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امروزه میزان آمادگی تجهیزات و اقالم تخصصی در سازمان های نظامی  -انتظامی موردتوجه زیادی
میباشد زیرا افزایش عمر و کیفیت اقالم موردنظر باعث صرفه جویی فراوان در کشور می گردد .هدف اصلی
تحقیق بررسی عارضههای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت تأمین اقالم تخصصی سازمان مورد مطالعه
بود؛ و اهداف فرعی به ترتیب بررسی عارضه های اجرای فرایندهای کنترل کیفیت در محور طراحی،
بررسی عارضه های فرایندهای کنترل کیفیت در محور انطباق ،بررسی عارضه های فرایندهای کنترل
کیفیت در محور عملکردی و بررسی آسیبهای فرایندهای کنترل کیفیت در محور کیفیت خدمات
سازمان مورد مطالعه بودند .این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد
و به روش پیمایشی صورت گرفته است .برای جمعآوری اطالعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد ،جامعه آماری تحقیق  06نفر از مدیران ،فرماندهان وکارشناسان ارشد یکی از سازمان های
نظامی – انتظامی بود که از تمام آنها جمع آوری اطالعات انجام پذیرفت .نتایج تحقیق نشان داد که از ۳3
گویه بررسی شده در چهار محور (طراحی ،انطباق ،عملکردی و خدمات)  7۳مورد از آنها دارای آسیب می
باشد.
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مقدمه و بیان مسئله

امروزه خواست مشتری برای کیفیت باال و خدمترسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده
است که قبالً وجود نداشته است ،درنتیجه شرکتها بیش از این نمیتوانند بهتنهایی از عهده
تمامی کارها برآیند .در بازار رقابتی موجود ،بنگاههای اقتصادی و تولیدی عالوه بر پرداختن به
سازمان و منابع داخلی ،خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان
نیازمند یافتهاند .مدیریت زنجیره تأمین پدیدهای است که این کار را به طریقی انجام میدهد که
مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصوالت باکیفیت در حداقل هزینه دریافت
کنند .توجه به گسترش فعالیتهای صنعتی و بازرگانی و عزم جدی در سطوح مختلف کشورها
درزمینه تعالی و توسعه ،دقت در تمامی ابعاد تأمین ،تولید و توزیع را فراتر از نوع و کیفیت
محصول برای جهش در پیشرفت ایجاب مینماید .مطالعه تجربه جهانی در این زمینه نقش
مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک را بسیار برجسته مینماید.
وظیفه اصلی واحد کنترل کیفی 7یا کنترل فرآیند تولید است ،نه کنترل کفیت محصوالت.
مثالً سیستمی که در شرکت تویوتا اجرا میشود ،اجازه تولید محصول نامرغوب را نمیدهد؛ یعنی
دستگاهها و سیستمهای کنترلکنندهای در طول خط نصب میشود که اگر کارگر بخواهد
اشتباهی مرتکب شود ،سیستم به وی اجازه نمیدهد .در یک نظام تولید ناب ،سازنده نیازی به
موجودی اضافی برای قطعات معیوب ندارد و این ویژگی او را مجبور میکند که مشکالت کیفیتی
خود را حل کند .بسیاری از شرکتها و کارخانه ها دریافتهاند که کیفیت ضعیف در محصوالت و
حتی ارائه خدمات که میتواند بهصورت ضایعات ناشی از تولید و حتی عدم عملکرد صحیح
محصول نزد مشتری ،بر بهرهوری آنها ،سهم بازار آنها و درنهایت سودآوری آنها تأثیرات
شگرفی میگذارد .به همین سبب است که شرکتهای پیشرو به دنبال برنامههای بهبود کیفیتی
هستند تا بهوسیله آنها بتوانند ضایعات و مواردی که باعث تلفات و پایین آمدن کیفیت
محصوالت میشود را حذف کنند .زمانی که کیفیت به حد مطلوب برسد مطمئناً رضایت مشتری
افزایشیافته و به دنبال آن سهم بازار بیشتر میشود .در این زمان شرکت میتواند عالوه بر تولید
محصوالتی باکیفیت و البته با هزینهای پایین ،سود بیشتری را نیز عاید خود کند .از دیگر موارد
مهم در اهمیت کنترل کیفیت و استقرار سیستمهای کیفی در سازمان ،جلوگیری از رسیدن
محصوالت معیوب به دست مشتری است .زمانی که این اتفاق بیافتد ،معموالً سازمانها باید
خسارتهایی را به مشتری بپردازند ،بهعنوان مثال طی گزارشی در آمریکا در حدود  06میلیارد

)1 Quality Control (QC
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دالر در سال خسارت توسط شرکتها پرداخت میشود .گاهی این خسارتها باعث تعطیلی
شرکتهای کوچک میشود( .فارسیجانی  )73 ،7388بازخوردهای رده های گوناگون نیروهای
نظامی  -انتظامی کشور بهعنوان اصلیترین کاربران محصوالت تخصصی ،عامل تعیینکننده ای در
ارتقاء و بهبود سیستمها و فرایندهای عملیاتی (تولید ،تحویل و پشتیبانی) و نیز مهمترین عامل
خلق محصوالت جدید و پایداری و بهرهوری بیشتر در مراکز طراحی است .معاونت آماد و
پشتیبانی سازمان یکی از بخشهای مهمی است که میتواند نقشی اساسی در تأمین اقالم
تخصصی و کاالهای موردنیاز ایفا نماید و با توجه به گستردگی و تنوع محصوالت و کاالهای
موردنیاز ،هرروز این نقش اساسی ،از ابعاد مهمتری برخوردار میگردد.
میزان آمادگی تجهیزات و اقالم تخصصی در آمادوپشتیبانی ،بسیار مورد توجه و ضروری
میباشد و تالش برای افزایش عمر و حفظ کیفیت اقالم موردنظر در شرایط موجود کشور بسیاری
ضروری ترمیگردد .با توجه به گزارشهای فراوان ردههای کاربر و همچنین نتایج حاصل از
نظارتهای ستادی از ردههای بهرهبردار انجام چنین تحقیقی در تهیه محصوالت باکیفیت ،با
قابلیت اطمینان باال و مطابق با استانداردهای روز در تامین محصوالت تخصصی بسیار ضروری
است خصوصا آنکه با توجه جستجوهای صورت گرفته در منابع علمی و سازمانی تحقیق جامعی
در خصوص عارضههای کنترل کیفی تأمین اقالم تخصصی سازمان مورد مطالعه انجام نشده است،
نتایج این تحقیق می تواند برای سازمان ،مورد نظر سودمند و قابل استفاده باشد.
سؤاالت تحقیق

سؤال اصلی:
عارضههای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت تأمین اقالم تخصصی سازمان کدامند؟
سؤاالت فرعی:
سؤال یک :آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور طراحی کدامند؟
سؤال دو :آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور انطباق کدامند؟
سؤال سه :آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور عملکردی کدامند؟
سؤال چهار :آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور خدمات کدامند؟
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مبانی نظری

