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به منظور بیشینه استفاده از مزایای رقابتی و تولید منطبق با استانداردهای تعریف شده در صنایع با فناوری سطح باال1، باید 
توجه ویژه بر کنترل کیفیت محصوالت داشته و عوامل مؤثر بر فرایند کنترل کیفیت در این شرکت ها براساس درجه اهمیت آن 

با تکنیک های مهندسی اولویت بندی شود. لذا این مقاله به بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری 
سطح باالی صنایع توربینی در شرکت توربوکمپرسور نفت آسیا پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی 
است و از نظر روش، از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی و از نوع مطالعه موردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 56 نفر از مدیران 
ارشد، میانی و کارشناسان فنی و مهندسی، مدیریت کیفیت و تولید شرکت OTEC هستند.  همچنین خبرگان این پژوهش شامل 
هفت نفر از متخصصین و اساتید صنعت و دانشگاه در زمینه مدیریت فناوری و مدیریت کیفیت هستند. جهت اولویت بندی عوامل مؤثر 
بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال در شرکت OTEC از مدل های تصمیم گیری چند معیاره  ANP با استفاده از نرم افزار 
Super Decision استفاده شده و در خصوص شناسایی وضعیت شرکت از روش آمار توصیفی و از نرم افزار Excel استفاده شد. پایایی 

پرسش نامه اصلی پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS با عدد 0/787 مورد تأیید قرار گرفت و برای سنجش روایی 
پرسش نامه از تحلیل محتوا و نظرات خبرگان مربوط استفاده شد. اولویت بندی عوامل با نظر خبرگان و استفاده از تکنیک ANP به 
ترتیب شامل: عوامل مدیریتی، فناورانه، فنی و مهندسی، سیستمی، راهبردی، فردی و فرهنگی است و نتایج حاصل از آمار توصیفی  

و نمودار رادار حاکی از فاصله وضعیت موجود عوامل با وضع مطلوب است.

واژگان کلیدی:
 5ANP کیفیت2، کنترل کیفیت3، فناوری سطح باال، صنایع توربینی4، تکنیک تحلیل شبکه ای

1. مقدمه
فضلــی و علیــزاده )1385( معتقدنــد که امروزه پیشــرفت های 
علــوم و توســعه فناوری هــای جدیــد و  شــرایط جدیــد رقابتی 
ــی  ــت جهان ــل رقاب ــن عام ــت مهم تری ــا کیفی ــده ت باعث ش
ــوع  ــه موض ــه ب ــاس توج ــن اس ــر ای ــد ]1[. ب ــمار آی به ش
ــرکت ها  ــازمان ها وش ــیاری از س ــه بس ــورد توج ــت، م کیفی
ــای  ــرای ارتق ــی ب ــزار مختلف ــا و اب ــه و روش ه ــرار گرفت ق
ــاب  ــز در کت ــم تبری ــده اســت. عال ــرده ش ــه کار ب ــت ب کیفی
مدیریــت و بهــره وری خــود )1392( در ایــن خصــوص عنوان 
ــه کیفیــت در دهه هــای  ــه مقول نمــوده اســت کــه: توجــه ب
اخیــر موجــب شــده اســت تــا فعالیت هــای کنتــرل کیفیــت 

توســعه یافته و سیســتم ها و ابزارهایــی ماننــد اســتانداردهای 
کیفیــت، سیســتم کنتــرل کیفیــت، کنتــرل کیفیــت جامــع، 
مدیریــت کیفیــت جامــع، تضمیــن کیفیــت و ... ارائــه و مورد 
توجــه قــرار گیرنــد ]2[. بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه یکــی 
از اجــزای اصلــی مدیریــت کیفیــت، واحــد کنتــرل کیفیــت 
اســت توجــه ویــژه ای در ایــن بخــش الزم اســت. امبــروس6 
ــر  ــر، براب ــت مؤث ــرل کیفی ــه کنت ــت ک ــد اس )2008( معتق
اســت بــا مدیریــت فراینــد مؤثــر ]18[. در ایــن راســتا برمــن7 
ــاط و  ــاد ارتب ــه ایج ــد ک ــوان کردن ــکاران )2008( عن و هم
ــور  ــام ام ــت انج ــر الزم جه ــذ تدابی ــر و اخ ــی مؤث هماهنگ
مربــوط بــه کیفیــت محصــول از جملــه مســئولیت های مهــم 

1. High technology
2. Quality
3. Quality control
4. Turbine Industry
5. Analytic network process

6. Ambrose
7. Berman

* گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران
** نویسنده مسئول- گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران

*** گروه مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران
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بخــش کنتــرل کیفیــت محســوب می شــود ]19[. همچنیــن 
عالــم تبریــز )1388( معتقــد اســت کــه مفهــوم کیفیــت بــا 
ــی  ــات مدیریت ــه اقدام ــی ب ــرل و بازرس ــان از کنت ــذر زم گ
ــی دیگــر  ــه عبارت در جهــت کیفیــت تغییــر کــرده اســت. ب
کیفیــت تنهــا بــا انجــام بازرســی و کنتــرل حاصــل نمی شــود 
ــا اقداماتــی تأثیرگــذار و عمیق تــر و داشــتن راهبــرد  بلکــه ب
ــوارد الزم اســت  ــن م ــه ای ــا توجــه ب حاصــل می شــود]3[. ب
تدابیــر ویــژه ای بــرای اســتقرار مدیریــت کیفیــت صحیــح در 
ســازمان انجــام پذیــرد. اولیــا و شیشــه بری )1390( عنــوان 
کردنــد کــه بــرای پیاده ســازی کیفیــت در ســازمان بایــد بــا 
اســتفاده از ابزارهــا و روش هــای علمــی، شــرایط و موقعیــت 
ســازمان را دقیقــاً مــورد بررســی قــرار داد و عوامــل مؤثــر بــر 
ــه  ــا ب ــود ت ــن نم ــازمان تعیی ــت را در س ــازی کیفی پیاده س
ایــن ترتیــب، تحقــق ایــن مقولــه به صــورت مؤثــر و کارآمــد 

