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• چهارده دستورالعمل براي بهبود بهرهوري

در منابع گوناگون تعاريف مختلفي از بازاريابي ارئه
شده است .در متون مديريتي ،بازاريابي صنعتي به عنوان
آن دسته از عملکردها و فعاليتهاي تجاري و بازرگاني
تعريف شدهاست ،که فرايندهاي مبادله را بين توليدکنندگان
و مشتريان سازماني تسهيل ميکند .اما اين تنها تعريف از
بازاريابي نيست .چراکه اين علم به شاخههاي زيادي تقسيم
ميشود و بازاريابي صنعتي تنها بخشي از تعاريف است.
اما آن چيزي که از بازاريابي در ذهن ما جاي دار د شايد
همان جذب مشتري به روشهاي سنتي يا همان گفتگوي
رودررو است .کاري که مدتهاست در سازمان آگهيهاي
روزنامهها و مجالت صورت ميگيرد .اکنون بازاريابي به
يک علم گسترده تبديل شده که فنون و تکنيکهاي خاص
خود را دارد.
بخش بازاريابي شايد مهمترين بخش در هر سازمان
باشد و ادامه حيات سازمان به نوعي وابسته به نوع و نتيجه
بازاريابي است .هر سازمان باي د محصول يا خدمات خود
را عرضه کند و طبيعتا جذب مشتري ،نياز به يک سيستم
بازاريابي صحيح و اصولي را آشکار ميسازد.
از سويي طبق تحقيقات به عمل آمده ،با رقابتيتر
شدن كسب و كارها ،اهميت ارتباط موثر با مشتريان نيز
بيشتر ميشود در اين فضا از بين شيوههاي مختلف ارتباط
با مشتري نظير تبليغات ،روابطعمومي ،فروش شخصي،
پيشبرد فروش و بازاريابي مستقيم ،شيوههاي ارتباط دوطرفه
نظير فروش شخصي و بازاريابي مستقيم موثرتر خواهند
بود ،و علت آن هم تعامل دوطرفهاي است كه بين بنگاه
اقتصادي و مشتريان صورت ميگيرد .در اين ارتباط ،عالوه
بر اينكه بنگاه اقتصادي در شناساندن خويش به مشتري
تالش ميكن د تا بتواند تقاضاي او را به سمت بنگاه سوق
دهد ،فرصتي فراهم ميشو د تا صداي مشتري را نيز بشنود
كه نتايج آن براي رقبا و گسترش كسب و كار حائز اهميت

• شناسايي موضوعات مهم براي انجام بهبود بهرهوري
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بازاريابي رابطهمند
است به طوري كه بنگاه ميتواند مشتري را بشناس د و نياز
او را بدان د و در راستاي كسب رضايت مشتري با نگرش
برد دوجانبه حركت كند.
امروزه سازمانها و شرکتها براي پيشبرد مقاصد
اقتصادي خود – که جذب مشتري مهمترين آن است
– اقدام به بازاريابي از طرق مختلف ميکنند و در پي آن
افرادي را به عنوان بازارياب استخدام ميکنند .در اين ميان
ميزان دانش و تخصص فرد بازارياب تعيينکننده بسياري
از مقاص د اقتصادي است .در کنار بازارياباني که با دانش
کسبشده – چه به صورت آکادميک و چه به صورت تجربه
حرفهاي – در سازمانها و شرکتها فعاليت ميکنند ،عدهاي
نيز در اين زمينه فعاليت ميکنند که نه دانش گروه اول را
دارن د و نه تخصص آنها را اين افراد اغلب با هدف کسب
درآمد جذب اين فعاليت ميشوند ولي کمتر پيش ميآيد که
در اين رشته ادامه فعاليت دهند .البته الزم به ذکر است که
بسياري از شرکتها نيز به منظور هزينه کمتر حاضراند تا با
اين گروه به صورت پورسانتي همکاري کنند.
بازاريابي ،دنياي پيچيده و اصول خاصي دار د که به
کار نگرفتن آنها موجب عدم موفقيت و يا دست کم تاخير
طوالني در موفقيت که همانا جذب مشتري است ميانجامد.
اهميت بازاريابي بسيار باالتر از آن است که تنها آن را به
يک يا چن د نفر سپرده و منتظر حصول نتيجه باشيم .پيش
نيازهاي بازاريابي ،نياز سنجياي که باي د حتما صورت گيرد،
اعمال بازاريابي ،رفتار بازاريابي و تکنيکهاي انجام آن و از
همه مهم تر مديريت بازاريابي از اصول اساسي آن است .از
سوي ديگر بازاريابي انواع متفاوتي دارد که تشخيص اينکه
کدام يک از انواع آن براي فعاليت اقتصادي مد نظر ما نتيجه
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بخش خواه د بود ،خود از مهمترين تصميماتي است که
باي د گرفته شود.
نياز به يک بازاريابي مدرن زماني اهميت دوچندان
مييابد که ما نيازها و رفتارهاي گوناگون مشتري را نيز در
نظر بگيريم .در دنياي امروز ،خريداران براي تصميمگيري
در فرايند خريد ،با سواالت و اما و اگرهاي بسياري روبرو
هستند .تنوع کاالها و محصوالت مختلف باعث شدهاند
مشتريان با حق انتخابهاي فراوان مواجه باشند .از سويي
ديگر شرکتها دريافتهان د که هزينه جذب مشتريان جديد
پنج برابر هزينه حفظ مشتريان کنوني است و از دست دادن
يک مشتري ،تنها از دست دادن يک قلم فروش نيست ،بلكه
فراتر از آن و به معني از دست دادن کل جريان خريدهايي
است که مشتري ميتوانسته است در طول زندگي انجام
دهد .بر اين اساس امروزه به نوعي بازاريابي به نام بازاريابي
رابطهمن د روي آورده شده است .تعاريف مختلفي توسط
محققان و تئوريپردازان براي بيان معني و مفهوم بازاريابي
رابطهمند مطرح شده است .بازاريابي رابطهمند ،نگهداري
مشتريان و توسعه روابط و جذابتر کردن هر چه بيشتر اين
رابطه با مشتريان است .به عبارت ديگر بازاريابي رابطهمند
فهم ومديريت ارتباطات مشتريان و تامينکنندگان ميباشد.
بازاريابي رابطهمن د تفاوتهايي با انواع ديگر بازاريابي و
بازاريابي سنتي دارد .در يک نتيجهگيري ميتوان گفت به
دليل مزاياي چشمگير بازاريابي رابطهمند ،شرکتها به سمت
انتخاب تعامالت رابطهاي به جاي تعامالت مجزا حرکت
ميکنند .عامل کليدي تفاوت بين تعامالت رابطهاي و مجزا
عامل زمان است .تعامالت مجزا ،کوتاهمدت هستند و در
مقابل تعامالت رابطهاي در موقعيتهاي بلندمدت شکل
ميگيرند و حتي در قالب خدمات پس از فروش نيز ادامه
مييابند .اين تعامالت به دليل افزايش توان رقابتي شرکتها،
به روابط مجزا و کوتاهمدت ترجيح داده ميشوند.

سمينار آشنايي با نوآوري نظام
يافته  TRIZاز سوي انجمن
مهندسي صنايع برگزار شد

زندگي با مسئلهها
سمينار آموزشي آشنايي با نوآوري نظام يافته TRIZ
سوم مرداد ماه از سوي انجمن مهندسي صنايع ايران و با
همکاري کانون فارغالتحصيالن دانشگاه آزا د برگزار شد.
در اين سمينار  4ساعته ،مهندس محمود کريمي ،مدرس
سمينار ،به بيان مفاهيم و کاراييهاي  TRIZدر حل مسئله
پرداخت .او همچنين در خصوص استراتژي چهار وجهي
تکامل و تعالي سازمان ها ،دسته بندي تکنيکهاي خالق حل
مسئله و تاريخچه و فلسفه  TRIZصحبت کرد.
وي در ابتدا با بيان اينکه خالقيت و نوآوري دو مفهوم
متفاوتاند ،گفت :توجه به نياز و نگاه صحيح به درستي
يا نادرستي آن ،تفاوت بين خالقيت و نوآوري را مشخص
ميکند ،همچنين نوآوري بايد اقتصادي باشد.
مهندس کريمي با تاکي د بر اين نکته که انسانها همواره
با مسئلهها زندگي ميکنند ،ابراز داشت :هيچ کس نميتواند
ادعا کند مسئله ندارد .از اين رو همواره بايد روش فکر کردن
و يافتن راه حل را قبل از روبه رويي با مسئله آموخت .به
عبارت ديگر بهبود و پيشرفت در گرو کشف مسئلهها و
سپس يافتن راه حل آنها است.
وي با اشاره به پارادايم ميان تکامل صنعت و خدمات
گفت :تمام مسائل از اين الگو پيروي ميکنند .در اين پارادايم
که شامل محورهاي افقي زمان(عمر سازمان) و محور عمودي
نوآوري (اهداف و تعالي سازماني) است ،نقاط تعالي کارايي،
تعالي کيفيت ،تعالي انعطاف و تعالي نوآوري ديده ميشود.
وي ادامه داد :ويژگيهاي عصر کارايي و بهره وري،
ارتقاي کارايي است .در اين زمان ما شاهد راهاندازي سازمانها
در راستاي ارضاي يک نياز قابل مالحظه مشتري هستيم که
مهم ترين شاخص اندازهگيري ميزان رشد و موفقيت سازمان،
بهره وري است .همچنين از زير سيستمهاي ضروري
مور د نياز سيستم در اين عصر ،برنامهريزي ماشينآالت و
تجهيزات ،برنامهريزي نگهداري و تعميرات ،برنامهريزي
توليد ،برنامهريزي مواد و کنترل موجودي و برنامهريزي
منابع انساني است.
وي در رابطه با نقطه دوم نمودار يا عصر کيفيت گفت:
در اين زمان ما شکلگيري رقابت را شاهد هستيم که ارتقاي
کيفيت محصوالت و خدمات ،پيشي گرفتن از رقبا ،حفظ
مشتريان و جذب مشتريان جديد را به دنبال دارد .ارضاي
نيازهاي مشتريان با بهترين کيفيت ،هدف اساسي سيستم را
شامل ميشود که طبيعتا نياز به ابزار مناسبي براي دست يابي
به هدف وجود دارد .در اين مرحله ميتوان از ابزار آماري
و کيفي حل مسئله و  5Sو تکنيکهايي مانند six sigms،

 FMEA، DOE، MSAو  TQMاستفاده کرد.
کريمي در رابطه با عصر انعطاف پذيري نيز گفت :در
اين زمان يک رقابت سرسختانه وجو د دارد که نياز به انعطاف
پذيري مديران در پيش بيني ،بيشتر احساس ميشود .ناب
سازي و چابکي ،اهداف سيستم را در اين عصر تشکيل
ميدهد .مهم ترين نکته اين است که در عصر انعطاف
پذيري ،فعاليتهاي گروههاي حل مسئله به عنوان راه حل
دستابي به اهداف مطرح ميشود.
وي در ادامه با بيان ويژگيهاي عصر نوآوري و
رقابتهاي فشرده و پيچيده جهاني به عنوان رمز موفقيت
در اين عصر ،ابراز داشت :شرکتها در اين زمان بايد به
کشف نيازهاي پنهان مشتريان و ايجاد هيجان پبردازند .وي
افزود :هدف سيستم در اين عصر ،نوآوري در محصول و
خدمات است که براي دستيابي به اين هدف بايد فلسفه
وجودي محصوالت و خدمات بازنگري شده و پس از آن
شيوههاي برتر تامين نيازها پيشنها د گردد .تکنيک حل مسئله
و نوآوري نظام يافته ( )TRIZدر اين عصر از اهميت بااليي
برخوردار است.
نايب رئيس موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران
در بخش ديگري از صحبتهاي خود به بيان روشهاي حل
مسئله پرداخت و گفت TRIZ :برمبناي گرته برداري از
دانش است و نه کار تجربي و حدسيات .همچنين در TRIZ
ما نياز به بررسي تمامي اختراعات ثبت شده نداريم ،بلکه بايد
تنها اختراعهاي ابداعي و نو را بررسي
و کنکاش کنيم و به يافتههاي کليدي
از راهحلهاي خالقانه قبلي راهحلهاي خالقانه
برسيم .در بسياري از اختراعات کاري
آينده را پيشبيني کنيد
نو و تازه شکل نگرفته و تنها بخشي
 TRIZيک ديدگاه سيستماتيک براي تفکر خالق است ،که با تفکر نوع
از اختراعات به کار ما ميآيد که نشان
چپ مغز منطبق است.
دهنده فکر و ايدهاي نو باشد .وي
گاهي به آن ” تفکر خالقانه براي مهندسي ”گفته ميشود.
همچنين با شرح فعاليتهاي گنريش
هرگاه آلتشولر ،مبتکر روسي  ،TRIZبراي حل مسئلهاي رجوع ميکرد،
آلتشولر ،مبتکر  ،TRIZگفت :آلتشولر
در سال  1946ميليون سن د اختراع را وي بهدنبال علل ناشناخته آن مسئله نبود ،بلکه او بدنبال يک روشي براي
مورد بررسي قرار دا د که در اين ميان توسعه ايدههايي بود که يک فرايند را بهبود دهد ،يا يک چيزي انجام دهد،
تنها کمتر از  1درصد ،يک کشف ديدگاه جديدي را طراحي کند يا يک ديدگاه موجود را طراحي مجدد
نمايد.
يداد.
شالودههاي دانش  TRIZاز سال  1946علمي نادر را نشان م 
آلتشولر TRIZ ،را با تجزيه و تحليل هزاران ثبت اختراع براي يافتن
مهندس کريمي با تاکي د بر
توسط گنريچ آلتشولر بر اساس نتايج حاصل اهميت تعريف صحيحي از مسئله اصول پايهاي که در پشت خلق ايدههاي جدي د هست ايجا د کرد .براي کاهش
از مطالعه اختراعات مختلف پايهگذاري گفت :مسئله زماني حل ميشود تعداد سعي و خطاهاي پوچ که در اين نوع ديدگاه مرسوم هست ،وي تحليل
شد« .آلتشولر» كه به پدر  TRIZلقب دارد که بتوان آن را درست تعريف کرد که روش متداول سعي و خطا اغلب در کشفيات مور د استفاده قرار گرفته
در سال  1926در روسيه (شوروي سابق) کرد .به بيان ديگر اگر دو ساعت شده است .آلتشولر دريافت که تجزيه و تحليل تفکر خالق نظير تجزيه و
متولد شد .وي كه از همان دوران نوجواني
زمان براي حل مسئله در اختيار تحليل بازي شطرنج است .به طوري که شما با مطالعه مثالهاي واقعي متعدد
نسبت به ابداعات و اختراعات كنجكاوي و
داريم ،بيش از نيمي از آن را بايد ميتوانيد بيشتر پيشرفت کنيد.
عالقه خاصي داشت و اولين اختراع خود را
روشهاي اوزبورن ( ،)Osbornگوردون ( )Gordonو دي بونو (de
در سن  14سالگي انجام دا د و در اداره ثبت براي تعريف مسئله و رسيدن
به راه حل صرف کنيم .چراکه  )Bonoهمگي آن بو د که ما را از چيري که آنرا آلتشولر رخوت ذهني (
اختراعات مشغول به كار شد.
آلتشولر بر اين باور بو د که ميتوان به گونهاي قطعا راه حل در تعريف مسئله روش راحت و روتين نگاه کردن به اشياء) ناميده بو د رها سازد.
چيزي که آلتشولر ميخواست يک ديدگاه سيستماتيک بر پايه قوانين
نظام يافته دست به ابداع و اختراع ز د و مخفي شده است .وي افزود:
ديگر نيازي نيست که براي دستيابي به نتيجه هدف اساسي نوآوري نظام يافته ،علمي سيستمهاي فني بو د تا به مردم کمک کن د تا بر نظرات رخوتآميز که
کشف و تعريف مسئله و دستيابي مانع تفکر خالق هستند چيره شوند.
مطلوب هزاران سعي و خطا انجام داد.
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به بهترين راه حل و فلسفه اصلي آن مطالعهاي ساختارمند از
سرآمديها است.
وي ادامه داد :در  TRIZعصاره بهترين روشها و
عملکردها از تمامي زمينههاي تالش انساني استخراج ميشود
و به عبارتي مغز افراد با نخبگان جهان پيوند ميخورد.
کريمي ،تضادهاي سيستم ،ايده آلي ،کارکردگرايي،
منابع و فضا -زمان -تعامل را پنج ستون اصلي نوآوري
نظام يافته خواند .وي در توضيح مفهوم کارکردگرايي گفت:
درک اساسي کارکرد ،رمز وفاداري مشتري و پويايي بنگاه
از ماهيتهاي ان اصل از نوآوري نظام يافته است .در اين
يدهد
اصل ،طبقه بندي دانش با کارکرد آنها به ما اجازه م 
تا به عملکردهاي مختلف يا راه حلهاي ديگري دست
يابيم .همچنين در تضادهاي سيستمي بايد فعاالنه به دنبال
تضادهاي سيستم و حذف مصالحه بود .چراکه همه سيستمها
داراي تضا د بوده و بسياري از استراتژيهاي بهبود به جاي
حل ريشهاي مسئله ،از سازش و مصالحه استفاده ميکنند.
وي در ادامه به بيان روندهاي تکامل تجاري TRIZ
پرداخت و تعامل ،زمان و فضا را سه معيار اساسي اين روند
عنوان کرد.
مهندس کريمي در پايان اين سمينار با بيان اينکه مرحوم
دکتر محمد حسين سليمي نمين ،نقش عمدهاي در ورود
 TRIZبه کشور داشته ،او را پدر علم حل مسئله در ايران
خوان د و يادش را گرامي داشت.