برای کیفیت تعاریف متعددی وجود دارد ،شاید از گروهی از افراد در خصوص تعریف کیفیت
سؤال کنیم ،پاسخهای مختلفی نیز بشنویم .در زیر تعدادی از این تعاریف اشارهشده است.
سیاسر( )7318به نقل از فیلیپ کرازبی 7آورده است که بو معتقد است کیفیت عبارت است از (کار
(کار بینقص) یا (خرابی صفر) .ازنظر او کیفیت رایگان است و با تغییر تفکر مدیریت ارشد ،کیفیت
بهبود مییابد .کرازبی کیفیت را مطابقت یک محصول یا خدمت با الزامات از پیش تعیینشده
تعریف کرده است .دمینگ ،3کیفیت را میزان یکنواختی و یکسانی کاال یا خدمت مربوط تعریف
میکند .جوزف جوران 3معتقد است که کیفیت عبارت است از مطابقت کاال یا خدمت با کاربرد
آن ،معنای دیگر این عبارت این است که استفادهکننده از کاال یا خدمت باید بتواند نیاز یا خواست
خود را از آن کاال یا خدمت برآورده سازد .در این میان ،استاندارد ایزو  ۳1667بهعنوان استاندارد
سیستم مدیریت کیفیت نیز تعریفی را از کیفیت بیان میکند که میتوان آن را بهعنوان تعریف
کامل دانست .کنترل کیفی ،کنترل نظام مند این متغیرها در فرآیند تولید است که بر کیفیت
محصول نهایی تأثیر میگذارد .این متغیرها درنتیجه استفاده از مواد ،نیروها ،دستگاهها و شرایط
تولید به وجود میآیند .تنها تا زمانی که این ورودیها از استانداردهای تعریفشده عبور نکنند،
بهنحویکه روی کیفیت محصول نهایی اثرگذار باشد ،میتوان انتظار تولید محصولی باکیفیت را
داشت .کنترل کیفیت شامل تکنیکها و سیستمهایی است که برای دستیابی به کیفیت مطلوب
محصول و حذف محصوالت غیراستاندارد استفاده میشوند( .توم ،سیمن و هکگیل)0کنترل
کیفیت به مجموعهای از فعالیتها و بررسیهایی اطالق میشود که در طول فرآیند تولید محصول
اجرا میشوند .در این رویه ،بررسیهای کیفی روی نمونههای تصادفی و کوچکی از محصول
تولیدشده انجام میشود و پس از آن مشخص میشود که چه اقداماتی برای بهبود کیفی محصول
نیاز است( .ژوزف مانیوب)0
از تعاریف باال مشخص می شود که کنترل کیفیت درواقع کنترل و اصالح متغیرهای منفی
است که روی کیفیت محصول نهایی اثر میگذارند و در مفهوم کلیتر بهتمامی اقداماتی اطالق
میشود که برای دستیابی شرکت به اهدافش انجام میشود و سیستمی که جهت رسیدن به سطح
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مطلوبی از کیفیت یک نوع محصول یا خدمات ایجاد میشود و اقداماتی را مانند کنترل و تائید
قراردادها ،کنترل طراحی ،کنترل مواد ورودی ،کنترل فرآیند ،اقدامات اصالحی و ارائه گزارشهای
کیفی تا تولید محصول و یا خدمات و بعدازآن در حین ذخیرهسازی تا زمان مصرف را در برگیرد؛
این سیستم ،در سطح متعالی به مدیریت کیفیت جامع مشهور است .شاید کنترل کیفیت بهعنوان
تکنیک یا تکنیکهایی در مدیریت صنعتی مطرح باشد که از طریق آن میتوان محصوالت را
باکیفیت مطلوب تولید کرد .کنترل کیفیت درواقع سازوکاری است که از طریق آن میتوان به
ارزیابی مشخصات مختلف محصول نسبت به تقاضای مشتری پرداخت و سپس محصول را روانه
بازار کرد .دغدغه اصلی کنترل کیفی ،ساخت محصوالتی باکیفیت است.
آسیبشناسی سازمانی 7بهعنوان نقطه آغازین و حساسترین جزء استقرار فرا گرد بهبود
سازمان تعریف میشود و عبارت است از (فرآیند استفاده از مفاهیم و روشهای علـوم رفتـاری،
بهمنظور تعریف و توصیف وضع موجود سازمانها و یافتن راههایی برای افزایش اثربخشی آنها).
لذا ،آسیبشناسی سازمانی کارآمد و اثربخش را میتوان یکی از مهمترین اقداماتی قلمداد نمود که
سازمانهای موفق برای ارتقـای بهرهوری خـود انجـام میدهند .هدف از آسیبشناسی سازمانی
ایجاد چهارچوبی است که بتواند برای افزایش تالشها در جهت برقراری سالمت سازمانی ،ایجاد
انگیزه نماید (آلواردو .)3666 ،3بهعبارتدیگر آسیبشناسی فرایندی است نظاممند از جمعآوری
دادهها به منظور تعامل اثربخش و سودمند در راستای حل مشکالت ،چالشها ،فشارها و
محدودیتهای محیطی در سازمان (مانژینی.)3660 3
آسیبشناسی ،ایـن امکـان را برای مـدیران فراهم میآورد که پیوسته آسیبها و معضالت
جاری سـازمان را پایش نمایند و از بحرانی شدن محیط سازمان ممانعت نمایند .آسیبشناسی
سـازمانی حاصل همفکری اعـضای سـازمان و مـشاوران مجرب است که در یک پیوستار
تعریفشده تمهیدات الزم را جهت گردآوری دادهها و اطالعات مبنایی پیرامون مسائل بنیادین
سـازمان و دالیل بروز نمودن آنها ،تحلیل دادهها ،نتیجهگیری از تحلیلهای بهعملآمده و
دستهبندی مشکالت در دو سطح عمومی و تخصصی و ارائه راهکارهای کاربردی بهمنظور رفع
مشکالت به عمل میآورند.

