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چکیده:

تاریخ دریافت92/9/16 :
تاریخ پذیرش93/6/25 :

امــروزه ،کیفیــت یکــی از ویژگیهــای پایــهای بــرای هــر محصــول ،خدمــت تولیدشــده ،محســوب میشــود .ســازمانهای
خدماتــی نیــز از ایــن حیــث اســتثنا نبــوده ،بلکــه بایــد بــه کیفیــت خدمــات ارائهشــده ،توجــه ویــژهای جهــت بقــای ســازمانی خــود
داشــته باشــند .بــا توجــه بــه پیچیدگــی ایــن ســازمانها در ارائـهی خدمــات بــا کیفیــت بــه مشــتریان و همچنیــن رضایــت مشــتریان
خــود ،الزم اســت بــا بهرهگیــری از الگوهــا ،اســتانداردها و روشهــای مؤثــر و کاربــردی ،اقدامــات مناســبی را انجــام دهنــد .تحقیــق
حاضــر بــا موضــوع «شناســایی و اولویتبنــدی مهمتریــن عوامــل در اجــرای موفــق سیســتم مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر اســتاندارد
ایــزو  9001در ســازمان خدماتــی» در نظــر دارد بــا هــدف شناســایی ایــن عوامــل ،اجــرای موفــق اســتاندارد ایــزو  9001در ســازمان
خدماتــی در زمــان و هزینـهی کمتــر تضمیــن کنــد .لــذا ایــن تحقیــق از نــوع پژوهــش ،کاربــردی ،و از حیــث روش ،تحقیــق پیمایشــی
اســت .بــا توجــه بــه تحقیقــات داخلــی و خارجــی 19 ،عامــل موفقیــت شناساییشــده اســت کــه بــا اســتفاده از سرشــماری از  20خبــره،
ماننــد اســاتید دانشــگاهی ،خبــرگان ســازمان و خبــرگان مدیریــت کیفیــت ،اولویتبنــدی عوامــل شناساییشــده بــا روش دیمتــل فــازی
انجــام شــد .در پایــان نتایــج پژوهــش ،از حیــث بیشــترین درجـهی اهمیــت از بیــن عوامــل شناساییشــده ،عواملــی همچــون کارآمــدی
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کارکنــان ،آمــوزش و مشــارکت کارکنــان ،انتخــاب شــد.

واژگان کلیدی:
دیمتل فازی ،سیستم مدیریت کیفیت ،ایزو 9001
 )1مقدمه
هــر ســازمانی بــراي موفقیــت و تعالــیبایــد از ابزارهــا و
اســتانداردهای خــاص نــوع فعالیتشــان برخــوردار باشــند.
امــروزه تعــداد ســازمانهایی کــه بــه پیادهســازی سیســتم

مدیریــت کیفیــت ایــزو پرداختــه یــا قصــد پیادهســازی

آن را دارنــد ،فراوانانــد .ازجملــه میتــوان بــه ســازمان
خدماتــی اشــاره کــرد کــه قصــد پیادهســازی سیســتم
ایــزو  9001را در ســازمان خــود دارد .نکتـهای کــه همــواره

بهعنــوان یــک چالــش اساســی بــراي ســازمانها مطــرح
بــوده ایــن اســت کــه قبــل از پیادهســازی ایــزوبایــد بــر

چــه مقدمــات و زیرســاختهایی در ســازمان تمرکــز کــرد
 .1سورهی مؤمنونـآیه 14

تــا پیادهســازی ایــن سیســتم بــا موفقیــت در ســازمان

در راســتای بهــرهوری صــورت پذیــرد .در حقیقــت بایــد
مشــخص شــود کــه عوامــل مؤثــر در اســتقرار سیســتم

مدیریــت کیفیــت بــراي پیادهســازی در ســازمان کدامنــد
تــا بــر تمرکــز بــر آن ،منابــع و زمــان کمتــر هزینــه شــود؛

بنابرایــن ،ایــن پژوهــش قصــد پاسـخدادن بــه ایــن مــوارد را
در یــک ســازمان خدماتــی دارد.
 )1-1بیان مسئله

مبــدأ خلقــت انســان بــه كيفيــت برمیگــردد ،آنجــا

كــه خداونــد بــه كيفيــت برتــر مخلــوق خــود ،بــه خــود
آفريــن گفــت ":فتبــارك اهلل احســن الخالقيــن" و ازآنپس
1

کمالجویــی يــا بــه عبارتــي كيفيتگرايــي در سرشــت

مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر اســتاندارد ایــزو 9001

ابعــاد مــادي و معنــوي همــواره در جســتجوي آن بــوده

مطالعــهی منابــع مختلــف و ادبیــات پژوهــش ،چارچوبــی

آدمــي نهفتــه شــد و آدمــي در طــول حيــات خــود در
اســت .توجــه بــه پيشــرفت ،بهبــود و ارتقــای ســطح زندگــي

همــواره خواســت بشــر بــوده و انســان تنهــا موجــود روي

در ســازمان خدماتــی داشــته باشــد .برایناســاس بــا

جامــع از ایــن عوامــل ارائــه خواهــد شــد.
 )2-1اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

فاحــش ،نگرانــي را نســبت بــه آينــده در اذهــان مــردم

خواســتههای مشــتريان را براســاس توقعــات جديدشــان

در ایــن راســتا ،اســتانداردهاي ایــزو ازجملــه اســتانداردهاي

بهزعــم رازقــی جهرمــی و همــکاران [ :]7در فضــای رقابتــی

میگیــرد درواقــع ،ایــزو  9001نیازمندیهــای يــك نظــام

کــه بتواننــد بــا اســتراتژیها و برنامههــای خــود بهنحــوی

بــراي مقاصــد داخلــي ســازمان ،دريافــت گواهينامــه يــا

گیرنــدگان خــود پاســخ دهنــد.

بــر اثربخشــي نظــام مديريــت كيفيــت ،در بــرآورده ســاختن

خــود را ازدس ـتداده و بايــد الگوهــاي جديــد را جايگزيــن

زمینــه صالحــی و همــکاران [ ]5بیــان میکننــد :مجموعــه

اســتانداردهای دنیاســت کــه بــرای اولینبــار در ســال

تــا ســازمانها را از هــر نــوع و در هــر انــدازهای کــه باشــند

را پشــت ســر گذاشــتهاســت .ایــزو  9001اولیــن سیســتم

یــاری دهنــد]6[.

خانــواده بــا باالتریــن میــزان فــروش در بیــن اســتانداردهای

تغييــر و تحــول اســت؛ ايــن تغييــرات و دگرگونیهــای

نیســتند .بنابرايــن ،ســازمانهایی كــه نتواننــد نيازهــا و

ســبب شــده اســت [.]3

پاســخگو باشــند ،از دور خــارج میشــوند [ .]2درواقــع

مطلوبــي اســت كــه جهــت ارزيابــي مــورد اســتفاده قــرار

امــروزی ،ســازمانهایی بــه موفقیــت نائــل خواهنــد شــد

مديريــت كيفيــت را مشــخص میســازد كــه میتوانــد

شایســته بــه ایــن تغییــرات و نیازهــای متغیــر ،خدمــت

انعقــاد قــرارداد مورداســتفاده قــرار گيــرد .ايــن اســتاندارد

امــروزه الگوهــاي ســنتي و قديمــي مدیریتــی جاذبــهی

نیازمندیهــای مشــتري تأكيــد مــیورزد [ .]4در ایــن

آنهــا ســاخت [ .]3اســتاندارد ایــزو  9001از محبوبتریــن

اســتانداردهای ایــزو  9001بدیــن منظــور تدوینشــدهاند

 1987منتشرشــده اســت و در حــال حاضــر  27ســال موفق

در اســتقرار و اجــرای مؤثــر سیســتمهای مدیریــت کیفیــت

مدیریتــی اســت کــه هــر ســازمانی ســراغ آن مـیرود .ایــن

اهمیــت کیفیــت در طــی چنــد ســال گذشــته در ایــن

ســازمان ایــزو ،یــک زمین ـهی مشــترک بــرای بهکارگیــری

بــار اقــدام بــه اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت کــرده

