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 سخن سردبیر 

ین مسیر توسعه اشمسی به شکل جدی مطرح شد و در  30استقرار نظام مدیریت از سالهای دهه نیاز به توسعه دانش مدیریت و 

ی طین سازمان ست . اانوآوری در حوزه مدیریت ازجمله دستاوردهای سازمان مدیریت صنعتی ایران بوده  و ساز و کارهای مدیریتی

ر ریت مدرن دیری مدیاما نهادی تاثیر گذار در شکل گ،ست سه دهه فعالیت خود گرچه فرازو نشیب های فراوانی را تجربه کرده ا

 ست.ا، مدیریت مدرن در آسیا بوده  APOایران و در برخی جنبه ها ، از جمله  ایجاد سازمان بهره وری آسیایی 

ی ما کمتر کساه شده اند نام هایی شناخت "راسل ایکاف "و  "پیتر دراکر "امروزه اسامی دانشمندان برجسته حوزه مدیریت از جمله 

 ،وان همکار به عن اطالع دارد که سازمان مدیریت صنعتی جهت انتقال دانش مدیریت از این بزرگان در سالهای قبل از انقالب

 فراوان بهره برده است.

مدیریتی  رد ها ونظام هایبا هدف ارزیابی رویک 1382در سال  "جایزه ملی تعالی  "تعیین صد شرکت برتر ایران ، بنیانگذاری نهاد 

ت الشهایی استجمله  سازمانها و ایجاد فضای رقابت جهت توسعه سیستم های مدیریت ، برگزاری کنفرانس توسعه منابع انسانی از

ز انجا یجادارد در ا .صورت گرفته است  که در جهت ارتقاء بهره وری سازمانها از رهگذر استقرار نظام های مدرن مدیریت صنعتی

اد یت و توسعه ن مدیریسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نقش او در ایجاد نهاد مدر لین پایه گذار دکتر رضا نیازمند او

 کنیم.

های  باسیستم دروس رسمی ، دانشجویان رادر کنار برگزاری دوره های مستقل  با مؤسسه آموزش عالی گیل در تالش است تا

ین خودرو در شرکت نو TQMه در این مسیر اولین گام در استقرار آشنا کند و بسیار خوشحالیم ک،  TQMمدیریت مدرن ، 

 برداشته شده است.

  

 

 

 حسین فتوت احمدی 
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  در ارتقاء سیستم های مدیریتی در صنعت خودروایران سیستم مدیریت  کیفیتنقش 

 محمدرضا رضایی پور 

 چکیده:

ا تولید صول  تصنعت خودرو همواره نمونه ای از یک صنعت کیفیت محور بوده است که در آن روشی ساختار یافته از مراحل توسعه مح

مناسب ترین  و( prp)محصول قابل مشاهده بوده است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ارتباط بین مراحل مختلف فرآیند تکوین محصول 

یت بزارهای کیفاترین  ابزارهای کیفیت برای هر مرحله است . این بررسی نشان می دهد بسته به راهبرد کیفیت هر سازمان، انتخاب اثربخش

رح هگذر شین مهم از را که ،تشریح میکندنیز  توسعه استاندارهای اصلی کیفیت در صنعت خودرو را  برای آنها امکانپذیر است.این مقاله 

داده  ر گردآوریدشرح روش های کمی   ، در صنعت خودرو ، طبقه بندی ابزارهای اصلی کیفیتین ویژگی های فرآیند تکوین محصول مهمتر

ه چگونه اده میشود کنشان د مطلوب وتناسب آنها باهریک از مراحل تولید فراهم خواهد شد. ودرانتها ها با هدف تجزیه و تحلیل مهمترین ابزار

 ست.های ساختاریافته و استاندارهای تجربه شده به  ارتقاء سیستم های مدیریتی در صنعت خودرو  کمک کرده ا این روش

 PRPکلمات کلیدی :خودرو ، استاندارهای کیفیت ،ابزارهای کیفیت ، فرآیند تکوین محصول 

 مقدمه – 1

ستفاده اابتی امروز حیط رقیت و کارآیی وادار کرده است.لذا در مدریک دهه گذشته افزایش رقابت جهانی ،شرکتهای خودروساز را به بهبود کیف

 به مقوله ای راهبردی برای شرکتها تبدیل شده است. ندمرتبط ا ازابزارهای مدیریتی که با نیازهای سازمانی 

هت جسازمانها ف هد ت.وعان اسینفذسی است اما آنچه در انتها همواره اهمیت دارد الزامات مشتری و رکیفیت از دیدگاههای مختلفی قابل بر

زار بوده کسب سهم با ریان وتی ازمیان حجم انبوهی از ابزارهای مدیریتی تنها رضایت خاطر مشتیانتخاب و به کارگیری بهترین ابزار های مدیر

 است.

یز نان و تإمین کنندگان ه کارکن،تمرکز بر رضایت مشتری و فرآیندها  است و دراین را IATFنظام مدیریت کیفیت خودرو برپایه استاندارهای 

 در گیرند.
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روش هاو ابزاری  جهت حل مسائل خاص در سطوح مختلف سازمانهای خودروساز هستند ، تکنیک های مدیریت کیفیت  و ابزارهای آن 

دامنه .حرفه های صنعت خودرو ناشی از همین گونه ابزارهای مرتبط با مدیریت کیفیت هستیم و ودرنتیجه ماشاهدادبیاتی غنی در تمام مشاغل 

 این ادبیات عالوه بر سطوح حرفه ای به سطح آکادمیک نیز کشانده شده است.

غل و در تمام مشا ویژهو به نوعی است که ما شاهد ادبیات رتکنیک ها و ابزارهای مدیریتی کیفیت در صنعت خود

 حرفه های این صنعت هستیم.

طراحی  ئر  ( این ابزارهای کیفیت به شکل همزمانGreene 1993ابزار کیفیت در صنعت خودرو وجود دارد) 98در حال حاضر بیش از 

 مهندسی ،بهبود مستمر و کنترل کیفیت آماری را در بر می گیرد.

