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چکیده:

چشمگيري يافته است و اجرای اين استاندارد بهعنوان معياري از تعالي سازمانها و مبناي اعطاي جايزه و پاداش عملكرد از سوي
سازمانهاي باالدستي مطرح شده است ،در همین راستا « بررسی اثربخشی استقرار نظام انطباق محصول در سازمانهای صنعتی مطرح

است .همچنین بررسی اینکه این سازمانها تا چه حد توانستهاند به نتایج و اهداف موردنظر نظام انطباق محصول دست یابند امری مفید
و ضروریبوده که در تصمیمگیریهای مدیران ارشد در مورد لزوم استقرار نظام انطباق محصول تأثیرگذار است.
این پژوهش با هدف ارائهی شاخصهای اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول  IDS 601:2009در سال  1394در سازمانهای
دفاعی انجام شده است .روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و با استفاده از مطالعهی موردی و بررسیهای کتابخانهای و اسنادی

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

در سالهاي اخير استقرار نظامهاي مديريتي و بهخصوص نظام مدیریت کیفیت در سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي ،افزايش

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تاریخ دریافت95/12/08 :
تاریخ پذیرش96/03/13 :

است .با بررسیهای انجام شده ،مشخص شد که سه شاخص مهم ،ارتقای کیفیت ،رضایت مشتری و پایداری تولید تأثیر بسزایی در
استقرار این استاندارد و نیز افزایش و ارتقای کیفیت محصول ،قابلیت پایداری تولید و درنهایت رضایت مشتری داشتهاند.

واژگان کلیدی:
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 ، IDS 601:2009نظام انطباق محصول ،استقرار استاندارد

در ســالهای اخیــر اســتقرار اســتانداردهای محصــول در

حــوزهی ملــی و بینالمللــی رونــدی روبهرشــد داشــته

اســت .اســتقرار چنیــن اســتانداردهایی جهــت رفــع دغدغهی
کاربــران محصــوالت از کیفیــت ،ایمنــی و نیــز ایجــاد
تســهیلگری در تجــارت ملــی ،منطقــهای و جهانــی بــوده
اســت .از طرفــی معمــوالً چنیــن اســتانداردهایی دارای

ویژگیهــا و معیارهــای پذیــرش بــرای محصوالتــی هســتند

کــه از نظــر مراجــع قانونــی و کاربــران محصــول مــورد انتظار
اســت.

روشــن اســت درصورتیکــه نیــاز داشــته باشــیم بــرای
محصــوالت بــا تولیــد انبــوه اســتانداردهای مذکــور رعایــت

شــود و در اصطــاح اســتمرار انطبــاق انباشــتههای مختلــف

محصــول بــا اســتانداردهای معینــی مدنظــر باشــد ،ناگزیــر به

کنتــرل فرایندهــای تحقــق محصــول هســتیم .بدینمنظــور
* دانشآموختهی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد ،نراق ،ایران

** دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

محصــول در دنیــا مطــرح شــده اســت کــه در صــورت

اســتقرار صحیــح آنهــا میتــوان از اســتمرار انطبــاق

محصــول بــا ویژگیهــای تعیینشــده اطمینــان حاصــل

کــرد .هرچهقــدر ریســک کیفیــت و ایمنــی در نــوع خاصــی

از محصــوالت بیشــتر شــود تکیــه بــر اســتانداردهای عمومی،
کفایــت کمتــری خواهــد داشــت ،از ایــن رو اســتانداردهایی

خــاص بــه منظــور کنتــرل تحقــق محصــوالت خــاص
معرفــی شــدهاند .در بخــش دفاعــی کشــورمان ،اســتاندارد

 IDS 601:2009بــا عنــوان «نظــام انطبــاق محصــول» جهت
کنتــرل فرایندهــای تحقــق محصــوالت دفاعــی (از ایــده تــا

تولیــد انبــوه) معرفــی شــده اســت .ایــن اســتاندارد بــا هــدف

ایجــاد هماهنگــی و اعتمــاد بیــن هم ـهی ذینفعــان اعــم از

تولیدکننــدگان ،تأمینکننــدگان مراجــع قانونــی و مشــتریان
تدویــن شــده اســت ( اســتاندارد .)IDS 601:2009

ارائه شاخصهای اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول  IDS 601:2009در سازمانهای دفاعی