بــرای تطبیــق محصــوالت بــا الزامــات کیفــی تعریفشــده

اجــرا شــد و انتظــارات اســتقرار سیســتم در حــد مطلــوب

از عوامــل اساســی در کاهــش هزینــه و بهبــود بهــرهوری،

عوامــل در پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت مبتنــی

[ .]9لــذا هــر ســازمان بــرای اســتانداردکردن فراینــد

بپردازیــد .لــذا ایــن تحقیــق در چارچــوب علمـی  -پژوهشــی

از اســتاندارد مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر اســتاندارد ایــزو

ســازمان خدماتــی چنــان مهــم اســت کــه ســازمان چنــد

سیســتم مدیریــت کیفیــت بهعنــوان یــک ســطح پایــه

اســت؛ امــا اجــرای پــروژه هربــار بــا دالیلــی در ســازمان،

کــه جهــت تجــارت جهانــی فراه ـمآورده اســت .]8[ .یکــی

نبــود .ایــن پژوهــش قصــد دارد بــه شناســایی مهمتریــن

اســتانداردکردن فراینــد تحقــق محصــول (خدمــت) اســت

بــر اســتاندارد ایــزو  9001در یــک ســازمان خدماتــی

تحقــق محصــول (خدمــات) باکیفیــت ،بایــد بــا بهرهگیــری

مطــرح شــد تــا بــا شناســایی ایــن عوامــل و تمرکــز بــر

 9001میتــوان گفــت گامــی بــرای کاهــش هزینــه و

آن ،بتوانــد اجــرای موفقــی در پیادهســازی ایــن سیســتم
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ارزشهــا ،انتظــارات و توقعــات انســان بهشــدت در حــال

مشــتريان حاضــر بــه پذيرفتــن هــر نــوع كاال و يــا خدمتــي

مفاهيمــي همچــون كيفيــت اســت [ .]2بهعبارتدیگــر،

عصــر توقعــات ایجادشــده اســت و امــروزه ماننــد گذشــته

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

داشــته اســت و ايــن امــر نشــانهی توجــه جــدي وي بــه

قرارگرفتــه اســت .بــا پیشــرفتهای علمــي و تكنولوژيكــي،

گذشــتهاش يكســان نبــوده و همــواره رونــدي تكاملــي

موردتوجــه توليدكننــدگان خدمــات و مشــتريان آنــان
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كــرهی زميــن اســت كــه روش زندگــیاش هیــچگاه بــا

از ده ـهی  1950بــه بعــد ،كيفيــت بــا ســرعت فزاینــدهای

بهبــود بهــرهوری برداشــته اســت.

همچنیــن ،اجــرای الزامــات سیســتم مدیریــت کیفیــت

نتايــج نيــز بــه بازرســان واگــذار شــد و بدينترتيــب

خدماتــی کــه دلخــواه مشــتری باشــد ،بــرآورد میکنــد

مرحلــه فعالیتهــای كيفــي روي محصــول متمركــز بــود.

در هــر ســازمانی ،توانایــی آن را در ارائــهی محصــوالت و
و هــدف از اســتقرار ایــن سیســتم ،افزایــش رضایــت

مشــتریان اســت .بدیهــی اســت کــه بــرای راهبــری و ادارهی
موفــق یــک ســازمان بایــد آن را بهگونــهای نظاممنــد و

شناسایی مهمترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت

شــفاف هدایــت و کنتــرل کــرد .ایــن موفقیــت میتوانــد

60

در پرتــو اســتقرار و برقــرار نگهداشــتن سیســتم مدیریتــی
باشــد کــه بــرای بهبــود پیوســتهی ســازمان طراحیشــده

اســت و درعینحــال بــه نیازهــای مشــتریان درونســازمانی

و برونســازمانی توجــه میکنــد]5[ .
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دپارتمــان كنتــرل كيفيــت شــكل گرفــت .در ايــن دو

 .3كنتــرل آمــاري كيفيــت :3بــا افزايــش حجــم توليــد،
ديگــر كنتــرل صــد درصــد محصــوالت امکانپذیــر نبــود.
لــذا از ســال  1930فنــون آمــاري بــراي ايــن امــر ب ـهكار

گرفتــه شــد بهگونــهای كــه خرابیهــا آشــكار شــوند .از
ســال  1950ايــن فنــون بهطــور وســيعي در صنايــع بـهكار

گرفتــه شــد .پــسازآن كنتــرل آمــاري فراينــد ()SPC
شــكل گرفــت و بديــن ترتيــب كنتــرل محصــول بهســوی

كنتــرل فراينــد گرايــش يافــت.

لــذا بــرای موفقیــت در اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت،

 .4تضميــن كيفيــت :4در  1960فلســفهی"براي بــار اول

گامــی مهــم در ارتقــا و اثربخشــی ارائــهی خدمــات بــا

آمريــكا آغــاز و ژاپــن آن را دنبــال كــرد .تضميــن كيفيــت

شــناخت عوامــل مؤثــر در پیادهســازی و تمرکــز بــر آن
کیفیــت اســت .لــذا ارائــهی چارچوبــی از عوامــل مؤثــر
در پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر
اســتاندارد ایــزو  9001در ســازمان ،امــری اســت کــه دارای

نــوآوری موضوعــی و روشــی اســت و در ایــن ســازمان
تاکنــون چنیــن تحقیقــی انجامنشــده اســت.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ســازمانها و محصــوالت كار تصمیمگیــری براســاس

 )3-1تاريخچه و سير تحوالت كيفيت

کمالجویــی انســان در رابطــه بــا مصنوعــات ســاخت

خــود نيــز موردتوجــه وي قرارگرفتــه و بهصــورت كيفيــت
محصــول تجلییافتــه اســت .از ديربــاز ســازندهی محصــول،

خــود مســئول كيفيــت آن نيــز بــوده اســت ،امــا بــا

شــکلگیری صنايــع در کارگاههــا و کارخانههــای كوچــك
و توســعهی آنهــا ،كيفيــت محصــول بهصورتهــاي

گوناگــون تحــت كنتــرل درآمــد:

 .1بازرســي كيفيــت :1بــا رشــد صنايــع ديگــر ،ســازنده
قــادر بــه كنتــرل كيفيــت محصــول نبــوده لــذا وظایــف در

ســازمانها توزيــع شــد و بازرســان كيفيــت بــراي حفــظ
كيفيــت محصــول مســئوليت يافتنــد كــه فقــط كار مقايســه

بــا مشــخصههای تعریفشــده را انجــام میدادنــد.

 .2كنتــرل كيفيــت :2بــا رشــد صنايــع و پيچيدگــي
4. Q. Assurance
5. Q. Management
6. Total Q. M

درســت انجــام بــده" و "خرابــي صفــر" رواج يافــت كــه از
روي فراينــد تمركــز دارد بديــن معنــي كــه بســتري فراهــم

میکنــد تــا محصــول در آن بــه كيفيــت مطلــوب برســد
لــذا كيفيــت در كل محصــوالت يكنواخــت خواهــد بــود و

تضميــن خواهــد شــد.

 .5مديريــت كيفيــت :5رقابت شــديد بــازار و تغييــرات مداوم
در نيازهــا و انتظــارات مشــتريان ،صنايــع را از فرايندگرايــي

بــه مديريتگرايــي ســوق داد ،يعنــي هدايــت و كنتــرل
مجموعــهای از فرايندهــا جهــت نيــل بــه كيفيــت قابــل

رقابــت ،هزين ـهی پائينتــر و رضايتمنــدي مشــتري اســت.

 .6مديريــت كيفيــت جامــع :6از  1980صنايــع بــه ايــن

بــاور رســيدند كــه بايــد تمامــي بخشهــا و افــراد ســازمان
در کیفیــت ،مســئوليت و مشــاركت داشــته باشــند .تعهــد،
مشــاركت كاركنــان ،بهبــود مســتمر ،آمــوزش فراگيــر و

رضايتمنــدي مشــتري از اصــول اساســي ايــن سيســتم
اســت.

