورت طراحــی قابــل قبــول ،اجــرا و حفــظ پــر
چالشــی دارد .راهحــل آن هــر چــه باشــد ،ســهلانگاری در اســتراتژی
نیســت و نمیشــود بــرای مثــال بحــث و تبــادل نظــر در شــرکت،
ســازمان یــا مجموعــه را ممنــوع کــرد ،کــه تصمیمــات در ایــن چــاه
ویــل فــرو نرونــد .بــه نظــر میرســد دوگانــه عمــق در اســتراتژی و دقــت
موثــر در جزئیــات ،هــم رویکــرد بهتــری در نرفتــن بــه عمــق 80درصــدی
کارهــای کمکیفیــت و هــم ترکیــب مناســبتری از دوگانــه متناقــض
مــورد اشــاره بــا تاثیــرات مخــرب بهمــن وار باشــد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

گزارش وبینار "کاهش ریسک های فساد در کشورهای در حال توسعه:
پیش به سوی سیاست های پیشگیرانه برای نهادهای خصوصی و دولتی" ایزو-یونیدو

فســاد ممکــن اســت متضمــن روش هــای غیرقانونــی مالــی و
غیرمالــی بــرای کســب مزایایــی باشــد کــه خــود مــی توانــد بــه
روش هــای مالــی و یــا غیــر مالــی منتــج شــود .موسســات دولتــی و
شــرکت هــای خصوصــی در کشــورهای در حــال توســعه ،مــی تواننــد
بــه واســطه اقدامــات خــود در زمینــه مدیریــت ریســک از خــود در
برابــر آســیب هــای مالــی ،رقابتــی و شــهرت ناشــی از اقدامــات فاســد
محافظــت کننــد کــه ممکــن اســت توســط دیگــران در محیــط هــای
کســب وکارشــان (داخلــی و اخارجــی) اتفــاق بیافتــد .ایــن حفاظــت
بــا صــرف هزینــه مالــی کــم در دســترس اســت و مــی توانــد بــه ســود
قابــل توجــه مســتقیم وغیرمســتقیم منجــر شــود.
وبینــار "کاهــش ریســک فســاد در کشــورهای در حــال توســعه :پیــش
بــه ســوی سیاســت هــای پیشــگیرانه بــرای نهادهــای خصوصــی و
دولتــی" ایزو/یونیــدو بــا حضــور آقــای  ،Peter O’Brienممیــز
ارشــد  ،ISO 37001سیســتم هــای مدیریــت ضــد رشــوه خــواری،
و خانــم  ،Nadia Galloممیــز ارشــد  ،ISO 37001سیســتم
هــای مدیریــت ضــد رشــوه خــواری ،در روز پنــج شــنبه مــورخ 19
تیــر  1399برگــزار گردیــد.
در ابتــدای ایــن وبینــار آقــای  ،Peter O’brienبــا اشــاره بــه
تعریــف ایــزو از رشــوه خــواری اظهــار داشــت :از دیــدگاه ایــزو
پیشــنهاد ،تضمیــن ،ارائــه و پذیــرش هرگونــه مزیــت ،بــا ارزش مالــی
و یــا غیــر مالــی ،بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ،صــرف نظــر
از موقعیــت مکانــی و خــاف مقــررات قابــل اجــرا ،بــه یــک شــخص،
رشــوه محســوب مــی گــردد .وی افــزود :البتــه سیســتم مدیریــت
ضــد رشــوه خــواری هــر کشــور ممکــن اســت تعریــف متفاوتــی از
رشــوهخواری ارائــه دهــد.
وی بــا توجــه بــه وضعیــت ناشــی از همــه گیــری کوویــد  ،۱۹فســاد
را بــه عنــوان همــه گیــری دائمــی برشــمرد و شــباهت هــای فســاد بــا
کوویــد  ۱۹را بــه شــرح زیــر عنــوان کــرد:
 فســاد همانند ویروس در انســان ها و موسســات وجود دارد. دامنــه شــیوع آن بــه خــارج از مرزهــای کشــور گســترش مــییابــد.
 عواقب آن برای کشــورهای فقیر و ثروتمند یکســان اســت. باعث تشــدید نابرابری ها در جامعه میشــود. منجــر بــه تحمیــل هزینههــای ســنگین مالــی و غیرمالــیمیشــو د .
 واکســن (درمان) مشخصی ندارد.او افــزود :بــا ایــن وجــود ،در صــورت همــکاری افــراد و ســازمانهای
مختلــف بــا یکدیگــر و بــه کمــک ابزارهــای ارزیابــی ریســک،
ســنجش ،رهگیــری و سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت مــی تــوان بــا
فســاد مقابلــه کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه فســاد زندگــی روزمــره افــراد
و حقــوق و آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد مبــارزه و مقابلــه بــا
آن وظیفــه همــه افــراد جامعــه اســت.
در ادامــه ،خانــم  ،Nadia Galloاز مــوارد زیــر بــه عنــوان تاثیــرات
فســاد یــاد کــرد:

 افزایــش هزینــه های خدمات عمومی ایجاد موانع جدی برای توســعه اقتصادی نقض حقوق بشــر ســلب اعتماد از موسسات تضعیف دموکراســیوی در تکمیــل اظهــارات خــود افــزود :طبــق اعــام بانــک جهانــی
افــراد و تجــارت هــای مختلــف ســاالنه بیــش از یــک تریلیــون دالر
رشــوه پرداخــت مــی کننــد و بــرآورد شــده ،هزینــه جهانــی فســاد
ســالیانه در حــدود  ۲.۶تریلیــون دالر و معــادل  ۵درصــد میانگیــن
جهانــی تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPاســت .بــا توجــه بــه نــرخ
بــاالی فســاد در کشــورهای در حــال توســعه ،ایــن رقــم بــرای ایــن
کشــورها بســیار باالتــر اســت .وی ادامــه داد :در شــرایط حاضــر شــیوع
کوویــد  ۱۹بــه ایــن مشــکل دامــن زده ،خدمــات درمانــی و ســرمایه
گــذاری در بخــش هــای تحقیقــات و توســعه را بــه خطــر انداختــه و
موجــب تشــدید فســاد خــرد شــده اســت.
ایشــان در ادامــه صحبتهــای خــود لیســت جامعــی از چارچــوب
هــای حقوقی/قضایــی و اقدامــات منطقــه ای در راســتای مبــارزه بــا
فســاد را ارائــه داد .وی ضمــن ارائــه توضیحاتــی در مــورد آژانــس
هــای ملــی مبــارزه بــا رشــوه خــواری ( )ACAافــزود :در حــال
حاضــر  ۵۲کشــور دارای چنیــن نهادهــای قانونــی هســتند و حتــی
در برخــی کشــورهای فــدرال ،اســتانها و مناطــق مختلــف از نهــاد
هــای جداگانــه نیــز برخوردارنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از
کشــورها ماننــد آلمــان ،ســوئیس و کشــورهای اســکاندیناوی فاقــد
چنیــن آژانــس هایــی هســتند.
خانــم  ،Nadia Galloاز مهمتریــن اقدامــات آژانــس هــای ملــی
مبــارزه بــا رشــوه خــواری ( )ACAبــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 تدویــن و اجــرای خــط مشــی هــای مبــارزه بــا رشــوه خــواریدر ســطح ملــی
 انجــام وظیفــه کلیــدی ترجمــه اســتاندارد هــای بیــن المللــی واجــرای آنهــا در قالــب اقــدام داخلــی
 ارزیابی کشــور خود با ابزارهــای حقوقی بین المللیدر ادامــه ایــن نشســت آقــای  ،Peter O’Brienتوضیحاتــی دربــاره
قانــون منــع ارتشــاء در فعالیتهــای بازرگانــی خارجــی()FCPA
آمریــکا ارائــه داد .او بیــان کــرد :ایــن قانــون در ســال  ،۱۹۷۷در ایاالت
متحــده آمریــکا بــه منظــور منــع شــهروندان و نهادهــای آمریکایــی از
ارائــه رشــوه بــه مقامــات دولتهــای خارجــی تصویــب شــد .نقــض
ایــن قانــون میتوانــد عــاوه بــر ممانعــت از تــدارکات دولتــی منجــر
بــه پرداخــت جریمــه تــا مبلــغ دو میلیــون دالر و یــا دو برابــر ســود
حاصــل از پیشــنهاد رشــوه شــود .الزم بــه ذکــر اســت ،از زمــان
تصویــب ایــن قانــون ،مبلغــی بیــش از  ۱۹.۷میلیــارد دالر جریمــه
پرداخــت شــده اســت و مطابــق مصوبــه موجــود در ایــن قانــون در
صــورت افشــای داوطلبانــه تخلــف ،مجــازات نقــض کننــدگان ایــن
قانــون شــامل تخفیــف خواهــد شــد.
در خــال ایــن بحــث خانــم  ،Nadia Galloبــا ارائــه توضیحــات
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جامعــی از اســتاندارد  ،ISO 37001سیســتم هــای مدیریــت
ضــد رشــوه خــواری ،اظهــار داشــت :ایــن اســتاندارد کــه بــر اســاس
ســاختار ســطح بــاالی ایــزو بــرای اســتانداردهای سیســتم مدیریــت
تدویــن شــده اســت ،بــه راحتــی قابــل ادغــام بــا ســایر سیســتم هــای
مدیریتــی از جملــه کیفیــت ،محیــط زیســت و ایمنــی اســت و بــا
پیــاده ســازی سیاســت ضــد رشــوه خــواری ،تعییــن افــراد بــرای
ارزیابــی انطبــاق بــا ایــن سیاســت ،انجــام ارزیابــی ریســک در پــروژه
هــای مختلــف ،اجــرای نظــارت هــای مالــی و تجــاری و غیــره ،بــه
پیشــگیری ،کشــف ،مدیریــت رشــوهخواری و همچنیــن تقویــت
فرهنــگ ضــد رشــوه خــواری در ســازمان هــا کمــک مــی کنــد.
آقــای  ، Peter O’Brienمــوارد زیــر را بــه عنــوان چهــار ســتون
حمایتــی ضــد رشــوه خــواری برشــمرد:
 ارزش هــای اخالقی و آموزش حسابرســی دقیق و شفاف اقدامــات حقوقی و قضایی گواهی اســتاندارد هاوی ضمــن اشــاره بــه حوزههــای تــدارکات دولتــی و فســاد خــرد بــه
عنــوان دو حــوزه ای در آنــان فســاد بــه طــور مکــرر رخ میدهــد،
اضافــه کــرد :بــه طــور مثــال ،در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل فســاد
سیســتمی حاصــل از شــرایط اقتصــادی کشــور یونــان ،مــردم ایــن
کشــور حتــی بــرای بســیاری از خدمــات کــه بــه طــور طبیعــی جــز
حقــوق شــهروندی آن هــا اســت ،مجبــور بــه پرداخــت رشــوه بودنــد.
همچنیــن در مــورد دیگــری ،در ایــاالت متحــده آمریــکا مشــاهده
شــده بــود کــه ورود افــراد بــه برخــی دانشــگاه هــای ایــن کشــور
تحــت تاثیــر فســاد سیســتمی در پذیــرش داوطلبــان قــرار گرفتــه
بــود.
بــه گفتــه خانــم  ،Nadia Galloمــوارد زیــر از جملــه اقداماتــی
هســتند کــه بــه ســازمان هــا در مقابلــه بــا فســاد کمــک خواهــد
کــرد:
 رهبــری مقتدر شناســایی ریســک های داخلی و خارجی شــناخت و گزینش شــرکای تجاری و مشتریان تنظیم سیســتم مدیریت کیفیت شناســایی کارشناســان انطباق ضد رشوه خواری کنتــرل و نظارت یادگیــری و آموزش گواهــی اســتانداردهای بینالمللــی از طریــق شــخص ســوم ومســتقل
ایــن ســخنران بــا اشــاره بــه مزایــای بــه کارگیــری سیســتم مدیریــت
کیفیــت در بخــش هــای خصوصــی و دولتــی افــزود :بهــره گیــری
از سیســتم مدیریــت کیفیــت موجــب بهبــود تصویــر آن کشــور در
مقابــل چشــم جهانیــان خواهــد شــد و دســتاوردهای اقتصــادی و
کارآمــدی متعــددی بــه ارمغــان خواهــد آورد.
در آخــر آقــای  ، Peter O’Brienافــزود :بــا ظهــور چالشهــای
جدیــد در جهــان مقابلــه بــا فســاد روز بــه روز دشــوارتر میشــود.
لــذا نیــاز بــه ابزارهــای بهتــر (مطابــق زیــر) بــرای مبــارزه بــا فســاد
خواهیــم داشــت:
 قوانیــن در مقابــل تدبیــر ← اقدامــات الزم بایــد در قالــب قانــونتنظیــم شــود.
 قانون حفاظت از افشــاگران ( )Whistleblowers تخصیــص بودجــه جدیــد بــرای آمــوزش علیــه رشــوهخواری(ماننــد قانــون مقابلــه بــا دزد ســاالری روســیه و ســایر کشــورهای
خارجــی ( )CROOK Actآمریــکا) ← مطابــق ایــن قانــون
متخلفــان قانــون  ،FCPAموظــف بــه پرداخــت مبلــغ پنــج میلیــون
دالر مــازاد بــر جریمــه خــود ،بــرای صــرف هزینــه در راه آمــوزش،
هســتند.

 مراقبــت و تقویــت چهــار ســتون حمایتــی مبــارزه بــا رشــوهخــواری
در پایــان ایــن وبینــار ســواالتی از طــرف کاربــران مطــرح شــد کــه
برخــی از آنــان در زیــر آورده شــده اســت:
ســوال :تفــاوت فســاد بــا رشــوه خــواری چیســت و چــرا تمرکــز ایــزو
بــر روی ضــد رشــوه خــواری اســت؟
جــواب :در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت در ایــن حــوزه گاهــی
ممکــن اســت حتــی نهادهــای قانونــی نیــز عبــارات مختلفــی بــرای
یــک موضــوع اســتفاده کننــد .توصیفــی کــه ایــزو از فســاد ارائــه
مــی دهــد لزومــا از طریــق رشــوه از نــوع مالــی و غیرمالــی اســت
کــه موجــب تغییــر رفتــار مســئوالن و ســازمانها میشــود .ســایر
انــواع فســاد ماننــد کالهبــرداری و غیــره مــواردی هســتند کــه شــامل
رشــوه نمــی شــوند .بایــد اضافــه کنــم کــه هیــچ تعریــف جهانــی
واحــدی بــرای فســاد وجــود نــدارد امــا آنچــه بــرای بســیاری از
کشــورهای جهــان پذیرفتــه شــده ،ایــن اســت کــه رشــوه خــواری
یکــی از نشــانههای وجــود فســاد در سیســتم اســت.
ســوال :همانطــور کــه اظهــار داشــتید بســیاری از کشــورهای جهــان
دارای قوانیــن و مقــررات بســیاری علیــه رشــوه خــواری و حتــی برخــی
از آنهــا دارای آژانــس هــای مقابلــه بــا رشــوهخواری هســتند .بــا ایــن
وجــود ،فســاد در همــه کشــورها وجــود دارد .لــذا اهمیــت اقداماتــی
ماننــد تدویــن اســتاندارد  ISO 37001در ایــن زمینــه چیســت؟
جــواب :بــه طــور خالصــه میتــوان گفــت اصلیتریــن دلیــل تدویــن
اســتاندارد ،ISO 37001بهبــود ارزیابــی ریســک اســت .ایــن یــک
واقعیــت اســت کــه ســازمانها بــرای تعالــی و موفقیــت بایــد بــه
خوبــی قــادر بــه ارزیابــی ریســک باشــند .طبــق اســتانداردISO
 ،37001رشــوه خــواری ماننــد ســایر مشــکالت ســازمان هــا ،یــک
ریســک اســت و تقریبــاً در خطــوط ابتدایــی متــن ایــن اســتاندارد
نیــز اشــاره شــده اســت کــه ایــن ســند بــه طــور کامــل مانــع از وقــوع
رشــوهخواری نخواهــد شــد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ســازمان هــا
بــا پذیــرش ایــن اســتاندارد قابلیــت ارزیابــی ریســک خــود را تقویــت
بخشــیده و بنابرایــن دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی هــر ســازمان
بیــش از پیــش آســان تــر خواهــد بــود.
ســوال :همانطــور کــه اشــاره کردیــد یکــی از اقدامــات ضــد رشــوه
خــواری ،تقویــت و یــا تغییــر فرهنــگ یــک ســازمان /کشــور اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن امــر بســیار دشــوار اســت ،در صــورت امــکان
مثالــی در ایــن زمینــه ارائــه نماییــد.
جــواب :اجــازه دهیــد بــه یکــی از پرونــده هــای معــروف ســالهای
اخیــر اشــاره کنــم .در ســال  ،۲۰۰۴دادگاهــی در میــان ایتالیــا
بــرای رســیدگی بــه پرونــدهای مبنــی بــر پرداخــت رشــوه یــک
شــرکت معــروف آلمانــی بــه کشــور ایتالیــا بــه منظــور عقــد قــرارداد
در ایــن کشــور تشــکیل شــد .مدیــر ارشــد ایــن شــرکت موقــع حضــور
در دادگاه اظهــار داشــت " :بلــه .صحیــح اســت .مــا رشــوه پیشــنهاد
کردیــم .ســالیان ســال اســت کــه ایــن کار را انجــام میدهیــم ".بــه
دلیــل وجــود قوانیــن متعــددی در ایــن زمینــه در کشــور ایتالیــا،
قــرارداد شــرکت آلمانــی بــا ایــن کشــور فســخ شــد .طبــق اظهــارات
اخیــر مدیــر شــرکت آلمانــی ،محاســبات نشــان داده بیــش از یــک
میلیــارد دالر در ســال هــای اخیــر بــرای تغییــر ایــن فرهنــگ از
طریــق اقداماتــی ماننــد آمــوزش هزینــه شــده اســت .بــدون تردیــد،
تغییــر فرهنــگ ،بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه کــه رشــوه
خــواری بــه دفعــات متعــددی صــورت مــی گیــرد ،دشــوار اســت .لــذا
اقدامــات ایــن کشــورها نظیــر تشــکیل کنوانســیون هــا و کمیتههــای
مختلــف بــرای مقابلــه بــا ایــن ریســک بســیار ســتودنی بــوده و دال
بــر اهمیــت تقویــت فرهنــگ یــک سازمان/کشــور اســت.
میالد صادق نژادی ،دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان استاندارد

