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سخن سردبیر
به نام آنکه آدمی را به فضیلت عقل و فضیلت نطق بر دیگر خلق ممتاز گردانید
فکر میکنید این سرمقاله قبل از تحویل برای تایپ و چاپ  ،با قلم و مرکب نوشته شده یا خودکار و کاغذ یا قلم(دیجیتالی) و گوشی ؟
با همین سوال غایت و مقصود چاپ این شماره و شماره های بعدی بیان شد...
در طول زندگی بشر ،فرآیند تازه ای به ندرت به چشم میخورد و قریب به  90درصد زندگی انسانها  ،تکرار نسل های گذشته اما با
تجهیزات ،امکانات  ،نگرش ها و برداشت های متفاوت با قبل می باشد.همه انسانها به دنیا می آیند  ،مدرسه میروند ،مشغول به کار
مشوند  ،ازدواج میکنند  ،تولید مثل میکنند و این روند از ابتدای خلقت تا انتهای عمر کره زمین به همین شکل ادامه خواهد داشت.
اما اگر اشتباهاتی که انسان نخستین در زندگی داشت  ،در زندگی انسان قرن  21مشاهده شود ،امری غیرقابل انکار و اجتناب ناپذیر
قلمداد می شود .
چه اتفاقی افتاده؟ مگر نه اینکه همان روند تنها در سیر تاریخ رو به جلو در حال تکرار است؟ پس چه عنصری وارد این چرخه شده و
این تفاوت و فاصله چشمگیر را بین انسان نخستین و انسان قرن  21ایجاد کرده است؟
شاید پاسخ به این سوال تمامی علوم را درگیر خود کند اما برای به اتمام رساندن این سرمقاله به بررسی یکی از این عناصر بسنده
میکنیم و آن عنصر  " ،کیفیت زندگی بشر" است.
از مقایسه ارابه و خودروی بی ام و  ،تلگراف و تلگرام ،گرامافون و آیپد شرکت اپل و.....به این نتیجه می رسیم که بشر خواهان ارتقاء
کیفیت و تکنولوژی که در نهایت منجر به افزایش رقابت و پررنگ تر شدن نقش برند در جهان می شود ،میباشد.
اما آیا این عناصر به بستری که در آن وجود حداقل ها تضمین میشود،نیاز ندارند؟
واژه استاندارد معنای واقعی خود را از خواستگاه بشری به ارث برده است و مادامی که موجوداتی مشابه با ساختار وجودی انسان زنده
اند ،نیاز به این عنصر پایه ای همواره احساس خواهد شد.در واقع در سایه تضمین حداقل ها است که رقابت و افزایش کیفیت شروع
میشود و در مسیری بی پایان گام می نهد .
در این شماره سعی بر این است که نقش عناصر دکر شده هرچند به اختصار اما قابل اشاره برای مهندسین صنایع که در افزایش
سرعت این تغییرات به صورت افقی(در طول مسیر) و عمودی(در عمق مسیر) نقش اصلی را دارند،مورد بررسی قرار گیرند.
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کیفیت و رقابتپذیری

مولف/مترجم :دکتروفا غفاریان؛ آناهیتا جهانگیری

موضوع  :مدیریت کیفیت

مقدمه
مفهوم کيفيت ،از سدههاي پيش وجود داشته است ،ولي مباحث علمي کيفيت به گونهاي که ما امروز آنرا ميشناسيم به بعد از جنگ
جهاني دوم باز ميگردد .در اين مدت ،صاحبنظران برجستهاي در اين حوزه پديدار شدند و الگوها و مفاهيم ارزشمندي را عرضه کردند.
مفاهيم و الگوهايي ،مانند :کنترل کيفيت آماري ،شش زيگما ،مديريت کيفيت جامع ،حاصل تالشهاي اين دوران است .بسـياري از
شرکتهاي بزرگ و معتبر ،مانند :جنرال الکتريک ،ايتياندتي ( )AT & Tو موتوروال ،کيفيت را به عنوان عامل تمايز خود از رقبايشان
برگزيدند و به پيشرفتهاي مهمي در اين مورد دست يافتند .اين شرکتها با مزيت کيفيت ،رقباي خود را در تنگنا قرار داده ،سهم بازار
و منافع خود را به صورت چشمگيري افزايش دادند.
اين شرايط در بيشتر دهههاي سده گذشته ميالدي ادامه داشت ولي از اوايل دهه  1970پديدههايي در دنياي کسب و کار مشاهده
شد که باورهاي سنتي کيفيت برتر مساوي با موفقيت در بازار است را مورد پرسش قرار داد .در اين پديده ،شرکتي مانند پانآمريکن
با بيش از شصت سال سابقه ارائه خدمات عالي هوانوردي ازصحنه کسب و کار خارج ميشود ،شرکتي مانند سوئيساير که به عنوان با
پرستيژترين خط هوايي دنيا شناخته ميشد ورشکست ميشود و در نقطه مقابل ،شرکت ويرجين آتالنتيک بدون اينکه اصوالً داراي
خدمات درجه يک باشد ،سهم بازار ،سودآوري و ناوگان هوايي خود را توسعه ميدهد .چگونه شرکتهاي پرسابقه با کيفيت خدمات
عالي در کسب و کار خود شکست ميخورند و شرکتهاي کوچک و کمسابقه بدون اينکه در کيفيت سرآمد باشند موفقيت را تجربه
ميکنند؟ اين پديده به شرکتهاي هوانوردي محدود نميشود؛ شرکت رولزرويس نيز به عنوان نمادي از کيفيت صنعتي در اوايل دهه
هفتاد ورشکست شد و شرکت پوالرويد نيزبه عنوان مظهر نوآوري و کيفيت سابقه مشابهي را در صنعت عکسبرداري به جاي گذاشت.
آيا نگرشهاي متفاوتي در مورد کيفيت وجود دارند؟ آيا برخي از اين نگرشها موفقيت ساز و برخي ديگر فاقد اين خصوصيت هستند؟
در اين مقاله به تشريح اين پديده پرداخته ميشود و با تحليل رقابتپذيري نگرشهاي مختلف کيفيت ،پاسخهاي معناداري براي اين
پرسشها ارائه ميشود.

 .1نگرشهاي کيفيت

کيفيت چيست؟ مباحث کيفيت در پنجاه
سال گذشته ،تحوالت فراواني يافته و
در اين تحوالت ،نگرشهاي متفاوتي به
کيفيت ،شکل گرفته است .هر يک از اين
نگرشها از منظر ويژهاي به مفهوم کيفيت

نگريسته و تعبير خاصي براي آن بيان
کرده است .براي کيفيت ،دست کم پنج
نگرش متفاوت وجود دارد که ما در اينجا
به معرفي آنها ميپردازيم:
نخستين نگرش به کيفيت ،قابليت
پاسخگويي به خواسته مشتري تعريف

ميشود .اين تعريف ابتدا در سال 1968
توسط ادواردز( )Edwards, 1968و در
سال  1988توسط جوران ()J.M. Juran
بيان شده است .در اين نگرش خواسته
مشتري و پاسخگويي به آن ،محور جهت
گيري سازمان قرار دارد و از اين رو به آن
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در هشتم ژانویه سال  1991شرکت پان امریکن ( ،)Pan Americanبدون اینکه هیچکس در کیفیت خدمات آن تردیدی
داشته باشد ،اعالم ورشکستگی کرد .در اکتبر سال  2001شرکت سوئیس ایر( )Swissairورشکست شد در حالیـکه به عنوان
پر پرستیژترین خط هوایی دنیا شناخته می شد .تقریباً به گونهای همزمان شرکت هوانوردی ویـرجین آتالنتیـک (Virgin
 ،)Atlanticیک میلیون نفر به مسافران خود اضافه کرد و ناوگان هوایی خود را توسعه داد ،در حالی که اصوالً این شرکت فاقد
خدمات درجه یک است .این پدیده به راستی اعجابآور است که چرا شرکتهای پرسابقه ،با کیفیت خدمات باال ،شکست میخورند
و شرکتهای کم سابقه و کوچک ،بدون اینکه در کیفیت سرآمد باشند موفقیت را تجربه میکنند؟
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کيفيت مشتري محورگفته مي شود.
دومين نگرش به کيفيت  ،از منظر توليد
بيان ميشود  .در اين نگرش کيفيت با
ميزان تطابق محصول با يک طرح يا
مشخصه محک ميخورد  .تعريف گيلمور
از کيفيت بيانگر اين نگرش است .
()Gilmore,1974
نگرش سومي را که از کيفيت وجود دارد،
ميتوان نگرش محصول محور دانست .در
اين نگرش کيفيت عبارت است از ميزان
ويژگيهاي ارزشمند در يک محصول.
ليفلر اين تعبير را در سال  1982ارائه کرد
( )Leifler,1982و درآن مشخصههاي
محصول را محور کيفيت قرار داد.
نگرش ديگري که براي کيفيت وجود
دارد ،يک مفهوم انتزاعي از ادراک
کيفيت را بيان ميدارد .پيرسيگ کيفيت
را مستقل از ويژگيهاي محصول و يا
برداشت ذهني خاص ميداند ولي بر
اين باور است که مردم کيفيت را هر
کجا که ببينند به راحتي تشخيص مي
دهند(. )Pirsig,1982
پنجمين نگرشي که براي کيفيت توسط
بروه ارائه شده است ،کيفيت را ميزان
مطلوبيتهاي يک محصول با يک قيمت
مناسب (براي مشتري) و هزينه قابل
پذيرش (براي توليدکننده) تعريف
ميکند ( .)Broh,1982فيگن بام(A.V.
 )Feigenbaumنيز تعريف مشابهي را
بيان مي کند.
با اين تعبيرها پاسخ پرسش نخست مقاله
روشن مي شود؛ آيا براي کيفيت نگرشهاي
متفاوتي وجود دارد؟ بلي براساس دسته
بندي انجام شده دست کم پنج نگرش
براي کيفيت وجود دارد .اين پنج نگرش
هر يک از منظر خاصي به رويکرد کيفيت
نگريسته ،از اين منظر تعبير خود را بيان
مي کنند( .شکل )1
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حال به پرسش دوم مقاله ميپردازيم:
کداميک از اين نگرشها بهتر ميتوانند
براي سازمان رقابتپذيري ايجاد کنند؟
پاسخ به اين پرسش تا اندازهاي دشوارتر
است و ابتدا بايد مولفههاي اصلي
رقابتپذيري را شناخت.

