استانداردسازی سازمان ،فرایند و محصول
مجتبي بحيرايي

چکیده:

تاریخ دریافت92/1/30 :
تاریخ پذیرش93/2/22 :

هــدف استانداردســازی دســتیابی بــه یــک محصــول اســتاندارد اســت کــه حاصــل ســازمان و فراینــد اســتاندارد میباشــد.
یــک محصــول اســتاندارد محصولــی اســت کــه کمینــه الزامــات الزم را داشــته باشــد .محصــول اســتاندارد از نظــر حاکمیــت،
محصولــی اســت کــه دارای کمینــه الزامــات الزم بــرای اینکــه منابــع ملــی را بــه خطــر نینــدازد ،باشــد .بــرای رســیدن بــه یــک
استانداردسازی سازمان ،فرایند و محصول

محصــول بــا کیفیــت بایــد از مســیر استانداردســازی ســازمان و فراینــد گذشــت .نمیتــوان بــه یــک محصــول بــا کیفیــت دســت
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یافــت مگــر اینکــه کمینــه الزامــات منــدرج در اســتانداردها را رعایــت کــرد .راهبــردی کــه بــرای طراحــی ،تولیــد و بهرهبــرداری
یــک محصــول اســتاندارد درنظــر گرفتــه میشــود براســاس چرخ ـهی اکتســاب ســازماندهی میشــود .چرخ ـهی اکتســاب هنگامــی
منجــر بــه شــکلگیری یــا اکتســاب یــک محصــول اســتاندارد میشــود کــه از کمینــه بخشهــای امکانســنجی ،طراحــی ،ســاخت
و بهرهبــرداری تشــکیل شــود .هــر یــک از ایــن بخشهــا بــرای فعالیتهــای خــود نیازمنــد ســازماندهی هســتند؛ بههمیــن دلیــل
بــرای انجــام فعالیتهــا و اســتفاده از فرایندهــای اســتاندارد نیــاز بــه ســازماندهی و ایجــاد بســتر مناســب وجــود دارد .در چرخ ـهی
اکتســاب محصــول بهطــور معمــول چهــار ســازمان امکانســنجی ،طراحــی ،تولیــد و بهرهبــرداری طرحریــزی میشــود .لــزوم توجــه
بــه ســازماندهی از ایــن منظــر اهمیــت دارد کــه بســتر مناســبی را بــرای جاریســازی فعالیتهایــی کــه انگیــزهی تشــکیل ســازمان
بــوده اســت ،فراهــم میکنــد .همچنیــن بــرای اینکــه فعالیتــی صــورت گیــرد نیازمنــد فراینــد اســت و توصیــه میشــود فرایندهــا را
متناســب بــا نقــش ســازمانی کــه در آن دارنــد طرحریــزی کــرد.

واژگان کلیدی:
استانداردسازی ،سازمان ،فرایند ،محصول استاندارد ،چرخهی عمر محصول
 )1مقدمه
اســتانداردها و استانداردســازی نقــش مهمــی در توســعه و
ایجــاد اقتــدار یــک کشــور دارنــد و توصیــه میشــود نقــش

و تأثیــر استانداردســازی در ارتقــای کیفیــت ،در تمامــی

حوزههــا و بــاال بــردن بهــرهوری مــورد توجــه قــرار گیــرد.
توســعهی پایــدار و بــه دنبــال آن تحــول در مرغوبیــت
محصــوالت و خدمــات از محورهای اساســی استانداردســازی

اســت .در واقــع میتــوان گفــت استانداردســازی نمــاد
حاکمیــت عقالنیــت و تعهــد جمعــی در یــک کشــور اســت و
یکــی از مهمتریــن راههــای افزایــش بهــرهوری ،رضایتمنــدی
ذینفعــان و رشــد اقتصــادی یــک کشــور اســت.