ارادهی جهانــي بــراي در دســترسبودن يــك الگــوي
موردتوافــق همــگام بــا ايــن تحــوالت منجــر بــه تدويــن

اســتانداردهايي شــد:

 .1در ســال ( 1958پــس از جنــگ دوم جهانــي) اســتاندارد
1. Q. Inspection
2. Q. Control
3. Statistical Q. C

نظامــي  MIL–Q–9858جهــت اســتفاده در نيـــروي هوايــي
از ســوي امريــكا ارائــه شــد.

 )4-1معرفی سری استاندارهای ایزو 9000

هنگامیکــه ســري اســتاندارد  ISO 9000مطــرح

 .2در ســال  1963اســتاندارد  MIL–Q–9858Aجهــت

میشــود منظــور آن اســت كــه در عمــل بيــش از يــك

 .3در ســال  1968اســتاندارد  AQAP-1از ســوي ناتــو

اســتانداردهای اصلــي ايــن خانــواده عبارتانــد از:

اســتفاده در همــهی ارگانهــای نظامــي ارائــه شــد.

منتشــر شــد.

اســتاندارد موردتوجــه قــرار دارد .در ويرايــش جدیــد،

)1-4-1

9000:2005

ISO

(تعاریــف

واژگان

 .4در ســال  1979اســتاندارد  1BS 5750از ســوي وزارت

سیســتمهای

 .5در سال  1987از ســــوي ســـازمان جـــهاني استـانـدارد

كيفيــت را معرفــي کــرده و واژههایــی كــه در اســتاندارد

عـــــنوان الگــوي سيســتم تضميــن كيفيت منتشــر شــد كه

مفاهيــم آنهــا بــراي كاربــران ايجــاد كنــد.

اســتاندارد كــه توســط كميت ـهی فنــي  2 TC–176ســازمان

كيفيــت)

دفــاع انگليــس و براســاس  MIL–Q–9858Aارائــه شــد.

مديريــت

كيفيــت)

ايــن اســتاندارد تعاریــف واژگان سیســتمهای مديريــت

ايــزو منتشــر شــد ،فــرم خالصهشــدهای از

BS–5750

اســـت كــه حداقــل الزامــات موردنیــاز بــراي يــك سيســتم
تضميــن كيفيــت را بيــان مــیدارد .يــادآوري میشــود

ايــزو همچنيــن يــك واژهی يونانــي و بــه معنــای مطابــق

و برابــر اســت.

 .6در ســال  1994ويرايششــدهی ايــزو  9001بــا اندکــی
 .7همزمــان بــا آن ســه شــركت فــورد ،كرايســلر و جنــرال
موتــورز متناســب بــا  ISO 9000اســتاندارد  3QS 9000را

ارائــه كردنــد كــه جنبــهی كاربــردي در صنايــع خــودرو
داشــته و الزامــات بيشــتري را نســبت بــه آن داراســت .ايــن

اســتاندارد از ســال  1995اجرائــي شــد و بســياري از صنايــع

خودرويــي جهــان آن را پذيرفتنــد.

 .8در ســال  1999استـــــاندارد  QS 9000جــاي خــود را به
 4ISO/TS 16949داد كــه از ســوي ســـــازمان ايــزو ارائــه

شــد و موردتوافــق خودروســازان بــزرگ جهــان واقــع شــد و

آن را بــه پيمانــكاران و قطعهســازان خــود توصيــه کردنــد.

 .9در ســال  2000ويرايـــش سوم و در ســال  2008ویرایش
چهــارم (آخریــن ویرایــش)  ISO 9001بــا عنــوان سيســتم
مــديــــريت كيفيــت ارائــه شــد کــه تاکنــون ویرایــش

نشــده اســت؛ امــا بــا توجــه بــه اطالعیـهی رســمی ســایت
ایــزو ایــن اســتاندارد در ســال  2015نســخه جدیــد آن

منتشــر خواهــد شــد]10[.

بــه آن نيازمنــد اســت تــا اثبــات كنــد كــه قــادر اســت

محصوالتــي عرضــه كنــد كــه عالوهبــر برآوردهســاختن
نيازهــاي مشــتري موجبــات رضايتمنــدي او را نيــز
فراهــم مــیآورد.

( ISO 9004:2009 )3-4-1راهنمــاي بهبــود عملكــرد

ســازمان)

شــامل خطــوط راهنمايــي اســت كــه هــم کارایــی و هــم

اثربخشــي سيســتم مديريــت كيفيــت را مدنظــر دارد.
هــدف از ايــن اســتاندارد بهبــود عملكــرد ســازمان و

همچنيــن رضايتمنــدي مشــتريان و ديگــر طرفهــای
ذينفــع اســت.

عالوهبــر ايــن ،اســتانداردهاي ديگــري نيــز بهعنــوان

خطــوط راهنمــا (  )Guidelinesتعیینشــدهاند تــا در
اســتقرار و حفــظ سيســتم مديريــت كيفيــت تســهيالت
الزم را فراهــم آورنــد .برخــي از ايــن خطــوط راهنمــا

عبارتانــد از:

 :ISO 10005خطوط راهنمــا براي طرحهای كيفيت،
 :ISO 10006خطــوط راهنما براي مديريت پروژهها،

 :ISO 10007خطــوط راهنما بــراي مديريت پیکرهبندی،
 :ISO 19011خطــوط راهنما براي مميزي سیســتمهای
كيفيت و زیس ـتمحیطی (جايگزين ،)ISO 10011

 :ISO 10012الزامــات تضميــن كيفيــت بــراي تجهيــزات

انداز هگیــری،
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شناسایی مهمترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت

تغييــرات منتشــر شــد.

نســخهی اجرايــي اســتاندارد اســت كــه يــك ســازمان
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در ســال  1992در دنيــا بــه رســميت شــناخته شــد .ايــن

( ISO 9001:2008 )2-4-1الزامــات سيســتم مديريــت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

موســـوم بــه ايـــزو ســري استـــانداردهاي  ISO 9000بــا

بــهكار رفتهانــد ،توضيــح میدهــد تــا درك يكســاني از

 :ISO 10013خطــوط راهنمــا بــراي توســعهی نظامنامــه

مديريــت كيفيــت،

 :ISO 10015خطــوط راهنمــا بــراي آموزشهــای

مديريــت كيفيــت [.]10

كيفيــت،

شناسایی مهمترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت
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شکل  :1خانواده سری ،استاندارد ایزو 9000

ايــن اســتانداردها بــراي آن طراحیشــدهاند تــا ســازمانها

روش کتابخان ـهای بــرای مطالع ـهی ادبیــات موضــوع بررســی

مديريــت كيفيــت را بهطــور مؤثــر اســتقرار و بــه اجــرا

وجودداشــته اســت ،انتخابشــده اســت و روش میدانــی

يــك ســازمان بــه آن نيازمنــد اســت تــا اثبــات كنــد كــه قــادر

و مصاحبــه گردآوریشــده اســت و پــس از تجزیــهو تحلیــل

را بــه هــر نــوع و انــدازهای يــاري دهنــد كــه سیســتمهای
درآورنــد .ایــزو  9001نســخهی اجرايــي اســتاندارد اســت كــه
اســت محصوالتــي (خدماتــی) عرضــه كنــد كــه عــاوه بــر

برآوردهســاختن نيازهــاي مشــتري موجبــات رضايتمنــدي او
را نيــز فراهــم م ـیآورد.

پیشــینهی تحقیــق و نظراتــی کــه راجــع بــه موضــوع
تحقیــق بــرای جم ـعآوری دادههــا کــه از طریــق پرس ـشنامه

اطالعــات نتایــج تحقیــق بهدســت میآیــد .در پژوهــش

حاضــر ،جامع ـهی آمــاری ســازمان خدماتــی اســت و در ایــن

تحقیــق بهجــای تعریــف نمونــه آمــاری ،از روش نظرســنجی

از جامع ـهی خبــرگان استفادهشــده اســت و در پژوهشهــای
تصمیمگیــری چندمعیــاره و نظرســنجی از خبــرگان (20

 )2روششناسی پژوهش
نــوع پژوهــش حاضــر ،تحقیقــی کاربــردی و از حیــث روش،
توصیفــی اســت .گــردآوری داده در ایــن تحقیــق از روش،

ترکیبــی از روشهــای تحقیــق کتابخان ـهای و میدانــی اســت.

