ملزومات مدیریت کسب وکار
دیباچه
مثال معروفی در مورد یک هیزم شکن وجود دارد که وقتی از او پرسیدند چرا تبر خود را تیز نمی کنی گفت" من انقدر کار زیاد
دارم که فرصت تیز کردن تبر را پیدا نمی کنم!" نکته بدیهی که در این مثال وجود دارد متاسفانه توسط بیشتر کنشگران حوزه
کسب و کار مورد غفلت قرار می گیرد .یک طرح کسب و کار دقیق و مدون و ملزومات آن دقیقا مانند تبر برای هیزم شکن می
باشند و اگر کسی تمرکزو انرژی کافی روی ان نداشته باشد اتالف منابعی که بعدا برایش اتفاق می افتد ده ها برابر بیشتراز وقتی
خواهد بود که صرف ایجا د این ملزومات نموده است .این فصل و فصل بعدی به موضوعاتی می پردازند که یک کنشگر حوزه کسب
و کار باید مد نظر قرار دهد تا از ابزارهای با کفایت برای مدیریت کسب و کار خود برخوردار شود.
در فصل دوم مشاهده کردیم که برای درک بازار باید به عنوان یک سیستم خود انگیخته به آن نگاه کنیم و چنین نگاهی بیشتر از
انواع دیگر سیستم می تواند ما را در تحلیل کسب و کارمان یاری دهد .اگر به بازار به عنوان یک سیستم خود انگیخته ،با
مشخصاتی که در فصل دوم شرح داده شد ،نگاه کنیم و بخواهیم یک طرح کسب و کار را به شکلی پیش ببریم که اشکاالت مطرح
شده در فصل اول را به حد اقل برسانیم الزم است عالوه بر موضوعاتی که در بحث سرابهای اندیشه و روانشناسی کسب و کار مد
نظر قرار دادیم ملزوماتی را رعایت کنیم.
در این فصل سعی خواهد شد ملزوماتی که برای مدیریت کسب وکار الزم است ،چه از نظر توانایی های فکری و چه از نظر
ابزارهای مدیریتی مرور شود .این ابزارها و ملزومات در کنار مهارتهایی که در فصول قبل از نظر روانشناسی و درک بازار به آنها
پرداخته شد به ما کمک می کند با گارد مناسب تری وارد بازار شویم و بتوانیم ریتم خود را حین تالطمات بازار حفظ کنیم .واژه
گارد مناسب را از آن جهت انتخاب کردم که شباهت ورود به بازار را با یک مبارزه نشان دهم .استفاده از یک گارد مناسب هنگام
مبارزه به ما کمک می کند که اسیب پذیری کمتری داشته باشیم و بتوانیم بهتر آنچه مد نظرداریم را به اجرا بگذاریم .از طرفی در
حین مبارزه حفظ ریتمی که مناسب است بسیار مناسب است و اگر این ریتم بهم بخورد شاید نتوانیم نتیجه را به شکلی که می
خواهیم رقم بزنیم.
ذکر این نکته ضروری است که مواردی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند کل ملزومات را شامل نمی شوند .سعی شده
بیشتر بر ملزوماتی تاکید شود که در مدلهای رایج کسب و کار کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در مدلهای تعالی سازمانی مانند
مدل  EFQMمبحث تحت عنوان توانگر سازها ) (Enablersآمده است که خواننده محترم حتما باید با آنها آشنا باشد.
به طور مثال داشتن یک تیم از متخصصان کارامد و با انگیزه از ضروریات داشتن یک کسب وکار موفق می باشد که چه بخواهیم از
دید سیستمهای خود انگیخته به موضوع نگاه کنیم یا به شکل مرسوم موضوع را مد نظر قرار دهیم مساله ای مهم و کلیدی است.
ولی نگارنده از پرداختن به چنین ملزوماتی خود داری نموده و خواننده محترم می تواند در هر یک از مدلهایی که در فصل یک به
آنها پرداخته شده ملزومات عمومی یک کسب و کار موفق را بررسی نماید .شاید بتوان گفت مدل  EFQMبهتر از سایر مدلها به
این موضوع پرداخته است.

در این فصل اوال سعی شده فقط ملزومات خاصی که براساس مدل سیستهای خود انگیخته مطرح می باشند مورد نظر قرار گیرد یا
اگر مبحثی مانند دانش سازمانی یا تفکر مبتنی بر ریسک مطرح می شود که در سایر مدلها هم مطرح می باشند موضوع از دید
سیستمهای خود انگیخته مطرح شود.
 -1تفکر مبتنی بر بر ریسک در سیستم های خود انگیخته
در فرهنگ لغات ،ریسک به معنی در معرض خطر بودن تعریف شده است .در علم مدیریت وقتی صحبت از ریسک می شود به دو
شکل ریسک منفی ) (negative riskومثبت ) (positive riskبه کار می رود و معنایی که از آن استخراج می شود در واقع به
دوشکل فرصت و تهدید تعبیر می شود .به خوانندگان توصیه می شود برای آشنایی کامل با بحث تفکر مبتنی بر ریسک ابتدا
استاندارد  ISO 9001:2015را  ،که ترجمه های بیشمار فارسی آن نیز موجود می باشد ،مطالعه نمایند تا برای ورود به این بحث
آمادگی ذهنی بیشتری داشته باشند .نگارنده قصد تکرار آنچه این استاندارد به خوبی تشریح نموده است ندارد و بحث فعلی در
تکمیل استاندارد مذکور مطرح می شود.
به عنوان یک کنشگر بازار ،حتما باید بتوانیم ریسکها و فرصتهایی که پیرامون ما وجود دارد را به شکل بالقوه کشف کنیم .در نظر
گرفتن نکاتی که در فصل دوم ،درک بازار ،مطرح شد کمک شایانی به ما برای این کار میکند ولی اگر ما تفکر مبتنی بر ریسک
نداشته باشیم این دانسته ها نمی تواند ما را به کشف یک ایده راهنمایی کند .تجربیات نگارنده نشان می دهد که تفکر مبتنی بر
ریس ک در مدت زمان کوتاه نمی تواند در کسی ایجاد شود .مخصوصا کسانی که از سی سال گذشته اند و این قابلیت را ندارند به
سختی می توانند آن را درخود پرورش دهند و ایجاد این نوع طرز فکر کاری زمان بر می باشد.
نکته ای که در درک معنی مدیریتی ریسک وجود دارد قابل محاسبه کردن آن است .وقتی در مورد عدم قطعیت صحبت می کنیم
در واقع صحبت از چیزی مبهم می کنیم ولی وقتی صحبت از ریسک می کنیم  ،هر چند آنچه قرار است اتفاق بیفتد و عواقب آن را
به درستی نمی دانیم ولی براساس قوانین آمار و احتمال مقیاسی از احتمال و شدت آنچه قرار است اتفاق بیفتد را در دست داریم.
کاری که یک کنشگر بازار انجام می دهد بسیار شبیه شرکتهای بیمه است .آنها به درستی نمی دانند مردم چرا و چگونه می میرند
ولی نرخی از روند مرگ و میر و علل آن در اختیار دارند که می توانند به شکل آماری پیش بینی کنند چند نفر به چه شکل
سالیانه از د نیا می روند و اگر نرخ بیمه چقدر باشد هم سود می کنند وهم می توانند قیمتی رقابتی را عرضه کنند.
برای هر یک از ما به شکل فردی مرگ نوعی عدم قطعیت است ولی برای شرکت بیمه این عدم قطعیت ماهیتی آماری به خود
گرفته و به ریسک تبدیل شده است.
این توضیح از آن جهت اهمیت د ارد که بدانیم کسی که ریسک پذیر است در واقع ذهنی محاسبه گر دارد و این با آنچه در محاوره
به کار می بریم متفاوت است .بر خالف استفاده عرفی واژه ریسک پذیر ،معادل خطر پذیر ،فردی که در حوزه کسب و کار ریسک
پذیر خوانده می شود در واقع فردی است که می تواند خطرات را قابل محاسبه کند و براساس نتایج احتمالی هر حالت به شکل
درستی روی اسب صحیح شرط بندی کند .در اینجا چیزی که کلیدی است قدرت محاسبه دقیق است نه پذیرش خطر.

در ادامه بحث خواهیم دید که داشتن اطالعات دقیق و به روز از تغییرات بازاراز یک سو و محیط داخلی کسب وکار از سوی دیگر،
در قالب داشبوردهای مدیریت ،چقدر می تواند به ما در انجام محاسبات الزم برای ریسک پذیری کمک کند و امروزه به ندرت بتوان
کسی را یافت که بدون داشتن چنین ابزاری به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کند.
تبدیل عدم قطعیت و ابهام به ریسکی که از نظر قوانین امار و احتمال قابل محاسبه است کاری مهم است که برای داشتن تفکر
مبتنی بر ریسک ضروری است.
اهمیت تفکر مبتنی بر ریسک موقعی روشن تر می شود که به بحث سیستم های خود انگیخته که در فصل دوم شرح داده شد
بیشتر توجه کنیم .نبود قصد و هدف  ،مشابه سیستمهای ساختگی ،و وجود واقعیتهای متکثر و متناقض فضایی را در کسب وکار
ایجاد می کند که مملو از عدم قطعیت می باشد و اگر ذهن ما نتواند از دل این واقعیات متکثر و متناقض ریسکهایی قابل محاسبه
استخراج کند در واقع درکی از بازار بدست نیاورده و تصمیمات او بیشتر جنبه تصادفی خواهد داشت.
برای اینکه بتوانیم تا حدی این حس را در خود بپرورانیم می توانیم با ورزشهای فکری نظیر شطرنج ،مطالعه و حل مسائل ریاضی،
مطالعه فلسفه و کارهایی از این دست هوش محاسباتی خود را پرورش دهیم.هوش محاسباتی به ما کمک می کند که براوردهای
خوبی از اتفاقات هم زمان داشته با شیم و بتوانیم به شکل هم زمان چند پارامتر و تغییراتشان را در ذهن خود مطالعه کنیم .البته
همانطور که قبال گفته شد در سنین باال عادت به چنین کارهایی ساده نیست.
هم نشینان ما و کسانی که از آنها الگو برداری می کنیم بسیار می توانند در تقویت این روحیه در ما موثر باشند .اگر الگوهایی که
ذهن ناخود آگاه شما انتخاب کرده افرادی متحور و ریسک پذیر نیستند این یعنی شما ذات این کار را ندارید و یا حد اقل می توان
گفت این حس  ،حس قالب شما نیست.
قبال به بحث اهمیت خاک خوردن در بازار و شروع از کف کار صحبت شد و باید گفت این افراد به شکل طبیعی روحیه ریسک
پذیری بیشتری نسبت به افراد شسته رفته پیدا می کنند.
نقل تجربه ای از نگارنده می تواند به درک بهتر موضوع کمک کند .در اوائل مطرح شدن تفکر مبتنی بر ریسک  ،براساس ویرایش
 2015استاندارد  ISO 9001بحث های مختلف در مورد اینکه چطور می توان آن را در یک سازمان استقرار داد صحبت می شد و
همچنان می شود!
بیشتر ممیزین و مشاورین حوزه مدیریت این موضوع را که یک ویژگی ذاتی و درونی در افراد است را با یک الزام استاندارد که باید
در سازمان پیاده سازی شود اشتباه گرفته بودند! چون صحبت از ریسک و این واژگان بود همه یاد تکنیک هایی نظیر FMEA
افتاده بودن و سعی می کردند با اصالح جداول مربوط به ریسک و احتمال وقوع مدلی برای پیاده سازی تفکر مبتنی بر ریسک
ایجاد کنند .این کار همچنان ادامه دارد و نتیجه کار در بیشتر سازمانهایی که نگارنده ممیزی نموده است چیز زائد و دست و پا
گیر ی شده است .به شکل رایج عمده سازمانها هر چیزی که در فرایندهای خود به شکل ورودی و خروجی دیده اند را به شکل
جمله ای منفی می نویسند و اسم آن را تفکر مبتنی بر ریسک می گذارند .مثال اگر سفارش مشتری یکی از ورودی های فرایند

برنامه ریزی است  ،عدم وجود آن یا عدم مناسب بودن آن به عنوان ریسک مطرح می شود و اقدام مناسب برای برخورد با آن هم
ایجاد و مدون نمودن تعریف می شود!
حتی در خود استاندارد  ISO 9001:2015هم مطرح شده است که ریسکها باید متناسب با ماهیت سازمان یا  Contextسازمان
باشند ولی از آنجایی که عمده کسانی که در حوزه مشاوره و ممیزی فعال هستند اصوال کارمندهای یک سازمان می باشند کال
موضوع درک نشده است و داشتن تفکر مبتنی بر ریسک با استفاده از یک تکنیک محاسبه ریسک اشتباه گرفته شده است.
شاید بهتر باشد از خود طرح کسب و کار شروع کنیم و برای اینکه این حس در ما پرورش پیدا کند یک کسب و کار کوچک را  ،که
خود لیدرآن باشیم ،ایجاد و توسعه دهیم تا هم بهتر با مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک آشنا شویم و هم با رعایت ملزومات یک طرح
کسب و کار مناسب این توانایی در ما پرورش داده شود .در کلیه مدلهای شناخته شده طرح ریزی کسب و کار ،از جمله مدلهایی
که د ر فصل یک به آنها اشاره شد بستری برای مستند سازی تفکر مبتنی بر ریسک وجود دارد .شناخته شده ترین آنها مدل
 SWOTمی باشد که ریسکها را به دو شکل داخلی و خارجی تقسیم بندی می نماید .ناگفته پیداست که این مدلها فقط ظرف
تفکر مبتنی برریسک را مهیا می کنند و محتوی آن چیزی است که باید در خود کنشگر کسب و کار وجود داشته باشد یا به شکل
اکتسابی پرورش یافته باشد.
دربخش تضمین کیفیت توضیحات بیشتری در ارتباط با نحوه مدون نمودن مناسب ریسکها در سطح فرایندی آمده است.
 -2بانکهای اطالعاتی و اهمیت آنها در مدیریت سیستمهای خود انگیخته
وقتی صحبت از واقعیتهای خاص متکثر و متغیر بازار می شود هیچ چیز به اندازه یک بانک اطالعاتی دقیق طراحی شده نمی تواند
ما را در مدیریت نتایج آماری بدست آمده از این واقعیتها یاری کند .در واقع باید گفت طراحی و اجرای یک طرح کسب و کار
واقعی  ،حتی اگر ان کسب و کار کوچک باشد ،بدون داشتن یک بانک اطالعاتی دقیق و به روز نمی توان اطالعاتی که برای محاسبه
شاخصهاو اهداف الزم است را تولید و تحلیل نمود .این بانکهای اطالعاتی اگر تحت وب باشند می توانند عصای دست هر مدیرو
صاحب کسب و کار باشند .تجربه ای که نگارنده در طراحی و توسعه بانکهای اطالعاتی دارد نشان می دهد که اگر شما بخواهیم
فقط  5شاخص کلیدی موثر بر کسب و کار خود را  ،آنهم در محیط داخلی کسب وکار که بسیار ساده تر از محیط خارجی قابل
درک است ،به شکل به روز پایش کنید احتیاج به یک بانک اطالعاتی با بیش از  300جدول به هم مرتبط خواهید داشت و حد اقل
 100هزار خط کد نویسی در قالب  Store procedure, html, code behind, triggerالزم است تا بتواند این اطالعات را
به شکل مناسب پردازش کند  .یکسالی که به شکل اکادمیک و هشت سالی که به شکل اجرایی درگیر طراحی و توسعه نرم
افزارهای مرتبط با راه حلهای مدیریتی بودم مرا مطئمن ساخت که با توجه به پیوستگی شدید سیستمهای داخلی سازمانها با
واقعیتهای بازار حتی در مورد سیستمهای خود ساخته هم باید از بانک های اطالعاتی هوشمند استفاده نمود.
این مقدمه نباید ذهن ما را به این سمت ببرد که با خرید یک نرم افزار آماده همراه با داشبورد مدیریت و ملزم کردم پرسنل سازمان
به اجرای آن مشکل حل می شود .اتفاقا چنین کاری نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکل را به معضل تبدیل می کند.

هم در ایران و هم سایر نقاط جهان بسته های نرم افزاری در قالب کلماتی دل فریب نظیر  Total solutionارائه می شود و به
شکلی بسیار غلط ولی مرسوم  ،در بین مدیران و صاحبان کسب و کار جا افتاده که استفاده از این به اصطالح  ،راه حل های جامع!،
می تواند ما را در اندازه گیری شاخصهایی که نیازمندیم کمک کند.
این اشتباه بسیار شبیه تبلیغ قرصهای الغری است! به جای انجام ورزشهای سخت و رعایت رژیمهای غذایی سالم با خوردن چند
قرص وزن خود را تنظیم کنید! همه می دانیم که چنین تبلیغاتی چقدر به دور از واقعیت می باشند و کسانی هم که استفاده از راه
حل های آماده را برای حل مشکل بانکهای اطالعاتی توصیه می کنند در واقع عینا همین تبلیغ را انجام می دهند.
هم در بحث سرابهای اندیشه و هم مسائل روانشناسی کسب و کار دیدیم که چقدر ذهن ما متمایل به رفتن راه های میان بر است و
دیدیم که چگونه این ویژگی ما باعث استفاده سودجویان می شود .اگر ما به این موضوعات اندیشدنی و روانی واقف باشیم در چنین
مواقعی مچ خود را می گیریم و به دام آنها نمی افتیم.
سوالی که مطرح می شود این است که اگر نخواهیم از این قرصهای تقلبی آماده استفاده کنیم وبخواهیم یک بانک اطالعاتی
مناسب برای پایش و تحلیل داده هایمان داشته باشیم چکارباید انجام دهیم .مشکالتی که در این بحث مطرح می شود این است
که طراحی چنین نرم افزارهایی به شکل تخصصی بسیار گران و پر هزینه است ،از طرفی یک نرم افزار تازه تولید شده دارای باگها و
مشکالت اجرایی زیادی است و زمان زیادی صرف رفع این باگها و مشکالت می شود .کسانی که نرم افزار تولید می کنند اصوال
خیلی از پیچیدگی های کار خبرندارند و نمی توانند آنچه ما می خواهیم را تولید کنند ومسائل بیشمار دیگر.
 -3نکاتی که باید یک کنشگر کسب وکار در مورد بانکهای اطالعاتی بداند
تجربه نگارنده نشان می دهد که اگر نکات زیر را در هنگام سفارش یک نرم افزار مجهز به بانک اطالعاتی رعایت کنیم مشکالت
مطرح شده در بحث قبلی به حد اقل می رسد .با رعایت نکات مطرح شده توسعه یک نرم افزار مناسب که بتواند بین ده تا بیست
شاخص مناسب را به شکل دقیق برای ما محاسبه کند و براساس قواره کار ما باشد کمتر از شش ماه طول می کشد و هزینه آن هم
از نرم افزارهای آماده موجود در بازار به مراتب کمتر می شود .البته اجرای چنین سیستمی و جا انداختن آن در محیط داخلی
سازمان کاری زمان بر است واگر بخواهیم این زمان را هم به زمان طراحی نرم افزار اضافه نماییم به زمانی حدود یک و نیم الی دو
سال زمان نیاز است.
نکته ای که حتما باید مد نظر قرار گیرد و بر همه موارد ذیل اولویت دارد نقش و حضور مستقیم شخص مدیریت ارشد در رعایت
نکات زیر می باشد .هر چقدر حضور و نظارت او بر رعایت موارد زیر بیشتر باشد و از واگذاری آنها به سطوح پایین تر سازمانی
جلوگیری شود نتیجه کار از عمق و محتوی بیشتری برخوردار خواهد بود.
حال به م رور بعضی از نکات مهم می پردازیم که دانستن آنها برای یک کنشگر بازار ضروری است.
الف -نیفتادن در دام Customization