استانداردســازی حاصــل یــک فراینــد اســت .فراینــدی کــه

متناســب بــا فضــای بهکارگیــری میتوانــد بهصــورت

ســاده تــا پیچیــده طرحریــزی شــود .بههمیــن دلیــل
طرحریــزی فراینــد متناســب بــا راهبــرد ســازمانی کــه آن

را بــهکار میگیــرد ویژگیهــای متفاوتــی خواهــد داشــت.
ســازمانهایی کــه بــرای طراحــی و تولیــد یــک ســامانهی

پیچیــده تأســیس میشــوند بــا چالشهــای بســیار زیــادی
نســبت بــه ســازمانهایی کــه مأموریــت طراحــی و تولیــد
یــک ســامانهی بهنســبت ســاده را برعهــده میگیرنــد،

روب ـهرو هســتند [.]1

فراینــد استانداردســازی بــرای یــک محصــول و ایجــاد

فرایندهــای زیرســاختی استانداردســازی در یــک
ســازمان دو موضــوع کامــ ً
ا متفــاوت هســتند .فعالیــت

در زمین ـهی ســاخت و تولیــد یــک محصــول تابــع وجــود

زیرســاختهای نرمافــزاری (دانــش) و ســختافزاری

کــه همــواره نتایــج مطلــوب بههمــراه داشــته ،مســتند

وجــود زیرســاختهای اساســی اســت .ایــن زیرســاختها

آن بهرهمنــد میشــوند .بــرای اینکــه ایــن موفقیتهــا

اســت .همچنیــن خلــق یــک محصــول اســتاندارد نیازمنــد

کــه وجــود آنهــا بــرای خلــق یــک محصــول اســتاندارد

ضــروری اســت ،نیازمنــد اســتاندارد شــدن و مدیریــت

حوزههــای ســازماندهی و فراینــد هســتند.

استانداردســازی بهمعنــای طرحریــزی کمینــه الزامــات

کیفیــت عملکــرد و نیــز زمانبنــدی (زمــان مطلــوب
رســیدن بــه هــدف) مــورد نظــر کمــک کنــد .در واقــع

هــدف استانداردســازی حفــظ منابــع و جلوگیــری از

هدررفتــن آنهاســت.

ســند اســتاندارد ،حاصــل تجربــه و تکــرار یــک روش اســت

اســتاندارد بهطــور معمــول بــه کمینــه الزامــات الزم کــه

هزینــه ،زمــان و کیفیــت محصــول را مدیریــت کنــد،
بســنده میشــود و معمــوالً صاحــب آن دولــت اســت [.]2
الزامــات بیشــتر بــرای جلــب نظــر کاربــران در اســناد
اســتاندارد تولیدکننــده ایجــاد مزیــت رقابتــی کــرده و

افــزون بــر الزامــات حاکمیتــی اســت و صاحبــان صنایــع،

مســئول پیامدهــای آن هســتند .شــکل ( )1ارتبــاط بیــن
الزامــات حاکمیتــی منــدرج در اســتانداردهای ملــی و

بینالمللــی و اســتانداردهای کارخانــهای صاحبــان صنایــع
را نشــان میدهــد.

 Aالزامات= حداقل کیفیت از طریق الزامات استاندارد
 Bکیفیت= مزیت رقابتی

الزامات

B

حاکمیت

A

هزینه
شکل  :1ارتباط بین الزامات حاکمیتی و مزیت رقابتی (مأخذ :نگارنده)

 )2تعاریف
 )1-2چرخهی عمر محصول

بــرای تحقــق و یــا اکتســاب محصــول اســتاندارد ،توصیــه
میشــود هــر ســازمانی کــه متولــی طراحــی ،تولیــد و

ارائ ـهی یــک محصــول بــه بــازار اســت ،متناســب بــا رشــد
فنــاوری و زیرســاختهای موجــود و همچنیــن متناســب بــا
محصــول مــورد نظــر خــود ،چرخـهی عمــری را کــه منجــر

بــه تحقــق و اکتســاب محصــول میشــود ،طرحریــزی کنــد.

