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 یکیبه  یپلی اتيلن لوله هايصنعت  ،ض خطوط فرسوده انتقال آبینه تعويدر زمها ت دولت یو حما یکمبود آب در عصر کنونبه دليل  دهیچک

حقيق ت. لذا در شدها می با بحث کيفيت این لوله جامعه یکی از دغدغه هاشده است. اما ل یه گذاران تبدیسرما يمورد عالقه برا ياز جاذبه ها

رد. يگمی قرار  یسورد بررستم ميس يها ییایبا استفاده از پو بر کيفيت لوله هاي پلی اتيلنیت يفيت کیریستم مديس يرگذاريزان تاثيم ،حاضر

 يارهيخبگان صنعت، متغبا استفاده از نظر ن در این مقاله. باشد میکرمان  يصنعت لوله ساز ياز شرکت ها یکیاین تحقيق،  يمطالعه مورد

به اد که ديل ها نشان ایج تحلنت ید.م گرديم ترسيان با استفاده از نرم افزار ونسیو نمودار حالت و جر یو معلول یو نمودار عل ییشناسا يضرور

 باشد یم يديار کليسبت در آن یریگر هماهنگ بوده و نقش مدیکدیبا  یسازمان يه واحدهايد کلیت بايفيت کیریستم مديس ياده سازيهنگام پ

و  حصوالتمزان فروش يان و به دنبال آن کاهش میت مشتریمحصول، کاهش رضا یتيفيک یت موجب بیریکه هر گونه اهمال مد يبه طور

 شود.یو تضاعف م یسازمان در حالت انحالل، ورشکستگ يريت قرار گینها عات و دریش ضایافزا

 

  يلوله سازتحليل سيستم ها، ستم، يس يهاییایت، پويفيت کیریستم مديس يدیکلمات کل

 

 

 مقدمه -1

 ياباشند. لوله ه یکشورها م يداریاساس توسعه و پا یمنابع آب

ر درا  ییانتقال آب در کشور فرسوده شده است و دولت برنامه ها

 يرهاين احداث مسيخطوط انتقال آب و همچن ينه نوسازيزم

ود ر خروستاها و شهرها را در دستور کا ي، برایآبرسان يد برایجد

  قرار داده است.

یر زلوله هاي پلی اتيلن امروزه در صنعت جهانی به دليل مسائل 

 :[18] مورد توجه قرار گرفته اندجهت امر آبرسانی 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                             

 صرفه جویی در هزینه هاي چرخه عمر 

 اتصاالت بدون نشتی و کامال مهار شده 

  مواد شيمياییمقاومت و خوردگی در برابر 

 انعطاف پذیري و مقاومت در برابر خستگی 

 يساختار يایمزا 

 مقاومت در برابر دما 

 دوام و پایداري 

 د کننده لولهيتول يموجود، شرکت ها يت هايبا توجه به ظرف 

ت یریستم مديس ياده سازيز با پيلن تک جداره نيات یپل يها

ت یت محصول و رضايفيش کیک سو خواهان افزایت، از يفيک

 یابيد و دستيعات تولیگر با هدف کاهش ضاید يان و از سویمشتر

سازمان متبوع خود  يرا برا يش فروش، سودآوریبه افزا

 خواستارند.
 

 

* (Corresponding author) s.h.moosavirad@uk.ac.ir 
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م يت که به چهار گروه تقسيفيک ينه هایسازمان ها همواره با هز

 ينه هاین چهار گروه شامل: هزیشوند روبه رو هستند که ا یم

نه یو هز یداخل یخراب ينه های، هزیابیارز ينه های، هزيريشگيپ

ت کردن یریمد يسازمان ها برا[. 7]باشند  یم یخارج یخراب يها

ازمند يان نیمشتر يورده کردن خواسته هات و برايفيک ينه هایهز

ن الزامات و خواسته ها یباشند که ا یم یالزامات یاصول ياده سازيپ

 باشد. یر میامکان پذ ISO 9001:2008 یمنطق ياده سازيبا پ

شتر سازمان يت، سال هاست که در بيفيت کیریمد يستم هايس

زان يقرار گرفته است اما م ياده سازيمورد استفاده و پ یرانیا يها

و الزامات آن در  ISO 9001:2008که  یو نقش یاثربخش

باشند. در  یم و تحليل یازمند بررسيکنند، ن یم يسازمان ها باز

ت از افتخارات يفيت کیریستم مديس يو اجرا ياده سازيگذشته پ

 يشرکت هاامروزه  یشده است ول یک سازمان محسوب می

خود  يان رقباي، با توجه به رقابت روزافزون میو خدمات يديتول

ات و يادامه ح ي، برایو چه در عرصه خارج یچه در عرصه داخل

باشند  یت ميفيت کیریستم مديس ياده سازيخود ملزم به پ يبقا

جدایی ناپذیر از سازمان می  ییتوان گفت جز یکه م يبه گونه ا

براي برطرف کردن خواسته ها و نيازهاي خود به  انیمشتر باشد.

را  خویشازها و انتظارات ينوالتی نياز دارند تا از این طریق، محص

که شوند  یان ميازها در مشخصات محصول بين نی. ابرطرف سازند

شوند. از آنجا که  یده مينام يمشتر يدر مجموع خواسته ها

باشند  یر مييوسته در حال تغيان پیمشتر يانتظارات و خواسته ها

شرفت ين پيو همچن شرکت هاي رقيباز  یناش يز فشارهايو ن

کنند که محصوالت و  ی، سازمان ها را وادار معلم و تکنولوژي

ن یوسته بهبود بخشند و در ايخود را به طور مستمر و پ يندهایفرآ

ان یمشتر يازهايگرفتن از ن یشيتوانند با پ یط سازمان ها میشرا

به عنوان شرکت مادر شناخته شوند که این موضوع تنها با به 

 ISOکارگيري شيوه هاي نوین کيفيتی از جمله پياده سازي 

 می باشد. 9001:2008

گرفتن در معرض اشعه پليمرها به ویژه پلی اتيلن ها در اثر قرار  

ماورا بنفش خورشيد و در حضور اکسيژن تخریب شده و لوله هاي 

ن جهت به مواد يبه ه پلی اتيلن خواص خود را از دست می دهند.

 ن شکل برطرف گردد.یکنند تا ا یدان اضافه مياکس یه آنتياول

ر در جذب اشعه يچشمگ يها یژگیل داشتن ويکربن به دل

 يمناسب از سو ينه ایعنوان گز د بهيماوراءبنفش خورش

 در این پژوهش مواد رد. يگ یدکنندگان، مورد استفاده قرار ميتول

PE80  بی رنگ )سفيد( که به همراه مسترپچ دوده که در

ميکسرهاي مواد اوليه  ميکس می شوند، مورد بررسی و تست قرار 

مقدار درصد کربن  INSO14427-2 د مطابق استاندار گرفته اند.

مطابق استاندارد فوق موارد  .درصد باشند 2.50تا  2بين باید 

 نقص محسوب می گردد %2.50و بيشتر از  %2کمتر از  سياه کربن

[1]. 

