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بهمنظور بیشینه استفاده از مزایای رقابتی و تولید منطبق با استانداردهای تعریفشده در صنایع با فناوری سطح باال ،1باید
توجه ویژه بر کنترل کیفیت محصوالت داشته و عوامل مؤثر بر فرایند کنترل کیفیت در این شرکتها براساس درجه اهمیت آن
با تکنیکهای مهندسی اولویتبندی شود .لذا این مقاله به بررسی و اولویتبندی 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  56نفر از مدیران
ارشد ،میانی و کارشناسان فنی و مهندسی ،مدیریت کیفیت و تولید شرکت  OTECهستند .همچنین خبرگان این پژوهش شامل
هفتنفر از متخصصین و اساتید صنعت و دانشگاه در زمینه مدیریت فناوری و مدیریت کیفیت هستند .جهت اولویتبندی عوامل مؤثر
بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال در شرکت  OTECاز مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره  ANPبا استفاده از نرمافزار
 Super Decisionاستفادهشده و در خصوص شناسایی وضعیت شرکت از روش آمار توصیفی و از نرمافزار  Excelاستفاده شد .پایایی
پرسشنامه اصلی پژوهش براساس ضریب آلفای کرونباخ و نرمافزار  SPSSبا عدد  0/787مورد تأیید قرار گرفت و برای سنجش روایی
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پرسشنامه از تحلیل محتوا و نظرات خبرگان مربوط استفاده شد .اولویتبندی عوامل با نظر خبرگان و استفاده از تکنیک  ANPبه
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.
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 .1مقدمه

فضلــی و علیــزاده ( )1385معتقدنــد که امروزه پیشــرفتهای

علــوم و توســعه فناوریهــای جدیــد و شــرایط جدیــد رقابتی
باعثشــده تــا کیفیــت مهمتریــن عامــل رقابــت جهانــی

بهشــمار آیــد [ .]1بــر ایــن اســاس توجــه بــه موضــوع

کیفیــت ،مــورد توجــه بســیاری از ســازمانها وشــرکتها
قــرار گرفتــه و روشهــا و ابــزار مختلفــی بــرای ارتقــای

کیفیــت بــهکار بــرده شــده اســت .عالــم تبریــز در کتــاب
مدیریــت و بهــرهوری خــود ( )1392در ایــن خصــوص عنوان

نمــوده اســت کــه :توجــه بــه مقولــه کیفیــت در دهههــای

اخیــر موجــب شــده اســت تــا فعالیتهــای کنتــرل کیفیــت
* 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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 ،تکنیک تحلیل شبکه ای ANP
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توســعهیافته و سیســتمها و ابزارهایــی ماننــد اســتانداردهای

کیفیــت ،سیســتم کنتــرل کیفیــت ،کنتــرل کیفیــت جامــع،
مدیریــت کیفیــت جامــع ،تضمیــن کیفیــت و  ...ارائــه و مورد
توجــه قــرار گیرنــد [ .]2بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه یکــی

از اجــزای اصلــی مدیریــت کیفیــت ،واحــد کنتــرل کیفیــت
اســت توجــه ویــژهای در ایــن بخــش الزم اســت .امبــروس
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( )2008معتقــد اســت کــه کنتــرل کیفیــت مؤثــر ،برابــر

اســت بــا مدیریــت فراینــد مؤثــر [ .]18در ایــن راســتا برمــن
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و همــکاران ( )2008عنــوان کردنــد کــه ایجــاد ارتبــاط و
هماهنگــی مؤثــر و اخــذ تدابیــر الزم جهــت انجــام امــور

مربــوط بــه کیفیــت محصــول از جملــه مســئولیتهای مهــم
6. Ambrose
7. Berman

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

بخــش کنتــرل کیفیــت محســوب میشــود [ .]19همچنیــن

ارزیابــی و اولویتبنــدی ایــن عوامــل میتوانــد بــه مدیــران

گــذر زمــان از کنتــرل و بازرســی بــه اقدامــات مدیریتــی

و برنامهریــزی دقیــق بــرای رفــع آن و همچنیــن باالبــردن

عالــم تبریــز ( )1388معتقــد اســت کــه مفهــوم کیفیــت بــا

ایــن صنایــع در جهــت شناســایی مشــکالت و تصمیمگیــری

در جهــت کیفیــت تغییــر کــرده اســت .بــه عبارتــی دیگــر

ســطح کیفیــت محصــوالت کمــک کنــد .طــی ســالیان

بلکــه بــا اقداماتــی تأثیرگــذار و عمیقتــر و داشــتن راهبــرد

در صنایــع بــا فنــاوری بــاال و دیگــر صنایــع انجامگرفتــه

کیفیــت تنهــا بــا انجــام بازرســی و کنتــرل حاصــل نمیشــود
حاصــل میشــود[ .]3بــا توجــه بــه ایــن مــوارد الزم اســت