ــود ]4[. ــر ش امکان پذی
از مهم تریــن و حســاس ترین نــوع صنایــع تولیــدی، صنایــع 
بــا فنــاوری ســطح بــاال هســتند. کیفیــت و فراینــد کنتــرل 
کیفیــت در این گونــه صنایــع بــا توجــه بــه ماهیــت آن دارای 
ــه  ــی در این گون ــد کنترل ــت. فراین ــادی اس ــیت زی حساس
ــود  ــت ش ــی و مدیری ــی طراح ــه طریق ــد ب ــازمان ها بای س
تــا از بــروز هرگونــه عدم انطبــاق، دوبــاره کاری و ایجــاد 
هرگونــه اتــالف بیهــوده در فراینــد تولیــد جلوگیــری شــود. 
ــی  ــع توربین ــه صنای ــوان ب ــه می ت ــع فناوران ــه صنای از جمل
ــرژی  ــوزه ان ــع در ح ــن صنای ــه از مهم تری ــرد ک ــاره ک اش
بــوده و تأمین کننــده توربیــن مورد نیــاز صنایــع نفــت، 
ــا  ــل و ... اســت. توربین ه ــرژی، حمل ونق گاز، پتروشــیمی، ان
بــا توجــه بــه تنــوع، فنــاوری پیچیــده، نیــاز بــه امکانــات و 
ــی گران قیمــت  ــواد مصرف ــده، م ماشــین آالت ســاخت پیچی
ــری از مهندســین و کارشناســان علمــی و  و خــاص، بهره گی
بــا تجربــه و نیــاز بــه دانــش فنــی جدیــد، جــزو صنایــع بــا 
فنــاوری ســطح بــاال محســوب می شــوند. لــذا بــا توجــه بــه 
پیچیدگی هایــی کــه در مبحــث کنتــرل کیفیــت محصــوالت 
بــا فنــاوری ســطح بــاال وجــود دارد، بایــد بــه عوامــل 
ــات  ــن قطع ــت ای ــرل کیفی ــر کنت ــد ب ــه می توان ــی ک مختلف
ــه  ــد توج ــذار باش ــتقیم اثر گ ــتقیم و غیر مس ــورت مس به ص
ــه و ...  نمــود. عواملــی کــه شــامل عوامــل مدیریتــی، فناوران
ــر نحــوه کنتــرل کیفیــت صحیــح مؤثــر باشــند.  می توانــد ب

ارزیابــی و اولویت بنــدی ایــن عوامــل  می توانــد بــه مدیــران 
ایــن صنایــع در جهــت شناســایی مشــکالت و تصمیم گیــری 
ــردن  ــن باال ب ــع آن و همچنی ــرای رف ــق ب ــزی دقی و برنامه ری
ــالیان  ــی س ــد. ط ــک کن ــوالت کم ــت محص ــطح کیفی س
ــت  ــت کیفی ــادی در حــوزه مدیری ــای زی گذشــته پژوهش ه
ــه  ــع انجام گرفت ــر صنای ــاال و دیگ ــاوری ب ــا فن ــع ب در صنای
ولــی تاکنــون پژوهشــی در خصــوص ارزیابــی و اولویت بنــدی 
عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت محصــوالت بــا فنــاوری باال 
در صنایــع توربینــی  صــورت نپذیرفتــه اســت. هــدف اصلــی 
ــرل  ــر کنت ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــن پژوهــش ارزیاب ــام ای از انج
ــع  ــاال در صنای ــطح ب ــاوری س ــا فن ــوالت ب ــت محص کیفی
توربینــی اســت کــه از نظــر کاربــردی شــامل اولویت بنــدی 
ــاوری  ــا فن ــرل کیفیــت محصــوالت ب ــر کنت ــر ب ــل مؤث عوام
ــن  ــود ای ــت موج ــن وضعی ــن تعیی ــاال و همچنی ــطح ب س