تشريح

پيادهسازي PIP

در سمينار نظامدهي و
مديريت بهرهوري در سازمان

رستميان ،سنجش و اندازهگيري ،تعيين خواهد شد.
سمينار "نظامدهي و مديريت بهرهوري
در سازمان" با تدريس مهندس هوشنگ ارزيابي ،برنامهريزي و بهبود را  4مرحله وي همچنين افزود:
رستميان ،از سوي انجمن مهندسي صنايع بهرهوري عنوان کرد و تاکيد کرد که بدون مقصود از بهبود
ايران برگزار شد.
سنجش و اندازهگيري عملكرد سازمان و بهرهوري ،بهرهوري
وي در اين سمينار در ارتباط با مسائلي بدون روشي متمركز ،سيستماتيك و تحليلي كل ( ،)TPو
جامع
از جمله مهمترين عوامل مؤثر در كاهش نميتوان بهبود بهرهوري را در سازمان بهرهوري
بهرهوري در داخل يك سازمان ،الگوي شش شروع كرد .وي همچنين در خصوص كل ( )CTPاست.
مشخصهاي رفتار سازماني موانع بهرهروري ،اهميت مرحله برنامهريزي اظهار داشت :حدود  ٧٠روش متفاوت براي بهبود CTP
و  TPوجود دارد.
پنج گروه اتالف ،برنامههاي بهبو د بهرهوري فرآيند برنامهريزي ،تعيين هدفهاي مربوط
مهندس رستميان ،وجود تبعيض بين
( ،)PIPباال بردن بهرهوري از طريق دواير به بهرهوري كلي يا بهرهوري جامع كل است.
كاركنان ،ناامني شغلي ،موفق نبودن و
كنترل كيفيت ،ارزيابي برنامههاي بهبود بهطوريكه اين هدفها بتوانند به عنوان
بيميلي بر برنامههاي ميانمدت يا بلندمدت،
در بهرهوري ،چهارده دستورالعمل براي راهنمايي ،براي مقايسه در دوره ارزيابي
كنترل نكردن(بيثباتي در برنام ههاي
بهبو د بهرهوري و راههاي توسعه و افزايش باشند .همچنين براي رسيدن به هدفها،
كنترلي) ،ناهماهنگي رشته تحصيلي و شغلي
بهرهوري براي كارخانهها صحبت کرد.
استراتژيهاي الزم براي بهبود بهرهوري
و استفاده نكردن از تخصصها در مشاغل
مربوطه را از مهمترين عوامل
چهارده دستورالعمل براي بهبود بهرهوري
موثر در کاهش بهرهوري در
 -1برنامهريزي دراز مدت
داخل يک سازمان دانست که
مت
د
خ
يا
كاال
 -2بهبو د مستمر كيفيت
ريشه اين عوامل معموالً در
 -3ايجاد نظام كنترل فرآيند آماري
خارج از سازمان يافت ميشود.
 -4ارتباط فقط با چند عرضهكننده مناسب
وي همچنين از بيبرنامهگي
 -5آيا مشكالت در سيستم از يك بخش خاص توليدي است يا ناشي از تمام
مديريت ،فقدان كارآموزي،
فرآين د توليد؟
استعدادهاي
ناهماهنگي
 -6كارگران خود را براي انجام خواستههاي خود آموزش دهيد.
فردي و شغلي ،عدم كفايت
 -7باالبردن كيفيت كار سرپرستان توليد
سرپرست ،بيعالقگي به كار
 -8دور كردن ترس از خود
فعلي و انتقال پيدرپي نيروي
 -9تشويق دواير توليدي براي كار با يك ديگر بهجاي تمركز بر هدفهاي بخش خود
انساني و تورم نيروي انساني
 -10فقط به كميت توجه نكنيد.
را از ديگر عوامل موثر در اين
 -11از كارگران انجام كار با كيفيت را به خواهيد نه حاضر شدن و خروج به موقع از محيط كار
زمينه است.
 -12كارگران و كاركنان خود رابراي درك روشهاي آماري آموزش دهيد.
مدرس سمينار در ادامه
 -13كارگران خو د را براي فراگيري مهارتهاي جديد مورد نياز آموزش دهيد.
راهبردهاي تجاري منسوخ،
 -14مديريت عالي شركت را مسئول اجراي اين سيزده اصل نماييد.
افقهاي عمل كوتاه مدت،
شناسايي موضوعات مهم براي انجام بهبود بهرهوري
ضعفهاي فناوري عمده،
 -١تهية ليستي از مشكالت كه رفع آنها ميتوان د همزمان موجب افزايش رضايت مشتري ،كسب منافع بيشتر غفلت از توسعه منابع
براي سازمان شده و به زمان و منابع مالي كمي نياز دارند.
انساني ،عدم همكاري و
سازماني

د
واح
ي
د
عملكر
هاي
ت

ظرفي
كي،
د
ان
توسعة
 -٢تهية ليستي از اقداماتي كه ميتوان د با رفع گلوگاه و يا
مغايرت هدفهاي دولت و
را به ميزان قابل مالحظهاي باال ببرد.
صنعت را ارکان الگوي شش
…)
و
تجهيزات
ابزار،
ساختمان،
زمين،
از
اعم
(
ه
د
استفا
ال

ب
يا
 -٣تهية ليستي از امكانات مازا د و
مشخصهاي رفتار سازماني
ابزار،
ساختمان،
زمين،
از
اعم
(

د
گير
ي
م
قرار
ه
د
استفا

د
مور
پائين
ظرفيت
 -4تهية ليستي از امكانات كه با
موانع بهرهوري عنوان کرد.
تجهيزات و …)
وي همچنين اتالف ناشي از
يگري
د
هزينه
انجام
مستلزم
اي
ه
هزين
كاهش
كه
صورتي
ر
د
.
د
هستن
كاهش
قابل
كه
ها
ه
هزين
از
 -5تهية ليستي
زمان انتظار و تأخير ،اتالف
است به طور قطع باي د كاهش هزينهها مستلزم صرف مقادير كمتري از منابع مالي باشد ( .اعم از هزينههاي ناشي از ضايعات ،اتالف در
نيروي انساني ،انرژي ،مواد مصرفي ،قطعات يدكي ،لوازم اداري ،لباس و …)
جريان توليد ،اتالف ناشي از
 -6تهية ليستي از امكانات كه به علل مختلف در حال استهالك شديد هستن د و ميتوان از استهالك سريع آنها
حملونقل و اتالف ناشي از
جلوگيري كرد.
فرآيند و حركات غير ضرور
 -٧تهية ليستي از اقدامات كه باانجام آنها ميتوان به توسعة خدمات درآمدهاي سازمان كمك نمود .در تنظيم
را پنج گروه عمده اتالف
اين ليست توجه به هزينههاي جاري و سرمايهگذاري ثابت ضروري است .اين هزين هها بايد در ميانمدت از
دانست.
درآمدهاي حاصله كمتر باشد.
مدرس اين سمينار
 -8تهية ليستي از اقدامات كه انجام آ نها موجب ايجاد انگيزة بيشتر در نيروي انساني و تقويت روحية مشاركت
با اشاره به طراحي برنامه
و انجام كار گروهي و باال رفتن بهرهوري نيروي انساني ميگردد .در تعيين فهرست مذكور باي د ضمن پرهيز از
تكرار مطالب نظري و كليگويي ميتوان به مصاديق برخي از تغييرات در ضوابط و رويههاي سازماني ،انجام بهبود بهرهوري در يک
برخي از هزينهها ،اصالح ساختار سازماني ،انجام برخي از اقدامات رفاهي يا فرهنگي و امثال آن اشاره نمود .شرکت افزود PIP :مخفف
Productivity
 -9تهية ليستي از اقدامات كه ميتوان زمان انجام آنها را كاهش داد به همراه پيشنيازهاي اين عمل اعم از تغيير عبارت
Improvement Plan
مقررات ،افزايش كمي يا كيفي نيروي انساني ،افزايش امكانات و تجهيزات مورد نياز و …
است و داليل عمدهاي جهت
 -10تهية ليستي از اقدامات كه ميتوان د منجر به كاهش آلودگي محيط زيست شود.
شروع آن وجود دارد که از

جمله ميتوان به زيانهاي مالي ،محصوالت
جديد ،تجهيزات جديد ،تكنولوژيهاي
جديد ،مواد جديد ،استفاده از سيستم
اطالعات رايانهاي ،رقابت سختتر ،تقاضا
براي انعطاف بيشتر در تولي د و تقاضا براي
كيفيت باالتر اشاره کرد .رستميان با بيان
اين نکته که "پيمايش" مرحله اول شروع
يک  PIPاست ،گفت :در مرحله اول بايد
شناسايي هدفها صورت گرفته و برنامه
به مديريت قبوالنده شود .بدين منظور در
اين مرحله باي د رويكرد درست را شناسايي
کرده ،اهداف برنامه را تعيين ،فعاليتهاي
برنامه را طراحي حوزههاي تحت پوشش
را شناسايي و برنامه را زمانبندي کر د که
تمامي اين فعاليتها معموال حدود  3تا 10
روز به طول ميانجامد.
مرحله دوم ،مرحله انتخاب هدفهاي
معين و اطمينان از تعهد و التزام مديران
بخشها نسبت به پروژه است .در اين
مرحله که اصطالحا مرحله تحليل PIP
است ،فعاليتهايي از جمله جمعآوري
دانستهها ،توصيف وضعيت اصلي ،توافق
در مورد دورههاي ارجاع در پروژه ،تحليل
اهداف بالقوه ،طراحي مفاهيم كلي ،طراحي
برنامههاي تفصيلي ،زمانبندي اجراي برنامه،
مشخص کردن نيروهاي كار ضربتي و
گزارش نتايج پيشبيني شده انجام ميگيرد.
تمام فعاليتهاي اين مرحله حدود  4تا 10
هدف به طول ميانجامد.
وي در توضيح مرحله سوم يا همان
مرحله اجراي کار اظهار داشت :طراحي و
توسعه تفصيلي وظايف در بهبود بهرهوري
و اجراي اقداماتي براي بهبود و كنترل نتايج
در اين مرحله انجام ميگير د که با توجه به
جزئيات کار  4تا  6ماه به طـول مـيانجامد.
مهندس رستميان در ادامه صحبتهاي
خود اشاره کرد :براي پيشبرد موفق ،PIP
دخالت مديريت در فرآيند تصميمگيري
پروژه حياتي است .با استقرار نشانگاههايي
براي تصميمات توقف يا ادامه در برنامه،
بعد از هر گام اصلي ،مديريت باي د در اتخاذ
تصميماتي دخالت بيشتري داشته باشد .اين
تصميمات شامل مواردي از جمله نتايجي
كه بايد به آنها رسيد ،هدفهايي كه بايد
به سمت آنها حركت كرد ،جهتي كه بايد
پيگيري كرد ،تغييراتي كه باي د مطرح شود و
تأمين سرمايه الزم ميشود.
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اهميت خصوصيسازي
در مديريت پروژههاي
کشور
گفتگو با مهندس مجيد فراهاني ،عضو
هيئت مديره انجمن مديريت پروژه ايران
محسن صادقيزاده
در تعريف مديريت پروژه ميتوان گفت اين علم يک
نظام سازمان يافته ومديريت منابع مختلف است ،به نحوي
که پروژه با يک چشمانداز مشخص ،کيفيت مشخص،
زمان مشخص و قيمت تمام شده مشخص به اتمام برسد.
با اين حال همواره پروژه و مديريت آن با ضعفهايي
همراه است .نوشته پيش رو حاصل گفتگو با مهندس
مجيد فراهاني ،عضو هيئت مديره و هیئت موسس انجمن
مديريت پروژه ايران ،است .در اين گفتگو سعي شده با
نگاهي متفاوت به عملکردهاي کلي مديريت پروژهها در
کشور پرداخته شود.
آقاي مهندس ،شما مهمترين مشکل در زمينه مديريت
پروژههاي داخلي را چه ميدانيد؟
مهندسي صنايع يک رشته گسترده با زيرمجموعههاي
مفيد و متفاوت است .شاي د يکي از داليل محبوبيت اين
رشته همين باش د که بازه بزرگي از فعاليتها را در بر
ميگيرد .يکي از بخشهاي مهم و جذاب مهندسي صنايع،
مديريت پروژه است که البته آنچنان که بايد و شاي د به آن
پرداخته نشده است .در واقع ما در بخشهاي توليدي و
خدماتي پيشرفت کرده ايم ولي علم مديريت پروژه ما که به
طور حتم فعاليتهاي توليدي و خدماتي به آن نياز دارند،
پيشرفت خوبي نداشته است .در حال
حاضر حجم سرمايهگذاريها در
پروژههاي گوناگون بسيار باالست ولي
متناسب با اين سرمايهگذاري مديريت
پروژه مناسبي انجام نميشود.
شما دليل اين ضعف را در چه
ميدانيد؟
ببينيد ،در کشور ما کارهاي
زيربنايي خيلي کم شکل گرفته
است .در تمام کشورهاي پيشرفته
و صاحب سبک در صنعت ،چندين
سال پروژههاي زيربنايي تعريف و با
سرمايهگذاريهاي مناسب به انجام
رسيده ،اين در حالي است که بسياري
از سرمايه گذاريها در کشور ما تنها
در پروژههاي نفتي و گازي صورت
ميگيرد.