گذشــته پژوهشهــای زیــادی در حــوزه مدیریــت کیفیــت

ولــی تاکنــون پژوهشــی در خصــوص ارزیابــی و اولویتبنــدی

اســتفاده از ابزارهــا و روشهــای علمــی ،شــرایط و موقعیــت
ســازمان را دقیقـاً مــورد بررســی قــرار داد و عوامــل مؤثــر بــر

توربینــی اســت کــه از نظــر کاربــردی شــامل اولویتبنــدی

ایــن ترتیــب ،تحقــق ایــن مقولــه بهصــورت مؤثــر و کارآمــد

ســطح بــاال و همچنیــن تعییــن وضعیــت موجــود ایــن

پیادهســازی کیفیــت را در ســازمان تعییــن نمــود تــا بــه
امکانپذیــر شــود [.]4

از مهمتریــن و حســاسترین نــوع صنایــع تولیــدی ،صنایــع

بــا فنــاوری ســطح بــاال هســتند .کیفیــت و فراینــد کنتــرل
کیفیــت در اینگونــه صنایــع بــا توجــه بــه ماهیــت آن دارای
حساســیت زیــادی اســت .فراینــد کنترلــی در اینگونــه

ســازمانها بایــد بــه طریقــی طراحــی و مدیریــت شــود

کیفیــت محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال در صنایــع
عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت محصــوالت بــا فنــاوری
عوامــل در شــرکت  OTECاســت.

 2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بــدون شــناخت کامــل و درســت مفاهیــم کیفیــت و مــوارد

مرتبــط بــا مدیریــت کیفیــت ،کنتــرل کیفیــت در ســاخت

از جملــه صنایــع فناورانــه میتــوان بــه صنایــع توربینــی

بررســی قــرار داد .دربــارهی کیفیــت ،نظــرات و تعاریــف

بــوده و تأمینکننــده توربیــن موردنیــاز صنایــع نفــت،

زوایــای مختلفــی بررســی و تعریــف نمودهانــد .صوفــیزاده

بــا توجــه بــه تنــوع ،فنــاوری پیچیــده ،نیــاز بــه امکانــات و

عنــوان کــرده اســت .آورده اســت :کیفیــت یکــی از مفاهیمــی

گاز ،پتروشــیمی ،انــرژی ،حملونقــل و  ...اســت .توربینهــا

بــا فنــاوری بــاال در صنایــع توربینــی را شــناخته و مــورد

بســیاری وجــود دارد .دانشــمندان بســیاری کیفیــت را از
( )1383در مقالــه خــود تعریــف تقریبــا کاملــی از کیفیــت

ماشــینآالت ســاخت پیچیــده ،مــواد مصرفــی گرانقیمــت

اســت کــه بــه واســطهی عامبــودن بــا برداشــتهای

بــا تجربــه و نیــاز بــه دانــش فنــی جدیــد ،جــزو صنایــع بــا

کیفیــت میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :شایســتگی

و خــاص ،بهرهگیــری از مهندســین و کارشناســان علمــی و

متفاوتــی روبــهرو بــوده اســت .از مهمتریــن تعاریــف

فنــاوری ســطح بــاال محســوب میشــوند .لــذا بــا توجــه بــه

یــک محصــول بــرای اســتفادهای خــاص ،مجموعــه وظایــف

بــا فنــاوری ســطح بــاال وجــود دارد ،بایــد بــه عوامــل

خــود دارا باشــد ،میــزان هماهنگــی و مطابقــت محصــول بــا

پیچیدگیهایــی کــه در مبحــث کنتــرل کیفیــت محصــوالت

یــا مشــخصاتی کــه یــک محصــول بایــد هنــگام اســتفاده از

مختلفــی کــه میتوانــد بــر کنتــرل کیفیــت ایــن قطعــات

آییننامههــای کاربــردی ،اســتانداردها و ضوابــط ســاخت و

نمــود .عواملــی کــه شــامل عوامــل مدیریتــی ،فناورانــه و ...

در رفــع نیازمندیهــای تصریحــی یــا تلویحــی مشــتریان آن

بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم اثرگــذار باشــد توجــه
میتوانــد بــر نحــوه کنتــرل کیفیــت صحیــح مؤثــر باشــند.

مجموعــه مشــخصات و ویژگیهــای یــک مقولــه کــه بتوانــد
مؤثــر باشــد [ .]5البتــه کیفیــت از نــگاه اندیشــمندان زوایــای

ارزیابی و اولویتبندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکهای

تــا از بــروز هرگونــه عدمانطبــاق ،دوبــارهکاری و ایجــاد

اشــاره کــرد کــه از مهمتریــن صنایــع در حــوزه انــرژی
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و همچنیــن فنــاوری و محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال،

نمیتــوان عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت محصــوالت

هرگونــه اتــاف بیهــوده در فراینــد تولیــد جلوگیــری شــود.