ــت.  ــرکت OTEC اس ــل در ش عوام

2 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بــدون شــناخت کامــل و درســت مفاهیــم کیفیــت و مــوارد 
ــا مدیریــت کیفیــت، کنتــرل کیفیــت در ســاخت  مرتبــط ب
ــا فنــاوری ســطح بــاال،  و همچنیــن فنــاوری و محصــوالت ب
ــوالت  ــت محص ــرل کیفی ــر کنت ــر ب ــل مؤث ــوان عوام نمی ت
ــورد  ــناخته و م ــی را ش ــع توربین ــاال در صنای ــاوری ب ــا فن ب
ــف  ــرات و تعاری ــت، نظ ــاره ی کیفی ــرار داد. درب ــی ق بررس
ــت را از  ــیاری کیفی ــمندان بس ــود دارد. دانش ــیاری وج بس
ــی زاده  ــد. صوف ــف نموده ان ــی بررســی و تعری ــای مختلف زوای
ــی از کیفیــت  ــا کامل ــه خــود تعریــف تقریب )1383( در مقال
عنــوان کــرده اســت. آورده اســت: کیفیــت یکــی از مفاهیمــی 
برداشــت های  بــا  بــه واســطه ی عام بــودن  اســت کــه 
تعاریــف  مهم تریــن  از  اســت.  بــوده  روبــه رو  متفاوتــی 
ــرد: شایســتگی  ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــت می ت کیفی
یــک محصــول بــرای اســتفاده ای خــاص، مجموعــه وظایــف 
یــا مشــخصاتی کــه یــک محصــول بایــد هنــگام اســتفاده از 
خــود دارا باشــد، میــزان هماهنگــی و مطابقــت محصــول بــا 
ــاخت و  ــط س ــتانداردها و ضواب ــردی، اس ــای کارب آیین نامه ه
مجموعــه مشــخصات و ویژگی هــای یــک مقولــه کــه بتوانــد 
در رفــع نیازمندی هــای تصریحــی یــا تلویحــی مشــتریان آن 
مؤثــر باشــد ]5[. البتــه کیفیــت از نــگاه اندیشــمندان زوایــای 
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مختلفــی  طبقه بندی هــای  به نحوی کــه  دارد،  مختلفــی 
از آن انجــام شــده اســت. جینــگ8 و همــکاران )2014( 
ــت  ــاد کیفی ــدی ابع ــان طبقه بن ــب محقق ــه: اغل ــد ک معتقدن
ــل  ــی )مث ــانه های خارج ــر نش ــی ب ــی مبتن ــورت عوامل به ص
ــت  ــل کیفی ــی )مث ــانه های داخل ــا نش ــی( ی ــت خارج کیفی
خارجــی  نشــانه های  اگر چــه  می پذیرنــد.  را  داخلــی( 
مربــوط بــه محصــول هســتند، امــا بخشــی از اجــزای فیزیکی 
محصــول به شــمار نمی آینــد. رویکــرد نشــانه خارجــی، 
محصــول را بر اســاس نشــان تجــاری، قیمــت و کشــور 
ــی را  ــانه های داخل ــن نش ــد. همچنی ــح می ده ــداء توضی مب
نمی تــوان بــدون تغییــر ماهیــت یــک محصــول تغییــر داد، 
کیفیــت داخلــی بر اســاس ماهیــت ذهنــی یــا عینــی متمایــز 
ــل مشــاهده( نشــان می دهــد  می شــود. کیفیــت عینــی )قاب
ــا  ــد ی ــا  می کن ــار را ایف ــورد انتظ ــرد م ــه محصــول عملک ک
خیــر. کیفیــت ذهنــی محصــول، کیفیــت را بر اســاس ادراک 
ــول  ــرح محص ــا ط ــه ی ــل وجه ــانه هایی مث ــتری از نش مش
ارزیابــی می کنــد ]20[. بــرای تأمیــن کیفیــت نیــاز بــه یــک 
ــینی  ــت. حس ــد اس ــت کارا و نظام من ــت کیفی ــام مدیری نظ
ــوان  ــت عن ــت کیفی ــی از مدیری ــور )1388( تعریف و میرزاپ
کردنــد. از نظــر آن هــا مهم تریــن فایــده یــک نظــام مدیریــت 
ــزار  کیفیــت، ســازمان دهی فعالیت هــای ســازمان اســت و اب
ــه  ــد ک ــرار می ده ــت ق ــار مدیری ــی در اختی ــی مهم هدایت
ــدار  ــر را پای ــت مورد نظ ــطح کیفی ــاس آن س ــد بر اس می توان
کــرده و به طــور منظــم آن را بهبــود بخشــد. در نتیجــه 
ــر  ــور مؤث ــت به ط ــالف وق ــات و ات ــتباهات، ضایع ــه اش هزین
ــن نظــام در هــر ســازمان  ــد. اجــرای درســت ای کاهــش یاب
ــز  ــا و نی ــور از بحران ه ــه عب ــر از جمل ــد دیگ ــد فوای می توان
ــا  ــراه آورد ]6[. ب ــرای آن را به هم ــب ب ــار مناس ــب اعتب کس
توجــه بــه اینکــه از نــگاه جــوران9 مدیریــت کیفیــت از چهــار 
ــوارد  ــن م ــت از مهم تری ــرل کیفی ــده و کنت ــزء تشکیل ش ج
اســت، الزم اســت نســبت به اســتقرار صحیــح آن برنامه ریزی 
شــود. بــرای این منظــور ابتــدا الزم اســت از وظایــف و اهداف 
کنتــرل کیفیــت کامــاًل آگاه باشــیم. او معتقــد اســت کنتــرل 
ــرای  ــازمان ها ب ــه س ــت ک ــوم اس ــک روش مرس ــت ی کیفی
ــا  ــت ب ــرل کیفی ــد. کنت ــت اســتفاده می کنن ــت کیفی مدیری
ــد.  ــت می آی ــده به دس ــای انجام ش ــی کاره ــی و بازبین بررس
ــا بازرســی محصــوالت و خدمــات  کنتــرل کیفیــت اساســاً ب

