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 Best Practice  -تجربيات برتر 
  

هم اکنون در آمريکاي شمالي بيش از يکصد هزار آسانسور مشغول کار ) Otis(شرکت آسانسور سازي  اوتيس

شروع کرده و پيش بيني  1997از سال ) که به شرح مختصر آن خواهيم پرداخت (دارد و سيستم جديد خود را 

  .سانسورها را به اين سيستم مجهز نمايدهزار عدد از آ 15تا  10مينمايد ساليانه 

اين شرکت در قسمتهاي متحرک آسانسورهاي خود حس گرهايي را نصب ميکند که کارکرد و چگونگي   

. يک رايانه مجهز به مودم و تلفن سلولي اطالعات مذکور را جمع آوري مينمايد. کارکردهاي آنها راثبت مينمايد

اد آن به رايانه منتقل شده و باعث ميگردد تا ادارات مرکزي اوتيس در جريان بروز اشکال مکانيکي يا احتمال رويد

بعالوه تکنيسينهاي اين شرکت الزم نيست زمان زيادي بصورت دوره اي .  قرار گيرند و تعمير کار اعزام نمايند

يد تعويض و يا صرف بررسي قطعات  آسانسورهانمايند  و با توجه به اين سيستم تنها به بررسي قسمتهايي که با

     .تعمير نمايند ميکنند

  

سالهاي قبل شرکت اوتيس پرسنل زيادي را براي تعميرات آسانسورها تخصيص داده بود آنها ساعتهاي متمادي 

براي سرويس و تعميرات پيشگيرانه صرف مي کردند عموما بازرسي و بررسي وضعيت آسانسورها زمان بر بود 

ه از آسانسور  ممکن نبود و همين امر براي سازمانهاي استفاده کننده از اين و طبيعتا در اين زمانها استفاد

بناچار بايستي روش سرويس دهي عوض مي شد و گرنه زمزمه هاي . آسانسورها مشکالتي را پيش مي آورد

نظر نارضايتي از اين وضعيت ممکن بود آنقدر زياد شود که صاحبان آسانسورها در قرار دادشان با اوتيس تجديد 

  .نمايند

شرکت اوتيس براي رسيدن به اين وضعيت و سيستم و رويه جديد بسيار زحمت کشيده بود و  عالوه بر صرف 

حال اين تجربه در دسترس بود . زمان زياد متحمل هزينه هاي فراوان و انجام  تستهاي مکرر بسيار زيادي شده بود

  و امکان استفاده داشت

  :بسيار مهم را در بر داشت  نتيجه اجراي اين رويه چند مورد

 کاهش هزينه و زمان سرويس دهي  و بهبود سرويس دهي -

 و طبيعتا کاهش قيمت سرويسها -

 افزايش رضايت صاحبان آسانسورها -

  

  

مثال فوق يکي از  مواردي است که نمايانگر تالش و هزينه و صرف زماني است که در برخي سازمانها براي  

   .بهبود رويه ها انجام مي گردد
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بنابراين اگر . بديهي است عوامل زمان و هزينه اي که صرف رسيدن به اين روش شده است را نبايد نا ديده گرفت 

امکان اين باشد که از تجربيات ارزنده و موفق ساير سازمانها در سازمان خود استفاده نمائيم بسيار سريعتر به 

  .موفقيت و پيشرفت نائل خواهيم شد

  

 

اگر شرکتهايي مشابه شرکت اوتيس وجود دارند " . چرخ را نبايد از نو اختراع کرد" ميگويد  مثل معروفي است که

طبيعتا شرکت اوتيس هم اگر سازمان و زير . ميتوانند از تجربه اي که اين شرکت کسب نموده استفاده نمايند

  .واهد نمودمجموعه ديگري دارد که فعاليتي  مشابه همين شرکت دارد ؛ رويه خودش را پيشنهاد خ

  