7 Diagnosing Organizational
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3 Manzini
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آسیبشناسی سازمانی 7بهعنوان نقطه آغازین و حساسترین جزء استقرار فرا گرد بهبود
سازمان تعریف میشود و عبارت است از فرآیند استفاده از مفاهیم و روشهای علـوم رفتـاری،
بهمنظور تعریف و توصیف وضع موجود سازمانها و یافتن راههایی برای افزایش اثربخشی آنها.
لذا ،آسیبشناسی سازمانی کارآمد و اثربخش را میتوان یکی از مهمترین اقداماتی قلمداد نمود که
سازمانهای موفق برای ارتقـای بهرهوری خـود انجـام میدهند .هدف از آسیبشناسی سازمانی
ایجاد چهارچوبی است که بتواند برای افزایش تالشها در جهت برقراری سالمت سازمانی ،ایجاد
انگیزه نماید (آلواردو .)3666 ،3بهعبارتدیگر آسیبشناسی فرایندی است نظاممند از جمعآوری
دادهها به منظور تعامل اثربخش و سودمند در راستای حل مشکالت ،چالشها ،فشارها و
محدودیتهای محیطی در سازمان (مانژینی.)3660 3
آسیبشناسی ،ایـن امکـان را برای مـدیران فراهم میآورد که پیوسته آسیبها و معضالت
جاری سـازمان را پایش نمایند و از بحرانی شدن محیط سازمان ممانعت نمایند .آسیبشناسی
سـازمانی حاصل همفکری اعـضای سـازمان و مـشاوران مجرب است که در یک پیوستار
تعریفشده تمهیدات الزم را جهت گردآوری دادهها و اطالعات مبنایی پیرامون مسائل بنیادین
سـازمان و دالیل بروز نمودن آنها ،تحلیل دادهها ،نتیجهگیری از تحلیلهای بهعملآمده و
دستهبندی مشکالت در دو سطح عمومی و تخصصی و ارائه راهکارهای کاربردی بهمنظور رفع
مشکالت به عمل میآورند .چرخه آسیبشناسی شامل چندین مرحله زیر است:
 .7جمعآوری دادهها
جمع آوری اطالعات از طریق مجاری رسمی مانند اسناد و گزارشها ،مصاحبهها با مدیران،
کارکنان ،مشتریان ،محققین و دانشگاهیان.
 .3تجزیهوتحلیل
بازنگری ،طبقهبندی و تحلیل دادههای جمعآوریشده از حیث ارتباط آنها با مسائل و
مشکالت .این فرآیند باعث شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان میشود.
 .3بازخورد
هدف از بازخورد ،دستیابی به یک اجماع قابلقبول و یک روش مشارکتی برای تفکر و گفتگو
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درباره حقایق است .بازخورد نباید شامل دادههای خام باشد؛ بلکه دادهها باید در یک چارچوب
نظری سازماندهی شوند.
 .۳برنامههای عملی
جستجو برای یافتن راهحلهای نهایی بین آنچه ازنظر آسیبشناسی وجود دارد و شرایط
مطلوب که باید تعریف شود .در طول این مرحله ،مدیریت از دادههای آسیبشناسی برای تنظیم
اهداف و آرمانهای خود استفاده میکند .همچنین برنامههای عملی برای استفاده مؤثر منابع
سازمانی در راستای نیل به اهداف مطلوب طراحی میشوند.
 .0اجرا
انجام دادن برنامهها .عامل مؤثر در اجرا ،احساس تعهد نسبت به تغییر توسط افرادی است که
باید این طرحها را اجرا کنند.
 .0ارزیابی
بررسی مجدد فعالیتها .این مرحله بهطور ذاتی به سازمان برمیگردد تا به مراحل
آسیبشناسی (مانژینی.)73،7380:
پیشینه تحقیق

در سال  7381مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی سپاه(کمیته آماد)پروژهای تحت
عنوان طراحی سیستم جامع کنترل کیفیت تعریف نمود .در این پروژه سعی شده است با نگاهی
فراگیر به مبانی علمی کنترل کیفیت ،از تجربیات پیشین و دانستههای جدید نیز به نحوی
استفاده شود تا نظارت اثربخشی بر کنترل کیفیت طی مراحل خرید ،پس از خرید در حمل نقل و
حین ذخیرهسازی تا هنگام بازیافت ایجاد شود .با تشریح ،طراحی و اجرای مناسب چنین
موضوعی ،یکی از حلقههای اصلی توسعه مأموریتهای تعریفشده در سازمان بود .روش پژوهشی
این پروژه اکتشافی بود که بر اساس اهداف ((کاربردی ،توسعهای)) و بر اساس سطح تحلیل
((میدانی))در موضوع اقالم تخصصی تعریفشده بود .اطالعات بر اساس نظرات ((خبرگان،
کارشناسان)) و همچنین از مراجع علمی معتبر استخراج گردیده و هدف اصلی این پروژه
اطمینان معاونت آماد و پشتیبانی سپاه از اثربخشی زنجیره تولید از تأمین نیازها و انتظارات
مصرفکنندگان نهایی و حتی ذخیره کنندگان در قالب کنترل و پایش گویههایی چون قابلیت
اطمینان ،دوام ،امکانپذیری نگهداری و تعمیرات اقالم تخصصی ،استاندارد بودن ،ارگونومی ،ایمنی
و بهداشت ،خدمات پس از فروش ،تضمینهای تولیدکننده و  ...در ابعاد مختلف بازار ،طراحی،
1