نگاه در مديريت پروژه
يک نگاه يگپارچه
است .از اين رو بحث
همسازي ،زمان ،کيفيت
و حتي مسائلي از جمله
تدارکات ،ريسک و منابع
انساني همگي با هم با يک
نگاه يکپارچه کار ميکنند

د در کشور تا چه
فکر ميکني 
اندازه در زمينه مديريت پروژه به
سمت حرفهاي شدن در مديريت
پروژه حرکت کردهايم؟
ما بايد با رويکرد حرفهاي شدن
در مديريت پروژه حرکت کنيم .در
حال حاضر در کشورهاي پيشرفته
دنيا گواهينامههاي حرفهاي مديريت
پروژه ارائه ميشود .در کشور هم باي د پس از آموزشهاي
الزم زمينه را براي ارائه و دريافت اين گواهينامههاي
حرفهاي را فراهم کنيم .امروزه بسياري از شرکتها روي



اين موضوع حساس شدهاند ،گرچه اين حساسيت به
تنهايي کافي نيست.
به نظر ميرسد در کشور ما به آن اندازهاي که حجم
پروژهها افزايش يافته ،در مديريت پروژهها پيشرفت
چشمگيري نداشتيم .شما تا چه اندازه به اين موضوع
اعتقاد داريد؟
بله .همانطور که شما ميگويي د ما شاهد يک
سرمايهگذاري نامتوازن ميان پروژهها و مديريت آنها هستيم.
امروزه اهميت مديريت يک پروژه از آنجا روشن ميشود
که تاخير حتي چن د ساعت در اتمام و تحويل پروژه ممکن
است ميليونها دالر ضرر را به همراه داشته باشد .چنانکه
در پروژههاي  6و  7پارس جنوبي يک روز تاخير در اتمام
پروژه ،حدود  6ميليون دالر به کشورمان ضرر وارد کرد.
ما شاهد آمارهاي بدي در اين زمينه هستيم .متاسفانه مدت
زمان انجام پروژههاي ملي حدود  2/2برار زمان برنامهريزي
شده است که طبيعتا اين موضوع هزينه و خسارات زيادي
را در پي دارد .تمام اين موارد به اين دليل است که
متناسب با سرمايهگذاري که در پروژه انجام ميشود توجه
به مديريت آن صورت نميگيرد .به نظر من اين موضوع
از دولتي بودن پروژهها نشات ميگيرد .وقتي بسياري از
پروژههاي عمده ما دولتي است ،مطمئنا دلسوزياي که در
پروژههاي خصوصي انجام ميشود در
آنها وجود ندارد .براي مثال خصوصي
شدن در پروژههاي عمراني کوچکتر،
بيشتر صورت گرفته و به همين دليل
مديريت پروژه و عدم تاخير در اتمام
آن ،هزينه و کيفيت براي کارفرما از
اهميت بيشتري برخوردار است .در
اين موضوع شکي نيست که ساختار
مديريت بايد به سمت خصوصي شدن
حرکت کند.
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شامل جريمه گردد.

يعني تنها مشکل در ديرکر د
پروژهها و از دست دادن زمانهاي
مفيد ،دولتي بودن آنهاست؟
ببينيد ،تاخير در پروژه بايد جرم
تلقي شود .در کشور ما بر خالف تمام
کشورهاي پيشرفته ،کسي به خاطر
تاخير در تحويل پروژه و هدر دادن
منابع مالي و انساني مور د بازخواست
قرار نميگيرد .نظام ارزيابي عملکرد
ما مشکل دارد .در ايران فر د به خاطر
کار نکرده هيچگاه توبيخ نميشود ،در
حالي که تاخير در انجام پروژه که
ضررهاي هنگفتي را در پي دارد يک
نوع خالف براي انجام ندادن کار است
و باي د توبيخ صورت گيرد .به طور کلي
فقدان مديريت بايد جرم تلقي شود و

ضعف برنامهريزي هم در اينجا آشکار ميشود.

دقيقا همينطور است .ما در گزارشدهي با ضعف
روبرو هستيم .وضعيت به گونهاي شده که در اذهان
عمومي ،داشتن برنامهريزي به اندازه داشتن سرمايه اهميت
ندارد .برنامهريزي جزء پايههاي مديريت پروژه است که
بايد متناسب با سرمايهگذاري انجام شده در پروژه مورد
نظ ر صورت گيرد.
در مديريت پروژه ما با يک مثلث با سه راس زمان،
هزينه و کيفيت روبرو هستيم .با علم به اينکه تکنيکها و
روشهاي مختلفي براي کنترل اين سه راس در مديريت
پروژه وجود دارد ،به نظر شما رمز پيشبرد و کنترل
همزمان اين سه معيار چيست؟
نگاه در مديريت پروژه يک نگاه يکپارچه است .از
اين رو بحث همسازي ،زمان ،کيفيت و حتي مسائلي از
جمله تدارکات ،ريسک و منابع انساني همگي با يکديگر و
با يک نگاه يکپارچه کار ميکنند .از سويي زمان ،خودش
مولد هزينه است .شايد به نوعي مهمترين ضلع مثلث ،زمان
باشد .چراکه پيشرفت فيزيکي کار با در نظر گرفتن زمان
مشخص ميشود .بنابراين ما به نوعي به مديريت زمان در
پروژهها احتياج داريم.
اما ميان زمان و کيفيت يک رابطه معکوس وجود
دارد...
همواره در پروژهها اين دغدغه فکري وجو د دارد که با
کوتاه کردن زمان انجام پروژه به کيفيت محصول لطمهاي
وارد نشود .مسئله اصلي ،داشتن برنامهريزي در پروژه
است .شما در برنامهريزياي که در ابتداي پروژه انجام
ميدهيد به نوعي معيارهاي خود را نيز براي رسيدن به
کيفيت ايدهآل و مورد انتظار تعيين ميکنيد .در برنامهريزي
بسياري از جزئيات ديگر پروژه نيز مشخص ميشود .به
عبارت ديگر در برنامهريزي رويکر د زمان و کيفيت در هم
ادغام ميشوند.
پس شما پيادهسازي سيستمي مانند  TQMرا در
کنار مديريت پروژه توصيه ميکنيد.
قطعا همينطور است .مديرت کيفيت جامع يکي
از تکنيکهاي کارا در کنار مديريت پروژه است که در
برنامه زمانبندي پروژه به رعايت آيتمهاي کيفي آن کمک
ميکند.
شما به معيارهاي ديگري در کنار آن سه راس اساسي
اشاره کرديد .توانايي مديران پروژه در مديريت نيز يکي
ديگر از اين معيارها است .اهميت آن را تا چه اندازه در
موفقيت پروژه دخيل ميدانيد؟
بسياري از موسسات مانند  PMIبا مطرح کردن بحث
شايستگي مديران پروژه به ارائه گواهينامه در اين زمينه
ميپردازند .در زمينه صالحيت مديران پروژه در درجه اول
بحث دانش مطرح است .موضوع شايستگي مديران پروژه
شامل چند بخش ميشود .در درجه اول بسياري از مديران
پروژه از تکنيکها و دانشهاي روز آن شامل تسلط به
ادامه در صفحه 10
		
استانداردهاي

سازمان خوبي داشته باشيم!
ج اس» يا  5Sيكي از مباحث عمده در مديريت
«پن 
ژاپني ميباشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها
بهكار گرفته شده است .هدف  5Sبه بياني ساده ،سامان
دادن ،نظم و ترتيب ،پاكيزهسازي ،هماهنگي و ايجاد انضباط
در محيط كاري است ،5S .به عنوان موثرترين رهيافت
و ستوني استوار در ساختمان عمليات اصالحي و بهبود
بهرهوري شناخته شده است كه با اجراي اين اصول در
صنايع و سازمانهاي مختلف تجاري ،صنعتي و خدماتي
موجب افزايش بهرهوري ،استفاده بهينه از سرمايه نيروي
انساني و زمان انجام كار ،افزايش كارايي و در نهايت
سوددهي بيشتر سازمان ميشود.
« »5Sنظامي است كه در ژاپن بهصورت نهادينه مورد
استفاده قرار گرفته و نتايج بسيار خوبي را براي واحدهاي
صنعتي و خدماتي به ارمغان آورده است .نتايجي كه
معموالً با استفاده از اين روش حاصل ميگرد د را ميتوان
به اختصار به پيشگيري از حوادث ،كاهش وقفه كاري و
افزايش بهرهوري در محيط كار عنوان نمود .بهطور كلي
هدف نهايي « »5Sپيشگيري از اتالف است .عليرغم اينكه
سيستم « »5Sبه ظاهر خيلي ساده و قابل فهم است و انجام
آن اصول نيز بسيار ساده به نظر ميآيد ولي عموم ًا سازمانها
و واحدها براي پياده كردن آن در عمل با مشكالت فراوان
روبرو هستند .دليل اين امر را بايد در ظاهر ساده آن جستجو
كرد .در واقع تحقق «پنج اس» از آن رو دشوار است كه
مديران و پرسنل اجرايي از اهداف و مأموريتهاي آن
بهصورت صحيح اطالع كاملي ندارند .بنابراين اجراي نظام
«پنج اس» و تدارك بستر مناسب براي انجام آن تا زماني كه
اصول آن بهخوبي شناخته نشده كاري بسيار دشوار است .به
همين خاطر به منظور آشنايي مختصر مديران با اين روش
هر يك از اين اصول به اختصار معرفي ميگردند.
عبارت « »5Sبراساس حروف ابتداي پنج واژه ژاپني
انتخاب شده است .جدول زير معادل پنج واژه مذكور را
به ترتيب از چپ به راست به سه زبان ژاپني ،انگليسي و
فارسي نمايش ميدهد:
Seiri
Sorting Out
Seiso Spic and Span

ساماندهي
پاكيزه سازي
Systematic Arrangement Seiton
نظم و ترتيب
استانداردسازي Sekitsu Standardizing
Shitsuke Self - discipline
انضباط
ساماندهي(سازماندهي ،تفكيك و تعمير)

)1
()Seiri
ساماندهي در عامترين مفهوم آن عبارت است از نظم
دادن به كليه اجزاي يك سازمان جهت نيل به اهداف.
از ديدگاه « »5Sساماندهي به معناي تشخيص ضرور از
غيرضرور ،اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويتها
براي رهايي از غيرضروريها است .در ديدگاه «پنج اس»،
ساماندهي امري دشوارتر از قراردادن اشياء در گوشهاي
ميباش د و هدف آن ايجاد نظمي مطلوب و مناسب است.
به منظور موفقيت در ساماندهي ميبايستي به اولويتبندي
پرداخت .بهطور خالصه اين  Sبه معني جدا كردن آنچه
ضروري است از غير ضروريها ميباشد .نمونههايي از
اجراي اين  Sرا ميتوان به صورت زير فهرست نمود:
تفكيك اشياء ضروري از غيرضروري (مشخص كردن
ملزومات اداري كه در اطراف شما وجود دارد و طبقهبندي
آنها با توجه به اولويت استفاده از آن ،تفكيك فرمهاي از
رده خارج و فرمهاي در گردش).

اشيايي را كه استفاده
نميكنيم دور بريزيم (دور
ريختن برگهاي زائد).
و

ترتيب

 )2نظم
() Seiton
نظم و ترتيب به معني
قرار دادن اشياء در مكانهاي
مناسب و مرتب بهنحوي كه
بتوان از آنها به بهترين وجه
استفاده كرد .نظم و ترتيب
راهي است براي يافتن و بهكار
بردن اشياي مور د نياز ،بدون
انجام جستجوهاي بيهوده.
هنگامي كه هر چيز با توجه
به كاركر د و در نظر گرفتن
كيفيت و ايمني كار در جاي مناسب و مشخص قرار داشته
باشد ،محل كار همواره منظم و مرتب خواه د بود .بدين
منظور باي د همه وسايل ،اقالم و فرمهاي مور د نياز را كه
قبال در بند  1شناسايي نموده و كاركر د هر يك از آنها
را نيز مشخص نمودهايم را در جاي مناسب قرار دهيم،
بهنحوي كه با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند .به
عبارت ديگر قرار دادن اشيا در بهترين مكان به بهترين
طريق ممكن و امكان دسترسي به آن با حداكثر سرعت (زير
 30ثانيه) .نمونههايي از اجراي اين  Sرا ميتوان به صورت
زير فهرست نمود:
اشيايي را كه غالب ًا استفاده ميكنيم ،در محل كار
قراردهيم (تجهيز ميزهاي افراد به ملزومات اداري)
اشيايي را كه به ندرت استفاده ميكنيم در جايي دور
از دسترس قرار دهيم (استفاده از سيستم بايگاني مناسب
بهطوري كه سوابق كاري سالهاي گذشته در جاهاي دورتري
قرار گيرد ،استفاده از كتابخانه يا قفسههاي مخصوص جهت
قرار گرفتن كتابها و جزوات و دستورالعملها)
برچسبگذاري و شناسايي كليه زونكنها ،فايلها،
قفسهها (برچسبگذاري فايلها بهنحوي كه نشاندهنده
محتويات آن باشد)
استقرار هر چيز در جاي مشخص و مخصوص به خود
(استفاده از فايلها و قرار دادن ملزومات اداري در جاي
خود ،استقرار و طبقهبندي فرمها در قفسههاي مخصوص،
استفاده از كازيه جهت طبقهبندي نامهها و يا كارهاي در

عليرغم اينكه سيستم «پنج اس» به ظاهر
خيلي ساده و قابل فهم است و انجام آن
اصول نيز بسيار ساده به نظر ميآيد ،ولي
عموم ًا سازمانها و واحدها براي پياده
كردن آن در عمل با مشكالت فراواني
روبرو هستند .دليل اين امر را بايد در
ظاهر ساده اين سيستم جستجو كرد
دست اجرا).
آوردن و بازگرداندن هر چيز در حداقل زمان
(بازگرداندن زونكن سوابق به محل بايگاني ،مرتب كردن
اقالم و وسايلي كه روزانه با آن سر و كار داريم ،قرار دادن
صندلي پشت ميز كار در هنگام ترك محل كار).