 .2رقابتپذيري

رقابتپذيري با تعبير توانمندي و تمايل
ورود به رقابت تعريف شده است .مايکل
پورتر از منظر اقتصادي رقابتپذيري را
مترادف با بهره وري و چگونگي استفاده
يک سازمان يا ملت از منبع انساني،
سرمايه و منابع طبيعي خود تعريف
ميکند ( .)Porter,2005در مقياس
خرد ،رقابتپذيري به ارزشي که يک
محصول در مقايسه با رقيب براي مشتري
مي آفريند باز ميگردد و اين امر به دوعامل
مهم بستگي دارد :ميزان مطلوبيتهاي
برآورده شده از تملک يا تصرف يک
محصول براي مشتري(منافع) و ،ميزان
هزينه ايجاد شده از تملک يا تصرف آن
محصول براي مشتري .سرآمدي در هر
يک از اين دو عامل ،سازمان را رقابتپذير
ميسازد.
اگر يک سازمان استراتژي خود را براساس
ارائه مطلوبيتهاي ويژه و برتر از رقيب
به مشتري قرار دهد ،استراتژي تمايز
را برگزيده است و اگر براساس شرايط
موجود ،ارائه قيمت غير قابل رقابت
توسط رقيب را استراتژي خود قرار دهد،
استراتژي رهبري هزينه را دنبال ميکند.
استراتژي تمايز از راه مطلوبيتهاي
بيشتر رقابتپذيري را بهبود ميبخشد
و استراتژي رهبري هزينه از راه کاهش
نامطلوبيت ها (هزينهها) سازمان را نسبت
به رقيب رقابتپذير ميسازد (مانند
توليدکنندگان پوشاک چيني) .هر يک از
اين استراتژيها سازمان را در بازار رقابتي
محصول ،رقابت پذير خواهد کرد .آيا براي
يک کسب و کار موفق اين امرکافي است؟
خير ،کافي نيست.
يک سازمان براي موفقيت عالوه بر
پاسخگويي مناسب به بازار رقابتي
محصول( کاال و خدمات) بايد پاسخگوي
بازار سرمايه نيز باشد و براي اين منظور
بايد هزينه اين استراتژيها براي توليدکننده
و سودعملياتي شرکت براي سهامداران،
قابل پذيرش باشد.
دو عامل اول ،به مزيت رقابتي سازمان در
بازار محصول و عامل سوم به مزيت رقابتي
در بازار سرمايه منجر ميشود (شکل .)2

نکته بسيار اساسي و مهم اين است که
بدون توجه به منافع سرمايهگذاران ،تداوم
خلق ارزش براي مشتري نيزامکانپذير
نخواهد بود .اين منطقي است که چگونگي
شکست پان امريکن و سوئيس اير را بيان
مي کند .براي رقابتپذيري پايدار ،سه
مولفه اصلي ضروري است .دو مولفه
اول رقابتپذيري ايجاد ميکند و عامل
سوم تداوم آن را امکانپذير ميسازد.
حال با توجه به مولفههاي رقابتپذيري،
نگرشهاي مختلف به کيفيت را مرور
کرده ،به پاسخگويي پرسش دوم مقاله
ميپردازيم.
.3کيفيت و رقابتپذيري
بررسي تحليل نگرشهاي کيفيت با الگوي
رقابتپذيري ،ابعاد ظريف و در عين حال
مهمي از رابطه بين نگرشهاي مختلف
کيفيت و موفقيت شرکت را آشکار
ميسازد .تحليل تعريف نگرش مشتري
محور با الگوي رقابتپذيري ،نشان
ميدهد که اين نگرش به خوبي مولفههاي
منافع مشتري را مورد توجه قرار داده ولي
نسبت به منافع سهامدار مسکوت است.
(شکل )3

شرکت پانآمريکن با خدمات عالي و
قيمت مناسب ولي با زيان ساالنه رو به
افزايش ،مصداق روشني براي اين شرايط
است .در اين شرايط هر چند مشتري
راضي و خشنود باشد ،روز به روز توان
شرکت براي ادامه مسير کاهش يافته،
سازمان در برابر حوادث غيرمترقبه
مانند يازده سپتامبر ،آسيبپذيرميشود.
نگرش دوم کيفيت ،يعني توليد محوري
نيز به گونه بارزي بر ابعاد مهندسي يک
محصول متمرکز است .اين نگرش نه تنها
هزينههاي توليدکننده ،بلکه هزينههايي را
که تامين اين ابعاد کيفي براي مشتري
خواهد داشت را هم از حوزه توجه خارج
کرده است.
اين نگرش هر چند به مشخصههاي فني
و کاربردي ويژهاي در محصول منجر
شود ،الزاماً سبب رقابتپذيري و موفقيت
شرکت نخواهد شد.
نگرش محصول محور نيز از الگوي

 .4شاخص ارزش
الگوي رقابتپذيري ،يک الگوي مفهومي
است که تعادل بين منافع و هزينههاي
سمت عرضه و تقاضا را برقرار ميسازد.
هرگاه اين رابطه در عمل به نقطه بهينه
برسد ،موفقيت بلند مدت درکسب و کار
تضمين ميشود .اين الگو بسيار ارزشمند
است و مبناي تحليلي موثري را براي
ارزيابي رويکردهاي مختلف مديريتي و
تاثير آنها در موفقيت سازمان در اختيار
ميگذارد ،اما اين الگو کليتر از آن
است که بتواند به گونهاي مستقيم در
تصميمگيريهاي مديريتي تاثيرگذار باشد.
براي اين منظور شاخص ارزش (=VIX
 )Value Indexطراحي شده است.
شاخص ارزش ،يک نسبت ساده است
که ارزشمندي يک تصميم مديريتي را از

نتيجهگيري
اين مقاله دو پيام اساسي به همراه دارد :اول اينکه تعريفهاي ارائه شده براي کيفيت با نگرشهاي متفاوتي عرضه شده است که هر يک
رويکرد ويژهاي را بر سازمان مسلط ميکند .پيام دوم ،چگونگي شکلگيري رقابتپذيري در محيط واقعي را توصيف ميکند ونشان
مي دهد که هر يک از نگرشهاي کيفيت تا چه اندازه سازمان را براي موفقيت در محيط رقابتي آماده مي سازد .تلفيق تحليلي الگوي
رقابتپذيري با نگرشهاي مختلف کيفيت ،نشان داد که همه اين نگرشها نميتوانند به يک اندازه در خلق مزيت رقابتي نقش داشته
باشند .اثربخشترين نگرش ،نگرش ارزش محور است که به شيوه موثر و متوازني منافع مشتري و هزينه توليدکننده را مورد توجه
قرار ميدهد .اين چگونگي نگرش ،نه تنها در موضوع کيفيت ،بلکه در تمام تصميمگيريهاي مديريتي ميتواند يک شاخص هدايتگر به
سوي موفقيت و رقابت پذيري بيشتر سازمان باشد .شاخص ارزش ،منافع توليد کننده و مشتري را به مقايسه مي گذارد .اين مقايسه
متوجه اين مفهوم است که نتيجه يک تصميم ،خواه يک سرمايهگذاري باشد ،خواه افزايش يا کاهش يک ويژگي به محصول باشد تا چه
اندازه براي مشتري ارزش مي آفريند؟ تحليل اين معادله بايد از راه مطالعه واقعي در بازار مورد نظر و به صورت عيني صورت پذيرد.
انجام اين کار ممکن است در ابتدا پرهزينه و وقتگير به نظر برسد ولي اگر اين هزينه با هزينههايي که از راه يک تصميم نامطلوب
بر سازمان تحميل خواهد شد ،مقايسه شود ،توجيهپذير و قابل پذيرش خواهد بود.
يک استراتژي تمايز ،هنگامي ارزشمند است که مشتري آماده باشد به ازاي نتايج آن در محصول (کاال و خدمات) مبلغي بيش از هزينه
توليدکننده از همان بابت بپردازد .اين معيار در استراتژي رهبري هزينه بر افزايش ارزش محصول (منافع -هزينه) از ديدگاه مشتري
و افزايش سود حاشيهاي توليدکننده تاکيد دارد .اينها مصاديق به کارگيري نگرش ارزش محور در ارتقاي رقابتپذيري سازمان به
شمار ميآيند.
امروزه نگرش درست به مفهوم کيفيت و درک رابطه عميق آن با استراتژي و رقابتپذيري ،مهمتر از دانش و مهارت به کارگيري ابزار
کيفيت است و اميدواريم که اين مقاله در ايجاد اين نگرش مفيد و مورد استفاده بوده باشد.
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رقابتپذيري مشابهي برخوردار است و
حاصل آن در بلندمدت مولد رقابتپذيري
و موفقيت نخواهد بود .نگرش تعالي محور
نيز نوعاً بر ويژگيهاي محصوالت تاکيد
دارد هر چند ماهيت انتزاعي آن ميتواند
اين برداشت و هر برداشت ديگري را
پرسش برانگيز سازد.
آنچه بروه و همفکران او با عنوان نگرش
ارزش محور براي کيفيت معرفي کردند،
تنها نگرشي است که به گونهاي همزمان
به مطلوبيتهاي مشتري (فايده) ،قيمت
و ساير هزينهها براي مشتري (هزينه
مشتري) و هزينه براي توليدکننده (منافع
سهامدار) توجه کرده است .اين نگرش نه
تنها ميتواند براي مشتري ارزش بيافريند
(تفاوت فايده و هزينه مشتري) بلکه تا
زماني که منافع سهامدار تامين شود،
سازمان را در جهت حفظ و توسعه اين
ارزش تشويق و هدايت خواهد کرد .رفتار
موفقيتساز شرکت ويرجين آتالنتيک ،به
گونه بارزي براين الگو استوار است .چرا
شرکت ويرجين خدمات صندلي درجه يک
را در خطوط هوايي خود متوقف ميکند؟
زيرا اين معادله در آن به تعادل نميرسد.
چرا بر خدمات صندليهاي تجاري تاکيد
ميکند و آن را از حد معمول توسعه

بيشتري ميبخشد؟ زيرا اين معادله در اين
ناحيه ،مثبت و پاسخگو ارزيابي ميشود.
کيفيت خوب خدمات ،زماني با معناست
که قيمت آن از سوي مشتري و هزينه
و سود آن از سوي توليدکننده پذيرفتني
باشد .اين معنا ،تنها در نگرش ارزش محور
وجود دارد و اين پاسخي براي پرسش دوم
مقاله است.