نشریه علمی اندیشه آماد  /شماره ( 13تابستان  / )7311سال نوزدهم

انطباق ،عملکرد و خدمات بوده بود.
حسن صراف جوشقانی در سال  7317کتابی تحت عنوان بازرسی نمونهای در کنترل کیفیت
که در مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی سپاه تدوینشده تالشی برای انتقال تجربیات
پیشین و ارائه آخرین یافتههای موجود درزمینه بازرسی نمونهای و نمونهبرداری میباشد .با توجه
به روند پیدایش بازرسی نمونهای ،نحوه ارائه مطالب کتاب مطابق با سیر گسترش بازرسی نمونهای
بوده و سعی شده هر فصل مقدمه فصل بعدی باشد تا پیوستگی مطالب تا انتها برای خواننده
حفظ شود .در انتهای هر فصل نیز مطالب ارائهشده تجزیهوتحلیل شده است .مطالب این کتاب
بعد از بیان کلیات در پنج فصل به شرح زیر طراحیشده است :در فصل اول کتاب ،جنبههای
کنترل کیفیت از گذشته تا به امروز و روند شکلگیری و توسعه بازرسی نمونهای بهاختصار شرح
دادهشده است تا اهداف بازرسی نمونهای ،بررسی و همینطور مأموریتها ،اصول و سیاستهای آن
در کنترل کیفیت برای خوانندگان مشخص شود .در فصل دوم ،روشهای نمونهگیری و بازرسی
نمونهای ،شامل خصوصیات انباشته و کدگذاری آن ،کارکردها و روشهای نمونهبرداری احتمالی،
کارکردها و روشهای نمونهگیری غیر احتمالی ،تعیین تیراژ انباشته و حجم نمونه ،قطعیت و عدم
قطعیت در بازرسی و الزامات الزم جهت اثربخشی بازرسی نمونهای مطرحشده است .در فصل
سوم ،طرحها و ابزارهای بازرسی نمونهای ،شامل آشنایی با انواع طرحها ،تشریح روشهای
نمونهگیری در طرحهای مربوطه ،اندازهگیری و آزمونهای فنی ،انواع خطاها در اندازهگیری،
تعیین تکلیف انباشتههای رد شده مطابق نتایج آزمونها ،بررسی و تحلیلشده است .در فصل
چهارم ،طرحهای استاندارد بازرسی نمونهای و همچنین راهکارها و پیشنهادهای الزم در
بهکارگیری این طرحها بررسی و تحلیلشده است.
حمیدرضا همتی در سال  7311در پایاننامهای با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد
کنترل کیفیت مرکز خرید اداره آماد و پشتیبانی سپاه ازنظر مدیران و راههای بهبود آن برای
دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی تحقیق انجام داده است که نتایج حاصله
از تجزیهوتحلیل آماری گویای این مطلب است که هفت فرضیه مطرحشده که شش فرضیه با 11
درصد اطمینان تأیید گردیدند که عوامل انسانی متخصص ،ایجاد سیستم کنترل کیفی ،تجهیزات
و امکانات ،ایجاد ارتباط با مراکز علمی تخصصی ،هماهنگی واحدهای خرید با کنترل کیفیت و
وجود فرهنگسازمانی از عوامل بسیار مؤثری در بهبود فرایند کنترل کیفیت در مرکز خرید
میباشد.
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محسن پیری و دیگران در سال  7310در مقالهای با موضوع ارزیابی و اولویتبندی عوامل
مؤثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باال در شرکت های توربینی با تکنیک تحلیل
شبکهای (مطالعه موردی شرکت طراحی مهندسی توربوکمپرسور نفت آسیا) پرداخته است .این
مقاله به بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باالی
شرکت های توربینی در شرکت توربوکمپرسور نفت آسیا پرداخته است .این پژوهش ازنظر هدف
از نوع تحقیقات کاربردی است و ازنظر روش ،از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی و از نوع مطالعه
موردی بوده و اولویتبندی عوامل مؤثر بر کنترل کیفیت محصوالت با فناوری سطح باالی شرکت
های توربینی در شرکت توربوکمپرسور نفت آسیا با نظر خبرگان و استفاده از تکنیک 7به ترتیب
شامل :عوامل مدیریتی ،فناورانه ،فنی و مهندسی ،سیستمی ،راهبردی ،فردی و فرهنگی بوده
است؛ و نتایج حاصل از این تحقیق چنین بیانشده است که در این پژوهش وضعیت فعلی شرکت
طراحی مهندسی توربوکمپرسور نفت آسیا در هر یک از عوامل نشان دادهشده است ،به شرح زیر
میباشد .عامل فناورانه در پایینترین سطح خود و زیر سطح هشدار قرار داشت ،عامل فرهنگی نیز
زیر سطح هشدار قرار داشت ،عامل راهبردی روی سطح هشدار قرار داشت ،عامل مدیریتی کمی
باالتر از سطح هشدار قرار داشت ،عامل سیستمی کمی باالتر از سطح هشدار قرار داشت ،عامل
فردی کمی باالتر از سطح هشدار قرار داشت ،عامل فنی و مهندسی در سطحی بین سطح هشدار
و سطح مطلوب قرار داشت.
محمدحسین کریمی گوارشی و دیگران در سال  7317در مقالهای با عنوان کاربرد فنون
آماری مهندسی کیفیت در اجرای بهینه نظام مدیریت کیفیت پژوهشی از نوع کاربردی با روش
کتابخانهای و مطالعه گزارشات ممیزی مرکز استاندارد ایران از جنبه نظری و نیز با روش پیمایشی
و مصاحبه اکتشافی از جنبه عملی صورت گرفته و این پژوهش در پی یافتن میزان اهمیت فنون
آماری مهندسی کیفیت در شرکت ها میباشد تا با تجزیهوتحلیل اطالعات فوق به فنون آماری که
دارای بیشترین اهمیت باشند ،برسد و فنون مؤثر آماری را شناسایی نموده تا برای پوشش دادن
به گویههای موضوعات استراتژیک نظامهای مدیریت کیفیت ،از آن بهره بجوید و درنهایت نتایج
حاصل از این تحقیق چنین بیانشده است؛ فنون آماری ،به عنوان ابزارهای ریاضی مهندسی
کیفیت بهطور روزافزون موردتوجه سازمانها قرارگرفته اند ،بهطوریکه این فنون به شکل بازوی
توانمند اجرایی نظامهای مدیریت کیفیت معرفیشدهاند .انتخاب هر یک از این فنون و بهکارگیری
آن ،بهطور کامل بستگی به نوع عملکرد سازمان دارد و شایسته است که با در نظرگیری الزامات و

)7 Analytical Network Process (ANP
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توصیههای نظام مدیریت کیفیت ،روش مناسب اتخاذ گردد .همچنین استفاده بهموقع و مؤثر از
این فنون باعث میگردد تا سازمان به نحو مطلوبی از نتایج گسترده و مفید آن بهرهمند شده و
موجبات افزایش کارایی و اثربخشی در سازمانها فراهم گردد .از آنجائی که به تصدیق اکثر سر
ممیزان این نظامها ،بهرهمندی از مزایای فراوان این فنون آماری بهخصوص برای پوشش دادن
بهنظام های مدیریت کیفیت (موضوعات مهم چهار گانه) اغلب مورد غفلت واقع میشوند ،لذا توجه
کافی به توانمندی فنون آماری برای سازمانها موجب توفیق در افزایش بهرهوری خواهد بود؛
بنابراین رویکرد استفاده از فنون آماری مهندسی کیفیت بهعنوان یک ابزار قوی و کاربردی که از
چارچوبهای علمی و بهروز نیز بهره میبرد ،بدون شک موجب تعمیق نظامهای مدیریت کیفیت و
هر نظام کیفی دیگر خواهد شد .در این مقاله بر اساس تحلیل آماری مشخص شد که ازنظر
کارشناسان و مدیران شرکت ها ،تکنیک های :نمودارهای پارتو ،تجزیهوتحلیل قابلیت فرآیند،
نمودارهای کنترل آماری فرآیند ،نمودارهای هیستوگرام ،دارای بیشترین اهمیت با سهم 10
درصد برای تجزیهوتحلیل گویههای موضوعات مرتبط میباشند .از طرف دیگر کارشناسان شرکت
ها ،دو برابر مدیران این سازمان از اهمیت بهکارگیری فنون آماری مهندسی کیفیت در اجرای
بهینه نظام مدیریت کیفیت در این سازمان حمایت میکنند .از ارزیابی الگوی کاربردی تفصیلی
که برای اجرای بهینه نظامهای مدیریت کیفیت حاصل گردید ،میتوان به این نتیجه رسید که
روش فوق برای سایر نظامهای مدیریتی نیز قابلتعمیم است .درنتیجه این الگو به شکل یک
الگوی جامع و کالن برای تحقیقات مشابه آتی در دیگر سازمانها قابل تبیین است.
کتاب مدیریت زنجیره خرید و تأمین تالیف آرجان جی وان ویل ،با ترجمه بهروز نصر آزادانی
و محمود رفیعی ،انتشارات ارکان دانش ،7380 ،سعی دارد خواننده را با بعضی از اصول مهم که
زیربنای مدیریت خرید و تأمین را تشکیل میدهد آشنا کند .در فصل نهم این کتاب با عنوان
خرید ،مهندسی و کنترل کیفیت میباشد که در ابتدا به مفاهیم در رابطه با خرید و کنترل
کیفیت اشارهشده است و به موضوع کمک به توسعه محصول و فرایند که یکی از وظایف یا
مسئولیت اصلی امور خرید میباشد اشاره میکند که بخش خرید با شناسایی توسعههای فنیای
که در پیرامون تأمینکنندگان رخ میدهد باید به زبان نیازهای یک شرکت تولیدکننده برگرداند.
برای اهمیت دادن به این موضوع باید امور خرید از مراحل اولیه در توسعه محصول درگیر شود و
منطقی است بهغیراز خرید باید پیوسته برای بهبود عملکرد کیفی تأمینکنندگان تالش کند و
همچنین به تضمین کیفیت تأمینکنندگان 7توسط مأمورین خرید تأکید دارد و اقداماتی که