موفقيت و شکل دهی تغيير و تحوالت آینده نيازمند درک علل  

تغيير و تحوالت در گذشته و شناسایی ساختارها و روابط 

اصلی در تحقيقات شکاف  .[2]ایجادکننده تحوالت آینده است

پيشين عدم ترکيب سيستم مدیریت کيفيت و پویایی هاي سيستم 

با توجه به خواست و  مدیریت کيفيتمبحث  و در نظر گرفتن

 همچنين در نظر گرفتنو  انتخاب سبک مدیریت ارشد سازمان

عوامل تاثيرگذار  تحليل ان می باشد. عالوه بر اینانتظارات مشتری

به عنوان  بر کيفيت محصول مثل نيروي انسانی، تجهيزات توليدي

هدف این  لذا .عوامل مزیت هاي رقابتی کمتر دیده شده است

با در نظر گرفتن عوامل  تحقيق تحليل سيستم مدیریت کيفيت

 با استفاده از پویایی هاي سيستم می باشد. فوق و

ق پرداخته يات مسئله مورد تحقين مقاله به مرور ادبیدر ادامه ا

پویایی هاي سيستم و سيستم  مدیریت کيفيت  خواهد شد. سپس

بحث در و ق يروش تحقدر بخش بعد به و معرفی خواهند شد 

مقاله در قسمت نتيجه گيري  مورد نتایج بيان خواهد شد و نهایتا

 آخر ارائه خواهد گردید. 

 اتیمرور ادب -2

 يستم هايکرد سیاستفاده از رو ، بایقيخانا و همکاران در تحق

د خودرو ير بخش توليت فراگيفيت کیریمد يا، به مدل سازیپو

ا یپو يستم هايق از توسعه مدل سيتحق یهدف اصل پرداخته اند.

 د خودرو است.يت بخش تولي، بهبود وضعTQMشاخص  يبرا

ج  یت مالکم بالدريفيک یزه ملیرا براساس جا TQM يرهايمتغ

(MBNQA) ف يد هند توصيت توليوضع يبرا یرا مدل مناسب

 یج میر نتاير توانمندساز و پنج متغيهفت متغ يکند که دارا یم

هند  يافته اند که صنعت خودروسازیجه دست ين نتیبه ا و باشد

ازات يخود را به منظور بهبود امت ي، استراتژیطراح يالزم است برا

 .[14]د ینما ییو شکاف ها، شناسا

 مدل لي، به تحلیقيو همکاران در تحق سریزدي دهقانی محمد

پردازند.  یم یکينامید هاي ستميس از استفاده با EFQM یتعال

مدل  ليتحل جهت یکينامید یمدل جادیا پژوهش نیا یاصل هدف

EFQM دي يکل عوامل است که نیا بر یسع و بوده هادر سازمان

 در مزبور مدل سازي هيق شبیاز طر EFQMمدل  بر رگذاريتاث

ابند ی یجه دست مين نتیبه ا .رديگ قرار مطالعه مورد ها سازمان
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 توانند براي ینم ییتنها به ها يريگ اندازه زين و که مدلسازي

 در مناسب یشکل به یستیکها بايتکن نیا باشند. ديمف ها سازمان

رسد  یم نظر گردند. به هيتعب یاجتماع  -ستمهاي اقتصادييس

 بتواند یسازمان هاي استيس و ها برنامه با یکينامید مدل قيتلف

 نیا در که ببرد باال را شده ارائه داده یکينامیمدل د یاثربخش

 مختلف يت هايموقع در آن اجراي و مدل نیا توسعه بحث راستا

 یآت پژوهشهاي براي پژوهشگران راهگشاي تواند یم ها سازمان در

 .[3] باشد

 يوه هايبودن ش يبعد، چند یقيپراژوگو و سوهال در تحق

TQM یک بررسی یرا ط يت و عملکرد نوآوريفين کييدر تع 

ند چ ین مقاله، بررسیدهند. هدف از ا یمورد مطالعه قرار م یتجرب

ه ياست. فرض یارتباط با عملکرد سازمان در TQMبودن  يبعد

از دو مدل  يمظهر TQMن است که ین پژوهش ایدر ا یاصل

جه ين نتیک است و به ايو ارگان یکيمکان يوه هايمختلف از ش

د اننتو یک ميو ارگان یکيوه مکانيابند، که هر دو نوع شی یدست م

 ين چند بعدیداشته باشند. بنابرا TQMر چتر یدر ز یستیهم ز

 .[19] شود یثابت م TQMبودن 

 ییایکرد پویبا استفاده از رو یگز و همکاران در پژوهشیرودر

و  يرا مدل ساز یآموزش عالت در يفيت کیریستم، مديس يها

ر ب یک مدل مبتنیق، ارائه ين تحقیهدف از ا کرده اند. يه سازيشب

ت یریکه مد يدیموسسات جد يبرا يريم گيتصم یبانيپشت

 کنند، یبهبود مختلف آغاز م يها يق استراتژیت را از طريفيک

ه تاز يموسسه ا یابند که وقتی یجه دست مين نتیباشد. به ا یم

است،  یتعال يکند و هدف آن حرکت به سو یشروع به کار م

 يجنبه ها يخود را بر رو ياز دارد انرژين یسازمان آموزش

ر یش در زیت متمرکز کند. به طور متوسط افزايفيبرجسته ک

 مطالعه فوق است اما تمرکز يامدهايساخت ها و امکانات از پ

 به یابيدست يراه برات، هموار کردن يفيگر کیدار بر ابعاد دیپا

 [.22] باشد یم یتعال

ي ابزار برا یک عنوان به اخيرا پویایی هاي سيستم  همچنين

 نیتحليل اثر ارتباط صنعت با دانشگاه بر کيفيت آموزش هاي ف

 [.23مورد استفاده قرار گرفته است ]

 TQMپراژوگو و سوهال در تحقيقی، چند بعدي بودن شيوه هاي 

در تعيين کيفيت و عملکرد نوآوري را طی یک بررسی تجربی 

مورد مطالعه قرار می دهند. هدف از این مقاله، بررسی چند بعدي 

در ارتباط با عملکرد سازمانی است. فرضيه اصلی در  TQMبودن 

مظهري از دو مدل مختلف از  TQMاین پژوهش این است که 

یت به این نتيجه شيوه هاي مکانيکی و ارگانيک است. در نها

رسيدند که که هر دو نوع شيوه مکانيکی و ارگانيک می توانند هم 

داشته باشند. بنابراین چند بعدي بودن  TQMزیستی در زیر چتر 

TQM [.20د ]ثابت می شو 

دد روبرتو پولز، سيستم توليد و موجودي را به منطور توليد مج

 ی کند. هدفمحصول با استفاده از سيستم هاي پویا مدل سازي م

بی از این مدل، بررسی و کشف فرآیند توليد مجدد پویا و ارزیا

ند استراتژي هاي بهبود سيستم می باشد. در این مقاله دو فرآی

ه رفتاصلی کنترل موجودي و برنامه ریزي توليد مورد توجه قرار گ

نه است. از طریق تجزیه و تحليل شبيه سازي، نتيجه این که هزی

 یسه با فعاليت هاي توليدي با سرعت بيشتريکل سيستم در مقا

ص افزایش پيدا می کند اگر ظرفيت بيشتري به توليد مجدد تخصي

 [.21یابد ]