منظر نظريه بروه مشخص ميکند (شکل
 .)4مفهوم شاخص ارزش بسيار روشن
است ،ولي محاسبه آن نياز به دادههاي
واقعي و بعضاً مطالعه ميداني دارد .اين
شاخص نشان ميدهد که تا چه اندازه
يک تصميم مديريتي در مورد کيفيت (و
حتي غير کيفيت) به رقابتپذيرتر کردن
سازمان منجر ميشود.
اگر اين الگو و ساز و کارهاي آن به صورت
مستمر و براي مدت مديدي زيربناي
تصميمگيريهاي مديريتي سازمان قرار
گيرد ،سازمان توانمندي ورود در رقابتهاي
سنگين را به دست آورده ،مقتدرانه
ميتواند در برابر پديدههاي تهديدزا و
غير قابل اجتناب محيطي ايستادگي کند.
شايد اگر مديران پانآمريکن و سوئيساير
نيز در چند دهه گذشته با اين منطق به
تصميمات خود شکل داده بودند ،هنوزهم
نام تجاري آنها در پرواز بود.
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بررسی ضرورت کاربرد راهنمای کیفیت در مدیریت پروژه   :ایزو 10006
مهندس جواد خضرایی *

دکتر محمد حسین صبحیه

چکیده :
سازمان بین المللی استاندارد اقدام به ارائه راهنمای کیفیت در مدیریت پروژه با
عنوان ایزو  10006نموده است  .پژوهش حاضر به بررسی ضرورت و نتایج محتمل
استفاده ازاین راهنما بویژه در شرکتهای دارای 9001می پردازد  .؛ استاندارد ایزو
2000در این راستا ابتدا به بررسی تطبیقی دامنه عملکرد استاندارد ایزو  9001و
راهنمای  10006در زمینه کیفیت پروژه پرداخته و سپس در مطالعه میدانی به
بررسی کیفیت اجرای پروژه ها در یک شرکت مهندسی مشاور 9001از دو طریق زیر
پرداخته شده است .
دارای ایزو  2000نخست شاخص های عملکرد در پروژه های جاری شرکت مورد
مطالعه قرار گرفته و سپس از طریق پرسشنامه میزان انطباق فرایندهای مدیریت
پروژه در شرکت با راهنمای ایزو  10006مطالعه شده است .نتایج این مطالعات نشان
داد که راهنمای ایزو  10006نقش مکمل استاندارد ایزو  9001را داشته و در حالیکه
اولی بر کیفیت فرایندهای مدیریت پروژه تأکید دارد ،دومی بر کیفیت فرایندهای
مرتبط با پروژه و محصول آن تأکید می ورزد .

مقدمه
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کیفیت محصوالت و خدمات یک امتیاز
رقابتی در بازار کسب و کار امروز برای
بنگاههای اقتصادی محسوب می شود و
سازمانها را بر آن داشته در جهت بهبود و
ارتقاء کیفی محصوالت ،عملکرد و خدمات
تالش و هزینه ای زیادی صرف کنند و
این تالشها در قالب ابزارهای مختلف و
اندیشه ها و مدلهای گوناگون ظهور یافته
که همگی در جهت کنترل ،تضمین و
مدیریت کیفیت بوده است .
موفقیت سازمانها در این راستا مرهون
شناخت درست آنها از نیازهای سازمان
متبوع خود و ماهیت عملکرد کاری و
تعریف منا سب کیفیت در حوزه کسب و

کارشان بوده است .
یکی از روشهای متداول رویکرد به کیفیت
در نظام های مدیریتی سازمانها  ،استفاده
از استانداردهای بین المللی است .
با توجه به اینکه سازمان بین المللی
طیف وسیعی از نشریات خود را تحت
عنوان استاندارد یا راهنما در حوزه های
مختلف از علوم (  ) ISOاستاندارد منتشر
می نماید الزم است در رویکرد و انتخاب
هر کدام از این نشریات عالوه بر تشخیص
درست نیاز سازمان و شناخت حوزه
عملکرد و ماهیت کسب و کار سازمان
متبوع  ،نسبت به دامنه کاربرد و فلسفه
وجودی این استانداردهای بین المللی
شناخت الزم حاصل شود که این موضوع

مقدمه ای بر رویکرد به معیار مناسب در
نظام های سازمانی است .
در این پژوهش ضمن تشریح حوزه
کاربرد ایزو  ( 10006راهنمای کیفیت
در مدیریت پروژه ) ضرورت و کاربرد
این استاندارد در یک شرکت مهندسین
مشاور مورد بررسی قرار گرفته است
از سوی دیگر اندازه گیری ،تحلیل و
بررسی شاخص های عملکردی در قالب
دو شاخص کنترل پروژه و شاخص نسبت
نفرماه مصرفی به نفرماه پیش بینی شده
پروژه به انجام رسیده که نتایج حاصل
شده از این دو شاخص هم راستا با نتایج
پرسشنامه پاسخگوی اهداف پژوهش بوده
است

معرفی راهنمای کیفیت
مدیریت پروژه  -ایزو 10006

در

این استاندارد راهنمایی برای مدیریت
و اطمینان از حصول کیفیت در اجرای
فرایندهای مدیریت پروژه می باشد  .بعالوه
دارای کاربرد در پروژه های گوناگون از
نظر پیچیدگی ،بزرگی و کوچکی ،کوتاه
مدت و بلند مدت و در شرایط محیطی
متفاوت است  .همچنین این استاندارد
مستقل از نوع محصول یک پروژه ( به
عنوان مثال سخت افزار ،نرم افزار ،مواد
فرآوری شده ،خدمات و یا آمیزه ای از
آنها ) می باشد  .گرچه در بعضی شرایط
ممکن است بعضی تغییرات جهت استفاده

در پروژه های خاص بروی این استاندارد
ایجاب نماید .
در ادامه فرایندهای مدیریت پروژه بر
اساس راهنمایی ایزو  10006و شرح هر
فرایند بصورت فشرده در جدولی ارائه
شده است .

تطبیق استاندارد ایزو  9001و
راهنمای ایزو 10006

ایزو  9001و راهنمای ایزو  10006بیانگر
فرایندهای مورد تأکید هر یک  :تطبیق
دامنه عملکرد استاندارد ایزو 2000
می باشد  .بر اساس جدول تطبیقی
زیر در حالیکه راهنمای ایزو  10006بر
فرایندهای مرتبط با مدیریت پروژه9001
بر فرایندهای مرتبط با پروژه و محصول آن

تأکید می نماید  .در نتیجه  :تأکید دارد،
راهنمای ایزو  2000این دو استاندارد
می توانند به صورت مکمل یکدیگر عمل
نمایند

ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه

ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه بر اساس
اندازه گیری دو شاخص کلیدی کنترل
زمان پروژه و نسبت ن فر ماه متخصص
بکار رفته به نفر ماه پیش بینی شده در
پروژه های جاری شرکت صورت گرفت .
الزم به یادآوری است که در شرکتهای
مهندسی مشاور مهمترین فاکتورها در
موفقیت پروژه ها زمان و نیروی انسانی
متخصص پروژه می باشد

جمع بندی و نتیجه گیری :
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از مطالعات انجام شده در این پژوهش ،نتایج زیر قابل استنباط می باشد  .نخست آنکه علیرغم استقرار ایزو 9001:2000در شرکت
مورد بررسی ،ارزیابی شاخص های عملکردی پروژه ها بیانگر ضعف در دستیابی موفقی ت آمیز به اهداف پروژه های شرکت می
باشد  .بعالوه ،بررسی نحوه اجرای فرایندهای مدیریت پروژه در شرکت نیز حاکی از وضعیت ضعیف و نسبتأ نامطلوب این فرایندها
داشت  .تطبیق دامنه عملکرد استاندارد ایزو  9001:200و استاندارد  10006در رابطه با کیفیت در پروژه ها نیز حاکی از این بود
که اولی تأکید بر کیفیت فرایندهای مرتبط با پروژه و محصول آن دارد و دومی تأکید بر کیفیت فرایندهای مدیریت پروژه دارد  .با
توجه به اینکه شرکت تنها دارای استاندارد ایزو سری  9001:2000می باشد نمی تواند کیفیت فرایندهای مدیریت پروژه را پوشش
دهد  .لذا با توجه به سازگاری استاندارد ایزو  9001:2000و راهنمای  10006این دو استاندارد می توانند مکمل یکدیگر در بهبود
کیفیت پروژه ها و مدیریت آنها در شرکت باشد .
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براساس نیاز مشتریان شکل می گیرد در
حالی که در گذشته بیشتر جنبه فشاری
داشته یعنی تولید وانبار کردن کاالها
بدون توجه به نیاز مشتریان بوده است.

-2با توجه به اهمیت موضوع
برندینگ در تمام مارکت ها ی در
حال حاضر جهان و ارتباط متقابل
برندینگ و CRMبرای شرکت ها
و سازمان های کوچک و بزرگ
چگونه است؟آیا برندها برای
تبدیل شدن به برند های معتبرتر
از  CRMاستفاده می کنند؟

مصاحبه با
دکتر سمیع زاده
دکتر رضا سمیع زاده از اعضای با
سابقه ی هیئت علمی مهندسی
صنایع دانشگاه الزهرا عالوه بر فعالیت
های آکادمیک که در طی این سالیان
داشته است برای صنف تجاری فناوری
هم نامی بسیار شناخته شده است.
باتوجه به تخصص ایشان در زمینه ی
ارتباط با مشتری مصاحبه ای تخصصی
با ایسان ترتیب دادیم که در ادامه می
خوانید.

 CRM-1چیست؟
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تکنیک ها و روش هایی که استفاده می
شود تا مشتری را حفظ کند ،نه اینکه
مشتری را جذب کرد.جذب مشتری در
واقع مربوط به بازاریابی و مارکتینگ است
که معموال با  CRMاشتباه گرفته می شود
CRM.همه ی تکنیک ها وابزارها برای
جذب و نگهداری مشتری است.امروزه
فناوری اطالعات مفهومی بسیار گسترده
وکارایی آن در دنیا بیش از آن چیزی
است که می پنداریم .و گذر زمان سبب
تغییر یک سری مفاهیم شده اند .بازار
های جهانی بیشتر به سمت کششی بودن
حرکت می کند تا فشاری بودن.منظور از
کشش این است که اغلب مشتری محور
بوده و تولیدات کاال وخدمات شرکت ها

اصوال موضوع برند،موضوع پیچیده
محسوب می شود و نمی توان ساده با برند
برخورد کرد ،ولی در اصل برندینگ یک
مفهوم لویالیتی برند یا وفاداری برند را در
خود به صورت نهادینه دارد و این بدین
معناست که سعی می کنند مشتریانشان
به سمت برند آن ها بیایند.در ابتدا که
برند می خواهد شکل بگیرد و وفاداری را
برای مشتریان و مصرف کنندگان خود باال
ببرد ،خیلی اوقات با تکنیک های CRM
این امر امکان پذیر می شود،شاید معروف
ترین مثال برای این موضوع شرکت اپل
باشد .اپل عالوه بر این که اکنون گران
قیمت ترین لوگو را در جهان دارد ،اما
نکته ی قابل توجه این است که کسانی
که از اپل استفاده می کنند ذاتا گرفتار
 CRMاپل می شوند،منظور من از کلمه
ی گرفتار بار مثبت این کلمه است یعنی
دیگر نمی توانند از اپل به جای دیگری
بروند یعنی مصرف کنندگان کامال وفادار
می شوند و این به این دلیل است که
شرکت اپل تمام تکنیک های  CRMرا
برای مشتریانش به کار می رود.

