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براساس نتــــايج پژوهشهاي انجام شده، به طور مشخص عامل موفقيت اساسي براي ايجاد تحوالت 

متاسفانه برخي مجريان تحول . ستعمده در سازمان، پشتيباني اجرايي مشهود و فعال از اين فرايند ا

از نتايج اين مطالعات تجربي آگاه نيستند و حتي آنهايي آه از اهميت نقش خود آگاهند نيز اغلب 

در يك مطالعه تجربي، از شرآت .متوجه نيستند آـــه چنين پشتيباني موثري چه مشخصه هايي دارد

يين آرده و فهرستي از اشتباهات احتمالي آنندگان خواسته شد تا نقش پشتيبانان اجرايي تحول را تب

اين مطالعه، مبتني بر بهترين تجربيات حاصله از تحقيقات . را نيز براي اجتناب از اين موارد ارائه دهند

انجام شده در زمينه مديريت تحول است و سومين تحقيق موسسه پروسي واقع در ايالت آلرادو 

هترين تجربيات را در مديريت تحول موردبررسي قرار طي شش سال گذشته است آه ب) اياالت متحده(

اطالعات مربوط به اين گزارش .  آشور جهان دراين تحقيق شرآت آرده اند٥١ سازمان از ٢٨٨.مي دهد
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  پنج نقش اساسي

ان ارشد باني تحول در سازمان شرآت آنندگان در اين مطالعه تجربي، پنج نقش اساسي را براي مدير

  :توصيه آردند

  : در مقرر آردن يك بودجه و تعيين منابع مناسب براي پروژه، هماهنگي هاي الزم را ايجاد آنيد- ١

  ؛  بين آار پروژه تحول و آار روزمره خود، اولويت بندي آنيد

  از حاميان تخصيص بهترين منابع براي تيم پروژه تحول، باشيد؛

  ؛  را فراهم آرده و به پروژه تحول تخصيص دهيدسرمايه الزم

  .براي پشتيباني از اين پروژه، يك مدير باتجربه در مديريت تحول را منصوب آنيد

  : در طول اين پروژه، با تيم پروژه فعاالنه همكاري آنيد- ٢

  ؛ در تعريف برنامه و طرح نهايي پروژه ياري رسانيد

  در جلسات آليدي مشارآت داشته باشيد؛

  ضرب االجلها و انتظارات مشخصي را مقرر آنيد؛

  بر موارد قابل تحويل، نظارت داشته باشيد؛

  خود را دردسترس اعضاي تيم قرار دهيد؛

  .منتظر نتايج باشيد و مسئوليت پذيري را در اعضاي تيم تقويت آنيد

  : ساير مديران ارشد سازمان را متعهد و پشتيبان فرايند تحول سازيد- ٣

  وژه را براي هم رديفهاي خود تبيين آنيد؛ابعاد پر

  سهامداران ذي نفوذ و آليدي سازمان را در جريان تحوالت قرار دهيد؛



  ضرورت تحول را به گفتگو بگذاريد و به تبيين اين فراينـــــــد براي ساير رهبران آسب و آارتان بپردازيد؛

  مديران مياني را نسبت به فرايند تحول مسئول سازيد؛

   راهبري تحول، متشكل از سهامداران ذي نفوذ و آليدي را تشكيل داده و آن را هدايت آنيد؛شوراي

  .در برابر مقاومت ساير مديران ارشد بايستيد

  : براي تحول، يك سخنگوي فعال وحاضر در صحنه باشيد- ٤

  ضرورت تحول را براي آارآنان درميان بگذاريد؛

  ت مالي آن شريك سازيد؛ديگران را در ريسك عدم تحول و نيز تبعا

  چشم انداز و اهداف آالن تحول را به تفصيل بيان آنيد؛

  در طول اجراي برنامه تحول، حضوري فعال و مشهود داشته باشيد؛

  .برنامه تحول را به استراتژي آسب و آار سازمان پيوند بزنيد

  : در تحت آنترل درآوردن نقاط مقاومت آليدي، آمك آنيد- ٥

  م پروژه، دورنماي سياسي تحول و نقاط حساس آن را درك آند؛آمك آنيد تا تي

  درصورت نياز، از نفوذ و اختيارات خود استفاده آنيد؛

  .انتظارات مشخصي را براي آارآنان و مديران مياني مقرر داريد

  معمول ترين اشتباهات

 ارشد باني تحول شرآت آنندگان در اين تحقيق، نكات ذيل را نيز به عنوان اشتباهات عمومي مديران