چگونه یک شرکت دیجیتال ،کل مدل مدیریتی خود را متحول کرد؟
مدل سازمانی مناسب برای دنیای پساز کووید۱۹-

شــرکت نــوآوری دیجیتــال  CI&Tرا در ســال  ۱۹۵۵و در ســالهای نخســت
انقــاب اینترنــت ،در شــهر کمپینــاس برزیــل بنیانگــذاری کردنــد .ایــن شــرکت،
ابتــدا کار خــود را بهعنــوان مشــاور توســعه نرمافــزار شــروع کــرد ،امــا گویــکاردی
میگویــد خیلــی زود تکامــل پیــدا کردنــد و وارد مشــارکت بــا شــرکتهای
تکنولــوژی برجســته در آمریــکا شــدند تــا شرکتشــان رشــد کنــد .ایــن کار
یــک موقعیــت رقابتــی قــوی بــرای آنهــا در بــازار برزیــل ایجــاد کــرد و راه را بــرای
همــکاری بــا شــرکتهای آمریکایــی همــوار کــرد.
یکــی از برجســتهترین جنبههــای ســفری کــه  CI&Tبهعنــوان یــک شــرکت
طــی کــرده ،تعهــد بنیانگــذاران  -کــه در رشــته مهندســی کامپیوتــر تحصیــل
کردهانــد -بهکارگیــری متدولوژیهــای قــوی در خدماتدهــی بــه مشــتری
و رشــد کســبوکار بــوده اســت .ایــن تعهــد در دهــه  ۹۰میــادی ،بــه معنــی
بهکارگیــری یــک فرآینــد یکپارچــه در اســتقرار نرمافــزار و ترکیــب متدولوژیهــای
روز مطابــق اســتاندارد صنعــت بــود کــه یــک نمونــه آن «مدل آبشــاری » دانشــگاه
کارنگــی ملــون بــود؛ مدلــی کــه در آن فعالیتهــای پــروژه بــه فازهــای خطــی
متوالــی تقســیمبندی میشــود و هــر فــاز بــه نتایــج فــاز قبلــی بســتگی دارد.
ایــن رویکــرد پیچیــده ،بهتریــن جایــگاه را بــرای  CI&Tدر آمریــکای التیــن بــه
ارمغــان آورد .در ســال  ،2006وقتــی آنهــا مشــاوره موفقــی برای شــرکت جانســون
انــد جانســون در برزیــل انجــام دادنــد ،بــرای اولیــن بــار وارد بــازار آمریــکا شــدند؛
توســعهای کــه موفقیتآمیــز بــود و فــروش جانســون اند جانســون ،در همان ســال،
از یــک میلیــون دالر بــه  6میلیــون دالر افزایــش یافــت و پــای شــرکت را بــه
کشــورهای دیگــر هــم بــاز کــرد.
ظهور چابکی
در ســال  ۲۰۰۶کــه شــرکت از یــک اســتارتآپ بــه یک شــرکت مشــاوره حرفهای
تبدیــل شــده بــود ،بنیانگــذاران کمکــم متوجــه شــدند تغییراتــی بنیادیــن در
صنعــت آنهــا درحــال رخ دادن اســت .در همــان ســال مالقاتی نســبتا غیرمحترمانه
بــا یکــی از معاونــان ارشــد شــرکت یاهــو داشــتند .ایــن فــرد کــه آمــده بــود تــا
 CI&Tرا بــرای مشــاوره ارزیابــی کنــد ،بــه آنهــا گفتــه بــود« :شــرکت و فرهنــگ
شــما را دوســت داریــم ،ولــی میبینیــم کــه از نظــر فنــی وحشــتناک هســتید.
میخواهیــم بــا شــما همــکاری کنیــم ،امــا فرآیندهــای شــما افتضــاح اســت».
معــاون ارشــد یاهــو بــرای اثبــات حــرف خــودش بنیانگــذاران  CI&Tرا بــه یــک
آزمایــش چهــار ماهــه بــا ایــن غــول اینترنتــی دعــوت کــرد و از تقســیم تیمهایــی
بــا کارکردهــای مختلــف و عملکــرد ســریع بیــن کمپینــاس و دفاتــر مرکــزی یاهو
در ســانیول ،کالیفرنیــا اســتفاده کرد.
قــرار بــود  CI&Tبــا متدولوژیهــای نوظهــور چابــک آشــنا شــود و بــا اینکــه
نتایــج آزمایــش درهــم بــود ،امــا کیفیــت برنامهریــزی بــاال بــود و اعضــای تیــم
مــدل جدیــد را دوســت داشــتند .بنیانگــذاران  CI&Tجــذب ایــن پیشــرفتها
شــدند و مثــل همیشــه شــروع بــه تحقیــق و مطالعــه آخریــن مقــاالت در مــورد
پیشــرفتهای تکنولــوژی کردنــد کــه بیشــتر آنهــا در مــورد تولیــد نــاب و چابــک
بــود .همانطــور کــه گان اشــاره کــرده بــود ،مــدل قبلــی بــرای یــک کارخانــه
نرمافــزاری کارآیــی خوبــی داشــت ،امــا بــرای ارائــه نــوآوری و خالقیــت یــک چیــز

موقتــی بــود.
ظــرف دو ســال و بــا ورود بــه آمریــکا ،جایــی کــه دیگــر مدلهــای جدیــد پیــاده
میشــدند ،بنیانگــذاران متقاعــد شــدند کــه دنیــای پیشــرفت بــه شــکل بــاال بــه
پاییــن و آبشــاری دیگــر مربــوط بــه گذشــته اســت و هســته فعالیــت خــود را بــه
ســوی بهکارگیــری چابکــی در مقیــاس بــزرگ تغییــر دادنــد.
گویــکاردی بــه یــاد مـیآورد« :نــگاه مــا متعصبانــه شــده بــود .تصمیــم گرفتیــم
دیگــر بــه شــکل آبشــاری کار نکنیــم و در عــوض چابکــی را در دســتور کار قــرار
دهیــم .ایــن اقــدام جســورانه جــواب داد .دنیــای بازاریابــی و تکنولــوژی بــه نقطــه
مشــترکی رســیده بــود .مشــتریان طرف حســاب ما فقــط مدیــران  ITنبودند ،بلکه
گفتوگــو بــا مدیــران عامــل و مدیــران ارشــد بازاریابــی را هــم شــروع کردیــم».
در اوایــل دهــه  CI&T ۲۰۱۰متحــول و بــه یکــی از موفقتریــن ارائهدهنــدگان
ســرویسهای چابــک تبدیــل شــد ،بهطــوری کــه «انجمــن بینالمللــی
حرفهایهــای برونســپاری» آن را یکــی از بهترینهــای دنیــا معرفــی کــرد .ایــن
شــرکت در ژانویــه  ۲۰۱۳حــدود  ۱۶۰۰کارمنــد داشــت کــه  ۸۹درصــد آنهــا در
برزیــل 2 ،درصــد در آمریــکا و  9درصــد در ســایر کشــورهای جهــان بودنــد.
دنیا دیجیتال میشود
در دهـ ه  ۲۰۱۰و وقتــی تکنولــوژی دیجیتــال بــه بخشــی از زندگی هــر روزه تبدیل
شــد ،دنیــای کسـبوکار بــه تکامــل خــود ادامــه داد .مشــتریان  CI&Tکه بیشــتر
آنهــا را شــرکتهای ســنتی مثــل تولیدکنندههــا و بانکهــا تشــکیل میدادنــد،
الزم بــود بیشــتر بــا تکنولــوژی خــو بگیرنــد و ســریعتر خــود را بــا چش ـمانداز
رقابتــی متغیــر وفــق دهنــد کــه ایــن یعنــی بــه دنبــال شــرکتهای تکنولــوژی
بــزرگ مثــل آمــازون و گــوگل باشــند تــا از فعالیتهــای مدیریتــی نوآورانــه آنهــا
درس بگیرند.
ایــن اتفــاق بــرای  CI&Tناســازگاری فزاینــده بیــن آنچه مشــتریان می خواســتند
و آنچــه آنهــا بیشــتر وقــت خــود را صــرف آن میکردنــد ،ایجــاد میکــرد .گان بــه
یــاد مــیآورد« :در ســالهای اول دهــه  2010مــدل نــاب /چابــک ،بهخوبــی از
ســازمان حمایــت مــی کــرد کــه دلیــل اصلــی آن اجــرای مــدل رهبــری نــاب قوی
و شایستهســاالری بــود کــه مــا در ســازمان ایجــاد کــرده بودیــم .بــا ایــن حــال
واضــح بــود کــه یــک چیــز جدیــد الزم اســت».
در ســال  ۲۰۱۷بنیانگــذاران  CI&Tبــا کتــاب «بــه ســرعت /رو بــه جلــو:
شــرکت خــود را بــرای آینــده متناسبســازی کنیــد» اثــر جولیــان برکینشــاو،
اســتاد اســتراتژی و کارآفرینــی مدرســه کسـبوکار لنــدن و ژونــاس ریدرســتریل،
نویســنده و متفکــر مدیریــت کــه مفهــوم ادهوکراســی ( )adhocracyرا توســعه
داد بــود ،آشــنا شــدند .ایــن مفهــوم اولین بــار در ســال  ۱۹۶۸و توســط وارن بنیس
و فیلیــپ اســاتر مطــرح شــد .ادهوکراســی نقطــه مقابــل بوروکراســی اســت و هــر
ســاختاری از ســازمان را دربرمیگیــرد کــه خطــوط بوروکراســی موجــود را بــرای
بهرهبــرداری از فرصتهــا و دســتیابی بــه نتایــج قطــع میکنــد.
کتــاب ســریع /رو بــه جلــو ،بــا یــک مقالــه بــا عنــوان «ادهوکراســی بــرای یــک
عصــر چابــک» کــه در فصلنامــه مککینــزی بــه چــاپ رســیده ،شــروع میشــود.
ایــن مقالــه ســندروم «رخــوت تحلیــل» در عصــر اینترنــت را شناســایی کــرده کــه
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میگویــد جم ـعآوری هــر چــه بیشــتر اطالعــات و ســوگیری آزمــوده نشــده بــه
ســوی شــواهد منطقــی و علمــی ،بــه بحــث و گفتوگوهــای بیپایــان منجــر
میشــود.
نویســندگان اشــاره کردهانــد کــه «ایــن آسیبشناســیها میتواننــد اثــر
زیــانآوری بــر عملکــرد شــرکتها داشــته باشــند ،بهطــوری کــه کیفیــت و
ســرعت تصمیمگیــری را پاییــن میآورنــد و بــرای ایجــاد یــک محیــط عملیاتــی
راکــد کــه در آن تفکــر شــهودی وجــود نــدارد خطــر ایجــاد میکننــد .در نتیجــه
بســیاری از شــرکتها دچــار ســکون میشــوند؛ حتــی وقتــی دنیــای اطــراف آنهــا
بــه ســرعت در حــال پیشــرفت اســت».
قوانین ادهوکراسی
بنیانگــذاران  CI&Tایــن جمــات را بــا همــه وجــود درک کردنــد .ادهوکراســی
آن دســته از مدلهــای کســبوکار را کــه ویژگیهــای زیــر را دارنــد ،متمایــز
میکنــد:
• عمل را نسبت به قدرت و دانش اولویت قرار میدهند.
• بــه جــای اینکــه بــه قوانیــن یــا جریــان ایدههــا پایبنــد باشــند ،یــک مشــکل یــا
فرصــت را ســازماندهی میکننــد.
• بــا آزمــون و خطــا تصمیمگیــری میکننــد ،نــه از طریــق سلســله مراتــب یــا
گفتوگــو.
• بــه افــراد بــا تعییــن اهــداف بلندمــدت انگیــزه میدهنــد ،نــه پاداشهــای
غریــزی یــا تکمیــل شــخصی یــک کار.
بهطــور خالصــه ،مفهــوم ادهوکراســی میگویــد بایــد از بوروکراســی دور شــد و بــه
ســوی روشــی ســیالتر و عملمحورتــر بــرای کار کــردن پیــش رفــت کــه ایــن
بــه تیــم  CI&Tمیخــورد .گویــکاردی توضیــح میدهــد« :نمیخواســتیم در
یــک ســاختار ســفت و ســخت گیــر کنیــم .ما یــک ســاختار ســیال میخواســتیم
کــه بتوانیــم بــا بــازار حرکــت کنیــم .مــا مدلــی را نیــاز داریــم کــه در آن تیمهــا
کارآفرینانــه و متمرکــز بــر فرصــت باشــند .همچنیــن مهــم اســت کــه رهبــری
ســازمانی را بیشــتر اجرایــی و بهطــور مســتقیم وارد تیمهــای مشــتری کنیــم».
گروهــی از مدیــران ارشــد ،بــرای اینکــه بداننــد چگونــه مفهــوم ادهوکراســی را در
شــرکت خــود پیــاده کننــد ،زمــان صــرف کردنــد و یکســری اصــول را شناســایی
کردنــد .ایــن اصــول بــر ســازماندهی فرصتهــا و دانســتن اینکــه ایــن فرصتهــا
زودگــذر هســتند ،ســرعت ضــروری اســت ،فعالیتها باید شــفاف باشــند ،مدیریت
بایــد ملمــوس باشــد و نظــارت و مدیریــت بایــد انعطافپذیــر باشــد ،مبتنــی
هســتند .گویــکاردی میگویــد« :ایــن روش فکــر کــردن ،همچنیــن تاکیدی اســت
بــر اینکــه برخــی فعالیتهــا هنــوز از قوانیــن رســمی (یــا همــان بوروکراســی) یــا
تحلیلهــای عمیــق (یــا همــان شایستهســاالری) منتفــع میشــوند .ایــن موضــوع
بــه مــا کمــک کــرد تــا مــدل ادهوکراســی خــود را در حوزههایــی کــه بیشــترین
نیــاز بــه آن وجــود دارد متمرکــز کنیــم -جایــی کــه واکنشپذیــری و چابکــی،
کلیــد کار اســت».
در مرکــز ایــن طــرح پیشــنهادی ،تغییــر ســاختار واحدهــای رشــد کــه با مشــتری
مواجــه هســتند قــرار داشــت .هــر کــدام از ایــن واحدهــا ،از دو یا ســه مدیــر اجرایی
و گــروه کوچکــی از مدیــران ارشــد تشــکیل شــدهاند کــه همگــی بــا مشــتری
ســروکار دارنــد و طراحــی آنهــا میان-کارکــردی اســت و از افــرادی تشــکیل شــده
کــه مهارتهــای مختلفــی دارنــد و بــا همــکاری هــم بــه حــل مشــکالت مشــتری
میپردازنــد.
ایــن یعنــی منحــل کــردن واحدهــا و بخشهــای کارشناســی و قــرار دادن ایــن
افــراد در واحدهــای رشــد .البتــه انجــام ایــن کار بــا نگرانیهــای زیــادی همــراه بود؛
بهویــژه اینکــه تفکیــک گروههــای متخصــص کــه عملکــرد خوبــی داشــتند ،بــا
ریســک همــراه بــود.
بــرای اینکــه ایــن امــکان وجــود داشــته باشــد کــه واحدهــای رشــد ،برنامههــای
جاهطلبانــه  CI&Tرا ارائــه کننــد ،رویکــرد جدیــدی نســبت بــه مدیریــت عملکرد
مــورد نیــاز بــود :یکــی از مدیــران میگویــد« :مــا نمیخواهیــم در تلــه بودجهبندی
گیــر کنیــم .شــرکت ،متدولــوژی ( OKRمخفــف اهــداف ،نتایــج کلیــدی) را بــا
تقلیــد از شــرکت گــوگل ،بــه کار گرفــت .ایــن مدیــر توضیــح میدهــد« :بــرای
هــر نفــر یــک هــدف بلندمــدت در نظــر گرفتیــم .بهعنــوان مثــال ،اگــر بخواهیــم
 CI&Tهــر ســال 25درصــد رشــد داشــته باشــد ،از هــر واحــد رشــد میخواهیــم
ســعی کنــد ایــن هــدف را دو برابــر در نظــر بگیــرد؛ یعنــی  50درصــد در هر ســال.
واضــح اســت کــه هیچکــس نمیتوانــد چنیــن هدفــی را محقــق کنــد؛ بــه همیــن
دلیــل اســت کــه نــام آن هــدف بلندمــدت اســت».

