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استانداردهای سیستم مدیریت مزایای فن آوری ،اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد:

یک سی ستم مدیر یت صحیح اجرا شده می تواند به قدرت مالی و تاب آوری یک سازمانی کمک

کند .عالوه بر این ،سازمان ا ستاندارد ساز ی ) (ISOخاطرن شان می کند که ا ستانداردهای ر سمی

سی ستم مدیر یت پذیرفته شده بین المللی مزایای مهم فنی ،اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد.

آنها به هماهنگی مشخخاصخخات فنی محصخخو ت و خدمات کمک می کنند ،صخخن ت را کارآمد تر و
موانع تجارت بین المللی را مرتفع می کنند .عالوه بر این ،اسخختفاده از اسخختانداردها زبانی یکنواخت

در صنایع ایجاد می کند .این امر شرکتهای بین المللی را قادر می سازد تا به نحوی یکپارچه ارتباط
برقرار کرده و ف الیت کنند)ISO, 2014( .
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ا ستانداردهای سی ستم مدیر یتی تو سط م شاغل ،اعم از بزرگ و کوچک مورد ا ستفاده قرار می گیرد
تا اطمینان حا صل شود که عملیات ،مح صو ت و خدمات انتظارات م شتر ی برآورده شده یا از آن
فراتر می رود .آنها همچنین برای نظارت بر سالمت سازمان و پی شبرد بهبود مداوم مورد ا ستفاده

قرار می گیرند .بهتر ین سیستم ها فرصت های پی در پی را برای سازمان ها فراهم می کند تا روند

خود را بهبود باشند .با داشتن سیستم مبتنی بر استاندارد  ،ISOشرکت ها با بهتر ین روش هدایت
می شوند .برای مدیر یت هیچ چیز به اندازه نادیده گرفتن یک ک سب و کار منح صر به فرد بحرانی

نیسخخت .سخخازمان ها در هر مرحله مد کالسخخیک ( Plan-Do-Check-Actبرنامه -انجام -بررسخخی-
اقدام) یاد می گیرند.
تفکر مبتنی بر استراتژ ی:

کلیه ا ستانداردهای جدید و به روز شده بر لزوم تفکر ا ستراتژ یک تر تو سط رهبر ی شرکت تأکید
می کند .تجز یه و تحلیل و ارز یابی ر ی سک سی ستم مدیر یتی ت ر یفی وا ضح برای صاحبان فرآیند،

مسئولیت ها و اقدامات کاهش دهنده ویژه و همچنین جزئیات و زمانبندی مربوط به این اقدامات
فراهم کرده ا ست .سی ستم م شاص می کند که چگونه ،کجا و چرا این اقدام انجام می شود .از

طر یق ف الیتهای بهبود م ستمر ،سی ستم کنتر

می شود و کلیه اقدامات م ستند ساز ی و به روز

می شوند .بنابراین فرآیندها می توانند در کل شرکت و در هر سایت مرتبط برای سنجش اثرباشی

با م یار های داخلی و خارجی در دسترس باشند.
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این طرز تفکر جدید بر اجرای ف الیت هایی که می تواند از پی شرفتهای م ستمر و گام های کوچک
در محل کار تا پی شرفتهای چ شمگیر کل سازمان با شد ،تأکید دارد .سازمان باید از طریق تجزیه و

تحلیل داده ها ،اهداف بهبود مح صو ت ،فرآیندها ،ساختارهای سازمانی و سی ستم مدیریتی خود
را ت یین کند .فرآیندهای بهبود باید از یک ساختار ساختاری پیروی کنند و چرخه  PDCAرا در نظر

داشخخته باشخخند اما یک مرحله دیگر را نیز اضخخافه می کنند که به عنوان چرخه Plan Do Modify
) (PDMشناخته می شود .این روش باید بطور مداوم برای کلیه فرایندها بکار رود و سازمان باید

اطمینان حاصل کند که پیشرفت مداوم به عنوان باشی از فرهنگ سازمانی برقرار می شود .این با
ارز یابی مسخخختمر خود و با اسخخخت فاده از یک فرآی ند بلوا سخخخاخ تاری حاصخخخل می شخخخود.
سازمان باید عملکرد خود را در برابر م یارهایی مشاص بررسی کند ،سطح بلوا ف لی را مشاص

و نقاط قوت و ض ف آن را ت یین کند .م یارهای ارائه شده برای سطوح با تر می تواند به سازمان

کمک کند تا مواردی را که بایسخختی در نظر بگیرد ،درک کند و به آن در ت یین پیشخخرفت های زم
برای رسیدن به بلوا با تر و در نهایت تأثیر مثبت در سطح پایین کمک کند.
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بازگشت سرمایه گذاری

مطال ات ن شان داده اند که  ISOو ا ستانداردهای به د ست آمده از آن بیش از گذ شته به پایداری

اقت صادی یک شرکت کمک می کند .ب سیاری از تولید کنندگان و م شتریان ک سب و کار با تأمین
کنندگانی نظیر خودرو ،هوافضخخا و مراقبت های بهداشخختی که گواهینامه م تبر ندارند ،تجارت هم

انجام نمی دهند .چارچوب امنیت سایبری جدید National Institute of Standards and ( NIST

 )Testingکه در فوریه سخا  2014منتشخر شخد ،نقشخه های اسختفاده از اسختانداردهای بین المللی