 استاندارها و چهارچوب های مدیریت کیفیت  – 2

ست و برخوردار ا از تجربه گسترده ای در حوزه مدیریت کیفیتصنعت خودرو  لذا .کیفیت فلسفه اصلی هر شرکتی است ، در صنعت خودرو 

  و غیره QS ،AVSQ،VDA ،EAQFکیفیت تحقق یافته است. استاندارهایی همچون  مدیریت هاید همین تجربه به شکل استاندار

بر  ظاهر شده است که IATF_2016واخیرا   ISO/TSناشی از همین تجسم تجربه است لیکن امروزه همه این تجربیات در قالب 

 بناشده است. -ISO 9001 2015استاندارد

 نگاهی به توسعه استاندارهای کیفی – 2 – 1

ده شد وگرچه ه اروپا کشیبمریکا ج گستره تولید انبوه خودرو از آتولید انبوه خودرو در اوایل قرن بیستم بود .بتدری مالزم استانداردهای کیفیت

ودند و به بنبوه خودرو ولید او فورد در آمریکا سردمدار ت زدر خالل دو جنگ جهانی اول و دوم تولید خودرو شدیدا کاهش یافت اما جنرال موتور

ی باقیمت تهاجم یع ژاپن در دهه شصت قرن بیستم به شکلیتبع آن موضوع کیفیت و ابزارهای کنترل کیفیت در آن منطقه رشد کرد. صنا

 های رقابتی و برمبنای مدیریت کیفیت وارد بازار شدند.

ر، جنرال موتورز و فورد به تهیه الزاماتی متحدالشکل جهت ساخت قطعات مورد نیاز و  اعالم یسلتمایل سه شرکت خودرو ساز آمریکایی ، کرا

-ISOش استاندارد یتهی شد که بعدها به پیدانم QS-9000کیفی  سیستمدایش استاندارد الزامات پی، به  1994آنها به سازندگان در سال 

در سالهای بعد استاندارد خودروسازان آلمانی تحت عنوان . استاندارد را پذیرفتندنایع در آمریکا این صمنجرشدو بتدریج سایر 9000

VDA6.1 ( واستاندارد خودروسازان فرانسوی تحت عنوانFLAA( و استاندارد )AVSQدر ایتالیا در شکلی )  یکسان تحت عنوان استاندارد

ISO/TS16949  بوجود آمد و جایگزینQS9000 شد.این استاندارد برمبنای ISO9001   تدوین شد و بنابه ضرورت در آمریکا همه

این  2004شدندو درسال  ISO TS/16949به استاندارد  QS9000مجبور به کوچ از استاندار  زموتور سازندگان فرعی فورد و جنرال

انیا ،ایتالیا ، چین پن ،فرانسه ،اسآلما وپس از این کشوردر صدر جدول استفاه کنندگان از این استاندارد قرار داشتند   آمریکایی  سازندگان

 (Davis 2004و هند در رده های بعدی قرار داشتند) ،برزیل

 مدیریت کیفیت2-2

 د وصنعت خودرو را با خوددار ISO9001-2015الزامات خاص اجرای استاندارد  IATE2016و اخیرا  ISOTS16949استاندارد بین المللی 

مهمی از این استاندارد است.ضمن اینکه این استاندارد نیازبه استقرار بخش  درک طرح ریزی کیفیت محصول و طراحی فرآیند تکوین محصول
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موجب  ،تاندارد های مدیریت کیفیتساین ا یسودمند،فرآیند تکوین محصول را اندازه گیری کند در طول زمان فراهم می کند که روشی را 

 شده است. ها نایع در استقرار این استاندارداستقبال سایر ص

 طبقه بندی ابزارهای کیفیت  -3

 رف ترین ابزارهای کیفیت که خودروسازان ملزم به استفاده از آنها هستند تمرکز می کنیمصپر مبر در این مقاله 

  PDCAچرخه  – 1

 Q7هفت ابزار اصلی کیفیت  -2

 M7هفت ابزار جدید  – 3

 تکنیک های طرح ریزی  – 4

 تکنیک های کنترل  – 5

 تکنیک های بهبود  – 6

 

 

 

 

 

 

 

 یا چرخه دمینک PDCAچرخه  - 1 

 IATFو  ISO/TS در فلسفه کاری و اصل محوری و بنیادی کبه عنوان یPDCAچرخه برنامه ریزی ،اقدام ، ارزیابی و اجرای بهبود یافته یا

 است.

Plan طبقه بندی مسائل و برنامه ریزی : 

DO  تشخیص اقدامات ضروری جهت حل قطعی مسائل : 

check اعتبار سنجی نتایج حال از اقدامات : 

ACT   بهبود اقدامات : 

 این چرخه مبتنی بر اصل بهبود مستمر است.

Q7 - 2    هفت ابزار بنیادین کیفیت 

 ( IShikawa985 ارند.)افرادی است که آموزش های رسمی و دانشگاهی وسیعی درباره علم آمار نداین هفت ابزار با هدف کاربرد آمار برای 

 هیستوگرام با هدف درک هندسی از فرآیند -

- Cheek list  فهرست انجام کار 

 ترتیب انجام کارها عیینجهت ت  Flow chartچارت جریان  -

 داده ها و دامنه تغییرات داده ها جهت کنترل فرآیندها از طریق میانگین   RوXچارت های کنترل  -
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 باهدف تعیین اولویت وظایف و اهداف سازمانی و نمودار پاره ت -

 نمودار پراکنش جهت تعیین پراکندگی و روند داده ها دریک فرآیند -

- Cp ضریب قابلیت فرآیندها به عنوان شاخص ارزیابی فرآیند 

ستفاده ا فرآیند با راف درکارهاست و کمی سازی عوامل تکراری تإثیرگذار بر انح رویکرد مناسب برای پی گیری مناسب فعالیتها ،فهرست انجام

ر محصوالت دیشه ای نقص رن علل ارهایی نظیر دیاگرام علت و معلول با هدف تعییامکانپذیر است. استفاده از ابز از هیستوگرام و نمودار پاره تو

 مورد استفاده قرار می گیرد.ستقل و از نمودار پراکنش جهت آزمون ارتباط بین دو متغییر م

3  -7M  هفت ابزار جدید : 

 نمودار وابستگی )سازماندهی به حجم وسیع داده ها( -

 علت معلول ( هنمودار پیوستگی )رابط -

 نمودار درختی )تمرکز از کل به جز( -

 تجزیه و تحلیل ماتریس داده ها )ارزیابی دو به دو موارد جهت کاهش گزینه های تصمیم گیری ( -

 نمودار ماتریسی )تعیین رابطه دوبدو( -

 و مقابله با آنها (ریسک  جدول برنامه فرآیند تصمیم گیری )تعیین سطوح -

 ین ،سازماندهی وترتیب انجام کار (عینمودار نیزه ای )تعیین مسیر بحرانی جهت ت -

 

 تکنیک های طرح ریزی - 4

ای هعیین ابزار ساخت ، ت گرفته می شود.این ابزارها به منظور طراحی فرآیندمعیوب به کار ت این ابزارها باهدف پیش گیری از تولید قطعا 

 تناوب کنترل ،کنترل های فردی مورد استفاده قرار میگیرد و عبارت اند از : تعیینساخت وتولید ،