اجرای مدل مدیریتی جدید
در طــول ســالهای  2018و  ،2019روش جدیــد و آزمایشــی کار بــه تدریــج به کار
گرفتــه شــد .اول در برزیــل ،ســپس در آمریکا و آســیا .بخــش عمده آن بــه خوبی و
توســط افــرادی اجــرا شــد کــه بــرای حــس مســوولیتپذیری کــه بــه آنهــا واگــذار
شــده بــود ،ارزش قائــل بودنــد .امــا بــه هــر حــال ،کمبــود یک قــدرت رســمی برای
برخــی کارهــای اجرایــی حــس میشــد؛ بهویــژه از طــرف کســانی کــه حوزههــای
عملیاتــی اصلــی را مدیریــت میکردنــد و حــاال در تیمهایــی مشــغول بودنــد کــه
بــر مشــتری متمرکــز بــود .تغییــر نقــش تعــداد زیــادی از افــراد هــم چالشهــای
خــودش را داشــت .در برزیــل ،بیــش از  2هــزار نفــر از ســاختارهای افقــی جابهجــا
شــده بودنــد و بــه واحدهــای رشــد جدیــد منتقــل شــدند .جــای حــدود  100نفــر
در آمریــکا تغییــر کــرد و انتقــال ایــن افــراد بــه جاهــای درســت ،بــا چالشهــای
عملــی مواجــه بود.
در اوت  ،2019مشــخص شــد کــه بــا وجــود چالشهــای بزرگــی کــه ایــن تحــول
بنیــادی و جامــع بــه بــار آورده ،تعهــد بــه مــدل کسـبوکار جدیــد ،به ثمر رســیده
اســت CI&T .در پنــج ســال گذشــته ،رشــد ســاالنه  25درصــدی را ثبــت کــرده و
تحولــی کــه ایجــاد شــده ،هــم در داخــل ســازمان و هــم از ســوی مشــتریان مــورد
اســتقبال قــرار گرفتــه و رشــد نویــد بخشــی در ســالهای آتی مــورد انتظار اســت.
در ضمــن جولیــان برکینشــاو ،یکــی از نویســندگانی کــه الهامبخــش تحــول
دیجیتــال  CI&Tبــود ،هنــوز چیــزی در مــورد ایــن ســفر اعجابانگیــز
نمیدانســت تــا اینکــه کارولینــا ووزیــاک ،مدیــر وقــت اســتراتژی تحــول دیجیتال
شــرکت ،طرحــی نوشــت و بــه او اطــاع داد کــه «ادهوکراســی» ســازنده او چگونــه
بــه فلســفهای بــرای تحــول اخیــر شــرکت آنهــا کمــک کــرده اســت .ســپس آنهــا
بــه کمــک هــم ،مــوردکاوی تحــول  CI&Tرا مستندســازی کردنــد .پروفســور
برکینشــاو میگویــد« :یــک موضــوع کــه بهطــور خــاص مــن را در مــورد
بنیانگــذاران  CI&Tتحــت تاثیــر قــرار داد ،ایــن اســت کــه آنهــا آمــاده تکامــل
دائمــی شــدهاند .وقتــی شــرکت را تاســیس کردنــد ،بــه اســتفاده از مــدل ســنتی
آبشــاری متعهــد بودنــد و بــدون شــک ،بخشــی از دلیــل موفقیــت آنهــا ،پایبنــدی
بــه اصــول اساســی بــود .امــا وقتــی متوجــه شــدند دنیــای اطــراف آنهــا به ســرعت
درحــال تغییــر اســت ،خیلــی زود فهمیدنــد وقــت آن رســیده کــه الگــوی جدیدی
داشــته باشــند و آنقــدر شــجاعت داشــتند اصــول حاکــم را کنــار بگذارنــد و به یک
مــدل جدیــد و بنیــادی روی آورنــد».
جنبــه برجســته دیگــری از داســتان  CI&Tبــه کار بــردن ایــن روش در مقیــاس
بــزرگ اســت ،همانطــور کــه برکینشــاو میگویــد« :مطمئنــا ایــن نــوع تحــول
وقتــی در مقیــاس کوچــک یــا وقتــی بخواهیــد چنیــن مدلــی را از ابتــدای کارتــان
شــروع کنیــد ،خیلــی آســانتر اســت .امــا وقتــی بــه یــک ســازمان بالــغ و
تثبیتشــده تبدیــل شــدهاید ،وضــع فــرق دارد .وقتــی شــرکت بزرگــی هســتید،
قضیــه پیچیــده میشــود .اجــرای چنیــن چیــزی در شــرکتی با  3هــزار نیــرو واقعا
یــک دســتاورد بــزرگ اســت».
او میگویــد« :شــکی وجــود نــدارد کــه ادهوکراســی بهعنــوان یــک مفهــوم ،مدلــی
اســت کــه وقــت آن فرارســیده -نیــاز بــه غیرمتمرکزســازی بنیــادی ،شناســایی
فرصتهــای رشــد جدیــد و مشــتریمحوری تــا جــای ممکــن».
حــاال ایــن ســوال مطــرح میشــود :آیــا ادهوکراســی ،پایــان داســتان کس ـبوکار
اســت ،بهویــژه بــا توجــه بــه مناســب بــودن آن بــرای دنیــای پــس از کوویــد19 -
مطمئنــا ،دنیــای کار بــه شــکلی کــه امــروز میشناســیم ،بــا ظهــور اینترنــت و
نیروهــای پرقــدرت جهانیســازی کــه طــی یــک دهــه گذشــته یــا بیشــتر از آن،
مجبــور شــدهایم خــود را بــا آن وفــق دهیــم ،تغییــرات اساســی کــرده اســت و
قطعــا تکامــل آن بــه شــیوههایی کــه فعــا نمیتوانیــم آن را پیشبینــی کنیــم
ادامــه دارد.
بــه هــر حــال ،همانطــور کــه ادهوکراســی مشــخص کــرده ،هیــچ مــدل واحــدی
کــه بــرای همــه زمانهــا و ســازمانها مناســب باشــد وجــود ندارد .ســه نــوع اصلی
و متمایــز مــدل ســازمانی  -یعنــی بوروکراســی ،شایستهســاالری و ادهوکراســی-
همگــی دارای مزایــا و معایــب خودشــان هســتند کــه شــرکتها بایــد بــا توجــه به
شــرایط خودشــان ،مــدل مناســبی را انتخــاب کننــد و ایــن شــرایط دائمــا تغییــر
میکنــد .کلیــد کار بــرای کسـبوکارها ایــن اســت کــه خودشــان را متناســب بــا
آنهــا تغییــر دهند.
مترجم :مریم رضایی
منبع روابط عمومی امور بین الملل سازمان ملی استاندارد

کیفیت در ایاالت متحده امریکا
در اواخــر قــرن هجدهــم ،مهاجرنشــینان از حاکمــان اروپایــی جــدا شــدند
و ایــاالت متحــده مســتقل را ایجــاد کردنــد .اقتصــاد داخلــی توســط قوانیــن
حاکــم بــر حرکــت کاال در تجــارت بیــن ایالتــی هماهنــگ گردید .ایــن قوانین
از مشــکالت ذاتــی تــردد در مرزهــای ملــی ماننــد گذرنامــه ،دفاتــر گمرکــی،
عــوارض وارداتــی و غیــره ،کــه قــرن هــا کشــورهای اروپایــی را آزار مــی داد،
اجتنــاب کــرد .فقــدان چنیــن موانعــی باعــث شــد کــه ایــاالت متحــده بــازار
متحــد مشــترکی بــه وجــود آورد و تبدیــل آن را بــه ابــر قــدرت اقتصــادی
تســهیل کنــد .بــا صنعتی شــدن مســتعمرات ،آنهــا از مفهــوم صنعتگــری ،که
در زادگاه اروپایــی آنهــا حاکــم بــود ،پیــروی کردنــد .کارآمــوزان حرفــه ای یــاد
گرفتنــد تــا بــه عنــوان صنعتگــر کار کننــد .دســتیابی بــه کیفیــت از مهــارت
هــای اصلــی بــود کــه کار آمــوزان آن را مــی آموختنــد .نیروی عمــده تضمین
کیفیــت محصــول ،شــکل روســتایی جامعــه بود کــه صنعتگــر در آن بــه طور
مســتقیم بــا کاربــران روبــرو مــی شــد .در کارگاه های بــزرگ و کوچــک ،نوعی
بازرســی محصــول و ممیــزی فرآینــد ،توســط اســتادكار انجــام مــی شــد کــه
تضمیــن كننــده مناســب تــري بــراي کیفیــت بــه شــمار مــي رفــت .گاهــي
اســتادكار وظیفــه بازرســی را بــه یــک بــازرس واگــذار مــی نمــود .هنگامی که
انقــاب صنعتــی نیمــه قــرن نوزدهــم از اروپــا بــه ایــاالت متحــده صــادر شــد،
ايــاالت متحــده مجــددا ً از روش اروپــا پیــروی کــرد .بســیاری از صنعتگرهــا به
کارگــران کارخانــه تبدیــل شــدند و بســیاری از اســتادان ،سرپرســت کارخانــه
شــدند .کیفیــت ماننــد قبــل تضمیــن مــی گردیــد ،یعنــی توســط مهــارت
هــای اســتادان کــه بــا ممیــزی هــای نظارتــی یــا بازرســی بخــش هــا کامــل
مــی شــد .در اواخــر قــرن نوزدهــم بســیاری از شــرکت هــای اروپایــی از ســنت
اروپایــی بریدنــد و بــه سیســتم مدیریــت علمــی تیلــور گرویدنــد .مفهــوم پایه
ایــن سیســتم ،جــدا ســازی طــرح ریــزی ،از اجــرا بــود .ایــن جدایــی ،افزایــش
قابــل مالحظــه ای را در بهــره وری ،امــکان پذیــر ســاخت کــه نقــش عمــده
ای در تبدیــل ایــاالت متحــده بــه رهبــر بهــره وری در جهــان داشــت .صنعــت
امریــکا طــی جنگ جهانــی دوم ،با میــزان زیــادی از تولید محصــوالت نظامی،
کــه بســیاری از آنهــا از فنــاوری جدیــد و پیشــرفته اســتفاده کردنــد ،مواجــه
گردیــد ،امــا سیســتم اصلــي مدیریــت کیفیــت بــدون تغییــر باقــی مانــد.
هــر واحــدی مســئولیت خــود را اجــرا می کــرد و نتیجــه آن را در یــک زنجیره
متوالــی بــه واحــد بعــدی ارائــه مــی داد .در پایــان ،بازرســی و آزمــون ،خــوب و
بــد را از یکدیگــر مجــزا مــی کــرد .کارفرمايــان نظامــی ،تضمین کیفیــت خود
را عمدتـاً از طریــق بازرســی و آزمــون اضافــی تأمیــن مــی کردنــد .آنهــا مفهوم
الزامــی کــردن سیســتم کیفیــت بــرای پیمانــکاران را مدتــی طوالنــی پــس از
جنــگ جهانــی دوم بــه وجــود آوردنــد .بحــران کیفیــت امریــکا در پایــان دهه
 1970بــه ابعــاد عمــده ای رســیده بــود .ایــن بحــران توجــه قانونگــذاران و
مدیــران را بــه خــود جلــب کــرد و بــه نحــو برجســته ای توســط رســانه هــای
گروهــی منعکــس مــی گردیــد .طــی دهــه  ،1980تعــداد بســیاری از شــرکت
هــای اروپایــی ،ابتکاراتــی را بــرای برخــورد بــا بحران کیفیــت آغاز کردنــد .این
ابتــکارات بــه طــور عمــده بــر ســه راهبــرد بــه شــرح زیــر تمرکــز مــی کردند:
تشــویق :بعضــی مشــاوران راه حــل گســترده ای را مبنــی بــر تشــویق نیروی
کار بــه عــدم ارتکاب اشــتباه یعنی «درســت انجــام دادن کار در نخســتين بار»
پیشــنهاد کردنــد .ایــن رویکــرد ســاده انگارانــه بــرای مدیرانــی کــه ابتــدا فکــر
مــی کردنــد علــت اصلــی مشــکالت کیفیــت آنهــا ،بــی دقتــی و بــی توجهــی
نیــروی کار اســت ،بســیار قانــع کننــده بــود ،غافــل از اینکه در حقیقت بیشــتر
مشــکالت کیفیــت در فرآیندهــای مدیریتــی و فنــاوری ریشــه داشــتند .ایــن
رویکــرد بــه وقــت خــود و پــس از اینکــه تفرقــه هــای بســیاری ایجــاد کــرد،
کنار گذاشــته شــد.
آمــوزش در روش هــای آمــاری :تعــداد بســیاری از شــرکت هــای امریکایــی
طــی دهــه  ،1980آمــوزش کارکنــان خــود را در کاربــرد روشــهای آمــاری
بــرای حــل مشــکالت کیفیــت در دســتور کار خــود قــرار دادنــد .بــرای ایــن
آمــوزش هــا ،اصطــاح «کنتــرل فرآینــد آمــاری» ابــزار مفیــدی بــود .آمــوزش
قبــل از اینکــه مشــکالت کیفیتــی خــود را شناســایی و اهــداف کیفیتــی خود
را تعریــف کــرده باشــند ،انجــام مــی شــد .در حقيقت ،کارکنــان قبــل از اینکه
بیمــاری هــا شناســایی شــده باشــند ،در مــورد درمــان ها آمــوزش مــی دیدند.
بهبــود پــروژه بــه پــروژه :یــک شــرکت مشــاوره ای ،یعنــی مؤسســه جــوران،

مجموعــه ای نــوار ویدیویــی بــا عنــوان «جــوران و بهبــود کیفیــت» را تهیــه و
منتشــر کــرد .ایــن نوارهــا توســط شــرکت هــای بســیاری آزمایــش شــدند و
بعضــی از آنهــا بهبودهــای قابــل توجــه کیفیتــی بــه دســت آوردنــد ،در حالــی
کــه بعضــی دیگــر موفقیتــی نداشــتند .متغیــر تعییــن کننــده در ایــن زمینه،
میــزان رهبــری شــخصی توســط مدیــران ارشــد بــود .در پایــان دهــه ،1980
فرآینــد بهبــود تشــریح شــده در آن نوارهــای ویدیویــی بــه صورت الگــوی پایه
درآمــد و اکثــر شــرکت هــا آن را مــورد اســتفاده قــرار دادنــد.
در بازاندیشــی ،ابتکارهــای کیفیتــی دهــه  1980بســیار دلســرد کننــده بودند
و اکثــر آنهــا بــه هــدف خــود نرســیدند .بعضــی از آنهــا نتایــج منفــی تولیــد
کردنــد ،بــه ایــن نحــو کــه شــرکت هــا ،ســال هــای متعــدد پیشــرفت هــای
بالقــوه را از دســت دادنــد .علــت نتایــج ضعــف بیشــتر بــه انتخــاب ضعیــف
راهبردهــا و اجــرای ضعیــف راهبردهــای معتبــر بــر مــی گــردد .ایــن وضعیت
بــه نوبــه خــود از محدودیــت هــای رهبــری توســط مدیــران ارشــد ،کــه فاقــد
آمــوزش و تجربــه در مدیریــت کیفیــت بودنــد ،نشــأت مــی گیــرد .بــه نظــر
بعضــی ناظــران ،بيشــتر تجربــه هــاي آموخته شــده طــی دهــه  1980مربوط
بــه کارهایــی بودنــد کــه نبایــد انجــام مــی شــدند .تــا دهــه  ،1980آینــده
ایــاالت متحــده تیــره و تــار بود .شــرکت هــای ژاپنــی با موفقیــت ،بــازار امریکا
را بــا محصوالتــی کــه کیفیــت و ارزش برتــری داشــتند ،تســخیر کــرده بودند.
برداشــت جامعــه نیــز بــه نیرویــی تبدیــل شــده بــود کــه بــه آن شــرکت های
امریکایــی کــه در ابــراز واکنــش کنــد بودنــد ،زیــان بیشــتری وارد مــی کــرد
جایــزه ملــی مالکــوم بالدریــج در ســال  1987در آمریــکا بوجود آمد .بــه وجود
آورنــدگان آن گروهــی از صاحبــان صنایع ،مشــاوران و عالمانی بودنــد که درک
درســت و عمیقــی از مدیریــت کیفیــت جامــع داشــتند .ایــن جایــزه اهــداف
زیــر را دنبــال مــی کــرد:
کمک به بهبود عملکرد وتوانایی ها
تسهیل انتقال و تبادل بهترین عملکردها بین سازمان های امریکایی
اســتفاده از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای درک و مدیریــت عملکــرد ،برنامــه
ریــزی ،آمــوزش و ارزشــیابی .
در اوایــل دهــه  ،1990بعضــی نیروهــای پــر قــدرت بــرای تقويــت بهبــود،
بــا یکدیگــر متحــد شــدند .بحــران فزاینــده کیفیــت ،همچنیــن رشــد جوایــز
کیفیــت ،بــه ویــژه جایــزه ملــی کیفیــت مالکــوم بالدریــج ،آگاهــی از موضــوع
را افزایــش داده بــود .خــود ارزیابــی در مقایســه بــا معیارهــای بالدریــج بــه
بســیاری از شــرکت هــا در شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف خــود کمــک کرد.
نتایــج بدســت آمــده توســط شــرکت هــای نمونــه ،تمایــل بــرای رســیدن بــه
نتایــج مشــابه را برانگیخــت .شــرکت هــای نمونــه از تأمیــن کننــدگان خــود
خواســتار کیفیــت بهتــر بودنــد و تأمیــن کننــده هــا ایــن خواســته هــا را در
کل زنجیــره عرضــه تســری دادنــد .تعــداد تأمیــن کننــده هــا کاهــش یافــت و
آزمــون عمــده بــرای بقــای تأمیــن کننــده ،دســتیابی به کیفیــت جهانــی بود.
نیــروی رو بــه رشــد دیگــر ،پیشــرفت فزاینــده مدیــران ارشــد امریکایــی بــود
کــه طــی چندیــن دهــه از کارکــرد کیفیــت فاصله گرفتــه و مدیریــت کیفیت
را بــه مدیــران کیفیــت خــود واگــذار کــرده بودنــد .در نتیجــه ،مدیــران ارشــد
بــه معنــای واقعــی از نحــوه مدیریــت کیفیــت بــی اطــاع بودنــد .هنگامــی
کــه بحــران کیفیــت عمیــق تــر شــد ،مدیــران ارشــد ناچــار بــه اقــدام شــدند.
ابتــدا ،ناآگاهــی آنهــا بــه انتخــاب راهبــرد هــای ضعیــف منتهــی گردیــد ،امــا
هنگامــی کــه بــا مدیریت کیفیــت آشــنا شــدند ،ناآگاهی آنهــا خاتمــه یافت و
از اشــتباهات خــود و همچنیــن از شــرکت های نمونــه ،درس هایــی آموختند.
امــا هنــوز نیــروی قدرتمنــدی باقــی مانده اســت ،یعنی تشــویق بــرای «خرید
کاالی امریکایــی» .بیشــتر امریکایــی هــا ترجیــح مــی دهنــد کــه در شــرایط
یکســان کاالی امریکایــی بخرنــد .طــی دهــه  1960و  1970ســایر مســائل
برابــر نبودنــد ،در نتیجــه ،تبلیــغ بــرای خرید جنــس امریکایی مقهــور کیفیت
و ارزش باالتــر محصــوالت ژاپنــی شــد .نیــروی دیگــری کــه ســطح بــاالی
کیفیــت را تشــویق مــی کــرد ،افزایــش اهمیــت کیفیــت در ذهــن مردم بــود .
ايالــت متحــده امريــكا ،ســري اســتاندارد هــاي  ISO9000را تحــت ســري
 Q9000بــكار گرفــت .در انگلســتان ايــن اســتاندارد تحــت نــام  BS5750و
در جامعــه اروپــا بــا نــام  EN29000شــناخته مــي شــوند.
منبع :کتاب تاریخ کیفیت ایران؛عباس سقایی
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معرفیسازمانهایحامینهضتکیفیت
در این بخش میخوانید :
>>>> شرکت صنایع شیر ایران
>>>> گروه مپنا

اقدامات و عملکرد نخستین شرکت لبنی ایران بررسی شد:

صنایع شیر ایران(پگاه)؛ پرچمدار حوزه کیفیت و سالمت عمومی
مصــرف و فرهنــگ اســتفاده از لبنیــات ،ترویــج مصــرف دوغ در ایــران و
توزیــع شــیر مــدارس را در کارنامــه خــود دارد.
هــم اکنــون پــگاه بــا حــدود 128هــزار فروشــگاه در سراســر ایــران
ارتبــاط مســتقیم و حضــور کاالیــی دارد تــا اهمیــت ایــن شــرکت در
صنعــت غــذای ایــران عیانتــر شــود.
تنوع محصوالت؛ از شیشه شیرقدیمی تا پروتئین ورزشی
در شــرکت صنایــع شــیر ایــران تولیــد بیــش از  ۸۰۰قلــم کاال تولیــد
میشــود کــه انــواع شــیرهای پاســتوریزه ،فراپاســتوریزه  ESLو
اســتریلیزه  UHTســاده و طعــم دار جــزو مطــرح تریــن آنهاســت.
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توسعه محصوالت فراسودمند رویکرد همیشگی پگاه است
پــگاه تنهــا نماینــده فدراســیون بیــن المللــی شــیر ( )IDFکشــور در
ســازمان جهانــی دامپزشــکی ( )OIEاســت
شــرکت صنایــع شــیر ایران(پــگاه) ،بــر اســاس میــزان فــروش13 ،ســال
جــزو صــد شــرکت برتــر ایــران بــوده و بــه عنــوان تنهــا دارنــده ۶۵
نشــان ایمنــی و ســامت از ســازمان غــذا و دارو ،مطــرح اســت .ایــن امــر
تاییــدی اســت بــر ســامت محــوری پــگاه در طــول  7دهــه فعالیــت
خــود کــه همــواره در خدمــت بهبــود ســامت جامعــه اســت.
توجــه بــه ارتقــای ســامتی در کشــور بــا تولیــد محصــوالت ســامت
محــور ،در اولویــت شــرکت  66ســاله صنایــع شــیر ایــران (پــگاه) بــوده
و نــام ایــن شــرکت را بــه عنــوان اولیــن و بزرگتریــن شــرکت لبنــی
در ایــران و خاورمیانــه مطــرح کــرده اســت .ایــن شــرکت بارهــا رتبــه
اول صنایــع غذایــی کشــور بــوده و در بیــن صــد شــرکت برتــر ایــران
درخشــیده اســت.
پــگاه در حــوزه کیفیــت نیــز نقــش رهبــری در صنایــع لبنــی را ایفــا کرده
و اولینهــای بســیاری داشــته اســت .توســعه محصــوالت فراســودمند
رویکــرد مهمــی بــرای تولیــد محصــوالت در شــرکتهای تابعــه صنایــع
شــیر ایران(پــگاه) اســت .چــرا کــه ایــن شــرکت بــا  17کارخانــه تولیــدی
لبنــی و حــدود  11هــزار نفــر پرســنل در  13اســتان ایــران همــواره یکــی
از شــرکتهای مهــم در بهبــود ســطح کیفــی و غذایــی مــردم ایــران
بــوده اســت و دســتاوردهای بزرگــی چــون خودکفایــی پنیــر ،توســعه

انــواع ماس ـتهای قالبــی ،همــزده ،چکیــده و طع ـمدار انــواع پنیرهــای
یــواف ،پنیــر ســفید ایرانــی ،بلغــاری ،یونانــی ،لیقوانــی ،پنیــر پیتــزا،
انــواع پنیرهــای پروســس ،کشــکاوال ،کبابــی ،الکتیکــی ،شــهری،
خامـهای ،لبنــه و ..انــواع کرههــای معمولــی ،الکتیکــی و اســپرید و انــواع
خامههــای پاســتوریزه ،فراپاســتوریزه  ESLو اســتریلیزه  UHTســاده
و طع ـمدار از جملــه تولیــدات پــگاه در کارخانــه هــای مختلــف اســت.
از دیگــر محصــوالت مــی تــوان بــه انــواع دوغهــای پاســتوریزه گازدار و
بــدون گاز انــواع کشــک ،آب میوههــا ،نکتارهــا و نوشــیدنیهای میــوهای
(برنــد پدیده،رادلــر و الویــن) و شیرخشــک نــوزاد اشــاره داشــت.
امــا شــاید یکــی از خاصتریــن تولیــدات ایــن شــرکت را بتــوان انــواع
محصــوالت پــودری ایــن شــرکت دانســت کــه در دســته بنــدی پــودر
شــیرکاکائو ،کافــی میکــس  ، 3in1کافــی میکــس بــدون شــکر 2در، 1
کاپوچینــو ،شــکالت داغ ( هــات چاکلــت) و انــواع پودرهــای آمــاده کیــک
در طعمهــای مختلــف بــه مصــرف خانوارهــا میرســد.
انــواع محصــوالت پــودری ورزشــی و پودرهــای صنعتــی شــامل شــیر
خشــک اســکیم ،شــیر خشــک پرچــرب ،شیرخشــک اینســتانت ،شــیر
خشــک  ، Fat filledکنســانتره پروتئیــن شــیر ،کنســانتره پروتئیــن آب
پنیــر ،کازئینــات ســدیم ،پــودر آب پنیــر ،پــودر پرمیــت ،پــودر آب پنیــر

دمینــرال ،پودرهــای شــیر خشــک بــا پروتئینهــای مختلــف و ....هــم
دیگــر محصــوالت ایــن شــرکت اســت.
نخستینهای پگاه در حوزه کیفیت
شــرکت صنایــع شــیر ایــران ،در راســتای همــکاری بــا ســازمان غــذا و
دارو ،نقــش مهمــی در خصــوص نحــوه اخــذ و کســب نشــان ایمنــی
و ســامت دارد و درکار گــروه هــای کارشناســی ســازمانها و ادارات
نظارتــی و انجمنهــای مرتبــط بــا صنایــع غذایــی از قبیــل ســازمان
ملــی اســتاندارد ،ادارات نظــارت بــر مــواد غذایــی وزرات بهداشــت و
درمــان ،ســازمان دامپزشــکی کشــور ،انجمــن صنایــع غذایــی ،انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران ،انجمــن صنایــع لبنــی ایــران حضــوری فعــال
دارد.
برخی از نخستین های این شرکت در حوزه کیفیت :
آزمایشــگاه آکرودیتــه و همــکار ســازمان ملــی اســتاندارد و ســازمان غــذا
و دارو در مــواد غذایــی
خریــد و نصــب دســتگاه ســنجش ســریع بــار میکروبــی بــرای اولیــن بــار
در کشــور (ســال )1380
تنهــا نماینــده فدراســیون بیــن المللــی شــیر ( )IDFدر ســازمان جهانــی
دامپزشــکی ( )OIEدر کشور
تنهــا شــرکت لبنــی بــا مشــارکت حــدود  130اســتاندارد ملــی و 7
اســتاندارد بیــن المللــی در ســطح کشــور
تحقیــق بــر باکتریهــای پروبیوتیــک بــا هــدف تولیــد محصــوالت
فراســودمند در شــرکت صنایــع شــیر ایــران (پــگاه تهــران) و بــرای اولیــن
بــار در کشــور در ســال 1378
افتخارات حوزه کیفیت:
کيفيــت هميشــه يکــي از ارکان مهــم و قابــل توجــه شــرکت صنایــع
شــیر ایــران بــوده اســت و ایــن امــر مســتلزم برنامهريــزي مناســب
بــراي کنتــرل و ارزيابــي مــداوم منطبــق بــا شــاخص جهانــی اســت.پگاه
بــا رعایــت باالتریــن اســتاندارهای کیفــی بعنــوان الگویــی شــاخص در
صنعــت لبنیــات کشــور مطــرح اســت و کســب افتخــارات متعــدد در
حــوزه کیفیــت ایــن امــر را تائیــد میکنــد.
برنامــه ریــزی و اســتقرار سیســتمهای مدیریتــی بیــن المللــی از قبیــل
ISO 9001,ISO14001,OHSAS 18001 , ISO 50001,
 ISO 22000در کلیــه شــرکتهای تابعــه
ایجــاد زیــر ســاختهای فنــی و بهداشــتی و تکنولوژیکــی بــه منظــور
توســعه صــادرات محصــوالت بــه کشــورهای اوراســیا بــا رویکــرد اســتقرار
و اخذکــد  IRدر شــرکتهای پــگاه تهــران ،فــارس ،گلپایــگان ،اصفهــان،
آذربایجــان شــرقی و غربــی ،خراســان ،همــدان ،گلســتان ،کرمــان،
لرســتان ،شــهرکرد
راه انــدازی تجهیــزات تعییــن بــار میکروبــی ســریع باکتــو اســکن بــرای
نخســتین بــار در کشــور در  5شــرکت
تنهــا شــرکت لبنــی دارای  12نشــان و تندیــس نمونــه کشــوری از
ســازمان ملــی اســتاندارد از ســال  81تــا کنــون
دارنده بیش از  60نشان و تندیس استانی از سازمان ملی استاندارد
حضــور فعــال در کمیتــه هــای تخصصــی  IDFفدراســیون بیــن المللــی
شــیر از ســال ( 1372حضــور در  10کمیتــه دائمــی فدراســیون بیــن
المللــی شــیر)
دریافــت  65نشــان ملــی ایمنــی و ســامت محصــول (ســیب ســبز) از
ســازمان غــذا و دارو
اخــذ  15نشــان و درجــه  Aدر حــوزه اســتقرار الزامــات  PRP,sو
سیســتم  GMPدر شــرکتهای تابعــه از ســوی ادارات غــذا و دارو
دســتیابی بــه کریــدور ســبز صــادرات محصــوالت بــه کشــور روســیه
توســط شــرکتهای پــگاه تهــران ،اصفهــان ،فــارس ،گلپایــگان
دریافــت  233پروانــه کاربــرد نشــان اســتاندارد ملــی از ســوی ســازمان
ملــی اســتاندارد

دریافــت  1007پروانــه ســاخت محصــوالت متنــوع بــر اســاس رویکــرد
رضایتمنــدی مشــتریان
اســتقرار  16سیســتم مدیریــت کیفیــت ISO 9001در شــرکتهای
تابعــه
اســتقرار  14سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی  ISO 14001در
شــرکتهای تابعــه
اســتقرار  14سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی  ISO 14001در
شــرکتهای تابعــه
اســتقرار  13سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی ISO18001
در شــرکتهای تابعــه
اســتقرار  14سیســتم مدیریــت ایمنــی مــواد غذایــی  ISO 22000در
شــرکتهای تابعــه
اســتقرار  15سیســتم مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاهها ISO 17025
در شــرکتهای تابعــه
اخذ  14نشان حالل توسط شرکتهای تابعه
کســب  13نشــان واحــد نمونــه کشــوری اســتاندارد توســط شــرکتهای
تا بعه
کســب  34مــورد نشــان واحــد نمونــه اســتانی اســتاندارد توســط
شــرکتهای تابعــه
کســب  9نشــان کشــوری مدیــر کیفیــت نمونــه کشــوری از ســوی
ســازمان غــذا و دارو
 14لــوح صنعــت ســبز در شــرکتهای تابعــه از ســوی ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت
استقرار  14سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
اســتقرار  7سیســتم مدیریــت انــرژی  ISO 50001در شــرکتهای
تابعــه
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استاندارد  ISO/TS 22163یا  IRISدر ایران
استاندارد  ISO/TS 22163یا  IRISچیست؟
ب و کار تخصصــی در صنعــت
 IRISاولیــن اســتاندارد مدیریــت کســ 
حملونقــل ریلــی محســوب میشــود .در پــی تصمیــم اتحادیــه اروپایــی
بــرای آزاد ســازی حمــل ونقــل ریلــی ،زنجیــره تامیــن صنعــت راه آهــن
در اروپــا بــا چالــش بزرگــی رو بــرو گردیــد .محدودیــت هــای بــی نظیــر
تطابــق بــا الزامــات کشــور هــای مختلــف در رابطــه بــا تجهیــزات را آهــن
،انطبــاق بــا خطــوط مســیر هــای بیــن قــاره ای و رعایــت الزامــات
ســختگیرانه ایمنــی و مقــررات گوناگــون دولتــی ســبب گردیــد نهایتـاَ در
ســال  ، 2005گــروه  IRISبــه عنــوان یــک گــروه  UNIFEبــا هــدف
تأمیــن کیفیــت باالتــر در صنعــت حمــل و نقــل ریلــی تأســیس شــود.
ایــن امــر بــه منظــور تقویــت رقابــت فراملیتــی بــود تــا تمامــی تامیــن
کننــدگان بتوانــد خــود را بــه ســطح كیفیــت مــورد تاییــد در ســطح
جهانــی بــرای ایــن صنعــت برســاند.
ایــن اســتاندارد بــرای ارتقــاء ســطح کیفیــت عملیــات در صنایــع وابســته
بــه راه آهــن از طــرف (European Association for the
 )Railway Supply Industryاز نیمــه دوم ســال  2006بــرای
صنایــع وابســته بــه صنعــت راه آهــن الزم االجــرا گردیــد .دامنــه کاربــرد
ایــن اســتاندارد شــامل کلیــه صنایــع در زنجیــره تامیــن صنایــع ریلــی
میباشــد.
( )ISO/TS 22163یــک گواهینامــه معتبــر متــداول بیــن المللــی
میباشــد کــه بــه رســمیت شــناخته شــده  ،صحــه گــذاری و اجــرا
گردیــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت ایــن اســتاندارد در ســال ۲۰۰۹
بــهروزآوری شــده و در کشــورهای مختلــف بــا اســتقبال گســتردهای
مواجــه شــده اســت.
هــدف  IRISتوســعه و اجــرای یــک سیســتم یکپارچــه جهانــی بــرای
ارزیابــی شــرکتهای تامیــن کننــده صنعــت ریلــی بــا رویــه ای یکنواخــت،
زبــان واحــد و همچنیــن دســتورالعمل هــای ارزیابــی و معیارهــای
پذیــرش مشــخص در ممیــزی هــا اســت کــه ســطح شــفافیت باالیــی
را در کل زنجیــره تأمیــن صنعــت ریلــی ایجــاد مــی کنــد .بــرای ایــن
منظــور سیســتم  IRISالزامــات مرتبــط را در محتــوا ،رویــه هــا و ارزیابی
ممیــزی هــا و همچنیــن مشــخصات مــورد نیــاز بــرای ســازمان هــای
صــدور گواهینامــه و ممیــزان را تعریــف کــرده اســت و کلیــه نهادهــای
صــدور گواهینامــه بایــد مطابــق بــا اســتاندارد 17021ISO / :2015
 IECو مــورد تأییــد  IRISبــا مجــوز رســمی باشــند.
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معرفی گروه مپنا در بخش حمل و نقل ریلی
ورود گــروه مپنــا بــه صنعــت حمــل و نقــل ریلــی هــم راســتا بــا ضــرورت
برنامــه کالن اقتصــادی کشــور در توســعه زیرســاختی و فراگیــر ایــن
صنعــت در ایــران صــورت پذیرفــت .رویــدادی کــه در ســایر صنایــع از
قبیــل نفــت و گاز نیــز بــا همیــن رویکــرد و بــا ســرمایهگذاریهای
کالن چنــد بعــدی صــورت گرفتــه اســت .میــزان ســرمایهگذاری در
چنیــن ابعــادی ،نشــان از رشــد تقاضــای آتــی در ایــن عرصــه و ضــرورت
انجــام اقدامــات زیربنایــی جهــت شــکوفایی ایــن صنعــت را نشــان مــی
دهــد.
در پاســخ بــه ایــن سیاســتهای کالن کشــور در توســعه شــبکه و نــاوگان
ریلــی  ،گــروه مپنــا بــا تکیــه بــر تجــارب و ســوابق خــود بــا رویکــردی
دوراندیشــانه بــرای حضــور در ایــن صنعــت قــدم برداشــت و اینــک پــس
از گذشــت کوتــاه زمانــی ،بــه یکــی از فعــاالن جــدی و مطــرح ایــن حــوزه
تبدیــل شــده اســت .در حــال حاضــر فعالیــت بخــش ریلــی مپنــا ،بــازار
داخــل کشــور اســت کــه بــا رشــد خــود در آینــده ،وارد بازارهــای هــدف
خــارج از کشــور نیــز خواهــد شــد.
چشــم انــداز تعریــف شــده در گــروه مپنــا « کســب جایــگاه برتــر در
صنعــت حمــل و نقــل ریلــی کشــور و دســت یابــی بــه حداکثــر ســهم
بــازار داخلــی و کســب ســهم قابــل قبولــی از بازارهــای منطقــه ای »
تعریــف شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن راهبــرد معاونــت سیســتمها
و کیفیــت گــروه مپنــا بــه همراهــی شــرکت "مهندســی و ســاخت
لکوموتیــو مپنا"اقــدام بــه پیــاده ســازی اســتاندارد  IRISبــرای کارخانــه
تولیــد انــواع لکوموتیــو و واگــن کــرده و پــس از ســه ســال فعالیــت
مســتمر در حــوزۀ حمــل و نقــل ریلــی و حرکــت در مســیر پیادهســازی
الزامــات اســتاندارد  ،IRISدر بخــش ریلــی ،کارخانــه لکوموتیوســازی و
معاونــت سیســتمها و کیفیــت شــرکت مپنــا ،ممیــزی جهــت صــدور
گواهینامــه شــرکت گــروه مپنــا و شــرکت مهندســی و ســاخت لکوموتیــو
مپنــا تــا مهرمــاه  1395انجــام شــدممیزی صــدور گواهینامــه را شــرکت
"تــوف نــورد" آلمــان بــا حضــور ممیزانــی از کشــورهای آلمــان و ترکیــه
برگــزار کــرد تــا الزامــات ایــن اســتاندارد در سیســتم مدیریــت کســب و
کار در صنایــع حمــل و نقــل ریلــی احــراز گــردد .بدیــن ترتیــب گــروه
مپنــا بــه عنــوان نخســتین شـ ِ
ـرکت فعــال در دامنــۀ کاربــرد طراحــی و
ســاخت لکوموتیــو ،بــوژی و واگــن در ایــران ،ممیــزی و بــا کســب امتیــاز
"خــوب" موفــق بــه اخــذ گواهینامــه مذکــور شــد.ممیزی هــای مراقبتــی
هــر ســاله برگــزار و رونــد امتیــاز گــروه مپنــا هرســاله بهبــود یافتــه
اســت .آخریــن ممیــزی مراقبتــی نیــز در ســال  99و بــا تمهیــدات در
نظــر گرفتــه شــده بــرای شــرایط کرونــا بــه صــورت حضــوری و همچنیــن
اســتفاده از بســترهای امــن اینترنتــی انجــام گردیــد .ایــن موفقیــت
مرهــون تــاش و مســاعدت مدیریــت ارشــد و همــکاران بخــش حمــل
و نقــل ریلــی ،شــرکت مهندســی و ســاخت لکوموتیــو مپنــا و معاونــت
سیســتمها و کیفیــت شــرکت مپنــا در زمــان فرآینــد ممیــزی اســت کــه
بــا پاســخگویی مناســب بــه ممیزیــن خارجــی محقــق شــد.