 .1مقدمه

اســتانداردهایی جهــت تثبیــت و کنتــرل فرایندهــای تحقــق

ارائه شاخصهای اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول  IDS 601:2009در سازمانهای دفاعی

بــا توجــه بــه موضــوع مقالــه ،ابتــدا استانداردســازی بــه

عنــوان یــک مقولــهی کلــی تببینشــده و ســاختارهای

اســتاندارد ســندی اســت در برگیرنــدهی قواعــد ،راهنماییهــا

شــدهاند .ســپس ،اســتاندارد موردنظــر در ایــن پژوهــش

اســتفادهی مســتمر عمومــی کــه از طریــق توافــق و اجمــاع

بینالمللــی و ملــی استانداردســازی بهطــور مختصــر تشــریح
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

یــا ویژگیهایــی بــرای فعالیتهــا یــا نتایــج بهمنظــور

بهعنــوان اســتاندارد نظــام انطبــاق محصــول بــه شــماره

تهیــه و مــورد تصویــب یــک مرجــع ذیصــاح قــرار گرفتــه

منتشــر شــده ،معرفــی و توضیــح داده شــده اســت .آنچــه

زمین ـهی خــاص اســت( .عســگری)1389 ،

 IDS 601:2009کــه توســط مرکــز اســتاندارد دفاعــی ایــران
در ایــن پژوهــش مــورد توجــه بــوده ،ارائ ـهی شــاخصهای
اثربخشــی اســتقرار ایــن اســتاندارد در ســازمانهای دفاعــی
اســت کــه بــر ایــن اســاس در ادامــه مفهــوم اثربخشــی و

شــاخصهای آن کــه همــان ارتقــای کیفیــت ،رضایــت
مشــتری و پایــداری تولیــد اســت ،از منظــر ایــن پژوهــش

مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد.

اســت و هــدف آن دســتیابی بــه میــزان مطلوبــی از نظــم در

اســتانداردها بایــد براســاس نتایــج استوارشــدهی علــم،
فنــاوری و تجربــه بــوده و بــرای ارتقــای منافــع مطلــوب

باشــد.

 2-1-2استانداردسازی ،نقش و هدف آن

مفهــوم استانداردســازی بــرای افــراد مختلــف ،ممکــن اســت

معانــی متفاوتــی داشــته باشــد .در لغتنامــهی امریکایــی

اجــرای دقیــق ایــن اســتاندارد بــرای ذینفعــان ایــن

هریتــج استانداردســازی بــه معنــای «تولیــد یــا تطبیــق

اســتاندارد دفاعــی ایــران بهنحــوی قابــل اعتمــاد و بــا ثبــات،

اندازهشناســی ،استانداردســازی در واقــع« :یــک نمونــه

میکنــد( .اســتاندارد )IDS 601:2009

یــک کمیــت فیزیکــی اســت» .در فعالیتهــای تولیــدی،

اطمینــان را ایجــاد میکنــد کــه محصــول دارای نشــان

الزامــات اســتاندارد مربــوط یــا ویژگیهــای فنــی را بــرآورده
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(بحیرایــی ،محمدروضهســرا)1396 ،

 2مبانی نظری تحقیق

چیــزی بــا یــک معیــار» تعریــف شــده اســت .در علــوم
مرجــع پذیرفتــه شــده کــه بــرای ایجــاد واحــد اندازهگیــری
استانداردســازی بــه فراینــدی گفتــه میشــود کــه از طریــق

توافــق عمومــی جهــت ایجــاد معیارهــای مهندســی در تولید،

 1-2استاندارد و استانداردسازی

فعالیتهــا ،مــواد ،فرایندهــا ،اجــزا و قطعــات ب ـهکار گرفتــه

اســتانداردها عبارتانــد از «مشــخصههایی کــه یــک محصــول

اســت از« :تنظیــم و اعمــال ویژگیهایــی بــرای دســتیابی بــه

کارکــرد و کارنمــود یــک دســتگاه و یــا ســامانه را تعییــن

نیازهــای مشــتریان (مصرفکننــدگان) بهدســت آمــده

 1-1-2مفهوم استاندارد

را بــر یــک کاربــرد خــاص منطبــق میکننــد و یــا اینکــه

شــود .از دیــدگاه کنتــرل کیفیــت ،استانداردســازی عبــارت

کیفیــت یــا ایمنــی محصــول ،کــه از تفســیر کامــل و روشــن

میکننــد .اســتانداردها ،تســهیلکنندهی اصلــی ســازگاری

باشــد ».بهطــور اصولــی ،استانداردســازی متضمــن تعییــن

دو یــا چنــد شــبکه ،ســامانهی دســتگاه ،برنامههــای

جدیــد و نیــز ادغــام آنهــا بــا محصــوالت موجــود ،ب ـهکار

و تعاملپذیــری هســتند .تعاملپذیــری ،توانمنــدی
کاربــردی یــا اجــزا بــرای تبــادل و کاربــری دســترسپذیر