  :در سازمان، ذآر آرده اند تا مديران ارشد ساير سازمانها، از اين موارد اجتناب آنند

 آناره گيري از مسئوليت تحول و - ٢ قطع ارتباط از فرايند تغيير، پس از مدتي آه تحول رخ مي دهد؛ - ١

  يا واگذار آردن آن به مدير پروژه تحول، پس از استقرار فرايند تحول؛

چشم ( قطع تبادل نظر و استدالل آردن براي آارآنان و مديران پيرامون نياز به تغيير و وضعيت آينده - ٣

  در زمانهاي مختلف و از راههاي گوناگون؛) انداز

   قصور در ايجــاد اتحادي ميان رهبران آسب و آار و سهامداران ذي نفوذ تا پروژه را پشتيباني آنند؛- ٤

تحت الشعاع قرارگرفتن پروژه (ه تحول جديد، بالفاصله پس از شروع پروژه جاري  راه اندازي پروژ- ٥

  ؛)اول

 دست آم گرفتن مقاومت دربرابر تغيير و ناچيز پنداشتن نياز به تحت آنترل گرفتن افرادي آه در - ٦

  حاشيه فرايند تغيير قرار دارند؛

رپرستان آه مرتبط با تغيير و فرايند تغيير  قصور در برآوردن آن دسته از انتظارات مديران مياني و س- ٧

  است؛

  .  صرف زماني بسيار اندك براي پيشرفت پروژه و آمك به تيم پروژه جهت غلبه آنها بر مشكالت- ٨
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  استقرار مدلهاي كيفيت درسازمانها ماتالزا

اگر چه استقرار مدلهاي آيفيت درسازمانهابراي تعـالي سـازمانها ضـروري اسـت ولـي بايـد                  

توجه داشته باشيم آه فلسفه وهدف از استقرارآن چيـست؟آيابه خاطراحـساس نيازاسـت              

يابه خاطرمد گرايي است ؟با توجه به فرآیند جهـانی شـدن، اگـر امـروزه پـذیرش داوطلبانـه                    

ه عنـوان یـک مزیـت اسـت، فـردا یـک اجبـار و تکليـف خواهـد          مدلهای بهبود تعالی سازمان بـ    

بايد تالش جدي درجهت بومي سازي اين مدل باشرايط وفرهنـگ سـازمانهيمان داشـته               .بود

 .باشيم

  
  :  در سازمانهاISOدستاوردهاي استقرار 
  

   توجه به فرآیندگرایی به جای وظيفه گرایی در سازمان .١

 ات ارائه شده سازمان توجه و تمرکز به نظرات مشتریان در خدم .٢

 بهبود شاخصهای رضایت مشتری بر مبنای آنها  .٣

 تعيين شاخصهای کليدی فرآیند و هدف گذاری  .٤

 سنجش و اندازه گيری ميزان دسترسی به اهداف  .٥

بازنگری و اصالح مستمر فرآیندها به منظور بهبود مستمر و ارتقای شاخصهای کمـی               .٦

 و کيفی ارائه خدمات 

 فاف سازی فرآیندها، مدارک و سوابق در سازمان تقویت مستندسازی و ش .٧

 شناسایی فرآیندهای مشترک بين معاونتها و حذف فعاليتهای موازی  .٨

 ایجاد سيستمهای مورد نياز با تأکيد بر اصول مدیریت کيفيت  .٩

  اجتناب از تالش جزیره ای و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سازمان .١٠

  رکت و اعتمادسازی در سازمانافزایش ميزان مسئوليت پذیری، مشا .١١

  ...آمادگی برای استقرار سایر برنامه های بهبود مثل تعالی سازمانی و  .١٢

  افزایش دانش و مهارتهای کارکنان .١٣

  عالقمندی و اشتياق مسئولين فرآیندها به هدفگذاری و برنامه ریزی داخلی .١٤

  به آنداشتن چشم انداز واحد برای آینده سازمان و خط مشی چگونگی رسيدن  .١٥

  توجه به کيفيت در خرید خدمات از تأمين کنندگان خارجی سازمان .١٦

  شناسایی و کاهش انحراف از اهداف و پيشگيری از ایجاد محصوالت نامنطبق .١٧

ایجاد روحيه اصالح و بهبود به صورت خودجوش و عدم رضایت از وضع موجـود در نـزد                   .١٨

  بيشتر صاحبان فرآیندها

 یترغيب فعاليتهای تيمی و گروه .١٩

اطالع رسانی و امکان معرفی دستاوردهای سازمان با بهـره گيـری از نتـایج عملکـرد                  .٢٠

  سازمان به ویژه در زمينه رضایت مشتری و کارکنان

  
  



 :آسيب و مشكالت استقرار سيستم مديريت كيفيت   

  