 افزایــش اطالعــات قابــل اطمینــان و صحیــح راجــع بــه ســازندگان تجهیزاتو ســهولت دسترســی بــه آنها
 ایجــاد وضعیــت برنــده – برنــده بــرای ســازندگان تجهیــزات و ایجــادکننــدگان سیســتم
 ارتقا در کیفیت کل زنجیره تولید فراهـمآوری فرصتــی مناســب بــرای حضــور در صحنــه رقابتــی بینالمللــیاز طریــق ثبــت و تاییــد در بانــک اطالعاتــی جهانــیIRIS
 کاهــش هزینــه هــا در زنجیــره تولیــد بــا تثبيــت فرايندهــاي بهينــه تــر وموثرتــر

نکات و تفاوت های بارز استاندارد IRIS
هــدف اصلــی ایــن اســتاندارد تخصصــی ایــن اســت کــه از طریــق بهبــود
مســتمر کیفیــت فرآیندهــا و محصــوالت را بــا تاکیــد بــر پیشــگیری از خطــا
و کاهــش خرابــی هــا در زنجیــره تأمیــن فراهــم میســازد.
مبنــا و پایــه اســتاندارد  )IRIS (ISO/TS 22163بــر اســاس الزامــات
اســتاندارد ISO 9001:2015میباشــد از ویژگیهــای بــارز آن توجــه
ویــژه بــه الزاماتــی اســت کــه بکارگیــری آنهــا در صنعــت راه آهــن حائــز
اهمیــت زیــادی اســت و در ســایر اســتانداردهای مدیریتــی کمتــر بــه
آنهــا توجــه شــده اســت .ایــن الزامــات شــامل مباحثــی ماننــد مدیریــت
پــروژه ،قابلیــت اطمینــان ،قابلیــت دسترســی ،قابلیــت نگهــداری ،ایمنــی،
هزینههــای چرخــه عمــر ( ،)Life Cycle Costمدیریــت زنجیــره تأمیــن،
مدیریت دانش ،مدیریت خدمات پس از فروش و  ...میگردد.
بــه دلیــل شــباهت صنعــت راه آهــن بــا صنلیــع هوایــی وصنایــع خــودرو،
بخشــهای از الزامــات اســتاندارد  AS9100و اســتانداردISO/TS 16949
اقتبــاس شــده اســت.
ضمنــاَ بدلیــل اهمیــت فعالیتهــای پــروژهای در صنایــع راهآهــن ،در
اســتاندارد )IRIS (ISO/TS 22163الزامــات ویــژهای بــرای مدیریــت
پــروژه معرفــی شــده اســت .نکتــه جالــب توجــه در الزامــات مدیریــت پــروژه
آنســت کــه کام ـ َ
ا منطبــق بــر اســتاندارد شــناخته شــده  PMBOKو بــر
اســاس همــان حــوزه هــای مدیریــت دانشــی  10گانــه بنــا شــده اســت.
ضرورت پیاده سازی استاندارد در ایران
امــروزه بســیاری از شــاخصهای توســعهیافتگی هــر کشــور بــه بخــش
حملونقـ�ل وابسـ�ته اسـ�ت بـ�ا توجـ�ه بـ�ه حضـ�ور فعـ�ال شـ�رکت هـ�ا ی �Al
 stom , Bombardier , Siemensدر راه آهــن ایــران و بــا توجــه
بــه شــروع پیــاده ســازی و بومــی ســازی  )IRIS (ISO/TS 22163در
راه آهــن ایــران و همچنیــن عــدم وجــود مــاک هــای معتبــر بــرای ارزیابــی
پیمانــکاران  ،بــی شــک درآینــده نزدیــک پیــاده ســازی و اخــذ گواهینامــه
 )IRIS (ISO/TS 22163بــرای پیمانــکاران الزامــی خواهــد شــد و بــه
مالکــی جهــت ارزیابــی آنهــا تبدیــل میگــردد .نتیجــه ارزیابــی بــر مبنــای
ایــن اســتاندارد  ،رتبــه بنــدی شــده و وضعیــت ســازمان را صــرف نظــر از رد
یــا قبــول مشــخص مینمایــد .الزم بــه ذکــر اســت شــرکت مپنــا از معــدود
شــرکتهای منطقــه خاورمیانــه اســت کــه موفــق بــه اخــذ ایــن اســتاندارد
کیفیتــی گردیــده اســت و ایــن موفقیــت در بانــک اطالعاتــی ســایت رســمی
ایــن اســتاندارد بــه نشــانی  www.iris-rail.orgقابــل دسترســی اســت.
فواید اجرا و استقرار استاندارد ) IRIS (ISO/TS 22163
 افزایش کیفیت محصوالت و فرآیندها در زنجیره تأمین افزایش ایمنی درحملو نقل ریلی -کاهش هزینه های ناشی ازحوادث ریلی ارزیابی و تایید سازندگان تجهیزات ریلی و اثربخشتر شدن آن -کاهش هزینهها در تمامی اعضاء زنجیره تأمین

نتیجه گیری
صنایــع حملونقــل ریلــی بهعنــوان ایمنتریــن ،کممصرفتریــن،
پاکتریــن و اشــتغالزاترین روش حملونقــل در مقایســه بــا روشهــای
دیگــر از اهمیــت چشــمگیری در آینــده برخــوردار اســت .از همین رو اســتفاده
از اســتانداردهای مدیریتــی بهعنــوان پشــتیبانی بــرای رشــد و توســعه پایــدار
ایــن صنعــت امــری حیاتــی اســت .ویژگــی بــارز اســتاندارد (ISO/TS
 22163)IRISکاهــش هزینــه از طریــق فرآیندهــای تجــاری کارآمــد
و موثــر در طــول زنجیــره تأمیــن و توجــه ویــژه بــه الزاماتــی اســت کــه
بکارگیــری آنهــا در صنعــت راهآهــن حائــز اهمیــت بســیار میباشــد و در
اســتانداردهای دیگــر کمتــر بــه آنهــا توجــه شــده اســت .حضــور فعــال
شــرکت هــای اروپایــی در صنایــع ریلــی کشــورمان از جملــهAlstom ,
 Bombardier , Siemensو ...بــا توجــه بــه شــروع پیادهســازی و
بومیســازی  IRISدر راهآهــن ایــران و همچنیــن عــدم وجــود مالکهــای
معتبــر بــرای ارزیابــی پیمانــکاران ،پیادهســازی IRISرا بــرای پیمانــکاران
صنعــت راهآهــن الزامــی خواهــد نمــود و بــه مالکــی جهــت ارزیابــی آنهــا
تبدیــل میگــردد.در اســتاندارد  )IRIS (ISO/TS 22163دامنــه کاربــرد
در ســطح اول بــه تعــداد  20حــوزه و در ســطح دوم بــه تعــداد  98فعالیــت
کاری تدویــن شــده اســت .تاکنــون بیــش از  1469شــرکت ریلــی در جهــان
در  98حــوزه کاری عنــوان شــده  ،و  19شــرکت در دامنــه کاری لکوموتیــو ،
موفــق بــه اخــذ گواهینامــه اســتاندارد  )IRIS (ISO/TS 22163شــده و
الزامــات آن را در مجموعــه خــود پیــاده ســازی نمــوده انــد .بــدون شــک در
شــرایط فعلــی اخــذ و تمدیــد ایــن اســتاندارد و پیــاده ســازی آن گام مهمــی
بــرای ارتقــاء ســطح فرآیندهــای طراحــی ،تولیــد ،در گــروه مپنــا بخصــوص
در شــرکت "مهندســی و ســاخت لکوموتیــو مپنــا" بــوده و موجــب عملکــرد و
ارتقــای کیفیــت آن همتــراز بــا شــرکتهای معتبــر بینالمللــی شــده اســت.
 IRISمســیر قطعــی آینــده بخــش ریلــی و بهتریــن مســیر بــرای رســیدن
بــه تعالــی در ایــن صنعــت اســت .مســیری کــه بــا بهکارگیــری فرآیندهــا و
روشهــای بــه روز مدیریتــی بهتریــن آموزههــا را بــرای داشــتن کس ـبوکار
بهتــر در اختیارمــان قــرار میدهــد.
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اخبار
در این بخش میخوانید :
>>>> فراخوان آزمون تایید صالحیت مدیران کیفیت
>>>> فراخوان عضويت در باشگاه مروجان و متخصصان كيفيت
>>>>برگزاری دومین جشنواره مصورسازی کیفیت
>>>> اولین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت برگزار شد
>>>>برگزاری نشست با معاونت تشکل ها اتاق ایران
>>>>ابالغ اهداف کیفی خودروهای سواری درسال  ۹۹توسط وزارت صنعت

انجمن مدیریت کیفیت ایران برای اولین بار در کشور برگزار می کند:
ثبت نام در آزمون تائيد صالحيت مديران كيفيت

انجمــن مديريــت كيفيــت ايــران بــه عنــوان يــك
تشــكل حرفــه اي غيــر انتفاعــي و نهــادی مردمــي
کــه بــا هویــت حقوقــی عهــدهدار نهادینــه ســازی
موضــوع کیفیــت اســت  ،در راســتاي اهــداف
كالن خــود كــه شــامل ارتقــاء و گســترش دانــش و
فرهنــگ مديريــت كيفيــت و نهادينــه كــردن روش
هــاي تحقــق فرهنــگ مديريــت كيفيــت در صنعــت
و خدمــات اســت  ،بعنــوان تنهــا مرجــع بــي طــرف
مــورد تاییــد در ایــن زمینــه ،بــرای اولیــن بــار
اقــدام بــه برگــزاری آزمــون تاییــد صالحیــت علمــي
 /حرفــه اي مديــران كيفيــت مــي نمايــد.
ايــن مهــم بــر اســاس نيــاز كشــور بــه متخصصيــن
كارآمــد و توانــا درحــوزه كيفيــت و نیــاز بــازار کار
بــه افــرادی بــا صالحیــت و دارای مهــارت و دانــش
و از طرفــي اســتقبال چشــم گیــر عالقمنــدان بــه
ادامــه تحصیــل و اشــتغال بــه كار در ایــن حــوزه و
گســترش زمينــه هــاي شــغلي بــراي صاحبــان ايــن
تخصــص در برنامــه كار انجمــن مديريــت كيفيــت
ايــران قــرار گرفتــه اســت.
انجمــن مديريــت كيفيــت ايــران بــه عنــوان یــک
نهــاد حرفــه ای ملــي ،وظيفــه توســعه حرفــه
مديريــت كيفيــت را در همــه صنايــع و خدمــات
عهــده دار اســت و و بــا شــفاف ســازي اســتانداردها
و چارچــوب شايســتگي الزم بــراي يــك مديــر
كيفيــت مــي توانــد مســير هدايــت و توســعه
متخصصــان كيفيــت را فراهــم نمايــد .از طرفــي
بــا توســعه توانايــي ســازمانها در مديريــت كيفيــت
 ،عملكــرد ســازمانها را بهبــود مــي بخشــد.
هدف از برگزاری:
هــدف از برگــزاري ايــن آزمــون ســنجش و تائيد صالحيــت مديران
كيفيــت و نزديــك كــردن ســطح عملكــرد آنــان بــه اســتانداردها و
معيارهــاي جهانــي ،و ممانعــت از ورود افــراد ناكارآمــد و آمــوزش
نديــده بــه حرفــه مهــم و پرمســئوليت مديريــت كيفيــت مــي
باشــد و در نهايــت صــدور ‹‹ گواهينامــه تائيــد صالحيــت حرفــه
اي مديــران كيفيــت ›› در ســه ســطح “حرفــه ای ،میانــی و پایــه”
بــراي متخصصــان و مديــران كيفيــت درنظــر گرفتــه شــده اســت
مخاطبین:
• مديران كيفيت
• فارغ التحصیالن رشته هاي مهندسي
• شاغلين به كار در حوزه كيفيت صنايع  /خدمات
• ارزيابان
• مميزان
• مشاوران
شرايط ثبت نام :
عضويت در باشگاه متخصصين كيفيت انجمن مدیریت کیفیت ایران

زمان ثبت نام آزمون:
25مرداد لغایت  15شهريور ماه 1399
زمان برگزاری آزمون:
 5مهر ماه 1399
مزایای حضور در آزمون:
• تعييــن صالحيــت در آزمــون صالحيــت حرفــه اي مديــران
كيفيــت از ميــان كارشناســان  ،روســا و مديــران كيفيــت كــه
حائــز شــرايط منــدرج در اطالعيــه منتشــر شــده از ســوي انجمــن
مديريــت كيفيــت ايــران هســتند  ،برگــزار مــي گــردد.
• شــرکت در ســمينارها و دوره هــاي آموزشــی برگــزار شــده از
طــرف انجمــن و یــا مراکــز آموزشــی مرتبــط بــا انجمــن بصــورت
رايــگان يــا بــا تخفيــف مناســب بــراي اعضــا
• اخــذ تاییدیــه علمــی از تنهــا مرجــع تائيــد صالحيــت مديــران
كيفيــت در ســطح ايــران
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فراخوان عضويت در باشگاه

مروجان و متخصصان كيفيت
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــه عنــوان یــک نهــاد
غیردولتــی متشــکل از ســازمان هــا و افــراد  ،بــرای اجــرای
رســاالت خــود کــه همانــا تــاش بــرای ارتقــاء جایــگاه
کیفیــت و توســعه مفاهیــم و ابزارهــای آن در ســطح
کشــور اســت و انجــام ماموریــت هایــی همچــون انجــام
مطالعــات در زمینــه مســائل مرتبــط بــا کیفیــت ،بررســی
مشــکالت کیفــی ســازمانها ی دولتــی و خصوصــی  ،رفــع
نیازهــای مدیریتــی مشــاوره ای ،ایجــاد مراکــز تخصصــی
بــرای تبــادل اطالعــات و نشــر آخریــن تصمیمــات و
اطالعــات كيفــي  ،اســتراتژی ســاماندهی متخصصیــن
کیفیــت (مدیــران  ،کارشناســان  ،ارزیابــان ،ممیــزان ،
بازرســین  ،و … ) در ســطح کشــور را بــا رویکــرد ایجــاد
ارتبــاط بیــن صنعــت و متخصصیــن کیفیــت در دســتور
کار خــود قــرار داده اســت .
یکــی از اقدامــات در دســت اجــرا بــرای تحقــق اهــداف
تعییــن شــده  ،تشــکیل بانــک متخصصــان کیفیــت
ایــران اســت .ایــن کار بــا هــدف شناســایی و هدایــت
متخصصــان كيفيــت بــه ســمت نیازهــای اصلــی کشــور،
برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری بــرای شناســایی قابلیــت
هــا و تجــارب ،طبقــه بنــدی ،هدایــت وحمایــت علمــی و
عملــی از آنــان در قالــب انجــام همــکاری هــای مشــترک
در زمینــه آمــوزش و اجــرای پــروژه هــای بهبــود و ارتقــاء
کیفیــت در ســطح ملــی اســت  .صنایــع اســتراتژیک
و غیــر اســتراتژیک کشــوری ،ســازمانها ی دولتــی و
خصوصــی اســت
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چــه کســانی مــی تواننــد در بانــک متخصصــان کیفیــت
ثبــت نــام کننــد:
• مديــران كيفيــت  ،ارزيابــان  ،مميــزان سسيســتم هــاي مديريــت
كيفيــت  ،مشــاوران حــوزه كيفيــت  ،دانشــجويان و تمامــي كســاني كــه
داراي تخصــص خاصــي مرتبــط بــا كيفيــت صنعــت يــا خدمــات خاصــي
هســتند.
• عضويــت بــراي تمامــي متخصصــان عضــو  /غيــر عضــو انجمــن مديريت
كيفيــت ايــران امــكان پذير اســت.
چرا عضويت به بانك متخصصان کیفیت:
• مشارکت در نهضت ارتقاء کیفیت در سطح ملی
• امــكان مشــاهده متخصصيــن درجــه بنــدي شــده كيفيــت ،توســط
ســازمانهاي نيازمنــد متخصــص
• بــه روز نگــه داشــته شــدن اطالعــات و دانــش بواســطه امــكان تبــادل
اطالعــات در ایــن مرکــز (بصــورت مجــازي يــا نشســت هــاي حضــوري)
• اســتفاده بهينــه از تخصــص  ،تــوان و تجربــه متخصصــان بــا تمركــز آن
در جايــي كــه بــه آن نيــاز دارنــد
• امــكان اســتفاده از امکانــات انجمــن مدیریــت کیفیــت در ارائــه
آمــوزش ،ســمینار ،وبینــار ،کنفرانــس و … بــر اســاس توانايــي هــاي
ثبــت شــده اعضــاي بانــك متخصصــان كيفيــت ايــران
بخشی از اهداف تشکیل بانک متخصصان کیفیت
• توســعه فرصــت هــای شــغلی متناســب بــا تخصــص  .تــوان و تجربــه
متخصصــان کیفیــت
• هدایــت ســازمانهای دولتــی و خصوصــی بــه ســمت تیــم هــای
تخصصــی کارا متناســب بــا نیازهــای طــرح شــده
• راهبــری و اســتفاده صحیــح از پتانســیل موجــود در کشــور بــرای حــل
مشــکالت کیفــی در ســطح ملــی
• انتقــال تجــارب پــروژه هــای موفــق بیــن ســازمانها و متخصصــان
صنایــع مختلــف در ســطح کشــور
• ….