ســازمانهای گوناگــون ،متناســب بــا مأموریتــی کــه

برعهــده دارنــد چرخههــای متفاوتــی را متناســب

بــا پیچیدگــی یــا ســادگی محصــول و نــوع آن ماننــد:
ســختافزاری ،نرمافــزاری یــا خدمــات ،طرحریــزی

میکننــد .تمامــی ســازمانها در چهــار فعالیــت اصلــی

کــه در زیــر ذکــر شــده و کمینــه و غیرقابــل حــذف در

چرخــهی عمــر هســتند ،مشــترک انــد:
 .1نیازسنجی و امکانسنجی،
 .2طراحی،

 .3ساخت و تولید،

 .4بهرهبرداری /وارهایی /تمدید عمر.

بههمیــن دلیــل توصیــه میشــود استانداردســازی در

چرخـهی عمــر محصــول ،ایــن چهــار فعالیــت را در حــوزهی
ســازمان و فراینــد پوشــش دهــد .بهطــور معمــول بهدلیــل

اینکــه ایــن فعالیتهــا عمومیــت داشــته و بــا میــزان
توســعهیافتگی و منابــع دولتهــا ارتبــاط دارنــد بــرای

حفــظ منافــع ملــی و جلوگیــری از هدررفــت ســرمایهها،
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و محصولــی اســت کــه میتوانــد بــه بهینهکــردن هزینــه

جنب ـهی عمومــی پیــدا کــرده و کاربــردی شــوند در ســند

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

الزم در حــوزه یــک فعالیــت اعــم از ســازماندهی ،فراینــدی

شــده و دیگــران نیــز از بـهکار بــردن روش و نتایــج مطلــوب

الزامــات حاکمیتــی در قالــب اســتانداردهای اجبــاری از

ســوی دولتهــا اعمــال میشــود [.]2
بهرهبرداری/
وارهایی /بازسازی

ساخت و تولید

چرخــهی عمــر محصــول و کمینــه مراحــل آن بهصــورت
طــرحواره در شــکل ( )2ارائــه شــده اســت.
طراحی

نیازسنجی و
امکانسنجی

استانداردسازی سازمان ،فرایند و محصول

شکل  :2چرخه عمر محصول []2
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 )2-2سازمان استاندارد

 .4وجود فرایندهای مشخص برای فعالیت مورد نظر.

الزم اســت راهبــردی کــه بــرای طراحــی و تولیــد و

 )3-2فرایند استاندارد

بهرهبــرداری یــک محصــول اســتاندارد درنظــر گرفتــه

همانطــور کــه گفتــه شــد هــر راهبــردی نیازمنــد

همانطــور کــه گفتــه شــد چرخــهی محصولــی منجــر

ایــن منظــر اهمیــت دارد کــه بســتر مناســبی را بــرای

کمینــه بخشهــای امکانســنجی ،طراحــی ،ســاخت و

ســازمان بودهانــد ،فراهــم میکنــد .هــر فعالیتــی بــرای

هــر یــک از ایــن بخشهــا بــرای فعالیتهــای خــود

نیــز بهتــر اســت متناســب بــا نقــش ســازمانی کــه در آن

انجــام فعالیتهــا و اســتفاده از فرایندهــای اســتاندارد نیــاز

•     فعالیــت طراحــی در یــک ســازمان از طریــق فراینــد

میشــود ،براســاس چرخ ـهی اکتســاب ،ســازماندهیشــود.

ســازماندهی اســت .لــزوم توجــه بــه ســازماندهی از

بــه شــکلگیری یــا اکتســاب محصولــی میشــود کــه از

جاریســازی فعالیتهایــی کــه انگیــزهی تشــکیل

بهرهبــرداری تشــکیل شــده اســت [.]3

اینکــه صــورت گیــرد نیازمنــد فراینــد اســت .فرایندهــا را

نیازمنــد یــک ســازماندهی هســتند؛ بههمیــن دلیــل بــرای

دارنــد ،طرحریــزی کــرد .بهعنــوان مثــال:

بــه ســازماندهی و ایجــاد بســتر وجــود دارد .در چرخــهی

طراحــی مدیریــت میشــود و یــا مدلســازی فعالیتــی

ســازمان امکانســنجی ،طراحــی ،تولیــد و بهرهبــرداری

•     ســاخت ،فعالیتــی اســت کــه بــه یــک فراینــد بــرای

تحقــق یــا اکتســاب محصــول بهطــور معمــول چهــار

اســت کــه نیازمنــد یــک فراینــد بــرای اجراســت.