  در زمان استقرار) الف

ای عدم اجرای همزمان استقرار سيستم مدیریت کيفيت بـين دفـاتر مرکـزی و واحـده            .١

   تابعه استانی به منظور استقرار موفقيت آميز سيستم

  فقدان نگرش فرآیندی و شفاف نبودن ارتباط بين فرایندهای هر معاونت .٢

  عدم اعتقاد برخی از مدیران به استقرار سيستم مدیریت کيفيت .٣

  مقاومت و مخالف برخی از کارکنان نسبت به استقرار سيستم .٤

م کيفيت در سـازمانهایی کـه خـدمات عمـومی     دشواری دسترسی به الزامات سيست    .٥

  متنوع دولتی ارائه می دهند

  عدم وجود فرهنگ مناسب و زیرساختهای مناسب در سازمانهای دولتی .٦

  قوانين متعدد، متناقض و عدم اختيار استانها در اصالح و بهبود آنها .٧

  عدم توجه به تعيين دامنه استقرار سيستم کيفيت در سازمان .٨

 م مدون برای اندازه گيری و تحليل سطح رضایت گروههای مشتریانفقدان مکانيز .٩
 

  پس از استقرار) ب

به عهده گـرفتن انجـام فرآینـدهایی کـه الـزام انجـام آن توسـط سـازمان کـامًال محـرز                        .١

   نيست

  رضایت به وضع موجود و عدم توجه به بهبود مستمر .٢

امه های صادره و تأثير آن      تغييرات سریع و برنامه ریزی نشده قوانين و مقررات، آئين ن           .٣

  بر چارچوب و دامنه سيستم مدیریت کيفيت

انحصاری بودن ارائـه خـدمات و عـدم توجـه بـه نيازهـای مـشتری در ماهيـت خـدمات                       .٤

  دولتی

عدم شناسایی صحيح فرآیندها و شاخص سازی نامناسب اهداف موجب عدم رغبت             .٥

  .کارکنان به ادامه سيستم کيفيت می شود

 سازمان و افزایش آن و احتمال خارج شدن فرآیندهای خاص از حدود             تعدد فرآیندهای  .٦

  کنترلی تدوین شده

عدم تعریف دقيق و مدون الزامات خـدمات و محـصوالت از سـوی سـازمان مـدیریت و                    .٧

 .برنامه ریزی کشور منجر به ابهام در محصوالت و خدمات در سطح استانها می شود

ی آنهـا بـه صـورت اصـالح و نـه اقـدام              عدم ریـشه یـابی مـشکالت و سـعی در حـل آنـ               .٨

 اصالحی و پيشگيرانه

  

 
  

  :توصيه به سازمانها جهت استقرار بهينه سيستم مديريت كيفيت 
  



   توجه به فلسفه استقرار سيستم مدیریت کيفيت در سازمان .١

  اعتقاد، ایمان و حمایت مدیران ارشد سازمان .٢

  مشارکت همه کارکنان در فرآیند استقرار سيستم .٣

   الزامات اجرای سيستم و نحوه استقرار آن در سازمانآموزش .٤

استفاده از تجارب سازمانهای مشابه که مدل فوق را در سازمان خود مـستقر نمـوده             .٥

  اند

  بررسی و دقت الزم در انتخاب مشاور و مؤسسه گواهی دهنده .٦

  ایجاد انگيزه در کارکنان از طریق نشان دادن مزایای استقرار سيستم کيفيت .٧

ایی و تفکيک فرآیندهای اصلی سازمان و تعامالت بين آنها و تدوین شاخصهای             شناس .٨

  کليدی عملکرد آنها

سازماندهی مناسـب جهـت اسـتقرار سيـستم از قبيـل ایجـاد دفتـر کيفيـت و انتخـاب                  .٩

  نماینده مدیریت توانمند

  تشکيل تيمهای فعال برای ایجاد بستر الزم استقرار سيستم.١٠

 فرآیندها باشد و الزامات سيستم کيفيـت حتـی االمکـان از طریـق               نظام کيفيت در دل   .١١

  .اصالح و بهبود فعاليتهای جاری تأمين گردد

  شناسایی و تفکيک بين محصول و فرآیند.١١

توجه به ایجاد مکانيزم های مناسب جهت پـایش فرآینـدها در بـدو اسـتقرار سيـستم                  .١٢

  کيفيت

 ی اصلی در استقرار سيستم کيفيتتوجه به فعاليتهای پشتيبان فعاليتها.١٣

  توجه به حجم مدارک برون سازمانی و سازماندهی مناسب جهت بهنگام سازی آنها.١٤

 