اســتاندارد های  رعایــت  و  تولیــدات  درســتی  )بررســی 
ــد به دســت   ــان تولی ــد و پــس از پای ســاخت( در حیــن تولی
می آیــد. جــوران در 1988 بیــان کــرد کــه کنتــرل کیفیــت، 
یــک فراینــد تنظیمــی اســت کــه کیفیــت واقعــی نمایــش 
ــتاندارد ها مقایســه  ــا اس ــرده و ب ــری ک ــده را اندازه گی داده ش
ــرفته  ــی پیش ــزار مدیریت ــک اب ــت ی ــرل کیفی ــد. کنت می کن
اســت کــه کاال و خدماتــی کــه بــا الزامــات پایــه ای مطابقــت 
ــه دســت مشــتری نرســد. کنتــرل  ــا ب ــدارد را جدا کــرده ت ن
کیفیــت یــک فعالیــت و تکنیــک عملیاتــی بــرای رســیدن به 
الزامــات کیفــی اســت. بــرای اندازه گیــری کیفیــت، کنتــرل 
کیفیــت یــک روش پر هزینــه محســوب می شــود. در صــورت 
انجام نــدادن کنتــرل کیفیــت در زمــان الزم، می توانــد 
منجــر بــه تولیــد کاال و خدمــات بــا ســطح کیفیــت پاییــن 
شــود ]21[. بــا توجــه بــه اینکــه صنایــع توربینــی از جملــع 
ــرای  ــد، ب ــمار می رون ــاال به ش ــطح ب ــاوری س ــا فن ــع ب صنای
ــی  ــناخت کامل ــد ش ــت در آن، بای ــرل کیف ــزی کنت برنامه ری
از ایــن مقولــه داشــت. طــارق خلیــل در کتــاب خــود آورده 
ــه فناوری هــای مــدرن  ــاوری پیشــرفته ب اســت کــه: واژه فن
ــع  ــی گســترده از صنای ــردد. طیف ــده اطــالق می گ ــا پیچی ی
ــتفاده  ــاوری اس ــن فن ــد از ای ــاص دارن ــخصاتی خ ــه مش ک
ــای  ــرکتی ویژگی ه ــر ش ــه اگ ــد اســت ک ــد. او معتق می کنن
ــاوری  ــد از فن ــگاه آن را شــرکت بهره من ــر را دار باشــد، آن زی
ــاال  ــا تحصیــالت ب ــان ب ــا از کارکن ــد: آن ه پیشــرفته می نامن
اســتفاده می کننــد و تعــداد زیــادی از کارکنــان آن را 
دانشــمندان و مهندســان تشــکیل می دهنــد، فنــاوری اش بــا 
ــر اســت،  ــع در حــال تغیی ــر صنای ســرعت بیشــتری از دیگ
ــق و  ــه تحقی ــد، بودج ــت می کنن ــه، رقاب ــوآوری فناوران ــا ن ب
توســعه آن باالســت و در نهایــت می تواننــد از فنــاوری بــرای 
ــب،  ــاوری رقی ــور فن ــا ظه ــد و ب رشــد ســریع اســتفاده کنن
ــه  ــر و خمس ــن رادف ــود ]7[. همچنی ــد می ش ــش تهدی بقای
ــرفته  ــاوری پیش ــه فن ــی ب ــع متک ــد صنای )1395( معتقدن
وابســتگی زیــادی بــه علــم و نــوآوری فناورانــه داشــته 
و دانش بنیــان هســتند، همچنیــن بــه تولیــد و ارائــه ی 
به طورکلــی  می پــردازد.  و جدیــد  بهبود یافتــه  خدمــات 
ــی  ــع مبتن ــرفته و صنای ــاوری پیش ــی فن ــای اصل ویژگی ه
ــی،  ــش مدیریت ــهم دان ــودن س ــد از: باال ب ــا عبارتن ــر آن ه ب
نفــوذ روزافــزون در صنایــع و خدمــات، نفــوذ گســترده 
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ــودن  ــوآوری، پایین ب ــاالی ن ــزان ب ــره، می ــی روزم در زندگ
ــط  ــا محی ــراوان و ســازگاری ب ــزوده ف ــر، ارزش اف طــول عم
زیســت. از دیــدگاه کریســتین چابــوت ویژگی هــای فنــاوری 
ــه  ــر اینک ــرفته عالوه ب ــاوری پیش ــد از: فن ــرفته عبارتن پیش
عامــل کلیــدی رقابت پذیــری ملــی به حســاب می آیــد، 
ــردم  ــی م ــای اســتاندارد زندگ ــل ایجــاد اشــتغال و ارتق عام
ــکوفایی  ــل ش ــرفته عام ــاوری پیش ــه فن ــت و اینک ــز هس نی
قــدرت نظامــی تلقــی می شــود. فنــاوری پیشــرفته را 
ــورها و  ــادی کش ــعه اقتص ــت توس ــی در جه ــوان عامل می ت
کمــک بــه برطرف کــردن شــکاف توســعه میــان کشــورهای 
ــازار  ــاد فرصــت در ب ــا ایج ــه ب ــوب دانســت ک ــمال و جن ش
ــه  ــاند]8[ . مجل ــام می رس ــه انج ــم را ب ــن مه ــی، ای جهان
ــاوری  ــا فن ــع ب متریــک اســتریم )2012( در خصــوص صنای
ــدن  ــروز، جهانی ش ــاد ام ــت: در اقتص ــاال آورده اس ــطح ب س
ســریع و افزایــش رقابــت باعــث توجــه شــرکت ها بــه صنایــع 
ــاال شــده اســت. ایــن شــرکت ها دارای  ــا فنــاوری ســطح ب ب
ــا  ــان ب ــوالت و خدماتش ــی از محص ــریعی در بخش ــد س رش
چرخــه عمــر کوتــاه محصــوالت و افزایــش مزیت هــای 
محیطــی هســتند. برنامه هــای مدیریــت کیفیــت مؤثــر 
بــه جهــت باالبــردن کیفیــت ســاخت در ایــن صنایــع 