)7 Supplier Quality Assurance (SQA
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بخش خرید باید در مقوله پیشگیری انجام دهد تا اینکه تأمینکنندگان بتوانند سطح مناسبی از
کیفیت را تضمین کنند به ترتیب زیر بیان میکند :آمادهسازی مشخصات سفارش خرید – تعیین
صالحیت مقدماتی تأمینکنندگان (بالقوه)  -بازرسی با نمونهگیری  -تحویل اولین سری پیش از
تولید و سری بعدی  -ساخت اولین سری تولید  -توافق و گواهی کیفیت  -تایید دورهای انتخاب
تأمینکننده  -طرح کارکردی  -بازخورد و تشویق  -وابستگی و روابط آزمایشی.
اسماعیل نجفی و دیگران در سال  731۳در کتاب کنترل کیفیت مهمات کالیبر کوچک که
در مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی سپاه تدوینشده به این موضوع پرداخته اند که کیفیت
محصوالت در قالب نیاز و انتظار مصرفکنندگان بهمثابه تابعی چند متغیره عوامل متعدد را در
برمیگیرد .گویههایی چون دوام ،قابلیت اطمینان ،قابیلت نگهداری ،تحویل بهموقع ،کارایی،
آراستگی ظاهر ،ایمنی ،خدمات پس از فروش و حتی بهای فروش بهعنوان کیفیت محصول
شناخته میشود؛ بنابراین کیفیت یک سنجه است که به کمک آن میتوان رضایت یا نیاز
مصرفکننده اصلی را سنجید .ازاینروی واژه کیفیت را میتوان رویدادی دانست که تنها به یک
سری خواص محدود نمیشود؛ بلکه با دیدی جامع ،عالوه بر موارد مزبور ،هماهنگی اجزا و نهایتاً
عملکرد مناسب مهمات ،موجب افزایش کیفیت و طبعاً رضایت مصرفکنندگان میشود.
روش تحقیق

تحقیق حاضر ،ازنظر هدف ،کاربردی است و در آسیبشناسی و بهینه سازی سیستم کنترل
کیفیت تأمین اقالم تخصصی سازمان میتواند مفید واقع گردد .ازلحاظ روش پیمایشی است چون
ازنظر خبرگان و متخصصان استفادهشده است و همچنین این تحقیق ،ازلحاظ نوع انجام تحقیق،
توصیفی – تحلیلی است .جامعه آماری این تحقیق ،شامل کلیه مدیران و فرماندهان و کارکنان
ارشد سازمان به تعداد  06نفر می باشند که از همه آنها جمع آوری(به صورت تمام شمار)
اطالعات صورت گرفت .در این پژوهش پس از جمعآوری اطالعات کتابخانهای و بررسی متون،
مقاالت ،کتب و منابع ،اطالعات موردنیاز ،از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری
اصالعات میدانی استفاده شد .روایی پرسشنامه از طریق ضریب الوشه مورد تایید قرار گرفت و
پایای ی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و نتیجه 6/103بدست آمد.
مدل مفهومی تحقیق

الگوی تحقیق شامل چهار محور (کیفیت طراحی ،کیفیت عملکردی ،کیفیت انطباق محصول،
کیفیت خدمات) میباشد که همه جنبه های کیفیت اقالم تخصصی را در آزمونهای فنی ،کنترل
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فرایند آماری و مدیریت کیفیت در برمیگیرد.

شکل  :7مدل مفهومی تحقیق
یافته ها
الف :یافته های جمعیت شناختی

مدرک تحصیلی پاسخگویان به ترتیب درصد عبارتند از :کارشناسی  03درصد ،کاردانی 70
درصد و کارشناسی ارشد  33درصد .بیشترین درصد سنوات خدمتی با  03درصد مربوط به
افرادی است که دارای سنوات خدمتی باالی  70سال بوده و کمترین آنها  3درصد متعلق به
پاسخگویانی است که دارای سنوات خدمتی کمتر از پنج سال میباشند .بیشترین درصد سن
پاسخگویان با ( 30درصد) مربوط به افراد بین  ۳6-36سال بوده و کمترین تعداد (چهار درصد)را
افراد دارای سن باالی  06سال و بیشتر تشکیل می دهند.
ب :تجزیه و تحلیل سئواالت تحقیق

سؤال فرعی یک :آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور طراحی کدامند؟

02

عارضه یابی فرایند های کنترل کیفیت در تأمین اقالم تخصصی (مورد مطالعه ؛ یکی از سازمان های نظامی – انتظامی)  /نویسنده مسئول :سیاوش نصرت پناه  /ص 30 -7

جدول  -7اولویت بندی گویه ها در محور طراحی

گویه های محور طراحی
میانگین رتبه
توانمندی طراحی شرکت ها چه میزان برای تولید محصوالت موردنیاز سازمان متناسب
است.

0٫03

چه میزان به گواهینامه نهاد طراحی ( )TAشرکت ها در سفارشهای سازمان موردتوجه
قرار میگیرد.

0٫03

در پیوست های فنی اقالم موردنیاز سازمان به چه میزان به استانداردهای شرکت ها
توجه میشود.

0٫01

آیا سازندگان سیستم اقالم در طراحی محصوالت نسبت به تاکتیکپذیر نمودن
محصوالت اهتمام الزم رادارند.

0٫۳۳

آیا شرکت های طرف قرارداد در طراحی محصوالت محدودیتها ،توانمندیها و الزامات
بهرهبردار را مدنظر قرار میدهند( .شرایط آبوهوایی ،شرایط نبرد ،زمان عملیات)...