-3برای تخصص در زمینه CRM
چه توانایی هایی مورد نیاز است؟

 OperationalCRMدارای سه جایگاه
است ،اول جایگاه عملیاتی (analytical
) است  ،دوم جایگاه تحلیلی و سوم جایگاه
تعاملی است.که مهم ترین این ها جایگاه
تحلیلی است یعنی جاییست که رفتارهای
مشتری تجزیه و تحلیل می شود که در
این مورد هم استفاده از روش های آماری
نظیر دیتا ماینینگ ،وب ماینینگ ،ترند
ماینینگ و انواع و اقسام ماینینگ ها.که

به نظر می رسد مهندسی صنایع در تمام
زمینه ها به خصوص در زمینه عملیاتی
یعنی جایی که مشتری با سیستم روبرو
می شود که به آن  360درجه می گویند
یا هم چنین در زمینه ی ترزاکشنال یعنی
جایی که سیستم هایی ایجاد می کنیم که
حضور مشتریان را در محیط محصول یا
خدمت به مینیمم می رساند مثل سیستم
های بانک اینترنتی نقش بسیار مفیدی
داشته است.

 -4آیا  CRMمختص مهندسین
صنایع است؟

نه  CRMتکنیکی است که خیلی ها
می توانند درگیر آن باشند .خیلی از
رشته های مدیریت ،ام بی ای ،مدیریت
صنعتی،آمار و کسانی که روی سیستم
های وب کار می کنند می توانند به
 CRMمربوط باشند.

-5آیا  CRMدارای نرم افزار یا
دوره های خاصی هم است؟

یکی از اشتباهات رایج این است که فکر می
کنند  CRMنرم افزار است ولی CRM
قبل از هر چیزی یک تعهد مدیریت است
که نیازها وخواسته های مشتری را در
مرکز توجه و هسته ی سازمان قرار می
گیرد.اصل موضوع  CRMاین است اما در
عین حال برای CRMنرم افزار و سیستم
های تحلیلی و ابزارهایی هم موجود است
ولی نباید اصل موضوع  CRMرا فراموش
کرد.

CRM-6شرکت های ایرانی تا چه
اندازه موفق بوده است؟ ودرکشور
های توسعه یافته چگونه است؟

در شرکت های ایرانی چون هنوز براساس
فشاری کار می کنند و شرایط بازار هنوز
به آن ها این اجازه را نداده است که
بتوانند به طور کامل از  CRMاستفاده
کنند.در کشور های توسعه یافته شما نمی
توانید شرکتی را پیدا کنید که از CRM
استفاده نکند در واقع به عنوان قسمت
جدایی ناپذیر یک شرکت محسوب می
شود .

عمرانی سبز

راهنمای جدید ایزو برای اطمینان از تامین آب در
زمان بروز بحران
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آب ،اصلی ترین منبع بقاء انسان ،هنگام بروز بالیای طبیعی در
معرض خطر قرار میگیرد .به منظور کمک به تداوم فعالیت و
آمادگی تاسیسات آب در برابر شرایط غیر طبیعی ،سازمان ایزو
اقدام به انتشار  24518 ISOنمود .دراین استانداردجدید،کلیه
مراحلی که باید جهت آماده سازی تاسیسات آب در مقابله با
شرایط بحرانی انجام داد ،فهرست شده است .این استاندارد
همچنین نگاهی دارد به اقداماتی که باید در مواقع اضطراری و
چگونگی برقراری مجدد خدمات انجام شوند.
کمبود آب آشامیدنی در مواقع اضطراری می تواند تبدیل به
مشکلی عظیم شود .دفع ایمن فاضالب در پیشگیری از گسترش
بیماریهای واگیردار ،آلوده سازی محیط زیست و جاری شدن
سیالب در مناطق شهری بسیار مهم است .به کمک این استاندارد،
از کمیت و کیفیت منابع آب ،مسائل بهداشتی ،کارکرد سیستم
فاضالب ،مقابله و بازسازی در مواقع اضطراری می توان اطمینان
حاصل نمود.
استاندارد  24518 ISOاصول مدیریت بحران را با استفاده از
رویکرد برنامه – اجرا – بررسی – اقدام  ،جهت آماده سازی
تاسیسات آبی تشریح می نماید .
مسئوالن بخش تامین و تاسیسات آب در کلیه سطوح و تمامی
سازمانهای مرتبط با تامین آب ،مدیریت بحران  ،مهندسین و
مشاوران این حوزه می توانند از این استاندارد استفاده نمایند  .با
وجود آنکه استانداردهای متعددی در خصوص ایمنی آب منتشر
شده اند  ،لیکن هیچ یک به مدیریت بحران در تاسیسات آب
نپرداخته اند.
این استاندارد توسط کمیته فنی  224 ISO/TCتدوین شده
است و مسئولیت اداره دبیرخانه این کمیته فنی بر عهده
استاندارد کشور فرانسه است .

پروژه های ساخت و ساز مانند راه سازی ،پل سازی ،ساخت آبراه
و سد و فعالیتهای مهندسی عمرانی از ویژگیهای مناظر اطراف
ما به شمار می آیند و هر یک انبوهی از نگرانی ها را به دنبال
خود دارند .با این وجود اگر صنعت ساخت و ساز مسئولیت بخش
عمده ضایعات و آلودگی ها را بر عهده داشته باشد ،از سویی دیگر
به عنوان بزرگترین کارفرمای صنعتی نیز شناخته می شود .به
همین دلیل ،به عنوان عامل کلیدی در اقتصادهای ملی ،بخش
ساخت و ساز ظرفیت ارایه راه حل هایی جهت مشارکت در
توسعه پایدار را دارد.
کارهای عمرانی ساختمانهای عظیم ،کارخانه های صنعتی یا
مجتمع ها دارای تاثیرات چشمگیر زیست محیطی ،اقتصادی
و اجتماعی  -سه ستون توسعه پایدار –هستند و نقش آفرینان
این حوزه باید راهبردهای برخورد با این چالشهارا تدوین نمایند .
شیوه مقابله با این چالشها از طریق ,2-21929 ISO/TS
– Sustainability in building construction
 2 Sustainability indicators – Partبه دست آمده
که فهرست اصلی جنبهها و اثرات جهت ارزیابی عملکرد توسعه
پایدارفعالیتهای مهندسی عمرانی را ایجادکرده است  .این
ویژگیهای فنی جدید شامل موارد ذیل است :
•اتخاذ اصول پایداری کلی برای فعالیتهای مهندسی عمرانی
•ایجاد چارچوبی برای تدوین شاخص های پایداری جهت استفاده
در ارزیابی اثرات اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی فعالیتهای
مهندسی عمرانی
•ایجادفهرست اصلی از جنبه ها و اثرات که باید در زمان تدوین
سامانه های شاخصه ای فعالیتهای مهندسی عمرانی مورد توجه
قرارگیرند .
موضوعات مهم مرتبط با توسعه پایدار بی شمار هستند  .مانند به
کار گیری منابع انرژی تا کارآفرینی و میراث فرهنگی  .به همین
علت انتخاب شاخص های مرتبط وابسته به نیازهای گروه های
ذی نفع نهادهای تصمیم گیرنده  ،فعالیتهای مدنظر و زمینه
های محلی آن و همچنین موجود بودن اطالعات می باشد .
ویژگی های فنی  2-21929 ISO/TSنحوه استفاده از شاخصه
ای توسعه پایدار را با توجه به فعالیتهای مهندسی عمرانی و
تنظیم مقررات ایجادسامانه شاخصها تشریح می نماید  .همچنین
رابطه آن بادیگراستانداردها مانند مدیریت محیط زیست ISO
 ، 14000مسئولیت اجتماعی  26000 ISOوتوسعه پایدار
درساختمان سازی  15392 ISOرا شرح می دهد .
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مصاحبه با دکتر سید حسینی
.1مهندسی صنایع در صنعت در چه بخش هایی کاربرد
دارد؟
من بیشتر در بخش های lay of planningیا به اصطالح
مدیریت تولید و بخش های مربوط به آن ها هستم.در بحث های
تعبیرات نگهداری.main planning ,option managing،
در option managingزمان سنجی  ،حرکت سنجی و
ارگونومیکس وجود دارد  .درواقع در مهندسی صنایع بیشتر این
مطالب مطرح میشود .

.2آیا شما عالوه بر فعالیت های آکادمیک فعالیت
صنعتی هم دارید؟
بله  ،من پروژه های زیادی را انجام دادم  .یکی از پروژه هایی
که خیلی ماندگار شده طرح حرم مطهر حضرت رضا (ع) است
که برنامه ترافیکی آن را من انجام داده ام و برای اینکه بدانیم
چگونه باید باشد از تکنیک های مهندسی صنایع استفاده کردیم.
این پروژه ای است که حدود 15-10سال پیش شروع کردیم
وهمچنان ادامه دارد و درتمام این کارها از مهندسی صنایع
استفاده شده.

.3برای اینکه دانشجویان بتوانند در رشته وتخصص
شما وارد شوند باید چه توانایی هایی را کسب کنند؟
12

کاری که گفتم یکی از کارهای بنده بوده،من در خیلی از پروژه
ها  lay of planning ,main of planningدر خیلی

از کارخانه ها را انجام داده ام همچنین بحث های مربوط به
انبار(سیستم های انبار)را برعهده داشتم.
4-3سال پیش دراهواز یک پروژه ای را انجام دادیم که یک
کارخانه را relocateکردیم.این کارخانه بویلر میساخت،مخزن
های60تنی میساخت من مدیر پروژه این کار بودم.دراین پروژه
قرار بود کارخانه را از محل فعلی به محلی خارج از شهر relocate
کنیم وتکنولوژی جدید برایش به وجودآوریم.دراین کار من از
دانشجوهایم استفاده کردم.من یکی از دانشجویانم را برای این
پروژه بردم بعدها این دانشجو دکتری گرفت ودرهمان شرکت
استخدام شد.یکی دیگر از دانشجویانم هم برای این پروژه استفاده
کردم دراین پروژه واقعا ورزیده شد.یکی دیگر از دانشجویان
مقطع کارشناسی را هم برای نوشتن برنامه های شبیه سازی
این پروژه بردم که میگفت خیلی تجربه ی خوبی را کسب کرده.
خیلی از دانشجویانی که برای کار میبریم هم درهمان شرکت
استخدام میشوند.