چونگ و راندوس طی مطالعه اي پيرامون مدیریت کيفيت جامع، 

ثرات اله رقابت در بازار و عملکرد سازمانی می پردازند. در این مقا

کرد تنش رقابت بازار بر عملتعاملی مدیریت کيفيت جامع، شدت و 

 سازمان را بررسی می کنند.بدین منظور با ایجاد پرسشنامه و

ین امدیر توليد و عمليات در کشور استراليا به  89نظرسنجی از 

، نتيجه دست یافتند که رابطه مثبتی ميان مدیریت کيفيت جامع

 [.11تمرکز بر مشتري و عملکرد سازمانی وجود دارد]

سجاد رضائيان و همکاران درتحقيقی با عنوان طرح ریزي مدل 

سنجش کيفيت خدمات الکترونيک در شرکت قطارهاي مسافري 

ل طراحی یک مد به دنبالرجا با تاکيد بر روابط علی و معلولی 

ز اورد استنباط مشتریان شرکت رجا گيري جدید براي برااندازه 

طابق با فرهنگ کيفيت خدمات فروش اینترنتی بليت قطار، م

کتشافی در این تحقيق با استفاده از تحليل عاملی ا .بودندایرانی 

 "قابليت اطمينان"و  "دسترسی"،"سهولت استفاده"سه عامل 

 شناسایی و سپس با تحليل مسير، اثرات سه عامل فوق و رضایت

ا خدمات الکترونيکی شرکت قطارهاي مسافربري رج کلی از کيفيت

 ایت مزایا و ضرورت استفاده از مدل هايتعيين گردید. در نه

 زیابی کيفيت خدماتمفهومی و ابزارهاي آماري معتبر براي ار

 .[8]معرفی شده است 

تحقيقی با عنوان مدل سيستم پویاي  نيزهاي ليو و همکاران 

یکچارچه توسعه یافته به منظور مدیریت کيفيت آب دریاچه در 

ه پس از شناسایی مطالع در این .انجام دادندمقياس حوزه آبریز 

به توسعه مدل  ،حوزه دریاچه دیانچی چينفرآیندهاي سيستم 

سيستم پویا براي مدیریت کيفيت آب دریاچه در مقياس حوزه 
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آبریز پرداخته اند. در نهایت با بررسی عناصر موجود در حوزه آبریز 

و توسعه آن به این نتيجه دست یافتند که مدل مورد بررسی می 

در توسعه و حفاظت از حمایت از تصميم گيري مورد نياز تواند به 

 [.26]می کند  محيط زیست و استراتژي هاي مربوط به آن کمک

رسول نورالسنا و همکاران در تحقيقی، ترکيب متدولوژي شش 

سيگما و شبيه سازي سيستم هاي گسسته پيشامد به منظور 

تمع بهبود کيفيت و کاهش حجم مواد سرد در کارخانه ذوب مج

شش مس سرچشمه پرداخته اند. هدف اصلی این متدولوژي 

اجراي یک استراتژي مبتنی بر اندازه گيري با تمرکز بر سيگما 

. پس از تصدیق و تعيين بودبهبود فرآیند و کاهش تغيير پذیري 

راهکارهاي  مستقل، tاعتبار با روش هاي آماري از جمله آزمون 

ه کار تعيين تعداد مناسب نتيج بهبود با یکدیگر مقایسه شدند.

پاتيل در گردش، نحوه تخصيص جرثقيل به پاتيل ها، درصد بهبود 

ار مس روي در زمان بين خرابی هاي جرثقيل ها و تاثير عي

 .[9]عملکرد سيستم بوده است 

ین هاو شيه در مطالعه اي تحت عنوان مدل سازي و تاثير نوآوري 

رویکرد  بادمات براي شرکت هاي کوچک و متوسط هاي خ

ک، به بررسی نقش این شرکت ها در اقتصاد تایوان يسيستم دینام

پرداخته اند. شرکت هاي کوچک و متوسط در مواجهه با جهانی 

سعی در شناسایی فاکتورهاي کليدي تاثيرگذار برنوآوري  شدن،

نظریه مبتنی بر منابع براي ایجاد مدل ها از  آن خدمات می باشند.

براي شرکت هاي کوچک و متوسط قبل و هاي سيستم دیناميکی 

بعد از نوآوري خدمات براي توسعه مجموعه اي از مکانيزم هاي 

که شرکت  دادنتایج شبيه سازي نشان  .کردندارزیابی استفاده 

هاي کوچک و متوسط به دليل جهانی شدن با مشکالت عملياتی 

اي بنابراین این شرکت ها به منظور توسعه و ارتق روبرو می باشند.

توانایی همکاري و کاربرد موثر  توانایی استفاده از دانش، ثبات بازار،

باید سرمایه گذاري مناسب براي منابع را به عمل  ،فناوري اطالعات

 [.23] آورند

 

با توجه به مرور ادبيات انجام شده تا کنون مطالعات بسيار کمی  

 در بررسی سيستمی تاثير سيستم هاي مدیریت کيفيت بر کيفيت

محصوالت انجام شده است. همچنين در مورد صنایع لوله سازي 

که مطالعه موردي این تحقيق می باشد تا کنون کار مشابهی دیده 

نشده است. لذا هدف این تحقيق آن است که تاثير سياست هاي 

مختلف مدیریت کيفيت را بر روي کيفيت لوله هاي پلی اتيلنی 

 بررسی نماید. ،مطالعه موردي

 هاي سیستم پویایی  -3

توسط پروفسور فارستر در  1956پویایی سيستم در سال 

مطرح گردید.که بر مبناي ترکيب روش هاي تجزیه  MITدانشگاه 

و تحليل سيستمی، تئوري تصميم گيري، تئوري کنترل بازخورد 

[. 13] اطالعات و تکنولوژي شبيه سازي کامپيوتري ارائه گردید

 [. 5پویا شناسی سيستم مبتنی بر دیدگاه بازخوردي است ]

رفتار یک سيستم از ساختار آن ناشی می شود. ساختار سيستم 

نيز شامل حلقه هاي بازخوردي، متغيرهاي حالت و جریان، روابط 

غيرخطی ایجاد شده به وسيله تعامالت ساختار فيزیکی و سازمانی 

 مل فعال در سيستم است.سيستم و فرآیندهاي تصميم گيري عوا

سبک هاي اوليه رفتار در سيستم هاي پویا با ساختارهاي 

. از جمله این ها شناخته می شوند بازخوردي به وجود آورنده آن

رفتارها می توان به رفتار رشد نمایی اشاره کرد که در حلقه هاي 

مثبت به وجود می آیند و همچنين رفتار جستجوي هدفمند که 

کابردهاي پویایی هاي  [.2] منفی بوجود می آیددر حلقه هاي 

سيستم در موضوعات مختلفی از جمله مدیریت کيفيت پروژه هاي 

[، 24[، بهينه سازي ]12[، ارزیابی عملکرد ]16ساختمانی ]