0٫33

آیا شرکت های طرف قرارداد در طراحی محصوالت کاهش آسیبهای زیستمحیطی و
انسانی(کاربر) را مدنظر قرار میدهند

۳٫80

شرکت های طرف قرارداد به چه میزان اهتمام به طراحی چند محصول باقابلیتهای
مختلف با یک زیرسامانه رادارند( .تولید یک محصول با ورژن های مختلف)

۳٫31

در پیوست های فنی اقالم موردنیاز سازمان چه میزان به استانداردهای بینالمللی توجه
میشود.

۳

شرکت های طرف قرارداد به چه میزان اهتمام به در اختیار قرار دادن اطالعات کیفیت
طراحی را به بهرهبردار دارد.

3٫۳۳
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جدول  -3نتایج آزمون فریدمن در خصوص آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور طراحی

77۳

تعداد
Chi-Square

01٫018

درجه آزادی

8

سطح معناداری

6

نتایج جدول فوق نشان میدهد که آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور
طراحی معنادار میباشند .بهطوریکه از  1گویه موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور
طراح ی ،سه گویه زیر به دلیل قرار گرفتن در سطح پایین تر از سطح قابل قبول دارای آسیب می
باشند:
 -7اهتمام شرکت های طرف قرارداد به طراحی محصول باقابلیتهای مختلف (تولید یک
محصول با ورژن های مختلف).
 -3توجه به استاندارد های بینالمللی در پیوست های فنی اقالم موردنیاز سازمان.
 -3اهتمام شرکت های طرف قرارداد به در اختیار قرار دادن اطالعات کیفیت طراحی به
بهرهبردار.
سؤال فرعی دوم :آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور انطباق کدامند؟

04

عارضه یابی فرایند های کنترل کیفیت در تأمین اقالم تخصصی (مورد مطالعه ؛ یکی از سازمان های نظامی – انتظامی)  /نویسنده مسئول :سیاوش نصرت پناه  /ص 30 -7

جدول  -3اولویت بندی گویه ها در محور انطباق

گویههای محور انطباق
میانگین رتبه
چه میزان خطاها و بدعملکرد قطعات مکانیکی و الکترونیکی و مواد ،توسط
بهرهبردار دستهبندی وبِه مراجع ذی ربط گزارش می شود؟

1٫03

آیا نمونه برداری درحین تولید ،جهت قضاوت در مورد کیفیت مواد اولیه،
قطعات مکانیکی و الکترونیکی محصوالت مورد نیاز سازمان روش درستی می
باشد؟

1٫۳0

آیا آزمون های تعریف شده (تست های فنی و سلف چک ها) برای قضاوت بر
عملکرد قطعات مکانیکی و الکترونیکی و مواد حین تولید محصوالت ،کفایت می
کند؟

0٫10

میزان تطابق قطعات مکانیکی و الکترونیکی و مواد مربوط به محصوالت با
استانداردهای مورد توافق در پیوست چقدر است؟

0٫33

چه میزان خطاها و مشکالت خطوط تولید و مونتاژ توسط بهره بردار دسته
بندی وبه مراجع ذی ربط گزارش می شود؟

0٫10

چه میزان آزمون های فنی (تست های فنی و سلف چک ها) برای قضاوت بر
عملکرد قطعات مکانیکی و الکترونیکی و مواد حین تولید توسط بهره بردار انجام
می کیرد؟

0٫80

درحین تولید محصوالت ،کیفیت پوشش ورنگ قطعات مکانیکی و الکترونیکی و
مواد تا چه اندازه ای توسط بهره بردار کنترل می شود؟

0٫8۳

میزان همکاری شرکت های تولید کننده جهت ارائه اطالعات آماری کنترل
کیفیت حین تولید محصوالت به رده بهره بردار چقدر می باشد؟

0٫00

شرکت ها چه میزان ملزم به دریافت گواهینامه تاییدیه نخستین نمونه محصول
) (FAAقبل از تولید و تحویل به بهره بردار می باشند؟

0٫7۳

آیا نمونه برداری توسط بهره بردار درحین تولید جهت قضاوت بر کیفیت مواد
اولیه ،قطعات مکانیکی و الکترونیکی محصوالت بصورت علمی وطبق
استانداردهای سازمانی یا بینالمللی انجام میگیرد؟

۳٫88

در حین تولید محصوالت اندازه ابعادی و تلرانس های مجاز مواد اولیه ،قطعات
مکانیکی و الکترونیکی چه میزان توسط بهرهبردار کنترل میشود؟

۳٫07
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جدول  -۳نتایج آزمون فریدمن در محور انطباق

06

تعداد
Chi-Square

03٫00۳

درجه آزادی

76

سطح معناداری

6

نتایج جدول فوق نشان میدهد که از  77گویه آسیبهای محور انطباق ،هفت آسیب به دلیل
قرار گرفتن در سطح پایین تر از سطح قابل قبول موجود میباشد که عبارتاند از:
 -7عدم دستهبندی و گزارش میزان خطاها و مشکالت خطوط تولید و مونتاژ توسط بهرهبردار
به مراجع ذیربط.
 -3عدم انجام آزمونهای فنی (تست های فنی و سلف چک ها) برای قضاوت بر عملکرد
قطعات مکانیکی و الکترونیکی و مواد حین تولید توسط بهرهبردار.
 -3عدم کنترل کیفیت پوشش و رنگ قطعات مکانیکی و الکترونیکی و مواد توسط بهرهبردار
در حین تولید محصوالت.
 -۳عدم همکاری شرکت های تولیدکننده جهت ارائه اطالعات آماری کنترل کیفیت به رده
بهرهبردار در حین تولید محصوالت.
 -0عدم التزام به دریافت گواهینامه تأییدیه نخستین نمونه محصول قبل از تولید و تحویل به
بهرهبردار.
 -0عدم نمونهبرداری توسط بهرهبردار جهت قضاوت بر کیفیت مواد اولیه ،قطعات مکانیکی و
الکترونیکی محصوالت بهصورت علمی و طبق استانداردهای سازمانی یا بینالمللی در حین تولید.
 -1عدم کنترل اندازه ابعادی و تلرانس های مجاز مواد اولیه ،قطعات مکانیکی و الکترونیکی
توسط بهرهبردار در حین تولید محصوالت.
سؤال فرعی سوم :آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور عملکردی
06

عارضه یابی فرایند های کنترل کیفیت در تأمین اقالم تخصصی (مورد مطالعه ؛ یکی از سازمان های نظامی – انتظامی)  /نویسنده مسئول :سیاوش نصرت پناه  /ص 30 -7

جدول  -0اولویت بندی گویهها در محور عملکردی

گویه های محور عملکردی

میانگین رتبه

آیا آزمونهای تعریفشده (تست های فنی و سلف چک ها) جهت قضاوت در
مورد عملکرد هر دسته از محصوالت در زمان تحویل گیری نهایی از شرکت ها،
کفایت میکند؟