هرگز از یک نرم افزاری که برای دیگران نوشته شده است استفاده نکنید .حتی اگر ادعا شد که آن براساس نیاز شما سازگار یا
اصطالحا  Customizeمی شود این دروغ را باور نکنید .تجربه ای دارم از بحث بین یک طراح نرم افزار و یک صاحب کسب وکار.
بعد از انجام به اصطالح  Customizationتوسط طراح و عدم تناسب خروجی کار با نیازهای مشتری ،وقتی به طراح گفته می
شد که این نرم افزار و گردش کارش با کارما هماهنگ نیست او با اطمینان می گفت این برنامه بر اساس منطق درستی تدوین شده
است و شما خود را با آن سازگار کنید! مثل این است که کتی را بخواهیم به کسی بفروشیم و بگوییم این کت شانه هایش
استاندارد است شما شانه های خود را اندازه کت ما کنید!
ب -داشتن  Sourceبرنامه
هرگز نرم افزاری که قرار نیست  Sourceاصلی آن به شما داده شود را قبول نکنید .این کار شما را تا ابد وابسته به فروشنده می
کند و برای هر تغییر و یا بهبود ناگزیری مجبور به پذیرش پیشنهادات یک طرفه او خواهید شد .شما پول قابل توجهی دارید می
پردازید که در وضعیت فعلی بازار نرم افزار درایران بین پنجاه تا سیصد میلیون تومان می باشد .بسیار غیر منصفانه است که در ازای
پرداخت آن فقط یک فایل  EXEدریافت نمایید .متاسفانه اکثر قریب به اتفاق فروشندگان حرفه ای نرم افزارهای مدیریتی به هیچ
عنوان  Sourceبرنامه خود را در اختیاری شما نمی گذارند .حتی اگر هم این کار را بکنند چون برای کس دیگر و براساس نیازهای
دیگری تدوین شده است خیلی به کار شما نمی آید .تجربه نگارنده نشان می دهد انجام اصالحات درخواستی حتی با قبول پرداخت
مبالغ هنگفتی که آنها برای یک سری تغییرات کوچک کاری بسیار زمان بر است.
ج -اولویت طرح کسب وکار بر پایگاه داده
حتما از طرح کسب و کار خود شروع کنید .اگر طرح کسب و کار مدون و به روز ندارید ابتدا آن را تهیه کنید و حد اقل یک سال با
آن کار کنید تا به شکلی اجرایی برسد .سپس ببینید چه شاخصها و اهدافی را در آن تعریف کرده اید و کدام یک از آنها نیازمند
اطالعات به روز می باشد .شاید همه شاخصها و اهداف نیاز به پایش لحظه به لحظه نداشته باشند .در اولویت اول فقط روی
شاخصهای کلیدی یا اصطالحا ) KPI(Key Process Indicatorها که الزم است به شکل لحظه ای پایش شوند تمرکز کنید.
براساس آنها روی کاغذ طرحی از فرمهایی که باید داشته باشید تا بتوانید با تکمیل و اجرای آنها به شاخصهای مورد نظر برسید
تدوین نمایید و بعد از آن ببینید براساس نیروی انسانی که در اختیار دارید گردش کار بین این فرمها چگونه باید باشد.الزم نیست
خیلی به شکل حرفه ای و انگونه که مشاوران و کارشناسان تضمین کیفیت فرمها و گردش کارها را را طراحی کنید  .همان طرح
اولیه با شمای کلی کافی است .به این طراحی اولیه اصطالحا  Logical Designمی گویند که بسیار حیاتی است و طراحی پایگاه
داده و کد نویسی  ،که به آن  ، Physical Designمی گویند براساس آن انجام می شود.
براین اساس با کسی که قرار است نرم افزار را طراحی کند مذاکره کنید و حتما از او بخواهید براساس همان منطقی که شما در
آورده اید کار کند .ج زییات کار را به او بسپارید ولی شمای کلی خود و شاخصها و اهدافی که مد نظراست را فدا نکنید.
د -لزوم داشتن دانش و اشراف به کار

براساس توضیحاتی که در بند 3داده شد حتما فردیا سازمانی را برای طراحی نرم افزار در نظر بگیرید که حرف شما برایش قابل
درک باشد .بسیاری ازکسانی که در حوزه نرم افزار و بانکهای اطالعاتی فعال هستند اصال هیچ شناختی به کسب وکاری که قرار
است برایش نرم افزار طراحی کنند ندارند وفقط با برنامه نویسی و طراحی پایگاه داده آشنایی دارند .چنین فردی به هیچ وجه نمی
تواند فرد مناسبی باشد .اگر دیدید که مخاطب شما هیچ سوالی از شما نمی پرسد یا سواالت احمقانه زیاد می پرسد در هر دوی
این حاالت بدانید که فرد مناسبی را برای اینکار انتخاب نکرده اید .طراحی یک نرم افزار نیازمند داشتن دانش برنامه نویسی  ،به
عنوان شرط الزم ،و اشراف به کار محوله  ،به عنوان شرط کافی می باشد.این مساله نشان می دهد که یک فرد نمی تواند در تمام
حوزه ها برنامه نویسی نماید .مثال تخصص برنامه نویسی مالی با تخصص برنامه نویسی برای فرایند طراحی محصول  ،هر چند از
نظر دانش برنامه نویسی یکسان هستند ،ولی به هیچ وجه مشابه هم نیستند و اگر برنامه نویس دانش کار مورد نظر را در حد درک
موضوع نداشته باشد و بخواهد صرفا براساس اطالعات ارائه شده شما طراحی پایگاه داده راانجام دهد نتیجه کار چیز مطلوبی
نخواهد شد .برنامه ای را دیدم که برای بیماران تاالسمی نوشته شده بود و در انتهای کار جنسیت افراد  ،که یکی از مهمترین
پارامتر های مهم در تجویز داروست در آن ذکر نشده بود .وقتی از طراح سوال می شد که چرا چیز به این مهمی را از قلم انداخته ،
او می گفت در فرمی که به او برای طراحی داده اند و همچنین توضیحات ارائه شده این مساله خواسته نشده بود .در مرحله ای که
اطالعات چندین هزار بیمار در ب رنامه وارد شده اگر بخواهیم جنسیت آنها را مجدد وارد کنیم هم کاری زمان بر است و هم به علت
تشابه اسامی مرد و زن و عدم دسترسی به همه آنها به شکل حضوری امکان خطا بسیار زیاد است .واقعیت این است که فرمی که
طراح براساس آن شروع به طراحی کرده بود چون توسط پزشک تکمیل می شد و پزشک به علت دیدن حضوری بیمار جنیست او
را به شکل اتوماتیک تشخیص می داد فاقد فیلدی برای جنسیت بود و پزشک هم به علت بدیهی بودن موضوع از نظر خودش هیچ
توضیحی برای طراح نداده بود که حتما باید جنسیت ذکر شود و این مساله ساده باعث بروز چنین اشتباه بزرگی در برنامه شده بود.
برنامه نویسی که دانش بدیهی و اولیه موضوع مورد نظر را نداشته باشد و از منطق کار سردر نیاورد به سختی می تواند چیزی
بنویسد که مطابق منطق کار مورد نظر باشد.
ه – لزوم اولویت طراحی پایگاه داده و رفع مشکالت منطقی برنامه در سطح پایگاه داده
قبل از اینکه فرمهای مرتبط با کاربران بخواهد طراحی شود وفرم و بانک اطالعتی متصل به آن بخواهد در سازمان شما اجرایی شود
از طراح بخواهید آن را در سطح بانک اطالعاتی و به شکل دستی برای شما اجرا کند.اگر دیدید فیلدها و محاسباتی که مد نظر شما
می باشد به خوبی در سطح بانک اطالعاتی رعایت نشده از او بخواهید ابتدا در سطح بانک اطالعاتی مشکل را رفع نماید و بعد اقدام
به طراحی فرم نماید .متاسفانه اکثر طراحان نرم افزار به شکل هم زمان اقدام به طراحی  User interfaceو پایگاه داده می کنند
که این مساله در هنگام پیاده سازی اشکاالت زیادی را به همراه می آورد.اگر دیدید که طراح از پیش فرضهای قبلی خود استفاده
کرده و پایگاه داده ارائه شده با شمای کلی شما همخوانی ندارد بدانید که دارید راه را اشتباه می روید و نرم افزاری آماده را در قالب
محصولی سفارشی دریافت می کنید.چیزی که در این مرحله اهمیت دارد این است که طراح سعی کند عمده کارهای محاسباتی و
پردازش اطالعات را در سطح پایگاه داده انجام دهد .متاسفانه بیشتر برنامه نویسان این کار را نه در سطح پایگاه داده بلکه در الیه
فرم و به شکل کد نویسی انجام می دهند .این کار نرم افزار را بسیار کند می کند و وقتی سرعت اینترنت کم می شود محاسبات و

پردازش اطالعات با مشکل مواجه می شود .شاید بد نباشد اندکی از پایگاه داده و نحوه طراحی آن اطالع داشته باشیم تا بتوانیم
نظارت درستی بر این فرایند داشته باشیم.
و -اختصاص زمان کافی
در شش ماه  ،بیش از  20فرم اجرایی و  5شاخص مرتبط با آن را برای سازمان خود طراحی و اجرا نکنید .تجربه نگارنده نشان می
دهد که حتی در سازمانهایی که ماهیت دانش بنیان دارند بیش از این مقدار  Paperlessنمودن سیستم به خوبی توسط سازمان
هضم نمی شود .اگر می خواهید یک بانک اطالعاتی مناسب برای پشتیبانی طرح کسب و کار خود داشته باشید حد اقل به دو سال
زمان نیاز دارید .هر چند این کار ممکن است زمان بر و طاقت فرسا به نظر بیاید ولی نتیجه آن چیزی ماندگار خواهد شد که ارزش
وقت گذاشتن دارد.
ز Business Rules -واهمیت آنها در طراحی نرم افزار
شما در کسب وکار خود قواعدی دارید که با قواعد یک کسب و کار دیگر ،حتی بسیار مشابه شما ،متفاوت است .در علم پایگاه داده
به آنها  Business Rulesگفته می شود .حتما سعی کنید در شمایی که از شاخصها و فرمهای خود استخراج می کنید این قواعد
را شناسایی و رعایت کنید و حتما توجه کنید که آنها در پایگاه داده و فرمهایی که برای شما طراحی شده است رعایت می شود.
اگر بخواهیم از دیدگاه سیستم های خود انگیخته به موضوع نگاه کنیم باید به این نکته توجه کنیم که قواعدی که ما به عنوان
 Business Rulesدر طراحی کسب و کار خود در نظر می گیریم و پایگاه داده و نرم افزار متصل به آن را براساس آن طراحی می
کنیم حتی االمکان از جنس کشف کردنی باشند(به فصل درک بازار و تفاوت قوانین وضع کردنی و کشف کردنی مراجعه شود) و یا
اگر وضع کردنی هستند با قوانین کشف شده از بازار تناقض نداشته باشند و در راستای آنها باشند.
نکته مهمی که در طراحی پایگاه داده بسیار مهم است و اگر رعایت نشود  ،نمی توان به داده هایی که در آن جمع اوری شده
اطمینان حاصل نمود ،رعایت قواعدی است که برای ورود اطالعات صحیح به یک برنامه ضروری است .فرض کنید می خواهید
شاخص انحراف از برنامه تولید را محاسبه کن ید و برای این کار احتیاج به ثبت دقیق مقدار و زمان تولید دارید .اگر این اطالعات
توسط مدیر تولید تکمیل شود و هیچ کجا محدودیتی برای راستی آزمایی آن قرارداده نشود به راحتی او می تواند تاریخ و مقدار را
به هر شکلی که می خواهد ثبت کند ولی اگر محدودیتی بگذاریم که تاریخ و میزان تولید ارتباطی با زمان و مقدار تحویل ان به
انبار داشته باشند و در صورت رعایت نشدن آن اطالعات وارد نشوند یا در صورت ورود اطالعات پیامی از انحرافات مشاهده شده
برای مدیریت ارشد ارسال شود  ،در این صورت با رعایت این  Business Ruleساده ،که مقدار تولید و زمان تحویل باید با مقدار و
زمان تحویل به انبار مرتبط باشد ،از صحت اطالعات ورودی به پایگاه داده اطمینان حاصل می نماییم.
از قواعد ساده ای که در هر ثبت یا ویرایش یا پاک کردن اطالعات باید رعایت شود  ،ثبت دقیق مشخصات فرد مرتبط و همچنین
زمان دقیق آن است .در ادامه بحث به موضوع روشهای اجرایی خواهیم پرداخت .در آنجا خواهیم دید که یک روش اجرایی دقیق
بهترین محل کشف  Business Rulesمی باشد.
ح-خود بنیاد بودن سیستم های خود انگیخته و دیدگاه حد اقلی به کار ستادی

پایگاه داده ای که متناسب با سیستم های خود انگیخته ،چون کسب و کار ،طراحی می شود باید تا حد امکان خود بنیاد باشد و
نیاز به کار ستادی در آن حد اقل ممکن باشد .در طراحی پایگاه داده برای چنین سیستم هایی باید نگاه به نتایج حد اکثری و نگاه
به بوروکراسی و کار ستادی حد اقلی باشد .اگر یک نرم افزار وپایگاه داده متصل به آن درست طراحی و اجرا شود ،کاغذ بازی،
کارهای ستادی اضافه و گردش کارهای بیهوده زیادی در سازمان کم می شود .یک مثال خوب برای روشن شدن مطلب ،وضعیت
بانکهای امروزی و مقایسه آنها با سیستم سنتی بانکداری می باشد که همه ما به یاد داریم.
در سیستمهای بانکی هم موضوع خود بنیاد بودن بسیار کلیدی است و مشتری خود در ایجاد محتوی و استفاده از محتوی به شکل
هم زمان موثر است .توجه داشته باشیم که در سیستم سنتی بانکی ایجاد محتوی توسط پرسنل بانک و استفاده از محتوی توسط
مشتریان انجام می شد .مثال بهتر در درک خود بنیاد بودن سیستم های خود انگیخته  ،از دیدگاه پایگاه داده ،اینترنت می باشد.
هر کدام از ما که کاربر آن می باشیم هم زمان در ایجاد محتوی هم نقش داریم .بحث نتایج حد اکثری و کارستادی حد اقلی شاید
هیچ کجا به اندازه اینترنت قابل درک نباشد .اینترنت بهترین مثال از یک سیستم خود بنیاد است که مشتریان هم در استفاده و هم
در تولید محتوی نقش اصلی را دارند ،بورکراسی آن حد اقلی است و خود بنیاد است.
استفاده از نرم افزارهای بانکی حجم کارهای ستادی و نیازمند نیروی انسانی را در بانکها تا  80درصد کاهش داده است ودر سازمان
ما هم اگر نسبت صف به ستاد قبل و بعد از اجرای یک سیستم تغییر محسوسی نکند بدان معناست که نرم افزار مذکور خیلی
هوشمندانه طراحی یا اجرا نشده است .اگر در علت اصلی کاهش کار ستادی در سیستم های بانکی دقت کنید می بینید کلیه
 Business Ruleها در قالب محدودیتهای هوشمند در نرم افزار و پایگاه داده گنجانیده شده اند و کنترل آنها نیازی به اپراتورهای
اموزش دیده ندارد.
برای اینکه بانک اطالعاتی متصل به طرح کسب و کار شما تا جای ممکن خود بنیاد شود و کار ستادی در ان به حد اقل برسد،حتما
هنگام تهیه شمای کلی از فرمها و شاخصهای خود به این مهم توجه کنید .انتخاب فیلدها ،شاخصها و نحوه طراحی فرمها بسیار باید
هوشمندانه باشد و کارهای اضافی و دوباره کاری هایی که ماهیت کار با کاغذ می باشد نباید در این سیستم وجود داشته باشد.
عالوه بر آن تکمیل اطالعات الزم برای پایگاه داده نباید به گونه کاری اضافی  ،عالوه بر کار روتین پرسنل ،تعریف شده باشد و
پایگاه داده و گردش فرمها باید به گونه ای باشد که کار عادی پرسنل خود منجر به تولیدمحتوی الزم شود و با در نظر گرفتن
قواعدی که مد نظر است نتواند به شکل غیر صحیحی تولید شود .توجه به این نکات عالوه بر اختصاص وقت تخصص قابل توجهی
را نیاز دارد و شاید بد نباشد در این مرحله از مشاورانی که تخصص در این زمینه دارند استفاده نمایید.
ط -یکپارچه سازی و اهمیت آن در سیستم های خود انگیخته
قبال به تفصیل در مورد به حد اقل رسیدن کار ستادی و دوباره کاری صحبت شد .یکی از شروط تحقق چنین امری یکپارچه سازی
پایگاه داده متصل به طرح کسب و کار با سایر پایگاه های داده سازمان می باشد.
بیشتر سازمانها از قبل ،پایگاه داده ای  ،نظیر نرم افزارهای مالی و انبار و فروش و حقوق و دستمزد دارند .اگر چنین اطالعاتی در
سازمان شما وجود دارد .حتما طراحی خود را به گونه ای انجام دهید که از آنها استفاده شود و پایگاه داده جدید  ،به هر زبانی که

هست ،به شکل متصل به ان ها کار کند .در این فاز حتما از ارائه کننده پایگاه داده قبلی بخواهید که اطالعات مورد نیاز شما را در
قالب  Viewارائه کند تا بتوانید از آن در پایگاه داده جدید استفاده کنید .فقط در صورتی زیر بار صرف نظر کردن از پایگاه داده
قبلی بروید که اطالعات آن برایتان ارزشمند نبوده باشد .حتی اگر  10درصد اطالعاتی که میخواهید توسط آن پایگاه داده تامین
می شود و کاربران شما با آن احساس راحتی می کنند آن را حفظ کنید و بقیه را طراحی و اجرا کنید.
تجربه نگارنده نشان می دهد که تحلیل مناسب پایگاه های داده قبلی سازمان درخیلی از موارد می تواند شاخصهای ارزشمندی را
به ما بدهد که با اندکی تغییر و تعدیل می توان به آنها رسید و نیازی به نوشتن یک پایگاه داده از اول نیست .متاسفانه بیشتر ارائه
کنندگان خدمات نرم افزاری بخاطر اینکه زحمت تحلیل و استخراج داده از پایگاه های داده قبلی را به خود ندهند به سازمان
توصیه می کنند که آنها را کنار بگذارند واز خدمات و محصوالت آنها استفاده کنند.
یک مثال از تجربه عملی نگارنده می تواند به روشن تر شدن مطلب کمک کند .شرکتی با زمینه خدمات تعمیرات و سرویسهای
دوره ای توربین های برق نیازمند محاسبه شاخصهای  MTBF, MTTRبرای بررسی اثربخشی اقدامات خود از یک سو و محاسبه
صرفه و هزینه اقدامات انجام شده از سوی دیگر بود .در سازمان یک سیستم ثبت سوابق درخواستهای تعمیر وجود داشت ولی چون
این شاخصها را محاسبه نمی کرد سازمان به دنبال خرید یک نرم افزار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع بود! همان نگاه
غلط جامع محور به مدیران آنها القا شده بود ک ه با خرید یک نرم افزار آماده و به دور انداختن سیستم فعلی به راه حلی جامع در
نگهداری و تعمیرات دست پیدا کنند .واقعیت این است که بیش از هشتاد درصد اطالعاتی که برای محاسبه شاخصهای مذکور مورد
نیاز است در سیستم فعلی موجود بود و فقط نیاز بود دو یا سه فرم جدید طراحی شود و فرمول محاسبه شاخصهای مذکور در نرم
افزار گنجانیده شود.
پس از رفع مشکل فوق نیاز جدیدی مطرح شد .مدیریت سازمان نیازمند دانستن قیمت تمام شده اقدامات انجام شده بود و
میخواست بداند هر تعمیر از نظر نیروی انسانی و همچنین صرف مواد و منابع چقدر هزینه دارد .باز اینجا سر و کله ارائه کنندگان
راه حل های جامع پیدا شد و انوع نرم افزارهای قیمت تمام شده جامع! ارائه گردید با قیمتهایی عجیب و غریب  .در حالیکه اگر
برای هر نفر ساعت کار کارگری و ستادی قیمت تعریف می شد و قیمت خرید کاال در زمان خرید و قیمت آن در هنگام محاسبه
شاخص هم ثبت می شد این محاسبه به راحتی براساس همان سیستم قبلی قابل انجام بود .در سیستم قبلی معلوم بود که چند نفر
ساعت کار انجام شده و چقدر روغن و بلبرینگ و غیره صرف شده فقط قیمت اولیه آنها و همچنین نحوه محاسبه اثر تورم در آن
وجود نداشت که با اضافه کردن سه فرم و چند فرمول محاسبه این مشکل رفع شد.
این مثال ساده نشان می دهد که چقدر تحلیل سیستمهای موجود می تواند ما را در درک کمبودهای واقعیمان کمک کند و به
جای افتادن در دام ارائه کنندگان راه حل های جامع  ،به شکل تدریجی و قدم به قدم پایگاه داده خود را ایجاد نموده و توسعه
دهیم.
نکته دیگری که در مثال فوق نهفته بود و توجه به آن الزم است ،تغییرات مداوم نیازهای سازمانی است .ابتدا محاسبه شاخصهای
 MTBF,MTTRمطرح بود و بعد قضیه محاسبه قیمت تمام شده پیش آمد .این تغییرات مداوم ناگزیر است و هیچ نرم افزار ثابتی
نیست که همه این نیازها را از ابتدا در خود دیده باشد .منطق بازار و نظم خود انگیخته حاکم بر کسب و کار شرایطی را ایجاد می