[ می 17و سيستم هاي پشتيبانی تصميم گيري ] [15] پزشکی

  .باشد

 مدیریت کیفیتسیستم  -4

براي نخستين بار در ایاالت متحده آمریکا و  TQMبه کارگيري 

معرفی گردید که در درجه اول به منظور  1980در حدود سال 

به پاسخگویی به چالش هاي رقابتی که از سوي شرکت هاي ژاپنی 

به رسميت شناختن  [.19] ها وارد می شد، به وجود آمد آن

TQM  به طور گسترده در سراسر جهان به خصوص در کشورهاي

بی )به ویژه شرکت هاي توليدي( به عنوان یک مزیت رقابتی غر

مورد استفاده قرار می گيرد. به طوري که امروزه شرکت هاي کمی 

استاندارد  [.19])به ویژه توليدي( می توانند آن را نادیده بگيرند 

ISO9001  ،اتخاذ یک رویکرد فرآیندي را به هنگام پذیرش

ي افزایش دیریت کيفيت، برااستقرار و بهبود اثربخشی سيستم م

ورده ساختن الزامات مشتري، ترویج رضایت مشتري از طریق برا

رویکرد فرآیندي شامل تعریف سيستماتيک و مدیریت  می دهد.

ها می شود به طوري که منجر به  فرآیندها و اثر متقابل آن

دستيابی به نتایج مورد نظر در تطابق با خط مشی کيفيت و جهت 

 [.10استراتژیک سازمان شود ]گيري 
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 قیروش تحق -5

وجود  ایپوستم هاي يبراي مدل سازي س یروش هاي متفاوت

رمن که توسط است ایپو يند مدلسازیفرآدر این مقاله از که دارد 

 ن به شرح ذیلگام هاي آ استفاده می گردد که ؛بيان شده است

 .[2] می باشند

 .مسئله  قيف دقیو تعر ییشناسا (1

 فرضيه پویا (2

مدل در  ياده سازين مدل و فرموله کردن و پیتدو (3

 نرم افزار .

 . و آزمودن مدل اعتبار سنجی (4

 استهايس یابیو ارز تيل حساسيتحل (5

 

 مطالعه موردي و یافته ها -6

لوله  يديتول يت محصول در شرکت هايفيت کياهم با توجه به

ستم يس ياده سازين نحوه پيلن تک جداره و همچنيات یپل يها

در این تحقيق مطالعه موردي در  ن صنعتیت در ايفيت کیریمد

 مورد یکی از شرکت هاي توليد کننده لوله هاي پلی اتيلن در

ت محصول با يفيک یبررسدر ادامه  کرمان انجام شده است.

 يزساند مدلیفرآ يگام ها ستم مطابق بايس يها ییایاستفاده از پو

 .آمده استاسترمن 

 ق مسئله:یدقف یو تعر ییشناسا: 1مرحله  6-1

ستم يل سيتحلق ين تحقی، هدف از ادیگرد که ذکر گونههمان

 شکل باشد. یستم ميس يها يایت با استفاده از پويفيت کیریمد

 یانجام شده درصد کربن ط ين تست هايانگيسانات مزان نويم 1

 ینشان م بر روي یک خط توليدي را 1394تا  1392 يسال ها

مرز سيستم شرکت لوله سازي و مبناي کيفيت تست درصد  دهد.

اشد. بدرصد  2.5تا  2می باشد که مقادیر آن باید بين  سياه کربن

در شرکت لوله  سياه ميزان نوسانات تست درصد کربن 1شکل 

 دهد. ینشان م 1394تا  1392 يسال ها یسازي را ط

 

 
طی سال هاي : نمودار ميزان نوسانات تست درصد کربن سياه 1شکل 

 مختلف در شرکت لوله سازي

 یلع ي، روابط و حلقه هافرضیه پویا: 2مرحله  6-2

 : و نمودار حالت و جریان یمعلول

 و صيبنا به تشخ تاثير گذار بر کيفيت محصول يرهايانتخاب متغ

 ت داشتهين صنعت فعالیکه سال ها در ا یرانینظر خبرگان و مد

 یمشاهده م 2.همانگونه که در شکل ده است یانتخاب گرداند، 

 ونده عوامل و حلقه هاي تاثيرگذار شامل دو حلقه تقویت کن گردد،

ا بپنج حلقه تعدیل کننده می باشند که دو حلقه تقویت کننده، 

هدف افزایش کيفيت محصول و رضایت مشتریان و ميزان فروش 

ار قر می باشند تا از این طریق سازمان را در وضعيت مالی مناسبی

 دهند تا موجبات رشد و توسعه سازمان فراهم گردد. حلقه هاي

تعدیل کننده، کيفيت محصول را با ميزان کيفيت ذکر شده در 

، استاندارد مقایسه می کنند در صورتی که ميان این دو وضعيت

اختالفی وجود داشته باشد مدیریت را به چالش می کشاند و 

اصالحی  ا، اقدام هايجهت برطرف کردن اختالف همدیریت در 

 الزم را به عمل می آورد.

سازمان  يبقا يت برایریگردد مد یت سبب ميفيکميزان خروجی 

ر ین منظور از مدیشود بد یده ميبه فکر چاره باشد و به چالش کش

د، با ير تولیمد یشد، از طرفینديب يخواهد که چاره ا ید ميتول

کس مواد اعمال يمند ید و فرآيکه در خط تول یراتييتوجه به تغ

رات را با انجام يين تغیخواهد ا یشگاه میر آزمایکند، از مد یم

ر یگزارش دهد. مد يد و به ویش نمای، پایشگاهیآزما يتست ها

ش ينه را پین گزیت محصول چنديفيشگاه، پس از تست کیآزما

 یر بازرگانین است که از مدینه ها این گزیاز ا یکیدارد،  يرو

ه يت مواد اوليفيرا انتخاب کند که از ک يکننده ان يبخواهد که تام
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ابد یت محصول بهبود يفيق کین طریبرخوردار باشد تا از ا یخوب