۳٫03

میزان نمونهبرداری از هر دسته از محصوالت برای قضاوت در مورد عملکرد آن
در زمان تحویل گیری محصول از شرکت ها چقدر است؟

۳٫3۳

آیا نمونهبرداری از هر دسته از محصوالت روش و شیوه درستی برای قضاوت در
مورد عملکرد آن در زمان تحویل گیری محصول از شرکت ها است؟

۳٫37

آیا نمونهبرداری از هر دسته از محصوالت برای قضاوت در مورد عملکرد آن در
زمان تحویل گیری محصول از شرکت ها کفایت میکند؟

۳٫77

چه میزان تست های عملکردی برای هر دسته از محصوالت برای قضاوت در
مورد عملکرد آن در زمان تحویل گیری محصول از شرکت ها انجام میگیرد؟

3٫13

آیا نمونهبرداری از هر دسته از محصوالت برای قضاوت در مورد عملکرد آن در
زمان تحویل گیری محصول از شرکت ها بهصورت علمی و طبق استانداردهای
سازمانی یا بینالمللی انجام میگیرد؟

3٫03

چه میزان آزمونهای تعریفشده (تست های فنی و سلف چک ها) محصوالت
برای قضاوت درمورد عملکرد هر دسته از محصوالت موقع تحویل گیری نهایی
در شرایط محیطی متفاوت انجام میگیرد؟

3٫31
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جدول -0نتایج آزمون فریدمن در محور عملکردی

06

تعداد
Chi-Square

78٫133

درجه آزادی

0

سطح معناداری

6٫660

نتایج جدول فوق نشان میدهد که از هفت گویه محور عملکردی ،سه گویه زیر به دلیل قرار
گرفتن در سطح پایین تر از سطح قابل قبول ،دارای آسیب است:
 -7عدم انجام تست های عملکردی برای هر دسته از محصوالت برای قضاوت در مورد
عملکرد آن در زمان تحویل گیری محصول از شرکت ها.
 -3عدم انجام نمونهبرداری از هر دسته از محصوالت برای قضاوت در مورد عملکرد آن در
زمان تحویل گیری محصول از شرکت ها بهصورت علمی و طبق استانداردهای سازمانی یا
بینالمللی
 -3آزمونهای تعریفشده (تست های فنی و سلف چک ها) محصوالت برای قضاوت در مورد
عملکرد هر دسته از محصوالت موقع تحویل گیری نهایی در شرایط محیطی متفاوت.
سؤال فرعی چهارم :آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت در محور کیفیت خدمات

08

عارضه یابی فرایند های کنترل کیفیت در تأمین اقالم تخصصی (مورد مطالعه ؛ یکی از سازمان های نظامی – انتظامی)  /نویسنده مسئول :سیاوش نصرت پناه  /ص 30 -7

جدول  -1اولویت بندی گویه ها در محور خدمات

گویه های محور خدمات

میانگین رتبه

آیا در ت یم های تعمیراتی از طرف شرکت های تولیدکننده محصوالت از نیروی
انسانی باتجربه و متخصص استفاده میشود؟

76٫0

پاسخگو بودن متولیان خدمات پس از فروش محصوالت چه میزان میباشد؟

1٫0۳

سهولت دسترسی به متولیان خدمات پس از فروش محصوالت چه میزان
میباشد؟

1٫0

رویه و دستورالعملهای مربوط به بهرهبرداری (اپراتوری) محصوالت تا چه میزان
کاربردی میباشد؟

1٫00

میزان آموزشهای ارائهشده توسط سازنده جهت بهرهبرداری (اپراتوری) پس از
تحویل محصول را چه اندازه کاربردی ارزیابی میکنید؟

1٫30

رویه و دستورالعملهای مربوط به نگهداری و تعمیرات محصوالت تا چه میزان
کاربردی میباشد؟

1٫7

میزان آموزشهای ارائهشده توسط سازنده جهت نگهداری و تعمیرات پس از
تحویل محصول را چه اندازه کاربردی ارزیابی میکنید؟

8٫11

استفاده از اساتید مجرب توسط شرکت های سازنده برای ارائه آموزشهای
بهرهبرداری و نت محصوالت به چه میزان توسط صنایع جدی گرفته میشود؟

8٫17

مارکینگ و نشانهگذاری محصوالت دریافتی از شرکت ها تا چه میزان با انتظارات
شما مطابقت دارد؟

8٫87

خدمات پس از فروش پس از اتمام دوره گارانتی در خصوص وارانتی محصوالت
(پشتیبانی فنی) را چگونه ارزیابی میکنید؟

1٫17

کیفیت بسته بندی محصوالت دریافتی از شرکت ها تا چه میزان با انتظارات شما
مطابقت دارد؟

1٫13

چه میزان در شرکت های تولیدکننده محصوالت موردنیاز سازمان ،سازوکارهای
مناسب جهت بارگیری و تحویل دهی آسان به رده بهرهبردار پیشبینیشده
است؟

1٫13

حضور تیم های تعمیراتی از طرف شرکت های تولیدکننده در دوره گارانتی به
موقع و در زمان الزم می باشد؟

1٫01
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خدمات پس از فروش محصوالت درخصوص گارانتی محصوالت تحویل گیری
شده از شرکت های تولیدی را چگونه ارزیابی می کنید؟

1٫0۳

میزان درک و برداشت شما از کیفیت محصوالت پساز تحویلگیری از شرکت ها
چقدراست؟

1٫38

شرکت های تولید کننده چه میزان به تحویل محصوالت در زمان مورد توافق و
قرارداد پایبند می باشند؟

0٫01

جدول  -8نتایج آزمون فریدمن در محور خدمات

تعداد

06

Chi-Square
درجه آزادی

13٫611
70

سطح معناداری

6

نتایج جدول فوق نشان میدهد که در خصوص تعیین اولویت محور خدمات معنادار میباشند.
بهطوریکه از  70گویه محور خدمات ،تنها یک گویه به دلیل قرار گرفتن در سطح پایین تر از
سطح قابل قبول که مربوط به عدم پایبندی شرکت های تولیدکننده به تحویل محصوالت در
زمان موردتوافق و قرارداد است ،به عنوان آسیب تشخیص داده شد.
سؤال اصلی :آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت تأمین اقالم تخصصی سازمان
کدام است؟
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جدول  -1آسیب های موجود در محورها

شرکت های طرف قرارداد به چه میزان اهتمام به طراحی چند محصول
باقابلیتهای مختلف با یک زیرسامانه رادارند؟ (تولید یک محصول با ورژن
های مختلف)
محور طراحی