عالمتگذاري محدودهها و محل استقرار اشياء و
شناسايي افراد (تابلوهاي مشخصكننده نام افراد و يا
استفاده از تگهاي شناسايي ،مشخص شدن محل استقرار
خودروهاي شركت ،طراحي جانمايي ميز كاري افراد).
نظم و ترتيب در تابلوي اعالنات (نصب پالكاردهاي
تبليغاتي شركت در جاهاي مناسب).
طراحي اعالنات به نحوي كه خواندن آنها آسان باشد
(استقرار مناسب مانند در معرض ديد بودن ،طراحي زيبا و
خوانا بودن).
 )3پاكيزهسازي ()Seiso
در ديدگاه « »5Sپاكيزهسازي عبارت است از دور
ريختن زوائ د و پاكيزه كردن اشياء از آلودگيها و مواد
خارجي .به عبارت ديگر پاكيزهسازي نوعي بازرسي است.
بازبيني و پاكيزگي محيط كار براي حذف آلودگي مورد
تأكيد در اين بخش از نظام « »5Sقرار دارد .برخي از لوازم،
تجهيزات و مكانها لزوم ًا بايد بسيار پاكيزه و عاري از هر
نوع آلودگي نگهداري شوند .بنابراين الزم است كه آنها را
دقيق ًا شناسايي نموده و بر اين باور بود كه پاكيزهسازي تنها
تميز كردن محل كار و لوازم موجود در آن نيست ،بلكه
پاكيزهسازي امكان انجام بازرسي و بازبيني را نيز بايستي
فراهم آورد .به عبارت ديگر پيشگيري از كثيفي و پاكيزه
نگه داشتن مداوم محيط ،اموال و افرا د و حذف و يا كنترل
آلودگي و يادآوري اين نكته كه محل كار خود را همانند
خانه خود بدانيم .نمونههايي از اجراي اين  Sرا ميتوان به
صورت زير فهرست نمود:
تعريف مسئوليتهاي تمامي افراد براي پاكيزگي محل
كار (حفظ نظافت و پاكيزگي محيط كار هر يك از پرسنل،
پاكيزگي و نظافت البسه پرسنل).
انجام بازبيني و پاكيزهسازي مستمر توسط مجري ارائه
خدمات
شناسايي و رفع خرابيهايي كه در اثر نشتيها
فرسايشها ،تركها و غيره به وجو د آمده است.
شناسايي منابع آلودگي و سعي در حذف و يا كنترل
آن
تميز كردن محل كار (شستشوي مرتب با مواد ضدعفوني
كننده ،نظافت در انبار ،جمعآوري لوازم مستعمل ،تميز كردن
هر چيز بالفاصله بعداز كثيف شدن).
حذف آلودگيهاي گرد و غبار (استفاده از تهويه مطلوب
در انبار و سالنها ،استفاده از فيلترهاي صافي هوا ،استفاده از
كاورها ،قرار دادن اقالم و اشيا در محفظههاي دربسته).
پاكيزه كردن محلهايي كه از چشم افراد به دور است
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(زير ميزها ،گوشههاي اتاق ،زير ملزومات
اداري و تجهيزات فني ،پشت پرده پنجرهها،
فايلها ،كشوها و.)...
 )4استانداردسازي ()Sekitsu
استانداردسازي عبارت است از كنترل
و اصالح دائمي سازماندهي ،نظم ،ترتيب
و پاكيزگي .تاكيد اصلي در استانداردسازي
متوجه مديريت است كه با استفاده از چك
ليستهاي مناسب و
استاندارد كردن مقررات
با استفاده از نوآوري و
خالقيت ،محيط كار را
به نحوي استاندارد و
كنترل نمايد كه همواره
همه عوامل با سرعت و
دقت الزم مور د استفاده
قرار گيرند .نمونههايي
از اجراي اين  Sرا
ميتوان به صورت زير فهرست نمود:
بازبيني دورهاي (تشكيل كميته بازرسي،
بازرسي و بازدي د از مجموعه تحت پوشش،
برگزاري مميزي داخلي).
استفاده از عالئم و نشانهها (عالئم
نشاندهنده جهت و راهنما).
عالمتگذاري محدودههاي خطر و
يا مراقبت خاص (در انبار مواد شيميايي،
تجهيزات با فشار كاركرد باال).
عاليم مربوط به تجهيزات خاموش
كننده (عالئم مربوط به زنگ خطر و وسايل
ايمني و راهنماي سيستم اطفاي حريق،
تابلوهاي سيگار كشيدن ممنوع).
تمهيدات پيشگيري از خطا و اشتباه
(آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر،
تدوين دستورالعملهاي كاري براي استفاده
از تجهيزات ويژه).
برچسبهاي نشاندهنده ميزان دقت
ابزار (نصب ميزان دقت تجهيزات و تاريخ
اعتبار و كنترل براي آنها).
تدوين دستورالعمل اجراي سيستم
تشكيل جلسات كميته راهبري ،بررسي
نتايج بازرسيهاي دورهاي و اخذ تصميمات
الزم براي پيشبرد اهداف «پنج اس»
فعاليتهاي الزم توام با مسابقاتي براي

ساماندهي ،مرتب كردن و تميز كردن هر چه
بهتر (در نظر گرفتن يك معيار در ارزيابي
نمايندگيها و تعيين واح د نمونه در شركت
و اختصاص يكي از پارامترهاي ارزيابي
ماهيانه پرسنل به امر پاكيزگي محل كار).
 )5انضباط ()Shitsuke
انضباط عبارت است از آموزش عادات
و تواناييهايي جهت انجام يك وظيفه
خاص .نكته اصلي
در اينجا ايجا د عادات
درست به جاي عادات
نادرست است .اين
كار را باي د از طريق
شيوههاي
آموزش
درست انجام كار به
افراد و تمرين دادن
آنان در اين زمينه آغاز
نمود .همچنين اين
تمرينها از طريق وضع مقررات و پيروي
جدي از آنها تحقق ميپذيرد .به عبارت
ديگر انضباط فرآين د تكرار و تمرين انجام
ال كام ً
يك كار است .مث ً
ال ضروري است كه
رعايت مقررات ايمني براي افرا د به صورت
يك عادت درست درآيد .نمونههايي از
اجراي اين  Sرا ميتوان بهصورت زير
فهرست نمود:
تمرين نظم و ترتيب (آموزش ،نظارت
مستمر ،ارزيابي و پاداش به پرسنل جهت
نظم و انضباط).
تمرين وقت شناسي (آموزش استفاده
بهينه از زمان ،بخصوص در بخش تعميرات
در سالنها و برقراري جلسات).
توجه به زيباييها و رعايت ظواهر
(استفاده از لباسهاي كار مناسب در اداره
و يا سازمان).
نگرش مديريت به فضاهاي عمومي
(ايجا د فضاهاي سبز و يا امكانات رفاهي
در محل كار)
استفاده از تابلوهاي اعالنات و يا
تابلوهاي عمومي براي درج پيامهاي
آموزشي «»5S
بر گرفته از كتاب مهندسي فعاليتهاي

سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در
آذرماه برگزار میشود

سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش با شعار خالقیت ،نوآوری و توسعه ملی ،آذرماه سال
جاری در تهران برگزار میشود" .توسعه مبانی علمی و تکنیکی مهندسی ارزش"" ،مهندسی
ارزش ،نوآوری و خالقیت"" ،مهندسی ارزش و مدیریت پروژه"" ،مهندسی ارزش و مدیریت
کیفیت"" ،مهندسی ارزش و مدیریت ریسک"" ،کاربرد مهندسی ارزش در صنایع و توسعه آن"،
"کاربرد مهندسی ارزش در حمل و نقل و توسعه آن"" ،مهندسی ارزش و قوانین و مقررات"،
" مهندسی ارزش و نگرشهای مدیریت کالن"" ،فرصتها و چالشهای بهکارگیری تکنیک
مهندسی ارزش در ایران"" ،کاربرد مهندسی ارزش در بهبو د روشهای مدیریت سازمانهای
اقتصادی ،اداری و خدماتی"" ،کاربرد مهندسی ارزش در مطالعات مقدماتی ،طراحی ،اجرا
و بهرهبرداری پروژه های عمرانی" و "سایر مباحث مرتبط با مهندسی ارزش و کاربر د آن"
محورهای اصلی این کنفرانس میباشند .آخرین مهلت ارسال خالصه مقاالت  15شهریور
ماه سال جاری است و نتایج داوری خالصه مقاالت اول مهر ماه از سوی دبیرخانه کنفرانس
اعالم میشود .اصل مقاالت پذیرفته شده نیز تا تاریخ اول آبان ماه بای د ارسال شود .دبیر این
کنفرانس که با مشارکت دانشگاه تهران و انجمن مهندسی ارزش ایران برگزار میشود ،دکتر
یعقوب قلیپور میباشد .مهندس علی صافدل نیز دبیر اجرایی کنفرانس میباشد .عالقمندان
میتوانند با مراجعه به وبسایت  www.conf3.sive.orgاطالعات بیشتری از سومین
کنفرانس مهندسی ارزش ایران به دست آورند.
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اهميت تدوين شاخصها در سيستم ارزيابي

ايوب اسماعيلي

در دنياي پرتحول امروزي كه در آن
سازمانها با قدرت هرچه تمامتر به رقابت
مشغولند ،بخش عظيمي از انرژي سازمان
صرف توجه به كاركنان آن ميشود ،زيرا
به عينه دريافت شده است كه انسانهاي
داخل سازمان عامل اصلي ماندن در
اين صحنه رقابت هستن د و بهرهوري
آنها عامل اصلي سمت و سوي حركت
سازمانهاست.
سازمانهاي امروزي با اتكا به منابع
انساني در داخل سازمان باعث بهبود
هرچه بيشتر فعاليتهاي خو د شده و
در بازارهاي مختلف حضور فعال دارند.
ايجا د واحدهاي مختلف داخل سازمانها
همچون واح د برنامهريزي منابع انساني،
واح د آموزش و ...خود گواه بر اين
موضوع ساست .امروزه اگر سازماني پيدا
شود كه با نگرشهاي سنتي كاركنان خود
را به عنوان ابزار تلقي كند مطمئن ًا جايگاهي
در داخل و خارج از سازمان ندارد.
نگرش فرايندي به مديريت منابع
انساني
امروزه سازمانها در راستاي رشد و
ارتقاي پرسنل خو د فعاليتهاي مشخصي
را دنبال و وظايف اصلي منابع انساني را
بيشتر در قالب فرايندها تعريف ميكنند.
فرايندهاي مختلفي كه هركدام تاثير زيادي
در توسعه و بهبو د منابع انساني دارند.
از عمده زيرفرايندهايي كه در
داخل فرايند مديريت منابع انساني
ميتوان گنجان د عبارتند از :فرايند نظام
حقوق و مزايا ،فرايند جذب ،تامين و
تعديل نيروي انساني ،فراين د آموزش و
بهسازي ،فـــراين د نگهداري و باالخره
فراين د بهكارگيري نيروي انساني كه

هركدام از اين زيرفرايندها خود ،داراي
ورودي ،خروجيهاي خاص و همچنين
زيرفرايندهاي ديگري هستند كه
درنهايت خـــــروجي همه اين فرايندها
ميتــوان د نيروي انساني ماهر و بهرهور،
فرهنگسازي ،ساختار نيروي انساني،
منافع فرد ،سازمان ،جامعه ،آئيننامهها
و مقررات مربــوطه و رضايت پرسنل
سازمان باشد (شكل .)1
سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان
پرداختن به فرايند مديريت منابع
انساني در داخل سازمانها و لزوم
توجه به طراحي و تدوين سيستمهاي
ويژهاي براي اين كار همچون سيستم
نيازسنجي آموزش پرسنل ،نظام جبران
خدمت (طبقهبندي مشاغل) ،ارزيابي
عملكرد كاركنان ،آسيبشناسي شغلي،
جامعهپذيري كاركنان و ديگر سيستمهاي
تدوين شده و پيادهسازي آنها نيازمند
نگرش باز و صحيح مديريت است ،كه در
اين راستا مديران ميتوانن د با بهرهگيري
از متخصصان و مشاوران زبده به شكل
مطلوبي در تحقق فرايند مديريت منابع
انساني گام بردارند.
از جمله چالشهاي مهم در داخل
سازمانها كه مديريت به انواع و اقسام
روشهاي مختلف با آن درگير است،
بحث ارزيابي عملكرد كاركنان است كه
در اين مقوله مديريت به دنبال اهداف
مشخص و معيني است .در سازمانها
با توجه به نيازهاي مختلف و نگرش
مديران ممكن است اهداف مور د انتظار
از ارزيابي عملكر د به صورتهاي مختلف
اولويتبندي شوند.
اهداف ارزيابي عملكرد

جدول شاخصهای ارزیابی فردی
شاخصهای عمومی

شاخصهای اختصاصی

تعهد و تعلق به سازمان
پاکیزگی و آراستگی هر فرد و محیط کار
رعایت ضوابط و مقررات اداری و انضباطی
وقتشناسی ،حضور و غیاب و توجه به عامل زمان
در انجام کارها
رعایت آداب ،ضوابط و رفتار مناسب اجتماعی
مسئولیتپذیری
خالقیت و نوآوری
دقت و انجام صحیح کارها
عملکرد فرد تحت سرپرستی
استقرار و ارتباط صحیح با کارفرمایان ،مشتریان و
مراجعین
توجه و بذل مساعی در زمینه آموزش دادن زیردستان
و همکاران
داشتن تفکر سیستماتیک
توانایی ارایه گزارشات فنی و تخصصی
توانایی سرپرستی و سازماندهی گروههای کاری
انعطاف و پذیرش شرایط جدید و عدم مقاومت در
برابر تغییر
افزایش بهرهوری