خبــره) ،آنچــه مهمتــر از تعــداد خبــرگان اســت ،ســطح
تخصــص آنهــا در موضــوع موردمطالعــه اســت؛ بنابرایــن ،بــه

بررســی ویژگیهــای خبــرگان ایــن پژوهــش میپردازیــم.

تعداد خبرگان

درصد خبرگان
دارای مدرک
کارشناسی

درصد خبرگان
دارای مدرک
کارشناسی ارشد

درصد خبرگان
دارای مدرک
دکتری

میانگین سابقه
فعالیت و تجربه
کاری در امور
مدیریت کیفیت

میانگین سابقه
فعالیت و تجربه
کاری در امور
مأموریتی سازمان
به سال

میانگین تعداد
مقاالت ،کتب
و فعالیتهای
پژوهشی خبرگان
در امور مدیریت
کیفیت

میانگین تعداد
مقاالت ،کتب
و فعالیتهای
پژوهشی خبرگان
در امور مأموریتی
سازمان

20

10%

65%

25%

4.7

7.05

2.75

2.8

شکل  :2ویژگی خبرگان این تحقیق در حل روش دیمتل فازی

 )1-2پژوهشهــای داخلــی و خارجــی انجامشــده در

 )1-1-2پژوهشهای داخلی

در زمینــهی موضــوع موردنظــر کارهــای تحقیقاتــی

اولویتبنــدی عوامــل موفقیــت در  TQMبــرای کاهــش

زمینــهی موضــوع

انجامگرفتــه کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:

ناظمــی ،کاظمــی و همــکاران [ ]12تحقیقــی را بــا عنــوان
شــکاف عملکــردی بــا اســتفاده از  AHPفــازی ارائــه

کردهانــد ،در ایــن تحقیــق بهطورکلــی چهــار مؤلفــه و 16

توســط محققیــن چنــد دانشــگاه و مؤسســهی تحقیقاتــی

زیرمؤلفــه بررســی شــدند .از تعییــن وزن عناصــر از ســویی

امریکایــی صــورت گرفتــه ،مقایسهشــده اســت .در پایــان

مــوزون ،اولویــت بهبــود تعییــن شــد و زیــر مؤلفههــای کار

بهکارگیــری ابــزار و فنــون مدیریــت کیفیــت جامــع در دو

و شــکاف آنهــا از ســوی دیگــر ،بــا محاســبهی شــکاف
تیمــی ،مشــارکت کارکنــان و پــاداش در اولویــت اول تــا
ســوم قــرار گرفتنــد.

بــا گروهبنــدی شــرکتها بــه بررســی و مقایس ـهی میــزان
گــروه شــرکتهای برتــر کیفــی و ضعیــف پرداختهشــده
اســت.

فارســیجانی ،ســمیعی نیســتانی ]13[ ،تحقیقــی را بــا عنوان

رئیســی اردلــی ،خاکبــاز ]15[ ،تحقیقــی را بــا عنــوان

و مدیریــت تکنولــوژی در تعییــن عملکردهــای کیفیــت

ارائــه کردهانــد ایــن مقالــه ضمــن مطالعــهی جنبههــای

بررســی نقــش یکپارچگــی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع

پژوهشــی نشــان میدهــد کــه مدیریــت کیفیــت جامــع:
دارای قــدرت پیشبینــی قــوی بــرای عملکردهــای کیفــی

ســازمان اســت .ولــی هیچگونــه ارتبــاط مشــخص و

قابلتوجهــی بــا عملکردهــای نــوآوری نــدارد .همچنیــن
مدیریــت تکنولــوژی جامــع دارای قــدرت پیشبینــی بــرای

عملکردهــای کیفــی ســازمان اســت ،ولــی شــدت آن نســبت
بــه  TQMدر درجــات پایینتــری قــرار دارد ،بااینوجــود
دارای رابطــهی قویتــری بــرای پیشبینــی عملکردهــای

آمــده از ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه مدیریــت تکنولــوژی
و تحقیــق و توســعهی منابعــی مناســب بــرای کاربــرد بــه

همــراه و بــا هماهنگــی بــا  TQMاســت کــه نتیجـهی ایــن
تعامــل ارتقــای عملکردهــای کیفیــت و مهمتــر از آن

تقویــت عملکردهــای نــوآوری در سازمانهاســت.

بررســی قــرار میگیرنــد و درنهایــت نشــان داده میشــوند
کــه توســعهی اســتفاده از فنــاوری اطالعــات ،جنبههــای
مختلــف  TQMرا تحــت تأثیــر قــرارداده و بهعنــوان یــک

پشــتیبانیکنندهی قــوی بــرای مدیریــت کیفیــت بــهکار
مــیرود .بهطوریکــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در

 TQMبــه افزایــش بهــرهوری منجــر میشــود.

نــوری [ ]16تحقیقــی را بــا عنــوان میــزان آمادگــی
کتابخانههــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــرای
پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت جامــع در ســه

دانشــگاه علومپزشــکی ایــران ،تهــران و شــهید بهشــتی
نتايــج نشــان میدهــد ضمــن اينكــه بيشــترين امتيــاز
کسبشــده در زمينــهی مفاهيــم اساســي  TQMدر ســه

دانشــگاه علــوم پزشــكي ايــران ،تهــران و شــهيد بهشــتي
مربــوط بــه احســاس تعلــق ( 8/49 ،8/58و  )8/26و

کریمــی ،قهــرودی و اقدســی [ ]14تحقیقــی را بــا عنــوان

كمتريــن امتيــاز بــه وضعيــت پــاداش و ترفيــع (،5/26

عوامــل اساســی مدیریــت کیفیــت جامــع در شــرکتهای

نُهگانــه بيــن ســه دانشــگاه تفــاوت معنــیداری مشــاهده

بررســی میــزان بهکارگیــری ابــزار ،فنــون ،مفاهیــم و
برتــر ایــران ارائــه کردهانــد .در ایــن مقالــه بــرای بررســی

نحــوهی بهکارگیــری ابــزار ،فنــون ،مفاهیــم و عوامــل
اساســی مدیریــت کیفیــت جامــع در شــرکتهای ایرانــی و

مطالعـهی رفتــار کیفــی آنهــا ،یکصــد شــرکت برتــر ایران

در طیــف وســیعی از صنایــع مطالعــه و بررسیشــدهاند و

بــا تحقیــق میدانــی ،میانگیــن میــزان آشــنایی بــا آنهــا

و بهکارگیــری هــر یــک از آنهــا در ایــن صنایــع تعییــن،
تجربــه و تحلیلشــده اســت .ســپس در یــک مقایســهی

تطبیقــی ،نتایــج ایــن تحقیــق بــا تحقیــق مشــابهی کــه

 5/74و  )5/45اختصــاص داشــت ،در هیچیــک از مفاهيــم

نشــد .بــا توجــه بــه یافتههــای ايــن پژوهــش بهطورکلــی
بــراي اجــراي  TQMدر کتابخانههــای موردمطالعــه بايــد

نظــام پــاداش و ترفيــع در آنهــا دچــار تحــول اساســي
شــود و ســپس مقولههــای توجــه بــه مشــتري ،مشــاركت

كاركنــان و وضعيــت رهبــري نيــز تقويــت شــوند.