در پیوستهای فنی اقالم موردنیاز سازمان چه میزان به استانداردهای
بینالمللی توجه میشود؟
شرکت های طرف قرارداد به چه میزان اهتمام به در اختیار قرار دادن
اطالعات کیفیت طراحی را به بهرهبردار دارد؟
چه میزان خطاها و مشکالت خطوط تولید و مونتاژ توسط بهرهبردار
دستهبندی و به مراجع ذیربط گزارش میشود؟
چه میزان آزمونهای فنی (تست های فنی و سلف چک ها) برای قضاوت بر
عملکرد قطعات مکانیکی و الکترونیکی و مواد حین تولید توسط بهره بردار
انجام می کیرد
درحین تولید محصوالت ،کیفیت پوشش و رنگ قطعات مکانیکی و
الکترونیکی و مواد تا چه اندازهای توسط بهرهبردار کنترل میشود؟

محور انطباق

میزان همکاری شرکت های تولیدکننده جهت ارائه اطالعات آماری کنترل
کیفیت حین تولید محصوالت به رده بهرهبردار چقدر میباشد؟
شرکت های تولید کننده چه میزان ملزم به دریافت گواهینامه تأییدیه
نخستین نمونه محصول) (FAAقبل از تولید و تحویل به بهرهبردار
میباشند؟
آیا نمونهبرداری توسط بهرهبردار در حین تولید جهت قضاوت بر کیفیت مواد
اولیه ،قطعات مکانیکی و الکترونیکی محصوالت بهصورت علمی و طبق
استانداردهای سازمانی یا بینالمللی انجام میگیرد؟
در حین تولید محصوالت اندازه ابعادی و تلرانس های مجاز مواد اولیه ،قطعات
مکانیکی و الکترونیکی چه میزان توسط بهرهبردار کنترل میشود؟
چه میزان تست های عملکردی برای هر دسته از محصوالت برای قضاوت در
مورد عملکرد آن در زمان تحویل گیری محصول از شرکت ها انجام میگیرد؟

محور عملکردی

آیا نمونهبرداری از هر بج از محصوالت برای قضاوت در مورد عملکرد آن در
زمان تحویل گیری محصول از شرکت ها بهصورت علمی و طبق استانداردهای
سازمانی یا بینالمللی انجام میگیرد؟
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چه میزان آزمونهای تعریفشده (تست های فنی و سلف چک ها) محصوالت
برای قضاوت در مورد عملکرد هر دسته از محصوالت موقع تحویل گیری
نهایی در شرایط محیطی متفاوت انجام میگیرد؟
محور خدمات

شرکت های تولیدکننده چه میزان به تحویل محصوالت درزمان موردتوافق و
قرارداد پایبند میباشند؟

با توجه به نتایج بهدستآمده ،آسیبهای موجود در فرایندهای کنترل کیفیت تأمین اقالم
تخصصی سازمان (در چهارمحور) در جدول باال مشخص شده است.
نتیجه گیری و پیشنهادها

در محور طراحی ،سه گویه دارای آسیب می باشند -7 :اهتمام شرکت های طرف قرارداد به
طراحی محصول باقابلیتهای مختلف (تولید یک محصول با ورژن های مختلف) -3.توجه به
استاندارد های بینالمللی در پیوست های فنی اقالم موردنیاز سازمان -3 .اهتمام شرکت های
طرف قرارداد به در اختیار قرار دادن اطالعات کیفیت طراحی به بهرهبردار.
آسیبهای محور انطباق ،هفت مورد میباشد که عبارتند از -7:عدم دستهبندی و گزارش
میزان خطاها و مشکالت خطوط تولید و مونتاژ توسط بهرهبردار به مراجع ذیربط -3.عدم انجام
آزمونهای فنی (تست های فنی و سلف چک ها) برای قضاوت بر عملکرد قطعات مکانیکی و
الکترونیکی و مواد حین تولید توسط بهرهبردار -3 .عدم کنترل کیفیت پوشش و رنگ قطعات
مکانیکی و الکترونیکی و مواد توسط بهرهبردار در حین تولید محصوالت -۳ .عدم همکاری شرکت
های تولیدکننده جهت ارائه اطالعات آماری کنترل کیفیت به رده بهرهبردار در حین تولید
محصوالت -0 .عدم التزام به دریافت گواهینامه تأییدیه نخستین نمونه محصول (اف ای ای) قبل
از تولید و تحویل به بهرهبردار -0 .عدم نمونهبرداری توسط بهرهبردار جهت قضاوت بر کیفیت مواد
اولیه ،قطعات مکانیکی و الکترونیکی محصوالت بهصورت علمی و طبق استانداردهای سازمانی یا
بینالمللی در حین تولید -1 .عدم کنترل اندازه ابعادی و تلرانس های مجاز مواد اولیه ،قطعات
مکانیکی و الکترونیکی توسط بهرهبردار در حین تولید محصوالت.
آسیب های محور عملکردی شمل سه مورد هستند -7 :عدم انجام تست های عملکردی برای
هر دسته از محصوالت برای قضاوت در مورد عملکرد آن در زمان تحویل گیری محصول از شرکت
ها -3.عدم انجام نمونهبرداری از هر دسته از محصوالت برای قضاوت در مورد عملکرد آن در زمان
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تحویل گیری محصول از شرکت ها بهصورت علمی و طبق استانداردهای سازمانی یا بینالمللی -3
آزمونهای تعریفشده (تست های فنی و سلف چک ها) محصوالت برای قضاوت در مورد عملکرد
هر دسته از محصوالت موقع تحویل گیری نهایی در شرایط محیطی متفاوت.
در محور خدمات نیز تنها یک گویه عدم پایبندی شرکت های تولیدکننده به تحویل
محصوالت در زمان موردتوافق و قرارداد آ به عنوان سیب تشخیص داده شد.
پیشنهادهای این تحقیق عبارتند از:
 ایجاد ساختار و سازمان سیستم کنترل کیفیت در سازمان. تیمهای تحویل گیری مربوط به بهرهبردار میزان خطاها و مشکالت خطوط تولید و مونتاژ راباید به مراجع ذیربط گزارش نمایند.
 از ظرفیت سازمانهای بازرسی فنی موجود در سازمان جهت انجام نمونهبرداری برایقضاوت بر کیفیت مواد اولیه ،قطعات مکانیکی و الکترونیکی در حین تولید محصوالت استفاده
گردد.
 تیم های تحویل گیری مربوط به بهرهبردار در کنترل کیفیت پوشش و رنگ قطعاتمکانیکی و الکترونیکی و مواد در حین تولید اهتمام الزم را داشته باشند.
 برقراری تعامالت و کانالهای ارتباطی سازنده و اثربخش با شرکت های تولیدکننده جهتدریافت اطالعات آماری کنترل کیفیت در حین تولید.
 تیم های تحویل گیری مربوط به بهرهبردار در کنترل اندازه ابعادی و تلرانس های مجاز مواداولیه ،قطعات مکانیکی و الکترونیکی در حین تولید محصوالت توجه الزم را داشته باشند.
 انجام تست های عملکردی برای هر دسته از محصوالت برای قضاوت در مورد عملکرد آنهادر زمان تحویل گیری محصوالت انجام بگیرد.
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