كاربردهاي منظور شده براي ارزيابي عملكرد در بيشتر
سازمانها عبارتند از:
برنامهريزي براي نيروي انساني ،كارمنديابي و انتخاب،
تعيين روايي آزمونهاي استخدامي ،تشخيص نيازهاي
آموزشي و سعي در رفع آنها ،تعيين مسير شغلي ،تعيين
معيار براي پرداخت پاداشهاي مادي ،شناخت استعدادهاي
بالقوه كاركنان ،پيشبرد ارتباط موثر از طريق بهسازي
عملكرد ،تصميمگيري درمورد تشويق ،ترفيع ،انتقال و
تنزيل كاركنان.
عليرغم وجود عوامل و اهداف متنوع در بيشتر
سازمانها مديران از ارزيابي عملكر د مستقيم ًا در پرداخت
حقوق و دستمزد به كاركنان استفاده ميكنند كه همين
مسئله باعث مقاومتهاي زيادي از سوي كاركنان در داخل
سازمانها شده است .و مديران را وادار كرده است كه هميشه
از ارزيابي عملكر د يك سري نگرانيهايي داشته باشند.
رويكرد جديد ارزيابي عملكرد
روند كنوني ارزيابي عملكرد در داخل سازمانها اگر به
شكل موردي به آن اشاره شود با الهام از مديريت عملكرد
پا را فراتر نهاده و در آن جداي از ارزيابي عملكرد به تعيين
ميزان شايستگي و لياقت ،قابليت رش د و ارتقا و ترفيع نيز
توجه شده است.
اولويت سازمانهاي كنوني ،تعيين هرچه مطلوبتر
شاخصهاي مورد ارزيابي و دقت در تخصيص امتياز به
آنهاست .در تالش براي ربودن گوي سبقت سازمانها با
بهرهگيري از مشاوران زبده اين كار به تعريف شاخصهاي
فرد ،واحد و سازمان ميپردازند كه البته با نگرش كنوني كه
به شكل فرايندي است اصرار بر اين است كه شاخصهاي
واحد حذف شده و با توجه به تعريف فرايندها در داخل
سازمان ،براي هر فرايند معيارهاي ارزيابي تعريف شود.
شاخصهاي ارزيابي فردي
در تعيين شاخصهاي فرد براي سطوح مختلف سازمان
اعم از كارگر ،كارمند ،كارشناس ،رئيس ،سرپرست و مدير
شاخصهايي تعيين ميشود كه تعدادي از آنها به شكل
عمومي براي همه سطوح كاربر د دار د و يك سري از اين
شاخصها مربوط به آن پست خاص از سازمان است كه
فرد در آن قرار دارد.
جدول شماره يك دربرگيرنده مثالهايي از شاخصهاي
عمومي و يك سري از شاخصهاي تخصصي است كه به
تفكيك رده و سطوح سازماني در قسمتهاي مختلف به
كار ميروند.
در تعيين شاخصهاي فردي توجه به شاخصهاي
تخصصي از اهميت بااليي برخوردار است ،چنانچه امروزه
اكثر سازمانها در تعيين شاخصهاي تخصصي خو د افراد
را به سه رده صفي  -ستادي  -پشتيبـــاني تقسيم ميكنند و
باتوجه به حوزه فعاليت آنها به تدوين شاخص ميپردازند.
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خروجی

بکارگیری

نگهداری

بازده

جذب ،تامین،

حقوق و مزایا

شاخصهاي سازماني
درمورد شاخصهاي سازمان نيز بحثهاي زيادي
هست ،چراكه سازمان بايد با تعيين معيارها و شاخصهاي
خو د ميزان دستيابي به اهداف و رسالت خود را مورد بررسي
قرار دهد .در عمده موارد شاخصهايي كلي براي سازمان
تعريف ميشو د و در كنار آنها نيز باز يك سري عوامل
براي سنجش اين شاخصها در نظرگرفته ميشود .براي
مثال ،در سازمانهاي صنعتي شاخصهايي همچون :تحويل

وزندهي به شاخصها
پس از تعيين شاخصهاي
فرد  -واحد  -سازمان با توجه
به درجه اهميت هركدام از
شاخصها براي هر قسمت به
آنها وزن تخصيص ميدهن د تا
اولويت آنها به ترتيب مشخص
شود .در بحث امتيازدهي به
شاخصها ،سازمانها بايد
بهدنبال اين موضوع باشن د كه شاخصهاي انتخابي به شكل ارزيابي عملكرد براي سازمان و كاركنان آن است درواقع
مطلوبي بيانگر توقعات و انتظارات عملكردي باشند و سپس بايد سازمانهاي امروزي در طراحي سيستمهاي ارزيابي
با وزندهي صحيح ،اهميت هريك از شاخصها را كه در عملكرد خود اين مطلب را به كل در نظر داشته باشند
راستاي اهداف سازمان ،واحدي و فردي بيشتر است در كه هرچه سيستم ارزيابي پيچيدگي بيشتري داشته باشند
و از اقالم اندازهگيري بيشتري
سطح باالتر ببينند.
برخوردار باش د پياده كردن آن
براي مثال ،در واحدي
مانند امور مالي درجه اهميت عل 
يرغم وجو د عوامل و اهداف متنوع در بسيار سخت و مشكل است.
نها مديران از ارزيابي عملكرد لذا اين مطلب از آن لحاظ
دقت و توجه به كار ميتواند بيشتر سازما 
اهميت زيادي دارد كه مديران،
عامل بسيار مهمي تلقي گر دد
ً
كه باي د وزن باالتري را نيز به مستقيما در پرداخت حقوق و دستمزد ســرپرستان و رؤساي سازمان
به كاركنان استفاده ميكنند كه همين
(ارزيابي كنندگــان) درواقع
خود اختصاص دهد.
تهاي زيادي از سوي به سبب وجو د پارهاي از
در بعضي از شيوههاي مسئله باعث مقاوم 
خطاهاي ارزيابي كه ماهيت ًا به
نوين ارزيابي ،براي هركدام از كاركنان در داخل سازمانها شده است
دو صورت موانع "رفتاري و
شاخصهاي موجود از لحاظ
رواني" و "فني و اجرايي" در
كيفي سطح مشخصي را تعيين
كار ارزيابي تاثير اساسي دارند
كرده و سپس باتوجه به اهميت آن بــه تعاريف مربوط به
از ارزيابي پرسنل زيرمجموعه به شكل كامل و بدون اشكال
شاخص ميپردازند.
باز ميمانند .با درنظر گرفتن اين موضوع كه سازمانها
كالسهاي زيادي را براي ارزيابيكنندگان درمورد شيوههاي
نتيجه گيري
درمورد پيادهسازي سيستمهاي ارزيابي به شكل ارزيابي و نوع پركردن فرمها بدون دخالتهاي شخصي
كنوني علي رغم اينكه درص د موفقيت آنها به سبب پارهاي ارزيابيكنندگان ،برگزار ميكنند اين مشكالت احتماالً
مشكالت پايين است ولي باز اصرار وجو د دارد كه بهكار در آيندهاي نزديك بــــه شكل ضعيفتري سيستمهاي
گرفته شوند .داليل آن نيز همان كاربردهاي وسيع و حياتي ارزيــــــابي را تحت الشعاع قرار ميدهد.

ورودی

شاخصهاي واحد /فرآين د
عمدهترين شاخصهاي واحدها با توجه به كارايي
هر شاخص براي فرايند ،واح د مربوطه عبارتند از :كيفيت،
كاهش هزينه ،تحويل به موقع ،افزايش درآمد ،تحقق برنامه،
رضايت كاركنان ،آموزش پرسنل ،ميزان تولي د و ...كه هركدام
از اين شاخصها خود عاملهايي براي اندازهگيري دارند كه
باتوجه به نوع فعاليت واحد ،فرايند به صورت مختلف براي
آنها تعريف شدهاند.

به موقع ،كيفيت كاالي توليدي،
كاهش هزينههاي سازمان ،جلب
مشاركت كاركنان ،خدماتدهي
مطلوب و در نهايت شاخص
تحقق اهداف منظور ميشود.
در توضيح بيشتر اين
شاخصها براي مثال ميتوان
عامل اندازهگيري خدماتدهي
مطلوب را با توجه به توزيع
پرسشنامه درميان مشتريان و
كسب اطالع از ميزان رضايت
آنها تعيين كرد.

بازخورد
شکل ا  -فرایند مدیریت منابع انسانی
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پيشگيرانه انجام گير د تا خطرات پنهاني كوچك باعث ايجا د
حوادث عظيم نشود ،آموزشهاي الزم هم از جهت آشنايي
كارگر با نوع و روش كار و هم از جهت مسائل ايمني و
بهداشت ،پيشبيني نمائيد ،تمام موقعيتهاي موجود،
نظير حوادث شبه حوادث و ...را گزارش نموده
و آنها را تجزيه و تحليل نمائي د و در
صورت نياز به رويه كاري خود
را تغيير دهي د تا به ايمنترين
وضعيت برسيد ،براي اينكه
از وضعيت كارگري كه
تنها كار ميكن د آگاهي
داشته باشي د روشهايي
را براي اين كار برقرار
نمائيد .نظير مراجعه
براي بررسي وضعيت
او در فواصل زماني
مشخصي ،استفاده از
سيستمهاي صوتي
و تصويري در
چنين محيطهاي
كاري و. ...
كه تماسها با تمامي
در مجموع مطمئن شويد
كارگران كه در محيطهاي تك نفره كار ميكنند ،به طور منظم
برقرار است.

كار كردن
انفرادي
كار كردن به تنهايي به چه معناست؟
فردي كه به تنهايي در جايي مشغول به كار است
بهطوريكه كسي او را نميبيند و يا صداي او را نميشنوند
و يا اينكه در طول زمان كاري كسي به او مراجعه نميكن د از
موارد محيطهاي كار انفرادي محسوب ميشود .اين مسئله از
اهميت خاصي برخوردار است و به همين منظور باي د تمامي
موقعيتها بهدقت مورد بررسي و توجه قرار گيرد .ماداميكه
موارد ايمني و حفاظتي براي كارگر رعايت شده باشد تنهايي
كاركردن خطرناك نيست كه البته اين امر به ديگر شرايط موجود
در محيط كار بستگي دار د نظير قرار گرفتن كارگر در محيط كم
خطر يا پرخطر ،نوع كار ،حوادث و صدمات احتمالي ،ارتباط
كارگر با محيط بيرون از كار و. ...
شرايط فوق اهميت رعايت موارد ايمني و حفاظتي و
ضرورت ارزيابي دقيق موقعيت و شرائط كار به تنهايي را نشان
ميدهد.
مثالهايي از فعاليتهاي پرخطر و كم خطر
در اغلب موارد كارهايي را كه داراي ريسك خطر باالتري
هستند هرگز نبايستي بهوسيله يك كارگر تنها انجام گيرد.
فعاليتهايي از قبيل كار در ارتفاعات و بلنديها ،كار در
فضاهاي بسته (از قبيل تانكها ،سيلوهاي آرد يا آسانسورها،
كانالهاي زيرزميني و غيره) ،كار با خطوط جريان الكتريسته،
كار با ابزار خطرناك مثل اره برقي ،كار با مواد و اشيا خطرناك،
كار با مواد در فشار باال و بهصورت كلي جايي كه كار آن داراي
پتانسيل بالقوه خطر ميباش د جزء كارهاي خطرناك محسوب
ميشود .مواردي نيز داراي ريسك خطر كمتري هستند مانند
عملياتهاي سرويس و نگهداري.
براي رعايت موارد ايمني در محيطهاي كار انفرادي چه
اقداماتي بايد انجام داد؟
قوانين و آئيننامههاي مربوطه را بررسي نموده و برخي
اختيارات قانوني مرتبط با اين موضوع را مشخص كني د تعدادي
از مراحلي كه ميتوان توسط آنها ايمني كار در محيطهاي كار
انفرادي را بررسي نمود عبارتند از:
ارزيابي خطرات محل كار ،با كارگر درباره كاري كه به
وي محول ميشود صحبت نموده و وي را كام ً
ال توجيه نمائيد،
روش كار و تمام موارديكه كارگر را ملزم خواهد ساخت تا
ايمني را در حين انجام كار رعايت كند آشنا نمائيد ،حوادثي
را كه در محل كارگاه رخ داده و همچنين حوادث مشابه در
چنين كارگاهها را مورد بررسي قرار دهيد و سعي كني د براي
پيشگيري از بروز مجدد آن برنامهاي تنظيم كنيد ،تا جائيكه
امكانپذير است از كاركردن كارگران به تنهايي جلوگيري شود
خصوص ًا به منظور انجام كارهائيكه در آن خطرات شناخته شده
وجود دارد ،در محلي كه كارگر مجبور است به تنهايي كار
كند براي كمترين پتانسيل خطر موجود نيز اقدامات احتياطي و
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نمونههايي از روشهاي اطالع از وضعيت كارگر تنها كه
در موقعيتي مشغول به كار است
وجو د روشها و سيستمهايي براي اطالع از وضعيت
كارگر در محيطي كه به تنهايي كار ميكند بسيار مهم است.
اينكه چگونه به اين امر دست ياببد بستگي به تصميم شما
و شرايط موجود دارد كه آيا به تماسهاي مكالمهاي بسنده
ميكني د و يا داليل قانعكنندهاي براي روشهاي بصري و يا
مالقات حضوري با كارگر داريد .به هر صورت مطمئن شوديد
كه روشهاي مناسب براي اين كار يافتهايد تا هر لحظه از
وضعيت كارگر با خبر شويد .برقراري تماس در ساعتهايي
كه پرسنل اداري و يا ديگر همكاران در كارگاه حضور ندارند
ضروريتر به نظر ميرس د مث ً
ال شيفتهاي بعد از وقت اداري
نظير شيفت عصر يا شيف شب كه كارگر ،مجبور است به
تنهايي مشغول به كار باشد.
امروزه براي بيشتر كارگراني كه تنها كار ميكنن د تلفن
يكي از ضروريترين و مهمترين راه تماس محسوب ميشود.
در صورتيكه قصد خروج از محل كار خو د را داريد بايستي
جزئيات خروج خو د نظير مقصد ،زمان رسيدن به مقصد،
چگونگي تماس با شما ،وسيله ترد د را اطالع دهيد.
روشهايي براي برقراري تماس با كارگري كه به تنهايي
كار ميكند
 طرحي تنظيم نمائي د و در آن زمان ،موقعيت مكاني وميزان زماني را كه كارگر بايد به تنهايي در محيطي كار كند
مشخص نمائيد.
 فرد بهخصوصي را براي برقراري تماس تعيين نمائيد وحتي براي اين فرد نيز يك پشتيباني قرار دهيد تا هر لحظه از
وضعيت كارگران اطالع داشته باشيد.
 ليستي از تمام سركشيها ،چه بهصورت تلفني يابهصورت حضوري تنظيم نمائيد.
 وضعيت سركشي به محيط كار و دروه زماني سركشيرا تعيين نمائيد.
 تماس را به هيچ عنوان قطع ننمائيد و هر لحظه ازوضعيت كارگران مطلع شويد.
 كلمهاي را بهعنوان ك د انتخاب كني د تا در مواقع نياز بهكمك ،كارگران از اين ك د به منظور اطالعرساني از وجو د خطر
در محيط كار استفاده نمايند.
 طرحي را پياده كنيد تا از وضعيت كارگري كه به تنهاييدر محيط كار ،مشغول به كار است و روشهاي نظارتي و
سركشي براي او اعمال نشده است اطالع يافته و اقدامات الزم
را در اين خصوص انجام دهيد.
در زير به نكاتي در اين خصوص اشاره ميشود (الزم به
يادآوري است كه هنگام بررسي اين مور د موقعيت محيطي و
ساير شرايط بايستي محافظت گردد).
الف -طول زمانيكه يك كارگر مجبور است به تنهايي كار