طرحریــزی میشــوند کــه هریــک از ایــن چهــار ســازمان

مدیریــت آن نیــاز دارد و یــا جوشــکاری فعالیتــی اســت کــه

بــه اثبــات برســانند بایســتی کمینــه الزامــات منــدرج در

•     امکانســنجی ،فعالیتــی اســت کــه بــه یــک فراینــد

بــرای اینکــه اجــازهی فعالیــت گرفتــه و توانایــی خــود را

نیازمنــد یــک فراینــد بــرای اجراســت.

قوانیــن ،آییننامههــا و اســتانداردها را بــرآورده ســازند؛

بــرای ارتبــاط بیــن کاربــران نهایــی ،طــرح و ســرمایهگذار

همچنیــن گواهــی فعالیــت را نیــز از مراجــع ذیصــاح
کــه معمــوالً ارگانهــای استانداردســازی دولتــی در کشــور

نیــاز دارد.

•     بهرهبــرداری ،فعالیتــی اســت کــه بــه یــک فراینــد

هســتند ،دریافــت کننــد [ .]3در واقــع بهتــر اســت قابلیــت

نیــاز دارد ،بــرای مثــال :اســتفاده از خــودرو نیازمنــد یــک

مذکــور بــه اثبــات برســانند.

بــرای جــاری شــدن فرایندهــا نیازمنــد کمینــه الزاماتــی

و توانایــی خــود را در مدیریــت هــر یــک از ســازمانهای

فراینــد اســت.

کمینــه ویژگیهایــی کــه توصیــه میشــود یــک ســازمان

هســتیم کــه نتیجــهی مطلــوب را تعییــن نماینــد.

 .1وجود آییننامهها ،قوانین و استاندارها،

بــه اخــذ نتایــج مطلــوب میکننــد .بهطــور معمــول در

اســتاندارد داشــته باشــد بهشــرح زیــر اســت:

اســتانداردهای فراینــدی در ایــن زمینــه کمــک زیــادی

 .2وجــود افــراد بــا مهــارت و صاحــب صالحیــت در زمینهی

کشــورهای توســعهیافته ،فرایندهــای مبنــا و اساســی کــه

 .3وجود زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری [،]4

میکنــد از وظایــف حاکمیــت بــوده و جــاری بــودن آنهــا

فعالیــت مــورد نظر،

منافــع ملــی را تأمیــن و از هــدر رفتــن منابــع جلوگیــری

 .5هدر ندادن منابع در طول بهرهبرداری.

را کنتــرل و پایــش میکنــد.

محصــول اســتاندارد از نظــر بــازار عرضــه و تقاضــا ،محصولی

 )4-2محصول استاندارد

هــدف از استانداردســازی دســتیابی بــه یــک محصــول
اســتاندارد اســت کــه حاصــل ســازمان و فراینــد اســتاندارد

میباشــد .یــک محصــول اســتاندارد محصولــی اســت کــه

کمینــه الزامــات الزم را داشــته باشــد.

محصــول اســتاندارد از نظــر حاکمیــت ،محصولــی اســت

بهشــرح زیــر نــام بــرد:

ایــن مزیتهــا را میتــوان بهشــرح زیــر بیــان کــرد:
 .1راحت بودن،
 .2زیبا بودن،

 .3اقتصادی بودن،

 .4خدمات پس از فروش و . ...

در رابطــه بــا محصــول بهتــر اســت بــه اســتاندارد و بــا

کیفیــت بــودن (مرغــوب بــودن) توجــه داشــت .شــکل

 .1مشخصههای عملکردی،

( )3ارتبــاط منطقــی میــان ســازمان ،فراینــد و محصــول

 .2ایمنی،

اســتاندارد را نشــان میدهــد.

