ضرورت وجود سیستم ملی اندازهگیری برای توسعه کسب و کار

خالصه:
اخیراً یک نظرسنجی توسط آزمایشگاه ملی فیزیک ( )NPLانجام شده است که نتایج آن ضرورت وجود یک سیستم
اندازهگیری ملی برای توسعه کسب و کار را در بریتانیا نشان میدهد .به نظر میرسد وجود این سیستم تضمین
تجارت  2میلیارد پوندی در بریتانیا است.
متن:
اخیرا یک نظرسنجی از  1000شرکت مختلف بریتانیایی انجام شده است که از این شرکتها درباره درک آنها از
چگونگی اندازهگیری و اثرات آن در کسب و کار سوال شده است .نتایج این نظرسنجی در قالب یک اینفوگراف توسط
آزمایشگاه ملی فیزیک ( )NPLمنتشر شده است.
آزمایشگاه ملی فیزیک با شرکاء خود یعنی  LGCو  NELبا بیش از  6000شرکت مختلف همکاری دارند .این
آزمایشگاه در حوزه اندازهگیری و ارائه خدمات در این بخش با این شرکتها کار میکند.
این نظرسنجی هم از شرکتهای طرف قرارداد با آزمایشگاه NPLو هم از شرکتهای دیگر انجام شده است .هدف
اصلی از این کار آن است که مشخص شود این شرکتها از اندازهگیری چگونه استفاده کرده و این اندازهگیریها
چقدر روی رسیدن به هدف مطلوب در این شرکتها مؤثر است.
برخی از این شرکتها معتقدند که اندازهگیریها روی توسعه محصوالت جدید در این شرکتها مؤثر است30 .
درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی معتقد بودند که بدون این اندازهگیریها ،نوآوریهای آنها با شکست
روبرو میشده است .در واقع اگر این اندازهگیریها نبود ،فروش  2میلیارد پوندی آنها که ماحصل تولید محصوالت
جدید یا بهبود محصوالت پیشین است ،به خطر میافتاد.
برخی پاسخدهندگان معتقد بودند که سیستم اندازهگیری بریتانیا در جهان پیشرو است و یک سوم از شرکتها اعالم
کردند که سیستم اندازهگیری بریتانیا دارای بهترین تخصص در حوزه اندازهگیری است .بیشتر این شرکتها اذعان
داشتند که هیچ سازمان دیگری نمیتواند چنین خدماتی را به آنها ارائه کند و آزمایشگاه ملی فیزیک بریتانیا جایگاه
منحصر به فردی در دنیا دارد.
شرکتکنندگان در این نظرسنجی بیان داشتند که سیستم اندازهگیری ملی بریتانیا ایدههای جدیدی به بازار ارائه
میکند که این ایدهها برای بهبود محصوالت بسیار مناسب هستند.

این نظرسنجی نشان میدهد که وجود این ساختار در بریتانیا میتواند به ارائه نوآوری سرعت داده و ریسک کسب و
کار را کاهش دهد .بنابراین وجود آزمایشگاه ملی فیزیک و همکارانش ارزش باالیی برای کسب و کارهای مختلف در
بریتانیا دارد.
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