- Benchmarking   تعیین ساختار معیار 

- QFD  نحوه تحقق کیفیت مورد انتظار مشتری ، 

 قابلیت فرآیند قابلیت ابزارو ماشین آالت و قابلیت تجهیزات اندازه گیری  لعاتمطا -

 DOEطراحی آزمایشات  -

 FMEAتجزیه وتحلیل حاالت خرابی و آثار بالقوه آن  -

 طرح های کنترلی  -

 تکنیک های کنترلی : – 5

 که به شکل گسترده مورد استفاده قرار می گیرد عبارتنداز : کنترلی تکنیک های

Spcبه مقاله مفاهیم   رل کیفیت آماری یا کنت(SPC ) مراجعه کنید 

 مراجعه کنید(  SQEمقاله مفاهیم  )به        SQFE    آدیت باروش 

 تکنیک های بهبود  - 6

 بهبود مستمر -
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- TPM  یا مدیریت جامعه بهره وری 

 سیگما ناب شش -

 گروه بهبود  -

 مقوله ای  8ابزار  -

 خطا ناپذیرسازی فرآیند -

 

 گیری:نتیجه 

شد راره در حال ند هموکدر دنیای یکپارچه شده امروز ، نیازهای روبه گسترش به ابزارهایی که اندازه گیری فرآیند را امکانپذیر می 

ت به شکلی مستمر و پایدار به این آمده اس  IATF- 2016ویا  ISO /TS 16949وآنچه برهمین مبنا در قالب  ISOاست.استانداردهای 

ه دیل شود و بعتی تبنیازها پاسخ می دهند. استقرار چنین استانداردی در صنعت خودرو توانسته است به گفتمانی مؤثر در ادبیات صن

زا در  عه درونوسبه دلیل مهاجرت نخبگان در سطوح مختلف صنعت خودرو چنین گفتمانی مجال تاما غنای ادبیات صنعتی کمک کند . 

 است. معیوب  داخل صنعت و مدیریت خودروسازی نیافته است و آنچه شاهدیم بخشی ناشی از همین چرخه

میرود ت که امید(و تفکر مبتنی برریسک ازجمله مهمترین داده های این گفتمان در مسیر توسعه صنعت خودرو اسPDCAچرخه بهبود )

 وقوع است پیش گیری شود. با حفظ آن در صنعت از آنچه در آن درحال
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 مبانی معرفت شناختی نظام مدیریت جامع کیفیت

 محمدرضا رضایی پور

 
ه در شتری به ویژم  مانهاینقش  سازمیان  امروزه استفاده از نظام مدیریت جامع کیفیت درایران به امری متداول تبدیل شده است که در این  

 ت این جامعه نند سایر محصوالمحصول جامعه مدرن است و هما TQMصنایع خودروسازی نقشی برجسته است . نظام مدیریت جامع کیفیت 

آورده های به فر است. به عبارت دیگر دانش تجربی و دانش محض در جامعه مدرن شانس تبدیل شدناستواربر یکپارچگی اندیشه و کاربرد

مال رسانی به ک و بهبود کیفیت دارند و در حوزه کیفیت نیز اندیشه بستر ساز نظامهای مورد نیاز برای ایجاد کیفیت ، راو قابل استفاده  ملموس

ی مد و به نظر نمی کنآن است. مابااین واقعیت روبروهستیم که اندیشه محض و آموزشهای ماراه به خلق محصول اعم از مادی و معنوی پیدا

 مکانیزم این یکپارچگی را بشناسیم شاید به بهبود شرایط  کمک کند.رسد اگر 

ی ، دانش تجربی و نقد مستمر ، عالوه بر ایجاد زمینه الزم جهت پدید آوری محصوالت ملموس قلدر دنیای مدرن سه عنصر یکپارچه فلسفه تع

(Tangible goods( و ناملموس )non tangible goodsبه طور مستمر خود را نقد ) ا ن بهبود مستمر یمی کند که حاصل آ 

Continual improvement  .در محصوالت است 

د از ادعای لم بایععقل گرایی انتقادی که در سه دهه گذشته دیگر روشهای شناخت را تحت تاثیر قرارداده است برآن است که  متدولوژی

آن تفسیر  پس نقدسل آدمی را اندیشه در محیط جهت تفسیر آن ، حقیقت گویی چشم پوشی کند و کارل پوپر بنیانگذار این روش وظیفه عق

 باهدف تفسیری بهتر و قابل دفاع تر می داند .

رب دیشمندان  غبر ان اونتیجه علم را حقیقت محض نمیداند بلکه حقیقت را تالش مستمر انسان در جهت توسعه دانش می داند. اندیشه حاکم

ی پر مستمر در به طو نقطع در عرصه فکروعلم است و به تبع آن اندیشمندان حوزه های کاربردی نیزسنت  نقادی است که حاصل آن تحول الی

ان در نتیجه علم ، حقیقت محض نیست ، حقیقت محض تالش مستمر انسایجاد بهبود و تحول در محصوالت مادی و معنوی هستند.

 توسعه دانش است. جهت

نقد  سیر کیفیت وبه تف که رهبران کیفیت به تبع اندیشه های حاکم بر دنیای غرب اغلب نسبت مرور تاریخ کیفیت و تحوالت آن نشان می دهد

شیکو  وی ، تاکوچی یپ کرزبی ، ژوزف جوران ، فیلاند. ادوارد دمینگ ، ویلیام کانوآن و بهبود مستمر آن تالشی پردامنه از خود نشان داده 

 رافاترو کاهش انحا در گان راه را برای بهبود مستمر کیفیت گشوده اند. دمینگ بهبود ردیشه گذشتگو هر کدام با تعالی بخشیدن به انشینگ
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ز او اا کیفیت را اپنی همی دانست. ویلیام کانوی حذف ضایعات را در فرایندها پی می گرفت و دکتر جوزف جوران معلم کیفیت و مردی  که ژ 

شید او استراتژی کاهش همچنان به تکامل کیفیت می اندی DOEکرد.دکتر تاگوچی با ابداع  آموخته بودند ، مدیریت کیفیت جامع را پی ریزی

 انحرافات و فنون پرقدرت طراحی را به مدیریت کیفیت معرفی نمود.