الوانــی [ ]17تحقیقــی را بــا عنــوان تنگناهــای کاربــرد
مدیریــت کیفیــت جامــع در بخــش دولتــی ارائهکــرده

اســت اگــر  TQMرا بهشــکل ســنتی آن در نظریــات ادواردز

دمینــگ مطرحشــده اســت در نظــر آوریــم بهســادگی
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شناسایی مهمترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت

نــوآوری ســازمان اســت .مهمتریــن نتیجــهی بهدســت

اطالعــات بــر هــر یــک از ایــن جنبههــا موردبحــث و
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اســتان مرکــزی) فــازی ارائــه کردهانــد .یافتههــای

مختلــف  TQMو توضیــح و تفســیر آنهــا ،تأثیــر فنــاوری

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و نــوآوری (پژوهشــی در مــورد شــرکتهای تولیــدی

تأثیــر فنــاوری اطالعــات بــر مدیریــت کیفیــت جامــع

نمیتــوان از آن در بخــش دولتــی اســتفاده کــرد .اولیــن

کیفیــت جامــع و همچنیــن توســعهی ســاختارهای اجرایــی

محصــوالت اســت کــه در مدیریــت دولتــی بهجــای آن

چــون تعهــد مدیریــت عالــی ،نقــش دپارتمــان کیفیــت و

مشــکل در ایــن راه تأکیــد  TQMســنتی بــر کاال و
توجــه بــر خدمــت متمرکــز اســت .ســازگارکردن مدیریــت

کیفیــت جامــع در بخــش دولتــی مســتلزم ایجــاد تغییراتــی
در پــارهای از جنبههــای  TQMاســت ،اگرچــه چارچــوب
اصلــی ان را میپذیریــم .در ایــن مدیریــت تعدیلشــده

شناسایی مهمترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت

بایــد شــهروندان را جایگزیــن مشــتریان کنیــم ،کنتــرل و
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نظــارت بــر عملکــرد را بــا وســواس خاصــی مدنظــر قــرار

دهیــم ،بهبــود مســتمر و مشــارکت را از ابعــاد اصلــی
ایــن مدیریــت بهشــمار آوریــم و بــرای ســنجش کیفیــت

شــیوهی متفاوتــی را عرضــه کنیــم.
 )2-1-2پژوهشهای خارجی

 TQMاســت .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد عواملــی

مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن ازجملــه مهمتریــن عوامــل
مؤثــر در اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت جامــع اســت.

آنچــه از ایــن تحقیقــات داخلــی و خارجــی برداشــت
میشــود ،عوامــل شناساییشــده بهشــرح زیــر بــا نظــر

خبــرگان و تحقیقــات دیگــر ،منتخــب و بهشــرح زیــر
تشــریح میشــود:

 .1ســاختار ســازمانی (کیفیــت) :نزدیکــی واحــد کیفیــت

بــه مدیریــت ارشــد ،واحــدی پاســخگو بــرای مدیرعامــل
جهــت افزایــش یــا کاهــش کیفیــت خدمــات بــه مشــتریان،
لــذا واحــد کیفیــت بــا مســئولیت و اختیــارات متناســب

داس و همکارانــش [ ]18عواملــی را کــه باعــث موفقیــت

بــا الزامــات اســتاندارد میتوانــد خدمــات اثربخشتــری

موردبررســی قــرار دادهانــد .در ایــن تحقیــق نیــز عواملــی

در ســازمان بــرای تضمیــن خدمــات بــا کیفیــت در ســازمان

کارکنــان و بهین ـهکاوی بهعنــوان مهمتریــن عوامــل مؤثــر

 .2قــدرت نظــارت ســازمانی :بهنوعــی ایــن قــدرت نظــارت

در اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت جامــع میشــوند،

ارائــه کنــد کــه ایــن نیازمنــد ،ایجــاد دپارتمــان کیفیــت

چــون آمــوزش-مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن -مشــارکت

میباشــد]25-24-23-19-20-21-22[ .

در اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت جامــع شناســایی

در فراینــد ممیــزی ســازمان شــکل میگیــرد کــه ممیــزی

در اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت جامــع پرداختهانــد.

آوردن شــواهد ممیــزی و ارزیابــی آنهــا بهصــورت عینــی

نقــش واحــد کیفیــت ،طــرح خدمــت /محصــول ،مدیریــت

میشــوند ،اســت .همچنیــن ممیــزان بــا صالحیــت ،قــدرت

اجــرای سیســتم  TQMشناســایی شــدند .بلــک و پورتــر،

 .3تعهــد مدیریــت ارشــد :آنچــه کــه مســلم اســت نــه

مدیریــت کیفیــت جامــع پرداختهانــد .هــدف اصلــی ایــن

بــدون حمایــت و تعهــد مدیــر ارشــد اجرایــی نمیتوانــد

سیســتم مدیریــت کیفیــت جامــع اســت نتایــج ایــن

درگیــری مدیریــت ارشــد ســازمان تعییــن فــردی مســئول،

شــدند .راوو و همکارانــش [ ]19بــه شناســایی عوامــل مؤثــر

فراینــدی نظامیافتــه ،مســتقل و مــدون ،بهمنظــور بهدســت

در ایــن تحقیــق نیــز عواملــی چــون تعهــد مدیریــت عالــی،

جهــت تعییــن میزانــی کــه معیارهــای ممیــزی بــرآورده

زنجیــرهی تأمیــن بهعنــوان مهمتریــن عوامــل مؤثــر در

نظــارت ســازمانی را تقویــت میکننــد []12

[ ]20بــه شناســایی عوامــل مؤثــر در اجــرای سیســتم

سیســتم مدیریــت کیفیــت و نــه هیــچ سیســتم دیگــری

تحقیــق شناســایی برخــی عناصــر تأثیرگــذار در اجــرای

بهطــور موفقیتآمیــز در ســازمان اجــرا شــود .منظــور از

تحقیــق نشــان میدهــد عواملــی چــون تحصیــات و

بــرای اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت و پیگیــری
امــور و یــا صرفــاً تهیــهی گــزارش نیســت بلکــه مدیــر

کیفیــت جامــع هســتند.

جهــت بررســی و پیگیــری مســئوالنهی اجــرای سیســتم

آمــوزش ،مشــارکت کارکنــان و فرهنــگ کیفیــت ازجملــه
مهمتریــن عوامــل مؤثــر در اجــرای سیســتم مدیریــت

اجرایــی ســازمان ،شــخصاً بایــد بخشــی از وقــت خــود را

اهیــر و همکارانــش ]21[،عواملــی را کــه باعــث موفقیــت

مدیریــت کیفیــت صــرف کنــد-24-30-23-29-28-27[ .

موردبررســی قــرار دادهانــد .هــدف از ایــن تحقیق شناســایی

 .4ارتباطــات :بــرای انجــام موفقیتآمیــز اجــرای سیســتم

در اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت جامــع میشــوند،

]22-26-21-19-12-31

برخــی عناصــر تأثیرگــذار در اجــرای سیســتم مدیریــت

مدیریــت کیفیــت بایــد شــیوهی ارتباطــات در ســازمان

بهصــورت مناســبی طراحیشــده و مدنظــر قــرار گیــرد.

اســتقرار سیســتمها معمــوالً از ابزارهــای آمــاری ســاده

بهصــورت شــفافی بیــن واحدهــای ســازمان روشــن شــود:

از روشهــای آمــاری پیشــرفته نظیــر طراحــی آزمایشــات،

قبــل از شــروع اجــرای سیســتم الزم اســت مــوارد زیــر
ـ چرا انجام اجرای سیستم در سازمان الزم است؟

اســتفاده میشــود .بااینوجــود در مواقعــی نیــز الزم اســت

کنتــرل آمــاری فراینــد ،آنالیــز رگرســیون ،آنالیــز واریانــس

ـ اجــرای سیســتم بــا تأکیــد بــر نحــوهی صحیــح ارتباطــات

و  ...اســتفاده شــود دراینبیــن میتــوان بــه مثالهایــی از

ـ اهداف سازمان از اجرای سیستم چیست؟

محاســبهی نــرخ خطــا ،هزین ـهی کیفیــت ،بــازده و  ...کــه

چــه تأثیراتــی را خواهــد داشــت؟

ابزارهــای تحلیــل سیســتم اشــاره کــرد کــه عبارتانــد از:

]22-21-20-19-12-25

شــد]17-31-23-25-20-27-21-26-22[ .

مســتلزم وقــت زیــاد و دقــت نظــر خــاص اســت-24-23[.

اصالحــی و پیشــگیرانه باعــث بهبــود عملکــرد ســازمان

 .5فنــون و ابزارهــای سیســتمی مرتبــط :بایــد سیســتم

 .9مشــتریان :اگــر تمامــی اهــداف متوجــه نیازهای مشــتری

فرایندهــا بهدقــت پیگیــری شــود .همچنیــن میتــوان

نتایــج بهدسـتآمده بســیار مطلــوب خواهنــد بــود (تمرکــز

منظمــی در ســازمان ایجــاد شــود کــه توســط آن عملکــرد
بــا بهکارگیــری از فنــون و سیســتمهای تأثیرگــذار بــر
سیســتم مدیریــت کیفیــت همچــون ایــزو  ،10002شــکایت
مشــتریان جهــت تســهیل دررونــد خدمــات بــه مشــتری

اســتفاده کــرد]14[ .