 .4درمورد سطح کالس جهانی و وضعیت آن در ایران
و اینکه آیا به آن پرداخته میشود یا نه،توضیحاتی
بدهید؟
درایران تمام کارها localاست یعنی اینکه شما برای جایی
کار میکنید.اگر بخواهد سیستماتیک یا درواقع word wide
کار بکنیم اینجاست که به مشکل برمیخوریم.مثال ما دریک
کارخانه ای فقط یک قسمت را مکانایزم میکنیم درصورتی که
مکانایزم کردن باید با سایر قسمت ها  comparativeباشد.
یعنی انبار،تولید...،هم باید مکانایزم باشند.مانند این است که شما
یک ماشین بنز را وسط ماشین های میدان شوش قرار دهید.
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آن ماشین نه میتواند تند برود،نه آن راحتی را دارد،نه...چراکه
جای آن راحت نیست،اگر یک گاری را هم جای آن قرار میدادیم
همان کار را انجام میداد نیازی به آن بنز نبود دیگر.ماباید از
خصوصیات مکانیزاسیون استفاده ببریم البته این درحالی است
که همه باهم هماهنگ باشیم.مثال معقوله سیستم الکترونیکی
شناسایی،در اینجاهرجایی نیاز به اطالعات شخصی ماداشته باشد
باید تمام اطالعات ما دوباره بدهیم ولی در آمریکا یک social
 security numberوجود دارد که وقتی این را درسیستمی
وارد میکنید تمام اطالعات شما را نشان میدهد مانند اینکه:چه
حساب هایی دارید،منزلتان کجاست...،این میشود word wide
واگر مثال یک بیماری شایع شود با توجه به آن اطالعات جامع
و  data baseها که تحلیل میشود متوجه میشوند که این
بیماری از کجا شروع شده،عامل آن کجا بوده ،چگونه شیوع پیدا
کرده،ارتباط آن با شغل افراد چیست،بیشتر بین زنان است یا
مردان ....،درایران خیلی خوب اطالعات جمع میشود اما هیچ گاه
از آنها استفاده نمیشود.هرکس برای خودش یک اطالعات جمع
میکند ولی استفاده ای نمیشود،درواقع بهره برداری از اطالعات
نداریم چرا که باهم هماهنگ نیستیم.مثال وزیر علوم تعداد فارغ
التحصیالن را یک مقداری اعالم میکند وزیرش چیز دیگری اعالم
میکند درواقع به هم اعتماد ندارند.اگر همه باهم وحدت رویه
داشته باشند یک  data baseتهیه میکنند ومیتوانند همه به
آن  referکنند.این کار باعث پایداری یک سیستم میشود که ما
از یک  data baseای که  reliableاست استفاده میکنیم که
این موضوع در اینجا(ایران)وجود ندارد وچون نیست بیشتر کارها
 localاست.
به عنوان مثال  JITدرایران،من معتقدم کهJITاصال درایران
نمیتواند پیاده شودJIT.یعنی خرید به موقع،ورود به موقع،تولید
به موقع،خروج به موقع،توزیع به موقع و فروش به موقع یعنی همه
چیز باید on timeباشد.آیا چنین چیزی در اینجا هست؟شما
فرض کنید که ما یک سیستم را  JITکردیم که مثال هرچیزی
سفارش میدهند همان روز ساخته شود،اما کسی نیست که آن را
توزیع کند بنابراین باید یک انبار وجود داشته باشد که ما آن را
انبار کنیم ومعقوله انبار باJITدر مغایرت است.این است که همه
چیز بایدباهم باشد.این است که ما نمیتوانیم سیستم  JITداشته
باشیم،نمیتوانیم فرهنگ سازی ای که در ژاپن انجام میشود در
اینجا پیاده کرد.میگویند یک فرد ژاپنی در صف اتوبوس ایستاده
بوده ناگهان متوجه میشود یک ماشین کثیف آن طرف خیابان
پارک شده است،دستمالی برداشته وآن ماشین را تمیز میکند و
دوباره به صف خود باز میگردد.فردی از او میپرسد که ماشینت
بود؟او میگوید:نه من درشرکتی که این ماشین را میسازد کار
میکنم من دیدم خیلی کثیف است بنابراین حاصل کار ما را
مردم  under stimateمیکنند،برای همین تمیزش کردم.
این نگاه را چطور میشود در کارگرها به وجود آورد؟در JIT
ما به این ها نیاز داریم.یعنی  dedicationبه کار،وقتی شما
 dedicationبه کار داشته باشید  commitmentمطرح
میشود.یکی از چیزهایی که در ایران نسبت به گذشته بدتر شده
بحث  commitmentاستCommitment.یعنی تعهد،من

این کار را با دانشجویانم سرکالس تمرین میکنم،مثال میگویم یک
موضوعی را تا ساعت9سه شنبه هفته آینده برای من بیاورید،بعد
میبینم که فقط یک نفر آورده یعنی بقیه  commitmentرو
رعایت نمیکنند.وقتی شما  commitmentمیدهید حاال در هر
زمینه ای باید پایبند باشید،مثال یه چک به کسی میدهید این هم
نوعیcommitmentاست،مثال چک برای سه ماه دیگر است از
االن باید خودتان را آماده کنید برنامه ریزی کنید تا بتوانید سه
ماه دیگر آن را پاس کنید.این در ایران وجود ندارد اما در ژاپن
هست یعنی سر وقت می آورند زود یا دیر نمی آورند،اگر اینطور
باشد آن وقت شما میتوانید  JITرا اجرا کنید.مادراینجانمیتوانیم
 JITرا اجرا کنیم چون نمیتوانیم به کارگرهایمان امید ببندیم
که  on timeبیایند،یک روز یک نفر مریض میشود،یک نفر دو
روز نمی آید،یکهو همه باهم تعطیل میکنندپس آنها نمیتوانند
سروقت بیایند.پیمانکاران هم همینطور ،خلف وعده میکنند،مثال
باید امروز قطعات و مواد اولیه را بیاورند میگویند حاال اشکالی
ندارد دو روز دیگه می آورم،یک روز تعطیل میشود تعطیلی را
سرهم میکنند چند روز کار تعطیل است;خب این هاJITرا به
هم میریزد.در  JITانبار معنایی ندارد هرآنچه که وارد کارخانه
میشود پروسه میشود همان جا توزیع میشود و به دست مشتری
میرسد.ما ادعا میکنیمJITرا اجرا میکنیم ولی انبار داریم اگر
اجرا میشود پس انبار برای چیست؟میگوید امروز توزیع نشد
چند روز دیگر توزیع میشود و این بحث هااست که در world
 class factoringمطرح میشود بحث هایی مثل JITو.line
ما باید بتوانیم به صورت  on timeدر بازار در بازار حضور داشته
باشیم،در بازار امروز باید سروقت حضور داشته باشید وگرنه بازنده
خواهید بود واگر سروقت نیامدی رقیب بازار را گرفته.چند سال
پیش یک گرمای شدیدی در اروپا آمده بود در هرفروشگاهی که
میرفتیدیک پنکه هم وجود نداشت،همه خریده بودندویم دستگاه
سرمایشی وجود نداشت به خصوص در شمال آلمان.در آنجا در
خانه ها اصال وسایل سرمایشی وجود ندارد چرا که در تابستان هوا
خنک است و در زمستان هوا سرد است و نیاز به وسایل گرمایشی
است.هنوز دوروز از این گرما نگذشته بود که در تمام فروشگاه
ها و حتی مغازه های کوچک پر بود از بشکه هایی از پنکه های
کوچک که قیمت هرکدام دانه ای یک یورو بود و پول باتری آنها
از خودشان بیشتر بود.پنکه هایی کوچک که یک بند برای آویزان
کردن از گردن داشت تاثیر آنچنانی هم نداشت ولی باالخره چاره
ای بود.مردم میخریدند و وقتی باتری اش تمام میشد دور می
انداختند ویکی دیگر میخریدند .خب چطوری چین به چنین
بازاری وارد شد؟چند میلیون سود کرد نمیدانم.به هرجای آلمان
که میرفتید این پنکه ها وجود داشتند.چطوری سیستم توزیع رو
انجام دادن این ها رو از کجا آوردند درحقیقت همان نگاه word
 classاست که من بازارم را بشناسم و بتوانم در آن وارد شوم،اگر
آنها یک هفته دیرتر این پنکه ها را می آوردند گرما تمام میشد
و کسی دیگر این پنکه ها را نمیخرید ولی دو روز بعد از این
گرمای بازار پر شد از این پنکه ها و کل بازار را گرفتن و خیلی
هم استفاده بردند.تمام این ها در  word classمطرح میشود
که چگونه با حضور به موقع در بازار سود ببریم.
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.5یادگیری چه نرم افزارهایی برای رشته مهندسی
صنایع الزم است؟یک مهندس صنایع حداقل چه نرم
افزارهایی را باید بلد باشد؟
االن در کشور ما بحث رقابت است اگر شما یک کلمه از کنار
دستی خود بیشتر بلد باشید میتوانید او را شکست دهید.لذا
امروزه من سر کالس هایم میگویم اگر شماها بخواهید همانطور
که بقیه درس میخوانند درس بخوانید شماهم مثل آنها هستید.
اگر شما خودتان را نسبت به رقیبتان تفکیک کنید درآن صورت
شما میتوانیدنسبت به او بهتر باشید.اگر دانشتان بیشتر باشد،نرم
افزارهای مختلفی بلد باشید آنگاه میتوانید بهتر باشید.امروز در
کار شما نمیتوانید با نوشتن لگاریتم بگیرید یا با دست نمودار
بکشید این ها را باید با نرم افزارهایی که کار ما را آسان میکند
انجام دهیم.یکی از چیزهایی که من توصیه میکنم دانشجویانم
یادبگیرند بحث های  simulateونرم افزارهای شبیه سازی که
به عنوان یک ابزار میتوان استفاده کرد.نرم افزارهایی که برای
کنترل پروژه استفاده میشود که هرکسی که یک مهندسی صنایع
استخدام میکند انتظار دارد این نرم افزارها را بلد باشد.االن با
دست فرم ها را درست نمیکنند بلکه از کامپیوتر به عنوان یک ابزار
استفاده میکنند وتحلیل میکنند.الحمداهلل ما نرم افزارهای زیادی
داریم مثل تحقیق در عملیات،مدل سازیED، simulation ،
....،،slamدانشجویان باید این هارا خوب یاد بگیرند.من یکی از
دانشجویانم را برای کاری بردم گفت نرم افزارEDرا بلد نیستم.
گفتم که برو یاد بگیر وکارت را انجام بده.مشکل ما در آن پروژه
این بود که باید یک مخزن60تنی که60متر طول داشت را دریک
کارخانه جابجا میکردیم وماباید این کار را با simulateکردن
توسط نرم افزار مشخص میکردیم که چگونه حرکت دهیم تا
این مخزن هنگام جابجایی به ستون های کارخانه گیر نکند.این
دانشجو رفت ونرم افزار را یاد گرفت وبا شبیه سازی مشخص شد
که ریل ها را کجا قرار دهیم تا درهنگام جابجایی به ستون ها
آسیب نرسد.میخواهم بگویم یادگیری نرم افزار ها سخت نیست
طوری نیست که شما یک دوره 2ساله برید تا یاد بگیرید اگر
2یا3هفته وقت بگذارید وتمرین کنید یاد میگیرید،درچنین
شرایطی حیف نیست که آدم یادنگیرید؟
من درتمام کالس هایم میگویم که باید از نرم افزار استفاده
کنند.اگر میخواهید نمودار بکشید یا مسئله حل کنید تمام این
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کارها با نرم افزار امکان پذیر است االن دیگر کسی با دست نرم
افزار نمیکشد.در زمان ما یک مسئله liner programingکه
سه تابع هدف دارد با دست حل میشد ولی االن شما اعداد را به
نرم افزار میدهید در 1ثانیه پاسخ هارا به شما میدهد،خب این
نرم افزارها در وقت ما صرفه جویی میکنند.مثال یادگیری نرم
افزارlingoتقریبا 1هفته طول میکشد اگر مسئله هم حل کنید
دستتان راه می افتد.یادگیری این ها انقدر سخت نیست مثال اگر
شما بخواید آمار یاد بگیرید باید به مرور زمان آن را یاد بگیرید یا
در کالسش شرکت کنید.درزمان ما آموزشwindowsیاexcel
وجود نداشت ما انقدر سعی و خطا کردیم تا یاد گرفتم،دانشجویان
باید این همت را داشته باشند.کالس های نرم افزار هم که زیاد
است باید در کالس های نرم افزار های مهندسی صنایع شرکت
کنند.نرم افزار ها شمارااز بقیه differentiableمیکنند.مورد
دیگر زبان است خیلی مهم است.شاید شما نیازی به زبان برای
محاوره نداشته باشید اما برای استفاده ازReferenceها به زبان
نیاز خواهید داشت.دانشجویان باید زبان
خود را تقویت کنند وبتوانند از منابع خارجی استفاده کنند ،
بیشتر منابع خوب و مفید خارجی هستند.ما هم کتاب داریم ،
بنده20کتاب دارم ولی
معتقد هستم منابع خارجی میتوانند از کتاب های بنده بهتر
باشند.