معنــادار ،اطالعــات قابلردگیــری امــن و اثربخــش ،بــدون

دردســر و ایجــاد زحمــت بــرای کاربــر اســت .اســتانداردها

روشهایــی اســت کــه بــرای تولیــد و بهبــود محصــوالت

مــیرود .میتــوان گفــت استانداردســازی مبانــی الزم را
بــرای طراحــی و ســازماندهی کارآمــد نظــام تولیــد فراهــم

میکنــد.

مشــخصههای زبانهــا ،پروتکلهــای ارتباطــات ،شــکل

بهطــور ســادهتر میتــوان گفــت :استانداردســازی مجموعــه

برنامههــای کاربــردی نرمافــزاری و بیــن دســتگاههای

کاربردهــای معمــول و مکــرر ،بهمنظــور دســتیابی بــه

دادههــا و پیوندهــای درون نظامهــا ،رابطهــای بیــن

ســختافزاری و  ...را تعییــن میکننــد .اســتانداردها بایــد

ی کــه بتواننــد فراگیــر شــده و بــر
قــوی باشــند بهطــور 

برنامههــای کاربــردی و فناوریهــای آتــی منطبــق شــوند».

فعالیتهایــی اســت کــه در جهــت ایجــاد ضوابــط بــرای

نظــم بهینــه در زمینــهای معیــن بــهکار گرفتــه میشــوند.
ایــن فعالیتهــا عمدت ـاً شــامل تدویــن اســتاندارد ،اســتقرار

اســتاندارد و ارزیابــی انطبــاق براســاس اســتاندارد اســت.

اســتانداردها معمــوالً بــا اهــداف مختلفــی بــهکار گرفتــه

مدیریــت را اســتقرار داده اســت ،ایجــاد کنــد.

زیــر باشــند:

کمــک بــه تولیدکننــده یــا مصرفکننــده نیســت ،بلکــه

میشــوند کــه میتواننــد یــک یــا ترکیبــی از موضوعــات

• استاندارد ،چگونه انجام دادن را بگوید.

در مجمــوع میتــوان گفــت هــدف از استانداردســازی

استانداردســازی بــا تســهیل تجــارت بیــن تولیدکننــده

بوکار (نیــاز تولیــد کننــده) را حاصــل
• موفقیــت در کســ 

و مصرفکننــده از تولیدکننــده و مصرفکننــده حمایــت

• حصــول اطمینــان از محصــول دارای نشــان اســتاندارد از

اســتانداردهایی کــه در ارتبــاط بــا محصــوالت ارائه میشــوند
معمــوالً بــا اهــداف بهبــود کیفیــت و ایمنــی محصــوالت

کنــد.

دیــد مصرفکننــده ایجــاد کنــد.

میکنــد.
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ارزيابي انطباق

سازمان ارزيابيکننده

تعيين محصول

تدوين

سازنده

مرجع استاندارد

مورد ارزيابي

استاندارد

جديد

شکل ( :)1مدل ارتقای كيفيت محصول و استاندارد از دیدگاه استانداردسازي (ریاحی)1384،

 3-1-2معرفی استانداردهای ایزو در ارتباط با محصول

اســتاندارد  :ISO 9001الزامــات سیســتم مدیریــت کیفیــت
را بــرای مــواردی مشــخص میکنــد کــه یــک ســازمان نیــاز

بــه اثبــات توانایــی خــود در فراهــمآوری محصوالتــی دارد

کــه الزامــات مشــتری و الزامــات قانونــی مربــوط را بــرآورده
ســازد تــا از طریــق آن میــزان رضایتمنــدی مشــتری را

افزایــش دهــد.

اســتاندارد  :ISO/IEC 17065ارزیابــی انطبــاق -الزامــات
نهادهــای گواهیدهنــدهی محصــول ،فرایندهــا و خدمــات.

ایــن اســتاندارد میــزان اعتمــاد بــه گواهــی محصــول را در
سراســر جهــان افزایــش میدهــد.