باشــد و ســازمان در جهــت نیــل بــه آن برنامهریــزی کنــد
بــر نیــاز و انتظــارات مشــتری) .در بعضــی از ســازمانهای
موفــق در اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت ایــن هــدف

بــا افزایــش درآمدهــای حاصــل از فــروش محصــول یــا
خدمــات تحققیافتــه اســت .بــا مدنظــر قــراردادن ایــن

موجــود و طرحریــزی مناســب براســاس واقعیــت اســت.

 -1مشــخصکردن فرایندهــای اصلــی ،خروجیهــای

شناســایی و طرحریــزی مناســب فعالیتهــا بــرای

طراحــی خدمــات باعــث تســهیل ارائــهی خدمــات بــه

مشــتری میشــود-25-30-19-29-20-21-26-22[ .

]12-31-18-27

بــه دو بخــش زیــر تقســیم میشــود:

فراینــد و شناســایی مشــتریان کلیــدی ســازمان،

 -2تشــخیص نیازهــای واقعــی مشــتریان :مســئله مهمی که
در ایــن مبحــث مدنظــر اســت شناســایی عوامــل کلیــدی و
مهــم کیفــی در رضایــت مشــتریان اســت ،ایــن عوامــل بایــد

 .7زیرســاختها :بهکارگیــری تجهیــزات ،فنــاوری،

در پروژههــا بهصــورت کمــی بیــان شــوند-20-21-22[ .

موجبشــده تــا در ارائـهی خدمــات نقــش بســزایی داشــته

 .10تحریمهــا -محدودیتهــا :ازجملــه عواملــی کــه

تکنولــوژی و محیــطکاری (ســاختمان ،نــور کافــی و)...

باشــند .بهعنوانمثــال یــک کامپیوتــر مناســب نقــش

بســزایی در رونــد ارائــهی خدمــات بــرای اربابرجــوع در
دفاتــر الکترونیکــی ســازمان دارد تــا بتــوان بهراحتــی بــا
مراجعــه بــه آن گزارشــات موردنیــاز را اســتخراجکرده و

قابلاســتفاده بــرای همــگان باشــد]15[ .

]12-30-23

عــدم کنتــرل آن باعــث موانــع اســتقرار سیســتم مدیریــت
کیفیــت میشــود ،محدودیتهاســت .ازجملــهی ایــن
محدودیتهــا ،تحریمهاســت کــه در رونــد ارائــهی
خدمــات باعــث پیچیدگــی میشــود]12[ .

 .11تأمینکننــدگان :يــك ســازمان بــا تأمینکننــدگان

 .8کنتــرل دادههــا و تجزیــهو تحلیــل آن :یک بخش بســیار

خــود بــه هــم وابســتهاند و يــك ارتبــاط براســاس منافــع

بهکارگیــری از دادههــای اطالعاتــی اســت .در بســیاری از

كننــد .يــك زنجيــرهی تأمیــن ،شــامل هم ـهی تســهيالت

مهمــی از عوامــل موفقیــت در اجــرای سیســتم شــامل درک

متقابــل هــر دو را قــادر میســازد تــا ارزشافــزوده خلــق
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 .6طراحــی خدمــت :یکــی از مهمتریــن عوامــل موفــق

موضــوع فراینــد ارتبــاط اجــرای سیســتمها بــا مشــتریان

اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت شــناخت از وضعیــت

سال چهارم -شماره  - 4پیاپی  - 14زمستان 1393

آنچــه مســلم اســت برقــراری ارتباطــات صحیــح در ســازمان

میتــوان بــا تجزیــه و تحلیــل آن و صــدور اقدامــات

مناســب هســتند؟

گیــرد .بــا روش کنتــرل دادههــا از طریــق شــاخصها،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ـ چــه افــراد و بــا چــه خصوصیاتــی بــرای اجــرای سیســتم

الزم اســت پــس از انجــام آن نیــز تحلیــل دقیقــی صــورت

(امكانــات) ،وظايــف و فعاليتهايــي اســت كــه در توليــد

ـ جوایــز اهداشــده میتواننــد در ابتــدای پــروژه بــه

تأمینکننــدگان آنهــا) تــا مشــتريان (و مشــتريان

عهدهدارنــد اعطــا شــود و ایــن بــه مفهــوم آغــاز اعــام

عرضــه و تقاضــا ،تهيــهی مــواد ،توليــد و زمانبنــدي

عامــل نهتنهــا (در صــورت درســت اجراشــدن) باعــث

و تحويــل يــك كاال يــا خدمــت ،از تأمینکننــدگان (و

آنهــا) درگيــر هســتند و شــامل برنامهريــزي و مديريــت

محصــول يــا خدمــت ،انبــارش ،كنتــرل موجــودي و

شناسایی مهمترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت
سال چهارم -شماره  - 4پیاپی  - 14زمستان 1393

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

حمایــت و تعهــد مدیــر بــه پروژههــا خواهــد بــود .ایــن
ایجــاد انگیــزه بیــن کارکنــان در فعالیتهــای ســازمان

توزيــع ،تحويــل و خدمــت بــه مشــتري ميشــود.

شــده بلکــه خالقیــت و نــوآوری در فعالیتهــای

را طــوري هماهنــگ ميكنــد كــه مشــتريان بتواننــد

 .14مشــارکت کارکنــان :كاركنــان در تمامــي ســطوح،

مديريــت زنجيــرهی تأمیــن همــهی ايــن فعاليتهــا
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نفــرات خاصــی کــه سرپرســتی مســتقیم اعضــا را بــر

خدماتــی بــا كيفيــت بــاال و خدمــات قابلاطمینــان در

حداقــل هزينــه بهدســت آورنــد و بدينترتيــب ،بــراي

ســازمان پدیــدار میشــود]12[ .

هســتي يــك ســازمان هســتند و مشــاركت فراگيــر آنهــا،
باعــث ارتقــای منافــع ســازماني میشــود .کار تیمــی و

ســازمان مزيــت رقابتــي فراهــم شــود .بهعنوانمثــال

مشــارکت کارکنــان ســازمان باعــث ایجــاد همافزایــی در

مشــاور جهــت مشــاوره در حوزههــای مختلــف اشــاره

ارتقــا مییابــد]12-17-18-32-20[ .

میتــوان بهعنــوان یــک تأمینکننــده بــه شــرکتهای

کــرد]12-31-18-19-25-20-21-26-22[ .

عملکــرد ســازمان شــده و درنتیجــه بهــرهوری ســازمان
 .15کارآمــدی کارکنــان :در اصــل یکــی از راههــای

 .12بهینــهکاوی :درواقــع الگوبــرداري همانــا تحقيــق

کســب موفقیــت در هــر ســازمان ،داشــتن نیــروی

انديشــهها و فعاليتهــاي جديــدي از طريــق شناســايي

 70درصــد از منابــع و ســرمایهی ســازمانها را منابــع

مســتمر و يادگيــري تجربيــات ديگــران اســت كــه در آن

متخصــص و توانمنــد اســت .بــا توجــه بــه اینکــه حــدود

بهتريــن تجربيــات عملــي موجــود ،تحليــل مبتنــي بــر
دادههــا و اطالعــات و نهايت ـاً تطبيــق بــا شــرايط محلــي

مســتلزم انتخــاب کارکنــان باصالحیــت (دارای مهــارت،

کپیبــرداری نيســت بلكــه الگوبــرداری را میتــوان

ســازمانی باشــد]18-19-20-27-21-22[ .