مستمر و یکپارچگی عنصر  تالشهای شینگو در حوزه کیفیت ادامه تالشو  1960در دهه  poka-Yokeخطا ناپذیری و توسعه اصالح 

داد .تدبیر دف قرار.شینگو در این مرحله خطاناپذیرسازی فرایندها را ه، تجریه و نقد مستمر با هدف بهبودرا  نشان می دهد یتعقالن

شش تکنیک  الشها،پیشگیری و کشف خطا موجب می شود تا فرایند به نوعی طراحی شود که انجام خطا در آن غیرممکن شود.درادامه این ت

 .دبخشی به امر کیفیت در سازمانهاست و می توان پیش بینی نمود که این راه نهایتی ندار سیگما در تالش جهت تعالی

ین ما ا .فرایند تکامل کیفیت مرهون  آنگونه مبانی معرفت شناختی است که معتقد  است شناخت انسان با مسئله آغاز می شود

ان یعنی فورد ودروساز دورخگترین در رفتار تا یجی اهنو در موضوع تولید ناب و نظام تولید تویوتا به خوبی شاهدیم.اهنو یافته های بزرفرآیند را

 نکرد. ولید در نهایت ابداع تولید ناب تعللترا پایان دانش تلقی نکرد بلکه در نقد آن و تالش برای بهبود در روشهای 

ر بتوان اازاین رهگذتد کرد خته شده و سپس انبارهای متعدد چه بایاوبه رو بود که برای حجم مواد اولیه و کاالی سآقای اهنو بااین مسئله ر

کرد. نتیجه  وباید فکری ر نیستوهزینه های تولید را کاهش داد. او معتقد بود آنچه در سیستم تولید انبوه خودرو آمریکا انجام می گیرد ، بهره 

و نه خود  رد قرارگرفتومرز فو تحت تاثیر توان بی حدنه یفیت  تولید  مدرن را پی افکند که همچنان مورد توجه اند. اهنو تالش او بنیانهای  ک

 ingan ThinkeL ب منتهی شد. تفکرنا » Tps «4را از نقد آنچه می دید بی نیازدید. همین روح نقادی و تمایل او به بهبود مستمر به 

کیفیت در  نیز حاصل فرایند نگاه مدرن یعنی: نقد با هدف تکامل  Lean production وتولید ناب   Lean  Organzationسازمان ناب 

ه که می دانیم فقدان نیزهمین تالش مستمر به سوی بهبود را شاهدیم. همانگون ISOتنوع سری های استانداردی درتولید و خلق کیفیت است.

و صول و مبانی اگانه به عنوان  8اصول کیفیت  ISO 9000-پی گیر کمیته های تخصصیبود که با تالش  QS-9001اصول یکی از نقائص 

ج کارها بود در نتایهدف به اصول نباشد. امید می رود روح نقادی و توجه به تالش مستمر با مبانی و معرفی شد تا فعالیت کیفیت فاقدواژگان 

 بتواند به توسعه ظرفیت نظام های کیفیت در ایران کمک کند.
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 در یکپارچه سازی قابلیت سازمان های صادراتیTQMنقش استانداردهای مدیریت جامع کیفیت 

 بهمن قاسمی داکدره

 استاد راهنما: دکتر مهرداد چگینی

 استاد مشاور: دکتر ابراهیم چیرانی

 چکیده:

ررنگی در پحضور  isO-9001  وEFQMدر قالب  TQMدر سالهای اخیر استانداردهای مدیریتی به ویژه  بسته های مدیریت جامع کیفیت 

قرار استاندارهای مدیریت حدود یک میلیون نهاد تجاری با است 2015نهادهای تجاری و کسب و کار داشته اند . مطابق آمارهای موجود در سال 

 نترل کنند.کشکل پویا  مر پایش و بهدر تالش بوده اند تا دو هدف اثربخشی و کارآیی را بااستفاده از اصل بهبود مست ISO) )جامع کیفیت

ال حاضر معتبرترین ابزار مدیریت حتوسط سازمان بین المللی استاندارد منتشر شد در  1987که اولین بار در سال  ISO-9000استاندارد 

در   ازجمله نایعرخی صبر جامع کیفیت در جهان است و دریافت گواهینامه آن به اعتبار سازمان نزد مشتری ، ذینعان و جامعه می افزاید. د

 است. TQMاستقرار صنعت خودرو 

ابلیت نهادهای برق ISO-9001از طریق استقرار  TQMمروری سیستماتیک نقلی جهت بررسی تاثیر   Review paperمقاله حاضر در قالب

 دارد. صادراتی  تجاری

ارتقاء قابلیت  ازمان و درسمی تواند به حفظ قابلیت در سطح  TQMاستقرار ، اگر قابلیت را توانایی تحقق اهداف راهبردی در سازمان بدانیم 

 داف کمک کند.های فردی اعضای سازملن در تحقق اهدپارتمانهای سازمانها و ارتقا، قابلیت 

 کلید واژه ها:

TQM –   ستمرمبهبود  –قابلیت تخصصی  -بلیت پویا قا-مدیریت جامع کیفیت 

 

 مقدمه:

ت تخصصی شامل قابلی ازاریابیبازار ، شامل:  تمایز، تمرکز و رهبری هزینه ، تاثیر مثبت و معنی دار ی برقابلیت های ب –استراتژیهای محصول 

در  TQMقش نخواهد شد ،  شگاه چمران( . آنچه در این مقاله مروراستادیار دان-شده بازاریابی و قابلیت معماری بازاریابی دارد)بهمن حاجی پور

 برسازمان TQMأثیر ت، با استفاده از منابع داخلی و خارجی   Review paperاست.دراین  صادراتیلیت ها در سازمان های یکپارچه سازی قاب

 مورد بحث قرار گرفته است. و سپس بر یکپارچه سازی قابلیت شرکت های صادراتی
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 و یکپارچه سازی قابلیتTQMارتباط بین 

TQM متعارف در رهایاحتماال مهمترین رویکردی است که نهادهای تجاری جهت بهبود کاال و خدمات به کار می گیرند تا معیا 

یفیت ککننده از  ر مصرفکسب و کار را بهبود دهند. معیارهایی نظیر افزایش سود ،افزایش سهم بازار و کاهش هزینه ها . اما تصو

ات پس یغات و خدم، تبل ز جمله دوام و عملکرد محدود نمی شود بلکه این تصور به قیمت کاالتنها به ارزیابی ویژگی های محصول ا

ابلیت های بازاریابی قو یکپارچه سازی  قابلیت ها به ویژه  TQMاز فروش نیز بستگی دارد. مقاله حاضر در تالش است رابطه بین 

 را نشان دهد.صادراتی 

ند فیتی است که می توانظام روابط بین کارکنان و استفاده از ابزارهای کی TQM ابعاد  نتایج مطالعات نشان می دهد که مهمترین

 به شکل سیستماتیک قابلیت های سازمان را به سوی عملکرد مطلوب هدایت کند.

بلیت کرد، ترکیب،قابعد دیگر شامل : عمل 7کیفیت ، مطابق درک جدید از این مفهوم .عالوه بر ویژگی های ذاتی محصول دارای 

 (Garvin1988اتکا ، دوام ، زیبایی، تعمیر پذیری و مطابقت است )

  TQM( بر این عقیده بوده اند که  Ishikawa1985(و پژوهشگرانی چون ایشی کاوا )crosby1987نویسندگانی همچون )

ایش نها به افزنه ت سیستم بهترین رویکرد جهت مدیریت کیفیت مطابق مفاهیم جدید است.آنها بر این عقیده اند که استقرار این

 کیفیت بلکه به کاهش هزینه ها منتهی خواهد شد.