• توسعه باشگاه متخصصين كيفيت با امكانات مختلف
 oایجــاد بســتر مناســب بــرای انتقــال اطالعــات روز دنیــا در حــوزه
کیفیــت
 oایجــاد بســتر مناســب بــرای تبــادل تجــارب کاربــردی مرتبــط بــا
کیفیــت در صنایــع مختلــف
 oامــکان اســتفاده اعضــا از امکانــات انجمــن بــرای ارائــه دوره هــای
آموزشــی مرتبــط بــا کیفیــت متناســب بــا تخصــص و تجربــه
 oامکان بهره برداری اعضا از کتابخانه و دوره های آموزشی انجمن
 oایجــاد بســتر مناســب بــرای اعــام فرصــت هــای شــغلی بــرای
متخصصــان کیفیــت
 oامــکان تســهیم تجــارب کارگــروه هــای تخصصــی انجمــن و
درخواســت عضویــت در آنهــا
 oنقش سازمان ها :
 oســازمان هــا بجــاي ســرمايه گــذاري بــر روي تــوان محــدود خــود
 ،بــراي اينكــه منفعــت بيشــتري را عايــد كســب و كار خــود كننــد در
تعريــف پــروژه هــاي مشــترك بــا يكديگــر (در ســطح كســب و كار يــا
صنعــت ) همــكاري مــي كننــد.
 oامــكان انتقــال تجــارب  ،تبــادل خدمــت  ،بهــره منــدي از منابــع
انســاني متخصــص رده بنــدي شــده در صنابــع مختلــف  ،بــراي ســازمان
هــا فراهــم مــي شــود
 oبســتر مناســب بــراي اينكــه كســب و كارهــا بتواننــد بــا پرداخــت
هزينــه هايــي كمتــر از خدمــات مميــزان  ،ارزيابــان  ،مشــاوران و
متخصصيــن ورزيــده بهــره منــد گردنــد مهيــا مــي گــردد.
برای ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام شود
/https://iranqms.com/quality-experts-club

دومین جشنواره مصورسازی

کیفیت آبان ماه برگزار می شود.
دومیــن جشــنواره فیلــم ،عکــس و کاریکاتــور بــا موضــوع کیفیــت
بــه منظــور بهــره بــرداری از خالقیــت جامعــه هنــری کشــور در
راســتای ارتقــاء فرهنــگ کیفیــت ،بــه وســیله پیونــد کیفیــت بــا
هنــر ؛همزمــان در روز ملــی کیفیــت توســط انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران بــا همراهــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایران،اتــاق
بازرگانــی ایــران و اتــاق بازرگانــی تهــران  ،آبــان  99برگــزار
خواهــد شــد.
دومیــن جشــنواره فیلــم ،عکــس و کاریکاتــور بــا موضــوع کیفیــت
بــه منظــور بهــره بــرداری از خالقیــت جامعــه هنــری کشــور در
راســتای ارتقــاء فرهنــگ کیفیــت ،بــه وســیله پیونــد کیفیــت بــا
هنــر ؛همزمــان در روز ملــی کیفیــت توســط انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران بــا همراهــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایران،اتــاق
بازرگانــی ایــران و اتــاق بازرگانــی تهــران  ،آبــان  99برگــزار
خواهــد شــد.
امیرحیــدری دبیــر انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ضمــن بیــان
ایــن مطلــب افــزود؛ در عصــر ارتباطــات کمتــر حرکتــی اســت
کــه از چشــم تیزبیــن رســانه هــا و وســایل ارتبــاط جمعــی دور
مانــده باشــد؛ مخاطبــان نیــز بــر اســاس عالیــق و ســایق خــود
دســت بــه انتخــاب رســانۀ مــورد عالقــه شــان میزننــد .اگــر
چــه کــه بمبــاران اطالعــات فرصــت را بــرای تشــخیص ســره از
ناســره محــدود میکنــد ،امــا پیــام مناســب و شــاخص همیشــه بــر
اذهــان عمومــی تأثیرگــذار خواهــد بــود .پیــام میتوانــد در قالــب
هنــر خــود را نمایــان ســازد و ایــن مســئله تأثیرگــذاری و جــذب
مخاطــب را افزایــش میدهــد و از ســویی دیگــر ،ایــن پیــام هــر
چقــدر بــا ظاهــری آراســته تــر و کوتــاه تــر بیــان شــود ،مخاطبــان
بیشــتری خواهــد داشــت و تأثیــری افــزون تــر.
دبیراجرایــی دومیــن جشــنواره فیلــم و عکــس کیفیــت گفــت؛
نــگاه دوربیــن بــه عنــوان هنــری بــی بدیــل همــواره توانســته
اســت کلمــات فراوانــی را در یــک قــاب تجمیــع نمایــد و

جهــان خــارج از ذهــن
آدمــی را بــه واســطه
“تصویــر” مشــهود و قابــل
دســتیابی نماید.هــرگاه
کــه بخواهیــم اطالعــات
زیــادی را بــدون نــگارش
بــه دیگــران منتقــل
کنیــم ،بهتریــن راه ارائــه یــک عکــس و یــا تصویــری متحــرک از
آن موضــوع اســت ،تــا فرصتــی بیشــتر بــرای تثبیــت تجربــه ی
لحظــه ای فراهــم کنــد کــه در شــرایط معمــول بــه ســرعت مــی
گــذرد .ایــن قــاب تصویــر اســت کــه عــاوه بــر انتقــال اطالعــات
موضــوع مــورد نظــر ،کرشــمه هــای ظریفــی از هنــر و چیــره
دســتی در انتخــاب محــدوده تصویــر را نیــز نمایــش مــی دهــد .از
ایــن رو ،شــناخت عکاســی و شــاخه هــای گوناگــون آن بــا توجــه
بــه گســترش و نیــاز جامعــه بــه علــوم جدیــد و کاربــردی ماننــد
علــوم تصویــری ،الزم و ضــروری بــه نظــر مــی رســد.
ایــن جشــنواره در برگیرنــده فیلــم هــای کوتــاه تــا ســقف 15
دقیقــه ای ،فیلــم هــای موبایلــی  100ثانیــه ای بــه همــراه عکــس
و کاریکاتــور بــا موضــوع مصــرف کننــده ،محیــط زیســت ،کیفیــت
و خانــواده  ،مدیریــت ،صنعــت  ،آمــوزش خدمــات درمانــی و
توســعه شــهری و اجتمــاع در حــوزه کیفیــت را در ســطح حرفــه
ای و آماتــور بصــورت عمومــی شــامل مــی شــود.
هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره فیلــم و عکــس و کاریکاتــور بــا
موضــوع کیفیــت  ،فرهنــگ ســازی در جامعــه  ،بــرای شــناخت
کیفیــت و نمایــش ابعــاد کیفیــت بــه وســیله رســانه ســینما مــی
باشــد.
بدینوســیله از از کلیــه عالقمنــدان دعــوت مــی نمایــم در صــورت
تمایــل آثــار خــود را حداکثــر تــا پایــان شــهریور بــه دبیرخانــه
جشــنواره  www.iranqms.comارســال نماینــد.
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اولین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد:

مدیریت کیفیت در راه «ساخت»
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امــر کیفیــت در ســاخت و ســاز ،از دیــر بــاز تــا کنــون موضــوع بحــث
برانگیــز ایــن حرفــه مــی باشــد کــه در نظــام فنــی اجرایــی کشــور و نظام
مهندســی ســاختمان همــواره موضوعــی قابــل تا ّمــل ،مهــم و نیازمنــد
توجــه مــی باشــد .بارهــا چــه در رســانه هــا چــه در محافــل عمومــی
و خصوصــی صحبــت از شــیوه و کیفیــت ســاخت بــه میــان مــی آیــد و
در آن کارفرمــا ،مهندســان مشــاور و ســازنده/پیمانکار هریــک دالیــل و
توجیهــات خــود را بیــان مــی کننــد .متاســفانه و یــا خوشــبختانه ماهیــت
امــر کیفیــت ،بــر ملمــوس و قابــل تشــخیص بــودن بــرای هــر شــخصی
فــارغ از ویژگــی هــای ذاتــی آن اســت کــه ایــن موجــب مــی شــود هــر
شــخصی تلقــی خــود را از آن داشــته باشــد.
توجــه بــه موضــوع کیفیــت در دهــهی اخیــر موجــب شــده اســت،
بســیاری از مجموعــه هــای تولیــد محــور و حتــی صنعتــی گامهــای
بســیار مهمــی در نایــل شــدن بــه درجــات کیفــی برداشــته انــد امــا در
ایــن میــان موضــوع ســاخت بــه واســطه پــروژه محــور بــودن ســازمان و
فرآینــد محــور بــودن جنــس مدیریــت کیفیــت آن ،دارای ظرافــت هــا و
مســایل فنــی و جانبــی زیــادی مــی باشــد کــه در بســیاری از مجموعــه
هــای کشــور بــه صــورت ســطحی و در برخــی نیــز بــه صــورت جــدی
در حــال اجراســت.
در خیــل آشــفتگی موضوعــات مربــوط بــه ســاخت ،معــدود منابــع ایــن
امــر و موضوعــات فنی-تخصصــی کیفیــت باعــث خوشــوقتی بســیار اســت
کــه در نظــام فنــی و اجرایــی کشــور در عنــوان ضابطــه شــماره ،773
اقــدام بــه تهیــه «دســتورالعمل ارزیابــی کیفیــت و مشــخصات فنــی
عملیــات اجــرا شــده» موضــوع بخشــنامه شــماره  98/597991مــورخ

 98/10/18ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور کــرده اســت .کــه ایــن
خــود نشــانگر و بیانگــر اهمیــت امــر کیفیــت در شــرایط کنونــی کشــور
و البتــه نیــاز وافــر در خصــوص متمرکــز نمــودن منابــع مــورد اســتفاده
و جلوگیــری از هدررفــت آنهــا میباشــد .ضابطــه مذکــور از نــوع گــروه
اول بــه معنــی الزم االجــرا مــی باشــد کــه از تاریــخ  1399/04/01بــرای
کلیــه پــروژه هــای تحــت لــوای نظــام فنــی و اجرایــی کشــور اجبــاری
اســت.
محــور اصلــی در ایــن ضابطــه موضوعــات مالــی تعییــن شــده اســت کــه
در هرگونــه کاهــش کیفیــت در محاســبه ضریــب پرداخــت تاثیرگــذار
خواهــد بــود و موجــب کاهــش مبلــغ پرداختــی بــه پیمانــکار مــی گــردد.
در ایــن روش بــا محاســبه ضریــب پرداخــت بــه تفکیــک عملیــات اجرایی

– از جملــه خاکریــزی ،زیراســاس ،اســاس ،تثبیــت ،عملیــات آســفالتی و
ســایر عملیــات -اقــدام بــه اعمــال ایــن ضرایــب بــر کارکردهــا و صــورت
وضعیــت هــای موقــت و قطعــی پیمانــکار مــی گــردد کــه نتیجــه کیفیت
عملیــات دقیقــا در کارکــرد پیمانــکاران لحــاظ خواهــد شــد.

بــرای دریافــت نتیجــه ایــن رویکــرد بــرای پــروژه هــای احتیــاج بــه
گذشــت زمــان اســت تــا اوال آمــوزش الزم بــرای مهندســان مشــاور بــرا
اعمــال ایــن تغییــرات در پــروژه هــا اتفــاق بیفتــد و دومــا ســازمان هــای
پیمانــکاری نیــز خــود را بــا ایــن رویکــرد نویــن وفــق دهنــد .چــرا کــه
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه ناکافــی بــودن دســتور العمــل هــای مــورد
نیــاز ایــن حــوزه ولــو بــه صــورت راهنمــا ایــن مجموعــه هــا احتیــاج
بــه بازنگــری خــاص بــا مــدد گرفتــن از عوامــل کارآزمــوده در مدیریــت
کیفیــت خــود خواهنــد بــود.
بــا توجــه بــه تعریــف پــروژه هــای ســاخت در ســازمان هــای پــروژه
محــور ،ماهیــت پرداختــن بــه امــر کیفیــت در ایــن ســازمان هــا رویکــرد
متفاوتــی را مــی طلبــد .علــی رغــم یکســان بــودن اســاس کیفیــت،
نیــاز بــه بررســی و شــناخت بیــش از پیــش میباشــد .از دیــدگاه
مراجــع مدیریــت پــروژه ماننــد  PMBOKموفقیــت پروژههــا بــر
اســاس کیفیــت پروژه/محصــول ،زمانبنــدی ،بودجــه و درجــه رضایــت
مشــتریها ســنجیده مــی شــود .کــه ایــن نشــان دهنــده اهمیــت امــر
کیفیــت در پــروژه هــای مختلــف و مراجــع مختلــف ایــن علــم اســت .لــذا
ایــن رویکــرد نظــام فنــی اجرایــی کشــور رویکــردی بســیار مــورد نیــاز و
پســندیدهای مــی باشــد.
حــال بــا توجــه بــه توافــق دو دیــدگاه گفتــه شــده بــر اهمیــت موضــوع

کیفیــت ،بایــد دیــد ســازمان هــای پــروژه محــور و ذینفعــان آن هــا
چگونــه مــی تواننــد بــا رعایــت معیــار هــای کیفیــت بــر اســاس مراجــع
و اســقرار نظامهــای کیفــی در مجموعــه خــود بــا دیــدگاه جرایــم مالــی
ضابطــه اخیــر ســازمان برنامــه و بودجــه کنــار بیاینــد و خــود را وفــق
بدهنــد.
از همیــن رو انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــر اســاس احســاس
مســئولیت و دغدغههــای موجــود بــر خــود الزم دیــد در راســتای
ارتقــای ســطح کیفــی پــروژه هــای عمرانــی و صنعتــی از هــر جهــت
بــا دیســیپلینهای مختلــف گامــی برداشــته و امــر کیفیــت در ســازمان
هــای پــروژه محــور را بــا علــم بــه تفــاوت دیــدگاه هــای آکادمیــک
موضــوع فــوق در مراجــع متفــاوت ،ایــن تفــاوت هــا را تبدیــل بــه فرصــت
کــرده و کارگــروه مدیریــت کیفیــت در پــروژه هــای ســاخت را آغــاز
نماید.کــه اولیــن جلســه آن بــا حضــور اعضــای مرتبــط بــا پــروژ هــای
ســاخت و عمرانــی و همــکاری انجمــن بتــن ایــران در تاریــخ  20مــرداد
در محــل انجمــن مدیریــت کیفیــت بــا اهــداف زیــر تشــکیل شــد.
• توسعه کیفیت در صنعت ساخت
• پرداختن چالش های کیفیت در این صنعت
• مدیریت کيفيت بتن و سازه های بتنی
• مشــارکت بخــش خصوصــی و دولتــی در امــر کیفیــت در حــوزه هــای
کارفرمایــی ،طراحــی و اجــرا
• برقــراری ارتبــاط میــان ســایر انجمــن هــای تخصصــی عمرانــی و
صنعتــی در ایــن حــوزه
• تدویــن ،طراحــی و برگــزاری دوره هــای آموزشــی مــورد نیــاز ســازمان
هــای مرتبــط
• نشر کتب و مقاالت در این حیطه
• برگزاری میزگرد های تخصصی
• مسئولیت اجتماعی سازمان ها در حوزه کیفیت
• و غیره
امیــد اســت تشــکیل ایــن کارگــروه گامــی هــر چنــد کوچــک در راســتای
رســالت ارتقــا و اعتــای کیفیــت در ســطح کشــور باشــد.
حاضریــن :شــرکت مهندســی مشــاور مهــاب قــدس ،موسســه شــهید
رجایــی ،انجمــن بتــن ایــران  ،بیــن المللــی مهندســی ایریتــک،
مهندســین عمــران مــارون ،کیــان بتــن جنــوب ،ایــران چوب(بنیــاد
مســتضعفان) -انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
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بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن؛روز ســه شــنبه مــورخ  31تیــر ،99
نشســت دوســتانهای بــا حضــور اعضــا هیــات مدیــره انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران و مظفــر علیخانــی (معاونــت محتــرم اســتان هــا و تشــکل
هــای اتــاق بازرگانــی  ،صنایــع  ،معــادن و کشــاورزی ایــران) در مــکان
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران برگــزار گردیــد.
ایــن نشســت در راســتای ارتقــای ســطح همــکاری بــا تشــکل هــا اتــاق
بازرگانــی ایــران و برنامــه ریــزی در خصــوص ارزیابــی و اســتاندارد ســازی
سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت تشــکلهای عضــو اتــاق برگــزار
گردیــد.
در ابتــدای جلســه فرشــید شــکرخدایی نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
انجمــن طــی گزارشــی عملکــرد فعالیــت هــا و همچنیــن برنامــه هــای
پیــش روی انجمــن شــرح داد و اظهــار داشــت؛ مشــکالت سیســتمی
در حــوزه کیفیــت بــا هزینــه هــای مســتقیم انــدک و آمــوزش فــراوان
کارکنــان قابــل پیــاده ســازی است.توســعه آمــوزش هــای آنالیــن موجــب
کاهــش شــدید هزینــه هــای آموزشــی شــده اســت کــه انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران نیــز بســته هــای آموزشــی مناســبی در بســترهای آنالیــن
بــا توجــه بــه تهیــه ســامانه  LMSکــه تهیــه شــده ارایــه خواهــد نمــود
و در همیــن راســتا تفاهــم نامــه مهمــی هــم بــا موسســه آموزشــی اتــاق
تهــران منعقــد شــده اســت .لــذا ارتباطــات پســاکرونایی تاثیــر مناســبی
بــر ماموریــت و نحــوه فعالیــت تشــکل هــا گذاشــته و خواهــد گذشــت
از همیــن رو شــبکه متخصصیــن مدیریــت کیفیــت و تعییــن صالحیــت
حرفــه ای مدیــران کیفیــت از مهــم تریــن فعالیــت هــای جدیــد انجمــن
اســت کــه موجــب ارتقــای دانــش و توانمنــدی هــای کارشناســان مرتبــط
بــا مدیریــت کیفیــت خواهــد شــد و امیدواریــم بــا توســعه فعالیــت هــای
مجــازی کمبودهــای ارتباطاتــی را جبــران کنیــم و خدمتگــزار همــه
اعضــا در پیشــبرد اهــداف نهضــت توســعه کیفیــت باشــیم.
در ادامــه آقــای نجفــی منــش عضــو هیــت مدیــره انجمــن نیــز ضمــن
اشــاره بــه فعالیــت هــای انجمــن ،نقــش ایــن انجمــن را در راســتای
ترویــج فرهنــگ مدیریــت کیفیــت درکشــور و اقداماتــی کــه تاکنــون
انجــام شــده را ارزشــمند دانســته و اظهــار داشــتند بایــد از ظرفیــت
دانــش و پتانســیل کارشناســی ایــن انجمــن اســتفاده الزم را کســب
نمــود .
در ادامــه ســرکارخانم مهنــدس وفایــی رئیــس مرکــز پژوهــش انجمــن