کند که به شدت غیر قابل پیش بینی است .حتی اگر به فرض محال در نرم افزاری همه این نیازها دیده شده باشد باز به درد ما
نمی خورد چون هر نیاز متناسب با زمان و مکان خود باید مطرح شود و اینکه ما یک نرم افزار و بانک اطالعاتی عریض و طویل را
اجرا کنیم که در شرایط فعلی فقط بیست درصد آن به درد ما می خورد کاری عبث و بیهوده است که هزینهای ستادی ما را به
شدت افزایش می دهد و خروجی آن هم چیزی نیست که به درد طرح کسب و کار ما بخورد.
یکی دیگر از فوائدی که یکپارچه سازی دارد امکان راستی ازمایی داده ها می باشد .فرض کنید شما سیستم انباری دارید که
اطالعات ورود و خروج کاالها در ان ثبت می شود .در پایگاه داده ای که برای طرح کسب و کار خود طراحی کرده اید دانستن
میزان انحراف مصرف مواد از استانداردهایی که تعریف شده برای شما مهم است .برای یکپارچه سازی  ،این پایگاه داده را به سیستم
انبار سنتی خود متصل نموده اید تا اطالعات پایه ای مربوط به نام و کد و قیمت و غیره را از آن بخواند .اگر یک بار موجودی
ابتدای دوره دو سیستم را با هم یکسان نمایید و بعد از آن آنها به شکل موازی کار کنند می توانیم قائده ای برای سیستم تعریف
کنیم ) (Business Ruleکه اگر مانده کاال در سیستم قبلی و مانده ای که براساس محاسبات مواد استاندارد انجام می شود
تفاوت معنی داری داشتن سیستم آالرم بدهد .در چنین حالتی نه تنها شما مغایرت انبار را بدون انبار گردانی کشف کرده اید بلکه
می توانید ردیابی کنید که این انحراف در کدام سفارش یا برنامه تولید و یا در چه تاریخی و توسط چه اپراتورهایی انجام شده است
و چنین راستی آزمایی هایی بسیار ارزشمند است .ایجاد چنین توانایی هایی در یک پایگاه داده یکی دیگر از جلوه های خود بنیاد
بودن پایگاه های داده مرتبط با سیستم های خود انگیخته می باشد.
ی -اهمیت وجود ناظر پروژه
به فیلدهایی که در پایگاه داده طراحی شده دقت کنید .جنس آنها حتما از جنسی باشد که مد نظر شماست .جداول و ارتباطات
آنها باید درست تعریف شده باشد .تعداد آنها باید بهینه باشد .با توجه به اینکه یک کنشگر بازار حوصله بررسی چنین چیزهایی را
ندارد توصیه می شود فردی را که اشراف به طراحی پایگاه داده دارد را به عنوان ناظر پروژه تعریف کنید که کاری به محتوی
طراحی نداشته باشد وفقط از جنبه استاندرد بودن پایگاه داد ه آن را بررسی و گزارش کند .تفاوت کار این فرد با طراح پایگاه داده
مثل حسابرس و حسابدار می باشد .این کار بسیار اهمیت دارد .سرعت و چابکی یک بانک اطالعاتی به طراحی صحیح ان می باشد
و اگر از این کار غفلت شود به مرور که پایگاه داده بزرگتر می شود کند تر و کند تر می شود .در دوره های آموزشی مربوط به
طراحی پایگاه داده فقط یک کتاب  700صفحه ای برای نحوه نگهداری صحیح پایگاه داده وجود دارد که یادگیری آن برای هر
طراحی ضروری است .اگر شما از بیشتر کسانی که اقدام به طراحی پایگاه داده می کنند سوال کنید به ندرت حتی  5صفحه از این
کتاب را در کار خود رعایت می کنند و این مساله در دراز مدت مشکالت زیادی را برای شما ایجاد می کند .شاید هنگام تحویل
پایگاه داده که اطالعات کمی در آن است این مشکالت خود را نشان ندهند ولی به مرور و با بزرگتر شدن آن مشکالت بیشتر و
بیشتر می شوند.
در یک سازمان زیر صد نفر که اقدام به طراحی پایگاه داده کرده بود و از  ،SQL Serverکه پایگاهی شناخته شده و مناسب می
باشد ،استفاده کرده بود خواستم شاخص  OEEرا که مربوط به محاسبه اثربخشی ماشین االت تولید می باشد را به شکل on line
محاسبه کند .کاربر دوره زمانی را به برنامه داد و به من گفت :خوب تا ما بریم و ناهار بخوریم این شاخص محاسبه می شود!

اول فکر کردم شوخی می کند ولی بعد دیدیم واقعی است .ناگفته پیداست که اگر پایگاه داده درست طراحی شده بود با حجم ورود
اطالعاتی که در ان سازمان اتفاق می افتد محاسبه چنین شاخصی نباید بیش از چند ثانیه طول می کشید .روزی که نرم افزار
تحویل سازمان شده بود این مشکل و سایر مشکالتی که بعدا مشاهده کردم وجود نداشت ولی به مرور و با رشد نامناسب حجم
پایگاه داده این مشکل بزرگتر و بزرگتر خود را نشان داده بود.
ک -نحوه صحیح طراحی داشبورد مدیریت
حتما از طراح بخوا هید داشبور مدیریتی از شاخصها و اهدافی که خواسته اید برای شما طراحی کند که شما بتوانیم هم به شکل
نقطه ای و هم به شکل روندی) (Trendشاخصهای و اهداف مذکور را مشاهده کنید .برای تحلیل مناسب یک شاخص هم باید
وضعیت فعلی آن را بدانیم و هم روندی که طی یک سال گذشته طی نموده است .از طرفی باید بتوان شاخصها و اهداف را به شکل
دو به دوهم مقایسه نمود .بسیاری از شاخصها و اهداف هستند که به شکل مقابل هم عمل می کنند و بر همدیگر اثر معکوس دارند.
از طرفی بعضی از آنها به شکل هم راستا با هم عمل می کنند و اینکه بتوانیم به شکل هم زمان وضعیت فعلی و روندهای قبلی آنها
را با هم مقایسه کنیم در تحلیل کسب وکار ما اثری کلیدی دارند .اینکه از چه گرافهایی استفاده نماییم سیلقه ای است ولی نمودار
روند زمانی هر شاخص و هدف از مهمترین و ساده ترین گرافهای کاربردی در تحلیل کسب وکار می باشد .در کنار آن نمی توانید از
رادار چارت ،هیستوگرام ،نمودارهای پاراتو و انواع دیگر استفاده کنید تا داده های تولید شده در قالب شاخص و هدف شکلی
تحلیلی تری به خود بگیرند.
عالوه بر بحث فوق الزم است در ابتدای کار برای هر شاخص و هدف چند بار اندازه گیری ها به شکل دستی یا با استفاده از نرم
افزارهایی نظیر اکسل انجام شود و نتیجه با آنچه از پایگاه داده استخراج شده مقایسه شود تا از صحت نتایج اطمینان حاصل شود.
ل -هوشمند سازی پایگاه داده براساس دیدگاههای مدیریتی در سیستمهای خود انگیخته
قبال در ارتباط با کاهش کارهای ستادی بعد از استقرار نرم افزارهای مدیریتی صحبت شد و دیدیم که یکی از معیارهایی که می
تواند کیفیت طراحی پایگاه داده و نرم افزار مرتبط با آن را نشان دهد کاهش کارهای ستادی است .پایگاههای داده و همچنین زبان
های برنامه نویسی قابلیتهایی را دارند که می توان با استفاده از آنها  ،حد اکثر کار ممکن را به نرم افزار سپرد و وظیفه افراد فقط
ورود اطالعات صحیح به آنها از یک سو و ایده پردازی از سوی دیگر باشد .می توان با رعایت نکات زیر یک نرم افزار و پایگاه داده
متصل به آن را تا حد ممکن هوشمند نمود تا هم کارهای ستادی به حد اقل برسد و هم نتایج بدست آمده در مناسب ترین زمان
در اختیار مدیران قرار گیرد.
-

پایگاه داده را به یک سیستم پیامکی متصل نمایید تا وقتی اتفاقات مهم روی می دهد شما به سرعت از آن مطلع شوید.
مثال موجودی بعضی کاالهای کلیدی از یک حد مشخص کمتر می شود یا انحرافات بعضی شاخصها از حد تعریف شده
بیشتر می شود.

-

مساله اندازه گیری زمانهای مختلف به شکل دقیق در هر کاری از اهمیت باالیی برخوردار است .مثال انحراف زمانی تولید
در سیستم برنامه ریزی تولید یا انحراف از پروژه در کارهای پروژه محور .در مواقعی که اندازه گیری زمان شروع تا پایان

کاری اهمیت دارد حتما از برنامه نویس بخواهید که زمانهای مخلتف را به شکل خودکار از سرور دریافت نماید و کاربر
اجازه ثبت زمان انجام کاررا نداشته باشد.
-

زمان صحیح ورود هر اطالعاتی باید به شکل صحیح تعریف شود و عدم رعایت این موضوع باعث به روز نبودن سیستم می
شود .درفصول قبل به تفص یل به این موضوع پرداختیم که سیستمهای خود انگیخته چه ویژگی هایی دارند و ماهیت بازار
و تغییرات مداوم و لحظه ای آن ایجاب می کند که پایگاه داده متصل به طرح کسب و کار تا جای ممکن به روز باشد.
عالوه بر آن ماهیت بعضی از کارها به گونه ای است که اگر در زمان خاص خود انجام نشود انجام آن فایده ای نخواهد
داشت.مثال اگر قرار است یک برنامه تولید هفتگی تهیه نماییم .با توجه به تدارکات مربوط به تامین اقالم و لید تایم آنها
این کار باید حد اقل دو روز قبل از شروع کاری انجام شود و به طور مثال اگر مدیر برنامه ریزی یک شنبه برنامه را نهایی
کند در واقع برای آن هفته کارایی نخواهد داشت .چنین الزاماتی ایجاب می کند که طراح این محدودیتهای زمانی را در
طراحی برنامه لحاظ نماید و سیستمی هشدار دهنده یا متوقف کننده داشته باشد که اگر کار درزمان صحیح ان انجام
نشد سریعا مسئولین ذیربط مطلع شوند.

-

موضوع ویرایش اطالعات و یا حذف آنها نکته ای بسیار کلیدی است و اگر به شکل صحیح انجام نشود نرم افزار و پایگاه
داده یا دچار باگ می شود ویا خطاهای منطقی ایجاد می نماید .دو رویکرد در بازنگری و حذف اطالعات وجود دارد.
رویکرد ابشاری و رویکرد موضعی .در رویکرد ابشاری اگر اطالعاتی تغییر کند باید کلیه سوابق مرتبط با آن در سایر
جداول بانک اطالعاتی هم تغییر نماید .در رویکردر موضعی تغییر فقط در همان جدول اتفاق می افتد .اینکه چگونه از این
رویکردها استفاده نماییم اوال بستگی به نوع اطالعات تولید شده دارد وثانیا بر اساس  Business Rulesیک سازمان
اتفاق می افتد .به طور مثال اگر اطالعاتی نظیر نام و کد اقالم انبار قرار است تغییر کند با رویکرد ابشاری کلیه اسناد
گذشته هم تغییر می کند و در چنین حالتی ردیابی سوابق گذشته مربوط به تامین کنندگان با مشکل مواجه می شود.از
طرفی اگر آنها را به شکل موضعی هم تغییر دهم رابطه  Parent-Childبین جداول و فیلدهای مختلف پایگاه داده به
هم می خورد و بسیاری از اقالمی که در سوابق حواله و رسید انبار ثبت شده اند ارتباط خود را با کاردکس و فرم
شناسایی کاال از دست می دهند .راه حل استفاده ترکیبی از این دو رویکرد است که بسیار به دقت باال نیاز دارد .اصوال
طراح هنگام تحویل کار ورود اطالعات را براساس رویکرد روتین سازمان انجام می دهد و وقتی سیستم کار می کند شما
راقانع می کند که کارش تمام شده است در حالیکه در طراحی پایگاه داده و نرم افزارهای متصل به آن عمده سختی کار
مربو ط به ویرایش صحیح اطالعات و جلوگیری از ایجاد باگ و یا خطاهای منطقی می باشد و اگر در سیستم طراحی این
موارد دقیق دیده نشده باشد در شرایط واقعی که ویرایش و حذف اطالعات گریز ناپذیر است سازمان به مشکل برخورد
می کند.

-

تعریف مناسب سطوح دسترسی از جمله نکاتی است که به نوعی به  Business Rulesسازمان بر می گردد و حتما باید
به شکل صحیح مد نظر قرار گیرد .در اکثر نرم افزارها یک پایگاه داده برای سطوح دسترسی تعریف شده است که مسئول
 ITسازمان کنترل آن را در اختیار دارد و از این طریق اقدام به دسترسی دادن می کند .در شکل  29یک نمونه از
فرمهای ایجاد دسترسی نشان داده شده است.

شکل  -29نحوه ایجاد دسترسی برای کاربران

م شکلی که به شکل مرسوم در عمده نرم افزارها وجود دارد رعایت یک سری جزییات در طراحی است .حتما باید توجه
داشته باشیم که ممکن است ایجاد کننده ،ویرایش کننده ،پاک کننده و مشاهده کننده اطالعات متفاوت باشند .حتی
برای مشاهده اطالعاتی که در یک جدول است ممکن است بخواهیم دسترسی نامحدود برای مشاهده وجود نداشته باشد.
در بیشتر نرم افزارها وقتی شما اجازه مشاهده یک جدول را دارید امکان ایجاد محدودیت در مشاهده بخشی از این
اطالعات در طرا حی دیده نشده است در حالیکه این امکان باید حتما وجود داشته باشد .شاید الزم باشد برای پاک کردن
اطالعات اجازه هایی اخذ شود و نحوه تعریف اخذ چنین مجوز هایی باید حتما در سطوح دسترسی قابل تعریف باشد.
عدم رعایت این جزییات و بسیاری از جزییات دیگر که ذکر آنها جنبه فنی دارد و از حوصله این نوشتار خارج است باعث
ایجاد امکان ورود اطالعات نادرست می شود.
-

با استفاده از تکنیکهایی نظیر  Validator, pop up , notification, message boxو غیره هم به کاربر جهت
نحوه ورود صحیح اطالعات آموزش دهید و هم از ورود اطالعات نادرست جلوگیری کنید.

-

اگر استاندارد خاصی را در سازمان خود پیاده سازی نموده اید ،به طور مثال  ، ISO 9001از طراح بخواهید تمام الزامات
آن را که برای شما مهم می باشند به شکل  Business Rulesدر برنامه شما بنگنجاند  ،به شکلی که وقتی سیستم به
شکل عادی در حال کار است معنی آن رعایت الزامات استاندارد مذکور باشد و سیستم همیشه در حال خود کنترلی قرار
داشته باشد.

-

دقت کنید هیچ اطالعات پایه ای بیش از یک بار وارد نشود و در بقیه موارد با استفاده از  jointهای بین جداول آنها
فراخوانی شوند .به طور مثال وقتی اطالعاتی مانند مشخصات کاالها در انبار موجود است و ما با بعضی از آنها در سیستم
نگهداری وتعمیرات کارداریم با گذاشتن یک فیلتر مناسب آن قسمت از داده ها را در سیستم نگهداری و تعمیرات صدا
بزنیم و دیگر نیازی به ثبت دوباره آنها نباشد.

-

امکان جستجوی هوشمند در فیلدها فراه شود تا وقتی بخشی از اسم یا کد وارد می شود موارد مرتبط فیلتر شده  ،مانند
آنچه در گوگل مشاهده می کنیم ،بیاید و انتخاب سریع صورت بگیرد.

-

بعضی از نمودارهای تحلیلی که برایمان ضروری می باشند را به شکل پیش فرض تعریف کنیم تا وقتی گزارشی از ان
شاخص یا هدف می گیریم به شکل اتوماتیک انحراف آن ،روند آن  ،مقایسه با شاخصهای مرتبط نشان داده شود و
براساس نتیجه سیستم پیامهایی را به شکل خود کار به ما ارائه دهد تا ما با معنی آنچه مشاهده می کنیم و ارتباط آن با
طرح کسب وکار بیشتر آشنا شویم.

-

برای هر میزان انحرافی الزم نیست محدودیتهای سخت گیرانه بگذاریم .این مساله باعث افزایش بوروکراسی و کندی
سیستم می شود .تلوارانسها را چند حالته با سناریوهای مختلف تعریف کنیم و در اینجا دقت کنیم که اختیاراتی که به
سطوح مختلف سازمانی می دهیم چگونه باشد که هم سیستم کند نشود و هم در عین حال با آنچه در طرح کسب وکار
تعریف کرده ایم همخوان باشد .باید دقت کنیم که سرعت و دقت در یک پایگاه داده ارتباط معکوسی با هم دارند .هر
چقدر بخواهیم دقت اطالعات ورودی و همچنین تلورانسهای تعریف شده را بسته تر بگیریم دقت را باال برده ایم ولی
سرعت اجرای سیستم کند می شود .در اینجا شاید یاداوری" اصل عدم قطعیت هایزنبرگ " خالی از لطف نباشد .این
اصل بیان می دارد که تعیین محل دقیق و سرعت یک الکترون به شکل هم زمان غیر ممکن است و اگر روی هر کدام
تمرکز کنیم دیگری با تقریب همر اه می شود .در بحث پایگاه داده هم وضع به همین شکل است .داشتن یک پایگاه داده
که هم سریع باشد و هم تلورانسهای آن بسیار بسته باشد در عمل غیر ممکن است و تمرکز روی هر کدام دیگری را دچار
خدشه می کند .در اینجا  ،اهمیت خاک خوردن و کاربلدی یک کنشگر کسب وکار خود را نشان می دهد که بتواند نقطه
بهینه این معادله را پیداکند و نسبتی از سرعت و دقت را رعایت نمایدکه بیشترین ارزش افزوده در کسب وکارش بدست
آید.

-

در ادامه با بحث ابزارهای آماری بیشتر آشنا خواهیم شد .می توان با استفاده از ابزارهای آماری مناسب و اطالعات موجود
پیش بین ی های معنی داری انجام داد که قدرت تصمیم گیری ما را افزایش می دهد و در مورد استفاده مناسب از منابعی
که در اختیار داریم به ما اطالعات معنی داری بدهد.توضیحات بیشتری در بحث ابزارهای آماری خواهد آمد.