 .3محیط زیست،

 .4صرف منابع مطلوب برای تولید متناسب با نیاز،
خروجی (محصول استاندارد)

سازمان و فرایند استاندارد

ورودی

شکل  :3ارتباط بین سازمان ،فرایند و محصول استاندارد (مأخذ :نگارنده)

 )5-2استانداردسازی و کیفیت

بــرای رســیدن بــه یــک محصــول بــا کیفیــت بایــد از مســیر
استانداردســازی گذشــت .بــه یــک محصــول بــا کیفیــت
نمیتــوان دســت یافــت مگــر اینکــه کمینــه الزامــات

ایمنــی و امنیــت را افزایــش داده و از محیــط زیســت و
منابــع حفاظــت میکنــد.

 )3مدل مفهومی تحقیق

منــدرج در اســتانداردها را رعایــت کــرد .رعایــت الزامــات

محــور اصلــی استانداردســازی در تمامــی حوزههــای

تحقــق یــا اکتســاب محصــول را تضمیــن میکنــد:

بهتــر اســت در ســند اســتاندارد هــر یــک از ایــن حوزههــا

 .2مدیریت هزینه،

دارنــد ،توجــه بــه الزامــات و طراحــی و مدیریــت دقیــق

منــدرج در اســتانداردها ســه موضــوع مهــم در چرخــهی

ســازمان ،فراینــد و محصــول ،طراحــی الزامــات اســت کــه

 .1کیفیت عملکرد،

درج شــود .الزامــات ،نقــش مهمــی در استانداردســازی

 .3مدیریــت زمــان و جلوگیــری از فعالیتهــای تکــراری و

آنهــا میتوانــد منجــر بــه محصولــی شــود کــه کمینــه

در واقــع میتــوان گفــت :استانداردســازی ،کیفیــت را ارتقــا

میشــود در حــوزهی استانداردســازی بــه مــوارد زیــر

بــدون نتیجــه (عامــل کاهــش هزینــه و کیفیــت)[.]4

داده و تثبیــت ،کنتــرل و تضمیــن نمــوده و از آن فهــم
و زبــان مشــترک ایجــاد میکنــد .همچنیــن اســتاندارد

هزینــه و زمــان و بیشــینه کیفیــت را داشــته باشــد .توصیــه
توجــه ویــژه داشــت:
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نیاز
طراحی
ساخت
بهرهبرداری /وارهایی /بازسازی /ارتقا /تمدید عمر

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــه خطــر نمیانــدازد ،باشــد .ایــن الزامــات را میتــوان

بــازار رقابتــی نیــز مزیتهــای اســتانداردی داشــته باشــد.
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کــه شــامل کمینــه الزامــات الزمــی کــه منابــع ملــی را

اســت کــه عالوهبــر بــرآورده کــردن الزامــات حاکمیــت ،در

 .1طراحی یا مهندسی الزامات،

 .4آزمون /بازرسی /ارزیابی /ممیزی [.]5

مهندســی الزامــات از طریــق فرمولهکــردن و مستندســازی،

بــدون وجــود ســند اســتاندارد مصــوب در حوزههــای مــورد

موفقیــت مأموریــت محصولــی را کــه طراحــی و تولیــد

و تدویــن اســتاندارد نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد.

استانداردســازی در حوزههــای ســازمان ،فراینــد و محصــول

 .2مدیریت الزامات.

نظــر ،امکانپذیــر نیســت .بههمیــن دلیــل مســتند بــودن

انجــام شــده و بهمعنــی طرحریــزی الزاماتــی اســت کــه

در هــر حــوزهی ســازمان ،فراینــد و محصــول ،فعالیــت

خواهــد شــد متناســب بــا نیازهــای مصــوب تضمیــن

استانداردســازی طــی مراحــل زیــر صــورت میگیــرد:

کنــد .همچنیــن مدیریــت الزامــات فراینــدی اســت کــه

 .1تدوین استاندارد،

مستندســازی ،تحلیــل ،ردیابــی و الویتبنــدی الزاماتــی را

 .2استقرار استاندارد،

مدیریــت میکنــد کــه برســر آنهــا توافــق شــده اســت [.]3

بهطــور معمــول الزامــات در قالــب ســندی کــه کمینــه

 .3ارزیابی استقرار استاندارد،

مراجــع ذیصــاح میرســد و لــزوم اســتقرار و عمــل بــه

 .5پایش استمرار استاندارد استقرار یافته.