.6لطفا توضیحی در رابطه با فعالیت دانشجویان علم
وصنعت در رشته صنایع بدهید.
چون بنده مسئولیت اجرایی ندارم واقعا نمیدانم چه کاری
میکنند،این اطالعات را رئیس دانشکده بهتر میدانند.من وقتی
رئیس دانشکده بودم فعالیت های شورای علمی درست کرده
بودم،مجله داشتند وکمک کرده بودیم مجله را به چاپ رسانده
بودند.در مجالت مقاالت دانشجویان دوره لیسانس به چاپ
میرسید،یکی از دانشجویان دکتری را مسئول  editکرده بودم.
فکر میکنم االن مجله نیست ولی زمان من این کارها را انجام
میدادند.
محیط دانشگاه باید شاد باشد و درحقیقت در چنین محیطی
شما میتوانید تبلور علمی ایجاد کنید.محیطی که پر از وحشت
و فریاد و ترس از آینده باشد خوب نیست.من به اساتید میگفتم
باید افق های روشن را برای دانشجویان ترسیم کرد نه افق های
تاریک را،اینکه میگویند همه شماها بیکار خواهید ماند اصال
اینطور نیست.ما هنوز در سطح مهندسی اشباع نشده ایم شاید
توزیع نامناسب باشد،مثال همه بخواهند بروند تهران،ولی ما هنوز
به مهندس نیازمندیم.نیاز به مهندس صنایع داریم،مهندس
صنایع با سواد.ما زمانی که در دانشگاه خارج تحصیل میکردیم
 78استاد داشتیم و 3دانشجوی دکتری بودیم،اما در اینجا
120دانشجوی دکتری داریم و 23استاد،باید دید استاد چقدر
میتواند.دانشجوی دکتری باید خیلی  closelyبا استادش باشد.
در اینجا حتی بخش نامه میدهند برای دانشجوی دکتری کالس
درس نگذارید،خب چرا کالس درس نگذاریم.من نصف کالس
های درسم را به دانشجویان دکتری میسپارم تا جسارتشان زیاد

.7جایگاه خانم ها در مهندسی صنایع در ایران چگونه
است؟
در هرجایی  descriptionهست.بین آقا وخانم،سیاه
وسفید،جوان و پیر...وجود دارد.به طور کلی من جایگاه خانم
ها را درمهندسی صنایع خوب میبینم.خیلی از دانشجویان فارغ
التحصیل را میبینم که در صنعت خیلی خوب کار میکنند وحتی
بعضی ها مدیر هم هستند،مدیرهایی خیلی خوب ومن خیلی
خوشحال میشوم که این ها توانسته اند جایگاه خودرا حفظ کنند.
اما بعضی هارا میبینم که میگویند بین خانم ها وآقایان تفاوت
میگذارند،به اصطالح مشکالتی که خانم ها در ایران دارند.خانم
ها در بیرون محدودیت دارند مثال برای شغلی که باید تا صبح
بیدار باشید خانم ها مناسب نیستند چون خانم ها ساعت4باید به
خانه برگردند واین باعث میشود خانم ها از انتخاب برخی شغل
ها محروم شوند.یا مثال شغلی که فرد همواره بین کارگرها است
و درحال سروکله زدن با آنهاست هم شغل مناسبی برا خانم
ها نیست  .ولی به طورکلی درحال حاضر تعداد خانم هایی که
مهندسی صنایع میخوانند زیاد است حدود30درصد یا 40درصد
است،بعضی کالس ها که میروم بیشتر دانشجویان هم خانم ها
هستند.
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شود،بعضی اوقات خودم هم سرکالس مینشینم ببینم چگونه
درس میدهند.دانشجوی دکتری باید پابه پای استاد باشد.وقتی
چنین بخش نامه ای میاید خب چه کار کند؟کجا برود practice
کند؟دانشجوی دکتری باید دستیار استادش باشد.ما در آمریکا
 a part of familyاستاد بودیم.مثال مهمانی خانوادگی داشت
ما را هم دعوت میکرد،انقدر به استاد نزدیک بودیم،میگفت شما
 a part of familyمن هستید،به اصطالح مانند فرزند خودم
هستید.در هر کنفرانس علمی شرکت میکرد روی میز ما هم یک
بلیط بود یعنی تمام کارها را میکرد،مثال واشنگتن فالن کنفرانس
شما حتما باید باشید.یعنی استاد باید دانشجو را رشد بدهد اما
اینجا دانشجو دکتری ما مثل دکتری ما در خارج نیست،ما در
آنجا  full timeدر دانشگاه بودیم کاری نداشتیم که انجام دهیم.
حتی به من میگفتند بیا درس بده من قبول نمیکردم میترسیدم
ازدرس های خودم عقب بیوفتم،انقدر ترس داشتیم.در اینجا
دانشجویان دکتری ما هم کارمیکنند هم زندگی دارند وهم درس
میخوانند،نمیشود این توقعات را داشت حتی اگر ما بخواهیم
دانشجو را اینجا نگه داریم نمی آید .یکی از مشکالت ما در دانشگاه
این است که دانشجویان دکتری در دسترس ما نیستند،چون کار
میکنند،میگویند ما چه کار کنیم همسر داریم فرزند داریم باید
کار کنم چطور به دانشگاه بیایم؟در این باره با وزارت علوم هم
خیلی مراوده داشتیم که با500هزارتومن چه کار کنند و وزارت
علوم بیشتر از ماهی500هزارتومن به این ها نمیدهد40-30.سال
پیش که ما دانشجو دکتری بودیم ماهی1000دالر بورسیه ما
بود ،شهریه را هم دولت پرداخت میکرد120،دالر داده بودیم یک
خانه دوخوابه شیک گرفته بودیم،پول ما اضافی میماند نیازی به
کار کردن نداشتیم.در آن زمان یک فرد با400دالر به راحتی

میتوانست در آمریکا زندگی کند.در اینجا ما مشکالت داریم یعنی
دولت باید امکانات را فراهم کند،یعنی انقدر به شما تسهیالت
بدهد تا شما نیازی به کار کردن نداشته باشید و بتوانیدبا خیال
راحت درس بخوانید.
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توانمند سازی نیروی انسانی عامل استراتژیک در توسعه کیفیت محصوالت
نویسنده  :سیده زهرا ثامنی (دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع)

مدیران خالق سازمان های پیشرو همواره سعی می نمایند تا با دستیابی به قابلیت پیش بینی در فعالیت های داخلی با افزایش
توانمندی های نیروهای انسانی خود و قوی سازی فرآیند ها توانایی در برآوردن نیازمندیهای مشتری را در سازمان گسترش داده
و با باال بردن دانش و هدایت نیروهای انسانی خود به توسعه رضایت مشتریان بپردازند .
در این مقاله سعی شده تا با مشخص نمودن اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی و تاثیر آموزش استاندارد های ایزو در دستیابی به
محصوالت با کیفیت بررسی شود .

مقدمه
در عصر رقابت که سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بدنبال تولید ناب و توسعه تجارت می باشند .سیاست سازی تصمیم سازی سرمایه
سازی و خلق ارزش جهانی از اهداف راهبردی سازمان های پیشرو می باشد .در نتیجه این سازمان ها بیشتر از دیگر سازمان ها به
توسعه سازمانی با یک نگرش سیستمی می پردازند در این عرصه نقش سرمایه های انسانی در سازمان ها به عنوان بزرگ ترین خالق
داراییهای نا مشهود در موفقیت سازمان ها به صورت مستمر بسیار حایز اهمیت می باشد.
در هزاره سوم منابع انسانی هدایت کننده سازمان ها و تجارت خواهد بود و محیط رقابتی را برای آنان به وجود خواهد آورد امروزه
منابع انسانی نقش استراتژیک دارد و نقشی قدیمی و کلیشه ای امور کارکنان را از رده خارج نموده است چرا که دنیای منابع انسانی
در حال تغییرات و سازمان ها از تغییرات منابع انسانی در امان نیستند همانطور که سازمان ها به تدریج به صورت جهانی درآمده و
سعی می کنند تا به صورت رقابتی بمانند به این نکته دست یافته اند که افراد تنها عاملی هستند که می توانند برای آن ها مزایای
چشمگیری ایجاد کنند .آن ها به اهمیت استراتژیک منابع انسانی به عنوان یک عامل حیاتی در ایجاد موفقیت پی برده اند  .مدیرییت
منابع انسانی عبارتست از فرایند بکارگیری موثر و کارآمد منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی.