سال ششم -شماره  - 4پیاپی  - 22زمستان 1395

کردنــد کــه بــرای پیادهســازی کیفیــت در ســازمان بایــد بــا

از انجــام ایــن پژوهــش ارزیابــی عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل

ســازمان انجــام پذیــرد .اولیــا و شیش ـهبری ( )1390عنــوان

در صنایــع توربینــی صــورت نپذیرفتــه اســت .هــدف اصلــی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تدابیــر ویــژهای بــرای اســتقرار مدیریــت کیفیــت صحیــح در

عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت محصــوالت بــا فنــاوری باال

ارزیابی و اولویتبندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکهای

ارزیابــی میکنــد [ .]20بــرای تأمیــن کیفیــت نیــاز بــه یــک
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و میرزاپــور ( )1388تعریفــی از مدیریــت کیفیــت عنــوان

مختلفــی دارد ،بهنحویکــه طبقهبندیهــای مختلفــی

(بررســی درســتی تولیــدات و رعایــت اســتانداردهای

معتقدنــد کــه :اغلــب محققــان طبقهبنــدی ابعــاد کیفیــت

میآیــد .جــوران در  1988بیــان کــرد کــه کنتــرل کیفیــت،

از آن انجــام شــده اســت .جینــگ 8و همــکاران ()2014

بهصــورت عواملــی مبتنــی بــر نشــانههای خارجــی (مثــل
کیفیــت خارجــی) یــا نشــانههای داخلــی (مثــل کیفیــت
داخلــی) را میپذیرنــد .اگرچــه نشــانههای خارجــی

مربــوط بــه محصــول هســتند ،امــا بخشــی از اجــزای فیزیکی

محصــول بهشــمار نمیآینــد .رویکــرد نشــانه خارجــی،
محصــول را براســاس نشــان تجــاری ،قیمــت و کشــور
مبــداء توضیــح میدهــد .همچنیــن نشــانههای داخلــی را

نمیتــوان بــدون تغییــر ماهیــت یــک محصــول تغییــر داد،

کیفیــت داخلــی براســاس ماهیــت ذهنــی یــا عینــی متمایــز
میشــود .کیفیــت عینــی (قابــل مشــاهده) نشــان میدهــد
کــه محصــول عملکــرد مــورد انتظــار را ایفــا میکنــد یــا
خیــر .کیفیــت ذهنــی محصــول ،کیفیــت را براســاس ادراک
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یــک فراینــد تنظیمــی اســت کــه کیفیــت واقعــی نمایــش

دادهشــده را اندازهگیــری کــرده و بــا اســتانداردها مقایســه

میکنــد .کنتــرل کیفیــت یــک ابــزار مدیریتــی پیشــرفته

اســت کــه کاال و خدماتــی کــه بــا الزامــات پایـهای مطابقــت

نــدارد را جداکــرده تــا بــه دســت مشــتری نرســد .کنتــرل

کیفیــت یــک فعالیــت و تکنیــک عملیاتــی بــرای رســیدن به
الزامــات کیفــی اســت .بــرای اندازهگیــری کیفیــت ،کنتــرل

کیفیــت یــک روش پرهزینــه محســوب میشــود .در صــورت
انجامنــدادن کنتــرل کیفیــت در زمــان الزم ،میتوانــد
منجــر بــه تولیــد کاال و خدمــات بــا ســطح کیفیــت پاییــن
شــود [ .]21بــا توجــه بــه اینکــه صنایــع توربینــی از جملــع

صنایــع بــا فنــاوری ســطح بــاال بهشــمار میرونــد ،بــرای

مشــتری از نشــانههایی مثــل وجهــه یــا طــرح محصــول

برنامهریــزی کنتــرل کیفــت در آن ،بایــد شــناخت کاملــی

نظــام مدیریــت کیفیــت کارا و نظاممنــد اســت .حســینی

اســت کــه :واژه فنــاوری پیشــرفته بــه فناوریهــای مــدرن

کردنــد .از نظــر آنهــا مهمتریــن فایــده یــک نظــام مدیریــت
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ســاخت) در حیــن تولیــد و پــس از پایــان تولیــد بهدســت

کیفیــت ،ســازماندهی فعالیتهــای ســازمان اســت و ابــزار

از ایــن مقولــه داشــت .طــارق خلیــل در کتــاب خــود آورده

یــا پیچیــده اطــاق میگــردد .طیفــی گســترده از صنایــع
کــه مشــخصاتی خــاص دارنــد از ایــن فنــاوری اســتفاده