ست ا( نشان داده 1998ه ) ( و انستیتو ملی استانداردها و فناوری ایاالت متحد1991مطالعات انجام شده در بنیاد کیفیت آمریکا ) 

 وجود  دارد . رابطه مثبت و عملکرد شرکت  TQMکه بین 

  TQMگانه  7بعاد اانجام شد که در آن  توسط مارتینز لورنته و همکاران TQM لی پیرامون ابعاد مختلف بحث مفص 1998در سال 

 به شرح زیر آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح ابعاد                                                                      TQMابعاد مختلف

 مسؤلیت اولیه جهت حرکت به سوی بهبود بر عهده مدیریت ارشد است.               ارتباط بین کارکنان                         

 مشوق ها باید برمبنای گروهها شکل بگیرد نه افراد  و وزن اصلی به کیفیت داده شود.   سازمان                                                      

 سایر موضوعات شامل اهمیت دادن به آموزش و استفاده از تیم های بهبود و پیشنهاد.                                                               

 استقرار واحد کیفیت                                                                

 ضروری برای امر صنعتی و تجاری  وجود ابزارهای                                                             

 فرایند طراحی محصول                               باهماهنگی و همکاری یکپارچه دپارتمانهای مختلف طراحی محصول انجام شود.  

 اطالعات کیفیت                                        عبارت است از سیستمی از اطالعات یکپارچه در دسترس 

 محصول یت روابط با تأمین کننده                       استفاده از تعداد محدودی از تأمین کنندگان با کیفیت و همکاری با آنها در تیم طراحیمدیر

 ابزارهای فرآیند بهبود مستمر                       استفاده ابزارهای آماری و غیر آماری جهت فرآیند بهبود مستمر 

 استفاده از ابزار مناسب جهت طراحی محصول جدید و یا طراحی خدمات جدید                                     ابزارهای طراحی 
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ت مادتبلیغات ، خ قیمت ، ،او از  ویژگی های ظاهری  ویژگی های محصول از سوی مشتری و تفسیر  درک  کیفیت  نتیجه ارزیابی

 است پس از فروش و کشور مبدا

مدیریت    از مدرسه Frank Dewhurstاسپانیا به همراه  Murciaمارتنیز لورنته  از دپارتمان اقتصاد دانشگاه  .

،  TQMمدیریت جامع کیفیت،  ز دانشگاه  اسپانیا ارتباط بینا Allejandrino Gallego-Rodriguezمنچسترانگلستان  و 

رار قورد بررسی طلوب را ممدر اثر استقرار این مدیریت ،در تحقق  عملکرد   یکپارچگی  قابلیت های  ایجاد شده   تاثیر ناشی ازو 

ند بر سه ویژگی  قابل توجه بر یکپارچگی قابلیت ها   به شکل  نظام م  TQMداد ه اند  که تاثیر استقرار   داده اند . آنان نشان 

انتخاب .اهد شد خو  ملکرد مطلوب در نهاد تجاریخدمات مطلوب و تبلیغات تاثیر داشته و موجب ع، مشتری یعنی قیمت مطلوب 

 سه ویژگی سه مفهومی هستند که در ادبیات بازاریابی بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند .این 

ان، در سه دهندگ در مطالعاتی که اخیرا با هدف کشف این ارتباط انجام گرفت ، درک از کیفیت محصول  یا خدمت  نزد پاسخ 

 و  TQMین  بتباط ار ینموافق  دسته بندی موافق، موافق در برخی شرایط و  مخالف آمده است .این  مطالعات  نشان میدهد که

ات به عنوان کیفیت و درک  از تبلیغ  TQMمورد مخالف ارتباط بین 1و مورد   9شرایط  در برخی ین یک مورد ، موافقتبلیغات 

 بوده است.
 دمخالف بوده ایم.مور 3 و شاهد مورد موافق در برخی شرایط 4موافق ، مورد 11شاهد ، ما درباره درک قیمت به عنوان کیفیت 

 .شرایط ، بوده ایم  مورد موافق در برخیمخالف و یک مورد  4به عنوان کیفیت ، شاهددرباره درک خدمات 
 نتیجه پژوهش آنها به شرح زیر صورت بندی شده است :

معیارهای عملکرد کسب و  و )، آمیخته بازاریابی ) قابلیت های بازاریابی  TQMکردند:   برسی پدیده را 3ر ابطهمطالعات این گروه

ان،سازمان روابط کارکن شامل  : TQMبعد 6آزمایش قرار داد تا رابطه بین    کار . این مطالعات مدلی را پدید آورد و آن رامورد

ه  تغیر آمیختما باسه ر،فرآیند طراحی محصول ،اطالعات کیفیت ، ارتباط با تامین کننده ، فرایند ابزارها و ابزارهای طراحی  

هم مل و رشد سیابی کاص  : عملکرد مطلوب بازارسه شاخ و همچنین با:  قیمت ، تبلیغات و خدمات پس از فروش  بازاریابی  شامل

یل ارتباط و تحل بازار ، کاهش قیمت واحد محصول و افزایش سود عملیاتی را تعیین کند.  این رابطه با استفاده از تجزیه

سازی فعالیت کپارچه یو   TQMمورد آزمایش قرار گرفت  .این مطالعه اولین  تالش برای درک ارتباط بین استقرار  غیرپارامتریک

کار بوده  لکرد کسب وهای عمها و قابلیت های  متغیرهای بازاریابی شامل : قابلیت بازاریابی  ، قابلیت معماری بازاریابی و معیار

س از دهی خدمات پان  در سازمانقابلیت سازمان  در تبلیغات وقابلیت  سازم ، گذاریاست . در رابطه با قابلیت سازمان در قیمت

تفاده می ازاریابی اسبها از این  قابلیت ها  به شکل یکپارچه و به عنوان بخشی از استراتژی یج نشان می دهند که  سازمانفروش نتا

ه نه ن می دهد کوب نشاکنند  .  تجزیه و تحلیل ارتباط  این سه قابلیت  با رشد بازار به عنوان یکی از شاخص های عملکرد مطل

رشد سهم   ات گذاری  بیت قیمات تاثیر مثبت  بر رشد بازار دارد بلکه دیگر قابلیت سازمان یعنی قابلتنها قابلیت سازمان  در تبلیغ