اســتاندارد  :ISO/IEC 17067ارزیابــی انطبــاق -اصــول
صــدور گواهینامـهی انطبــاق محصــول و خطــوط راهنمــای

طرحهــای صــدور گواهــی .بهمنظــور درک ،توســعه و

بهکارگیــری طرحهــای صــدور گواهینامــهی شــخص
ثالــث بــرای مراجــع صــدور گواهینام ـهی محصــول و ســایر

ذینفعــان کاربــرد دارد.

ایــن اســتانداردها بــا یکدیگــر مجموعــهی منســجمی از
اســتانداردهای انطبــاق محصــول (جهــت گواهیکــردن

محصــوالت) را بهمنظــور تســهیل دوجانبــه در تجــارت ملــی

و بینالمللــی فراهــم کــرده اســت.
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تحقيقوتوسعه

استاندارد
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• اطمینــان از فرایندهــای ســازمانی کــه اســتانداردهای

استانداردســازی را نشــان میدهــد ،تدویــن میشــوند.

آورد.

کــه در شــکل ( )1مــدل ارتقــای کیفیــت محصــول از طریــق

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

• تضمیــن کیفیــت مطلــوب بــرای ارائ ـهی خدمــات فراهــم

جــاری ،توســعهی محصــوالت جدیــد و تحقیــق و توســعه،

ارائه شاخصهای اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول  IDS 601:2009در سازمانهای دفاعی

4-1-2

معرفی استاندارد IDS 601:2009

نمونههــای مهندســی ،ســاخت نمونههــای نیمهصنعتــی و

بهطورکلــی میتــوان چرخــهی عمــر محصــول را شــامل:

نیازســنجی و تبییــن نیازهــای عملیاتــی ،مطالعــات مفهومــی
و مطالعــات امکانســنجی ،طراحــی جزئیــات علمــی و
فنــی ،طراحــی و ســاخت نمونههــای آزمایشــگاهی ،ســاخت

معیارهــای تولیــد ،تولیــد انبــوه ،آمــوزش و فرهنگســازی،

نصــب ،راهانــدازی ،نگهــداری و تعمیــر ،بهرهبــرداری
عملیاتــی و وارهایــی فــرض کــرد ،کــه در شــکل ( )2نمایــش
داده شــده اســت.
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شکل 2چرخهی عمر محصول

بهمنظــور اثبــات انطبــاق فعالیتهــا و فرایندهــای

ذینفعــان محصــوالت مختلــف در حــوزهی جغرافیایــی یــا

و خواســتههای مشــتری و ایجــاد اطمینــان در میــان

همانطورکــه پیشــتر بیــان شــد هرکــدام از اســتانداردهای

مرتبــط بــا چرخــهی عمــر محصــول بــا الزامــات قانونــی
قانونگــذاران ،مصرفکننــدگان ،تولیدکننــدگان و ســایر

ذینفعــان محصــوالت ،اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی
توســعه یافتهانــد.

اقتصــادی معینــی تلقــی میشــوند.

موجــود ،یــک یــا چنــد بخــش از مراحــل چرخــهی عمــر
محصــول را مــورد توجــه قــرار دادهانــد .در بخــش دفاعــی
کشــورمان ،جهــت ایجــاد اطمینــان از فرایندهــای تحقــق

از همیــن رو مؤسســات صــدور گواهینامــهی محصــول بــا

محصــول (از مرحلــهی ایــده تــا پایــان تولیــد انبــوه)،

محصــول در چــه مرحلـهای از چرخـهی عمــر اســت و بــا در

اســتاندارد دفاعــی ایــران»  ،IDS 601:2009تدویــن شــده

ارزیابــی انطبــاق در ســطح دنیــا کردهانــد .بهعنوانمثــال

بــا توجــه بــه الزامــات و شــاخصهای ارائهشــده در ایــن

مبنــا قــراردادن اســتانداردی خــاص (بــا توجــه بــه اینکــه

نظــر گرفتــن نــوع محصــول) اقــدام بــه انجــام فعالیتهــای
نشــان اســتاندارد اتحادی ـهی اروپــا ( ،)1CEنشــان اســتاندارد
ایــاالت متحــده آمریــکا ( )2FCCو نشــان ملــی اســتاندارد

ایــران ،از عینیتریــن عالئــم ایجــاد اطمینــان بــرای

«اســتاندارد نظــام انطبــاق محصــول -الزامــات دریافت نشــان
اســت.