میکننــد .او معتقــد اســت کــه اگــر شــرکتی ویژگیهــای

هدایتــی مهمــی در اختیــار مدیریــت قــرار میدهــد کــه

زیــر را دار باشــد ،آنــگاه آن را شــرکت بهرهمنــد از فنــاوری

کــرده و بهطــور منظــم آن را بهبــود بخشــد .در نتیجــه

اســتفاده میکننــد و تعــداد زیــادی از کارکنــان آن را

میتوانــد براســاس آن ســطح کیفیــت موردنظــر را پایــدار
هزینــه اشــتباهات ،ضایعــات و اتــاف وقــت بهطــور مؤثــر

کاهــش یابــد .اجــرای درســت ایــن نظــام در هــر ســازمان

میتوانــد فوایــد دیگــر از جملــه عبــور از بحرانهــا و نیــز

کســب اعتبــار مناســب بــرای آن را بههمــراه آورد [ .]6بــا

پیشــرفته مینامنــد :آنهــا از کارکنــان بــا تحصیــات بــاال
دانشــمندان و مهندســان تشــکیل میدهنــد ،فنــاوریاش بــا
ســرعت بیشــتری از دیگــر صنایــع در حــال تغییــر اســت،

بــا نــوآوری فناورانــه ،رقابــت میکننــد ،بودجــه تحقیــق و
توســعه آن باالســت و در نهایــت میتواننــد از فنــاوری بــرای

توجــه بــه اینکــه از نــگاه جــوران 9مدیریــت کیفیــت از چهــار

رشــد ســریع اســتفاده کننــد و بــا ظهــور فنــاوری رقیــب،

اســت ،الزم اســت نســبت به اســتقرار صحیــح آن برنامهریزی

( )1395معتقدنــد صنایــع متکــی بــه فنــاوری پیشــرفته

جــزء تشکیلشــده و کنتــرل کیفیــت از مهمتریــن مــوارد

بقایــش تهدیــد میشــود [ .]7همچنیــن رادفــر و خمســه

شــود .بــرای این منظــور ابتــدا الزم اســت از وظایــف و اهداف
کنتــرل کیفیــت کامـ ً
ا آگاه باشــیم .او معتقــد اســت کنتــرل

و دانشبنیــان هســتند ،همچنیــن بــه تولیــد و ارائــهی

مدیریــت کیفیــت اســتفاده میکننــد .کنتــرل کیفیــت بــا

ویژگیهــای اصلــی فنــاوری پیشــرفته و صنایــع مبتنــی

کیفیــت یــک روش مرســوم اســت کــه ســازمانها بــرای

بررســی و بازبینــی کارهــای انجامشــده بهدســت میآیــد.
کنتــرل کیفیــت اساس ـاً بــا بازرســی محصــوالت و خدمــات

وابســتگی زیــادی بــه علــم و نــوآوری فناورانــه داشــته

خدمــات بهبودیافتــه و جدیــد میپــردازد .بهطورکلــی
بــر آنهــا عبارتنــد از :باالبــودن ســهم دانــش مدیریتــی،

نفــوذ روزافــزون در صنایــع و خدمــات ،نفــوذ گســترده
8. Zeng Jing
9. Juran

در زندگــی روزمــره ،میــزان بــاالی نــوآوری ،پایینبــودن

پیشــنهاد میشــود .بــرای رســیدن بــه پارامترهــای اساســی

زیســت .از دیــدگاه کریســتین چابــوت ویژگیهــای فنــاوری

کیفیــت و تصمیمگیریهــای گروهــی بــرای واردشــدن

طــول عمــر ،ارزش افــزوده فــراوان و ســازگاری بــا محیــط

در اینگونــه صنایــع تمرکــز بــر برنامههــای مدیریــت

پیشــرفته عبارتنــد از :فنــاوری پیشــرفته عالوهبــر اینکــه

بــه رقابتهــای اساســی کــه باعــث ایجــاد مزیــت رقابتــی و

عامــل ایجــاد اشــتغال و ارتقــای اســتاندارد زندگــی مــردم

بنابرایــن میتــوان گفــت کــه کیفیــت یــک راهبــرد پایـهای

عامــل کلیــدی رقابتپذیــری ملــی بهحســاب میآیــد،

ارزشافــزوده تجــاری در زنجیرهتأمیــن میشــود الزم اســت.

نیــز هســت و اینکــه فنــاوری پیشــرفته عامــل شــکوفایی

بــرای شــرکتهایی اســت کــه تصمیــم دارنــد در بــازار

میتــوان عاملــی در جهــت توســعه اقتصــادی کشــورها و

دســتیابی بــه فــروش باالتــر و رقابــت و جــذب مشــتریان

قــدرت نظامــی تلقــی میشــود .فنــاوری پیشــرفته را

جهانــی فعالیــت کننــد .تنهــا چیــزی کــه میتوانــد باعــث

ســطح بــاال آورده اســت :در اقتصــاد امــروز ،جهانیشــدن

گذشــته پژوهشهــای زیــادی در حــوزه مدیریــت کیفیــت

متریــک اســتریم ( )2012در خصــوص صنایــع بــا فنــاوری

شــفاف در ســازمان دیــده شــود [ .]22در دوره هــای

ســریع و افزایــش رقابــت باعــث توجــه شــرکتها بــه صنایــع

انجامشــده و مــواردی کــه بــر موضــوع کیفیــت تأثیرگــذار

رشــد ســریعی در بخشــی از محصــوالت و خدماتشــان بــا

مــرور بــه بخشــی از پژوهشهــای انجامشــدهی پیشــین

بــا فنــاوری ســطح بــاال شــده اســت .ایــن شــرکتها دارای

چرخــه عمــر کوتــاه محصــوالت و افزایــش مزیتهــای
محیطــی هســتند .برنامههــای مدیریــت کیفیــت مؤثــر