م – حفظ ویرایش مختلف داده ها
درهر پایگاه داده ای اقداماتی نظیر پاک کردن و ویرایش اطالعات به شکل ناگزیر اتفاق می افتد .طراحی پایگاه داده می تواند
به شکلی باشد که اطالعات جدید به جای اطالعات قدیمی وارد پایگاه داده شوند یا به شکلی ویرایش شده در کنار آنها وجود
داشته باشند و هیچ اطالعاتی پاک نشود .طراحی پایگاه داده به شکلی که امکان  Versioningداشته باشد سخت تر است و
بازیابی اطالعات به شکل صحیح در چنین شکلی از پایگاه داده مشکل ترمی باشدو اکثر طراحان این قابلیت را به خوبی رعایت

نمی کنند در حالیکه بحث مهمی است و باید بدانیم که اگر دسترسی به ویرایش مختلف داده به شکلی هوشمند وجود داشته
باشد مطالعه و تحلیل آنها خود می تواند نوعی دانش سازمانی به ما بدهد که دربحث دانش سازمانی به آن خواهیم پرداخت.
در مدلهای جدید طراحی پایگاه داده نظیر  Share pointاین قابلیت به شکل  Defaultوجود دارد و سرفصلی مهم در
طراحی پایگاه داده می باشد .حتما باید در بعضی از حوزه ها ،از جمله داده های مربوط به طرح کسب وکار ،از طراح بخواهیم
که طراحی پایگاه داده را به شکلی انجام دهد که هیچ داده ای پاک نشود و هیچ داده ای روی داده قبلی ویرایش نشود.بلکه
حالتی وجود داشته باشد که مانند  Share pointبتوان اطالعات را به شکل ویرایش شده دسته بندی نمود .در مواقع عادی
از آخرین ویرایش استفاده نماییم و مواقعی که می خواهیم استراتژی های خود را تدوین نماییم در صورت نیاز بتوانیم به
ویرایش های مختلف یک داده دسترسی داشته باشیم.
کسانی که با بحث تضمین کیفیت و ابزارهای نظیر ) APQP(75),FMEA(76اشنایی دارند می دانند که نحوه صحیح و
معنی دار ویرایش اطالعات از چه اهمیت به سزایی در ایجاد محتوی مناسب برخوردارند و به ندرت در چنین رویکردهایی
اقدام به پاک کردن همیشگی اطالعاتی می شود.
ت -انتخاب نوع پایگاه داده و زبان برنامه نویسی
در انتخاب پایگاه داده ای که می خواهیم استفاده کنیم و زبان برنامه نویسی نکاتی است که باید مد نظر قرار گیرد .مهمترین مساله
بحث امنیت اطالعات است .خوشبختانه هم  SQL Serverو هم اوراکل از سطح امنیتی باالیی برخوردارند و با یک طراحی درست
می توانند از هر گونه دستبردی مصون بمانند .در حالیکه پایگاههایی نظیر  ACCESSاز چنین سطح امنیتی باالیی برخوردار
نیستند .در کسب و کارهای عادی که جنبه امنیتی خاصی ندارند از نظر نگارنده  ،حتی همین سطح امنیتی  Accessهم کفایت
می کند و نگارنده با سازمانهایی در مقایس چند صد نفری هم ارتباط داشته که از  Accessبه شکلی موفق استفاده می نموده اند.
موضوع دیگری که سازمانها با آن درگیر می باشند استفاده از  Serverهای فیزیکی در محل کارخانه و یا به شکل Web base
می باشد .واقعیت این است که مدلهای  Web baseبه مراتب امن تر می باشند و از تهدیدهای فیزیکی که اصوال سرورهای
فیزیکی را تهدید می کند در امان هستند .مساله مهم پهنای باند در اختیار می باشد که ممکن است برای سازمان ایجاد مشکل
کند و در مواقع ضروری نتواند از سرعت مناسب استفاده نمایند در حالیکه این مشکل برای سرورهای فیزیکی وجود ندارد و می
توان به شکلی اینترانتی از ان با سرعت باال استفاده نمود .عین سرویهای فیزیکی بحث کابل کشی و زیرساختهای  ITاست .در
مجموع با در نظر گرفتن جمیع شرایط سرورهای  Web baseارجحیت دارند و به ما امکان کار کردن به شکل ریموت را هم می
دهند.
مساله بعدی که باید مدنظر قرارگیرد حجم اطالعاتی است که با آن سرو کار داریم .اگر بخواهیم در مقیاسهای خیلی بزرگ کار
کنیم و مثال چند صد میلیون ثبت اطالعات داشته باشیم بهتر است از پایگاه داده اوراکل استفاده کنیم .اگر چند صد هزار ثبت
اطالعات داشته باشیم sql serverبهتر است .در مقایسهای کوچکتر حتی می تواند از  Accessهم استفاده نمود .این تصور عام
که اوراکل کال به  Accessارحجیت دارد تصوری غلط است و اگر یک پایگاه داده در  Accessخوب طراحی شود به مراتب بهتر از

پایگاهی اوراکلی اس ت که بد طراحی شده باشد .نگارنده حتی سازمانهایی در مقیاس بین المللی را از نزدیک دیده است که از اکسل
به عنوان پایگاه داده خود استفاده می کردند.
با توجه به اینکه بیشتر سیستمهایی که در ایران باآنها کار می کنیم براساس ویندوز می باشند Sql serverسازگاری بیشتری
نسبت به اوراکل دارد.
در مورد زبان برنامه نویسی ،ارجحیت خاصی نیست فقط باید توجه داشت که چون فرض بر این است که سازمان قصد ایجاد یک
پایگاه داده و برنامه مرتبط را برای خود دارد و قرار است  Sourceآن را هم در اختیار داشته باشد ،زبانهایی که براساس  .netمی
باشند ،نظیر  C#, Visual basicبیشتر توسط برنامه نویسان به کار گرفته می شوند و پیدا کردن کسی که با آنها کار کرده باشد
راحت تر است.
 -4جایگاه ابزارهای آماری در سیستم های خود انگیخته
نکته کلیدی این بحث ذات تصادفی محور ابزارهای آماری و سازگاری آن با سیستمهای خود انگیخته ،از جمله کسب وکار می باشد.
در این بخش قصد داریم ببینیم چگونه ماهیت تصادفی بازار ،که نوعی سیستم خود انگیخته می باشد و مفهوم آمار که براساس
تئوری احتماالت بدست آمده و براساس رویکردی تصادفی به موضوعات نگاه می کند با یکدیگر قابل تلفیق می باشند .مهمترین
خروجی این تلفیق کمک به توسعه تفکر مبتنی بر ریسک می باشد و به ما کمک می کند عدم قطعیت و ناشناخته هایمان را
تبدیل به ریسکهایی قابل محاسبه نماییم .از فصل دوم و سوم به یاد داریم که نگاه های جامع محور و علت و معلولی سازگاری
مناسبی با کسب و کار ندار ند و کال توسعه مدلهای اماری از ان جایی شروع شد که سیستمهای خود انگیخته بیشتر و بیشتر اهمیت
پیدا کردند و حتی در فیزیک هم که علمی کامال مبتنی بر شواهد می باشد جایگاه خود را پیدا نمودند.
به مرور که طرح کسب وکار و پایگاه داده مرتبط با آن توسعه پیدا می کند تعداد شاخصها و اهداف زیادتر می شود و ما ناگزیریم
جزییات آنها را بیش تر و بیشتر کنیم تا بتوانیم نتایج دقیق تری را بدست بیاوریم .در ابتدای کار شاید با  5شاخص و هدف بتوان
کار را شروع کرد ولی به مرور الزم است تعریف آنها را در سطوح مختلف سازمانی الیه بندی کنیم و هم از نظر تعداد و هم از نظر
سطوح سازمانی با رشد آنها مواجه می شویم.توصیه نگارنده این است که هر چند وقتی دست به "هرس کاری" کسب وکار خود
بزنیم و شاخصها و اهداف و فرمهایی که نیازمند آن نیستیم را کنار بگذاریم.بسیاری از شاخصها و اهداف در ابتدای کار و در مرحله
تاس یس کسب و کار برای ما مهم بودند و در مرحله بلوغ سازمانی ممکن است محاسبه و تحلیل آنها به کار نیاید .فرمها و گردش
کارهای زیادی وجود دارند که وقتی فردی ماهر و خبره کار را انجام می دهد نیازی به تکمیل آنها نیست و می توان آنها را حذف یا
بازنگری نمود .باید دقت کنیم که مجموع اهداف و شاخصهایی که اندازه می گیریم اگر بیش از حدود سی مورد باشد تحلیل و
تفسیر آنها کاری بسیار زمان بر خواهد بود.در چنین مواقعی هرس کاری را با دقت انجام دهیم تا دیتای بی ارزش را تولید و تحلیل
نکنیم .شاید به همین خاطر است که به پایگاه داده "بانک" اطالعات می گویند تا نشان دهند که اطالعات ارزشمند باید در آن قرار
داده شود .با این وجود حتی برای سی شاخص و هدف هم اگر بخواهیم تحلیل درستی انجام دهیم نیازمند ابزارهای آماری مناسب
می باشیم .مشکل اصلی کار وقتی است که بخواهیم پارامترهای موثر بر آنها را حد اقل در یک سطح بررسی کنیم .حتی اگر برای

هر شاخص و هدف حدود سه پارامتر و علت اثر گذار را بخواهیم تحلیل کنیم با حدود  90متغیر مختلف سر و کار داریم که با توجه
به ماهیت بازار دائما در حال تغییر می باشند.
قبال دیدیم که یکی از ویژگی های مهم سیستمهای خود انگیخته  ،از جمله مکانیزمهای حاکم بر بازار ،تنوع و تغییر مداوم
پارامترهای موثر بر سیستم می باشند .وقتی تعداد پارامترها موثر بر کسب و کار ما و تغییرات آنها زیاد می شود نگاه کردن به
نتایج از زاویه علت و معلولی چیزی به دانسته های ما اضافه نمی کند .در چنین مواقعی بهتر است از دیدگاه تصادفی به موضوع
نگاه کنیم و مسائل را حاصل تصادف بدانیم نه سلسله علت ها .این دیدگاه حتی در فیزیک هم ،که کمیتهای قابل اندازه گیری
دقیق بر ان حاکم است ،وجود دارد و در مقیاس اتمها فقط می توان تصادفی به موضوعات نگاه کرد .در کسب و کار و مکانیزم بازار
هم رویکرد تصادفی به کار می اید .وقتی صحبت از رویکرد تصادفی می شود تنها ابزاری که برای تحلیل داریم امار و احتمال است
ودانستن ابزارهای اماری و منطق تحلیلی انها بسیار به ما کمک می کند .در علم امار و احتمال ماحدود  10توزیع اماری مواجه می
شویم که هر پدیده تصا دفی در جهان حتما از یکی از این توزیعهای اماری تبعیت می کند .معروفترین انها توزیع نرمال است که
اتفاقا در شرایط کسب و کار به ندرت اتفاق می افتد .با دانستن این توزیعهای اماری و درک رفتار متغیر تصادفی که بر ان موضوع
حاکم است می توانیم در مورد احتمال  ،پراکندگی و میانگین متغیر مذکور پیش بینی های خوبی انجام دهیم که مبنای تصمیم
گیری ما باشد .مونتگومری( ) 73به شکلی دقیق و دسته بندی شده اقدام به معرفی این ابزارهای آماری نموده است که خواندن آن
به همه مدیران و مهندسان توصیه می شود .بنبو و کوبیاک ()25هم در کتاب شش سیگمای خود به خوبی به معرفی این ابزارهای
اماری پرداخته اند .اگر خواننده خیلی به مباحث ریاضی عالقه ای ندارد می تواند از هند بوک مناسبی به نام Tool
) navigator(74که توسط والتر میکاالسکی ارائه شده است استفاده نماید .در این هند بوک جامع ،برای هر ابزار آماری مناسب
یک توضیح ساده و قابل فهم به همراه یک مثال عملی با توضیحات کافی ارائه شده است و در  222سرفصل کلیه ابزارهای آماری
که یک کنشگر حوزه کسب و کار یا یک مهندس با آن سر وکار دارد را به شکلی بسیار قابل فهم ارائه داده است.
 4-1تلفیق شش سیگما و بانکهای اطالعاتی
چرا استفاده هم زمان از این دو تکنیک مهم است؟ جواب در ماهیت سیستمهای خود انگیخته است .تصادفی بودن موضوع کسب و
کار با نگاه آماری ،مخصوصا شش سیگما که مدل اماری توسعه یافته ای است ،قابل درک است و از طرفی تغییرات مداوم و بیش از
اندازه در پارامترها در سیستم های خود انگیخته ایجاب می کند که اطالعاتی که برای مطالعات اماری الزم است در یک پایگاه داده
نگهداری و به روز اوری شوند تا بتوان از امکاناتی که آنها به ما می دهند تا جای ممکن تغییرات را به صورت به روز مدون نماییم.
الگوریمتها به کمک ما می آیند و به شکلی که آنها را تعریف نموده ایم به شکل مداوم و خستگی ناپذیر تحلیلهای به روز و حتی به
لحظه به ما می دهند تا ما هم ریسکها را کشف کنیم و هم با مشاهده روند تغییرات آنها بتوانیم کم اشتباه ترین تصمیمات را
بگیریم.
رویکرد نتیجه محور و استفاده قوی از ابزارهای اماری در شش سیگما از یک طرف و همچنین چاالکی بانکهای اطالعاتی برای
تامین اطالعات دقیق جهت محاسبه شاخصها و اهداف ازطرف دیگر ما را به این نتیجه می رساند که اگر برای تامین اطالعات بروز و
طبقه بندی شده از بانک اطالعاتی استفاده کنیم و اگر برای تحلیل نتایج بدست امده از تحلیل شاخصها از شش سیگما بهره ببریم

می توانیم در فاز درک بازار چیزهایی را یاد بگیریم که قبال نمی دانستیم و این دانسته ها بسیار زود گذر است و به زودی اگر مورد
استفاده قرار نگیرند بیات می شوند .در فصل یک دیدیم که رویکرد شش سیگما همخوانی مناسبی با تفکر مبتنی بر سیستمهای
خود ا نگیخته دارد.امکان پردازش سریع و لحظه به لحظه بانکهای اطالعاتی از یک طرف و نگاه نتیجه محور همراه با دیدگاه تصادفی
 ،و نه علت و معلولی ،ناشی از شش سیگما از طرف دیگر به ما این امکان را می دهد تا با تلفیق آنها بازار و حتی محیط داخلی
سازمان را آنگونه که هست ببینیم و نه آنگونه که تصور می کنیم.
به طور مثال می توانیم با استفاده از سوابق خرابی ماشین االت و توزیع اماری وی بول  ،دوره های سرویس ماشین آالت را به شکل
بهینه ای برنامه ریزی کرد .براساس سوابق خرید اقالم می توانیم نقطه سفارش کاالها را به شکل دینامیک تعریف کنیم و براساس
نتایج آن موجودی اقالم در انبارها را به شکل بهینه مدیریت کنیم  ،به شکلی که هم خواب سرمایه به حد اقل برسد وهم انحراف از
سفارشات بهینه باشد .در حوزه ارتباطات با مشتری می توان سیستمی اتوماتیک برای ارسال پیامهای دسته بندی شده برای
مشتریان مختلف طراح ی نمود که بازخورهای دریافتی را به شکل معنی داری دسته بندی نماید و بازارهایی که جذاب تر هستند را
به ما نشان دهد .اگر سیستم توزیع محصول داریم می توانیم همین کار را براساس نرخ فروش محصوالت مختلف در مناطق
جغرافیایی مختلف انجام دهیم و به نتایج غیر قابل پیش بینی دست پیداکنیم .نگارنده این سطور در چند پروژه تحلیل آماری نتایج
براساس پایگاه داده شرکت داشته و همیشه  ،تاکید می کنیم همیشه ،نتیجه بدست آمده با آنچه در تصورات صاحب کسب و کار
بود تفاوت معنی داری داشت.
از راههای دیگری که برای استفاده مفید از ابزارهای آماری هست  ،رسم نمودارهای همبستگی بین روندهای مشاهده شده بین
شاخصهای مختلف می باشد .در این روش می توانیم به توابعی دست پیدا کنیم که بفهمیم براساس تغییرات یک شاخص یا هدف ،
سایر اهداف و شاخصها به چه شکلی تغییر می کنند .چنین توابعی به ما قدرت اندازه شناسی ،که در فصول مختلف به آن پرداختیم
 ،می دهند و به ما کمک می کنند وقتی بخواهیم تصمیمی براساس چند پارامتر بگیریم حدود بهینه آن را پیدا کنیم و اندازه
شناسی بهتری داشته باشیم .اگر تابعیت این پارامترها خطی باشند که کارساده است ولی اگر توابعی غیر خطی بدست آیند می
توانیم با ا بزارهای ریاضی ،نظیر مشتق گیری  ،نقطه بهینه را پیدا کنیم .در عمده موارد نیازی به ابزارهای ریاضی پیچیده نیست و
خود روند پارامترها از یک طرف و محدودیتهایی که ما در دنیای واقعی داریم از طرف دیگر  ،نقطه بهینه را مشخص می کنند.
کمک مهمی که بانکهای اطالعاتی به ما می کنند امکان به روز اوری سریع و در لحظه این توابع و پارامترها می باشد .از فصل دوم
به یاد داریم که درک ما از بازار براساس مدل سیستمهای خود انگیخته درکی داینامیک و دائما در حال تغییر است .اگر بخواهیم
این توابع و وابستگی های متغیرهای مختلف را بدون استفاده از بانکهای اطالعاتی انجام دهیم شاید در یک ماه ناگزیر باشیم بیش
از صد بار آنها را ویرایش کنیم  ،که عمال ممکن نیست ولی با کمک بانکهای اطالعاتی اگر یک بار این توابع را برای برنامه تعریف
کنیم می توانیم به شکل لحظه ای آنها را براساس تغییراتی که در داده های پایگاه ایجاد می شود مورد به روز اوری قرار دهیم و
این بهترین نوع تلفیق دانش آماری از یک طرف و پایگاه داده از طرف دیگر می باشد .امروزه بسیاری از کسانی که در حوزه بورس
فعال می باشند از همین ابزارها برای خرید و فروش سهام خود استفاده می کنند و با تحلیل لحظه ای اطالعات دریافتی از بازار
سهام و محاسبه شاخصهای مربوطه اقدام به خرید و فروش می کنند .معادل همین کار را ما باید برای کسب و کار خود انجام دهیم
و با افزایش آگاهی و قدرت تصمیم گیری خود به شکلی صحیح تر با بازار تعامل نماییم.

در بسیاری ازموارد این نتایج با آنچه استراتژی های انتخابی ما بوده و یا حدود پذیرش شاخصها و اهداف تضاد پیدا می کند و ما
باید بالفاصله طرح کسب وکار خود را به روز اوری نماییم .تجربه نگارنده نشان می دهد که بازنگری فصلی طرح کسب و کار می
تواند مناسب باشد .اگر بخواهیم به شکلی ماهیانه و یا کمتر اقدام به بازنگری طرح کسب و کار نماییم هیچ اقدامی به سر انجام نمی
رسد و همیشه مجبوریم برنامه های نیمه کاره را رها کنیم و برنامه ای جدید را شروع کنیم ،که این کار اتالف منابع قابل توجهی
ایجاد میکند .ازطرفی اگر بخواهیم طرح کسب و کار را به شکل سالیانه بازنگری کنیم  ،اطالعات و تحلیل های ما اصطالحا" بیات"
می شوند و کارایی خود را ازدست می دهند .یک نکته دیگر که باید مدنظر داشت این است که چون با یک سری تحلیل های
آماری براساس مدلهای تصادفی مواجهیم اگر بخواهیم واکنشی عمل کنیم و براساس هر نتیجه ای تصمیم گیری کنیم بسیاری از
تصمیمات ما انعکاسی و در بسیاری ازموارد متضاد خواهد شد ولی اگر سه ماه صبر کنیم و روندها را زیر نظر بگیریم از دل همین
نتایج تصادفی به روندهایی می رسیم که برای ما معنی دارخواهند بود و این روندهای سه ماهه هر چند براساس اطالعات تصادفی
بدست آمده اند ولی براساس مدل سیستم های خود انگیخته ،مانند بحث شکل گیری راهها یا زبان مکالمه که در فصل دو به آنها
پرداختیم ،شکلی معنی دار پیدا می کنند که می توانیم براساس معانی استخراجی از آنها استراتژی های اینده خود را ترسیم کنیم.
چنین راهی را نگارنده طی بیست سال گذشته تجربه کرده و راهی است که رهرو می خواهد .شهامت پذیرفتن نتایج از یک طرف و
اراده ایجاد تغییرات در خود و کسب و کارمان از طرف دیگر کار ساده ای نیست و حتی اگر بیست درصد هم موفق به انجام آن
شویم ،بیش از آن واقعا دشوار است ،تاثیرات آن بر کسب وکار ما در مقایسه با کسانی که این روش را انتخاب نکرده اند بسیار
شگرف خواهد بود .در ادامه بحث به موضوع دانش سازمانی خواهیم پرداخت و خواهیم دید که چنین طرح کسب و کار هوشمندی
مهمترین دانشی است که یک کنشگر حوزه کسب و کار می تواند در اختیار داشته باشد .چیزی که خاص کسب و کار اوست و در
هیچ کتاب و مقاله و نصحیت بزرگانی قابل یافتن نیست .قبال در ارتباط با تفکر مبتنی بر ریسک و اینکه ریسک نوعی عدم قطعیت
قابل اندازه گیری شده است صحبت کردیم .در اینجا مشاهده می کنیم که چنین رویکردی در استفاده تلفیقی از بانکهای اطالعاتی
و ابزارهای اماری چگونه می تواند عدم قطعیت حاکم بر محیط داخلی وخارجی را به چیزی قابل محاسبه از جنس ریسک تبدیل
کند .وقتی براساس مقایسه نتایج روندهای شاخصها و اهداف و براساس مدل سیستمهای خود انگیخته ،به روندهایی می رسیم که
وجود دارند ولی خالقی ندارند این روندها به ما امکان محاسباتی آماری و احتمالی می دهد که هر چند قطعی نیستند ولی مطمئن
ترین ابزاری هستند که ما در اختیار داریم.
 -5دانش سازمانی از دیدگاه سیستم های خود انگیخته
در ارتباط با موضوع دانش سازمانی کتابها و مقاالت ارزشمندی به چاپ رسیده است که خواننده محترم میتواند جهت آشنایی با
بحث آنها را مطالعه نماید .شاید بتوان گفت این بحث در ادامه بحث سازمانهای یادگیرنده است که پیتر سنگه( )43مطرح نمود.
چیزی که به شکل عمده مد نظر نگارنده می باشد نگاه کردن به موضوع دانش سازمانی از منظر سیستمهای خود انگیخته می باشد.
این نوشتار در پی ارائه تعریفی از دانش سازمانی است که به کار چنین سیستمهایی بیاید و ماهیت تصادفی و تغییرات مداوم ان را
بتواند پوشش دهد.