بــا اعــام ایجــاد مرکــز پژوهــش درانجمــن اظهــار داشــتند ايــن مركــز
بــا هــدف منســجم كــردن مباحــث مطالعاتــي ،پژوهشــي در انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران تشــكيل شــده اســت و مســئوليت ســاماندهي و
هدايــت فعاليــت هــاي پژوهشــي را عهــده دار اســت و هــدف ایــن مرکــز
ســاماندهي و هدايــت فعاليــت هــاي تحقيقاتــي مــورد نیــاز اعضــاي
حقوقــي انجمــن مديريــت كيفيــت ایــران و متقاضيــان دیگــر و اســتفاده
از تــوان علمــي و تجربــی اعضــاي حقيقــي و ارزيابــان  ،كارشناســان
،متخصصيــن كيفيــت مرتبــط بــا انجمــن مــی باشــد کــه در نظــر داریــم
بــا توجــه بــه فراخــوان اعــام شــده طــرح هــای پژوهشــی مــورد تاییــد
را بــرای اتــاق ایــران ارســال نماییــم.
در ایــن جلســه آقــای مهنــدس علیخانــی اظهــار داشــتند ؛ انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران از انجمــن هــای قدیمــی و ریشــه دار اتــاق
مــی باشــد و در اولیــن جلســه هیــات موسســان در ســال  76بعنــوان
نماینــده اتــاق حضــور داشــتند از فعالیــت هــای انجمــن در ایــن دو دهــه
و اقدامــات صــورت گرفتــه بــا توجــه بــه نقــش آقــای مهنــدس انتصاریــان
رئیــس انجمــن در ایــن فعالیــت هــا تقدیــر و تشــکر داشــتند.
آقــای علیخانــی در ادامه؛تقویــت ســرمایه اجتماعــی درحــوزه تشــکلها،
همــکاری و جلــب مشــارکت بیشــتر تشــکل هــا در حــوزه هــای مختلــف
و کمیســیون هــای مختلــف اتــاق هــای بازرگانــی را مهــم ارزیابــی
نمودنــد.
علیخانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کــه تشــکلهای بخــش خصوصــی دارای
جایــگاه خاصــی در ســاختار اتــاق ایــران هســتند و مــورد توجــه ویــژه
هیــات رئیســه اتــاق ایــران قــرار دارنــد ،توانمندســازی تشــکلها از دیگــر
نکاتــی بــود کــه علیخانــی بــه آن اشــاره کــرد و در همیــن زمینــه نقــش
تشــکلها را در تعریــف و تدویــن فرایندهایــی کــه منجــر بــه افزایــش
ظرفیتهــا و تــوان ارتباطــی آنهــا میشــود ،مــورد توجــه قــرار داد.
معــاون امــور اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران همچنیــن از اعضــای
هیــات مدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران خواســتند تــا بــا تهیــه
طرحــی نســبت بــه ارزیابــی و اســتاندارد ســازی سیســتم هــای مدیریــت
کیفیــت اعضــای تشــکل هــا بــه اتــاق ایــران ارائــه کننــد.

وزارت صمت ابالغ کرد

اهداف کیفی خودروهای سواری در ۹۹

دنیایاقتصــاد  :وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت (صمــت) اهــداف کیفــی
ســال  ۹۹خودروهــای ســواری را در ســه شــاخص مرتبــط بــا کیفیــت
خودروهــای تولیــدی ،خدمــات فــروش و خدمــات پــس از فــروش بــه
پنــج شــرکت خودروســازی بــزرگ نیمــه دولتــی و خصوصــی کشــور
ابــاغ کــرد.
در ایــن ابالغیــه ،خودروســازان ملــزم بــه ایجــاد بهبودهــای کیفــی در
عرصــه تولیــد ،خدمــات فــروش و خدمــات پــس از فــروش شــدهاند
تــا مشــخص شــود وزارت صمــت ،در کنــار مســاله تولیــد ،روی موضــوع
کیفیــت نیــز حســاس بــوده و برنامــه دارد .پیشتــر مشــخص شــد کــه
وزارت صمــت رشــد  ۴۰درصــدی تولیــد خــودرو را بــرای ســالجاری
در نظــر گرفتــه و بنابرایــن خودروســازان بایــد تیــراژ خــود را تــا پایــان
امســال بــه یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار دســتگاه برســانند .حــاال نیــز
بــا توجــه بــه ابــاغ اهــداف کیفــی ،شــرکتهای خودروســاز ملــزم بــه
بهبــود کیفیــت محصــوالت تولیــدی در کنــار ارتقــای ســطح کیفــی
خدمــات مربــوط بــه فــروش و پــس از فــروش شــدهاند.
طبــق ایــن ابالغیــه کــه بــه جزئیــات آن در ادامــه گــزارش پرداختــه
خواهــد شــد ،خودروســازان بایــد طــی ســالجاری رونــد رضایــت
مشــتریان را در حوزههــای مختلــف (کیفیــت محصــول ،خدمــات فــروش
و خدمــات پــس از فــروش) افزایــش داده و عملکــرد بهتــری را در مقایســه
بــا ســال  ۹۷بــه ثبــت برســانند .در بــاب ایــن ابالغیــه امــا دو نکتــه مهــم
وجــود دارد ،نخســت اینکــه خودروســازان بــزرگ بخــش خصوصــی نیــز
مخاطــب آن هســتند و دیگــر آنکــه ارتقــای کیفــی بایــد در فضــای
تحریــم انجــام شــود.
در ابالغیــه وزارت صمــت ،عــاوه بــر ایــران خــودرو و ســایپا (بــه همــراه

زیرمجموعــه اش پــارس خــودرو) ،بهعنــوان خودروســازان نیمــه دولتــی،
نــام گــروه بهمــن ،مدیــران خــودرو و کرمــان موتــور نیــز که ســه شــرکت
بــزرگ بخــش خصوصــی صنعــت خــودرو بــه شــمار میرونــد ،قیــد شــده
اســت .بــا ایــن حســاب ،بخــش خصوصــی نیــز بایــد الزامــات کیفــی ســال
 ۹۹را رعایــت کنــد .بــه نظــر میرســد تمرکــز اصلــی وزارت صمــت
روی خودروســازان خصوصــی ،بهبــود کیفــی در ارائــه خدمــات فــروش و
پــس از فــروش اســت ،هرچنــد البتــه بهبــود ســطح کیفــی خودروهــای
تولیــدی در بخــش خصوصــی نیــز مدنظــر ایــن وزارتخانــه قــرار دارد.
بخــش خصوصــی صنعــت خــودرو بــه جــز ســه شــرکت موردنظــر ،چنــد
خودروســاز دیگــر را نیــز بــه خــود میبینــد ،بــا ایــن حــال وزارت صمــت
در ابالغیــه خــود نامــی از آنهــا نبــرده اســت .بــه نظــر میرســد دلیــل
بهحســاب نیــاوردن خودروســازان موردنظــر در ابالغیــه کیفــی وزارت
صمــت ،احتمــاال تیــراژ پاییــن و رونــد پــر نوســان تولیــد آنهــا اســت.
نکتــه دیگــر اینجاســت کــه گســتردگی عملکــرد خودروســازانی کــه نــام
شــان در ابالغیــه کیفــی قیــد شــده ،بســیار بیشــتر از ســایر شــرکتها
بــوده و طبعــا ارتقــای شــاخص کیفــی عملکــرد آنهــا از اهمیــت باالتــری
برخــوردار اســت.
امــا ابــاغ اهــداف کیفــی ســال  ۹۹بــه خودروســازان در شــرایطی اســت
کــه صنعــت خــودرو کشــور بــا تحریمهــای ســخت آمریــکا و دیگــر
کشــورها دســت و پنجــه نــرم میکنــد .خودروســازی ایــران از مــرداد
 ۹۷در معــرض تحریمهایــی ســخت قــرار گرفتــه و ایــن موضــوع نــه
تنهــا تولیــد را در سراشــیبی قــرار داده ،بلکــه کیفیــت را هــم شــکننده و
در برخــی حوزههــا پاییــن آورده اســت .بــا توجــه بــه افــت تولیــد ناشــی
از تحریــم (بهدلیــل کمبــود قطعــات) ،رضایــت مشــتریان در حوزههــای
فــروش و خدمــات پــس از فــروش افــت کــرده و در کنــار اینهــا ،بــه نظــر
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میرســد ســطح کیفــی محصــوالت نیــز کاهــش داشــته اســت .مشــکل
اینجاســت کــه خودروســازان اوال قــادر بــه تامیــن قطعــات موردنیــاز خود
در بســتری طبیعــی و همــوار نیســتند و ثانیــا منابــع خارجــی اصلــی
تامیــن را تقریبــا از دســت دادهانــد .طبعــا وقتــی قطعــات بهصــورت
مســتقیم و ســروقت تامیــن نمیشــوند و منابــع فرعــی جایگزیــن منابــع
اصلــی شــدهاند ،هــم افــت تولیــد رخ میدهــد و هــم رونــد نزولــی
کیفیــت .هرچنــد خودروســازان بــا عبــور از شــوکهای اولیــه تحریــم
توانســتهاند بــه ثباتــی نســبی در تولیــد و احتمــاال کیفیــت برســند ،امــا
شــرایط کمــی و کیفــی آنهــا از روال عــادی بــه دور اســت و بنابرایــن
مشــتریان رضایــت چندانــی از کیفیــت محصــوالت و ســطح کیفــی
خدمــات فــروش و پــس از فــروش ندارنــد .در ایــن شــرایط امــا وزارت
صمــت ،بــرای کیفیــت در حوزههــای مختلــف برنامــه ریــزی و اهــداف
خــود را بــه خودروســازان ابــاغ کــرده تــا نشــان دهــد تنهــا روی تولیــد
متمرکــز نیســت.
اهداف صمت در کیفیت محصوالت
ابالغیــه کیفــی وزارت صمــت بــه خودروســازان امــا حوزههــای مربــوط به
کیفیــت خودروهــای تولیــدی ،خدمــات فــروش و خدمــات پــس از فروش
را در بــر میگیــرد .در بخــش نخســت ایــن ابالغیــه ،بــه میــزان رضایــت
مشــتریان از کیفیــت اولیــه خودروهــا اشــاره و حــد مطلــوب آنهــا طــی
ســال  ۹۹اعــام شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،بــرای همــه خودروهــا الزام
ســه درصــد بهبــود کیفــی در ســال  ۹۹و نســبت بــه  ۹۸در نظــر گرفتــه
شــده و شــاخص میانگیــن رضایــت مشــتریان از کیفیــت اولیــه محصــول
نیــز بایــد بــه عــدد  ۷۰۰برســد .طبــق اعــام وزارت صمــت ،خودروهــای
ســواری تولیــد داخــل در پنــج دســته قیمتــی تقســیم و بــرای هــر گــروه،
حــد مطلوبــی جداگانــه در بهبــود کیفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
دســته قیمتــی پنــج کــه شــامل محصوالتــی ماننــد تیبــا اســت بایــد بــه
شــاخص کیفــی  ۶۷۵برســد و بــرای دســته قیمتــی چهــار (شــلوغ تریــن
دســته) نیــز فتــح شــاخص  ۷۱۸مــورد انتظــار اســت .بــرای دســتههای
قیمتــی ســه و دو نیــز کــه بیشــتر میزبــان محصــوالت چینــی هســتند،
بــه ترتیــب  ۷۳۴و  ۷۸۱لحــاظ شــده اســت .در نهایــت حــد مطلــوب
کیفــی وزارت صمــت بــرای دســته قیمتــی یــک نیــز کــه بســیار خلــوت
اســت و معمــوال یکــی دو عضــو بیشــتر نــدارد ،عــدد  ۸۲۰اســت .مــرور
حــدود مطلــوب وزارت صمــت نشــان میدهــد هرچــه خودروهــا گــران
تــر میشــوند ،انتظــار ایــن وزارتخانــه بــرای بهبــود کیفــی آنهــا نیــز
باالتــر مـیرود.
وزارت صمــت امــا در بخــش دیگــری از اهــداف کیفــی ســال ۹۹
خودروهــای ســواری ،بــه ســراغ شــاخص تــداوم دوام کیفیــت محصــول
رفتــه اســت .ایــن شــاخص در واقــع میــزان رضایــت مشــتری از کیفیــت
خودروهــا را پــس از مدتــی اســتفاده و در مقایســه بــا ســطح کیفــی اولیه،
نشــان میدهــد .بــر ایــن اســاس ،شــاخص موردنظــر (افــت رضایــت
مشــتریان از دوام محصــول نســبت بــه کیفیــت اولیــه) بایــد طــی ســال
 ۹۹و در مقایســه بــا  ۹۸کمتــر از چهــار درصــد باشــد .شــاخص دیگــری
کــه وزارت صمــت آن را در زمــره اهــداف کیفــی ســال  ۹۹خودروهــای
ســواری جــای داده« ،تعــداد ایــراد مطــرح شــده از ســوی مشــتریان در
ســه مــاه نخســت مالکیــت خودروهــا» اســت .بــرای ایــن شــاخص نیــز
میــزان عــددی ثابــت در بهبــود کیفــی بــرای همــه گروههــای قیمتــی
در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بــه نحــوی کــه همــه خودروهــا بایــد در
ســال  ۹۹و نســبت بــه ســال گذشــته ۱۵ ،درصــد بهبــود را تجربــه
کننــد .در حالــت تفکیکــی امــا حــد مطلــوب وزارت صمــت بــرای دســته
قیمتــی یــک ،۱۱۴ ،بــرای دســته قیمتــی دو ،۱۸۲،بــرای دســته قیمتــی
ســه ،۲۶۹،بــرای دســته قیمتــی چهــار ۲۸۵،و بــرای دســته قیمتــی پنــج
نیــز عــدد  ۳۰۰در نظــر گرفتــه شــده اســت .میانگیــن بهبــود کیفــی در
ایــن بخــش نیــز بایــد روی عــدد  ۲۸۰بنشــیند.