شگاه، با انجام یگر آزماینه دی(. گزB1)حلقه متعادل کننده 

از دقت دستگاه خود مطمئن شود  يون به صورت دوره ايبراسيکال

دقت دستگاه، نان از يشود ضمن حصول اطم ین امر موجب میو ا

نان الزم را يز اطميت محصول خود نيفيج تست کیاز صحت نتا

گر ی(. انتخاب دB2د )حلقه متعادل کننده ینما یکسب م

 يق برنامه هایباشد که از طر ید ميند تولیشگاه، اصالح فرآیآزما

ا یه يکس مواد اوليد بخواهد نحوه مير تولیت، از مديفيبهبود ک

ن ین حال اير دهد و در عييه را تغيولکس مواد ايتناسب و درصد م

رات را يين تغیا يشگاه به صورت دوره اید و آزمایموارد را ثبت نما

(. B3د )حلقه متعادل کننده یش نمایت محصول را پايفيتست و ک

شگاه یباشد. واحد آزما یشگاه، مبحث آموزش میگر آزماینه دیگز

پرسنل خود، پرسنل خود را صورت دوره  ییش توانایبه منظور افزا

د. تا یاعزام نما یآموزش يو مستمر به منظور شرکت در دوره ها يا

ت يفيج آزمون کیر گذار بر نتاياز عوامل تاث یکیق بر ین طریاز ا

 ی(. هنگامB4محصوالت خود مطمئن شود )حلقه متعادل کننده 

ن يه تاميلت مواد اويفيکند که ک یشگاه مالحظه میر آزمایکه مد

ه يدر مواد اول ي، بهبودیر بازرگانیمد يکننده انتخاب شده از سو

ن کننده مواد يخواهد که بر تام یم يکند از و یجاد نمیخود ا

ه خود را ارتقا بخشد تا از يت مواد اوليفيد تا کیه فشار وارد نماياول

ت محصول يفيرگذار بر کيگر از عوامل تاثید یکیق بر ین طریا

ش یگر، افزاید یی(. از سوB5مطمئن شوند )حلقه متعادل کننده 

ت یان و در نهایمشتر يتمندیش رضایت محصول باعث افزايفيک

 ییش فروش، شرکت توانایگردد. با افزا یش فروش میمنجر به افزا

کارخانه  يندهایفرآ يبر رو يه گذاریت خدمات و سرمايفيبهبود ک

معتبر را  ين کننده هايمکان انتخاب تامق این طریرا دارد و از ا

ن کننده معتبر، يه از تاميد مواد اولیهم دارد که با توجه به خر

ش یجه منجر به افزايابد که در نتی یش میه افزايت مواد اوليفيک

ش یبا افزا (.R1ت کنندهیشود )حلقه تقو یت محصول ميفيک

 ( یشگاهیآزما/يديزات معتبر)توليد تجهیفروش، شرکت امکان خر

د يند تولیت فرآيفيش کید و افزايند تولیرا دارد که باعث اصالح فرآ

شود)حلقه  یم و مشتریان محصول تيفيش کیت افزایو در نها

 (.R2ت کننده یتقو

 
 : نمودار علی معلولی پارامترهاي تاثيرگذار بر کيفيت محصول2شکل 
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 صولکيفيت مح: نمودار حالت و جریان پارامترهاي تاثيرگذار بر 3شکل 

ه ادیو پ ن مدل و فرموله کردنی: تدو3مرحله  6-3

 مدل در نرم افزار : يساز

برطرف کردن موارد به منظور  ییاستهايشنهاد سيل مدل و پيتحل

 3ن مرحله بر اساس شکل یا که باشد یم ت محصوليفيکاهش ک

م، يرها در نرم افزار ونسيربط دادن متغ يبرا گردد. یان ميب

دقت  یکمک يرهايت و متغيفيرات کييخالص تغرنرخ يمتغ

ت مواد يفيت، کیریمد يان، فشار بر رویت مشتریدستگاه، رضا

د ین نکته بایبه ا گردند. یف میتعر LOOK UPه از نوع ياول

توان معادله و تناسب  یرها نمين متغیان ايتوجه داشت که م

 LOOKرها از نوع تابع ين جهت متغيجاد نمود به همیا یقيدق

UP تابع  گردند. یف میتعرLOOK UP وسته عمل يبه صورت پ

مورد نظر،  ين صورت که پس از وارد نمودن داده هایکند بد یم

وار با وصل کردن  یان داده ها را به صورت منحنيم فواصل ميونس

 [.6]د ینما یجاد میا يورود يداده ها

ورت صن صنعت، داده ها را به یحال با استفاده از نظر خبرگان ا 

ارد م ويمرتبط در نرم افزار ونس يرهايمتغ ي( براy،xزوج مرتب )

ستم يست يوضع ثبت شده، يکرده و نرم افزار با استفاده از داده ها

 کند. یم ینيش بيرا پ

با خواست و  ISO9001:2008و  TQMفرآیند اجرایی 

 کانتوانمندي مدیر ارشد و همچنين همکاري مدیر ارشد اجرایی ام

 TQMمدیریت در تمامی گام ها و مراحل اجرایی  پذیر می شود.

به ویژه مراحل اوليه نقش مهمی را به   ISO9001:2008و 

هی عهده دارند و در حقيقت هرگونه سستی در کارها و یا بی توج

شکست تمامی تالش هاي انجام شده مدیر ارشد، نتيجه اي جز 

 .[4]نخواهد داشت 

شبيه سازي می شود که توافق ذکر  1402تا  1392مدل از سال 

شده بر اساس نظر خبرگان این صنعت می باشد. طبق نظر 

خبرگان این صنعت، طی دو سناریو رفتار مدل را بررسی خواهيم 

دهد که کرد، سناریوي اول: وضعيت سيستم را در حالتی نشان می 

سيستم مدیریت کيفيت در سازمان ایجاد شده است ولی مدیریت 

آن را نادیده می گيرد و بهبودي در سيستم انجام نمی شود و 

سناریوي دوم: وضعيت سيستم را در حالتی نشان می دهد که 

سيستم مدیریت کيفيت در سازمان ایجاد شده و مدیریت 

 ه است.بهبودمستمر را در سيستم انجام به کار گرفت

 سناریو اول:

 ی آید، اگر مدیریت بتواند اقدام هايهنگامی که کيفيت پایين م

ورده را برا TQMاصالحی الزم در خصوص مراحل پياده سازي 

سازد سازمان می تواند در آینده به بقاي خود ادامه دهد.مدیر تمام 

سعی خود را در جهت بهبود وضعيت سازمان به کار نمی بندد و به 

فشار و استرسی بر وي وارد نمی شود.در این شرایط مقدار اصطالح 

وارد کرده از آنجا که این  1.9اوليه کيفيت محصول در نرم افزار را 

مقدار در تست هاي انجام شده در شرایط عدم بهبود کيفيت وجود 

 داشته است که موجب ضایعات توليد در این شرایط شده است.

 سناریو دوم:

ی با اعمال سياست هاي بهبود مورد بررس حال وضعيت سازمان را

رم نقرار می دهيم. در این شرایط مقدار اوليه کيفيت محصول در 

 ر تست ها،دوارد کرده، از آنجا که این مقدار پایه  2افزار ونسيم را 

ی در شرایط بهبود کيفيت می باشد، موجب بهبود وضعيت توليد م

يستم مدیریت و س TQMشود. در این شرایط مدیریت نسبت به 

 هکيفيت متعهد می باشد و سيستم به صورت مستمر پایش و انداز

اصالحی و پيشگيرانه  گيري شده و در صورت لزوم اقدام هاي

 صورت می پذیرد.

 مقایسه دو سناریو:

 

 
 : نمودار مقایسه کيفيت محصول طی دو سناریو4شکل 

 

روند رو کيفيت به  با اعمال سياست بهبود کيفيت، ،4مطابق شکل 

در شرایط عدم بهبود کيفيت،  به رشد خود ادامه می دهد ولی

کيفيت محصول با شيب مالیمی سال به سال بدتر شده و روند 

تفاوت دو سناریو تنها در نوع مدیریت و  نزولی به خود می گيرد.