 بازار به عنوان شاخص عملکرد مطلوب سازمان  رابطه دارد

م بازار دارد.ضمن اینکه ارتباط معنی دار  و مثبت با رشد سه  TQMروابط کارکنان به عنوان ابزارهای طراحی و اجرای فرآیندهای 

 کاهش هزینه هر واحد تولید در رقابت با رقبا دارد.با  این ابعاد رابطه معنی دار 
ا و  عملکرد مطلوب  ر  با یک پارچه سازی قابلیت های بازاریابی  TQMمطالعات در کشور های آسیایی نیز رابطه مثبت و معنی دار استقرار

ام شده است ، در اندونزی انج  (Petra chrisian universityمهندسی صنایع دانشگاه) دهد.   مطالعه  پژوهشی که  در دانشکدهنشان می

 ه اند.  این پژوهش  (  و همکاران انجام دادwahjvdiبررسی کرده است این  پژوهش را )  برعملکرد  را در قالب مدل پژوهشی TQMتاثیر 
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قابلیت های   گونه در یکپارچه سازیچدهد که این اصول دهد و نشان میتوضیح میTQMرا به عنوان مدل  Iso-9000اصول حاکم بر  

 و در نتیجه در عملکرد مطلوب سازمان  نقش ایفا می کند.صادر کننده  سازمان 

ی کنند . اصول بنیادی استفاده مiso-9001 واستاندارد سری های  TQM  , بسیاری از سازمان ها در سال های اخیر به شکلی گسترده از 

 فیتتراتژیک ،کییزی اسرایند ها،  طرح رمدیریت  ف  این استاندارد شامل: رهبری )تعهد مدیریت ارشد( ، مشارکت کارکنان، مشتری محوری،

 ت زنجیره تامین است.و تحلیل اطالعات،  بهبود مستمر،  فرایند محوری،  سیستم  محوری و مدیری  تجزیه

 ست.جایزه کیفی مالکولم بالدریج در آمریکا از جمله دیگر سیستم های جامع کیفیت با استانداردهای مدیریتی مستقل ا

  EFQM  ژی، استراتو  ست،  سیا افراد  رهبری،بنیادین :  اصل یا بنیاد اروپایی کیفیت ، دیگر سیستم مدیریتی جامع کیفیت است که برپنج

یدی کل  ملکردهایتیجه جامعه و عو منابع و چهار شاخص نتیجه شامل : نتیجه فعالیت کارکنان ، نتیجه مشتریان ،  ن  فرآیندها مشارکت ،

 اثربخش است.اجرای نحوه اجرا و نکته مهم اما عالوه بر استقرار سیستم جامع کیفیت   است.

یشه در ر  ارد که این خوددمدیریت جامع کیفیت ریشه در فرهنگ سازمانی  ثر بخش ااجرای  دهد که یونگ و همکاران نشان می  مطالعات

ی و ین، کره جنوبچدر  یا از جملهمدیریت کیفیت در کشورهای جنوب شرقی آس  فرهنگ  ملی دارد.  بنابراین مطالعات نشان داد  که اثربخشی

 تایوان متفاوت است.

به نوعی   نیازمند تغییر ارزش ها در  سازمان است.  TQMدهد که   استقرار موفقیت آمیز مینشان   TQMنکته مهم دیگر مطالعات مرتبط با

واهد بود) لکرد مطلوب نخقادر به یکپارچه سازی قابلیت هاودر نهایت نتایج عم  هماهنگ شوند.  در غیر این صورت   TQMهایکه با ارزش

LAGRASEN 2003)  

ح به شرلکرد سازمان سازمانی و عم و تاثیرآن بر قابلیت یکپارچه  سازی قابلیت  TQMربخشی اجرایبه اث   petraمدل پیشنهادی دانشگاه 

 زیر می نگرد:

نان، ارتباط ها، مدیریت کارکبر مشتری مدیریت فرایند  مورد مطالعه قرارمی گیرد، رهبری، تمرکز  اصل مدیریت کیفیت 8در این مدل   -الف
 تامین کنندگان ، تجزیه  و تحلیل اطالعات  برنامه ریزی استراتژیک و بهبود مستمر.  با

 در این مدل دو عامل واسطه  شامل: فرهنگ سازمانی و ویژگی های رقابتی محصول  دخالت داده می شوند.   -ب

اصله قدرت ، فردگرایی، فنظر گرفته شده است. بعد  در 5شامل   ( hofestedدر این مدل فرهنگ سازمانی نیز بر اساس تئوری هافستد )  -ج

 گیری بلندمدت.قطعیت  و جهت  شاخص پرهیزاز مردانگی ،شاخص 

 است.در سازمان صادر کننده  عملکرد مطلوب کسب و کار منوط به موفقیت در عملکرد مالی و عملکرد فروش   -د

 

 به شرح زیر به دست آمده است: یج مطالعاتنتا

 و اجرای آن رابطه مستقیم و معنی دار با عملکرد کسب و کارها دارد.  TQMاستقرار  -1

 امع کیفیت و عملکرد مطلوب کسب و کار دارد .میان مدیریت ج  فرهنگ سازمانی نقش واسطه ای -2
 مدیریت جامع کیفیت  و عملکرد مطلوب کسب وکار دارد.  ویژگی های رقابتی محصول نقش واسطه ای بین    -3
 دارد. بر  یکپارچگی قابلیت ها و در نتیجه عملکرد مطلوب کسب و کار تاثیر مثبت  TQMاستقرار -4
 

ن وسان در میانوبی در پجآسیا با همکاری دپارتمان مهندسی صنایع دانشگاه ملی کره در از مطالعات انجام شده در خاورمیانه و  دیگر  یکی

 انجام شده است. نتایج  مطالعه به شرح زیر بوده است  Iso-90001شرکت دارای گواهینامه  136

یریت منابع انسانی و مد  محوری، بهبود مستمر:شامل،  مشتری  TQMتحت تاثیر اصول  رضایت مشتریان به شکل مثبت و مستقیم   -الف
 است.

 مدیریت منابع انسانی است. وشامل رهبری   TQMنوآوری سازمانی تحت تاثیر اصول  -ب
 شکل مثبت بر آن تاثیر دارد.به و تاثیرغیر مستقیم بر رضایت مشتری   TQMرهبری اصل   -ج
 ود.بت منتهی شورقا  ود عملکرد داخلیآن با نتایج و عملکرد مطلوب می تواند به بهب  در سازمان و آگاهی از ارتباط اصول  TQMوجود -د
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 منتهی ر نتیجه بهبود عملکرد سازمان به  یکپارچه سازی قابلیت های  سازمانی و د  TQMدهد که استقرار نتیجه نهایی مطالعه نشان می

ی در خارج مزیت رقابت اخل و ارتقاءنکته مهم اینکه  آگاهی کارکنان از این  ارتباط می تواند  به تالش بیشتر در بهبود مستمر در د . شودمی

  منتهی شود.