داوطلبانه را پشتیبانی می کند.
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یک مطال ه دانشخخگاه هاروارد در مورد مزایای  ISO 9001به وضخخوح نتایق قدرتمندی را از سخخازمان
هایی نشخخان داده اسخخت که این اسخختاندارد را به به کار گرفته اند در مقابل دیگرانی که از این این
اسخختاندارد ها اسخختفاده نمی کنند( .مقایسخخه پذیرش کنندگان اسخختانداردهای مدیریتی با دیگران،

:)Toffel,2010

•

 10٪رشد فروش سری تر را نسبت به دیگران تجربه کرده اند،

•

احتما ً هیچ گزارشی در مورد جبران خسارت کارگران (صفر) گزارش نکرده اند،
 10٪سری تر از دیگران اشتغا ایجاد کرده اند،

•

درآمد حقوق و دستمزد  ٪13.5سری تر از دیگران داشته اند،

•

ب الوه ،موسسه استاندارد بریتانیا مطال ه مستقل اخیر را انجام داده است و دریافت که مشتریان

دارای گواهینامه: ISO 9001

•

بهبود عملکرد آنها در بازار بیش از  ٪100بوده است،

•

 55%صرفه جویی در هزینه داشته اند،

•

 71%مشتری جدید را به دست آورده و مشتری های موجود را حفظ کرده اند،

•

 75%عملکرد عملیاتی خود را با برده اند،
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•

 75%سطح رضایت و وفاداری مشتری خود را بهبود باشیده اند،

•

 48%درصد چرخه ساخت را کاهش داده اند.

افزایش اطمینان زنجیره تأمین

قابلیت اطمینان و اعتماد به مشخخخاغل بین المللی و روابط زنجیره تأمین نگرانی همه جانبه برای

بیشخختر سخخازمان ها اسخخت .با پیچیدگی زنجیره های تأمین و رشخخد م امالت تجاری بین المللی در
سایر نقاط جهان ،به ساتی می توان ت شایص داد که تأمین کنندگان شما رویه های شای سته و

مسئو نه کسب و کار را دنبا می کنند  .صدور گواهینامه  ISOروشی است برای اطمینان از اینکه
شرکای تجاری شرکت شما از استانداردهای بین المللی پیروی می کند و بر همین اساس می توانند
یک روند غربالگری را برای تأمین کنندگان جدید ارائه دهند و اطمینان حا صل کنند که سایر تامین

کنندگان شما نیز م تبر و قابل اعتماد هستند.

به یاد داشخخته باشخخید ،تأثیر یک حادثه در زنجیره تأمین می تواند برای یک سخخازمان ویران کننده

بوده و حتی ممکن اسخخت شخخاهد به وجد آمدن آن نباشخخد .رویکردی اسخختاندارد سخخیسخختم های
مدیریت با مجموعه از قوانین ت امل و انتظارات ت یین شخخخده ،احتما وقوع این اتفاق را بسخخخیار

کاهش می دهد.
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نتیجه

پیاده سازی و صدور گواهینامه یک سیستم مدیریت م تبر خواهد توانست:
•

اطمینان دهد آگاهی و پیروی از مجموعه مشاصی از دستورال مل های داخلی ،خارجی،

استانداردها ،رویه ها ،سیاست ها ،مقررات و قوانین و سایر ت هدات (مانند قراردادها و توافق نامه

های سطح خدمات) مربوط به مدیریت ان طاف پذیری عملیات را برقرار است،
•

ف الیت های زاید را متناسب با هزینه های مرتبط با آنها حذف کند،

•

منابع انسانی را بطور مؤثر ،توس ه و بهینه نماید،

•

فرآیند برقراری بودن ت امل مداوم صاحب یک کسب و کار و مدیران واحدهای سازمانی در سراسر
شرکت را تسهیل کند،

•

با یک رویکرد مشترک و مشارکتی تا حد زیادی بر چگونگی برنامه ریزی ،کنتر  ،عملیاتی ،آزمون،
اندازه گیری و مدیریت ریسک عملیاتی و کنتر سیستم مدیریت با هدف نهایی اثرباشی ،کارآیی

و کاهش قرار گرفتن در م رض ریسک موثر باشد،
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مؤثرترین سیستم مدیریت از استانداردهای بین المللی پیروی می کند و باشی از استراتژی کسب
و کار سازمانی است .یکی از موارد قابل توجه به زبان ساده "روشی که ما همیشه می توانیم تجارت
کنیم" و دیگری مبتنی بر پیشرفت مستمر ی است که در تار و پود یک سازمان نهفته است.

همانطور که Ray Kroc
"بنیانگذار رستوران زنجیرهای مکدونالدز"

گفت:

"کیفیت یک رهبر در معیارهایی
است که برای خود تعیین کرده
است".

به کارگیری مؤثر اسخختانداردهای  ISOنیاز به یک رویکرد جامع از جمله آموزش  ،خدمات ارزیابی و
فناوری دارد.
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استانداردهای سیستم های مدیر یت به شرطی که به
طور "صحیح و اثربخش" طرح ر یز ی و پیاده ساز ی
.شوند ،کسب و کار شما را بهبود خواهند داد
آیا با پیچیده تر شدن کسب و کار ها و عدم قطعیت
های بیشمار ،موافقید که سازمان ها بیش از گذشته
نیازمند هوشمندی و رویکردهای سیستماتیک هستند؟
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مـحــمــد فـــر و غــی
مـشـاور  -مدرس  -سرمـمـیـز

محمد فروغی  -مشاور ،مدرس و سر ممیز سیستم های مدیریت و تکنیک های مهندسی

صــفــحه مـن را دنـبـال کنیــد