منابع انسانی به عنوان داراییهای عقالنی
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اصطالح "داراییهای عقالنی "ما را با انواع
دیگر دارایی مرتبط می سازد و سرمایه
دانش و عقل را در حوزه دارایی های
مالی و دارایی های ثابت قرار می دهد .
توماس استورات در کتاب سرمایه عقالنی
ثروت جدید سازمان ها اظهار می کند که
سرمایه عقالنی عبارت است از آگاهی و
دانش عقالنی اطالعات مالکیت معنوی و
تجربه ای که می تواند برای تولید ثروت
به کار رود .برای مثال فعالیت های شرکت

"پرینس واتر هواس"یکی از فعالیت های
منسجم در زمینه ایجاد دارایی های
عقالنی می باشد .شرکت "موتورال" نیز در
قالب یک برنامه استراتژیک تالشی را برای
ایجاد دارایی های عقالنی از طریق آموزش
فعالیت های مدیریت دانش و یادگیری
و.....آغاز کرده است
در جامعه ای که به سرعت در حال
دگرگونی است آموزش کارکنان نه تنها
مطلوب بوده بلکه فعالیتی مستمر برای

سازمان ها به شمار می آید.دلیل وجودی
یا فلسفه آموزش و بهسازی منابع انسانی
در یک سازمان بیانگر نقش و اهمیت
آموزش بشمار می آید و اغلب سازمان
های متناسب با عصر ماورای اطالعات به
آموزش به عنوان یک در سرمایه گذاری
نگاه می کنند.
در این بین نمی توان بدون توجه به اصول
منطقی و استاندارد شده حرکت نمود و
دلیل آن هم قرار گرفتن حوزه آموزش و

امروزه در جامعه بین المللی و سازمان
های دوین کننده و گواهی دهنده
استاندارد های کیفیت سعی شده است
تا با تهیه و اجرای استاندارد های مربوط
به سیستم های مدیریت کیفیت ایزو
 9000ا ایزو 9004استاندارد های زیست
محیطی سری ایزو 14000استاندارد های
راهنما برای ممیزی سیستم های مدیریت
کیفیت (زیست محیطی و ایزو)19011
و سایر سیستم های مدیریتی پشتیبانی
کننده بهداشت و ایمنی صنایع اهداف
کلیدی زیر را در سازما ن ها محقق نمایند:

-1جلب رضایت مشتریان و برآورده کردن انتظارات روز افزون مشتریان
-2دریافت گواهینامه به عنوان ابزار بازاریابی
-3دستیابی به منافع بیشتر نسبت به رقبای اقتصادی
-4بهبود مداوم کیفیت
-5توسعه تجارت جهانی
-6کاهش ضایعات
-7انجام به موقع تعهدات
-8افزایش انگیزه های کاری
سازمان های پیشرو از طریق توانمند سازی نیروی انسانی توانسته اند به ایجاد ارزش افزوده بپردازند که شامل موارد زیر می
باشند:
 -1ایجا دفضایی مناسب برای یادگیری نوآوری و خالقیت در راستای افزایش کیفیت فرآیندو محصول.
 -2بهبود فرآیند های داخلی سازمان برای ارتقا عملکرد و ایجاد تمایز.
 -3ایجاد خدمات مناسب تر و خلق ارزش بیشتر برای مشتریان.
 -4ایجاد زنجیره ارزشی با افزایش سود درآمد و بهبود نتایج مالی برای سازمان.
 -5ایجاد بستر رقابتی مناسب به صورتی که سازمان بتواند پیشاپیش رقبایش گام بردارد.
 -6دستیابی به عملکرد برتر داشتن شاخص های مالی مطلوب تر از جمله افزایش سود درآمد و سهم بازار.
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بهسازی منابع انسانی  .در بین سایر حوزه
های عمومی در سازمان ها می باشد.و
زمانی این وضعیت تشدید می شود که
بدانیم عموما نگرشی غیر فنی و غیر علمی
فرایند آموزش و بهسازی منابع انسانی را
در سازمان ها هدایت و رهبری می نماید
از این رو حرکت بر اساس استاندارد های
مدیریت کیفیت از الزامات و ضروریات
خواهد بود و واحد های آموزش سازمان
ها را به مسیر درست هدایت می نماید.
استاندارد 10015:1999به عنوان یکی
از مهم ترین و جامع ترین استاندارد
های حوزه آموزش و بهسازی منابع

انسانی سازمان ها مطرح می باشد .و این
استاندارد به لحاظ رویکرد در نیل به امور
و برنامه های سیستمی در فرآیند آموزش
متولیان آموزش سازمان ها را به واسطه
جذبیت های فنی و منطقی آن به استقرار
استاندارد تشویق می نمایند و هم چنین
ضروریت های ایجاد همنوایی بین المللی
نیز یکی دیگر از عوامل توجه به استقرار
این استاندارد در سازمان ها و صنایع
خواهد بود.
در استاندارد سازمان ها به دنبال ایجاد
یک روش سیستماتیک و نظام مند برای
 10015:1999منطقی ساختن فعالیت
های آموزشی خود هستند.
برخی از مدیران و کارشناسان آموزش
خرده می گیرند که این استاندارد در
سال  1999میالدی تدوین شده است و
شاید دیگر آن کاربری سابق و شایسته
را نداشته باشد اما این نکته قابل ذکر
است که تاکنون استاندارد جامعی در
مورد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با
جنبه های کالن خود و با رویکرد عملیاتی
بعداز تدوین نشده است و شاید بتوان
این بیان را به شدت مورد تاکید قرار داد
که استاندارد 10015:1999این پتانسیل
را دارد که بخش قابل توجهی از ابعاد
فنی استاندارد های آتی در زمینه آموزش
و بهسازی منابع انسانی را در بر می گیرد .
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نتیجه گیری:
توانمند سازی نیروی انسانی در سازمان
های پیشروو جهان با توجه به نیازها خط
مشی سازمان و با به کارگیری تدابیر و
تمهیدات الزم شرایطی را فراهم می نماید
تا شایستگی ها و استعداد های بالقوه
کارکنان را به فعلیت رسانده و سپس در
خدمت تحقق هدف ها و اجرای برنامه
های سازمان ها به کارگیرند.
مدیریت ر جهت توانمندسازی نیروی
انسانی یک احساس مسئولیت جدید را به
کارکنان اعطا نموده و به گونه ای که افراد
نه تنها نسبت به فعالیت هایشان بلکه به
کل سازمان احساس مسئولیت می نمایند
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که این خود موجب اعمال کنترل بیشتر
فعالیت توسط خود کارکنان می گرددو هم
چنین انگیزه ای در جهت ارائه محصوالت
با کیفیت ایجاد می نمایند.
بنابراین نتایجی که حاصل می گردد می
تواند به شرح زیر باشد:
-1توانمند سازی کارکنان این امکان را
به وجود می آورد که همواره در راستای
اهداف کالن سازمانی برای انجام فعالیت
ها بهترین راهکار ها توسط افراد انتخاب
شود و از طرف دیگر با توانمند سازی
نیروی انسانی در سازمان ها شایسته
ساالری و نخبه پروری را بر تعامالت و
سیر ارتقای شغلی معطوف نماید که این
خود عامل بسیار مهمی در راه رسیدن به

خود شکوفایی در آن صنعت می باشد.
-2سازمان ها می بایست با یک مهندسی
آموزشی منسجم فعالیت های علمی و
پژوهشی مناسبی را در راستای توانمند
سازی سرمایه های انسانی ایجاد نمایند و
با تجزیه و تحلیل اثر گذاری آموزش ها
و تعامالت علمی در سطح سازمان ها رشد
فکری را به سوی سازمان ها ی خالق و
توسعه یافته هدایت نمایند.
-3مدیریت منابع انسانی در سازمان ها به
گونه ای متحول گردد که امکان رشد ارتقا
نوآوری و انگیزه ماندگاری سرمایه انسانی
را در سازمان ها ایجاد نمایند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
با بیان اینکه بعد از توافق ایران با + 1
 5تقاضای شرکتهای مختلف اروپایی
برای حضور در صنعت آب و برق ایران
افزایش یافته است  ،گفت  :ایران از آلمان
درخواست همکاری و گسترش تولید برق
از انرژی پاک تا حدود  5هزار مگاوات را
ارائه کرده است .
به گزارش "برق نیوز" هوشنگ فالحتیان

با اشاره به توافق ایران و کشورهای 1 + 5
گفت  :بعد از توافق ایران با  1 + 5تقاضای
شرکتهای
اروپایی برای حضور در صنعت آب و برق
افزایش یافته است .وی افزود  :از آنجا که
توافق هستهای شرایط حاضر زمینه را
برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم
کرده در طول یک سال گذشته و در
حین مذاکرات نیز شاهد افزایش تقاضای
شرکتهای مختلف اروپایی بودیم که مایل
هستند در صنعت آب و برق ایران سرمایه
گذاری کنند :
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با
اشاره به سفر هیات بلندپایه آلمانی به
ایران گفت  :بر اساس برنامه ریزیهای
انجام شده قرار است در  5سال آینده 37
هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود
که در این زمینه آلمان میتواند همکاری
خوبی با ایران داشته باشد :
فالحتیان ادامه داد:
ایران در  5سال آینده از این  37هزار
مگاوات قرار است حداقل  5هزار مگاوات