پیشــنهاد می شــود. بــرای رســیدن بــه پارامترهــای اساســی 
در این گونــه صنایــع تمرکــز بــر برنامه هــای مدیریــت 
کیفیــت و تصمیم گیری هــای گروهــی بــرای واردشــدن 
بــه رقابت هــای اساســی کــه باعــث ایجــاد مزیــت رقابتــی و 
ارزش افــزوده تجــاری در زنجیره تأمیــن می شــود الزم اســت. 
بنابرایــن می تــوان گفــت کــه کیفیــت یــک راهبــرد پایــه ای 
ــازار  ــد در ب ــم دارن ــه تصمی ــت ک ــرکت هایی اس ــرای ش ب
ــد باعــث  ــی فعالیــت کننــد. تنهــا چیــزی کــه می توان جهان
ــتریان  ــذب مش ــت و ج ــر و رقاب ــروش باالت ــه ف ــتیابی ب دس
بیشــتر در صنایــع بــا فنــاوری ســطح بــاال شــود ایــن اســت 
کــه وفــاداری به اصــول کیفیت در تولیــدات و فرایندهایشــان 
ــورت  ــتریان به ص ــه مش ــرویس دهی ب ــن س ــراه بهتری به هم
دیــده شــود ]22[. در دوره هــای  شــفاف در ســازمان 
ــت  ــت کیفی ــادی در حــوزه مدیری ــای زی گذشــته پژوهش ه
ــذار  ــت تأثیرگ ــر موضــوع کیفی ــه ب ــواردی ک انجام شــده و م
بــوده مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در جــدول )1( بــه 
ــین  ــده ی پیش ــای انجام ش ــی از پژوهش ه ــه بخش ــرور ب م
ــا موضــوع پژوهــش پرداختــه  داخلــی و خارجــی  مرتبــط ب

شــده اســت.

جدول 1: مروری خالصه بر پژوهش های انجام شده

متغیرهای تمرکز پژوهشموضوع پژوهشنام محققسال
پژوهش

1393
مهدی گلدوست

]9[

بهبود کیفیت با استفاده از تحلیل فنون آماری و تمرکز بر 
شناخت الگوی تغییر رفتار محصول در فرایند ساخت و تولید 

مشتمل بر عملیات جوشکاری و ماشین کاری شرکت مپنا
روش های آماری بهبود کیفیت

کنترل کیفیت

حمید شاهبندرزاده،1393
امین عباسی ]10[

ارائه مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت تولیدات 
برون سپاری

شناسایی عوامل 
مؤثر بر کیفیت 
تأمین کنندگان

برون سپاری و 
شاخص های 
مؤثر بر رشد 

کیفی محصوالت 
برون سپاری

1393

علی گوهرشناسان 
خراسانی، آرش 
شاهین، مجید 

اسماعیلیان ]11[

اولویت بندی اصول مدیریت کیفیت بر اساس عوامل کلیدی 
موفقیت در مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از رویکرد 

تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل اهمیت- عملکرد

اولویت بندی اصول 
مدیریت کیفیت

اصول مدیریت 
کیفیت/ عوامل 
کلیدی موفقیت

1393
اسماعیل عطایی 
صالحی، مصطفی 

مشهدی ]12[
 بررسی نقش فناوری های نوین در کنترل 

کیفیت صنایع غذایی
عامل تأثیر گذار در 

کنترل کیفیت

فن آوری نوین 
بازرسی محصول/

سیستم های خبره 
بازرسی
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ــت  ــین، هف ــای پیش ــر پژوهش ه ــده ب ــی انجام ش ــا بررس ب
عامــل به عنــوان عوامــل اصلــی و مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت 
ــامل  ــه ش ــدند ک ــاب ش ــاال انتخ ــاوری ب ــا فن ــوالت ب محص
ــه،  ــی، فناوران ــردی، فرهنگ ــردی، ف ــی، راهب ــل مدیریت عوام
ــن  ــدام از ای ــر ک ــی مهندســی و سیســتمی هســتندد. ه فن
عوامــل از شــاخص هایی تأثیــر پذیرنــد کــه از ادبیــات 
ــاص داده  ــر اختص ــل موردنظ ــه عام ــتخراج و ب ــش اس پژوه

متغیرهای پژوهشتمرکز پژوهشموضوع پژوهشنام محققسال

شهنازی1391
]13[

عوامل مؤثر بر کیفیت تولید صنایع با 
فناوری برتر در اقتصاد دانش محور

عوامل مؤثر بر کیفیت تولیدات 
با فناوری سطح باال

فناوری اطالعات و ارتباطات/ 
هزینه های تحقیق و توسعه/ آموزش

مهرگان و همکاران1390
]14[

صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر
 و عوامل مؤثر بر آن

عوامل مؤثر بر صادرات صنایع 
های تک

جریان ورودی سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی/ تجارب ناشی از 
صادرات/ نرخ ارز مؤثر خارجی و 
بازبودن اقتصاد بر روی صادرات 

مرتضی جعفری1389
]15[

شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای 
مدیریت کیفیت جامع در صنایع 

AHP متوسط با استفاده از تکنیک

موانع اجرای سیستم مدیریت 
کیفیت

تعهدرهبری/ عدم مشارکت 
کارکنان/ ضعف ساختار سازمانی/
عدم توسعه منابع انسانی/ عدم 

توجه به مشتری/ ضعف ارتباطی و 
فقدان کارتیمی

علی دل روشن1386
]16[

آسیب شناسی مدیریت کنترل کیفیت 
در صنایع نفت

بررسی شرایط موردنیاز مدیر 
کنترل کیفیت  ایده آل

اجباری بودن ارزیابی کمی و کیفی 
مدیر کنترل کیفیت/ گزارش 
اشکاالت پروژه ها به پروژه های 
مشابه/ دخالت سایر بخش ها در 

امور کنترل کیفیت

2016

غالمحسین مهرعلیان,
جمال نظری,

حمیدرضا راسخ,
سجاد حسینی

]23[

اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت 
 TOPSIS مدیریت کیفیت جامع به روش

در صنعت داروسازی

اولویت بندی فاکتورهای مهم 
مدیریت کیفیت در صنایع 

داروسازی

- آنالیز و اطالعات/ تعهد مدیریت/ 
روابط با تأمین کنندگان/ تمرکز بر 
مشتری/ مدیریت منابع انسانی/ 