طريــق تطابــق و بوميكــردن آنهــا بــا شــرايط خــاص

نیــاز بــه تنظیــم برنام ـهی فرهنگــی در راســتای اهــداف

در ســازمان خــود بــهكار گرفتــه ميشــود .الگوبــرداري

يادگيــري از ديگــران و بهکارگیــری ايــن یافتههــا از

ســازمان يــا شــركت دانســت؛ بنابرایــن ،بــرای تحقــق

انســانی تشــکیل میدهــد لــذا تأمیــن ایــن منبــع،
تجربــه ،تحصیــات ،آمــوزش) در تمامــی ســطوح

 .16فرهنــگ و رفتــار ســازمانی :اجــرای موفــق سیســتم
ســازمان و تغییــر در نگرشهــا و رفتــار کارمنــدان دارد.

خدمــات بــا کیفیــت مقایســه بــا بهترینهــا در آن

کارکنــان بایــد در ازای انجــام برنامههــای موفــق مــورد

در ســازمان ایجــاد کــرد]18-24-29-21-22[ .

پذیــرش بهتــر مســئولیتها در زمینههــای گوناگــون

حــوزه میتوانــد رونــد مناســبی را بــرای شــروع بهبــود

ارزیابــی و تشــویق قــرار گیرنــد .ایــن امــر منجــر بــه

 .13مکانیــزم انگیزشــی-پاداش :در اکثــر پروژههــای

خواهــد شــد .آنچــه در ایــن میــان مهــم بــوده ایــن

وجــود دارد کــه برنامههــای تشــویقی توســط مدیریــت

عمــده وجــود دارد:

اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت همــواره ایــن نگرانــی

بــه چــه صــورت خواهــد بــود و اینکــه بــه چــه شــکلی از

مجریــان پروژههــا تقدیــر خواهــد شــد .در ایــن زمینــه

اســت کــه بــرای تحــول فرهنگــی در ســازمان دو نگرانــی

 -1ترس از تغییر،

 -2نگرانی از عدم دسترســی به اســتانداردهای جدید.

عوامــل زیــر میتواننــد نقــش بســزایی در تشــویق

امــا بایــد مدیریــت بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــد

ـ مدیریــت جوایــزی را در دورههــای کوتاهمــدت بــه

در محیطهــای صنعتــی یــا خدماتــی غلبــه کــرد.

افــراد داشــته باشــند:

اعضــا اهــدا کنــد.

کــه الزم اســت توســط روشهایــی بــر تــرس از تغییــرات
ایــن موضــوع یــک روش ایــدهآل در فرهنگســازی و

برقــراری ارتباطــات ســازنده اســت کــه منجــر بــه درک

برداشــتي درســت ،متناســب بــا مســتندات مربوطــه از

اهمیــت موضــوع در ســازمانها کــه منجــر بــه تحــوالت

نحــوهی طراحــي و توليــد محصــوالت و خدمــات بهتــر

 .17تخصــص و دانــش فــردی مدیریــت ارشــد :تخصــص

 )2-2روایی و پایایی پرسـشنامه پژوهش

عمیــق میشــود]32-20[ .

و دانــش فــرد مدیریــت ارشــد در حــوزهی کاری

و مدیریتــی ضــرورت اجتنابناپذیــری اســت کــه
ســازمانها بــرای بقــا و پیشــرفت در جهــان متحــول

میتواننــد رضايــت خاطــر مشــتريان را فراهــم آورنــد.

روایــی تحقیــق ،میــزان ســازگاری ابــزار ســنجش بــا

هــدف تحقیــق را نشــان میدهــد و روایــی بــه ایــن
موضــوع میپــردازد کــه آیــا ابــزار ســنجش واقع ـاً آنچــه

امــروزی ســخت بــدان نیازمندنــد .حــال ایــن نکتــه
قابلتأمــل اســت کــه صرفــاً تعهــد مدیریــت ارشــد

و هرانــدازه کــه روایــی تحقیــق انجامشــده باالتــر باشــد

خویــش کمــک کنــد .البتــه دانــش مدیریــت در حــوزهی

بــرای اعتبــار و روایــی مــدل مفهومــی و پرســشنامه

 .18آمــوزش کارکنــان :آمــوزش بهعنــوان رکــن اساســی

اســاتید محتــرم دانشــگاهی ،پژوهشــگران حــوزهی

را کــه قــرار اســت ســنجیده شــود ،میســنجد یــا خیــر

بهطوریکــه باعــث ســردرگمی افــراد نشــود .یکــی

خبــرگان حــوزهی مدیریــت کیفیــت در حــوزهی

آمــوزش اســت و آموزشهــا دارای انعطافپذیــری

شــد تــا بــا تعییــن تناســب و اهمیــت شــاخصها بــرای

آموزشهــای ارائهشــده تأثیــرات عمیقــی روی افــراد

حــذف کننــد و تمامــی مراحــل پژوهــش مــورد تأییــد

آموزشــی طــوری اســت کــه طــول دورههــا کوتاهبــوده و

دیگــر ،شــاخصهای مطرحشــده در ایــن تحقیــق از

دورههــای بیشــتر آموزشــی میشــود-20-26-22[ .

کــه منابــع آنهــا ذکرشــده اســت.

 .19مدیریــت دانــش :يكــي ديگــر از عوامــل موفــق

اندازهگیــری را در یکفاصلــه زمانــی کوتــاه چندیــن

مكتوبســازي اطالعــات و دانــش ســازمانی اســت.

نزدیــک بــه هــم باشــد .همچنیــن شــایانذکر اســت

مستندســازی و نيــز تعييــن اســناد مختلــف بــراي

کرونبــاخ نیســت .بهگونــهای کــه در هیچیــک از

رهگيــري و ارزيابــي فعالیتهــا براســاس اصــول و

بهــره بردهانــد بــه بررســی و محاســبه آلفــای کرونبــاخ

کیفیــت بایــد بهطــور مؤثــری مــورد تأکیــد واقــع شــود

مــدل مفهومــی (عوامــل منتخــب) پژوهــش بــا نظــر

از پیشنیازهــای ارتقــای افــراد در ســازمان مبحــث

ســازمان خدماتــی ســاخته شــد و از آنهــا درخواســت

زیــادی هســتند و در ســایهی ایــن امــر اســت کــه

ایــن پژوهــش ،شــاخصهای نامطلــوب را از مــدل

دارنــد .در شــرکت جنــرال الکتریــک برنامهریــزی

اســاتید محتــرم و خبــرگان امــر قــرار گرفــت .از ســوی

تأکیــد زیــادی بــر تعــداد نفــرات آموزشدیــده و تعــداد

مقــاالت متعــدد علمــی و معتبــر استخراجشــده اســت

]12-18-25-24-30

درواقــع ،مقصــود از پایایــی آن اســت کــه اگــر ابــزار

در اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت فرهنــگ

بــار و بــه گــروه واحــدی از افــراد بدهیــم نتایــج حاصــل

طرحریــزی دقيــق و تدويــن يــك نظــام اســتاندارد

حــل روش دی متــل فــازی نیازمنــد محاســبهی آلفــای

تکتــک مراحــل اجرايــي و فنــي و عملــي باعــث

تحقیقــات و مقــاالت معتبــر خارجــی کــه از ایــن روش

مبانــي میشــود .مستندســازی فرايندهــا ،موجــب درك

نپرداختهانــد.

بهتــر ايــن موضــوع میشــود كــه يــك ســازمان چگونــه
فعالیتهــای خــود را انجــام میدهــد ،بهعــاوه

الزامــات مشــتري نيــز بهطوركامــل درك و شناســایی
میشــود .همینطــور كاركنــان بهعلــت نيــل بــه

 )3نتیجهگیری
امــروزه فشــارهاي رقابتــي در بــازار جهانــي چنــان
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شناسایی مهمترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت

بــرای تمامــی اعضــا قبــل از اجــرای سیســتم مدیریــت

ســازمان خدماتــی اســتفاده شــد .بدینترتیــب کــه

سال چهارم -شماره  - 4پیاپی  - 14زمستان 1393

کیفیــت از ایــن حیــث اســتثنا نیســت.

ایــن پژوهــش ،از نظــرات خبــرگان مدیریــت کیفیــت،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نمیتوانــد بــه ســازمان در راه رســیدن بــه اهــداف

بــر اعتبــار آن افــزوده میشــود.