اســتاندارد نهادهــای باالدســتی ســازمانهای صنعتــی دفاعی
بــا اســتقرار آن در ســازمانها ســعی در ارتقــای کیفیــت،
ایمنــی و قابلیــت پایــداری تولیــد محصــوالت را داشــتهاند.
1. CE: Conformite European
2. FCC: Federal Communications Commission

اســتاندارد نظام انطبــاق محصــول ( )IDS 601:2009الزامات

بهدســتآمده از روش آزمــون مشــاهدات زوجــی نشــان

انطبــاق محصــوالت تولیــدی ســازمانهای صنعتــی دولتــی

میدهــد کــه شــرکتها نتوانســتهاند حاشــیهی ســود و

اجــرای طــرح کیفیــت را مــورد توجــه قــرار میدهــد .برابــر

ارتقــا دهنــد (.تهرانــی و همــکاران)1391 ،

غیرانتفاعــی را بــا اســتانداردهای مصــوب آن محصــوالت و

گزارشهــای دریافتــی در بعضــی از ســازمانهای دفاعــی،
اجــرای ایــن اســتاندارد موجــب کیفیــت مطلــوب اعــم از

ســود هــر ســهم خــود را بــا اســتقرار نظــام مدیریــت کیفیــت
در ســال  ،1393پژوهشــی بــا عنــوان ارزیابــی تأثیــر

کیفیــت خدمــت بــر رضایــت مشــتری (مــورد مطالعــه:

ایجــاد رضایــت مشــتری ،ارتقــای کیفیــت و ایمنــی محصــول

شــرکت ایــران خــودرو) بــا هــدف ارائــه و آزمــون مدلــی

ایــن اســتاندارد ،بــا هــدف ایجــاد هماهنگــی و اعتمــاد بیــن

مشــتری در خدمــات پــس از فــروش شــرکت ایــران خــودرو

و قابلیــت پایــداری تولیــد آن شــده اســت.

از چگونگــی تأثیــر کیفیــت خدمــت دریافتــی بــر رضایــت

را ایجــاد میکنــد کــه محصــول دارای نشــان اســتاندارد

خدمــات ارائهشــده توســط نمایندگیهــا ،نیــاز بــه طراحــی

دفاعــی ایــران ،بهنحــوی قابــل اعتمــاد و بــا ثبــات ،الزامــات و

و اجــرای برنامـهی بهبــود در تمــام ابعــاد کیفــی دارد(.ارفعــی

خالصهی این الزامات بهشرح ذیل است:

 2-3پیشینهی خارجی

ویژگیهــای فنــی موردنیــاز مشــتری را بــرآورده میســازد.

و همــکاران)1393 ،

مستندســازی ،خالص ـهی طــرح کیفیــت محصــول ،کنتــرل

کارل 3و همــکاران در ســال  2012پژوهشــی بــا عنــوان

و اختیــار ،نماینــدهی مدیریــت ،ارتباطــات داخلــی ،مدیریــت

طبقهبنــدی شــاخصهای قابــل ســنجش و اندازهگیــری

مســتندات ،کنتــرل ســوابق ،مســئولیت مدیریــت ،مســئولیت
منابــع ،صالحیــت ،آگاهــی و آمــوزش ،زیرســاخت ،محیــط

دســتهبندی شــاخصهایی بــرای پایــداری تولیــد بــا هــدف

طراحــی ،کنتــرل تغییــرات طراحــی و توســعه ،شناســایی

حفاظــت از محیــط زیســت ،رشــد اقتصــادی ،رفــاه اجتماعی،

تولیــد ،اندازهگیــری ،تجزیــه و تحلیــل و بهبــود.

درنهایــت ،توصیفــی از چگونگــی اســتفاده از شــاخص را

اســتاندارد  IDS 601:2009دارای الزاماتــی مشــخص بــرای

تحقــق محصــوالت در ســازمان تولیدکننــده اســت ،کــه

باعــث ایجــاد اثربخشــی و ارتقــای کیفیــت محصــوالت
میشود(.اســتاندارد )IDS 601:2009

براســاس شــباهت متقابــل ،در پنــج بعــد پایــداری همچــون:
پیشــرفت فنــاوری و مدیریــت عملکــرد ارائــه کــرده اســت.