ترازیابی/ تضمین کیفیت/ مدیریت 
فرایند/ سیستم کیفیت

2015

 M.Abas,S.B.Khattak,
 I.Hussain,S.Maqsood,

I.Ahmad
]24[

ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت در 
عوامل تأثیرگذار در کیفیتپروژه های ساختمانی

- بهبود مستمر/ کارمشترک/ 
ارتباطات/ در دسترس بودن 

افراد فنی/ گواهی نامه ISO/ واحد 
تدارکات پیمانکار/کمبود مواد/
تجهیزات/ تشدید قیمت مواد/ 

اندازه گیری کارایی

2014
 Anh Jing Zeng , Chi
 Matsui Phan,Yoshiki

]]25

بررسی اثر مدیریت کیفیت سخت و نرم در 
کیفیت و نوآوری

تأثیر مدیریت کیفیت بر کارایی 
کیفیت و کارایی نوآوری

- مدیریت کیفیت سخت
- مدیریت کیفیت نرم

2014

 Malte Schröder,
  Sebastian Schmitt,

Robert Schmitt
]26[

طراحی و پیاده سازی حلقه های کنترل 
کیفیت،

راهبردهایی برای رسیدن به فرآیندهای 
کسب و کار پایدار

راهبرد مناسب جهت رسیدن به 
حلقه های کنترل کیفیتفرایند کسب و کار پایدار

2008
J.Ambrose van wert

منابع انسانی/ ماشین آالت/ روش ها/ عوامل مؤثر در کنترل کیفیتکنترل کیفیت موثر در مدیریت فرایند ها]27[
مواد و محیط

شــد. بــرای مثــال عامــل مدیریتــی کــه بــه نــوع مدیریــت و 
نــگاه مدیریــت ســازمان و مدیریــت کیفیــت مربــوط می شــود 
و تأثیــری کــه بــر موفقیــت اجــرای صحیــح کنتــرل کیفیــت 
در ســازمان دارد و مهم تریــن شــاخص هــای آن شــامل ایــن 
ــازمان  ــد س ــر ارش ــه مدی ــاخص اول توج ــت: ش ــوارد اس م
ــت.  ــرل کیفی ــت کنت ــت و مدیری ــه موضــوع کیفی نســبت ب
دوم: شــناخت کامــل مدیــر ارشــد نســبت بــه محصــوالت بــا 
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فنــاوری ســطح بــاال و اهمیــت کیفیــت در آن و نحــوه ایجــاد 
ــت کارا در آن.  ــک سیســتم کیفی ــت ی و هدای

ســوم: تخصــص مدیــر کنتــرل کیفیــت در چگونگــی مدیریت 
کنتــرل کیفیــت محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال. چهــارم: 
ــرای  ــرل کیفیــت در ســازمان ب ــری حلقه هــای کنت به کارگی
شناســایی مشــکالت و عوامــل تأثیرگــذار بــر کاهــش کیفیت 
محصــوالت. پنجــم: اهمیــت بــه جــذب و توســعه ی نیــروی 
انســانی متخصــص در واحــد کنتــرل کیفیــت محصــوالت بــا 
فنــاوری ســطح بــاال و در نهایــت ایجــاد یــک برنامــه مــدون 

ــای  ــه پروژه ه ــروژه ب ــک پ ــکالت در ی ــکاس مش ــرای انع ب
ــر  ــذا ه ــود. ل ــری ش ــکالت جلوگی ــرار مش ــا از تک ــابه ت مش
ــد  ــن شــاخص ها می توان ــدام از ای ــر ک ــر از ه ــا تأثی ــل ب عام
بــر ایجــاد یــک سیســتم کنتــرل کیفیــت مطلــوب در 
ســازمان های بــا فنــاوری ســطح بــاال تأثیرگــذار باشــد. مــدل 
برازش شــده پژوهــش از روش معــادالت ســاختاری و بــا 
اســتفاده از  نــرم افــزار Smart PLS طبــق شــکل )1( اســت.

3  روش شناسی پژوهش
ــردی  ــوع تحقیقــات کارب ایــن پژوهــش از حیــث هــدف از ن
و از نظــر روش، از نــوع توصیفــی از شــاخه پیمایشــی 
ــور  ــش به ط ــه پژوه ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــت و همچنی اس
خــاص در شــرکت OTEC صورت گرفتــه، لــذا پژوهــش 
ــا  ــع آوری داده ه ــت. جم ــز هس ــوردی نی ــه م ــوع مطالع از ن
ــت. در  ــده اس ــام ش ــی انج ــه ای و میدان از دو روش کتابخان
ــت  ــا جه ــب و پایان نامه ه ــاالت، کت ــه ای از مق روش کتابخان
ــل  ــایی عوام ــش و شناس ــوع پژوه ــات موض ــتخراج ادبی اس
ــه  ــا ب ــردآوری داده ه ــن گ ــت. همچنی ــده اس ــتفاده ش اس
ــع  ــرکت و توزی ــور در ش ــا حض ــی ب ــات میدان روش مطالع
ــده اســت.  ــام ش ــرگان انج ــی از خب پرســش نامه و نظرخواه
ــه ای  ــات کتابخان ــق مطالع ــه از طری ــه ک ــاخص اولی 69 ش
ــا  ــود ب ــده ب ــع آوری ش ــش نامه جم ــه پرس ــی و تهی و میدان

شکل 1: مدل مفهومی برازش شده پژوهش ]17[

 