حساسيت و تجربه کاري آن نسبت به شرایط موجود و اتخاذ نوع 

به کار گرفته می  توسط مدیریت تصميم و استراتژي می باشد که

یکی از مسئوليت هاي مدیریت بهبود می باشد. در پياده  شوند، 
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بر شش مفهوم اصلی باید متمرکز  سازي مدیریت کيفيت فراگير

و  TQMشد. مدیریت یکی از اصول مهم و کليدي 

ISO9001:2008 .به هنگام پياده سازي مدیریت  می باشد

، مدیریت باید در گروه هاي ISO9001:2008و  کيفيت فراگير

ها را هدایت و  هبهبود کيفيت حضور مستمر داشته باشد و این گرو

 رهبري نماید.

 
 : نمودار مقایسه آموزش پرسنل سازمان طی دو سناریو5شکل 

 

آموزش اپراتورها در شرایط عدم بهبود کيفيت با شيب مالیمی در 

ی ده سال حال افزایش است و این روند به صورت یکنواخت ط

آینده ادامه می یابد که این ميزان ساعات آموزشی با توجه به 

حجم پرسنل و تغييرات محيطی ایده آل نمی باشد. در سناریوي 

دوم ميزان آموزش پرسنل در شرایطی می باشد که مدیریت 

احساس خطر می کند سعی می کند با افزایش ساعات آموزشی 

این شرایط گذري سریع ها از  پرسنل و افزایش سطح آگاهی آن

داشته باشد و به این ترتيب با بهبود اوضاع در سال هاي آتی، وي 

با تمرکز بيشتر بر روي توليد و مشتري از ميزان ساعات آموزشی 

می کاهد تا بيشتر وقت پرسنل خود را صرف موارد ذکر شده نماید 

از آنجا که وقت و زمان براي پرسنل محدود می باشد، در سال 

به پایين ترین سطح خود می رسد و از این سال به بعد با  1397

توجه به تغييرات شرایط محيطی، سعی می کند پاسخ به این 

ها  تغييرات را با افزایش ساعات آموزشی و افزایش سطح آگاهی آن

 جواب دهد.

 
: نمودار مقایسه انتخاب تامين کننده بهتر براي سازمان طی دو 6شکل 

 سناریو

 

ه مشاهده می گردد در شرایط عدم بهبود کيفيت، همان طور ک

ارزیابی دوره اي براي انتخاب تامين کنندگان صورت نمی گيرد 

ولی در شرایط بهبود کيفيت از آنجا که کيفيت رو به افزایش است 

 این نشان از انتخاب تامين کنندگان معتبر و ارزیابی دوره اي آن

 ها توسط سازمان می باشد. 

 
نمودار مقایسه امکان خرید تجهيزات بهتر براي سازمان طی دو : 7شکل 

 سناریو

 

در شرایط عدم بهبود کيفيت، از آنجا که سازمان وضعيت مالی 

خوبی ندارد امکان خرید تجهيزات به روز و با کيفيت و دقت 

مناسب وجود ندارد و تجهيزات هر ساله قدیمی تر و فرسوده تر 

کيفيت از آنجا که سازمان در  می گردند ولی در شرایط بهبود

سعی می کند  1397وضعيت مالی مناسبی به سر می برد تا سال 

تجهيزات خود را به روز کند و پس از آن با شيب مالیمی کاهش 

می یابد که آن هم با توجه به عمر مفيد تجهيزات جدید، راه 

اندازي تجهيزات و زمان الزم براي آموزش نحوه کار با تجهيزات 

 پرسنل سازمان منطقی می باشد.براي 

 

 : نمودار مقایسه دقت دستگاه طی دو سناریو8 شکل

 

دقت دستگاه در شرایط عدم بهبود طی یک شيب مالیم در حال 

افزایش است در حالی که در شرایط بهبود کيفيت، دقت دستگاه 

طی برنامه کاليبراسيون سيستم مدیریت کيفيت همواره پایش و با 

استفاده از برنامه کاليبراسيون داخلی و خارجی مورد اندازه گيري 
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فيدي دارد ممکن است در سال قرار می گيرد. هر دستگاه عمر م

این دستگاه تلرانس مورد نظر را رعایت نکرده باشد و بنا به  1397

شيب صعودي نمودار و وضعيت مالی خوب شرکت امکان خرید 

دستگاه جدید و از رده خارج کردن دستگاه قدیمی را در دستور 

 کار خود قرار دهند.

 
 طی دو سناریو زمان: نمودار مقایسه کيفيت فرآیند توليد سا9ل شک

 

ا در شرایط عدم بهبود کيفيت محصوالت، کيفيت فرآیند توليد ب

 انیشيب مالیمی کاهش می یابد و این هم ناشی از عدم به روز رس

ده تجهيزات، فشار مالی بر روي سازمان، عدم انتخاب تامين کنن

 مناسب و .... می باشد. در حالی که در شرایط بهبود کيفيت،

 اییوجه به تجربه و بر اساس پایش و اندازه گيري همدیریت با ت

یت که به صورت روزانه، هفتگی و ماهيانه که مطابق سيستم مدیر

می باشند برنامه ریزي  ISO 9001:2008کيفيت جامع و یا 

اصولی و منطقی همراه با در نظرگرفتن شرایط محيطی رقبا، 

 استراتژي هاي الزم را اتخاذ می کند.

 
 نمودار مقایسه ميزان فروش محصوالت طی دو سناریو: 10ل شک

 

در شرایط عدم بهبود کيفيت ميزان فروش محصوالت با شيب 

مالیمی در حال کاهش می باشد و چون در سيستم بهبودي 

به پایين ترین حد خود می  1402صورت نمی پذیرد در سال 

 رسد.

در شرایط اعمال سياست بهبود کيفيت از آنجا که سيستم به 

صورت دوره اي پایش و اندازه گيري می شود ميزان فروش سال به 

به باالترین حد خود می  1397سال بهتر شده تا اینکه در سال 

رسد و پس از آن در حال کاهش می باشد که علت آن هم به دو 

 دليل زیر می باشد:

ها  گاهالف( با توجه به اینکه نمودارهاي آموزش اپراتور، دقت دست

هتر بشيب نزولی دارند و نمودار خرید تجهيزات  1397 قبل از سال

نيز قبل از این سال صعودي می باشد، نشان از این است که 

سازمان در این شرایط سعی می کند از یک سو تجهيزات 

 خریداري شده را جایگزین تجهيزات قدیمی کند و از سوي دیگر

 ميزان ساعات آموزشی پرسنل خود را به منظور افزایش سطح

یت باتوجه به اینکه پرسنل با محدود آگاهی آنان، افزایش دهد.

ا بزمانی روبه رو هستند در این سال کيفيت فرآیند توليد نيز 

 اندکی کاهش مواجه می باشد.

ده ب( سازمان در این شرایط به عنوان یک برند معتبر شناخته ش

ا رود است و با توجه به اینکه سهم خود از بازار و ميزان فروش خ

اکثر رسانده است توانایی افزایش قيمت محصوالت خود  به حد

ز ی انسبت به رقبا را دارا می باشد و همين امر هم می تواند یک

 به بعد باشد. 1397دالیل دیگر کاهش ميزان فروش از سال 

 و آزمودن مدل یاعتبارسنج: 4مرحله  6-4

 یاعتبار سنج ،ستميس يها ییایمهم در پو يها از بخش یکی

مدل ها وجود  یجهت اعتبارسنج يمتعدد يآزمون ها مدل است.