امروزه در کشور ما بحث سازمانهای دانش بنیان به شکلی جدی مطرح شده اند و نگارنده با شرکتهایی از این نوع در ارتباط کاری
می باشد که کارهای ارزشمند و بدیعی را براساس ایجاد و مدیریت دانش سازمانی انجام داده اند و بحث آنها از حوصله این نوشتار
خارج است.
چه از نوع شرکتهای دانش محور باشیم و چه یک کنشگر عادی کسب و کار که محصوالتی کامال عادی را ارائه می دهد ،نوعی از
دانش سازمانی وجود دارد که برای رشد کسب و کار ما ضروری است و ما باید نحوه تولید ،مدون نمودن و استفاده از آن را یاد
بگیریم .این سیستم یادگیری از ملزومات مهم سیستم های خود انگیخته  ،از جمله کسب و کار می باشد و اگر ما بتوانیم دانش
مرتبط با درک بازار ،رقبا و قیمت و کیفیت را به شکلی که در سیستم های خود انگیخته مد نظر است را به شکل مناسب ایجاد و
به روز اوری نماییم این امر قدرت تصمیم گیری ما را در مواقعی که پارامترهای موثر بر تصمیم زیاد و حتی متناقض می باشند
راحت تر می کند.
این نوشتار به دنبال تکرار آنچه در حوزه مدیریت دانش و دانش سازمانی به شکلی آکادمیک مطرح شده است نیست .نگارنده تالش
دارد نسخه ای عملی و شدنی براساس تجربه های خود ارائه دهد که همه سازمانها  ،با هر سطحی از کیفیت و توان رقابتی ،بتوانند
از آن ایده بگیرند و براساس آن روش اجرایی مدونی در سازمان خود ایجاد و برقرار نمایند که براساس اجرای آن دانش سازمانی به
شکلی مناسب در کلیه سطوح سازمانی مدون شده و به کار گرفته شود .با توجه به تاکید اصلی این نوشتار بر موضوع کسب و کار از
دیدگاه سیستم های خود انگیخته  ،بحث دانش سازمانی بیشتر براین اساس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بدیهی است در سایر
حوزه ها از جمله فنی مهندسی ،تولید وبرنامه ریزی و غیره هم می توان از این ایده استفاده نمود.
 -5-1تعیین اینکه دانستن چه چیزهایی کلیدی است
در مرحله ای هستیم که یک طرح کسب وکار مدون و یک پایگاه داده متصل به آن وجود دارد و میخواهیم براساس اطالعات
موجود در آنها دانشی ایجاد نماییم که در تصمیمات مدیریتی به ما کمک کند .می توان دانش سازمانی مرتبط با طرح کسب وکار
را در سطوح مختلفی ایجاد و مورد استفاده قرار داد .در ادامه سطوح مختلف تولید دانش سازمانی و نحوه استفاده از آنها مورد
بررسی قرار گرفته است.
-

سطح اول :تبدیل  Dataبه Information

در سطح اول دانش سازمانی  ،بخشی از  Dataموجود در سازمان را تبدیل به  Informationنموده ایم و همین کار تبدیل
 Dataبه  Informationمهمترین قدم در تولید دانش سازمانی است Information .نوعی  Dataطبقه بندی شده است که
اگر مطابق آنچه در بحث پایگاه داده مطرح شد به شکلی هوشمندانه طبقه بندی شود می تواند مهمترین منبع دانش سازمانی
باشد.
حتی استقرار یک سیستم نرم افزاری انبار که دارای نقطه سفارش ،موجود کاال و مقایسه آنها با هم می باشد نوعی دانش سازمانی
است که به ما کمک می کند موجود اقالم خود را براساس یک مبنا همیشه کنترل نماییم تا از توقفات تولید خود جلوگیری نماییم.

چیزی که در این سطح اهمیت دارد رعایت نکات مطرح شده در بحث بانک های اطالعاتی است به گونه ای که از صحت ،دقت و به
روز بودن اطالعات اطمینان داشته باشیم .در همان مثال سیستم انبار ،خطای رایجی در شرکتها اتفاق می افتد که جهت تسریع در
انجام کار ابتدا کاالها را بین انبار ،تولید ومشتری مبادله می کنند و به صورت هفتگی اطالعات انبار را به روز می کنند .ناگفته
پیداست که چنین سیستمی نمی تواند اطالعات صحیح و دقیق از موجودی اقالم را در زمان صحیح به ما اعالم نماید.
-

سطح دوم :شاخصها و اهداف و ارتباط آنها با تصمیمات اتخاذ شده

سطح دوم دانش سازمانی که از اهمیت باالتری برخودار می باشد ولی براساس سطح اول بنا شده است شاخصها و اهداف کلیدی
می باشند که به شکل به روز می توانیم وضعیت آنها را در زمان حال و همچنین روند آنها را در طی یک دوره زمانی بررسی کنیم و
از مقایسه آنها با هم از یک طرف و همچنین بررسی اثربخشی استراتژی ها براساس نتایج بدست آمده از طرف دیگر به دانشی
ارزشمند دست یابیم و بدانیم کدام تصمیم ها و استراتژی ها در عمل منجر به نتایج اثربخش تری شده اند.
برای استفاده از این دانش سازمانی به این شکل عمل می کنیم :هر زمان که خواستیم تصمیمی بگیریم با یک جستجوی ساده در
طرح کسب و کار خود می بینیم قبال آن تصمیم یا تصمیمات مشابه را گرفته ایم یا نه و وقتی آن تصمیم یا استراتژی را پیدا کردیم
مشخص می کنیم که آن تصمیم در چه دوره زمانی اتخاذ شده بود و برای آن دوره زمانی شاخصها و اهداف مرتبط را از جهت
روندی که داشته اند بررسی می کنیم.این بررسی ساده و سریع معیارهایی را برای ما مشخص می کند که بسیار در تصمیم فعلی ما
اثرگذار خواهند بود .البته ناگفته پیداست که این کار یک کار اتوماتیک که توسط یک برنامه قابل انجام دادن باشد نیست و حتما
وجود یک کنشگر وارد به حوزه کسب وکار در انجام این کار و تحلیل نتایج ضروری است .در فصول دوم و سوم دیدیم که عمل و
اثر در سیستم های خود انگیخته کامال حالتی تصادفی دارند واینگونه نیست که عمل یکسان در زمانها و مکان های مختلف به
نتیجه یکسان منجر شود با این و جود حتی از دیدگاه تصادفی مشاهده این روندها به ما خط فکری و ایده های جدیدی می دهد که
در کنار تجارب مدیریتی می تواند راهنمای خوبی برای تصمیمات اینده باشد.
-

سطح سوم :بازنگری معیارهاو قواعد به شکل خود بنیاد

در هر سیستمی  ،شروطی را تعریف می کنیم که اگر اتفاق افتادند سیستم به شکلی که تعریف کرده ایم عمل کند .مثال اگر
موجودی کاال به نقطه سفارش رسید به شکل اتوماتیک درخواست خرید صادر شود.براساس تعریفی که از سیستم های خود
انگیخته داریم می توانیم در این موارد این معیارها را به شکلی داینامیک و هوشمند تعریف کنیم که نقطه سفارش تعریف
شده به شکل ثابت نباشد و براساس میزان افزایش یا کاهش نرخ تولید و سفارشات تغییر کند .به طور مثال می توان این گونه
برای سیستم تعریف نمود که میزان نرخ مصرف مواد را براساس سفارشات انجام شده و سفارشات پیش بینی شده و همچنین
زمان واقعی تامین مواد را براساس چند خرید آخر محاسبه کند وبا مقایسه آنها ،به شکلی که برای آن تعریف می
کنیم) (Business Rulesو ضرایب اطمینان مختلفی براساس میزان کلیدی بودن آنها ،نقطه سفارش را محاسبه کند و در
دوره های زمانی یک ماهه مورد بازنگری قرار دهد.در این حالت نقطه سفارشی واقعی که براساس میزان واقعی مصرف در خط
تولید و میزان واقعی زمان تامین می باشدرا در اختیار داریم که از یک عدد ثابت به مراتب کارایی بیشتری دارد.

اگر بخواهیم از اطالعات فوق به شکل دانش سازمانی استفاده نماییم می توانیم در بحث بودجه ریزی مربوط به سال آینده از
مشاهده روند تغییرات نقطه سفارش براساس نرخ تولید اطالعات دقیقی برای براورد منابع به دست آوریم .در بازارهای رقابتی
که بحث قیمت و حاشیه سود بسیار تلوانسهای بسته ای دارند و اندکی کاهش یا افزایش قیمت می تواند به برنده شدن در
رقابت منجر شود  ،چنین اطالعاتی بسیار حیاتی می باشند و بدون آنها یا باید دنباله روی محض بازار شویم یابه شکلی
انعکاسی و براساس کنش سایر کنشگران واکنش نشان دهیم  ،که هر دوی آنها ما را از اهداف و استراتژی هایی که داریم دور
می کند.
-

سطح چهارم -دانش فنی مرتبط با محصول و مشتریان
در سه سطح قبلی در ارتباط با دانش سازمانی مرتبط با طرح کسب و کار صحبت شد .عالوه بر آنها  ،سازمان نیازمند یک
پایگاه داده مناسب برای نگهداری از دانش سازمانی می باشد.
در حوزه محصول و خدمات ،که مهمترین بحث در حوزه دانش سازمانی می باشد الزم است سازمان کلیه اطالعات فنی
مرتبط با محصول خود را به شکلی مناسب و با امکان قابلیت جستجوی پیشرفته مدون نماید .یک روش ساده اپلود کردن
مستندات فنی مرتبط با محصول و تهیه لیستی از آنها می باشد که به صورت هایپر لینک یا سایر روشها امکان یافتن هر
فایل را فراهم می کند .این روش ابتدایی کارایی مناسبی ندارد و در مواقعی که حجم مستندات و تشابهات اسمی آنها
زیاد است زمان زیادی صرف دستیابی به مستندات می شود .راه مناسب تر استفاده از مدلهای مناسب شناخته شده ،
نظیر ( APQP(75),FMEA)76و طراحی یک پایگاه داده مناسب براساس این مدلها می باشد .در مثال یک نحوه
صحیح طراحی پایگاه داده براساس یکی از مدلهای مذکور و مزایای آن توضیح داده شده است.
مثال یک -چگونه یک پایگاه داده برای مدون نمودن اطالعات فنی محصول طراحی نماییم که هم به عنوان
دانش سازمانی عمل کند و هم امکان اتصال به سایر سطوح دانش سازمانی را داشته باشد.
اگر به روش مرسوم بخواهیم عمل نماییم باید کلیه مدارک فنی  ،شامل نقشه ها ،طرح های کنترلی،
دستورالعملها و غیره را در یک جدول که شامل نام و کد مدرک و همچنین خود فایل پیوست می باشد اپلود
کنیم و امکان جستجوی هر مدرک را هم در ان فراهم کنیم(شکل )1
اگر از این روش استفاده نماییم  ،پایگاه داده هیچ تفاوتی با یک فایل اکسل نمی کند و در واقع از
هوشمندی های بانک اطالعاتی حد اقل استفاده رانموده ایم.
راه صحیح تر که به بحث دانش سازمانی هم مرتبط است این است که محصوالت را به شکل تیپ بندی
شده تقسیم نماییم وبرای هر تیپ محصول ابتدا مراحل عملیات  ،از ورود مواد اولیه تا تشکل محصول
نهایی ،را تعریف نماییم .سپس کلیه مشخصات محصول و فرایند مرتبط با هر تیپ محصول تدوین کنیم و
سپس این مشخصات را به هر عملیات مرتبط نماییم .توجه کنید که تا اینجا صحبت از هر محصول به تفکیک
نیست .سپس به هر محصول عملیات های مرتبط را متصل نماییم و به این ترتیب کنترلهای متصل به آن
عملیات هم به شکل اتوماتیک به محصول مورد نظر متصل می شود .در نهایت باید این امکان را فراهم اوریم
که اگر محصولی مشخصه ای خاص داشت یا در یک مشخصه بعضی پارامترها متفاوت از سایر محصوالت
هم تیپ بودند امکان ویرایش فراهم شود .در این ساختار می توان کلیه فرمهای کنترل کیفیت را براساس
طرح های کنترلی تهیه شده تهیه نمود و با ویرایش هر کدام از طرح های کنترلی  ،فرمهای کنترل کیفیت
هم به شکل اتوماتیک ویرای ش می شود .از طرفی می توان براساس شکایات مشتری  ،حاالت خرابی
محصول را طبقه بندی نمود و هر حالت خرابی را به یک یا چند مشخصه محصول مرتبط کرد .با اینکار بعد از
هر بار برگشتی و انجام اقدامات اصالحی مشخصه های محصول مرتبط به شکل هم زمان ویرایش می
شوند و در کنترله ای بعدی به شکل اتوماتیک لحاظ می شوند .می توان باز هم پیش تر رفت و مشخصه
های فرایندی تعریف شده را به سرویسها و تعمیرات دوره ای متصل نمود .همچنین می توان بین حاالت

خرابی محصول که از سوابق برگشتی از مشتری ایجاد می شوند و مشخصه های محصول که به تامین
کنندگان مر بوط می باشند اتصال ایجاد نمود و در کنترلهای ورودی کنترل های الزم را لحاظ نمود.
بانک اطالعات فوق باید به شکلی طراحی شود که امکان ویرایش اطالعات وجود داشته باشد و هیچ داده
ای روی داده قبلی ثبت نشود .به این ترتیب اگر بخواهیم روند تکاملی محصول را براساس ویرایش هایی که
در سوابق آن است مشاهده کنیم می توانیم بامراجعه به ویرایش های مختلف هر فرم و مقایسه تغییرات
آن با ویرایش قبلی از دانش سازمانی مناسبی برخوردار شویم.
برای نمونه به فرم طرح کنترل که در شکل  15نشان داده شده است توجه کنید.

شکل  – 15نمونه ای از طرح کنترل براساس الزامات APQP
این فرم برای هر محصول به تفکیک پر می شود و اطالعات کنترلی برای هر مرحله از تولید را شامل می
شود .اگر بخواهیم فرمهای تکمیل شده طرح کنترل را به شکل صرفا اپلود در یک بانک اطالعاتی قراردهیم
در حوزه دانش سازمانی کار مهمی انجام نداده ایم.
در شکل زیر مراحل تهیه یک بانک اطالعاتی که بتواند اطالعات مندرج در طرح کنترل را به نحو مناسبی
تبدیل به دانش سازمانی نماید نشان داده شده است:
قدم اول :مطابق شکل  16کلیه مراحل عملیات در سازمان را تعریف می کنیم:

شکل  -16تعریف مراحل عملیات در یک پایگاه داده
باید توجه داشت که در این مرحله کلیه علمیاتهای تولید را که در شرکت انجام می شود ثبت می کنیم و عالوه بر
آنها ورود مواد اولیه به درون سازمان را هم به عنوان یک عملیات ثبت می کنیم.
قدم دوم :تعریف اطالعات کنترلی
مطابق آنچه در شکل  17نشان داده شده است باید یک جدول ایجاد کنیم که کلیه کنترلهای موجود در سازمان را در
آن ثبت کنیم.

شکل  -17تعریف اطالعات کنترلی در یک پایگاه داده
این کنترلها شامل کلیه کنترلهای محصول و فرایند ،ازمرحله ورود مواد اولیه تا محصول نهایی راشامل می شود و باید
کنترلهایی که برای محصول الزامی است ولی در خارج از سازمان انجام می شود را هم ثبت کنیم .نکته قابل توجه
در این جا این است که بعضی از کنترلها هستند که مشابه می باشند ولی حدود پذیرش آنها با همدیگر متفاوت
است.به طور مثال اندازه گیری طول یک قطعه به عنوان یک مشخصه تعریف شده است ولی برای قطعات متفاوت
اندازه طول متفاوت است .در این حالت نیازی نیست که همه آنها را تعریف کنیم بلکه یکی از آنها را تعریف می کنیم
و در مرحله چهارم فقط حدود پذیرش آن را ویرایش می کنیم.
قدم سوم:تعریف کنترلهای مرتبط با هر عملیات
در این مرحله احتیاج به یک جدول داریم که در آن بتوانیم برای هر عملیاتی که در مرحله یک تعریف کردیم کنترلهای
مرتبط را از جدول مربوط به قدم دوم لینک نماییم .در اینجا ممکن است عملیاتی برای دو محصول مشابه باشد ولی
کنترلهای آنها با هم یکسان نباشد در این صورت کلی ترین حالت ممکن را برای هر عملیات تعریف می کنیم و سپس
در قدم چهارم کنترلهای اضافه را برای سایر عملیات های تولید حذف یا ویرایش می کنیم.

شکل  -18تعریف کنترلهای مرتبط با هر عملیات
قدم چهارم :تعریف طرح کنترل برای هر محصول
دقت کنید که تا اینجا صحبت از یک محصول خاص نبود و تعریف اطالعات به صورت کلی انجام شده بود .حال اگر در
اینجا جدولی ایجاد کنیم که اطالعات هر محصول را از پایگاه داده انبار بگیرد و عملیات کنترلهای تعریف شده در قدم
سوم را به ان لینک نماییم می توانیم مطابق شکل 19برای هر محصول عملیات های مرتبط و کنترلهای هر عملیات را
تعریف نماییم.

شکل  -19تعریف طرح کنترل هر محصول
این روش مزایای بیشماری به روش ساده اپلود کردن فرمهای پر شده طرح کنترل دارد .اوال در بسیاری از سازمانها
تعداد محصوالت مشابه زیاد است .به طور مثال در سازمانی بیش از  700نوع قطعه مشابه پرسکاری تولید می شود
که مراحل تولید انها مشابه است ولی بعضی از مشخصات انها باهم متفاوت است .در اینحالت با یک بار تعریف کردن
مشخصات کنترل و عملیات برای هر تیپ محصول ،و نه هر محصول ،به سرعت طرح کنترل سایر محصوالت هم تیپ
ان هم تهیه می شود در حالی که در روش اپلود کردن باید هفتصد بار عملیات اپلود را انجام دهیم.
ثانیا در حالتی که فرم طرح کنترل را اپلود می کنیم اگر بخواهیم از اطالعات درون ان در سایر فرمهای مرتبط  ،مانند
فرم های بازرسی حین تولید استفاده نماییم باید با هر بار تغییر در محتوی طرح کنترل ویرایش جدید را دوباره اپلود
کنیم و فرمهای بازرسی ما نمی توانند از آنها چیزی بخوانند در حالیکه در روش توضیح داده فوق می توان مطابق
شکل  20کلیه اطالعات مورد نیاز فرمهای بازرسی را از هر طرح کنترل به سادگی خواند و در مواردی که طرح کنترل
ویرایش می شود فرمهای مذکور هم بالفاصله بازنگری می شوندو از خطای انسانی و کار ستادی اضافه جلوگیری
می شود .تجربه نگارنده نشان می دهد که در حالت عادی چنین بانک اطالعاتی حجم کار ستادی در سازمان را
نسبت به روش مرسوم کاغذی تا هشتاد درصد کاهش می دهد و عالوه بر آن باتوجه به اینکه امکان ورود اطالعات
ناصحیح را می توان با استفاده از روشهای مخلتف در بانک اطالعاتی گرفت نگرانی از صحت اطالعات وارد شده به
حد اقل می رسد .از منظر دانش سازمانی وقتی ویرایش های مختلف از طرح های کنترلی هرمحصول را در بانک
داشته باشیم می توانیم هنگامی که میخواهیم تغییری در محصول بدهیم با یک جستجوی ساده ببینیم که در
ویرایشهای قبلی چه اتفاقی افتاده است و از تکرار انها خود داری نماییم.

شکل  -20استفاده از اطالعات موجود در طرح کنترل برای فرمهای بازرسی حین تولید
در حوزه فروش می توانیم نوعی سیستم  CRMایجاد نماییم که براساس هر محصول ،منطقه جغرافیایی ،مبالغ قرارداد و
روند فروش و رضایت مشتریان بتوانیم به شکل دقیق استراتژی فروش تعریف کنیم و بدانیم در هر حوزه محصول و برای
هر نوع مشتری از چه شیوه ای باید استفاده نمود.
این توضیحات از این بابت برای یک کنشگر کسب و کار مهم است که بداند وقتی از یک طراح و برنامه نویس یا مشاور
می خواهد که دانش سازمانی او را مدون نماید دقیقا باید چگونه از او این درخواست را نماید و چگونه متوجه شود که
چیزی که به او ارائه شده است واجد کیفیت الزم در حوزه دانش سازمانی می باشد.
مثال دو :یک روش اجرایی برای دانش سازمانی که بتواند نیازمندیهای مطرح شده در این فصل را به شکل حد اقلی
براورده نماید ارائه دهید.
علت اینکه بحث حد اقلی مطرح شده است این است که الزامات فنی زیادی در مورد نحوه تهیه یک روش اجرایی
کامل وجود دارد که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار خارج است ولی نمونه ای که ارائه شده است می تواند
خواننده را با چارچوب کلی بحث آشنا نماید.
عنون مدرک :روش اجرایی مدیریت دانش سازمانی
 -1هدف
مدون نمودن دانش سازمانی در کلیه فعالیت های مرتبط با فرایندهای سازمان به شکلی که دانش حاصل از
یادگیری و تجربه پرسنل بتواند به نحو مطلوب در اختیار سایر پرسنل سازمان قرار گیرد و سازمان به سمت
یادگیرنده گی بیشتر حرکت نماید.