 ر برابر هنداکستان دصنایع نساجی پ صادراتی در با هدف کمک به افزایش سطح رقابت پذیریتی ور کشور پاکستان مطالعادر دانشگاه اله  

 که نتیجه به شرح زیر استصنعت نساجی کمک کند شده   تواند به  بهبود وضعیت کنونی بهمی  TQMبا این فرضیه که آیا استقرار   وچین

 :بوده است
 ر قالبپاکستانی  د صادراتی  هنگ مشتری محوری برای کسب و کارهایجهانی رقابت ، توسعه  فر  با توجه به وضعیتTQM  

 یک  ضرورت است.

 استقرارTQM  ی گیرند که ده قرار ماطمینان خواهد داد که منابع به شکلی موثر و کارآمد تنها جهت تولید محصوالتی مورد استفا

 مورد خواست مشتری است.

  قبل از هر چیز تعهد مدیریت ارشد سازمان بهTQM   و درک و اعتقاد او به فلسفه  و به نقشTQM  رچه سازی قابلیت در یک پا
 های تجاری و در نتیجه عملکرد مطلوب، ضروریست.

 کنند و در آنهاکه در سطح ملی و بین المللی فعالیت می صادر کننده در پاکستان هاینگاهی به تجربه شرکت TQMشکلی   به

اده قرار ورد استفکیفیت  اگر به شکل دقیق و صحیح مع موفقیت آمیز  اجرا شده است حکایت از آن دارد که فرهنگ مدیریت جام

 شود.رضایت مشتری و  رضایت کارکنان  به موفقیت منتهی می  های مالی ،بگیرد ، درتمامی زمینه

 TQMکند.بازار پررقابت کنونی فراهم می مزیت رقابتی درازمدت و پایدار برای سازمان در 
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  MSA  ، SPC  ،SQFE   :مفاهیم کاربرد آمار در سیستم مدیریت کیفیت با نگاهی به

 محمدرضا رضایی پور

 مقدمه:

، اقدام ، طرح ریزی  یا PDCAچرخه بهبود مستمر و تفکر مبتنی بر ارزیابی ریسک استوار است . چرخه : سیستم مدیریت کیفیت بر دو پایه 

ان و رایند، سازمفابلیت قارزیابی و بهبود همراه با نگاهی پیش بینانه به ریسک هایی که فرآیندهای اجرایی را تهدید می کنند به افزایش 

 محصول منتهی می شود.

تحت  spcو  SQFE ،MSAب تکنیک های کنترل مربوط می شود و محصول ، ابزار و فرآیند را در قالو ارزیابی بخش مهمی از این چرخه به 

 پایش و کنترل قرار میدهد.

- SQFE .ممیزهای محصول نهایی ، به شکلی مستمر کیفیت محصول را پایش میکند 

- MSA.ممیزی ابزارهای اندازه گیری به شکلی مستمر کیفیت سیستم اندازه گیری را پایش میکند ، 

- SPC میکند. به شکلی مستمر کیفیت قطعات و فرآیند را پایشاست و  دی ، ممیزی و کنترل دائم فرایند ها وقطعات تولی 

دیریت کیفیت مطرح می شوند. مستندات سیستم م ISO-9001استاندارد  ذیل سیستم مدیریت کیفیت و درجهت تحققاین تکنیک ها در 

 دستورالعمل ها است. ش های اجرایی وشامل:  نظام نامه کیفیت ، رو

 به شکل خالصه آمده است. SQFE  | ،MSA  ،SPCاین مقاله سه تکنیک در 
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  MSAتجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری 

ل ، ن محصوخروجی آ مبدأ اصلی تصمیم گیری ها در ساخت و تولید و موجب تداوم فعالیت هایی است که، داده های حاصل از اندازه گیری 

حلیل سیستم تاهمیت  درک ما از فرآیند تولید به داده های حاصل از اندازه گیری وابسته است و این خودقطعه یا خدمت به مشتری است. 

 دهد.اندازه گیری و ابزارهای مورد استفاده در فرآیند اندازه گیری را نشان می 

 (عبارت است از:1963اندازه گیری طبق تعریف آیزنهارت )

 

 موارد مشخص به منظور تبیین روابط بین ویژگی های خاصتخصیص عدد به                    

 

در نظر  قدار اندازهنوان مبنابراین فرآیندهای نخصیص و هر عدد به عنوان فرآیند اندازه گیری تعریف می شود و مقدار تخصیص داده شده به ع

 داده( است.گرفته می شود. لذا فرآیند اندازه گیری یک فرآیند تولیدی است که خروجی آن عدد ) 

پائین و غیرقابل  ورت داده هااین ص اگرداده ها و اعداد خروجی در فرآیند اندازه گیری به اندازه واقعی نزدیک باشد ، کیفیت داده ها باال و درغیر

ازه گیری و سیستم اند شور پایاعتماد است.داده های بدون کیفیت نمی توانند درک مناسبی از فرآیند تولید دراختیار قراردهند بنابراین به منظ

 حصول اطمینان از داده های خروجی آن به مطالعه تحلیلی ) آنالیتیک( نیازداریم.

رین  ز جمله مهمتاطالعه مطالعه تحلیلی ، مطالعه ای است که به شناسایی علت هایی می پردازد که برروی فرآیندها تاثیر می گذارند.این م

 چراکه به بهترین نحوی به درک بهتر فرآیند کمک می کند. کاربردهای داده های اندازه گیری هستند

ی رود میری به کار ندازه گافرآیند تحلیل سیستم اندازه گیری برخی مفاهیم ،اصول و ابزاری که در تجزیه وتحلیل سیستم به منظور آشنایی با 

 توضیح داده شده است.

 MEASURMENT SYSTEM ANALYSISسیستم اندازه گیری  - 1

استفاده قرار  ه گیری موردرد اندازک عددبه ......... موتخصیص ی.وسایر ابزار ،نرم افزارها و نفراتی که برای سنجه ها  عملیات ،روش ها ، مجموعه

 می گیرد.

  Gageسنجه  – 2

 .هروسیله ای که برای دست یابی به اندازه ها مورد استفاده قرار می گیرد

 Reference value مقدار مرجع  – 3

 عبارت است از ارزش پذیرفته شده برای یک محصول یا کاالی ساخته شده 

  True valueمقدار واقعی  – 4

 ناشناخته است.قدار حقیقی از یک محصول که معموال م

  discrimination-resolution-readabilityتبعیض، ریزنگری و قابلیت خواندن  – 5
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 Biasگرایش  – 6

 اختالف بین میانگین اندازه گیری انجام شده با مقدار مرجع گرایش 

  stabilityثبات    – 7

 تغییرات گرایش در طول زمان تحت کنترل آماری بوده آنرا اثبات کردند.

 precisionدقت  – 8

 عبارت است از نزدیک بودن مقادیر اندازه گیری در زمان تکرار اندازه گیری قطعه واحد.