بــه جهــت باالبــردن کیفیــت ســاخت در ایــن صنایــع

بــوده مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در جــدول ( )1بــه
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جهانــی ،ایــن مهــم را بــه انجــام میرســاند[ . ]8مجلــه

بههمــراه بهتریــن ســرویسدهی بــه مشــتریان بهصــورت

شــمال و جنــوب دانســت کــه بــا ایجــاد فرصــت در بــازار

کــه وفــاداری به اصــول کیفیت در تولیــدات و فرایندهایشــان

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کمــک بــه برطرفکــردن شــکاف توســعه میــان کشــورهای

بیشــتر در صنایــع بــا فنــاوری ســطح بــاال شــود ایــن اســت

داخلــی و خارجــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش پرداختــه
شــده اســت.

9

سال

نام محقق

موضوع پژوهش

تمرکز پژوهش

متغیرهای
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 ماشینکاری شرکت مپنا

بهبود کیفیت

روشهای آماری
کنترل کیفیت

1393

حمید شاهبندرزاده،
امین عباسی []10

ارائه مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت تولیدات
برونسپاری

شناسایی عوامل
مؤثر بر کیفیت
تأمینکنندگان

برونسپاری و
شاخصهای
مؤثر بر رشد
کیفی محصوالت
برونسپاری

1393

علی گوهرشناسان
خراسانی ،آرش
شاهین ،مجید
اسماعیلیان []11

اولویتبندی اصول مدیریت کیفیت براساس عوامل کلیدی
موفقیت در مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از رویکرد
تلفیقی تصمیمگیری چند معیاره و تحلیل اهمیت -عملکرد

اولویتبندی اصول
مدیریت کیفیت

اصول مدیریت
کیفیت /عوامل
کلیدی موفقیت

1393

اسماعیل عطایی
صالحی ،مصطفی
مشهدی []12

بررسی نقش فناوریهای نوین در کنترل
کیفیت صنایع غذایی

عامل تأثیرگذار در
کنترل کیفیت

فنآوری نوین
بازرسی محصول/
سیستمهای خبره
بازرسی

ارزیابی و اولویتبندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکهای

جدول  :1مروری خالصه بر پژوهشهای انجامشده

ارزیابی و اولویتبندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکهای

سال

نام محقق

موضوع پژوهش

تمرکز پژوهش

متغیرهای پژوهش

1391

شهنازی
[]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/
هزینههای تحقیق و توسعه /آموزش

1390

مهرگان و همکاران
[]14

صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر
و عوامل مؤثر بر آن

عوامل مؤثر بر صادرات صنایع
هایتک

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

1389

مرتضی جعفری
[]15

شناسایی و اولویتبندی موانع اجرای
مدیریت کیفیت جامع در صنایع
متوسط با استفاده از تکنیک AHP

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

1386

علی دل روشن
[]16

آسیبشناسی مدیریت کنترل کیفیت
در صنایع نفت

بررسی شرایط موردنیاز مدیر
کنترل کیفیت ایده آل

اجباریبودن ارزیابی کمی و کیفی
مدیر کنترل کیفیت /گزارش
اشکاالت پروژهها به پروژههای
مشابه /دخالت سایر بخشها در
امور کنترل کیفیت

2016

غالمحسین مهرعلیان,
جمال نظری,
حمیدرضا راسخ,
سجاد حسینی
[]23

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

اولویتبندی فاکتورهای مهم
مدیریت کیفیت در صنایع
داروسازی

 آنالیز و اطالعات /تعهد مدیریت/روابط با تأمینکنندگان /تمرکز بر
مشتری /مدیریت منابع انسانی/
ترازیابی /تضمین کیفیت /مدیریت
فرایند /سیستم کیفیت

سال ششم -شماره  - 4پیاپی  - 22زمستان 1395

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

10

 بهبود مستمر /کارمشترک/ارتباطات /در دسترس بودن
افراد فنی /گواهینامه  /ISOواحد
تدارکات پیمانکار/کمبود مواد/
تجهیزات /تشدید قیمت مواد/
اندازهگیری کارایی