فزاينــده اســت كــه ارتقـــاي كيفيـــت ،توليـــد کمهزینــه،

اســــت .بیشــک ،دانشــگاهها و مؤسســات آموزشــــي و

شـــهروندان و پاسـ ـخگويي مـــديريتي نـــه يــك گزينــه

طراحـــي و اســـتقرار سيـستم مناسـب مـــديريت کیفیت،

برآوردهســازي بهموقــع انتظــارات مـــشتريان و

بلكــه يــك ضــرورت اســتراتژيك اســت .محيــط جهانــي و

رقابتــي شــديد باعـثشـــده اســت كــه موضوعاتــي ماننــد
مديريــت كيفيــت فراگيــر ،رضايــت مشــتري ،الگـــوگيري،

مهندســـي مجــدد ،سـاختدهـــي مجـــدد ،کوچکســازی
شناسایی مهمترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت

و برونســپاری ،برنامهریــزی اســـتراتژيك ،يادگيــري
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ســازماني و مديريــت دانــش كانــون توجــه ســازمانها

پژوهــــشي بهعنــوان ســازمانهای دانشگــرا بايـــد در
در نقـــش ســازمانهای پيشــرو ظاهــر شــوند و ايــن امــر

مســتلزم شناســايي عوامـــل كليـــدي موفقيـــت و اقـــدام

عملــي برمبنــاي ايــن عوامــل تأثیرگــذار در مراحــل

مختلــف طراحــي و اســتقرار سيـــستم مـــديريت کیفیــت
اســت .یافتههــای ايــن پژوهــش نشــان میدهــد كــه

عوامــل كليــدي موفقيــت سيســتم مديريــت کیفیــت

باشــد .چالــش اصلــي ســازمانها درك مديريــت کیفیــت

بــا درج ضریــب اهمیــت بــا تکنیــک دیمتــل فــازی

آرزوي ســازمانها تعريــف يــك سيســتم مديريــت

عبــارت اســت از:

و چگونگــي پیادهســازی آن اســت .امـــروزه بزرگتریــن
کیفیــت مناســب و ادارهی آن بــه يـــك روش موفــــق

برگرفتهشــده از نظــرات خبــرگان از جامع ـهی  20نفــره

معیار

زیر معیار

ضریب اهمیت

رتبه

انسانی

کارآمدی کارکنان

7/485447175

1

انسانی

آموزش

7/462886411

2

انسانی

مشارکت کارکنان

7/410263535

3

انسانی

مدیریت دانش

7/408015882

4

انسانی

فرهنگ و رفتار سازمانی

7/090751708

11

انسانی

تخصص و دانش فردی مدیریت ارشد

6/967879851

16

انسانی

مکانیزم انگیزشی -پاداش

6/729099983

18

بیرونی

بهینهکاوی

7/235788146

6

بیرونی

مدیریت زنجیرهتامین

7/198480063

7

بیرونی

مشتریان

7/107275173

10

بیرونی

تحریمها

5/557137067

19

فنی و تخصصی

کنترل دادهها و تجزیهوتحلیل آن

7/191858525

8

فنی و تخصصی

فنون و ابزارهای سیستمی مرتبط

7/142851877

9

فنی و تخصصی

زیرساختها

7/039275743

14

فنی و تخصصی

طراحی خدمت

7/034222892

15

مدیریتی

تعهد مدیریت ارشد

7/289100272

5

مدیریتی

قدرت نظارت سازمانی

7/070076168

12

مدیریتی

ساختار سازمانی (کیفیت)

7/066929461

13

مدیریتی

ارتباطات

6/955672576

17

شکل  :3عوامل گروهبندیشده در اجرای سیستم مدیریت کیفیت در سازمان همراه با ضریب اهمیت با روش دیمتل فازی

همانطــور كــه در نمــودار ديــده میشــود ،یافتههــای

نشــان میدهــد كــه در تحقيقــات پيـــشين تنهـــا برخـــي

ايـــن پـــژوهش كـــه در زمينــهی ســازمان خدماتــی

از آنهــا موردتوجــه قــرار بــود .بنـــابراين ،در مقايـــسه

كليـــدي موفقيـــت سیســتمهای مديريــت کیفیــت

شناســاييكرده اســت كــه میتــوان بهعنــوان مــدل

صورتگرفتــه ،مــدل جامعــي را در خـــصوص عوامـــل

بـــا تحقيقــات پيشــين ،ايــن پژوهــش مــدل جامعــي را

نظــري فراگيــر در طراحــي و اســتقرار سیســتمهای

و آخریــن دســتهبندی ،عوامــل مدیریتــی هســتند

گرفــت .یافتههــای ايــن پژوهــش نشــان میدهــد كــه

ســازمانی ،ســاختار ســازمانی (کیفیــت) و ارتباطــات

مديريــت کیفیــت در محیطهــای خدماتــی در نظــر

طراحــي و اســتقرار سیســتمهای مديريــت کیفیــت در
حوزههــای خدماتــی بايــد چهــار عامــل اصلــی انســانی،

بیرونـی ،فنــی و تخصصــی و مدیریتــی همـــت گماشـــت.
تـــدوين جهتگیریهــای عوامــل انســانی کــه عامــل
فــردی عامــل مهمــی اســت همچــون کارآمــدی

و دانــش فــردی مدیریــت ارشــد و مکانیــزم انگیزشــی
(پــاداش) توجــه ويــژه داشــت .عواملــی بیرونــی ســازمان

مدیریــت کیفیــت هســتد.

شــناخت ایــن عواملــی کــه باعــث دســتیابی بــه اجــرای
موفــق یــک الگــوی مناســب میشــود گامــی مهــم

جهــت ارتق ـای کیفیــت خدمــات ســازمان اســت کــه بــا
توجــه بــه ایــن عوامــل هــم در زمــان و هــم در هزینـهی

پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت صرفهجویــی
میشــود .بــا مراجعــه بــه منابــع در دســت ،مصاحبــه بــا

خبــرگان و مطالعـهی مقــاالت معتبــر داخلــی و خارجــی،

همچــون از بهینــه کاوی ،مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن،

عوامــل شناساییشــده بهصــورت یــک چارچــوب علمــی

كــه در ايــن پژوهــش شناســايي شــدند .بههرحــال،

سیســتم مدیریــت کیفیــت انتخابشــده اســت .لــذا بــا

مشــتریان و تحریمهــا ديگــر عوامــل كليــدي هســتند

بــا در نظــر گـــرفتن عوامــل فنــی و تخصصــی همچــون
کنتــرل دادههــا و تجزیــه و تحلیــل آن ،فنــون و

ابزارهــای سیســتمی مرتبــط ،زیرســاختها و طراحــی
خدمــت عوامــل كليــدي شناساییشــده در مــدل

جهــت بهرهگیــری مؤثــر از ایــن عوامــل اســتفاده کــرد

ارائــهی ایــن پژوهــش و تمرکــز ســازمان خدماتــی بــر
ایــن عوامــل ،بهعنــوان یــک راهــکار بــرای ارتقــای

کیفیــت خدمــات پیشــنهاد میشــود؛ بنابرایــن ،منجــر

بــه کارایــی و اثربخشــی عملکــرد ســازمان و بهتبــع آن
موجــب ارتقــای بهــرهوری در ســازمان میگــردد.

 )4منابع و مراجع
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سال چهارم -شماره  - 4پیاپی  - 14زمستان 1393

مدیریــت دانــش ،فرهنــگ و رفتــار ســازمانی ،تخصــص

بهعنــوان عوامــل مؤثــر و موفــق در اجــرای سیســتم

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کارکنــان ،آمــوزش کارکنــان ،مشــارکت کارکنــان،

همچــون تعهــد مدیریــت ارشــد ،قــدرت نظــارت
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:سردار سرلشگر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی

 عوامــل و زنجیرههــای زیــادی دخیــل اســت کــه... بــا تأکیــد بــر نقــش اســتاندارد در پیشگیــری از وقــوع حــوادث
هرکــدام بــه تنهایــی موجــب رخــداد یــا ســانحه نخواهــد بــود ولــی بــه محــض اینکــه ایــن زنجیــره کامــل شــود

. پــس الزم اســت در کلیــه فعالیتهــا اســتانداردهای مربوطــه لحــاظ شــود،اتفــاق رخ خواهــد داد