دارای قســمتهای زیــرباشــد مســتند شــده و بــه تأییــد

استانداردسازی سازمان ،فرایند و محصول

الزامــات آن ابــاغ میشــود:

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــر همیــن مبنــا مدل ســه ســطحی فراینــد استانداردســازی

برمبنــای چرخـهی عمــر محصــول در قالــب مــدل مفهومــی

 .1هدف و دامنهی کاربرد،

شــکل ( )4پیشــنهاد میشــود.

 .2مراجع الزامی،
 .3الزامات،

سازمان استاندارد
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 .4صدور گواهینامه استاندارد،

فرایند استاندارد

تدوین

محصول استاندارد

ارزیابی،
صدور
گواهینامه و
استمرار

استقرار
شکل  :4مدل مفهومی تحقیق (مأخذ :نگارنده)

 )4بحث
همانطــور کــه در شــکل ( )4نمایــش داده شــده اســت،

مــدل مفهومــی تحقیــق دارای ســه بعــد اصلــی محصــول
اســتاندارد ،فراینــد اســتاندارد و ســازمان اســتاندارد اســت.
فعالیتهــای استانداردســازی در هــر بعــد شــامل تدویــن،

اســتقرار ،ارزیابــی ،صــدور گواهینامــه و اســتمرار اســت کــه

از آن بهعنــوان چرخــهی استانداردســازی یــاد میکنیــم.

بــه ایــن معنــا کــه در هــر یــک از ابعــاد در چرخــهی
استانداردســازی بــه دنبــال تدویــن الزامــات ،اســتقرار
الزامــات ،ارزیابــی و صــدور گواهینامــه اســتاندارد و

پــس از آن اســتمرار هســتیم .هــدف از ارائ ـهی ایــن مــدل

توانمندکــردن ســازمانها در حــوزهی استانداردســازی
اســت .بــرای رســیدن بــه تولیــد پایــدار و تکرارپذیــر کــه

حاصــل تحقــق ســه ویژگــی اصلــی مدیریــت هزینــه ،زمــان

و کیفیــت اســت نیــاز بــه یــک نظــام پایــدار وجــود دارد

کــه همــواره خروجــی آن یــک محصــول اســتاندارد پایــدار
و تکرارپذیــر بــا ســه مؤلفــهی زیــر اســت:
 .1قیمت تمام شده مناسب،
 .2زمان تحویل بهموقع،

 .3کیفیت عملکرد مورد انتظار.

در واقــع ایــن نظــام پایــدار ،تضمیــن میکنــد کــه محصــول اســتاندارد پایــدار و تکرارپذیــر بــا قیمــت و زمــان مناســب و

کیفیــت مــورد انتظــار بهدســت مشــتریان خواهــد رســید .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مــدل یــک چرخــه را تبییــن میکنــد ،بــا

گذشــت زمــان و بهطــور مســتمر ،بهبــود یافتــه و ســطح الزامــات ارتقــا مییابنــد.
 )5جمعبندی

بــرای رســیدن بــه یــک محصــول اســتاندارد و بــا کیفیــت ،توصیــه میشــود طرحریــزی مناســبی را در حوزههــای ســازماندهی
و فراینــدی کــه منجــر بــه محصــول اســتاندارد میشــود ،در نظــر داشــت و بــرای رســیدن بــه آن بــه مــوارد زیــر توجــه نمــود:

 .3خروجــی یــک ســازمان و فراینــد اســتاندارد را میتــوان بــا در نظــر داشــتن کمینــه الزامــات ،یــک محصــول اســتاندارد

درنظــر گرفــت.

 .4مهندســی و مدیریــت الزامــات در تدویــن اســناد اســتاندارد موضــوع مهمــی اســت کــه میتوانــد منابــع و منافــع ملــی را
تحــت تأثیــر مثبــت و یــا منفــی قــرار دهــد.
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .2طرحریزی فرایندهای استاندارد متناسب با فعالیتهای حوزهی سازماندهی شده،

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

 .1طرحریزی سازمان استاندارد متناسب با راهبرد،