امــا وزارت صمــت بخشــی دیگــر را در اهــداف کیفــی مدنظــر خــود بــرای
خودروهــای ســواری لحــاظ کــرده کــه بــه ارزشــیابی محصــوالت مربــوط
میشــود .در ایــن بخــش ،تولیــد هیــچ خــودروی تــک ســتارهای مجــاز
نیســت ،ضمــن آنکــه محصــوالت هــر کــدام از دســتههای پنــج گانــه
قیمتــی بایــد ســقفی از نمــرات منفــی را رعایــت کننــد .بــر ایــن اســاس،
در دســته قیمتــی یــک ،حداقــل مــورد انتظــار وزارت صمــت ،کســب
نمــره منفــی  ۲۵اســت .در دســته قیمتــی دو امــا ســطح مــورد انتظــار
کســب نمــره منفــی  ۶۵در نظــر گرفتــه شــده و بــرای دســته قیمتــی
ســه نیــز کســب نمــره منفــی  .۱۲۱بــرای دســته قیمــت چهــار امــا
حداقــل مــورد انتظــار وزارت صمــت ،کســب نمــره منفــی  ۱۴۰اســت.
در نهایــت وزارت صمــت بــرای دســته قیمتــی یــک ،ســقف  ۱۹۵را بــرای
نمــرات منفــی در نظــر گرفتــه اســت .منظــور وزارت صمــت از ایــن
اعــداد در واقــع ایــن اســت کــه خودروهــای عضــو هــر گــروه حداکثــر
تــا آن میــزان مجــاز بــه کســب نمــرات منفــی هســتند .بهعنــوان مثــال،
خودروهــای عضــو دســته قیمتــی یــک ،نبایــد بیــش از  ۲۵نمــره منفــی
طــی ســال  ۹۹داشــته باشــند .نمــرات منفــی امــا از عیــب و ایرادهــای
وارده بــه خودروهــا در بخشهــای مختلــف عملکــردی و تزئینــات و
ایمنــی حاصــل میشــود و هرچــه کمتــر باشــد ،کیفیــت کلــی محصــول
باالتــر اســت.
الزامات کیفی خدمات فروش و پس از فروش
وزارت صمــت امــا در بخــش دیگــری از ابالغیــه کیفــی خــود ،بــه ســراغ
رضایــت مشــتریان از فرآینــد فــروش رفتــه اســت .بــر ایــن اســاس،
خودروســازان بایــد در ســال  ۹۹و نســبت بــه  ،۹۸شــاخص رضایتمنــدی
را بــه عــدد  ۷۰۰برســانند .رســیدن بــه ایــن شــاخص مســتلزم آن اســت
کــه میــزان بهبــود رضایــت مشــتریان از هــر خــودرو ۲۰ ،درصــد طــی
امســال و نســبت بــه ســال  ۹۸بــاال بــرود .رضایــت از خدمــات فــروش
ارتباطــی مســتقیم بــا میــزان تولیــد و همچنیــن تحویــل خودروهــای
ثبــت نامــی دارد .بــا ایــن حســاب ،اگــر قــرار اســت شــاخص رضایــت
مشــتریان در ایــن بخــش افزایــش پیــدا کنــد ،بایــد تولیــد بــاال بــرود تــا
خودروهــا در موعــد مقــرر تحویــل شــوند .طبــق ابالغیــه ایــن وزارتخانــه،
در ســال  ۹۹تعــداد نمایندگیهــای فــروش دارای رتبــه یــک بایــد پنــج
درصــد از کل را تشــکیل بدهــد و رتبــه دوهــا نیــز ســهمی  ۴۵درصــدی
داشــته باشــند .ســهم نمایندگیهــای رتبــه ســه نیــز  ۵۰درصــد در
نظــر گرفتــه شــده و بنابرایــن رتبــه چهارهــا عمــا ســهمی نخواهنــد
داشــت .در ارزیابــی ســال گذشــته ،هیــچ نمایندگــی فروشــی حائــز
رتبــه یــک نشــده و ســهم رتبــه دوهــا کمتــر از چهــار درصــد ،ســهم
رتبــه ســهها کمتــر از  ۲۴درصــد و ســهم رتبــه چهارهــا بیــش از ۷۳
درصــد بــوده اســت .وزارت صمــت در کنــار خدمــات فــروش ،بــه ســراغ
خدمــات پــس از فــروش نیــز رفتــه اســت .طبــق اعــام ایــن وزارتخانــه،
در بخــش رضایــت مشــتریان از خدمــات پــس از فــروش ،میــزان بهبــود
بــه ازای هــر خــودرو ســه درصــد در نظــر گرفتــه شــده ،ضمــن آنکــه
شــاخص کلــی رضایتمنــدی بایــد بــه عــدد  ۷۶۵برســد .همچنیــن ســهم
نمایندگیهــای دارای رتبــه یــک بایــد بــه  ۵۰درصــد از کل برســد و
بــرای رتبــه دوهــا نیــز ســهمی  ۴۰درصــدی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــرای نمایندگیهــای رتبــه ســه هــم ســهم  ۱۰درصــدی لحــاظ شــده
تــا رتبــه چهارهــا دیگــر جایــی در نمایندگیهــای خدمــات پــساز
فــروش خودروهــای ســواری نداشــته باشــند .در ســال گذشــته میــزان
رضایــت از خدمــات پــس از فــروش ۷۳ /۹ ،درصــد بــوده و وزارت صمــت
انتظــار دارد ایــن شــاخص طــی ســالجاری بــه  ۷۶ /۵درصــد برســد.
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تونــس پــس از فرانســه دومیــن مقصــد محبــوب جهــان بــرای
تاالســوتراپی اســت .ایــن کشــور چگونــه توانســت بــه ایــن هــدف دســت
یابــد؟ پاســخ ،در اجــرای اســتاندارد  ISO 17680نهفتــه اســت کــه بــه
ایجــاد بخــش گردشــگری ســالم و رونــق اقتصــاد کمــک کــرده اســت.
بــرای درک خــواص مفیــد دریــا و آب دریاهــا نیــازی نیســت تــا
کارشــناس پزشــکی باشــید .انســانها در طــول تاریــخ از زمــان رومیــان
باســتان و حتــی پیــش از آن تــا بــه امــروز در جســتجوی ســامتی –
تاالســوتراپی  -در میــان آب دریاهــا بودنــد و بــرای تمیــزی ،نرمــی و
جــوان ســازی پوســت در جلبــگ هــای دریایــی غوطــه ور مــی شــوند و
ســطح بــدن را بــا الیــه ای از گل و الی آبرفتــی مــی پوشــانند.
بنابرایــن جــای تعجــب نیســت کــه تاالســوتراپی بــه یــک بخــش پررونــق
در صنعــت ســامتی تبدیــل شــده اســت .در کنــار بیمارانــی کــه دچــار
دردهــای روماتیســمی یــا مشــکالت پوســتی هســتند ،مردمــی کــه از
فشــارهای زندگــی مــدرن و اســترس رنــج مــی برنــد نیــز بــه ایــن مراکــز
مراجعــه مــی کننــد.
کیفیــت ،ایمنــی و رضایــت مشــتریان در نقطــه کانونــی الزامــات
اســتاندارد  ISO 17680قــرار دارد و رعایــت شــرایط خــاص از ســوی
ارایــه دهنــده خدمــات را تضمیــن مــی کنــد .ایــن اســتاندارد را مــی
تــوان از نــوع خدمــات اســتاندارد کســب و کار و مشــتری  ))B2Cدر
نظــر گرفــت .زیــرا ضمــن اولویــت بنــدی رضایــت و ایمنــی کاربــران،
تاثیــر مســتقیمی هــم بــر روشــهای ارایــه خدمــات دارد .ایــن اســتاندارد
تبدیــل بــه نشــان تعالــی بــرای مالــکان چنیــن واحدهــای خدماتــی شــده
کــه پایبنــدی آنــان بــه کیفیــت خدمــات مراقبتــی و محصــوالت را نشــان
مــی دهــد.
ایــن اســتاندارد بــا تضمیــن رقابــت عادالنــه و شــفاف بــرای منفعــت
مصــرف کننــدگان ،معیــار ســنجش عملکــرد واحدهــای ایــن بخــش بــا
یکدیگــر نیــز مــی باشــد .در نتیجــه اعمــال اســتاندارد  ISO 17680در
کلیــه مناطــق کشــور تونــس ،مراکــز خدماتــی مربوطــه قابلیــت ارایــه
خدمــات در کالس جهانــی را کســب کــرده انــد و خــط ســاحلی ایــن
کشــور ،تبدیــل بــه گنجینــه ای جلــب گردشــگر شــده اســت .از ســوی
دیگــر پیــش بینــی مــی شــود نظــر مثبــت گردشــگران از خدمــات
تاالســوتراپی ،بــه دیگــر بخشــهای گردشــگری ایــن کشــور نیــز تســری
یابــد و بــه رونــق اقتصــادی هــر چــه بیشــتر کمــک کنــد.
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بــا وجــود قوانیــن و الزامــات بیشــمار ملــی و منطقــه ای کــه رعایــت
آن بــرای تولیــد کننــدگان ،محققــان و ســایر طرفهــای درگیــر الزامــی
اســت ،تحقیقــات بالینــی تجهیــزات پزشــکی بــه طــور معمــول بســیار
نظــام منــد مــی باشــند.
اســتاندارد ایــزو  ، 14155بررســی بالینــی تجهیــزات پزشــکی بــرای
انســان  -عملكــرد بالینــی مناســب ،بــه تولیدكننــدگان كمــك مــی
كنــد تــا در طراحــی ،انجــام و گــزارش دهــی تحقیقــات بالینــی ،الزامــات
عملكــرد بالینــی مناســب را رعایــت كننــد.
اســتاندارد ایــزو  14155کــه در ســطح وســیعی از صنعــت بــکار گرفتــه
مــی شــود ،بــرای مطابقــت بــا تغییــرات نظارتــی اخیــر و اصــاح
ســایر اســتانداردهای مرتبــط بازنگــری شــده اســت .در بازنگــری ایــن
اســتاندارد بــه منظــور حمایــت از شــرکت کننــدگان در آزمایــش هــای
بالینــی و اســتفاده کننــدگان تجهیــزات پزشــکی و دســتیابی بــه نتایــج
درســت ،جزئیــات و اطالعــات تکمیلــی ارائــه شــده اســت.
ایــن اســتاندارد از حقــوق ،ایمنــی و صحــت آزمایشــها حفاظــت مــی
کنــد و شــامل الزامــات روش مناســب بــرای اطمینــان از اعتبــار علمــی
داده هــای بالینــی اســت .همچنیــن ضمــن تشــریح مســئولیت حامیــان
مالــی و محققــان ،نقــش کمیتــه هــای اخالقــی ،مقامــات نظارتــی،
هیــات مدیــره هــای مســئول ایمنــی و ســایر طرفهــای درگیــر را تعریــف
مــی کنــد.
دانیــل ژیــرود ( ،)Danielle Giroudهماهنــگ کننــده گــروه کاری
تدویــن کننــده ایــن اســتاندارد ایــزو در ایــن بــاره گفــت« :ایمنــی
بیمــار همــواره تمركــز اصلــی اســت .در ایــن اســتاندارد راهنماییهــای
بیشــتری را در حــوزه هایــی ماننــد نظــارت بــر ریســک ،مدیریــت
کیفیــت ،طــرح مطالعاتــی ،کمیتــه هــای ممیــزی و اصــول اخالقــی،
گنجانــده ایــم.
ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه جزئیــات بیشــتری در مــود موضوعاتــی
ماننــد رضایــت آگاهانــه ،جمعیــت آســیب پذیــر ،محافظــت از داده هــا
و مالحظــات آمــاری ،ارائــه شــده اســت کــه همگــی منتــج بــه بررســی
بالینــی بــا شــواهد مســتحکمتر مــی شــود.
اســتاندارد ایــزو  14155بــا تغییــرات ســایر اســتانداردها در حــوزه
هایــی ماننــد قوانیــن تجهیــزات پزشــکی اروپــا ،دســتورالعمل هــای
کمیســیون اروپــا در مــورد عملکــرد بالینــی موثــر و ســایر دســتورالعمل
هــای ســازمان غــذا و داروی ایــاالت متحــده هماهنــگ مــی باشــد».
اســتاندارد ایــزو  14155توســط گــروه کاری  ،)WG4( 4بررســی
بالینــی تجهیــزات پزشــکی بــرای انســان ،کمیتــه فنــی بیــن المللــی
 ، ISO/TC194(( 194ارزیابــی بیولوژیکــی و بالینــی تجهیــزات
پزشــکی ،تدویــن شــده اســت و دبیرخانه آن توســط موسســه اســتاندارد
آلمــان اداره میشــود .ایــن اســتاندارد از طریــق ســایت ســازمان ایــزو و
یــا موسســات ملــی عضــو قابــل تهیــه مــی باشــد.
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استانداردهای برتر ایزو برای پاکیزه نگاه
داشتن ما

اهمیــت بهداشــت شــخصی و نظافــت عمومــی هیچــگاه بــه انــدازه دوران
شــیوع بحــران جهانــی بهداشــت نبــوده اســت .علــی رغــم آنکــه شســتن
مرتــب دســتها جهــت کاهــش شــیوع بیماریهــای واگیــردار الزم اســت ،بــه
همــان نســبت تمیــز نگــه داشــتن تمامــی ســطوحی کــه بــا آنهــا مواجــه
هســتیم نیــز مهــم اســت .ایــزو بــا چنــد اســتاندارد خــود بــه خانــواده هــا و
صنایــع در مصــون مانــدن از عوامــل بیمــاری زا کمــک مــی کنــد.
منسوجات و پالستیک های ضد ویروس
آیــا مــی دانیــد کــه لبــاس شــما مــی توانــد قاتــل ویــروس هــا باشــد؟
منســوجات و پالســتیک هــای ضــد ویــروس دارای روکــش یــا ترکیبــات
دیگــری هســتند کــه باعــث جــذب ،کشــتن یــا جلوگیــری از انتقــال ویــروس
هــا مــی شــوند ،بنابرایــن خطــر انتشــار آنهــا را کاهــش مــی دهنــد.
اســتاندارد  – ISO 18184تعییــن فعالیــت ضــد ویروســی محصــوالت
نســاجی؛ ابــزار مهمــی بــرای تولیــد کننــدگان اســت ،زیــرا ایــن اســتاندارد بــا
ارایــه روشــهای آزمایــش ویروســهای خــاص ،بــه تولیــد کننــدگان کمــک می
کنــد تــا از کارکــرد محصــوالت خــود مطلــع شــوند.
اســتاندارد  ،ISO 21702انــدازه گیــری فعالیــت ضــد ویروســی روی
پالســتیک هــا و ســایر ســطوح غیــر متخلخل ،جزئیــات روشــهای موثــر برای
آزمایــش مقاومــت محصــوالت ضــد ویــروس در برابــر ویروســهای خــاص و
مناســب بــودن آن بــرای بــازار را ارایــه مــی دهــد.
منسوجات و پالستیکهای آنتی باکتریال
مــا فقــط از ویروســها دوری نمــی کنیــم .باکتریهــای مضــر نیــز مشــکالت
بهداشــتی زیــادی را ایجــاد مــی کننــد و ســبب افزایــش تولیــد محصــوالت
آنتــی باکتریــال بــرای از بیــن بــردن آنهــا شــده اســت.
اســتاندارد  ،ISO 20743منســوجات – تعییــن فعالیــت آنتــی باکتریایــی
محصــوالت نســاجی ،کــه روشــهای آزمایــش کمــی بــرای تعییــن فعالیــت
ضــد باکتریایــی کلیــه محصــوالت نســاجی ضــد باکتریایــی ،از جملــه پارچــه،
روتختــی ،نــخ و متریــال پوشــاک ،اثاثیــه منــزل و مــوارد دیگــر را مشــخص
مــی کنــد.
اســتاندارد  ،ISO 22196انــدازه گیــری فعالیــت ضد باکتریایی در پالســتیک
هــا و ســایر ســطوح غیــر متخلخــل ،بــه تولیــد کننــدگان ایــن امــکان را مــی
دهــد تــا کیفیــت ضــد باکتریایــی محصــوالت خــود را ارزیابــی کنند.
تنفس هوای تازه
گرمایــش ،تهویــه و تهویــه مطبــوع همگــی بــر هوایی کــه در فضای سربســته
تنفــس مــی کنیــم تأثیر مــی گــذارد و بســیاری از ایــن تجهیــزات دارای فیلتر
اســتخراج ذره هایــی هســتند کــه مــی تواننــد بر ســامتی مــا تأثیــر بگذارند.
ایــزو مجموعــه اســتانداردهایی بــرای فیلترهــای هــوا دارد که تولیــد کنندگان
را در انجــام بررســی هــای کیفــی الزم یــاری داده و بــه کارکنــان تعمیــرات و
نگهــداری نیــز در انتخــاب فیلترهــای مناســب کمــک مــی کند.
اســتاندارد  ،ISO 16890فیلترهــای هــوا بــرای تهویــه عمومــی ،در شــش
بخــش ارائــه شــده کــه تجهیــزات ،مــواد ،ویژگــی هــا ،الزامــات و رویــه هــای
آزمایــش عملکــرد و کارایــی فیلترهــای هــوا را بــه صــورت مــداوم و مشــخص
شــرح مــی دهــد.
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به سوی هوش مصنوعی قابل اعتماد

همــگان پذیرفتــه انــد کــه هــوش مصنوعــی تاثیــر بزرگــی بــر زندگــی مــا در
دهــه هــای پیــش رو خواهــد گذاشــت – امــا چگونــه مطمئــن شــویم کــه ایــن
فنــاوری جدیــد بــه غیــر از نوآورانــه و مفیــد بــودن ،قابــل اعتمــاد نیــز هســت؟
گــزارش فنــی جدیــد ایــزو و  IECدر بررســی مســائل مربــوط بــه اعتمــاد
در هــوش مصنوعــی نگاهــی دارد بــه نگرانــی هــای مربــوط بــه قابلیــت
اعتمــاد و ارایــه راهکارهــای عملــی بــرای آن .گــزارش فنــی ISO/IEC TR
 ،24028:2020فنــاوری اطالعــات – هــوش مصنوعــی – بررســی قابلیــت
اعتمــاد در هــوش مصنوعــی ،عواملــی کــه بــر قابلیــت اعتمــاد در سیســتم
هــای ارایــه کننــده یــا اســتفاده کننــده از هــوش مصنوعــی تاثیــر دارنــد را
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی دهــد .مشــاغل گوناگــون در هــر بخــش و
انــدازه ،مــی تواننــد از ایــن گــزارش فنــی اســتفاده نماینــد.
پیــش بینــی هواشناســی ،فیلتــر کــردن هــرز نامه هــا ،پیشــنهادات جســتجوی
گــوگل ،شناســایی صــدا در دســتیار صوتــی گوشــی هــای هوشــمند ،همگــی
مثالهایــی از هــوش مصنوعــی در زندگــی روزانــه مــا هســتند .وجــه مشــترک
ایــن فناوریهــا ،الگوریتــم هــای یادگیــری ماشــینی اســت کــه آنهــا را قــادر مــی
ســازد تــا در لحظــه واکنــش و پاســخ الزم را بدهنــد .متخصصــان و عالقمنــدان
حــوزه فنــاوری مــی گوینــد ،بــا تکامــل فنــاوری هــوش مصنوعــی آســیب هــای
فزاینــده ای نیــز ایجــاد خواهــد شــد امــا تاثیــر مثبتــی کــه از نظــر بهــره وری
در تجــارت خواهــد گذاشــت بــی انــدازه خواهــد بــود .در نظــر ســنجی انجــام
شــده توســط مشــاوران مدیریــت مکنــزی ،تخمیــن زده شــد کــه تجزیــه و
تحلیــل هــوش مصنوعــی تــا ســال  2030حــدود  13تریلیــون دالر یــا 16
درصــد بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنه جهــان اضافــه مــی کنــد.
بــه گفتــه آقــای دیــاب رئیــس کمیتــه فرعــی  ،42هــوش مصنوعــی زیــر
مجموعــه کمیتــه فنــی مشــترک  ،1 ISO/IEC JTCفنــاوری اطالعــات،
"قابلیــت اعتمــاد ســئوال مهمــی اســت" و توضیــح مــی دهــد هــر مشــتری،
خــواه یــک شــرکت خدمــات مالــی باشــد ،خــواه خــرده فــروش یــا تولیــد
کننــده باشــد – خواهــد پرســید :بــه چــه کســی اعتمــاد کنــم؟ بایــد بــه
جنبــه هــای مختلفــی ،از جملــه نگرانــی هــای اجتماعــی ماننــد کیفیــت داده
هــا ،حریــم خصوصــی ،جانبــداری ناعادالنــه بالقــوه و ایمنــی پرداختــه شــود.
ایــن گــزارش فنــی کــه بــه تازگــی منتشــر شــده ،نخســتین مــورد در میــان
کارهــای بســیار دیگــری خواهــد بــود کــه بــه دســتیابی بــه ایــن اهــداف
کمــک مــی کنــد.
گــزارش فنــی  2408 ISO/ IEC TRرویکردهــای فعلــی را کــه قــادر
بــه پشــتیبانی یــا بهبــود قابلیــت اعتمــاد در سیســتمهای فنــی باشــند را
بــه اجمــال ارزیابــی مــی کنــد و دربــاره کاربردهــای بالقــوه آنهــا در هــوش
مصنوعــی بحــث مــی کنــد .همچنیــن دربــاره روشــهای ممکــن بــرای کاهــش
آســیب پذیــری هــای هــوش مصنوعــی و بهبــود قابلیــت اعتمــاد بحــث شــده
اســت.
گــزارش فنــی  24028 ISO/ IEC TRعــاوه بــر ارایــه دســتورالعمل
هــای شــفاف دربــاره قابلیــت اعتمــاد و نحــوه قــرار دهــی آن در سیســتمهای
هوشــمند ،بــه جامعــه اســتاندارد نیــز کمــک خواهــد کــرد تــا شــکافهای
استانداردســازیهای خــاص در هــوش مصنوعــی را بهتــر درک و شناســایی کنــد
و مهمتــر از آن چگونگــی رســیدگی بــه آنهــا در فعالیتهــای استانداردســازی
اســت کــه در آینــده انجــام خواهــد شــد.
گــزارش فنــی  24028 ISO/ IEC TRتوســط کمیتــه فنی مشــترک ISO/
 1 IEC JTCفنــاوری اطالعات،کمیتــه فرعــی  ،42هــوش مصنوعــی تدویــن
شــده اســت و دبیرخانــه آن در اختیــار ســازمان اســتاندارد آمریــکا اســت.
منبع :سایت ایزو
مترجــم :ســعید حســنی ،دفتــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران
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