 )2دامنه عملكرد:
کلیه فرایندهای سازمان مشمول اجرای این رویه می باشند.
)3مسئولیت :
 ) 3-1مالکان فرایند وظیفه نظارت بر حسن اجرای این رویه توسط خود و افراد ذیرربط در فراینرد مرورد نظرر را بعهرده
دارند
)3-2کلیه پرسنل سازمان موظف به همکاری با مالکان فرایند جهت اجرای اثربخش این فرایند می باشند
 ) 3-3نماینده مدیریت وظیفه هماهنگی با مالکان فرایند و نظارت بر حسن اجرای این رویه را بعهده دارد
)4تعاريف واصطالحات و عالئم :
کلیه تعاریف و اصطالحات به کار رفته در این روش اجرایی مطابق اسرتاندارد IATF 16949:2016و اسرتاندارد ISO
 9001:2015می باشد.
 -5مراجع ذیربط
(IATF 16949:2016 )1-5الزامات خاص صنعت خودروسازی)
ISO 9001:2015 )5-2
)6روش اجرا:
فرایند یادگیری در دو حوزه عمومی و تخصصی قابل انجام است .در حوزه عمومی کلیره فراینردها مطرابق انچره در
بند  1-6توضیح داده شده است اقدام به یادگیری از نتایج بدست امده از تحلیل شاخصرها و فراینردها مری نماینرد.
عالوه بر آن ،کلیه افرادی که در دوره های اموزشری و سرمینارهای تخصصری یرا نمایشرگاهها شررکت مری کننرد
ملزم می باشند که نتایج یادگیری خود را مطابق انچه در این روش اجرایی توضیح داده شده است مدون نمروده و
در اختیار سایر پرسنل قرار دهند.
در حوزه تخصصی مکانیزمهای خاصی برای یادگیری وجود دارد که در بنردهای  2-6و بنردهای بعرد از آن بره خروبی
توضیح داده شده است.
 ) 6-1یادگیری از طریق تحلیل ریسک ،شاخصهای فرایندی و اهداف کیفی و استراتژیک
مطابق انچه در روش اجرایی مدیریت ریسک()P112توضیح داده شده است ،کلیه مالکان فرایند ملزم بره محاسربه
و تحلیل شاخصهای فرایند و ریسکهای فرایندی می باشند .در صورتی کره نترایج شاخصرها و اهرداف و اسرترات ی
ها هماهنگی مناسب نداشته باشند می توان از این عدم هماهنگی بره دانرش سرازمانی در زمینره فراینرد مرورد
نظر رسید .بطور مثال وقتی بودجه انجام یک کار که از جنس هدف و استرات ی می باشد محقق شده باشد ولی
شاخص اثربخشی فرایند مذکوردر محدوده مورد نظر نباشد می تروان نکراتی امروختنی در سرطح کسرب و کرار یرا
فرایند را شناسایی نمود که در نظر گرفتن انها باعث واقعی ترر اهرداف از یرک سرو و عملیراتی ترر شردن فراینرد از
سوی دیگر شد.
 )6-2یادگیری از طریق فرایند تکوین و امکان سنجی
کلیه سوابق و مشکالت کیفی ناشی از شکایات مشتری ،برگشتی ها و اخطارهای کیفی ،مشرکالت خرط تولیرد
 ،گزارش ضایعات و دوباره کاری مطابق روش اجرایی تکوین مورد بررسی قررار مری گیررد و نترایج حاصرل از بره روز
اوری مدارک تکوین در قالب دانش سازمانی در پورتال دانش سازمانی قرار داده مری شرود .از دانرش ایجراد شرده
جهت امکان سنجی وعقد قراردادهای اتی استفاده می شود.
 )6-3یادگیری از طریق فرایند نت و مدیریت ابزار
کلیه تغییراتی که ناشی از مشکالت کیفی در نحوه تولید می باشد و منجر به تغییرات در قالب ،ابرزار ،سررویس و
تعمیررر دسررتگاه مرری شررود برره عنرروان دانررش سررازمانی توسررط مالررک فراینررد نگهررداری تعمیرررات در پورتررال دانررش
سازمانی قرار داده می شود.

مدیر نگهداری و تعمیرات موظف است بر اساس نتایج بدسرت امرده از رونرد  MTBFدر دوره هرای زمرانی حرد اکثرر
یکساله اقدام به به روز اوری دوره های سرویس و بازدید نمایرد و نترایج حاصرل از تجزیره تحلیرل بره عنروان دانرش
سازمانی در پورتال دانش سازمانی قرار داده شود.
براسرراس تحلیررل  MTTRتوقفررات مررورد نیرراز جهررت انجررام سرویسررها و بازدیرردها برره روز اوری مرری شررود و توسررط
مدیرنگهداری و تعمیرات به مدیر برنامه ریزی اطالع داده می شود .لیست زمانهای توقف قابل پریش بینری توسرط
مدیر نگهداری و تعمیرات در پورتال دانش سازمانی قرار داده می شود.
 )6-4یادگیری از طریق ارتباط تحلیل هاای امااری فراینادهای تولیاد ،دوری هاای حاین کاار و جان این
پروری
کلیه پرسنلی که دوره های تخصصی در فرایندهای مرتبط با تولید را می گذرانند موظف بره مردون نمرودن آن دوره
در قالب پاور پوینت می باشند و این دوره باید توسط خود شخص اموزش دیده برای دیگران ارائه شرود .اثربخشری
دوره مذکور به شکل انجام کار عملی توسط فرد اموزش دیرده بررسری مری شرود و در صرورت توانرایی انجرام کرار
مذکور دوره اثربخش ارزیابی می گردد و پاور پوینت مورد نظر در قالب دانش سازمانی در بانک اطالعراتی سرازمان
اپلود می گردد.
هنگام پیاده سازی ابزارهای آماری نظیر شش سیگما SPC ،و  MSAو  DOEو سایر روشهای اماری در خط تولیرد ،
در قالب پروژه های بهبود یا استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت  ،کلیه عواملی که منجرر بره بهبرود نترایج آمراری
فراینررد تولیررد مرری شررود بایررد توسررط کارشررناس تولیررد و مسررهول ایسررتگاه در فرمهررای تصرردیق راه انرردازی و
د ستورالعملهای کاری مورد به روز اوری قرار می گیرد و پس از تایید توسط مدیر تولید بره عنروان دانرش سرازمانی
در پورتال سازمان قرار می گیرد.
از مکانیزم توانایی برگزاری اموزش برای دیگران در حدی که منجر به امکان انجام کار برای افرراد دیگرر گرردد جهرت
جانشین پروری استفاده می شود.
 )6-5یادگیری از طریق فرایند کنترل اطالعات مدون
کلیه مدیران و پرسنل سرازمان کره انجرام یرک روش اجرایری را بره عهرده دارنرد موظرف هسرتند از در صرورتی کره
تشخیص دادند روش اجرایی از کفایت الزم برخوردار نیست اقردام بره درخواسرت تغییرر سرند و ذکرر دلیرل نماینرد.
درصورتی که در نحوه اجرای روش اجرایی تغییری ایجاد شود که منجر به بهبود فرایند شود روش اجرایی برازنگری
شده در قالب دانش سازمانی در پورتال دانش سازمانی قرار داده می شود .
 ) 6-6یادگیری از طریق مکانیزم اثربخ ی در فرایند مدیریت منابع انسانی
مدیر منابع انسانی ،جهت اطمینان از اثربخشری کلیره اموزشرهای برگرزار شرده در سرازمان  ،شرامل اموزشرهای
داخلی ،اموزشهای حین شغل ،اموزشهای بررون سرازمانی و سرمینارها و کنفرانسرهای بیررون از سرازمان معیرار
اثربخشی در قالب انجام یک کار عملی تعریف می نماید .مطابق ماتریس اثربخشی اموزشی( )F62-01فررد مرورد
نظر اقد ام به بررسی اثربخشی دوره برگزارشده می نماید.درصورت اثربخش بودن دوره مرورد نظرر نترایج حاصرل از
کار عملی انجام شده در پورتال دانش سازمانی قرار داده می شود.
)6-7یادگیری از طریق حوادث و اتفاقات پیش بینی ن دی ،طرح اقتضایی
در مواقعی که در سازمان حوادث یا شبه حوادث ایمنی رخ می دهد ،مدیر  HSEموظرف اسرت درسرتهای اموختره
شرده از اتفاقرات مررذکور را در ارزیرابی ریسرکهای سررازمان بره روز اوری نمایرد و نتررایج را در پورترال مردیریت دانررش
سازمانی قرار دهد.
)6-8دانش سازمانی در حوزه برنامه ریزی تولید و مواد
لید تایم  ،نقطه سفارش و زمان های توقف مجاز و نحروه بره روز اوری انهرا براسراس سروابق فراینرد برنامره ریرزی
تولید از نکات اموختنی در فرایند برنامه ریزی تولید می باشرد .در دوره هرای زمرانی حرد اکثرر یکسراله  ،براسراس
تحلیل توقفات برنامه ریزی نشده  ،لید تایمهای مربوط به تامین ،تولید ،تحویرل بره روز اوری مری شرود و براسراس
انها سایر مستندات مانند نقطه سفارش اقرالم در انبرار مرورد بره روز اوری قررار مری گیررد .نترایج حاصرل از تجزیره
تحلیل های فوق به عنوان دانش سامزان توسط مدیر برنامه ریزی در پورتال دانش سازمانی قرار می گیرد.
) 6-8یادگیری از طریق برنامه های محقق ن دی و اقدامات اصالحی و پی گیرانه.
در صورتی که برنامه عملیاتی محقق نشود یا اقدام اصالحی و پیشگیرانه فاقد اثربخشری باشرد ،مشرکالتی کره
باعث عدم اثربخشی اقدام مذکور گریده است و راهکاری مرتبط با آن توسط فرد ذیربط تحلیل می گرردد و گرزارش
مذکور به عنوان دانش سازمانی در پورتال سازمانی قرار داده شود.
 )6-9یادگیری از طریق نتایج ممیزی های داخلی و خارجی
کلیه مواردی که در قالب عدم انطباق ،فرصت بهبود در ممیزی های داخلی و خارجی مطرح می شروند بایرد پرس
از بررسی و جمع بندی در چک لیستهای ممیزی مرتبط مورد به روز اوری قرار گیرند .به طرور مثرال اگرر در ممیرزی
مشتری عدم انطباقی مطرح می شود حتما در چک لیست ممیزی داخلی مورد مرذکور اضرافه گرردد یرا در صرورت
وجود مورد تاکید و هایالیت قرار گیرد .چک لیستهای بازنگری شده ممیرزی بره عنروان دانرش سرازمانی در پورترال
دانش سازمانی قرار می گیرد.

نکات قابل یادگیری

مسئول ایجااد داناش
سازمانی
کلیه مالکان فرایند

مساااااااااااتندات
مرتبط
شناسنامه فرایند

کلیه مالکان فرایند

گرررررزارش پرررررایش
شاخصها و اهداف

مدیر مهندسی

مررررردارک تکررررروین
کیفیت محصول

مدیر مهندسی

مررررردارک تکررررروین
کیفیت محصول

مطرررابق دوره
هررای تعریررف
شررررررررررده در
شناسرررررنامه
فرایند
حررد اکثررر یررک
ماه بعرد ازهرر
بار ویرایش
حررد اکثررر یررک
ماه بعرد ازهرر
بار ویرایش

مررررررردیر نگهرررررررداری و
تعمیرات

گرررزارش تحلیلررری
روند

حرررررد اکثرررررر
شش ماهه

پورترررال دانرررش
سازمانی

مررررررردیر نگهرررررررداری و
تعمیرات

گرررزارش تحلیلررری
روند

حرررررد اکثرررررر
شش ماهه

پورترررال دانرررش
سازمانی

سرپرست تولید

Jobsetup
دستورالعمل کاری

مجری روش اجرایی

روش اجرایی مورد
نظر

حررد اکثررر یررک
ماه بعرد ازهرر
بار ویرایش
هردرخواسررت
تغییر سند

پورترررال دانرررش
سازمانی

فرد اموزش دیده

سوابق یرک پرروژه
عملی /پاور پوینت

شررررکت در سرررمینارها،
دوره هررررای اموزشرررری و
کنفرانسهای علمی

فرد اموزش دیده

پاورپوینت

طرح های اقتضایی

مسرررهول انجرررام طررررح
اقتضایی

گزارش اثربخشری
مانور

حوادث و اتفاقات

مسهول HSE

گزارش حوادث

برنامه هراو اقردامات غیرر
اثربخش

مسهول انجام اقدام

ارتباط بین لید تایم نقطره
سفارش ،زمانهای توقرف
و گردش کراالی بهینره در

مدیر برنامه ریزی

فررررررررم اقرررررررردام
اصرررررررررررررالحی و
پیشگیرانه /برنامه
عملیاتی
گزارش تحلیلی

تحلیرررررررل ریسرررررررکهای
فراینرردی برره شررکلی کرره
منجر به بهبود گردد
نحرروه ایجرراد همرراهنگی
برررررین نترررررایج اهرررررداف
وشاخصهای فرایندی
ارتبررراط برررین  FMEA,CPو
اخطارهررررا و شررررکایات و
ضایعات ودوباره کاری
تعیرررررررین مشخصرررررررات
محصررول وفراینررد و حرردود
پرررذیرش انهرررا براسررراس
ابزارهای اماری
تعیررررررررین دوره هررررررررای
سرررویس و نگهررداری بررر
اسررررررررررراس نترررررررررررایج
MTBF,MTTR
نحررروه تنظرررریم و تعمیررررر
براسرررراس بازخورهرررررای
کیفی
 JOBو
ارتبرررراط Setup
دستورالعملهای کراری برا
مدارک تکوین
بررره روز اوری مسرررتندات
سیسرررررتمی سرررررازمان
براسرررررراس مشررررررکالت
اجرایی فرایند
اجرای عملی و اثرربخش
اموزش برگزار شده

زمان انجام
حرررررد اکثرررررر
یکساله

محاااال قاااارار
گیری
پورترررال دانرررش
سازمانی
پورترررال دانرررش
سازمانی

پورترررال دانرررش
سازمانی
پورترررال دانرررش
سازمانی

پورترررال دانرررش
سازمانی
پورترررال دانرررش
سازمانی

حررد اکثررر یررک
ماه بعد ازحرد
اکثررر یررک مرراه
بعد از دوره
حررد اکثررر یررک
ماه بعد ازحرد
اکثررر یررک مرراه
بعد از دوره
حررد اکثررر یررک
ماه بعد ازحرد
انجام مانور
حررد اکثررر یررک
مرررراه بعررررد از
حادثه
حرررررد اکثرررررر
یکساله

پورترررال دانرررش
سازمانی

حداکثر شش
ماهه

پورترررال دانرررش
سازمانی

پورترررال دانرررش
سازمانی
پورترررال دانرررش
سازمانی
پورترررال دانرررش
سازمانی

انبار و تولید
فرم تکمیل اطالعات دانش سازمانی در پورتال سازمانی
نکته اموخته
نام و نام
سمت سازمانی
نکات قابل یادگیری
شدی
خانوادگی

اپلود

 )7کنترل مستندات:
کلیه سوابق و مدارک حاصل از اجرای این رویه مطابق روش اجرایی کنترل مستندات و مردارک ) (M2P1تحرت کنتررل
قرار می گیرند.
 )8پایش فرایند:
شاخصهای تعریف شده در فرایند مدیریت منابع انسانی و دانش سازمانی ) (S3مطابق روش اجرایری پرایش و تحلیرل
فرایند) (M3P1مورد پایش و تجزیه تحلیل قرار می گیرند.
همانطور که در مثال فوق مشاهده می شود عمده فرایندهای داخلی سازمان از جمله فروش ،فنی مهندسی ،تولید
و غیره دارای این امکان می باشند که دانش سازمانی ایجاد نمایند و در کنار تحلیل ریسک و طرح کسب و کار
اطالعاتی را در سطح سازمان ایجاد کنند که در مواقع لزوم بتواند برای تصمیم گیری مناسب به کار روند .در روش
اجرایی ارائه شده ماتریسی ارائه شده است تا افراد مختلف در درون سازمان در دوره های زمانی تعریف شده اقدام
به تولید محتوی مورد نظر نمایند .حتما باید سازمان دارای یک بانک اطالعاتی برای نگهداری آنها باشد و دوره های
زمانی مد نظر برای ان تعریف شود تا اگر فردی دانش مورد نظر سازمان را ایجاد ننمود خال ایجاد شده مشخص و قابل
ردیابی باشد.

 -6طرح ریزی سیستمهای تضمین کیفیت براساس طرح کسب و کارو بانک اطالعاتی سازمان
 -6-1جایگاه سیستمهای تضمین کیفیت در مدیریت کسب وکار
سیستمهای تضمین کیفیت از ضروریات هر سازمانی می باشد و به مجموعه مستنداتی نظیر نظامنامه ،فرایندها ،روشها و
دستورالعملها گفته می شود که در سازمان طرح ریزی و پیاده سازی می شوند .هدف از استقرار چنین سیستمهایی استاندارد سازی
فرایندها و فعالیتهای درون سازمانی می باشد تا وابستگی سیستم به افراد به حد اقل برسد.عالوه بر بحث استاندارد سازی یک
ویژگی مهم دیگر از الزامات اصلی سیستمهای تضمین کیفیت می باشد و آن هم راستایی سیستم طرح ریزی شده با کسب و کار
سازمان از یک طرف و بانکهای اطالعتی مرتبط با طرح کسب و کار از طرف دیگر می باشد.
 - -6-2اهمیت درک بافتار سازمانی) (contextدر پیاده سازی هر گونه سیستم مدیریت

در ویرایشهای جدید سری استاندارد  ISOیک مفهوم کلیدی اضافه شده است که درک ورعایت آن به سازگاری هر چه بیشتر
سیستم تضمین کیفیت با کسب و کار سازمانی کمک می کند و آن مفهوم بافتار سازمانی می باشد.بافتار را معادل واژه Context
به کار برده ایم تا بیشتر معنی آن فهمیده شود .معادلهای دیگری نظیر ماهیت ،متن و فلسفه وجودی را هم برای ترجمه این واژه
بسیار کلیدی به کار برده اند .جان کالم در سری جدید استانداردهای  ISOاز جمله  ISO 9001,iso 14001,iso 45001این
است که هر گونه سیستم مدیریتی از جمله مدیریت کیفیت ،زیست محیطی و ایمنی و بهداشت ،موقعی کارامد خواهد بود که
براساس بافتار سازمانی باشد .به زبان ساده با کسب و کاری که سازمان دارد همخوان باشد و براساس آن طرح ریزی و اجرا شده
باشد .این دیدگاه با بحث سیستمهای خود انگیخته هم همخوانی بسیاری دارد.
در سیستمهای سنتی که مبتنی بر کاغذ بود این مستندات به شکل کاغذی تهیه می شدند و در سازمان اجرا می شدند .این روشها
و مستندات هیچ ارتباط ضروری با کسب و کار سازمان نداشتند و اجرای موفقیت امیز آنها الزاما به معنی موفقیت در کسب و کار
نبود .اگر بخواهیم یک سیستم تضمین کیفیت را به گونه ای طرح ریزی نماییم که با طرح کسب و کار سازمان هم راستا باشد لزوما
باید آنها دارای یک ارتباط ذاتی با بانک های اطالعات ونرم افزارهای هوشمند موجود در درون سازمان باشند در حال حاضر که نیاز
به بانکهای اطالعاتی و کار با نرم افزارهای هوشمند روز به روز در حال افزایش است و سازمانها به سیستمهای تحت وب گرایش
دارند جایگاه چنین سیستمهایی بسیار سوال برانگیز است.
در مثالهایی که در ادامه خواهد آمد خواهیم دید که چگونه می توان یک روش اجرایی یا نرم افزار را طرح ریزی واجرا نمود که
عالوه بر پوشش نیازهای تضمین کیفیت با طرح کسب و کار سازمان هم همخوانی مناسبی داشته باشد.
 -6-3نحوه طرح ریزی مناسب سیستم تضمین کیفیت براساس رویکرد سیستمهای خود انگیخته
بارها در سازمانهای مختلف مشاهده کرده ام که آنچه به شکل نرم افزاری ،مثال در سیستم انبار ،انجام می دهند با آنچه در روش
اجرایی انبار نوشته شده تفاوت دارد و عمال وقتی از سازمانها خواسته می شود این دو سیستم موازی را با یکدیگر یکپارچه نمایند
تنها کاری که انجام می دهند ادرس دهی نرم افزارها در روشهای اجرایی است و اینکار به نوعی رفع تکلیف است .بعضی دیگر از
سازمانها کاری احمقانه تر انجام می دهند و دو سیستم کاغذی و نرم افزاری را به شکل موازی انجام می دهند و بسیاری از کارها
جنبه دوباره کاری پیدا می کند .متاسفانه فعاالن حوزه تضمین کیفیت هم در بسیاری از موارد دانش مرتبط با کسب و کارو  ITرا
به شکل مناسب ندارند و نمی دانند چگونه باید روشی تهیه نمایند که هم راستا با طرح کسب وکار و نرم افزارهای مرتبط با آن
باشد.
برای رفع مشکالت مذکور باید نگاهی راه حل محور) (Solution Baseبه مقوله تضمین کیفیت داشت .در سالهای اولی که
مباحث تضمین کیفیت مطرح شدنگاه حاکم بر آن مستند سازی مناسب انچه باید انجام شود و انچه انجام می شود بود .با مقایسه
این دو سازمان متوجه می شد که کجا اشتباه کرده است و با رفع آن سیستم ارتقا می یافت .یک مثال مشهور وجود داشت که می