جهت آزمودن  يط حدین پژوهش از آزمون شرایدارد که در ا

ر دکه امکان دارد هرگز  یطیشرا مدل استفاده شده است. ییکارآ

ط یشرامربوط به  يهاآزمون . ت نباشدیقابل رو یواقع يايدن

ه ب یمهم يرفتار مدل، ابزارها ير آزمون های، به همراه سايحد

فهم  يبرا يجاد مرحله ایمدل و ا يها یافتن کاستیمنظور 

 .[2]شرفته اند يپ

ار به عنوان مثال مقد مدل يرهايمقدار متغ ییدر آزمون حد نها

ر یز مقادا 2.5و  2.1، 2ر یمقاد يت را به ازايفير حالت کيه متغياول

ا به ه ل آنينمودار و تحل رد کهيگ یقرار م یاد مورد بررسیکم تا ز

 باشد: یر میصورت ز

به  اعتبارسنجی آزمون حدنهاییج ینتا 13تا  11 يدر شکل ها

 يفشار بر رو یکمک يرهايت محصول، متغيفيکازاي متغيرهاي؛ 

 داده شده است. انیمشتر يتمندیت و رضایریمد
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 : نمودار وضعيت کيفيت محصول به ازاي تغيير در مقادیر اوليه11شکل 

 کيفيت محصول

 

 
: نمودار وضعيت متغير کمکی فشار بر روي مدیریت به ازاي 12شکل 

 تغيير در مقادیر اوليه کيفيت محصول

 

 
: نمودار وضعيت رضایتمندي مشتریان به ازاي تغيير در مقادیر 13شکل

 اوليه کيفيت محصول

 

 به نسبت را مدل جینتا تيحساس باال در دست آمدهه ب جینتا

 ج مدل،ینتا از ینسب نانياطم از بعد .کند یم دیيتأ هياول طیشرا

رفتار  مربوط به جینتا تيل حساسيتحل براي مدل نیا از ادامه در

با استفاده از  یطيرات محييبه تغ ییت و نحوه پاسخگویریمد

مدل  يرهاير متغیر آن بر سايو تاث  تيفيت کیریستم مديس

 .شود یپرداخته م

 تیل حساسیتحل: 5مرحله  6-5

ت و نوع رفتار یریر مديت محصوالت، متغيفيت کيل وضعيتحل يبرا

 ی، مورد بررسیتيفيط گوناگون کیدر مواجهه با شرا يو نظارت و

ت در قبال برخورد با یریواکنش مدب که ين ترتیبدرد. يگ یقرار م

آن را تحت سه  يت و استرس وارد شده بر رویریمدمشکالت و 

ت در يفيرانه، بهبود کيسختگط یت در شرايفيحالت، بهبود ک

 يویت تحت سناريفيرانه و بهبود کيط متوسط رو به سختگیشرا

ها به  آن یليتحل يقرار خواهند گرفت و نمودارها یدوم مورد بررس

 باشند: یر میشرح ز

 

 
: نمودار تحليل حساسيت کيفيت محصول به ازاي تغييرات در 14شکل 

 نوع نظارت مدیریت

 

 
تحليل حساسيت نرخ خالص تغييرات کيفيت به ازاي : نمودار 15شکل 

 تغييرات در نوع نظارت مدیریت
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رات : نمودار تحليل حساسيت فشار بر روي مدیریت به ازاي تغيي16شکل

 در نوع نظارت مدیریت

 

 
: نمودار تحليل حساسيت رضایتمندي مشتریان به ازاي تغييرات 17شکل 

 در نوع نظارت مدیریت

 

 

نمودار تحليل حساسيت ميزان فروش محصوالت به ازاي : 18شکل 

 تغييرات در نوع نظارت مدیریت

 

ت يفيرانه کيگردد در حالت سختگ یهمان طور که مالحظه م

ش یدوم در حال افزا يوینسبت به سنار یمیب ماليمحصول با ش

به  1397از سال  زيت نيفيرات کيينرخ خالص تغ یاست از طرف

د در یبا باشد که یم ین در حالیاباشد. و  یش میدر حال افزا بعد

 یت سبب میریش از اندازه مديب يرينظر داشت که شدت و سختگ

زان فروش محصوالت يان و میمشتر يتمندیزان رضايگردد که م

از  یتواند ناش یگر میدر حال کاهش باشد که نسبت به دو حالت د

از آموزش  یناش ينه هایه، هزين مواد اولين تاميسنگ يهانه یهز

زات و يتجه ید و به روز رسانیدرخر یش از اندازه پرسنل، سعيب

ت را ناچار یریباشد، موارد ذکر شده مد یزات ميش دقت تجهیافزا

ن ين فوق و همچنيسنگ ينه هایجبران هز يکند که برا یم

مت يره، قیئت مدينه ها به هین هزیپاسخگو بودن در قبال ا

ش دهد. طبق نظر خبرگان یافزامحصوالت خود نسبت به رقبا را 

و دوم یسنار یت طيفيگردد بهبود ک یهمان گونه که مالحظه م

رشد و  يبه سو یمتعال یدهد که سازمان در حالت ین امکان را میا

ت فوق، نوع نگرش يل حساسيحرکت کند. تحت تحل یبالندگ

ت و بالتبع آن يفيگردد که ک یباعث م یتیریمختلف مد

ر يزان فروش محصوالت تحت تاثيم ان ویمشتر يتمندیرضا

جه گرفت يتوان نت یم رد.يرات قابل توجه آن قرار گييم و تغيمستق

ات يادامه ح يو انتخاب برا ين استراتژیدوم بهتر يویکه سنار

 یت به صورت منطقیریاست که مد این علت وباشد  یسازمان م

ط بازار و ید و بر اساس شراینما یش میندها را پایفرآ یتمام

 یسازمان برم يرا برا ين استراتژیب بهتريرق يت شرکت هايضعو

دهد که در  یط مختلف نشان میمدل در شرا يه سازيشب ند.یگز

به وجود  ي، در جهت رفع عدم انطباق هایت اصولیریکه مد یحالت

ت يدارد، حساس یش رو بر ميط پیمتناظر با شرا ییآمده گام ها

ت، نرخ خالص يفيک يرهايمتغ يبر رو یمدل به صورت منطق

ان و یمشتر يتمندیزان رضايت، آموزش پرسنل، ميفيرات کييتغ

 یر ميزات تاثيتجه ید و به روز رسانیزان فروش محصوالت و خريم

 گذارد.