كند.
ب -مدت زمان منطقي براي كار كردن در تنهايي چه ميزان
ميباشد؟
ج -آيا اين منطقي است كه كارگري در تمام ساعات كاري
خود تنها باشد؟
د -آيا كار كردن به تنهايي در محيطهايي كه يكسري
خطرات احتمالي در آن وجود دارد يك عمل قانوني است (براي
مثال كار در فضاهاي بسته كه برخي الزامات قانوني آن را تحت
شرايطي ،محدود نموده است).
هـ -چه ساعتي از روز كارگر به تنهايي كار ميكند.
ارتباطات
الف -چه نوع سيستم برقراري ارتباط در دسترس
ميباشد؟
ب -آيا ديدن كارگر ضروري است يا اينكه ارتباط كالمي
به تنهايي كافي است؟
ج -آيا سيستم ارتباط ضروري ،در همه موقعيتها
بهصورت مناسب و مطمئن برقرار است.
ح -آيا هنگامي كه كارگر دور از وسيله نقليهاي كه
سيستمهاي ارتباطي بر روي آن نصب شده است مشغول بهكار
است از ديگر سيستمهاي ارتباطي برخوردار است؟
موقعيت كار
الف :آيا كار در محلي دور افتاده و جدا از محيط عمومي
كارگاه انجام ميشو د (بهخاطر داشته باشي د منظور از موقعيتهاي
دور افتاده دور بودن از بعد مسافت نيست) اطاقها و مكانهايي
نظير زير زمين ،انبار و ...را ميتوان بهعنوان يك محيط جدا از
كارگاه در نظر گرفت؟
ب :آيا براي رسيدن به محل كار به وسيله نقليه نياز است و
چه نوع وسيله حملونقل ميتواند مناسب باشد؟
ج :آيا وسيله نقيله مجهز به جعبه كمكهاي اوليه و مواد
غذايي و آشاميدني ميباشد؟
ح :آيا كارگري كه در محل دور افتاده و دور از دسترس
كار ميكن د در زمينه استفاده از وسايل كمكهاي اوليه آموزش
ديده است؟
د :آيا اين كارگر مجبور است مدتها دور از وسيله نقيله
خود كار كند؟
ذ :در صورت خرابي وسيله نقيله آيا كارگر اطالعات كافي
براي تعمير آن دارد؟
وضعيت كار
الف :آيا آموزشهاي الزم درخصوص رعايت موارد ايمني
و حفاظتي توسط كارگري كه به تنهايي كار ميكند داده شده
است؟
ب :آيا وسايل حفاظت فردي كافي در دسترس ميباشد و
آيا اين وسايل متناسب با نوع كار بوده و كارگر در اين زمينه
آموزش ديده است؟
ج :آيا كاري كه انجام خواهد شد از خطرات زيادي
برخوردار است؟
د :آيا يكي از فاكتورهاي مؤثر خستگي است؟
ذ :آيا درجه حرارت در محيط كار باالست؟
و :ماشينها ،ابزارآالت ،وسايلي كه مورد استفاده قرار خواهد
گرفت از چه نوعي ميباشند؟
ز :آيا احتمال حمله حيوانات ،گزش حشرات (سمي يا
آلرژيك) و غيره در محيط كار وجود دارد؟
ر :چگونه ميتوان به كارگري كه در يك كارگاه با ساختمان
قفل شده و مسدود كار ميكن د در مواقع اضطراري دسترسي پيدا
كرد (براي مثال نظافت چيهاي شيفت شب در ساختمانهاي
اداري بزرگ و.)...
تمام موارد ذكر شده باال بايستي يك به يك مور د بررسي
و ارزيابي قرار گيرن د و برنامهاي براي هر كدام از آنها تنظيم
گردد خصوصيات ويژهاي نيز براي كارگراينكه مجبورند به
تنهايي كار كنند بايستي در هنگام بررسي و ارزيابي مد نظر
قرار گيرد مث ً
ال اينکه آيا شخص سابقه بيماري قبلي دارد كه در
اين صورت احتمال خطر در محيطهاي كار تك نفره افزايش
مييابد و يا اينکه آيا كارگر از آموزشهاي كافي برخوردار است
(نظير كمكهاي اوليه ،تعمير سيستمهاي ارتباطي ،تعمير وسيله
نقليه روشهاي اجرايي و مناسب و يا ساير سرويسهاي مرتبط
با نوع كار)				.
منبع :مركز ايمني و بهداشت حرفهاي كانادا CCOHS

حوزهشناسي مهندسي صنايع
اينك و پس از طي سي گام آغازين ،براي
ورو د به گستره پهناور مهندسي صنايع آمادهايم.
عرصه اين دانش فراختر از آن است كه با گامهايي
محدو د بتوان به كنه آن رسي د اما اين به معناي از
پا نشستن و تالش نكردن نيست؛ در نزديك به
ص د گام از بيست و دو حوزه مهندسي صنايع
سخن خواهيم گفت؛ از مديريت كيفيت آغاز
نموده و با نت به پايان خواهيم برد.
حوزههاي گوناگون مهندسي صنايع عبارتند
از:
مديريت كيفيت ،مهندسي مجدد ،مهندسي
معكوس ،الگوبرداري ،شش سيگما ،مهندسي ارزش ،تفكر
ناب ،توليد ناب ،سازمانهاي يادگيرنده ،TRIZ ،مديريت
پروژه ،مديريت ريسك ،مديريت استراتژيك ،مديريت منابع
انساني ،مديريت زنجيره تامين ،برنامهريزي منايع سازماني،
تئوري بهينهسازي ،تحقيق در عمليات ،هيوريستيكها،
مهندسي فاكتورهاي انساني ،مديريت دانش ،برنامهريزي
نگهداري و تعميرات
گام سي و يكم
معيارهاي يك فلسفه مديريتي مناسب در جهت
مديريت كيفيت كدامند؟
ارتقاي کيفيت از انتخاب فلسفه مديريتي شروع ميشود
 .در سفر بيپايان ارتقاي کيفيت نقطه شروع براي تالشهاي
ارتقاي کيفيت در يک سازمان ،انتخاب آگاهانه يک فلسفه
مديريتي است؛ ابتدا بايد مديران ارشد سازمان از ميان
فلسفههاي مديريتي رايج فلسفهاي را براي جهت دادن به
تالشهاي سازمان خود انتخاب نمايند.
تنها انتخاب آگاهانه درست و توام با باور ميتواند
انرژي الزم را براي جهتگيري جديد سازمان آزاد نمايد
 .بايد توجه کر د که انتخاب درست اگر چه بسيار حائز
اهميت است ولي اگر قرار است فلسفه مديريتي انتخاب
شده موجب تحول اساسي در سازمان گرد د اجراي صحيح
آن کمتر از انتخاب آن نميباش د  .بدين معني که مديران
ارشد ممکن است بر اساس تجربيات ديگران به اثربخشي
يک فلسفه مديريتي ايمان بياورند ولي کسي نميتوان د براي
اجراي آن فلسفه در سازمانهاي مختلف نسخه واحد بپيچد
؛ بايد در هر سازمان با توجه به شرايط موجو د  ،مناسبترين
روش اجرايي را پيدا نمو د و حتي ممکن است براي اجراي
يک فلسفه واحد در سازمانهاي مختلف روشهاي متفاوتي
انتخاب گردد!
کدام فلسفه مديريتي ارجح است؟
براي انتخاب فلسفه مديريتي مناسب باي د معيارهايي
ارائه داد تا در پرتوي آنها بتوان انتخاب آگاهانهتري داشت.
در زير تعدادي از اين معيارها ارائه ميشود  .بديهي است که
معيارهاي ارائه شده در زير فهرست کاملي نبوده و ميتوان
معيارهاي ديگري را نيز اضافه نمود.
 -1معيار اول براي انتخاب يک فلسفه مديريتي ارجح
اين است که فلسفه انتخابي بتواند مشتريمحوري ،کيفيت
و ارتقاي مستمر را در فلسفه وجودي يک سازمان و فلسفه
شكلگيري آن ادغام کند؛ به عبارت ديگر فلسفه انتخاب
شده بايد بتواند از نقطه چرا هستم جهتگيري سازمان را
مشخص کند.
 -2دومين معيار انتخاب عبارتست از اينکه فلسفه
مديريتي انتخابشده و عناصر اصلي تشكيلدهنده آن ساده،
شفاف و براي همه قابل درک باشد؛ بدين معني که درک
آن متاثر از موقعيت سازماني ،دانش مديريتي و فني يا حتي
سوا د افراد نباشد؛ هر کس هر کجا قرار گرفته است آن را
بخوبي درک کن د و بتوان د بر اساس درک درست آن  ،نقش
خود را در جهتگيري سازمان ايفا نمايد.

گام سي و دوم
مديريت جامع كيفيت (Total
 )Quality Managementچيست؟
مديريت جامع کيفيت همان فلسفه برتر
تعريفشناسي است؛ به اعتقاد ما مديريت جامع کيفيت همه
ويژگيهاي گفته شده در گام پيشين را شامل
ميشود؛ مديريت جامع کيفيت با داشتن ارکان
فلسفي و اصول ساده و قابل درک و فراهم
نمودن يک بستر طبيعي براي تالشها  ،شايد
قسمت نهم تنها گزينه در پيش روي مديران باشد .سه
رکن مهم فلسفه مديريت جامع کيفيت يعني
مشتريمحوري ،فرايندگرايي و ارتقاي مستمر
 -3معيار سوم براي انتخاب يک فلسفه مديريتي مناسب هم در راس يک سازمان و هم در قاعده آن قابل درک و
عبارتست از اينکه فلسفه انتخابشده بتواند همه اجزا و اجراست .مديران ارشد سازمان از تحليل فلسفه وجودي
عناصر يک سازمان را به عنوان يک سيستم با هم هماهنگ و سازمان ،دورنما و رسالت آن فرايندهاي کليدي را تعيين
همجهت نماي د و به تعامل آنها جهتگيري دهد.
ميکنند و در راستاي تحقق رسالت سازمان و پاسخگويي به
بديهي است تنها نگاه سيستماتيك و فرايندي ميتواند نيازها و انتظارات مشتريان همه افراد سازماني يعني صاحبان
همه اعضا ،عناصر و منابع سازمان را حول ارزشهايي چون فرايندها را براي ارتقاي عملكرد فرايندها آماده و بسيج
مشتريمحوري و ارتقاي مستمر هماهنگ و همجهت نمايد .مينمايند .کارکنان نيز از قاعده سازمان با ارتقاي عملكرد
هر فلسفهاي که کليت يک سازمان را خدشهدار کند و افراد فرايندهاي کليدي با مديران ارش د سازمان همگام و همراه
و واحدهاي سازماني را به جزءنگري مبتال کند سازمان را از ميشوند؛ برآيند دو حرکت از باال به پايين و از پايين به باال
حيات ساقط خواهد کرد.
موجب دگرگوني و تحول اساسي و جهتدار در سازمان
يريتي
د
م
فلسفه
اينکه
از
عبارتست
 -4معيار چهارم
خواهد بود ؛ تداوم اين دو حرکت و حمايت آن دو از هم به
انتخابشده بايد بتواند فضاهاي خالي بين نمودار سازماني نهادينه شدن مديريت جامع کيفيت خواهد انجاميد.
را که به حريمهاي مقدس و نفوذناپذير تبديل شدهاند پر
انتخاب و اجراي چنين فلسفهاي است که به روشها و
کند .به عبارت ديگر خروج از اين فضاها و حريمها که بنا به ابزار ارتقا ،از جمله روشها و ابزار آماري معنا ميبخشد .
ضرورت سازماندهي دروني يک سازمان به وجود آمدهاند کساني که تالش کردهان د بدون معرفي يک فلسفه مديريتي
را نه تنها الزم بلكه واجب بدان د و افرا د و واحدها را به طور از روشها و ابزار براي حل مشكل يا ارتقاي کيفيت استفاده
طبيعي در کنار هم قرار دهد.
نمايند هرگز نتوانستهان د موجب تغييرات دائمي شوند.
يک
به
را
سازماني
جو

د
بتوان
که
 -5هر فلسفه مديريتي
سازمانها شاهد دهها سال تجربه در زمينه کاربر د روشها
جو يادگيري تبديل کند ارجح است ،در اينجا نيز بايد يک و ابزارهاي مختلف بودهان د که بر سرنوشت آنها تاثيرات
بستر طبيعي براي يادگيري وجود داشته باشد؛ بايد فلسفه استراتژيك نداشتهاند .سازمانها قبل از هر چيزي محتاج يک
مديريتي يک ميل طبيعي ،انگيزه دروني و شوق سازماني فلسفه مديريتي مناسب ميباشند.
براي يادگيري ايجا د نمايد.
تعريف مديريت جامع کيفيت ()TQM
مناسب
يريتي
د
م
فلسفه
انتخاب
 -6معيار ششم براي
مديريت جامع کيفيت فرايندي است متمرکز بر
گيري،
م
تصمي
رت
د
ق
زور،
اعمال
اين است که بتواند بدون
مشتريان ،کيفيتمحور ،مبتني بر حقايق و متکي بر تيمها
اقدام و تاثيرگذاري را از راس سازمان به قاعده آن منتقل که براي دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان از طريق
نمايد؛ به عبارت ديگر باز هم به طور طبيعي رهبري را در ارتقاي مستمر فرايندها ،توسط مديريت ارش د سازمان
سازمان توزيع نمايد .در اين صورت هر کس خو د را در رهبري ميشود.
هدايت و جهتگيري سازمان و بقا و سودوزيان آن سهيم
ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيت كدامند؟
ميداند.
 -1فرايندگرايي :سازمان را
است
ارجح
اي
ه
فلسف
-7
فرايندي ميبينيم که در آن درونداد،
سازمان

د
عملكر
ارتقاي
براي
که
فلسفه
تحليل
از
سازمان

د
ارش
يران
د
م
روند و بروندادي وجود دارد که
يک ديدگاه استراتژيك داشته وجودي سازمان ،دورنما و رسالت آن ،همه افراد بصورت افقي در مراحلي
باشد؛ وجو د رسوبات ضخيم فرايندهاي کليدي را تعيين ميکنند و از فرايند قرار ميگيرند .تقسيمبندي
سنتها ،باورها ،طرز فکرها و
عمودي و سلسلهمراتبي وجود
و
سازمان
رسالت
تحقق
راستاي
ر
د
ارزشها در سازمانها از يک
ندارد؛ اگر فرايند بروندادي دارد
طرف و پيچيدگيها و سيال بودن
همه
مشتريان،
نيازهاي
به
پاسخگويي
همه در آن سهيم هستند.
 -2مشتريمحوري :تمامي
محيط بيرون سازمانها از طرف افراد سازماني را براي ارتقاي عملكرد
ديگر ،ما را محتاج يک فلسفه
افرادي که روي فرايند کار ميکنند و
د