گفتند ":هر کاری می کنی بنویس و هر چه می نویسی را انجام بده" چنین نگاهی بعدها جای خود را به رویکرد فرایندی داد که
نسبت به دیدگاه قبلی از مستند سازی کمتری برخوردار بود و توجه اصلی آن بر ایجاد ارزش افزوده بود .در دیدگاه فرایندی ابتدا
فعالیتهای سازمان به شکل فرایندهایی که ورودیهای مشخصی را به خروجی های مشخص تبدیل می نمود تعریف می شد و بعد با
تعریف شاخصهای مناسب کارایی و اثربخشی خروجی کار و ارزش افزوده ایجاد شده تعیین می شد .در این رویکرد بحث روشهای
اجرایی و دستورالعملها به شکل حد اقلی مطرح می شد و تاکید بر ایجاد خروجی های با ارزش افزوده بیشتر بود .در مرحله سوم
سعی شد نکات مثبت دو دیدگاه اول ،یعنی مدون کردن مناسب داده ها ،ولی به شکل حد اقلی و هوشمند و مفهوم ارزش افزوده
ناشی از دیدگاه فرایندی حفظ شود و یک نکته کلیدی تر به آن اضافه شود و آن "هم راستایی سیستم تضمین کیفیت و کسب و
کار سازمان" بود .در دیدگاه جدید تعریف فرایندها ،روشهای اجرایی و شاخصها و غیره ،همه وهمه  ،به شکلی طرح ریزی و اجرا می
شوند که هم راستا با کسب وکار سازمان باشند .در دو رویکرد قبلی یک اشکال جدی وجود داشت .می شد سیستمی موفق پیاده
ن مود در حالی که کسب و کار ضرر ده باشد .در رویکرد جدید چنین چیزی بی معنی است .اگر سیستم تضمین کیفیت طرح ریزی
شده منجر به ایجاد یک کسب و کار موفق نشود بی معنی است.
از تلفیق سه رویکرد ذکر شده ،یعنی مدون نمودن مناسب ،ارزش افزوده و هم راستایی با کسب وکار ،می توان به نوعی از سیستم
تضمین کیفیت رسید که حالتی راه حل محور) (solution baseداشته باشد.قدم اول در این راه هم سازگاری سیستم های
تضمین کیفیت با پایگاه داده متصل به کسب و کار سازمان می باشد .یک راه مناسب برای سازگاری سیستمهای تضمین کیفیت با
نرم افزارها و بانک های اطالعاتی این است که روشهای اجرایی در واقع کاتالوگ و  manualکار با نرم افزار باشند و به گونه ای
نوشته شوند که کاربر بتواند براساس آن ،مشابه انچه در کاتالوگ کار با دستگاهها می بینیم  ،با نرم افزار کار کند .در مثال سه یک
نمونه از روش اجرایی که براساس این رویکرد نوشته شده است نشان داده شده است .قدم دوم این است که حتما شاخصها و
معیارهایی که مرتبط با طرح کسب و کار می باشند در روش اجرایی به خوبی تعریف شوند و مشخص باشد چه کسی در چه زمانی
و به چه روشی باید آنها رامحاسب نماید .این زمان بندی محاسبه شاخصها و اهداف باید در برنامه ای که متصل به پایگاه داده می
باشد هم لحاظ شده باشد و توجه شود که بعضی از زمانها از جنس تقویمی می باشند ،به طور مثال گزارشهایی که باید آخر هر ماه
تهیه شوند و بعضی از زمانها ماهیتی الگوریتمی دارند ،به طور مثال گزارش تولید که باید بعد از تهیه برنامه تولید تهیه شود و قبل
از آن امکان ارائه گزارش وجود نداشته باشد.
قدم سوم برای داشتن یک سیستم تضمین کیفیت راه حل محور ،تعریف دقیق زمان انجام کارهای محوله می باشد .از مشکالت
رایج سیستمهای تضمین کیفیت که هم در سیستم کاغذی و هم نرم افزاری بسیار رایج است عدم تعیین زمان دقیق انجام
کارهاست .مثال در روش اجرایی برنامه ریزی تولید نوشته شده است که مدیر برنامه ریزی اقدام به تهیه برنامه هفتگی می نماید
ولی ذکر نشده است که زمان دقیق انجام این کار چه زمانی است .همه ما می دانیم که اگر مدیر برنامه ریزی برنامه تولید هفتگی
خود را حد اکثر تا شنبه اول وقت نهایی ننموده باشد این برنامه کارایی الزم را نخواهد داشت .با در نظر گرفتن بحث تامین مواد و
موضوع لیدتایم تامین حتی مساله بغرنج تر می شود و باید گفت یک برنامه تولید و اقالم تامینی آن حد اقل دو الی سه روز زودتر از
شروع هفته باید تهیه شده باشد تا بتواند برای تولید و خرید وانبار اطالعات دقیقی و به موقعی را تامین نماید .در سیستم نرم
افزاری هم مشکل مشابه وجود دارد و در کد نویسی برنامه هیچ محدودیت ویا آالرمی مبنی بر اینکه اگر کاری به موقع انجام نشد

مدیران ذیربط از آن مطلع شوند قرار داده نمی شود .اگر شما به نرم افزارهای رایج مانند برنامه های مالی و انبار نگاه کنید هیچ
کدام دارای محدودیتها یا الزامات زمانی مناسب برای انجام کاری نیستند .اینکه نقطه سفارشها چند وقت یک بار باید بازنگری شود
یا اگر موادی به کمتر از نقطه سفارش رسید انبار دار کی اقدام به سفارش گذاری نماید و سایر محدودیتهای زمانی در برنامه ها در
نظر گرفته نمی شوند .تجربه نگارنده نشان می دهد که در بسیاری از شرکتها اطالعات انبار به شکل هفتگی و نه بر اساس هر
تراکنش انبار انجام می شود .یک سیستم نرم افزاری انبار باید دارای محدودیتهایی باشد که اجازه انجام این کار را ندهد .در مثال
سه یک روش اجرایی انبارش ارائه شده است که کلیه موارد مذکور در آن رعایت شده و صاحبان کسب و کار می توانند از همین
الگو برای صحه گذاری سیستم تضمین کیفیت خود استفاده نمایند.
رعایت موارد فوق باعث می شود سیستم تضمین کیفیت مدون شده حالت راه حل محور داشته باشد و بتواند در عین حال که داده
های سازمان را به شکل هوشمند مدون می کند ،دیدگاه فرایندی را هم رعایت کند و ارزش افزوده ایجاد کند و درنهایت بیشترین
هم راستایی را با طرح کسب وکار سازمان داشته باشد.
مثال : 3یک روش اجرایی انبارش براساس نرم افزار موجود در سازمان تهیه نمایید که هم به سایر دستورالعملها
مرتبط باشد و هم نحوه صحیح کار با نرم افزار انبار را توضیح دهد.
عنوان مدرک :روش اجرایی انبارش
کد مدرکP7505 :
 )1هدف :
هدف ازتدوين اين روش اجرايی مشرخص نمرودن چگرونگی اجررای فعالیرت هرای جرا بجرا ير
تحويل محصول به مشتريان داخل

 ،انبرارش  ،نگهرداری و

و خارجی می باشد .

 )2دامنه كاربرد :
دامنه كاربرد اين رويه كلیه مواداولیه ومحصوالت نیم ساخته ونهاي

وبه عبارت ديگركلیه اقالم ورودي م

باشد.

 )3مسئولیت :
 -مسهولیت جابجاي

انبارش  ،نگهداری و تحويل مواد اولیه و قطعات ورودی به عهده انباردار می باشد .

 -مسهولیت جابجاي

انبارش ،نگهداری و تحويل در جريان ساخت محصوالت به عهده واحد تولید می باشد .

 مسهولیت ثبت سوابق و گردش اطالعات انبار بر عهده انباردار می باشد. مسهولیت کنترل هنگام بارگیری محصول و رعايت نکات بسته بندی به عهده انباردار می باشد.)4تعاريف واصطالحات :
) : (First Input First Outputاولین محصول يا قطعه وارد شده به انبار اولین خروجی انبار است .
لید تایم :عبارت است از زمانی که طول می کشد تا کاال تامین گردد .واحد ان می تواند به روز ساعت یا ماه باشد.

نقطه سفارش :حد اقل موجودی الزم برای یک کاال  .نقطه سفارش به گونه ای تعریف می شود که توقفات خط تولیرد
به حد اقل برسد.
حد اقل موجودی  :برای اقالمی که به شکل روتین مورد استفاده قررار مری گیرنرد عرالوه برر نقطره سرفارش حرد اقرل
موجودی تعریف می شود .حداقل موجودی براساس نیاز یک روز مشتری هایی تعریف می شود که سفارشات مرنظم
دوره ای دارند.
حد اکثر موجودی :با توجه به ابعاد انبار و محلی که انبار دار برای چیدمان کاالدر نظر گرفتره اسرت تعریرف مری شرود و
به معنی حد اکثر مقدار کاالیی است که در محل مورد نظر امکان چیدمان دارد.
 )5روش اجرا :
 )5-1تعریف م

خصات پایه انبار

انباردارموظف است کلیه مشخصات پایه انبار شامل نوع بسته بنردی ،انرواع انبارهرا ،مشخصرات راننردگان ،کرد گرذاری
اماکن  ،گروه بندی کاال و واحد سنجش را در بخش مشخصات پایه (شکل )21تعریف نماید .تعریف این مشخصات پایره
با توجه به تقسیم بندی مورد نظر و شرایط فیزیکی انبارها انجام می شود.

شکل  -21تعریف مشخصات پایه انبار
 -5-2تعریف کاال/محصول
انبار دار موظف است کلیه مواد اولیه موثر بر کیفیت را قبل از ورود به سیستم انباردر فرم تعریف کراال  /محصول(شرکل
 )22تعریف نماید .در تعریف کاال کد کاال با توجه به مشخصات ارائه شده بره شرکل اتوماتیرک تعریرف مری شرود  .کلیره
اعداد باید به زبان انگلیسی وارد شود .در مواقعی که انبار گردانی انجام می شرود در صرورت لرزوم ایرن اطالعرات حرد
اکثر یک هفته بعد از انبار گردانی به روز اوری می شوند.

شکل -22تعریف مشخصات کاال
برای تعیین نقطه سفارش به شکل زیر عمل می شود:
 -1ابتدا لید تایم تامین مشخص می شود .به طور مثال برای کاالهای تامین داخل می توان زمران ترامین را یرک هفتره
براورد نمود
 -2نرخ مصرف روزانه کاالی مورد نظر تخمین زده می شود .به طور مثرال بررای کراالی  Aممکرن اسرت نررخ مصررف 20
کیلوگرم در روز باشد.
 -3نقطه سفارش عبارت است از حاصل ضرب  7روز در  20کیلوگرم که عبارت است از  140کیلو گرم.
به منظور شناساي سريع اقالم بايد انبارها به قسمتهاي مختلف تقسیم شرده و هرر گرروه از اقرالم در قسرمت
مخصوص خود نگهداري گردد  .تقسیم بندي انبارهاي شركت به صورت زير م باشد :
-1انبارملزومات و قطعات مصرف
-2انبار مواد اولیه
-3انبار محصول نهائ
-4انبار ضايعات
در صورت درخواست مشتري در قرارداد همواره بايد حجم از محصول تولیردي بره عنروان ذخیرره  ،پیشبینر و در
قسمت مجزا از انبار محصول نهاي به عنوان “ انبار وي ه ” نگهداري شود تا در صورت بروز هرگونره مشر(ل(توقف
خط،كاهش تولید،حوادث غیر مترقبه و،)..در تحويل محصول به مشتري در موعد مقرر اختالل ايجاد نگردد .
تعریف محصوالت بعهده مسهول فروش می باشرد .پرس از تکمیرل اطالعرات اطالعرات تعریرف کراال مسرهول فرروش
موظف است نسبت به تکمیل فرم مشخصات فنی اقدام نماید.
 -5-3تعریف موجودی ابتدای دوری
در ابتدای شروع کار سیستم انبارش برای کلیه اقالم موجودی ابتدای دوره مطابق شرکل  23تعریرف مری شرود .کلیره
اعداد به زبان انگلیسی وارد شود.

شکل  -23تعریف موجود ابتدای دوره
 -5-4رسید موقت بدون بارکد
مسهول انبار موظف است حد اکثر یک روز بعد از ورود کاال به کارخانه  ،برای کلیره اقرالم ورودی بره سرازمان براسراس
این که مواد اولیه یا محصول می باشند رسید موقت را مطابق شکل  24تکمیل نماید .فقط برای اقالمی کره بازرگرانی
سفارش کاال صادر نموده باشد یا از جانب برنامه ریزی درخواست خرید صادر شده باشد می توان رسرید موقرت صرادر
نمود .پس از تکمیل رسید موقت  ،اطالعات برای واحد کنترل کیفیت منتقل می شود.

شکل  -24فرم رسید موقت

 -5-5بازرسی ورودی
بازرس کنترل کیفیت موظف است براساس فرم کنترل کیفیت اقالم ورودی اطالعات ارسالی از انبار رادر فاصله زمرانی
کمتر از  2ساعت بررسی نماید و در صورت مطابقت اقالم با مشخصات کنترلی اقدام به تایید یا رد اقالم نماید.

 -5-6رسید دائم بدون بارکد
انبار دار در صورت رد کاال توسط کنترل کیفیت موظف اسرت حرد کثرر طری سره روز کراری ،کراال را برا همراهنگی واحرد
بازرگانی برای تامین کننده ارسال نماید .در صورت تایید قطعه اطالعرات ارسرالی از واحرد کنتررل کیفیرت بررای انبراردار
ارسال می شود و انبار دار رسید دائم رامطابق شرکل  25حرد اکثرر یرک سراعت بعرد از تاییرد کنتررل کیفیرت براسراس
شمارش کاال صادر می نماید.

شکل  -25رسید دائم
 -5-7جابجایی وانبارش و نگهداری کاال
فعالیتهای جابجاي

 ،انبار  ،نگهداری و تحويل محصول به گونه ای می باشد که هیچگونه آسیبی به آنهرا وارد نشرود

 .کلیه قطعات و محصوالت در ظروف  ،پالتهای خاص جابجا و نگهداری می شرود .روش تحويرل قطعرات از انبرار روش
اولین ورود  ،اولین خروج ) (FIFOمی باشد .
 -5-8درخواست کاال از انبار
در خواست کاال از انبار توسط واحد متقاضی طی فرم برگ د رخواسرت کراال از انبرار تأيیرد مردير ذيرربط انجرا م مری
گیرد .
 -5-9خروج کاال از انبار
 -5-9-1خروج مواد اولیه از انبار به تولید
برای خروج کاال از انبار با توجه بره برراورد انجرام شرده توسرط واحرد برنامره ریرزی درخواسرت زیرر بره شرکل اتوماتیرک
صادرمی گردد(شکل :)26

شکل  -26فرم تامین اقالم
پس از تکمل درخواست فوق انبار دار نسبت به تکمیل اطالعات درخواست انبار و ارسال ان اقدام می نمایرد و حوالره
به شکل اتوماتیک (شکل )27صادر می گردد .پس از صدور حواله و خروج کاال موجودی کاال به روز اوری می شود.

شکل  -27صدور حواله انبار
 -9-5-2خروج محصول
هنگام خروج محصول از کارخانه پس از تأيید توسط کنترل کیفیت حواله محصرول صرادر مری شرود .در حوالره محصرول
(شکل  )28کلیه اطالعات مربوط به سفارش مشتری و اطالعات مشتری به شکل کامل درج می گردد.

شکل -28حواله محصول
هنگام انبار محصول و قطعات دسرتورالعملهای تصرويری روی جعبره هرا و پالرت هرا کرامال رعايرت مری گرردد .هنگرام
بارگیری محصول  ،انبار دار مسهول کنترل نحوه قرارگیری واحدهای بار در واحد محل می باشد .
نحوه جابجاي و حمل اقالم تولیدي و همچنین وسیله حمل و نقل جهت ارسال به مشتري بايد بگونهاي باشد كره
از صدمه ديدن و افت
كیفیت محصول تا زمان تحويل به مشتري جلوگیري شود  .اين محافظت در مواردي كه برحسرب قررارداد مشرخص
شده باشد  ،بايد تا مرحله تحويل محصول در مقصد تداوم يابد .
در صورت وجود محصوالت برگشتی انباردار رسید آن را صادر نموده و کاال را در انبار تحت کنترل قرار می دهد .مراتب
 )17-5انبارداربه همراه مدير کیفیت هر ماه يکبار می بايست به بررسی وضعیت انبار مطابق با دستورالعمل آديرت
فرآيند  D-82-02اقدام نمايند همچنین می بايست سالی يک بار اقدام به انبار گردانی نمايند.
 )18-5اطمینان از هم راستایی انبارش با طرح کسب و کار:
مطابق طرح کسب و کار سازمان) (BP01مسهول انبار به شکل ماهیانه اقدام به محاسبه شاخص  ITRبا
استفاده از نرم افزار می نماید .برای اقالمی که گردش کاالی انها کمتر ازحد تعریف شده در طرح کسب و
کار) (BP01می باشد گزارش تهیه می شود و به مدیریت ارائه می شود.
 )19-5کاالی تدارک شدی توسط م
در صورتی که مشتری کاالي

تری :

از قبیل مواد اولیه  ،تجهیزات  ،ابزار آالت و غیره را برای سازمان تهیه نمايد ابتردا مری

بايست بصورت جداگانه مورد شناساي

قرار گیرند سپس کلیه مراحلی که برای ورود  ،نگهداری و خروج بررای اقرالم

سازمان انجام می شود نیز می بايست برای اقالم مشتری رعايت گردد.
انباردار در صورت مشاهده هر گونه عیرب و نقرص برر روی اقرالم مشرتری مری بايسرت سرريعا گزارشری بررای مردير
بازرگانی ارسال نمايد و ايشان می بايست هماهنگی الزم با مشتری را به عمل آورد.
)6مدارک و مراجع :
کلیه اطالعات مربوط به گردش کار انبار مطابق نرم افزار  TQMماژول انبار تکمیل می گردد و فرمهرای مربوطره در
این ماژول قراردارد.