2015

M.Abas,S.B.Khattak,
I.Hussain,S.Maqsood,
I.Ahmad
[]24

ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت در
پروژههای ساختمانی

عوامل تأثیرگذار در کیفیت

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
فرایند کسبوکار پایدار

حلقههای کنترل کیفیت

2008

J.Ambrose van wert
[]27

کنترل کیفیت موثر در مدیریت فرایند ها

عوامل مؤثر در کنترل کیفیت

منابع انسانی /ماشینآالت /روشها/
مواد و محیط

بــا بررســی انجامشــده بــر پژوهشهــای پیشــین ،هفــت

شــد .بــرای مثــال عامــل مدیریتــی کــه بــه نــوع مدیریــت و

محصــوالت بــا فنــاوری بــاال انتخــاب شــدند کــه شــامل

و تأثیــری کــه بــر موفقیــت اجــرای صحیــح کنتــرل کیفیــت

عامــل بهعنــوان عوامــل اصلــی و مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت
عوامــل مدیریتــی ،راهبــردی ،فــردی ،فرهنگــی ،فناورانــه،

نــگاه مدیریــت ســازمان و مدیریــت کیفیــت مربــوط میشــود
در ســازمان دارد و مهمتریــن شــاخص هــای آن شــامل ایــن

فنــی مهندســی و سیســتمی هســتندد .هــر کــدام از ایــن

مــوارد اســت :شــاخص اول توجــه مدیــر ارشــد ســازمان

پژوهــش اســتخراج و بــه عامــل موردنظــر اختصــاص داده

دوم :شــناخت کامــل مدیــر ارشــد نســبت بــه محصــوالت بــا

عوامــل از شــاخصهایی تأثیــر پذیرنــد کــه از ادبیــات

نســبت بــه موضــوع کیفیــت و مدیریــت کنتــرل کیفیــت.

فنــاوری ســطح بــاال و اهمیــت کیفیــت در آن و نحــوه ایجــاد

بــرای انعــکاس مشــکالت در یــک پــروژه بــه پروژههــای

ســوم :تخصــص مدیــر کنتــرل کیفیــت در چگونگــی مدیریت

عامــل بــا تأثیــر از هــر کــدام از ایــن شــاخصها میتوانــد

بهکارگیــری حلقههــای کنتــرل کیفیــت در ســازمان بــرای

ســازمانهای بــا فنــاوری ســطح بــاال تأثیرگــذار باشــد .مــدل

و هدایــت یــک سیســتم کیفیــت کارا در آن.

کنتــرل کیفیــت محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال .چهــارم:
شناســایی مشــکالت و عوامــل تأثیرگــذار بــر کاهــش کیفیت

محصــوالت .پنجــم :اهمیــت بــه جــذب و توســعهی نیــروی

انســانی متخصــص در واحــد کنتــرل کیفیــت محصــوالت بــا

مشــابه تــا از تکــرار مشــکالت جلوگیــری شــود .لــذا هــر

بــر ایجــاد یــک سیســتم کنتــرل کیفیــت مطلــوب در
برازششــده پژوهــش از روش معــادالت ســاختاری و بــا
اســتفاده از نــرم افــزار  Smart PLSطبــق شــکل ( )1اســت.

ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻋﺎﻣﻞ
ﻓﻨﯽوﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻋﺎﻣﻞ راﻫﺒﺮدي
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ
ﻓﻦآوري ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ

ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮدي
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فنــاوری ســطح بــاال و در نهایــت ایجــاد یــک برنامــه مــدون

11

ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 3روششناسی پژوهش

ایــن پژوهــش از حیــث هــدف از نــوع تحقیقــات کاربــردی

و از نظــر روش ،از نــوع توصیفــی از شــاخه پیمایشــی

اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش بهطــور

خــاص در شــرکت  OTECصورتگرفتــه ،لــذا پژوهــش
از نــوع مطالعــه مــوردی نیــز هســت .جمــعآوری دادههــا

از دو روش کتابخانــهای و میدانــی انجــام شــده اســت .در
روش کتابخانــهای از مقــاالت ،کتــب و پایاننامههــا جهــت
اســتخراج ادبیــات موضــوع پژوهــش و شناســایی عوامــل

اســتفاده شــده اســت .همچنیــن گــردآوری دادههــا بــه
روش مطالعــات میدانــی بــا حضــور در شــرکت و توزیــع

پرســشنامه و نظرخواهــی از خبــرگان انجــام شــده اســت.

 69شــاخص اولیــه کــه از طریــق مطالعــات کتابخانــهای
و میدانــی و تهیــه پرســشنامه جمــعآوری شــده بــود بــا

ابــزار پرس ـشنامه و نظــر خبــرگان بــه  38شــاخص تقلیــل

یافــت و پرســشنامه اصلــی براســاس آن شــکل گرفــت.