بهمنظــور دسترســی بــه عملکــرد شــرکت تولیــدی را
توضیــح داده اســت( .کارل و همــکاران)2012 ،

ترپســترا و همــکاران در ســال  2014پژوهشــی بــا عنــوان
4

رضایــت مشــتری :محــرک هزینــه یــا ارزش؟ ،شــواهد تجربی
در صنعــت خدمــات مالــی بــا هــدف بررســی رابطـهی بیــن

 3مروری بر پیشینهی تحقیق

رضایــت مشــتری ،هزینـهی خدمــات بــه مشــتریان و اهمیت

در ســال  1391پژوهشــی بــا عنــوان ارزیابــی تأثیــر نظامهای

انجــام دادنــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داده اســت کــه

براســاس اســتاندارد  ISO 9001:2008بــا هــدف اثربخشــی

اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ،رضایــت مشــتری کمهزینه

 1-3پیشینهی داخلی

مدیریــت کیفیــت بــر عملکــرد مالــی شــرکتهای بورســی

اســتقرار نظامهــای مدیریــت کیفیــت در شــرکتهای
پذیرفتهشــده در بــورس اوراق بهــادار انجــام شــد .نتایــج

مســائل مالــی مشــتریان در خدمتدهــی را بررســیکرده و
رضایــت مشــتری یــک محــرک ارزش (در قبــال مشــتریان)

نیســت و هزینههــای مرتبــط بــا آن بایــد مدیریــت شــود.

همچنیــن مزایایــی را در جلــب رضایــت مشــتری دربــر دارد.
3. Carrell
4. Maarten Terpstra
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کار ،تحقــق محصــول ،طرحریــزی تحقــق محصــول ،بازنگری

محصــول ،قابلیــت ردیابــی ،نگــهداری محصــول ،پایــداری
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کــه بهطــور مشــخص بــا بخــش تولیــد مرتبــط بــوده اســت.
ایــن پژوهــش یــک طبقهبنــدی از شــاخصهای پایــداری،

الزامــات مربــوط بــه محصــول ،ارتبــاط بــا مشــتری ،تثبیــت
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دقیــق ایــن اســتاندارد بــرای ذینفعــان ایــن اطمینــان

بــرآورده ســازد و در راســتای افزایــش رضایــت مشــتریان از

مراجــع قانونــی و مشــتریان تدویــن شــده اســت .اجــرای

ایــن شــرکت نتوانســته انتظــارات مشــتریانش را بهخوبــی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

هم ـهی ذینفعــان ،اعــم از تولیدکننــدگان ،تأمینکننــدگان

انجــام شــد .یافتههــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه

ارائه شاخصهای اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول  IDS 601:2009در سازمانهای دفاعی

(ترپســترا و همــکاران)2014 ،

کیفیــت و ایمنــی محصــول و قابلیــت پایــداری تولیــد آن

 4روششناسی پژوهش

ایــن اســتاندارد بــا هــدف ایجــاد هماهنگــی و اعتمــاد بیــن

روش اســتفاده در ایــن پژوهــش کیفــی و از حیــث نــوع

همـهی ذینفعــان ،اعــم از تولیدکننــدگان ،تأمینکننــدگان،

تحلیلــی و بــا اســتفاده از مطالع ـهی کتابخان ـهای و اســنادی

معیارهــای بــرآوردن الزامــات و اطمینــان از تــداوم انطبــاق

انجــام شــده اســت .در مرحلـهی تحقیــق کتابخانـهای کتــب،

محصــول و رضایــت مشــتریان و ذینفعان در ســازمان اســت.

گزارشهــای ارزیابــی انطبــاق در مرکــز اســتاندارد دفاعــی

تحقــق محصــوالت در ســازمان تولیدکننــده اســت؛ کــه

کاربــردی اســت .ایــن پژوهــش بــه صــورت توصیفــی-

و مصاحبــه بــا خبــرگان کیفیــت و استانداردســازی دفاعــی

تحقیقــات و بررســیهای انجامشــدهی مشــابه قبلــی،
ایــران ،مطالعــه و جمعبنــدی شــده اســت.
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محصــول بــا اســتاندارد مربــوط ،اجــرای طــرح کیفیــت