انرژی تجدیدپذیر داشته باشد و از آنجا
که آلمان از کشورهای پیشرو در زمینه
انرژیهای تجدید پذیر به ویژه در انرژی
های باد و خورشیدی است ایران می تواند
از تکنولوژی این
کشور در زمینه تولید انرژی پاک برخوردار
شود :
روز گذشته زیگمار گابریل قائم مقام
صدراعظم آلمان در دیدار با چیت چیان
وزیر نیرو عالقمندی کشورش را برای
حضور در بازار انرژی و صنعت آب و
برق ایران اعالم کرد  ،چیت چیان نیز با
استقبال از هیات بلندپایه آلمانی و اعالم
اینکه عالقمندیم به دوران طالیی گذشته
بازگردیم ،پیشنهاد همکاری در شش
زمینه را میان ایران و آلمان به گابریل
ارائه کرد که از جمله آنها سرمایه گذاری
مستقیم در حوزه آب و برق و سرمایه
گذاری مشترک برای ساخت نیروگاه در
کشورهای ثالث بود
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پیشنهاد همکاری با آلمانها در تولید انرژی پاک
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آموزش مینی تب
امروزه با گستردگی داده های خام در رشته های مختلف علمی تحلیل آماری داده ها بدون نرم افزاری اجتناب ناپذیر است.
در زمینه آمار و احتماالت نرم افزاری قدرتمند در بازار موجود است .یکی از این نرم افزارها  minitabمی باشداین برنامه
یكی از نرم افزار های تخصصی آمار و به خصوص كنترل كیفیت می باشد كه در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و
كوچك استفاده می گردد.
یادگیری این نرم افزار همزمان با اخذ واحد آمار مهندسی در رشته مهندسی صنایع و پس از آن در واحد كنترل كیفیت از
طرف اساتید و آشنایان با صنعت اكیداً توصیه می شود.در زیر فهرستی از مباحث آمار و احتمال مهندسی که توسط این نرم
افزار قابل اجرا است به شرح زیر می باشد:

آمار توصیفی( رسم گراف ها)
 هیستوگرام نمودار ( scater plotپراکنش) نمودار margin plot نمودار box plot probability plot نمایش آمار توصیفی (شاخص هایمرکزی و شاخص های پراکندگی)

آمار استنباطی
 تولید اعداد تصادفی توزیع های احتمال توزیع دو جمله ای توزیع پواسون توزیع نرمال توزیع مربع کای توزیع  tاستیودنت توزیع  ( Fفیشر ) پیدا کردن تابع توزیع یک متغیر تصادفی آزمون اندرسون – دارلینگ آزمون کولوموگراف -اسمیرنف -تبدیل داده های غیر نرمال به نرمال )تبدبل  )COX-BOXکاکس -باکس

ضریب همبستگی و رگرسیون
نحوه استفاده از  graphical summaryدر  Minitabمینی تب
کنترل کیفی
20

نمودار ( )paretoپارتو
بررسی کارایی فرآیند

آزمون های فرض
 آزمون فرض میانگین در یک جامعه نرمال با فرض معلومبودن انحراف معیار آزمون فرض میانگین در یک جامعه نرمال با فرض نا معلوم بودن انحراف معیار آزمون فرض تفاضل دو میانگین از دو جامعه نرمال با فرض نامعلوم بودن انحراف معیار آزمون فرض نمونه های ( )pairedزوجی یا وابسته ( )ANOVAآنالیز واریانس یک طرفه* در این شماره نشریه به آموزش محاسبه ی احتمال یک متغیرتصادفی با توزیع هایی نظیر
پواسون ،دوجمله ای،نرمال،مربع کای می پردازیم.

محاسبه احتمال یک متغیر تصادفی با توزیع پوآسون با Minitab
دراین توزیع دو متغیر داریم که به شرح زیر است:
متوسط تعداد رویداد ها در همان بازه ی مکانی یازمانی= λ
…X=0,1,2,

پیشامد تعداد رویدادها در یک بازه ی زمانی یا مکانی= X
e−λλx

مثال:فرض کنید متوسط تعداد غلط های تایپی در یک صفحه از یک کتاب 200صفحه ای2،باشد.آنگاه مطلوب است محاسبه احتمال
اینکه:
الف)احتمال اینکه تنها 3غلط در یک صفحه این کتاب دیده شود؟
ب)احتمال اینکه حداکثر 3غلط دریک صفحه این کتاب دیده شود؟
ج)حداکثر چند غلط تایپی در یک صفحه کتاب وجود داشته باشد تا با
احتمال حداقل 0.9به وجود آن پی ببریم؟
حل)برای حل سوال قسمت های زیر را دنبال کنید:

برای حل قسمت الف با انتخاب گزینه  probabilityدرمقابل  meanعدد
 2وبا انتخاب گزینه  input constantدرمقابل آن عدد  3را وارد کنید
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!x

= )P(x

تابع توزیع پوآسون

21

برای حل قسمت ب فقط به جای گزینه  probabilityگزینه cumulative
 probabilityرا انتخاب کرده و  OKرا بزنید.

و برای حل قسمت ج گزینه  Inverse cumulative probabilityرا
انتخاب کرده و در مقابل  input constantعدد  0.9را وارد کرده و  OKرا
بزنید.

در آخر جواب ها به صورت نشان داده شده در تصویر خواهد
بود

محاسبه احتمال یک متغیر تصادفی با توزیع دوجمله ای باMinitab
در این توزیع متغیر تصادفی Xپیشامد تعداد موفقیت ها درnآزمایش میباشد به طوریکه درهر آزمایش بااحتمال  Pمیبریم وبا احتمال
 1-Pمیبازیم.
X=0,1,2,…,n
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n x
n-x
): P(X)=( x ) p (1-Pتابع توزیع دوجمله ای

مثال:فرض کنید در یک فرآیند تولید احتمال اینکه یک قطعه معیوب
باشد0.2،است.اگر یک نمونه 50تایی گرفته شود آنگاه مطلوب است:
الف)احتمال اینکه 8قطعه معیوب دیده شود؟
ب)احتمال اینکه حداکثر  8قطعه معیوب دیده شود؟
ج)حداکثر تعداد اقالم معیوب چقدرباشد تا با احتمال حداقل 0.9به وجود آن
پی ببریم؟
حل)برای حل قسمت های زیر را دنبال کنید:

برای حل قسمت الف گزینه probabilityرا انتخاب کرده و در مقابل
 number of trialتعداد آزمایش ها یعنی50را وارد کنید.در قسمت
 eventprobabilityاحتمال موفقیت در هر آزمایش یعنی 0.2را وارد کرده
ودر آخردر مقابل input constantعدد 8را وارد کرده وOKرا بزنید.

برای حل قسمت ب بدون تغییر اعداد به جای گزینه  probabilityگزینه
 cumulative probabilityرا انتخاب کرده وOKرا بزنید.

در آخر جواب ها به صورت نشان داده شده در
تصویر خواهد بود.
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و برای حل قسمت ج گزینه Inverse cumulative probabilityرا
انتخاب کرده و در مقابل input constantعدد  0.9را وارد کرده وOK
را بزنید

23

اگر Xپیشامد یک متغیر تصادفی پیوسته با میانگین  µوانحراف معیار σباشد،تابع توزیع Xبه صورت زیر خواهد بود:
∞-∞ ≤ x ≤+

تابع توزیع نرمال

مثال:فرض کنید ضخامت نورد های تولید شده درفرآیند تولید نورد دارای توزیع نرمال با میانگین  2وانحراف معیار0.1میلی متر باشد.
آنگاه مطلوب است احتمال اینکه:
الف)احتمال اینکه ضخامت نورد تولید شده حداکثر2.2میلی متر باشد؟
ب)ضخامت نورد تولید شده حداکثر چقدر باشد تا با احتمال 0.975قابل کشف باشد؟
ج)اگریک نمونه 9تایی از این فرآیند گرفته شود،احتمال اینکه
میانگین نمونه حداکثر برابر2.1میلی متر شود چقدر است؟
حل)برای حل قسمت های زیر را دنبال کنید

برای حل قسمت الف گزینه  cumulative probabilityراانتخاب
کرده ودرمقابل Meanو Standard deviationبه ترتیب
(2میانگین) و(0.1انحراف معیار)را وارد کنید وپس از انتخاب گزینه
 input constantدر مقابل آن عدد  2.2را وارد کرده وOKرابزنید

وبرای حل قسمت ب کافیست به جای گزینه cumulative
 probabilityگزینه  Inverse cumulative probabilityرا
انتخاب کرده وپس از اینکه عدد مقابل input constantرا به 0.975
تغییر دادید OKرا بزنید.
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برای حل قسمت ج باید میانگین وانحراف معیار را محاسبه کنید.در این
را خواسته ،از آنجاییکه ضخامت نورد توزیع
قسمت احتمال
نرمال دارد پس میانگین نمونه برابر2وانحراف معیار برابر

گزینه  cumulative probabilityراانتخاب کرده ودرمقابل Meanو
 Standard deviationبه ترتیب (2میانگین) و(0.03انحراف معیار)را وارد
کنید وپس از انتخاب گزینه  input constantدر مقابل آن عدد  2.1را
وارد کرده وOKرابزنید.

ودر آخر جواب ها به صورت نشان داده شده در
تصویر خواهد بود.

برای درک عبارت های باال به این مثال توجه کنید:اگر یک
نمونه 5تایی از یک جامعه نرمال با انحراف معیار0.005برداشته
شده باشد .احتمال اینکه واریانس نمونه حداکثر0.0082باشد
به صورت زیر است:

مثال:از یک فرآیند تولید کاغذیک نمونه 9تایی تهیه میکنیم.
ضخامت کاغذ توزیع نرمال با میانگین 2و واریانس1دارد.
مطلوب است احتمال اینکه:
الف)واریانس نمونه حداکثر 1.1باشد؟
ب)واریانس نمونه حداکثر چقدر باشد تا با احتمال  0.95قابل
کشف باشد؟
حل)برای حل قسمت های زیر را دنبال کنید:
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محاسبه احتمال یک متغیر تصادفی با توزیع مربع کای با Minitab
درصورتیکه Xn,…,X2,X1هرکدام توزیع نرمال با میانگین صفر وواریانس یک داشته باشد یک جامعه باشند،آنگاه مجموع مربعات
آنها توزیع کای دو با درجه آزادیnدارند.
یکی از کاربرد های اصلی مربع کای،این است که برای توزیع واریانس نمونه()S2دریک جامعه نرمال به کار میرود به طوریکه اگر یک
نمونهnتایی ازیک جامعه نرمال با انحراف معیار σتهیه کنیم داریم:
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برای حل قسمت الف باید احتمال
پس میتوان به جای

را محاسبه کنیم .میدانیم
احتمال

را حساب کرد.
حال در پنجره باز شده گزینه cumulative probabilityرا انتخاب کرده
ودر مقابل کادر Degrees of freedomدرجه آزادی یعنی 8را وارد کرده
وپس از انتخاب گزینه  input constantو وارد کردن عدد  8.8در مقابل
آن OKرا بزنید.

وبرای حل قسمت ب کافیست پس از انتخاب گزینه Inverse
cumulative probabilityدر مقابل آن عدد 0.95را وارد کرده و
OKرابزنید.

در آخر جواب ها به صورت نشان داده شده در
تصویرخواهد بود.
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