همانطور که در مثال سه مشاهده کردیم هم گردش کار نرم افزاری انبار و هم ارتباط روش انبارش با سایر مستندات که جنبه نرم
افزاری ندارند  ،مثل روش ادیت محصول ،در روش اجرایی انبارش توضیح داده شده است وارتباط بین روش اجرایی طرح ریزی شده
و نرم افزار انبارش به خوبی برقرار است.عالوه بر آن هم ارتباط آن با طرح کسب وکار ،که همان بحث محاسبه شاخصهای مرتبط با
کسب و کار می باشد ،هم رعایت شده است که در دل آن بحث ارزش افزوده هم مطرح است .زمان دقیق انجام هر کار هم  ،چه
آنهایی که ماهیت تقویمی دارند و چه آنهایی که جنبه منطقی دارند به شکل مناسب در روش اجرایی ذکر شده است .چنین روش
اجرایی حالت راه حل محور پیدا می کند و نکات مثبتی که هر سه رویکرد مدون نمودن ،دیدگاه فرایند و ارتباط با کسب وکار در
نظر داشتند را با خود به همراه دارد .از طرفی با ماهیت سیستمهای خود انگیخته  ،که بحث تولید و بازنگری زیاد داده ها را مد نظر
دارد ،هم سازگاری دارد.
ارائه مثال سه از آن جهت ضروری بود که یک کنشگر کسب و کار معیاری برای کنترل هم راستایی سیستم تضمین کیفیت خود
با طرح کسب و کار از یک طرف و پایگاه داده موجود در سازمان از طرف دیگر داشته باشد .در بخش پایانی روش اجرایی (بند -5
)18در مورد شاخص ( ITRشاخصی است که گردش کاال در انبار را نشان می دهد و با محاسبه آن می توان خواب سرمایه را در
انبار تعیین نمود) صحبت شده است که مهمترین شاخص انبار می باشد که در حوزه کسب و کار مهم است و می توان با کمک ان
میزان خواب سرمایه را در انبار اندازه گرفت .با اجرای روش اجرایی مذکور در واقع پایگاه داده سازمان به شکل مناسب به روز اوری
می شود و شاخصها و معیارهای مرتبط با کسب و کار درحوزه انبار هم اندازه گیری و تحلیل می گردند .رعایت همین نکات ساده
می تواند سیستم انبارش را با بافتار سازمانی که همان طرح کسب و کار سازمانی می باشد سازگاری نماید .توجه داشته باشید که
ارجاع به شاخصها  ،اهداف و برنامه های طرح کسب وکار قبال هیچ جایگاهی در روشهای اجرایی نداشتند.
یکی از اشکالت رایجی که در تعریف شاخصها وجود دارد این است که افراد فکر می کنند فردی که شاخص را حساب می کند
مسئول جواب گویی درمورد آن هم می باشد .الزاما این گونه نیست و حتی بهتر است این گونه نباشد و فرد محاسبه کننده و ذینفع
واقعی شاخص جدا باشند .در مثال فوق هم شاخص  ITRکه خواب سرمایه در انبار را نشان می دهد شاخصی نیست که عملکرد
انباردار را نشان دهد و مسئولیت پاسخ گویی در مورد آن مدیر برنامه ریزی می باشد.
 -7نقشهای سازمانی در مدیریت کسب و کار
در فصل دوم به تفصیل در ارتباط با ساختارهای سازمانی صحبت شد و دیدیم که چه مدلهایی از ساختار سازمانی برای درک بازار ،
که نوعی سیستم خود انگیخته می باشد مناسب تر می باشند.بعد از تعریف ساختار سازمانی مهمترین کاری که باید انجام شود
تعریف و اجرایی نمودن مناسب وظایف و اختیارات است .وظایف واختیارات پرسنل باید به گونه ای تعریف و اجرا شود که منابع
انسانی سازمان در راستای تحقق طرح کسب و کار بسیج شوند .به مجموعه ساختار سازمانی ،وظایف و اختیارات نقش های سازمانی
می گوییم.به شکل مرسوم فرمهایی مانند شرح وظایف و اختیارات تهیه می شود که کلیه وظایف و اختیارات افراد در آن نوشته
شده است .فرم مذ کور به فرد مورد نظر ابالغ می شود و در ممیزی ها و نظارتهای دوره ای از کفایت و اجرا شدن آنها توسط پرسنل
اطمینان حاصل می شود.در چنین سیستمی اگر فردی وظایف خود را به نحو صحیح انجام ندهدمدیریت ارشد شانس خیلی کمی
دارد که آن را متوجه شود ودر بیشتر حاالت حتی اگر هم متوجه شود زمانی این اتفاق می افتد که کار از کار گذشته است.

چگونه باید وظایف و اختیارات را تعریف نمود که در لحظه جلوی کار خطا گرفته شود و اگر وظیفه ای به درستی انجام نشد در
همان لحظه مساله برای مدیریت مشخص شود؟ اگر بتوان چنین شرح وظایفی تعریف نمود بیشترین انطباق را با سیستمهای خود
انگیخته خواهد داشت .به یاد داریم که این سیستمها بسیار سریع در حال تغییر می باشند و هزینه دیر فهمیدن هر اشتباهی بسیار
گزاف است .برای روشن تر شدن موضوع مساله را در دو شکل وظایف و اختیارات برررسی می کنیم
 -7-1تدوین شرح وظایف هوشمند
اگر به نکاتی که در نحوه تدوین یک روش اجرایی صحیح در بند  6دقت کنید بسیاری از وظایف در دل هر روش اجرایی وجود دارد
و اگر برای هر کدام از آنها محدودیتهای الزم در بانک اطالعاتی گذاشته شود فرد مجبور به رعایت آنها می باشد و در عمل نمی
تواند خارج از آنچه برای او تکلیف شده کاری انجام دهد.البته این بحث به معنی نفی خالقیت فردی نیست و همیشه باید سیستم را
به گونه ای تعریف نمود که بوروکرارسی حاکم بر آن حد اقل و نتیجه قابل تحقق حد اکثر باشد .محدودیتها نه باید بسیار سخت
گیرانه باشد که جلوی اجرای سیستم را بگیرد و نه آنقدر آسان گیرانه که ما را از تحقق اهدافمان بازدارد .به طور مثال در مورد
روش اجرایی انبار که در مثال  3می توان وظایف زیر را از دل روش اجرایی استخراج نمود:
الف -تعریف کاال در سیستم انبار
ب -ثبت حواله و رسید انبار در مواقع ورود و خروج کاال
ج -انجام فعالیتهای فیزیکی دریافت و تحویل کاال
د -محاسبه و تحلیل شاخصهای مدیریتی که در طرح کسب وکار برای او تعریف شده است و انجام اقداماتی که برای تحقق
شاخصها و اهداف مذکور الزم است.
در همان بحث تضمین کیفیت دیدیم که چقدر زمان صحیح انجام یک کار مهم است و اگر هر کدام از کارهای فوق در زمان
نامناسب انجام شوند سیستم کارایی خود را از دست می دهد .برای هر یک از وظاایف خود در روش اجرایی یک زمان حداقلی یا
حد اکثری تعریف شده است که اگر این محدودیتها در پایگاه داده در نظر گرفته شود انباردار خودبخود موظف می شود وظایف
محوله را صحیح انجام دهد .س پس می توان با شاخصهایی نظیر مغایرت انبار ،انحراف زمانی انجام کارها و غیره از اثربخشی اجرای
شرح وظایف اطمینان حاصل نمود .در چنین سیستمی نیازی به تعریف دوباره شرح وظایف در قالب فرم جداگانه ای نیست و فقط
باید این وظایف و زمان صحیح انجام آنها در پایگاه داده تعریف شوند.
محدودیتهای اعمال شده باید به دو شکل باشد .یا از اجرای کار جلوگیری نماید ،به طور مثال پیغامی دهد که ثبت اطالعات منوط
به رعایت فالن نکات می باشد ،یا کار را انجام دهد و انحراف را ثبت و به مدیریت گزارش نماید .اینکه از کدام یک از این نوع
محدودیتها استفاده نماییم بستگی به  Business Rulesکار مورد نظر دارد و باید توسط مدیریت ارشد در مورد آنها تصمیم
گیری شود.

نکته دیگری که باید در شرح وظایف به درستی مشخص شود وظایف افراد در شرایط کاری غیر عادی است.اینکه چه تلورانسی را
برای هر پست و وظیفه تعریف کنیم که فرد قادر باشد در شرایطی که کار در حالت غیر روتین خود قرار گرفته است تصمیمی
درست را بگیرد و اجرایی کند بسیار مهم است .الزم است برای اینگونه شرایط مانورهایی به شکل دوره ای تعریف شود تا فرد برای
رویارویی با چنین شرایطی امادگی اولیه داشته باشد .این شرایط مشابه شرایطی اضطراری است که برای خلبانها تعریف شده است و
وظایف و اختیارات خلبان در این شرایط به دقت تعریف می شود واثربخشی آن از طریق شبیه سازی بررسی می شود.
 -7-2تدوین اختیارات سازمانی هوشمندانه
اختیاراتی که می توان برای یک پست سازمانی تعریف نمود می تواند یکی از انواع زیر باشد.در هر مورد توضیح داده خواهد شد که
چگونه می توان آنها را به شکلی هوشمندانه تعریف و اجرا نمود:
الف -عزل و نصب افراد
مدیران ارشد نباید حساسیت زیادی روی انتخاب زیر دستان یک مدیر زیردست داشته باشند .مثال فوتبال بسیار راهگشاست .در
همه دنیا  ،انتخا ب بازیکنان و کادر فنی به عهده مربی است و در ازای این اختیار تام از او نتیجه می خواهند .در سیستمهای خود
انگیخته نظیر کسب و کار هم وضع به همین گونه است .از تحمیل زیردستان به مدیران خود جلوگیری نمایید .این مساله باعث می
شود که وقتی نتیجه مورد نظر محقق نشد مسئ ولیت را به گردن شما بیندازد .تنها کاری که باید انجام دهید این است که محدویت
منابع مالی برای جذب پرسنل را به او یادآور شوید و اگر این محدویت را قبول کرد به او اجازه دهید فرد مورد نظر خود را برای کار
در نظر بگیرد .تا وقتی که نتایج پیش بینی شده در طرح کسب وکا ر محقق می شود و بودجه ای که شما برای نیروی انسانی بخش
مورد نظر در نظر گرفته اید انحراف قابل توجهی ندارد نباید در کار او دخالت نمود.
ب – حد اکثرتنخواه و منابع مالی در دسترس برای انجام کاری
اختیارات مالی از بدیهیات هرکاری می باشد و اگر مدیران و افراد سازمان مجبور باشند برای دریافت هر مبلغی یک سیستم مالی
را طی کنند سیستم توانایی تحمل تغییرات مداوم را نخواهد داشت و واکشنهای سازمان بسیار کند خواهد شد .اینکه چه مبلغی به
عنوان تنخواه برای هر شغل در نظر گرفته شود بستگی به خیلی پارامترها دارد که پرداختن به آنها ازحوصله این نوشتار خارج است
ولی نکته کلیدی این است که سخاوت ورزی در این موارد بیش از خساست و تنگ نظری جواب می دهد .ترکیبی از سخاوت
ورزی و نظارت کالن  ،براساس شاخصهای مناسب تعریف شده در پایگاه داده ،می تواند راهگشا باشد.
ج -بعضی تصمیم گیری های خرد و کالن در ارتباط با مسائل درون سازمانی یا سایر ذینفعان
وقتی ،وظیفه ای را به کسی واگذار کردیم باید به او قدرت تصمیم گیری بدهیم و فضایی را ایجاد نکنیم که افراد از اشتباه کردن
بترسند.ماهیت سیستمهای خود انگیخته نظیر فضای کسب و کار ،آزمون و خطاهای بسیاری را می طلبد که اگر فردی قدرت
تصمیم گیری و اعتماد به نفس الزم را نداشته باشد نمی تواند خود را با آن سازگار نماید و این مساله باعث می شود که همه
کارهای سازمان و تصمیم گیری های ریز و درشت روی سر مدیر ارشد آوار شود .شاید بتوان گفت که اگر مدیریت ارشد تصمیماتی

را اتخاذ کند صحیح تر از زیر دستان این کار را انجام دهد ولی در این شرایط به جای انجام  100کار در راستای طرح کسب و کار
که  5مورد هم خطا دارد  20مورد کار با سه مورد خطا انجام خواهد شد .مدیریت ارشد باید نقش خود را از تصمیم گیری به
نظارت ارتقا دهد و با ایجاد یک داشبورد مدیریت انالین نتایج تصمیمات را پایش و سیستم نظارتی را اعمال نماید.
د -اعمال سیستمهای انگیزشی براساس ایین نامه یا براساس تصمیم شخصی
هم برای مدیران خود و هم برای زیر دستان آنها باید سیستمهای تشویقی و تنبیهی مناسب در نظر بگیرید .بحث در مورد نحوه
تعیین و اعمال آنها در حوزه رفتار سازمانی مطرح است و موضوع بحث نیست .مساله اصلی این است که بهتر است اعمال آن را
فقط برای مدیران ارشد انجام دهید و برای سایر زیردستان اجرای ان را به مدیران خود بسپارید و فقط نقش نظارتی داشته باشید.
در اینجا چیزی که برای یک مدیر ارشد باید مهم باشد بررسی روند شاخصهایی است که در حوزه انگیزش تعریف نموده است.
شاخصهایی نظیر ثبات نیروی انسانی  ،گردش آنها،نسبت هزینه نیروی انسانی به فروش و شاخصهای رضایت پرسنلی .اعمال
سیستمهای انگیزشی را تا جای ممکن به مدیران خود واگذارید و با نظارت بر خروجی ها  ،که در شاخصهای مذکور خود را نشان
می دهد از اثربخشی کارمطلع شوید .این کار از آنجایی اهمیت دارد که اگر کارمند یا کارگری بییند مدیر باالدست او هیچ کاره
است و همه تصمیمات مهم را مدیریت ارشد اتخاذ می کند حرف شنوی کمی نسبت به مدیر خود خواهد داشت و این مساله
درنهایت قدرت تصمیم گیری و اجرایی مدیر را کاهش می دهد .یادمان باشد که در سیستمهای خود انگیخته قدرت تصمیم گیری
و سرعت اجرایی کردن تصمیمات از اهمیت کلیدی برخوردار است.
ه -انحراف از وظایف محوله در شرایطی خاص
روبرو شدن با موقعیتهای پیش بینی نشده از ضروریات سیستمهای خود انگیخته می باشد .در یک کسب و کار واقعی زمانهای
زیادی پیش می آید که در موقعیتی قرار بگیریم که انتظارش را نداشتیم .هر سازمانی یک روال روتین داردکه نحوه عمل کردن در
آن شرایط در شرح وظایف هر فرد شناسایی شده است .اینکه شرایط اضطراری و پیش بینی نشده چه می توانند باشند و وقتی
اتفاق افتادند هر فرد در سازمان چه کاری باید انجام دهد عالوه بر اینکه موضوع است که باید در شرح وظایف افراد دیده شود باید
میزان انحراف از وظایفی که هر فرد می تواند در این شرایط داشته باشد به عنوان اختیارات او تعریف شود.
و -نحوه انجام کار به شکل  job orientedیا time oriented
هر فردی می تواند کارهای محوله را به شکل حضوری و براساس ساعت کاری استاندارد یا به شکل خروجی محور انجام دهد .در
مدل زمان محور) (time orientedافراد موظف هستند که در ساعات تعریف شده ای در سر کار خود حضور داشته باشند و
مطابق شرح وظایف کارهای محوله را انجام دهند .در مدل وظیفه محور) (job orientedخروجی کار فرد از اهمیت برخوردار
است و حقوق او براساس خروجی به دست امده محاسبه و پرداخت می شود نه ساعاتی که به شکل فیزیکی در سازمان حضور
داشته است .در مورد وظایفی که به حوزه کسب و کار مربوط هستند رویکرد دوم تناسب بیشتری با سیستمهای خودانگیخته دارد و
نباید با کسانی که در حوزه بازار فعال هستند و کیفیت کارشان بر تحقق اهداف تعریف شده در طرح کسب وکار اثرگذار است مانند
کارگران خط تولید برخورد نمود .در یک خط تولید پرسکاری الزاما کارگران باید به شکل زمان محور یا ترکیبی از زمان و خروجی

سازمان دهی شوند ولی در کارهایی که ماهیت کسب و کار دارند ،نظیر مدیران فروش یا تحقیق و توسعه ،مساله بیشتر کیفیت کار
آنهاست نه حضور فیزیکی صرف در سازمان .در اینگونه شغلها باید دیدگاه زمان محور حد اقلی و دیدگاه وظیفه محور حد اکثر
باشد .استفاده از پایگاه داده و داشبورد هوشمند هم به قضیه کمک می کند و می توانیم نظارتی  ،بسیار دقیق تر از آنچه دوربینهای
مستقر در سازمان نشان می دهند بر کار آنها داشته باشیم .بازهم در اینجا مساله مهم کیفیت سیستم نظارتی است که باید وجود
داشته باشد.
جمع بندی
در این فصل سعی شد ملزوماتی از کسب و کار براساس سیستم خود انگیخته مطرح شود که اگر مورد توجه قرار نگیرند می توانند
طرح کسب و کار را با مشکل مواجه سازند .سعی شد موضوعاتی مطرح شود که برای سازگاری با مدل سیستمهای خود انگیخته
ضروری است و از پرداختن به ملزومات و نیازمندیهایی که در سایر مراجع معتبر و مدلهای شناخته شده آمده صرف نظر شود.
تجربه نگارنده نشان می دهد که تفکر مبتنی بر ریسک ،به شکل محتوایی و نه به شکلی که مرسوم است ،پایگاه داده هوشمند
مطابق آنچه در این فصل گفته شد ،یک داشبور مدیریتی انالین و متصل به طرح کسب و کار و در نهایت سیستم تضمین کیفیتی
که بتواند کسب و کار را به شکل مناسب ساختاربندی ،استاندارد سازی و مدون نماید و همچنین یک سیستم طبقه بندی اطالعات
برای تولید دا نش سازمانی و یادگیری دینامیک پیش نیازهای مهمی می باشند که اگر مهیا باشند کنشگر کسب و کار می تواند
براساس آنها یک طرح کسب و کار هوشمند و به روز داشته باشد که تغییرات و کنشهای مرتبط با آنها را به شکل مناسب مدیریت
نماید .البته نباید از این نکته غافل شد که موضوعات اندیشیدنی ذکر شده در فصل سوم ،سرابهای اندیشه ،و همچنین روانشناسی
کسب و کار که در فصل چهارم مد نظر قرار گرفت بسیار اهمیت دارند و اگر یک کنشگر کسب و کار از آنها بهره نبرد طرح کسب و
کار طرح ریزی شده فاقد عمق کافی می شود و فقط در فرمت بسیار پویا خواهد بود در حالیکه محتوی چندانی ندارد.
شاید اکنون بتوان راه حلی درخور برای نقدی که در دیباچه کتاب و فصل اول مطرح شد یافت .مشکلی که در دیباچه و فصل اول
مطرح شد عدم کفایت تکنیکهای ارائه شده در مدلهای کسب و کار برای درک بازار از یک سو و همسویی طرح کسب و کار با آن از
سوی دیگر بود .در فصل درک بازار دیدیم که نگاه کردن به بازار از منظر سیستمهای خود انگیخته می تواند به ما در درک صحیح
ان یاری دهد .در فصول بعدی با نکات اندیشیدنی کار و همچنین مباحث روانشاسی مساله آشنایی پیدا کردیم .در این فصل
ملزوماتی ارائه شدکه در کنار موضوعات اندیشدنی از یک سو و همچنین روانشناسی کسب و کار از سوی دیگر بتواند بستر مناسب
برای طرح ریزی هوشمندانه یک مدل کسب و کار را فراهم اورد .طرحی که هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی از کفایت الزم
برخوردار باشد و بتواند ما را در درک بازار و واکنش مناسب به آن یاری دهد.
همانطور که خواننده محترم توجه نموده است ،مساله داشتن یک طرح کسب و کار موفق صرفا استفاده از یک مدل  ،مانند انچه در
فصل اول دیدیم نیست و نکات فنی  ،فکری ،روانشناسی و تکنیکی بیشماری را می طلبد که شاید بتوان گفت این نوشتار مدخلی
به آنها می باشد .اگر ن کاتی که تا کنون در این کتاب مطرح شده مد نظر قرار گیرد هر کدام از مدلهای معرفی شده در فصل یک
می تواند مدل خوبی باشد و انتخاب بین آنها بستگی به روحیات خواننده دارد .بعضی از کنشگران کسب و کار مدلهای سریع و
نتیجه محور مانند شش سیگما را می پسندند در حالیکه بعضی دیگر رویکرد های تعالی گرایانه را مد نظر دارند .نکته مهم این

است که هر مدلی را انتخاب کردید حتما نکات اندیشدنی ،روانشناسی و ملزومات مطرح شده را تا جای ممکن مد نظر قرار دهید تا
طرح کسب و کار شما از عمق و محتوی کافی برخوردار شود.
برای روشن تر شدن مطالب در فصل آتی یک مثال عملی و ساده به شکلی قابل درک ارائه خواهد شد .باز الزم به تاکید است که
مثال مطرح شده اگر فاقد نکات محتوایی که تاکنون به آنها پرداختیم نباشد صرفا در مرحله شکلی باقی می ماند و مانند بسیاری از
طرح های کسب و کار که به شکلی کلیشه ای و ناکارامد تهیه می شوند نمی تواند کمک شایانی به شما بنماید.