اســتاندارد  IDS 601:2009دارای الزاماتــی مشــخص بــرای

باعــث ایجــاد اثربخشــی و ارتقــای کیفیــت محصــوالت

روش انجــام پژوهــش و شــاخصهای مــورد اســتفاده در

بســیار مفیــد و ارزنــده بودهانــد ،لیکــن در ایــن پژوهــش

ایــن اســتاندارد شــاخصهای اثربخشــي نظــام انطبــاق

کارهــای قبلــی بهعنــوان یکــی از ورودیهــای ایــن پژوهــش

بــا توجــه بــه الزامــات اســتاندارد و بــا نظرســنجی از خبــرگان

بهمنظــور دســتیابی بــه دادههــا و نتایجــی متناســب بــا

محصــول براســاس اســتاندارد  601بهشــرح ذیــل اســت:

مــورد بررســی از بیــن گواهیشــدگان مرکــز یادشــده،

 -ارتقای کیفیت و اجرای طرح کیفیت محصول،

نیازهــای تصمیمگیرنــدگان ایــن مجموعــه ،ســازمانهای

نیــز عوامــل مؤثــر بــر اســتقرار مســائل و اولویتهــای خــاص
ایــن مجموعــه مــورد توجــه قــرار گرفــت.
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مراجــع قانونــی و مشــتریان تدویــن شــده اســت .کــه

میشــود

انتخابشــده و در تعییــن شــاخصهای مــورد اســتفاده و
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شــده اســت.

 -رضایت مشتریان و ذینفعان سازمان،

 برآوردهســازی الزامــات و اطمینــان از تــداوم انطبــاقمحصــول.

در متــن اســتاندارد  ،IDS 601:2009بهطــور مشــخص

شــاخصي بــراي اندازهگيــري اثربخشــي معرفــي نشــده

 5شاخصهای اثربخشی استقراراستاندارد نظام
انطباق محصول  IDS 601:2009در سازمانهای
دفاعی

اثربخشــي نظــام انطبــاق محصــول خــود تعييــن ،جمـعآوري

ش کــردن
بهبــود كيفيــت ،ارتقــای مســتمر و اطمينانبخــ 

شــاخصها از بررســی اهــداف و ســؤاالت تحقیــق و نظــر

توليــد و پشــتيباني توليــد ،تحقيقــات ،خدمــات آزمــون و

نبــود تحقیقــات مربــوط بــه اثربخشــی اســتاندارد در

و تعميــرات ،مديريــت فنــي و صنعتــي ،ايمنــي ،تأسيســات و

بــا تمركــز بــر افزايــش رضايــت مشــتري از بعــد كيفيــت

فنــي و كيفــي اســت .بــا اســتفاده از نتایــج پژوهشهــای

جدیــد ایــن تحقیــق بهشــمار مــیرود .ايــن كار بهمنظــور

اهــداف استانداردســازي در بخــش دفاعــي عبارتانــد از:

فرايندهــاي صنعتــي و خدمــات فنــي از قبيــل طراحــي،

كاليبراســيون ،مستندســازي ،آمــوزش ،انبــارداري ،نگهــداري

افزايــش كارآمــدي و اثربخشــي فنــي و ايجــاد زبان مشــترك

اســت ،ليکــن در بنــد ( )5-6اســتاندارد الــزام کــرده اســت

کــه ســازمان بايــد روشهــای مناســب را جهــت اثبــات
و تجزيــه و تحليــل کنــد.

خبــرگان اســتخراج شــده اســت.

محصــوالت و نیــز محدودكــردن حيطـهی بررســي اثربخشــي
محصــوالت و قابلیــت پایــداری تولیــد از جملــه نوآوریهــای

قبلــی شــاخصهای رضایــت مشــتری ،ارتقــای کیفیــت

باالبــردن دقــت و نيــز دخيلکــردن دغدغههــاي اصلــي

ارائــه شــده اســت .برابــر گزارشهــای دریافتــی در بعضــی

شــده اســت.

و قابلیــت پایــدار احصــا شــد کــه مطابــق بــا جــدول ()1
از ســازمانهای دفاعــی ،اجــرای ایــن اســتاندارد موجــب

کیفیــت مطلــوب اعــم از ایجــاد رضایــت مشــتری ،ارتق ـای

مدیــران تصميمگيرنــده در مجموعـهی مــورد مطالعــه انجــام

بــا توجــه بــه کاربردیبــودن پژوهــش و نقــاط قــوت و ضعــف
موجــود در پژوهشهــای قبلــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم

اســتاندارد شــامل :تمرکــز بــر مشــتری ،تمرکــز بــر کیفیــت و

کــه بهمنظــور جامعبــودن ایــن پژوهــش بهتــر اســت ایــن

تمرکــز بــر پایــداری تولیــد اســت.