جهــت اولویتبنــدی عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت
محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال در شــرکت  OTECاز

روش مدلهــای تصمیمگیــری چندمعیــاره  ANPبــا

پرســشنامه مقایســات زوجــی و اســتفاده از نرمافــزار

 Super Decisionانجــام شــد و بــرای جمعبنــدی و

نتیجهگیــری در خصــوص وضعیــت شــرکت از آمــار توصیفی

و از نرمافــزار  Excelاســتفاده شــد .جهــت اعتبارســنجی و
بــرازش مــدل پژوهــش ،از روش معــادالت ســاختاری و از

نرمافــزار  Smart PLSاســتفاده شــد .از  38شــاخص تعــداد

 4شــاخص در ایــن بــرازش حــذف شــد .شــکل ( )1مــدل
مفهومــی پــس از بــرازش را نشــان میدهــد.

ارزیابی و اولویتبندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکهای

شکل  :1مدل مفهومی برازششده پژوهش []17

ارزیابی و اولویتبندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکهای

 4بحث و جمعبندی

نمــودار ( )1وضعیــت هــر یــک از عوامــل را براســاس
یافتههــای جــدول ( )2نشــان میدهــد .در ایــن پژوهــش

سؤال اول

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

چگونــه اســت؟

فــرض شــده اســت کــه وضــع هشــدار از میانگیــن

میانگینهــا و وضــع مطلــوب براســاس بیشــترین امتیــاز

میانگیــن شاخصهاســت.

جدول  :2وضعیت فعلی ،سطح هشدار و سطح مطلوب در شرکت

OTEC

ردیف

عوامل

تعداد شاخص

قابلیت موجود%

سطح هشدار %

1
2
3
4
5
6
7

مدیریتی
فنی و مهندسی
فرهنگی
فردی
سیستمی
فناورانه
راهبردی

6
4
5
4
5
5
5

62.2
69.9
52.5
67.7
65.9
47.4
60.9

60.9

80

ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

12

سطح مطلوب%

83.1

راﻫﺒﺮدي

60
40
20
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0
ﻓﻨﺎوري

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺳﻄﺢ اﯾﺪهآل
ﺳﻄﺢ ﻫﺸﺪار
ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب

ﻓﺮدي

ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

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

سؤال دوم

اولویتبنــدی عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت محصــوالت
بــا فنــاوری ســطح بــاال در شــرکت  OTECاز نظــر خبــرگان

بــه چــه ترتیــب اســت؟

بــرای پاســخ بــه ســؤال دوم و اولویتبنــدی عوامــل از فراینــد

تحلیــل شــبکهای  ANPو از ابــزار  Super Decisionاســتفاده
شــد کــه شــبکه  ANPبهدســت آمــده در شــکل ( )2و نتایــج

OTEC

حاصــل از آن در نمــودار ( )2قابــل مشــاهده اســت .

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﻧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ

ﺟﺬب و آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻗﺒﻞاز ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺳﻄﺢ و ارﺗﺒﺎط ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي 5s

ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت

اﺳﺘﻔﺎده ار ﻓﻨﺎوري ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي در ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ

وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي دﻗﯿﻖ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺤﺮاﻓﺎت

اﺳﺘﻔﺎده ار ﻓﻨﺎوري ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺨﺖ

اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺮم

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
راﻫﺒﺮدي

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

شکل :2شبکه  ANPدر اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال از نظر خبرگان
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سؤال سوم

انجــام شــده اســت .در واقــع ضریــب مســیر نشــاندهنده

رتبهبنــدی وضــع موجــود عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل کیفیــت

تأثیــر متغیــر مســتقل در تبییــن تغییــرات متغیــر وابســته

چــه ترتیــب اســت؟

یــک از عوامــل کــه بــا توجــه بــه ضرایــب بــار عاملــی تأییدی

محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال در شــرکت  OTECبــه

اســت .رتبهبنــدی وضعیــت موجــود در شــرکت بــرای هــر

بــا توجــه بــه خروجــی نرمافــزار  Smart PLSرتبهبنــدی

آنهــا اســتخراج میشــود ،بــه شــرح جــدول ( )3اســت.

وضــع موجــود عوامــل بــا توجــه بــه امتیــاز ضریــب مســیر

جدول :3رتبهبندی وضع موجود عوامل براساس ضریب مسیر
مسیر

ضریب مسیر

معناداری

رتبه

مدیریتی

0.287

10.736

اول

سیستمی

0.255

9.26

دوم

راهبردی

0.222

8.848

سوم

فرهنگی

0.252

7.855

چهارم

فنی مهندسی

0.07

2.389

پنجم

فردی

0.078

2.358

ششم

فناورانه

0.098

2.282

هفتم

ارزیابی و اولویتبندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکهای

نمودار :2اولویتبندی عوامل در نرمافزار
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بــا توجــه بــه نمــودار ( )1و جــدول ( )2کــه در آن وضعیــت

لــذا پیشــنهاد میشــود :سیســتم سادهســازی فراینــد

شــده اســت ،میتــوان وضعیــت فعلــی شــرکت در هــر یک از

کیفیــت و اســتفاده از سیســتمهای اطالعاتــی در کنتــرل

عامــل فناورانــه در پایینتریــن ســطح خــود و زیــر ســطح

شــود.