 بحث -7

در این پژوهش هفت حلقه بازخوردي تاثيرگذار بر کيفيت محصول 

شناسایی شده است که از این هفت حلقه، پنج حلقه بازخوردي 

دو حلقه بازخوردي مثبت می باشند. حلقه هاي تعدیل  منفی و

کننده، کيفيت محصول را با ميزان کيفيت ذکر شده در استاندارد 

مقایسه می کنند در صورتی که ميان این دو وضعيت اختالفی 

د و مدیریت در نوجود داشته باشد مدیریت را به چالش می کشان

زم را به عمل کردن اختالفات، اقدامات اصالحی ال جهت برطرف

می آورد. دو حلقه تقویت کننده که با هدف افزایش کيفيت 
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محصول و رضایت مشتریان و ميزان فروش می باشند تا از این 

طریق سازمان را در وضعيت مالی مناسبی قرار دهند تا موجبات 

 د.نرشد و توسعه سازمان فراهم گرد

یی کرد پویامی شا و ژین هووانگ در تحقيقی، با استفاده از روی 

کيفيت و  گاه را برمبناي زمان،هاي سيستم، سيستم عمليات بندر

ابتدا حلقه هاي ها  آن. [27] دادندسود مورد بررسی و مطالعه قرار 

شامل زیر  علی و معلولی مربوط به هر یک از سه زیر سيستم

( و زیر سيستم سود QS) (، زیر سيستم کيفيتTS) زمان سيستم

(PS ) بندرگاه سيستم عملياتو (POSرا به ت )د و فکيک آوردن

که این سه اجزا، جدایی ناپذیر و به هم  سپس بيان می کنند

. و در مطالعه اي که انجام دادند نشان دادند که وابسته هستند

تحویل به موقع، مدل شان قابل اعتماد است و فاکتورهاي مانند 

روش سالم بودن بسته ها، احساس روانی مشتري، خدمات پس از ف

و راحتی خدمات ارائه شده تاثير مثبتی بر کيفيت بندرگاه می 

درگاه به عنوان شرکت ها بر روي بن . البته تحقيق آنگذارد

دست ه خدماتی بود. البته مشابه این نتایج در این مقاله حاضر نيز ب

که [ 14]تحقيق تطابق دارد با . همچنين نتایج این تحقيق نيز آمد

مدلی را براي  جایزه ملی کيفيت مالکم بالدریج در آن براساس

 براي بهبودوضعيت توليد هند توصيف کردند و نشان دادند 

استراتژي  خودرو  در هند نياز است این بخش توليد بخش وضعيت

به منظور بهبود امتيازات و شکاف ها، شناسایی نماید خود را 

[14]. 

این با توجه به یافته هاي تحقيق  پيشنهاد کاربردي به مدیران

مدیران ، م پياده سازي سيستم مدیریت کيفيتاست که به هنگا

آموزش هاي الزم را در خصوص سيستم مدیریت کيفيت ببينند و 

  همچنين الزم است در این زمينه با مشاوران خبره مشورت نمایند. 

 يریگ جهینت -8

تصميم پذیرش سيستم مدیریت کيفيت براي یک سازمان یک  

استراتژیک است که می تواند به بهبود عملکرد کلی و فراهم شدن 

سازمان هاي  مبنایی براي طرح هاي توسعه پایدار کمک کند.

توليدي و خدماتی زیادي این استاندارد را پياده سازي نموده اند 

که ضمن افزایش کيفيت محصوالت و خدمات و به دنبال آن 

یت افزایش سود را براي سازمان ارتقاي رضایت مشتریان و در نها

خود به ارمغان آورده اند. سازمان ها با توجه به پياده سازي گام به 

به تدریج نقاط قوت و ضعف  ISO9001گام بندهاي استاندارد 

داخلی سازمان و همچنين فرصت ها و تهدیدات خارجی سازمان 

خود را شناسایی و تصميمات استراتژیک مناسب را اتخاذ می 

مدیران با آموزش صحيح و کافی در زمينه سيستم مدیریت  نمایند.

کيفيت می توانند سبک ها و رویکردهاي مناسبی در جهت بهبود 

 يوهایسنار يدر اجرا. سيستم)اعم از توليدي و خدماتی( بردارند

ل يتحلستم و يس که با توجه به مرز ده سال یطذکر شده 

که با  ه نشان می دهدنتایج حاصل شد ،انجام شده يت هايحساس

 مناسب یتیریمد يت و اعمال سبک هايفيبهبود کاست يس يجراا

ت یریستم مديد و سيت را بهبود بخشيفيت کيتوان وضع یم

 .اثربخش اجرا شود يز به نحويت نيفيک

ند و یفرآ يو توجه به پارامترها ،بهبود يهااست يس يبا اجرا 

، ن کننده معتبريتام ه ازيد مواد اولیخرمناسب،  يديزات توليتجه

، آموزش يديو تول یشگاهیزات آزمايتجه يون دوره ايبراسيکال

سبک  يريزات و به کارگيتجه یو به روز رسان یانسان يروين

توان و  ،توان یم یطيط محیمناسب با توجه به شرا یتیریمد

لن يات یپل يد لوله هايتول يزان فروش در شرکت هايت و ميظرف

ت يفيت کیریستم مديس ياده سازيبدون شک پ ش داد.یرا افزا

ن یرا ایکند ز یکنواخت خارج میستا و یسازمان ها را از حالت ا

و  یابیکساله( مورد ارزی)معموال  يستم ها به صورت دوره ايس

ا عدم یتواند انطباق  یم يزيمم يافته هایرند. يگ یقرار م يزيمم

 بهبود را مشخص کند. يا فرصت های يزيمم يارهايانطباق با مع

ه عدم انطباق داشته ک یشود در صورت یم يزيکه مم یسازمان

الزم در خصوص برطرف کردن آن و  یاصالح باشد، اقدام هاي

 یف میرا تعر ،کند یم يريکه از وقوع مجدد آن جلوگ یاقدامات

 يندارد فرصت ها یکه عدم انطباق ین سازمانيهمچن ند.نک

ب سازمان ها ين ترتیدهد و به ا یبهبود را مدنظر قرار م يشنهاديپ

همان گونه که طی  .دارند یت گام بر ميفيدر جهت بهبود و ارتقا ک

دو سناریو و بخش تحليل حساسيت مالحظه گردید، نقش مدیریت 

ارشد سازمان، در ابقاي سازمان در مسير رشد و توسعه و همچنين 

ژي مناسب، مدیریت ریسک، انتخاب سبک مناسب ،انتخاب استرات

، به عنوان گام ناسب به هنگام رویارویی با مشکل هاعکس العمل م

غييرات محيط پيرامون سازمان و هاي اصلی به منظور پاسخ به ت

 ورده سازي الزامات سيستم مدیریت کيفيت می باشند.برا

عدم دسترسی به  از جمله محدودیت هاي تحقيق می توان به

اطالعات بخش هایی مانند نگهداري و تعميرات اشاره نمود که 

امروزه نقش مهمی را در افزایش کارآیی و راندمان واحدهاي 

فقدان تحقيق مشابه از  ،ودیت دیگردتوليدي بازي می کنند. مح

بررسی و عملکرد و منحصربه فرد بودن  تحليل و  نظر سطح

در انجام  ين این مقالهمحقق سبب گردید که که است موضوع

 د.نتحقيق، بسياري از مسيرها را براي نخستين بار طی کن
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ر عوامل بررسی تاثي به براي تحقيقات آتی يشنهاد می شودپ

وجود دیدگاه منابع انسانی و  مختلف بر کيفيت محصول مانند

در پژوهش هاي آتی می توان  همچنينسيستمی پرداخته شود. 

و حتی  توسعه و رشد یک سازمان تبليغات دربازاریابی و نقش 
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