 عامل فناورانه

مدیریتیعامل   

راهبرديعامل   

فرديعامل   

فرهنگیعامل  سیستمیعامل    

عامل 
مهندسی و فنی  

کنترل کیفیت 
محصوالت با 

آوري سطح باال فن  

ــزار پرســش نامه و نظــر خبــرگان بــه 38 شــاخص تقلیــل  اب
ــت.  ــکل گرف ــاس آن ش ــی بر اس ــش نامه اصل ــت و پرس یاف
ــت  ــرل کیفی ــر کنت ــر ب ــل مؤث ــدی عوام ــت اولویت بن جه
ــرکت OTEC از  ــاال در ش ــطح ب ــاوری س ــا فن ــوالت ب محص
بــا    ANP چند معیــاره  تصمیم گیــری  مدل هــای  روش 
نرم افــزار از  اســتفاده  و  زوجــی  مقایســات   پرســش نامه 

و  جمع بنــدی  بــرای  و  شــد  انجــام   Super Decision

نتیجه گیــری در خصــوص وضعیــت شــرکت از آمــار توصیفی 
ــنجی و  ــت اعتبارس ــد. جه ــتفاده ش ــزار Excel اس و از نرم اف
ــاختاری و از   ــادالت س ــش، از  روش مع ــدل پژوه ــرازش م ب
ــداد  ــزار Smart PLS اســتفاده شــد. از 38 شــاخص تع نرم اف
ــدل  ــرازش حــذف شــد. شــکل )1( م ــن ب 4 شــاخص در ای

ــد. ــان می ده ــرازش را نش ــس از ب ــی پ مفهوم
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OTEC جدول 2: وضعیت فعلی، سطح هشدار و سطح مطلوب در شرکت

OTEC نمودار 1 وضعیت موجود، سطح هشدار و سطح مطلوب در شرکت

4 بحث و جمع بندی
سؤال اول

وضعیــت موجــود عوامــل مؤثــر بــر فراینــد کنتــرل کیفیــت 
 OTEC محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال در شــرکت

ــت؟ ــه اس چگون

نمــودار )1( وضعیــت هــر یــک از عوامــل را براســاس 
ــش  ــن پژوه ــد. در ای ــان می ده ــدول )2( نش ــای ج یافته ه
میانگیــن  از  هشــدار  وضــع  کــه  اســت  شــده  فــرض 
ــاز  ــترین امتی ــاس بیش ــوب بر اس ــع مطل ــا و وض میانگین ه

شاخص هاســت. میانگیــن 

سؤال دوم
اولویت بنــدی عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت محصــوالت 
بــا فنــاوری ســطح بــاال در شــرکت OTEC از نظــر خبــرگان 

بــه چــه ترتیــب اســت؟
بــرای پاســخ بــه ســؤال دوم و اولویت بنــدی عوامــل از فراینــد 
تحلیــل شــبکه ای ANP و از ابــزار Super Decision اســتفاده 
شــد کــه شــبکه ANP به دســت آمــده در شــکل )2( و نتایــج 

سطح مطلوب%سطح هشدار %قابلیت موجود%تعداد شاخصعواملردیف

1
2
3
4
5
6
7

مدیریتی
فنی و مهندسی

فرهنگی
فردی

سیستمی
فناورانه
راهبردی

6
4
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5
5

62.2
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60.9

60.983.1
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حاصــل از آن در نمــودار )2( قابــل مشــاهده اســت .
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شکل2: شبکه ANP در اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال  از نظر خبرگان

Super Decision نمودار2: اولویت بندی عوامل در نرم افزار

جدول3: رتبه بندی وضع موجود عوامل بر اساس ضریب مسیر

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 افزایش کارایی پرسنل کنترل کیفیت

 
 اجراي استانداردهاي کنترل کیفیت

 
کیفیت محصوالتارتقاء سطح  ارتقاء سطح فناوري واحد کنترل کیفیت  

 عوامل

 جذب و آموزش و توسعه نیروي انسانی متخصص

 سیستم تایید صالحیت پرسنل کنترل کیفیت

 
 سطح و ارتباط تحصیلی با شغل پرسنل کنترل کیفیت

ل کیفیتارزیابی عملکرد پرسنل کنترسیستم   

هاي کالیبراسیون و نت تجهیزات کنترلی اجراي سیستم  

ها ستفاده از استانداردهاي معتبر و رعایت دستورالعملا  

ها استفاده ار فناوري پردازش کامپیوتري در پردازش داده  

 5sسازي  پیاده

مانیتورینگ در کنترل کیفیت محصوالتاستفاده ار فناوري   

صورت کامل نتقال فناوري بها  

از کنترل کیفیت سازي قبل آماده  

هاي دقیق و سریع تشخیص انحرافات وجود سیستم  
 

کارگیري مدیریت کیفیت سخت به  
 

 
نرمکارگیري مدیریت کیفیت  به  

 

 مدیریتی سیستمی فرهنگی فردي

 فنی و مهندسی راهبردي فناورانه

 

سؤال سوم
رتبه بنــدی وضــع موجــود عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت 
ــه  ــاال در شــرکت OTEC ب ــا فنــاوری ســطح ب محصــوالت ب

چــه ترتیــب اســت؟
ــدی  ــزار Smart PLS رتبه بن ــی نرم اف ــه خروج ــه ب ــا توج ب
ــه امتیــاز ضریــب مســیر  ــا توجــه ب وضــع موجــود عوامــل ب

ــان دهنده  ــیر نش ــب مس ــع ضری ــت. در واق ــده اس ــام ش انج
تأثیــر متغیــر مســتقل در تبییــن تغییــرات متغیــر وابســته 
ــر  ــرای ه ــت موجــود در شــرکت ب ــدی وضعی اســت. رتبه بن
یــک از عوامــل کــه بــا توجــه بــه ضرایــب بــار عاملــی تأییدی 