پژوهــش بــر هــر ســه شــاخص مذکــور مطابــق جــدول ()1

تأکیــد کنــد .بنابرایــن شــاخصهای اثربخشــی اســتقرار ایــن

جدول  :1شاخص های موردنظر استخراجشده از مقاالت مرورشده

کــه الزامــات نظــام انطبــاق محصــول ()IDS 601:2009

براســاس اســتاندارد  ISO 9001تدویــن شــده اســت،

اســتقرار نظــام انطبــاق محصــول میتوانــد بــر ارتقــای

کیفیــت ،رضایــت مشــتری و قابلیــت پایــداری تولیــد تأثیــر
مثبــت داشــته باشــد .بــا اســتفاده از نتایــج پژوهشهــای
قبلــی و نظــر خبــرگان کیفیــت و استانداردســازی دفاعــی

شــاخصهای اثربخشــی اســتقرار اســتاندارد نظــام انطبــاق

محصــول بهصــورت زیــر اســت:
• ارتقای کیفیت محصول،
• قابلیت پایداری تولید،
• رضایت مشتری.

تحقیق

محصــول و رضایــت مشــتری تأثیــر بســزایی دارد .از آنجایی
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Categorization of indicators for sustainable manufacturing, in: Ecological Indicators, Elsevier Ltd., Vol. 24,
pp.148-157.
2- Maarten Terpstra and Frank H.M. Verbeeten, 2014,
?Customer satisfaction: Cost driver or value driver
Empirical evidence from the financial services indutry,
European Management Journal, vol. 32, issue 3, pages
499-508.
3-Almuneef ,Maha, Ziad A. Memish(2003) Effective
medical wastemanagement: It can be done, American
Journal of InfectionControl, Vol. 31,3, pp.188-192.

 -4نگرش سیستمی به کیفیت  ،ایزو .9004:2000

 -5راهنمــای سیســتم مدیریــت کیفیــت مبانــی و واژگان،
ایــزو .9000:2000-

 -6تهرانــی ،رضــا ،هاشــمینژاد ،ســیدمحمد ،صیقلــی،
محســن ،1391 ،ارزیابــی تأثیــر سیســتمهای مدیریــت

کیفیــت بــر عملکــرد مالــی شــرکتهای بورســی ،دوره ،1
شــماره  ،4صفحــه .195-214

 -7ارفعــی ،ســمیرا ،حســینی ،منیــره ،ارزیابــی تأثیــر کیفیت
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کــه اســتقرار اســتاندارد  ISO 9001بــر ارتقــای کیفیــت

قبلی

دفاعــی انجــام شــد .پیشــینه و ادبیــات پژوهــش نشــان داد

به پژوهشهای

اســتقرار اســتاندارد نظــام انطبــاق محصــول در ســازمانهای

مزیت این

ایــن پژوهــش بــا هــدف ارائــهی شــاخصهای اثربخشــی

1- Joung, C.B., Carrell, J., Sarkar, P., Feng, S.C., 2012.
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لد یک کز ت
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خدمــت بــر رضایــت مشــتری (مــورد کاوی شــرکت ایــران

خــودرو) ،مديريــت اســتاندارد و كيفيــت  - 1392 -دوره،4
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 -8خادمــی زنجانــی ،مهــدی ،1383 ،درک نــکات کنکــوری

 ،ISO 9001: 2000ضرورتــی انکارناپذیــر جهــت افزایــش

کارایــی و اثربخشــی سیســتمهای کیفیــت ،چهارمیــن

کنفرانــس بینالمللــی مدیــران کیفیــت.

 -9رياحــي ،بهــروز ،نظريـهی نويــن مديريــت كيفيــت جامــع

در بخــش دولتــي ايــران ،مركــز آمــوزش و تحقيقــات صنعتي
ايران.1384 ،

 -10عســگری همتــا ،حمیــده ،1389 ،پایاننامــهی
کارشناســی ارشــد بــا عنوان«بررســی اثربخشــی پیادهســازی
سیســتم مدیریــت کیفیــت در ســازمانهای دولتــی

غیرانتفاعــی و عوامــل موثــر بــر آن» دانشــگاه عل موصنعــت.

 -11بحیرایــی ،مجتبــی ،محمدروضهســرا ،مریــم،
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