نماين
ي
م
بسيج
ها
د
فراين
مديريتي ميکن د که براي قرار
آنها که نتيجه فرايند را کسب ميکنند
دادن سازمان در يک موقعيت
در واقع همکار و شريک هستند و
برتر ،يک ديدگاه استراتژيک و
بايد کار کنند  .اگر چنين نگرشي در
بلندمدت را ترغيب و تشويق ميکند.
سازمان حاکم گردد ،براي مشتريان سازمان جايگاه ويژهاي
به
اتکا
که
د

بو
د

خواه
 -8در نهايت ،فلسفهاي ارجح
ايجاد ميشود و مشتري صاحب حق و احترام ميگر دد .در
گاه
د
ي
د
اين
با
؛
د
کن
ي
م
ترغيب
اعدا د و ارقام و سنجش را
اين گونه سازمانها سالمت جريان کار و سالمت فرايندها
عالوه بر اينکه حرکت سازمان باي د جهتدار باش د سازمان وابسته به مشتري و اظهارنظر اوست.
باي د براي نشان دادن هر نوع تغيير ،اثبات هر نوع ارتقاي
 -3ارتقاي مستمر و فراگير فرايندها و سيستمها :با
عملكرد و برداشتن هر گام در راستاي پاسخگويي به نيازها تمرکز بر ارتقاي عملکرد فرايندها و سيستمها و توانمندسازي
و انتظارات مشتريها سنجش انجام دهد؛ به عبارت ديگر کارکنان ،تالش ميشود فرايندها و سيستمها بطور دائم در
سنجش بايد تاروپود تالشهاي ارتقا را تشكيل دهد.
جهت پاسخ به نيازها و انتظارات مشتريان بهبود يابند.
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نويسنده :ارنست براون
مترجم :عليرضا بوشهري،
عقيل ملکي فر
ويراستاران :عباس قيومي،
مهتاب السادات منصوري
چاپ  :اول بهار ۱۳۸۲
تيراژ  ۲۰۰۰ :نسخه
حروفچيني و صفحه آرايي:
آزاده باقري
ليتوگرافي :پرتو شمس
چاپ و صحافي :نگارش
ناشر :موسسه فرهنگي
انتشاراتي کرانه علم

فصل اول اين کتاب به تعريف و تشريح برخي از مفاهيم
اساسي ميپردازد .اين فصل ابتدا نياز بنگاههاي صنعتي
به مديران ورزيده تكنولوژي را توجيه ميكن د و سپس
به تعريف تكنولوژي ميپردازد .محتواي اين فصل بسيار
بحثانگيز است و من ميكوشم دستكم براي دنبال كردن
ساير مباحث كتاب ،ذهنيت مشتركي بين خود و خواننده به
وجو د آورم .سپس به تعريف «نوآوري تكنولوژيك» ميپردازم
و برخي جنبههاي «نظريه نوآوري» را تشريح ميكنم؛ چرا كه
اين مفاهيم براي درك مديريت و ارزيابي تكنولوژي ،بسيار
حائز اهميت است.
فصل دوم با تعريفي از «ارزيابي تكنولوژي» آغاز
ميشود .سپس ،پيدايش ارزيابي تكنولوژي را به عنوان
پاسخي به مسأله تدوين سياست تكنولوژي در كنگره اياالت
متحده تشريح ميكنم .هرچند زادگاه ارزيابي تكنولوژي در
بخش دولتي بوده است ،ولي بسياري از اصول و ويژگيهاي
آن را ميتوان دربنگاههاي تجاري نيز به كار بست .در ادامه
اين فصل ،رايجترين روش شناسي ارزيابي تكنولوژي
تشريح ميشود و مشكالت اساسي و ويژگيهاي بحثانگيز

معرفي کتاب

ارزيابي و پيشبيني تکنولوژي

ارزيابي تكنولوژي مور د بررسي قرار ميگيرد .اين فصل
با ارائه يك مثال بسيار كلي از ارزيابي تكنولوژي ـ يعني
ارزيابي تكنولوژي مدرن ارتباطات ـ ادامه مييابد تا نحوه
بهكارگيري روششناسي مورد نظر روشن شود .چون يكي
از اساسيترين كارهاي هر «ارزياب تكنولوژي» تالش براي
شناختن آيندهاي هرچه دورتر است ،ارزندهترين فايده آن براي
بنگاههاي تجاري ،كمك به مديريت بلندمدت با «مديريت
استراتژيك تكنولوژي» است .از اين رو در فصل سوم مباني
مديريت استراتژيك به طور اعم و مباني مديريت استراتژيك
تكنولوژي بهطور اخص بررسي ميشود .سپس تكنولوژي در
بنگاههاي تجاري ،به ويژه نقشي كه در موقعيت استراتژيك
آنها ايفا ميكند ،مور د بحث قرار ميگيرد .سرانجام ،فرايند
تدوين «سياست تكنولوژي» در بخشهاي دولتي و غيردولتي
با يكديگر مقايسه و نقش ارزيابي تكنولوژي به عنوان يك
درونداد اطالعاتي براي تدوين «سياست تكنولوژي» تشريح
ميشود .ضرورت مديريت استراتژيك تكنولوژي و نياز
به اطالعات جامع و آيندهنگرانه از آنجا ناشي ميشود
كه تكنولوژي به يكي از اساسيترين عوامل تعيينكننده
موفقيت اقتصادي و شيوه زيست و كار (يابيكاري) تبديل
شده است .تكنولوژي وسازمانهاي اجتماعي به گونهاي
جدائيناپذير درهم تنيدهاند .البته تكنولوژي ،مسائل محيطي
نگرانكنندهاي نيز به بار ميآور د و ارزيابي تكنولوژي در
واقع كوششي است كه تا حدي براي پيشگيري از تأثيرات
منفي تكنولوژي برمحيط طبيعي صورت ميگيرد .از اين رو
فصل چهارم به بازنگري مشكالت و بيم و اميدهاي مربوط
به توسعه تكنولوژيك اختصاص دارد كه از بين همه اميدها،
به فرصتهاي ابداع «تكنولوژيهاي سودمن د براي جامعه» اشاره
خواهم كرد.

درفصل پنجم برخي از روشهاي سودمند ارزيابي
تكنولوژي مور د بحث قرار ميگيرد؛ سپس «پيشبيني
تكنولوژي» كه يكي از جنبههاي مسلم ارزيابي تكنولوژي
است ،با جزئيات بيشتري تشريح ميشود .هر چن د ما بر آينده
اشراف نداريم ،ولي اقداماتي كه درحال حاضر از ما سر ميزند
آينده را ميسازد .بنابراين ،پيشبيني تكنولوژي نقش مهمي
در تدوين «استراتژيهاي تكنولوژي» ايفا ميكند .از آنجا كه
تكنولوژي تأثير بهسزايي در عملكرد اقتصادي دارد« ،تحليل
اقتصادي تكنولوژي» بخش مسلمي از ارزيابي تكنولوژي
را تشكيل ميدهد ،كه يكي از مباحث اين فصل خو اهد
بود .در ادامه فصل ،روشهاي ارزيابي پيامدهاي محيطي
تكنولوژي را نيز بررسي و روشهاي ارزيابي تكنولوژي را
با مثالهايي روشن ميكنيم.
در فصل ششم مثالهاي بيشتري پيرامون ارزيابي
تكنولوژي ارائه ميشود .ارزيابي پيامدهاي محيطي و استفاده
از ارزيابي در برنامهريزي ،موار د خاصي از رويكرد عمومي
اين كتاب است كه در اين فصل به آنها پرداخته ميشود.
اينها در زمره وظايف مهم «تحليلگران استراتژيك» است
كه ارتباط نزديكي با ارزيابي تكنولوژي دارند .در همين
فصل به برخي مالحضات اساسي كه در تصميمگيري براي
مكانيابي يك كارخانه جدي د موثر است ،به كوتاهي اشاره
ميشود .اين فصل داراي دو مثال ديگر نيز هست .اولي
ارزيابي تولي د موادخام به روش كشاورزي كه براي دولت
آلمان انجام شده است و دومي ،يك مثال فرضي است كه
به ارزيابي آبگرمكنهاي خورشيدي توسط شركتي دريكي از
كشورهاي اروپايي مربوط ميباشد .اين فصل با ارائه نكاتي
درباره تكنولوژي در حوزه بيوتكنولوژي و چن د نكته عمومي
پيرامون ارزيابي تكنولوژي به پايان ميرسد.

پروژهها نيز وجود دارد.
متاسفانه فضاي پروژههاي ما خيلي سياست زده
است .به طوري که با تغيير هر دولت ،اغلب سياستهاي
کارشناسي هم تغيير ميکند و تمامي اين تغييرات منجر به
اين ميشود که پروژه خسارت ناشي از فردي را که تجربه
کافي براي هدايت سازمان و پروژه را ندارد ببيند .در جامعه
ما اغلب به جاي آنکه به بحث کالن مديريت علمي تکيه
شود ،به مديراني که گاهي فاقد تجربه الزم هستند تکيه و
سکان هدايت سازمان به دست وي سپرده ميشود وزماني
که در سطوح باالي جامعه اينگونه عمل ميشود ،اين نگاه به
سطوح پايين جامعه نيز منتقل ميشود.
استاندارد  PMBOKيکي از استانداردهاي مديريت

پروژه است که در سالهاي اخير کاربرد زيادي در
سازمانها پيدا کرده .لطفا توضيح کوتاهي در مورد اين
استاندارد بدهيد.
در مديريت پروژه استانداردهاي متفاوتي وجود دارد
که بر اساس تجميع تجربههاي مديران پروژههاي مختلف
تدوين و تعيين شده است .استاندارد  ،PMBOKبر اساس
الگوي مدريت دانش  9حوزهاي شامل مديريت محدوده
پروژه ،مديريت فرمان ،مدريت هزينه ،مديريت کيفيت،
مديريت ارتباطات ،مديريت منابع انساني ،مديريت ريسک،
مديريت تدارکات و مديريت يکپارچگي در پروژه است
که براي هر کدام از اين  9حوزه روشها و تکنيکهاي
مشخصي معرفي ميشود.

ادامه از صفحه 4
مديريت پروژه متدولوژيهاي تجربه شده آن بيبهرهاند.
در درجه دوم بحث مهارت از اهميت خاصي برخوردار
است .مهارت از طريق تجربه به وجود ميآي د و پس از
آن مهارت در انتقال اين تجربهها اهميت بيشتري دارد.
به عبارتي اين تجربهها جزء داراييهاي شرکت محسوب
ميشوند .يک مدير پروژه همچنين بايد داراي مهارتهاي
عمومي مديريت پروژه نيز باشد که اين مهارتها شامل
هنر مديريت است .چگونگي ايجا د انگيزش ،رفع
تعارض ،مهارتهاي برنامهريزي ،اجرا ،کنترل ،مهراتهاي
سازماندهي و مهارتهاي رهبري از جمله مهارتهاي
عمومي مديريت پروژه است که در مجموع ميتوان از آن
به عنوان هنر و مهارتهاي عمومي مديريت
مديريت اختالف در پروژه
نام برد.
مهمترين محدوديتهايي که مديران
پروژه با آن دست به گريبان هستن د چه
هستند؟
در اجراي پروژه محدوديتها و مشکالت
مختلفي پيش ميآي د که لزوما به مدير پروژه
مربوط نميشود .از مهمترين اين مشکالت
ميتوان به محدوديتهاي منابع مالي ،مشکالت
قانوني بين دستگاههاي مختلف ،توسعه نيافتن
ساختار سازماني که منجر به فقدان اختيارات
مدير پروژه ميشو د نام برد .در اجراي مديريت
پروژه ،دي د شرکت باي د پروژه محورانه باشد.
يک مشکل سنتي در کشور ما وجود دار د
که برخي افرا د هدايت پروژه يا سازماني را
به دست ميگيرند که تخصصهاي الزم را
براي آن کار ندارند؛ به عبارت ديگر همان
جمله هميشگي که خيلي از افراد در جاهاي
خود قرار ندارند .اين موضوع در مديريت
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تقويم دورههاي عمومي فصل تابستان انجمن مهندسي صنايع ايران
نام دوره آموزشي

مدت دوره هزينه ثبتنام
(ريال)

مرداد

هدف دوره

شهريور

1

نرمافزار ( - Primavera )P3مفدماتي

 24ساعت

900،000

 17و  21 18و 22
و 29
و 25

آشنايي مقدماتي با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

2

نرمافزار ( - Primavera)P3پيشرفته

 24ساعت

900،000

7و8و
15

آشنايي پيشرفته با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

3

نرمافزار ( - Primavera)P3مفدماتي

 24ساعت

900،000

4

نرمافزار MSP

 24ساعت

900،000

 2تا 4

5

آشنايي با ارزيابي مالي و افتصادي طرحها
با نرم افزار  35 - 3.0ΙΙΙ Comfar Versionساعت
مفدماتي

1،400،000

 17و 18
و  24و
25

 7و  8و آشنايي با نحوه ارزيابي مالي و اقتصادي پروژهها بر اساس متدولوژي سازمان
 14و  15ملل متحد ()UNIDO

6

نوآوري نظام يافته TRIZ

 16ساعت

900،000

 16و 17

آشنايي با مفاهيم TRIZو کاربرد ابزارهاي منتخب براي تعريف مسئله و
توليد راه حل

7

مديريت پروژه بر اساس استاندارد  24 PMBOKساعت

8

 16ساعت

1،200،000

-

 30و  31مرداد و 1
شهريور
-

-

آشنايي با نرم افزار P3e- Enterpriseو كاربرد آن در پروژههاي سازمان
بصورت يکپارچه
آشنايي با نرم افزار MSPو كاربرد آن در مديريت پروژه

آشنايي با مديريت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOKوکاربرد آن در
 23تا  20 25تا 22
پروژهها

700،000

 16و 17

-

350،000

31

28

 10مهندسي ارزش ()VE

 16ساعت

700،000

-

آشنايي با تاريخچه و مفاهيم پايهاي ،تشريح مراحل اجرايي ،معرفي روشها ي
 20و 21
مورد استفاده در تحليل و ارتقاي ارزش

 11آشنايي با شش سيگما

 16ساعت

700،000

 16و 17

آشنايي کلي و کاربردي با متدولوژي شش سيگما و نحوه استفاده از آن در
 13و 14
سازمان با هدف صرفه جويي مالي و افزايش راندمان

 12تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM

 16ساعت

700،000

 21و 22

آشنايي با تاريخچه و تشريح معيارهاي مدل تعالي سازماني  ،EFQMاصول
هشتگانه تعالي سازماني وجوايز کيفيت در ايران