ايده .شکل گرفت )  BP ويا به اختصار (  Best Practice يا " تجربيات برتر"  اينجاست که ايده اي بنام ايده

  .استفاده از تجربيات ديگران ايده بسيار جديدي نيست بلکه سابقه آن به يکصد سال پيش مي رسد 

Frederick Taylor   مي گويد  1911در سال :  

رويه هاي متنوع استفاده شده اي  که در هر سازماني  جود دارد   ؛ همواره يک متد و از بين متدها و  

  ) .برگرفته از ويکي پديا.(شناخته مي شود " بهترين راه"يک روش پياده سازي وجود دارد که بعنوان 

  

  :اين تفکر در اين است که   و کاربرد  BPشالوده استفاده از  

جربه شده و تست شده و خطاهاي آن رفع شده ميتوان نتايجي بدست آورد با بکارگيري فرآيندهايي که ت"

  "که در اين نتايج احتمال عدم موفقيت و شکست بسيار کمتر باشد

عالوه بر باال بردن احتمال موفقيت با اين روش ؛  با جايگزيني فرآيندهاي تجربه شده زمان دستيابي به نتايج 

  انها سريعتر به اهداف پيش بيني شده خواهند رسيدمطلوب نيز بسيار کاهش  يافته و سازم

 

 براي تعريف اين مورد آورده است بتواند گوياي زواياي ديگري از بحث  در باره   Sapشايد عبارتي که شرکت 

BP   در اين تعريف چنين عنوان شده است . باشد :  

Best practices developed by SAP with industry leaders around the world. 

  :ها نشان مي دهد   BP را به   Sap در اين عبارت مواردي هست که نحوه دستيابي شرکت   

  

  

• developed by SAP 

• With Industry Leaders 

• around the world 
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بنا بر اين تعريف شرکتهايي هستند که در ارتباط با سازمانهاي بزرگ جهاني ؛  کار انتخاب بهترين فرآيند را انجام 

  . ارائه مي نمايند   BPه و آن را بصورت داد

سيستمها ي ارائه شده توسط . ها بطور گسترده اي امروزه در سيستمهاي اطالعاتي وجود دارد  BPاستفاده از 

رم افزاري که شرکتهاي ارائه دهنده سيستمهاي ن. شرکتهاي معتبر و با سابقه عموما از اين مفهوم استفاده نموده اند 

تجربه ارائه و پياده سازي  سيستمهاي اطالعاتي را دارند زمان ارائه و تنظيم فرآيندها براي مشتريان خود ؛ با 

  . استفاده از تجاربي که دارند بهترين و مناسب ترين فرآيند را براي سازمان مربوطه انتخاب و ارائه مي نمايند 

  

  

 

ت موقعيت و در شکلي که در اينجا آورده شده اس

. نقش استفاده از تجربيات برتر را نشان مي دهد

تهيه شده   Sapاين شکل که توسط شرکت 

  :نمايانگر چند مورد مي باشد 

براي انجام يک پروژه عموما يک  -

سري رويه هاي استاندارد از پيش 

تعريف شده اي وجود دارد که بناچار 

 .بايستي از آنها استفاده نمود

جربيات برتر زمان بدون استفاده از ت -

الزم جهت تنظيم و نهايي نمودن پروژه 

بديهي است . بسيار زياد خواهد بود 

عالوه بر صرف زمان هزينه هاي 

آشکار و پنهاني که صرف اين امر 

 خواهد شد نيز بايستي مد نظر قرار گيرد

الزم است  اين تجربيات تمامي موارد نيازهاي سازمان را پوشش نداده و طبيعتا براي هر سازمان -

 تنظيماتي خاص انجام گيرد تا تمامي فرآيندها و نيازهاي سازمان پوشش داده شود

يعني اگر سازماني داراي فرآيندهاي . ميزان استفاده از اين تجربيات بستگي به وضعيت  آن سازمان دارد -