ــه شــرح جــدول )3( اســت. ــا اســتخراج می شــود، ب آن ه

رتبهمعناداریضریب مسیرمسیر

 اول0.28710.736مدیریتی

 دوم0.2559.26سیستمی

سوم0.2228.848راهبردی

چهارم0.2527.855فرهنگی

پنجم0.072.389فنی مهندسی

ششم0.0782.358فردی

هفتم0.0982.282فناورانه
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فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 4 - پیاپی 22 - زمستان 1395

PLS و ANP جدول 4: مقایسه وضعیت اولویت بندی عوامل در

بــا توجــه بــه نمــودار )1( و جــدول )2( کــه در آن وضعیــت 
ــان داده  ــل نش ــک از عوام ــر ی ــرکت OTEC در ه ــی ش فعل
شــده اســت، می تــوان وضعیــت فعلــی شــرکت در هــر یک از 

ــرد. ــان ک ــر بی ــل را به شــرح زی عوام
ــر ســطح  ــود و زی ــن ســطح خ ــه در پایین تری ــل فناوران عام
به دلیــل ضعــف در تمامــی  ایــن  هشــدار قــرار دارد و 
فنــاوری  از  اســتفاده  بــه  توجــه  لــذا  شاخص هاســت. 
ــاوری  ــا فن ــوالت ب ــت محص ــرل کیفی ــگ در کنت مانیتورین
ســطح بــاال، اســتفاده از فنــاوری پــردازش رایانــه ای در 
پــردازش داده هــای کنتــرل کیفیــت، اســتفاده از فناوری هــای 
ــاز  ــاخت های موردنی ــاد زیرس ــت، ایج ــرل کیفی ــن کنت نوی
ــش و  ــود: دان ــنهاد می ش ــت پیش ــت و درنهای ــرل کیفی کنت
فنــون کنتــرل کیفیــت محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال 

به صــورت کامــل دریافــت شــود.
ــذا  ــرار دارد. ل ــدار ق ــطح هش ــر س ــز زی ــی نی ــل فرهنگ عام
ــد  ــی واح ــی و هماهنگ ــکاری تیم ــود: هم ــنهاد می ش پیش
کنتــرل کیفیــت  بــا تضمیــن کیفیــت و  به کارگیــری 
مدیریــت کیفیــت نــرم )عناصــر فرهنگــی( مــورد توجــه قــرار 

ــرد. گی
عامــل راهبــردی روی ســطح هشــدار قــرار دارد. لذا پیشــنهاد 

ــود: می ش
ــزی راهبــردی  ــگاه کنتــرل کیفیــت در برنامه ری تعییــن جای
ســازمان و  تأکیــد بــر نقــاط راهبــردی محصــوالت بــا فناوری 

ســطح بــاال مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 عامــل مدیریتــی کمــی باالتر از ســطح هشــدار قــرار دارد. لذا 
اســتفاده از حلقه هــای کنتــرل کیفیــت و انعــکاس مشــکالت 

پروژه هــا بــه پروژه هــای مشــابه پیشــنهاد می شــود.
عامــل سیســتمی کمــی باالتــر از ســطح هشــدار قــرار دارد. 

لــذا پیشــنهاد  می شــود: سیســتم ساده ســازی فراینــد 
ــرل  ــح کنت ــت انتخــاب روش صحی ــت در جه ــرل کیفی کنت
ــرل  ــی در کنت ــتم های اطالعات ــتفاده از سیس ــت و اس کیفی
کیفیــت  محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال بــه کار گرفتــه 

شــود.
ــرار دارد و  ــدار ق ــطح هش ــر از س ــی باالت ــردی کم ــل ف عام
بــرای  انگیزشــی   سیســتم های  از  می شــود:  پیشــنهاد 
باالبــردن میــزان رضایت منــدی، غــرور و لــذت نســبت بــه کار 

ــه شــود. بهــره گرفت
عامــل فنــی و مهندســی در ســطحی بیــن ســطح هشــدار و 
ســطح مطلــوب قــرار دارد. لــذا پیشــنهاد می شــود. از عناصــر 
مدیریــت کیفیــت ســخت در جهــت باال بــردن ســطح کیفــی 

محصــوالت و کمــک بــه کنتــرل کیفیــت اســتفاده شــود. 
از طرفــی داده هــا بــا اســتفاده از روش تصمصم گیــری 
 Super Decision نرم افــزار  به وســیله   ANP چندمعیــاره 
ــدی  ــل اولویت بن ــت و عوام ــرار گرف ــل ق ــورد تجزیه و تحلی م
شــدند. در بخشــی دیگــر داده هــای جمع آوری شــده از 
 Smart ــزار ــتفاده از نرم اف ــا اس ــی ب ــش نامه اصل ــق پرس طری
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــرار گرف ــل ق ــورد تجزیه و تحلی PLS م

ــدول  ــدند. ج ــدی ش ــل رتبه بن ــیر عوام ــب مس ــاز ضری امتی
ــد.  ــان می ده ــر  را نش ــا یکدیگ ــه ANP و PLS ب )4( مقایس
مقایســه ی انجام شــده از ANP و PLS  نشــان می دهــد کــه 
فقــط عوامــل مدیریتــی و فــردی بــا هــم مطابقــت دارنــد و 
دیگــر عوامــل بــا نظــر خبــرگان مطابقــت ندارنــد. لــذا بایــد 
بــرای بهبــود ایــن وضعیــت و برطرف کــردن کاســتی ها 

ــرد. ــورت پذی ــدات الزم ص تمهی

اولویت در PLSاولویت در ANPعوامل

اولاولمدیریتی

دومچهارمسیستمی

سومهفتمفرهنگی

چهارمپنجمراهبردی

پنجمدومفناورانه

ششمششمفردی

هفتمسومفنی و مهندسی
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