 13تربيت ارزياب EFQM

 16ساعت

700،000

 14و 15

تربيت ارزياب براي ارزيابي سازمان براساس منطق  RADARبه عنوان يکي
 27و 28
از اعضاء تيم ارزيابي

 14خود ارزيابي بر اساس مدل تعالي EFQM

 16ساعت

700،000

 30و 31

-

آشنايي با روشها و اصول خود ارزيابي سازمان بر اساس پرسشنامه،کارگاهي
وپروفرما و روشهاي تلفيقي

350،000

-

14

آشنايي با جمع آوري اطالعات توانمند سازها و نتايج و چگونگي تهيه اظهارنامه
بر اساس مدل EFQM

 16مديريت و برنامهريزي استراتژيك

 16ساعت

700،000

2و3

6و7

آشنايي با مديريت استراتژيک وجايگاه آن در سازمان و معرفي مراحل اصلي
مديريت استراتژيک

 17كارت امتيازدهي متوازن()BSC

 16ساعت

700،000

-

نحوه بكارگيري كارت امتياز متوازن بمنظور ايجاد يك  سيستم همگن
 18و 19
اندازهگيري عملكرد سازمان

مباني،
تشريح الزامات و مستندسازي ايزو    16ساعت
9001:2000 18

700،000

 16و 17

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد ايزو  ،9001:2000رويکرد فرايندگرايي،
 27و  28تشريح الزامات استاندارد ايزو  ،9001:2000و نحوه مستندسازي سيستم
مديريت کيفيت

 19مباني ،تشريح
16949:2002الزامات و مستندسازي ايزو  24 TS/ساعت

850، 000

-

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد مشخصات فني ،رويکرد فرآيندگرايي،
تشريح الزامات استاندارد  ISO/TSونحوه مستندسازي استاندارد فني ،معرفي
 24تا 26
الزامات خودرو سازان و ابزارهاي كيفيت و مراحل استقرار استاندارد مشخصات
فني

مميزي داخلي
سيستم مديريت کيفيت بر  24ساعت
 20اساس ايزو 19011

850، 000

 29تا 31

-

 16ساعت

850، 000

-

6و7

9

مديريت ريسک

OPM3
 8 (Organizational Projectساعت
)Management Maturity Model

 15تدوين
EFQMاظهارنامه بر اساس مدل تعالي  8ساعت

 21آشنايي با توليد ناب و سيستم توليد تويوتا

تخفيفات:
اعضاي انجمن  15درصد ،دانشجويي 10درصد،
متقاضيان سه دوره  10درصد
شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي و
صدور گواهينامه ميباشد .دورههاي فوق در شهر تهران
برگزار ميشود و محل برگزاري دوره متعاقبا اعالم
ميگردد.
افرادي كه در  4دوره متوالي شركت نمايند پس از 4

-

آشنايي با متدولوژي مديريت ريسک بصورت کاربردي همراه با نرم افزار
مرتبط
آشنايي با مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و گامهاي آن

آشنايي با تکنيکهاي مميزي داخلي درسيستم مديريت کيفيت و نحوه انجام
مميزي در سازمان

آشنايي با تاريخچه و نحوه شكلگيري توليد ناب در ژاپن و دنيا و
تشريح اصول اجرايي توليد ناب در شركت تويوتا

توانند از كليه
دوره به عنوان دانشپژوه انتخاب شده و مي 
دورههاي عمومي با  50درصد تخفيف استفاده نمايند.
شرکتکنندگاني که دوره آموزشي را با موفقيت طي
نمايند گواهينامه آموزشي معتبر انجمن مهندسي صنايع

ايران به زبان انگليسي دريافت مينمايند.
نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر:
تماس با واحد آموزش انجمن- 88363116 :

 66568065 - 88575318يا 66569429-30
مراحل ثبت نام:
 واريز کردن مبلغ شهريه به حساب جاري 0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت مدرس
به نام انجمن مهندسي صنايع ايران يا پرداخت بصورت
نقدي
 -ارسال فيش واريزي به نمابر شماره 88575318 :
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همايش ساليانه مديران
فني و نگهداري و
تعميرات در شهريور ماه

همايش ساليانه مديران فني و نگهداري
و تعميرات شهريور ماه سال جاري در هتل
المپيک تهران برگزار ميشود .در اين همايش
به بيان و تشريح سطح دسترسي متدلوژيها و
ابزارهايي كه به وسيله متخصصان نگهداري و
تعميرات و قابليت اطمينان مورد استفاده قرار
ميگيرند پرداخته خواهد شد .استراتژي و
رهبري ،کنترل و نظارت ،روشها و تاکتيک
ها ،بهبو د مستمر و جهشهاي بزرگ در زمينه
تعميرات و نگهداري ،محورهاي اصلي همايش
را شامل ميشوند.
پروفسور اندرو جاردين ،بن استيونس،
دكتر لينا برتلينگ ،دكتر جاسپر كوئتزي ،الکس
استيوبر ،دكترعلي زواشكياني ،دکتر علي حاج
شيرمحمدي و دكتر بسيم النجار سخنرانان
اين گردهمايي علمي را تشکيل ميدهند.
همچنين دبير کنفرانس دکتر علي زواشکياني،
رييس انجمن بينالمللي مديران ايراني و دبير
علمي پروفسور اندرو جاردين ،استاد دانشکده
مهندسي مکانيک و صنايع دانشگاه تورنتو
کانادا و نيز پديدآورنده چند نرم افزار در زمينه
تعميرات و نگهداري هستند.
جهت کسب اطالعات در خصوص
حضور د رکنفرانس با شماره  ،88342900گروه
پژوهشي ،صنعتي آريانا تماس بگيريد.

برگزاري سمينار
آموزشي قيمتگذاري
در کالس جهاني

سمينار آموزشي قيمت گذاري در کالس
جهاني در  10و 11شهريور ماه سال جاري
توسط گروه پژوهشي صنعتي آريانا و
موسسه بينالمللي Pricing Solutions
در تهران برگزار ميشود .مدرس اين
سمينار آقاي  Loïc Le Correمدرس
بينالمللي موسسه Professional
 Pricing Societyامريکا است.
اين سمينار شامل بسته آموزشي
جامع قيمتگذاري ،مديريت ارزش و
استراتژيهاي قيمتگذاري است که
عبارتن د از :چارچوب قيمتگذاري در
کالس جهاني ،خودارزيابي ظرفيتها و
قابليتهاي قيمتگذاري ،فراين د مميزي
قيمتگذاري ،روشهاي مختلف اعطاي
تخفيف ،بخشبندي بر اساس ارزش
و ابزارهاي خوشهبندي بازار و نقشه
ارزش .در اين سمينار موضوعاتي از قبيل
دانش حرفهاي در زمينه قيمتگذاري و
موضوعات مرتبط با آن ،اطالعات دست
اول درباره نحوه عملکر د قيمتگذاري
شرکتهاي برجسته و عوامل موثر بر
ارزش دريافتي توسط مشتري مطرح
بررسي ميشود .اين دوره آموزشي براي
ارايه آگاهي و اطالعات ارزشمند در
خصوص قيمتگذاري براي مديران عامل،
معاونان سازمان و مديران ارشد حوزههاي
زير طرحريزي شده است .اطالعات بيشتر
از طريق وب سايت
 www.irmmc.comقابل دسترسي
است.

کارگاهآموزشياستاندار دICB
کارگاه آموزشي استاندارد  ICBبه مدت
سه روز از  31مرداد تا دوم شهريورماه تشکيل
ميشود.
مدرس کارگاه ،دکتر کالوس پاننباخر رييس
هيات مديره و مديرعامل سابق انجمن بينالمللي
مديريت پروژه ( )IPMAو سرپرست و عضو تيم
تحريريه استاندارد  ICBو رييس انجمن مديريت
پروژه آلمان ( ،)GPMبا تشريح اين استاندارد،
شرکتکنندگان را جهت اخذ گواهينامه سطح
 Cو  Dگواهينامههاي  IPMAآماده ميکند.
اين کارگاه به زبان انگليسي همراه با ترجمه

همزمان فارسي برگزار ميگردد.
عالقمندان جهت ثبت نام ميتوانند با شماره
تلفن  88342908-9تماس بگيرند.
گفتني است استاندارد  ICBبه عنوان
پايهاي براي شايستگي مديران پروژه با معرفي
شاخصهاي انتخاب و کنترل اعضاي تيم پروژه
به چگونگي رشد ،توسعه و ارزيابي اعضاي تيم
و مديران پروژه ميپردازد .شايستگيها در اين
استاندارد در سه بخش رفتاري ( 15زيربخش)،
فني ( 20زيربخش) و مفهومي ( 11زيربخش)
بيان ميشوند.

حاميان انجمن مهندسي
صنايع ايران

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
www.Itsr.ir

بررسي نقش مديريت هزينه و سنجش عملكر د در
سمينار حسابداري مديريت

چهارمين سمينار حسابداري مديريت با عنوان نقش مديريت هزينه و سنجش عملكرد در موفقيت
بنگاههاي اقتصادي از سوي انجمن حسابداري خبره ايران  23و  24مهر ماه امسال در دانشگاه شهيد
بهشتي تهران برپا ميشود.
محمد منيري ،دبير كل انجمن حسابداران خبره ايران ،با اشاره به اينكه ارزيابي متوازن در خدمت
پيشبرد استراتژي و نقش طراز سنجي ( )Benchmarkingدر سنجش عملكرد از ديگر محورهاي
اين سمينار دو روزه را تشكيل ميدهد ،يادآور شد :ضرورت بازنگري در الگوهاي سنجش عملكرد،
نقش حسابرسي عملياتي در مديريت استراتژيك،آموزش حسابداري مديريت در ايران و حسابداري
ناب از برنامههاي «چهارمين سمينار مديريت» را تشكيل ميدهد.
منيري افزود :مساله حساب بيحسابها از جمله مباحثي است كه در قالب سخنراني اجتماعي
ارايه ميشود .همچنين جلسات پرسش و پاسخ و ميزگردي در ارتباط با موضوع سمينار برپا خواهد
شد.
ي دولتي و خصوصي،
وي ادامه داد :استادان رشتههاي مالي ،اعضاي هيات مديره شركتها 
مديران سازمانهاي دولتي و خصوصي ،مديران و كارشناسان مالي ،پژوهشگران ،مديران و سرپرستان
حسابرسي ،حسابرسان ارشد و حسابرسان ،روساي حسابداري و روساي حسابداري صنعتي شركتها
از مخاطبان اين سمينار را تشكيل ميدهند.

ارائه  30مقاله برتر در كنفرانس مديريت بازاريابي

سومين كنفرانس مديريت بازاريابي بهمن
ماه سال  1387برگزار ميشود.
در اين سمينار 10عنوان كارگاه آموزشي
مبتني بر نياز مخاطبان كنفرانس در زمينه مسائل
بازاريابي توسط صاحبنظران داخلي و بينالمللي
تشکيل و بيش از 10عنوان تجرب ه عملي از
بهكارگيري مفاهيم بازاريابي در شركتهاي
ايراني توسط مديران اين شركتها و نيز 30
مقاله برتر مديريت بازاريابي ارائه ميشود.
دبيرخانه کنفرانس بينالمللي مديريت
بازاريابي همچنين در نظر دارد همانند سال
گذشته ،همراه با برگزاري کنفرانس اقدام به
برپايي نمايشگاهي از دستاوردها و تجارب
شرکتها و سازمانهاي عالقمند در اين حوزه
نمايد .الزم به توضيح است كه اين كنفرانس با
مشاركت گسترده دانشگاههاي مختلف كشور و
شركتهاي فعال در اين حوزه برگزار ميشود.

محورهاي اين سمينار عبارتند از :بازاريابي
استراتژيک و استراتژيهاي بازاريابي ،بازاريابي
صنعتي ،بازاريابي خدمات ،بازاريابي بينالمللي و
مديريت صادرات ،تحقيقات بازاريابي ،پديدههاي
نوين در بازاريابي ،بازاريابي الکترونيکي ،نظام
ارتباطات يکپارچه بازاريابي ،کاربرد ابزارهاي
مديريتي در بازاريابي ،بازاريابي معکوس،
بازاريابي موسسات غيرانتفاعي ،بازاريابي نفر به
نفر ،مديريت فروش و تکنيکهاي مذاکره ،رفتار
مصرف کننده ،مديريت ارتباط با (،)CRM
مديريت نام و نشان تجاري ،اصول اخالقي و
مسئوليتهاي اجتماعي در بازاريابي.
دبير علمي سمينار دکتر محمود محمديان،
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي،
ميباشد.
براي کسب اطالعات تکميلي به وب سايت
 www.irmmc.comمراجعه کنيد.

ديريت تکنولوژي ايران در مهر 87
برگزاري کنفرانس م 
سيزده کارگاه در چهارمين کنفرانس
بينالمللي مديريت پروژه 29 ،و  30مردادماه
(شنبه و يکشنبه) برگزار خواهد شد.
دبيرخانه عالوه بر کارگاههاي دوساعته در
برنامهي کنفرانس ،ارائه مقاله ،ارائه تجربه ،ميزگرد
تخصصي و  17سخنراني کليدي را گنجانده
است و از اساتي د بينالمللي و صاحبنظران
برجسته براي ارائه سخنراني و کارگاه دعوت
نموده است.
گفتني است چهارمين كنفرانس بينالمللي
مديريت پروژه با همكاري گروه پژوهشي

صنعتي آريانا ،دانشكده فني دانشگاه تهران،
انجمن مديريت پروژه ايران ،شوراي هماهنگي
تشكلهاي مهندسي ،صنفي و حرفهاي كشور و
جمعي از سازمانها و نهادهاي پروژه محور و با
محوريت توسعه و ارتقاي ظرفيت سازمانهاي
پروژه محور برگزار ميشود.
محوركنفرانس چهارم بينالمللي مديريت
پروژه در سال  1387از سوي شوراي راهبردي
كنفرانس معرفي شد .عالقمندان جهت ثبت نام
در کنفرانس و کسب اطالعات تکميلي با شماره
تلفن  88342900-4تماس بگيرند.

شرکت سنگ آهن گل گهر

خبرنامه مهندسي صنايع
صاحب امتياز:
انجمن مهندسي صنايع ايران
مديرمسئول و سردبير:
محمدرضا صمدزاده
صفحهآرايي و اجرا:
شرکت آذرنگار شرق
()021 88943368-9

www.azarnegar.ir
همکاران اين شماره:
محسن صادقيزاده،
معصومه غالمي ،حامد پاشاپور،
محمد امين ،حميدرضا کاکايي
ليتوگرافي و چاپ:
مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
آدرس پستي:
تهران /صندوق پستي
14665-435
تلفکس88242588 :
نشاني صندوق پست الکترونيکي:
ienewsletter@iiie.ir
آدرس و ب سايت:
www.iiie.ir