گيرد طبيعتا بخش عمده  استاندارد مي باشد و يا ميتواند از فرآيندهاي استاندارد تبعيت کرده و آنها را بکار

ولي اگر سازمان نتواند فرآيندهاي  خود را با . اي از اين تجربيات در آن سازمان کاربرد خواهد داشت 

تطابق دهد کمتر خواهد توانست از اين تجربيات ) و در اين مورد استانداردهاي جهاني(استانداردها 

ز فعاليتها نياز هست تا تنظيمات خاص آن سازمان بديهي است در اين حالت بخش عمده اي ا. استفاده نمايد

 انجام گيرد
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  آيا هميشه استفاده از تجربيات برتر به موفقيت سازمانها کمک مي کند ؟

اين سئوال و ابهامي است که در تمامي سازمانها يي که مي خواهند از تجربيات برتر استفاده کنند وجود 

امي سازمانهاي جهاني که قصد استفاده از تجربيات را دارند دارد اين ابهام خاص ايران نبوده و در تم

  :برخي سازمانها و کمپانيها معتقدند که . وجود دارد

وقت صرف کرده اند تا فرآيندهاي تجاري را چنان طراحي نمايند که باعث برتري شخصا سالها آنها  " 

 best بنام   و تجربه شده اي که  فرآيندهاي تجاري استاندارد صنايع طراحي شده.  آنها در بازار گردد

practices  ممکن است برتري آنها را در بين رقبا از بين ببرد ناميده ميشود"  

  

 

 

  :يات برتر بايستي به آن توجه نمايند اين است که تجربموضوع ديگري که سازمانها بايستي زمان خريد و انتخاب 

باعث صرف  تمامي آنها   ي نمايند که عدم پذيرشچنان عمل م  اين تجربيات برخي شرکتهاي ارائه کننده

در حالي که برخي ارائه کنندگان چنان امکاني ميگذارند که بتوان از بين . زمان بسيار طوالني ميگردد 

 .دارند در برخي بخشها  بيشتري را انتخاب نموده و امکان انعطاف پذيري مواردي راانتخابها ، 

 

BP   هاي جهاني در ايران:  

د تمامي مواردي که در دنيا هست و از آن استفاده مي شود و زمانيکه به ايران مي رسد موارد همانن -

خاص و شرايط ويژه اي  براي آن ايجاد ميشود ؛ مورد تجربه برتر نيز در ايران داراي تعبيرها و برخي 

. نموده است  مواقع سوء تعبيرهاي فراواني است چنانچه گاها کاربرد و استفاده از آن را دچار مشکل

را چون عصاي سحر آميزي تعبير و ارائه  BPبرخي مواقع سازمانها و يا شرکتها و افرادي هستند که 

( غافل از اينکه برخي مواقع . ميدانند BPمي نمايند به نحوي که تنها راه حل را براي سازمان استفاده از 

 ه اي که در ايران وجود دارد استفاده از آئين نامه ها و مقررات و شرايط ويژ) و شايد در بيشتر موارد

BP  را عمال غير ممکن مي نمايد. 

مواردي مانند مسائل زير  . سئواالت و ابهامات فراواني براي کاربرد اين موضوع در ايران وجود دارد  -

 :در اين رابطه ميتواند وجود داشته باشد 

o  آيا ما در ايران مي توانيم اين تجربيات را بکار گيريم؟ 

o  شرايط و پيش فرض ها و موقعيتهايي که الزم است تا از اين تجربيات استفاده شود چه مواردي

  است ؟

o روش بکارگيري آن چگونه است؟  
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o چه الگويي و از کداميک از اين تجربيات بايستي استفاده کرد؟  

o چگونه بايستي از اين تجربيات بايستي استفاده کرد ؟  

o  انتخاب بهترين آنها چگونه بايد باشد؟روش آشنايي و يافتن اين تجربيات و 

o ...  

  