کنتــرل کیفیــت در جهــت انتخــاب روش صحیــح کنتــرل

فعلــی شــرکت  OTECدر هــر یــک از عوامــل نشــان داده

کیفیــت محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال ب ـهکار گرفتــه

عوامــل را بهشــرح زیــر بیــان کــرد.

هشــدار قــرار دارد و ایــن بهدلیــل ضعــف در تمامــی

عامــل فــردی کمــی باالتــر از ســطح هشــدار قــرار دارد و

مانیتورینــگ در کنتــرل کیفیــت محصــوالت بــا فنــاوری

باالبــردن میــزان رضایتمنــدی ،غــرور و لــذت نســبت بـهکار

پیشــنهاد میشــود :از سیســتمهای انگیزشــی بــرای

شاخصهاســت .لــذا توجــه بــه اســتفاده از فنــاوری

بهــره گرفتــه شــود.

ســطح بــاال ،اســتفاده از فنــاوری پــردازش رایانــهای در

عامــل فنــی و مهندســی در ســطحی بیــن ســطح هشــدار و

پــردازش دادههــای کنتــرل کیفیــت ،اســتفاده از فناوریهــای

نویــن کنتــرل کیفیــت ،ایجــاد زیرســاختهای موردنیــاز

ســطح مطلــوب قــرار دارد .لــذا پیشــنهاد میشــود .از عناصــر

فنــون کنتــرل کیفیــت محصــوالت بــا فنــاوری ســطح بــاال

محصــوالت و کمــک بــه کنتــرل کیفیــت اســتفاده شــود.

مدیریــت کیفیــت ســخت در جهــت باالبــردن ســطح کیفــی

کنتــرل کیفیــت و درنهایــت پیشــنهاد میشــود :دانــش و

از طرفــی دادههــا بــا اســتفاده از روش تصمصمگیــری

بهصــورت کامــل دریافــت شــود.

چندمعیــاره  ANPبهوســیله نرمافــزار

عامــل فرهنگــی نیــز زیــر ســطح هشــدار قــرار دارد .لــذا

Super Decision

پیشــنهاد میشــود :همــکاری تیمــی و هماهنگــی واحــد

مــورد تجزی هوتحلیــل قــرار گرفــت و عوامــل اولویتبنــدی

مدیریــت کیفیــت نــرم (عناصــر فرهنگــی) مــورد توجــه قــرار

طریــق پرســشنامه اصلــی بــا اســتفاده از نرمافــزار Smart

شــدند .در بخشــی دیگــر دادههــای جمعآوریشــده از

کنتــرل کیفیــت بــا تضمیــن کیفیــت و بهکارگیــری

 PLSمــورد تجزی هوتحلیــل قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه

گیــرد.

عامــل راهبــردی روی ســطح هشــدار قــرار دارد .لذا پیشــنهاد

امتیــاز ضریــب مســیر عوامــل رتبهبنــدی شــدند .جــدول

تعییــن جایــگاه کنتــرل کیفیــت در برنامهریــزی راهبــردی

مقایس ـهی انجامشــده از  ANPو  PLSنشــان میدهــد کــه

ســطح بــاال مــورد توجــه قــرار گیــرد.

دیگــر عوامــل بــا نظــر خبــرگان مطابقــت ندارنــد .لــذا بایــد

( )4مقایســه  ANPو  PLSبــا یکدیگــر را نشــان میدهــد.

میشــود:

فقــط عوامــل مدیریتــی و فــردی بــا هــم مطابقــت دارنــد و

ســازمان و تأکیــد بــر نقــاط راهبــردی محصــوالت بــا فناوری

بــرای بهبــود ایــن وضعیــت و برطرفکــردن کاســتیها

عامــل مدیریتــی کمــی باالتر از ســطح هشــدار قــرار دارد .لذا

تمهیــدات الزم صــورت پذیــرد.

اســتفاده از حلقههــای کنتــرل کیفیــت و انعــکاس مشــکالت

پروژههــا بــه پروژههــای مشــابه پیشــنهاد میشــود.

عامــل سیســتمی کمــی باالتــر از ســطح هشــدار قــرار دارد.
جدول  :4مقایسه وضعیت اولویتبندی عوامل در  ANPو
عوامل

اولویت در

ANP

PLS

اولویت در

PLS

مدیریتی

اول

اول

سیستمی

چهارم

دوم

فرهنگی

هفتم

سوم

راهبردی

پنجم

چهارم

فناورانه

دوم

پنجم

فردی

ششم

ششم

فنی و مهندسی

سوم

هفتم
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