9 –j Accuracy مقادیر اندازه گیری دربازه تعریف شده یک قطعه واحد داشتنعبارت است از قرارداد 

 repeatabilityتکرار پذیری  – 10

ای هاصله داده ف ی کهعبارت است از خروجی یک فرآیند اندازه گیری در یک قطعه واحد ، با یک ابزار واحد توسط یک فرد به شکل

 باشد.ه مطلوب و هدف ازخوانده شده درب

 reproducibilityتجدید پذیری  – 11

کلی که فاصله داده یک ابزار واحد به ش واحد با وسط دو یا چند نفردریک قطعهعبارت است از خروجی یک فرآیند اندازه گیری ت

 های خوانده شده دربازه مطلوب وهدف باشد.

ی بل تلفن لتر شوآرت در آزمایشگاههااووسط ت 1920در دهه   spc: کنترل کیفیت آماری (spcکنترل فرآیندهای آماری )

 اولین نمودار کنترل را ترسیم کرد. 1924یکاپایه گذاری شد.. ام در می آمر

اثربخش و  اربردیکاستفاده از تکنیک های آماری به عنوان سنجه  در فرآیند تولید محصول از جمله روشهایی است که  هامروز

مورد  سیله مدیرانوحل مسائل فرآیندی و تصمیم گیری به ا ابزارهای کنترلی است که با هدف مجموعه ای از spcگسترده دارد و 

اره تو ، دیاگرام علت ، جدول پ  cheek sheet.امل : هیستوگرام ، برگه بازرسیابزار اصلی ش 7شامل   spcاستفاده قرار می گیرد .

 است.  X و Rترلی جداول کن وپراکنش و دیاگرام تمرکز نقص ام معلول ، دیاگر -

تنی  بر مشخصه   رایج ترین ابزار کنترل فرآیند است.این گرافیک می تواند مب spcدرمیان این ابزارها جدول کنترل آماری 

 محصول ویا متغیرها باشد.

 ت.ذیرش اسپحد پایین  lcl، حد باالی  پذیرش و ucl،خط مرکزی یا میانگین داده ها ، clخط موازی  3چارت کنترل شامل 
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 spcلزوم کنترل کیفیت و استفاده از 

نجام شده اط یک فرد محصول و انجام کار توس حتی اگرساخت . نداردحصول یا دو کارکامال مشابه  وجود در جهان اطراف ما دو م

ست روش اا شده پیدباشد این اختالف ممکن است ناشی ازعوامل متعدد باشدکه مؤثرترین راهی که تاکنون برای کنترل کیفیت 

 های آماری است.

 

ید هرگاه تول ند لذاکنترل کیفیت محصوالتی که به صورت انبوه تولید می شوند مؤثر هست وش های آماری کنترل کیفیت اغلب درر

 تکراری باشد ، روش های آماری کنترل کیفیت بیشترین استفاده را پیدا می کند

 در آدیت محصول : SQFEروش 

مشاهده شد. درصورتی که نظام  MSAفرآیند اندازه گیری  – 2فرآیند تولید  -1موضوع  نحوه پایش و ارزیابی دوبحث گذشته در 

 جامع کیفیت را پایش وارزیابی همه جانبه سازمان جهت تحقق رضایت مشتری بدانم ارزیابی و پایش محصول با استفاده از روش

SQFE .  یکی  از عناصر مهمTQM  خواهد بود .روشSQFE نظور آدیت محصول ، اثربخشی تضمین کیفیت را از طریق به م

رسی و ارزیابی محصول نهایی تصدیق میکند . این روش انطباق محصول تولید شده را با مشخصه های مشتری برآزمایش تعدادی 

 .میکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به شرح زیراست. SQFEاستفاده از روش  فرآیند آدیت محصول با 

 آدیت محصول در نظام نامه کیفیتاشاره به انجام  -

 تهیه طرح آدیت -

 

 آدیت محصول عبارت است از طرح ریزی ، اجرا ، ارزیابی و مستند سازی آزمایش ها 

 ویژگی های کیفی و کمی                                 از     

 روی                                     محصوالت 

 بعد از                                تکمیل در ایستگاه تولید

 قبل از                               انتقال به مشتری 

 ادیر مبنابراساس                              مق

 توسط                               آدیتور محصول 
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 ای آدیتورریت به دستورالعمل کار بتبدیل طرح آد -

 ل می آید.دیت محصوتناوب ا نجام آدیت ، آدیتورها و افراد پی گیر اقدامات اصالحی ناشی از آ، در طرح آدیت، نام  محصول 

و ها وشرو یری مونه گمواد، اندازه نمونه ، محل نی و عملکردی و ویژگی های جزئیات دیگر از جمله ویژگی های کمی و کیف

 تجهیزات بازرسی و آزمون در طرح آدیت خواهد آمد.

 شاخص اندازه گیری کیفیت به شرح زیر اندازه گیری می شود. 5در آدیت محصول 

1 – DUM   .که نقاط متوسط دمریت برای هر محصول است 

2 – NNQ ویژگی هایی است که عیب یا نقص روی آنها اثر گذاشته است. یا سطح عدم کیفیت یا تعداد 

3 – CAQ ......... یا ضریب تناسب کیفیت که  برای مشخصه های قابل اندازه گیری استفاده میشود 

4 – NAQ   یا سطح تناسب کیفیت کهCAQ.و پراکندگی ویژگی های کنترل شده را ممکن میکند 

 است.  DUMو مکمل شاخص های  NAQو  NNQسطح کیفیت تحویل محصول و حاصل جمع  – 5

 مشخص می شود. NQLو سطح کیفیت تحویل شده  DUMمیانگین دمریت مجموعه کیفیت یک محصول براساس 

 

 عبارت است از : DUMروش محاسبه 

)55n×55)+(15n×15)+(5n×5)+(3n×3DR=( 

Dmr= 
𝐷𝑟

𝑛
                                                        Dum=∑ 𝐷𝑚𝑟 

n            3   : تعداد نمونهn : 5                         3تعدا عیوب با سطح نقطهn:      وغیره  5قطه تعداد عیوب با سطح ن 

Dr   مجموعه دمریت های یک ویژگی : 

- NNQ    خواهد بود. 0000-9999و بین دو عدد 3تا 55سطوح نقص از  به ترتیبشامل چهار عدد 

ر سطح د و تعداد  عدد 1تعداد  5در نقص ،  2تعداد  5 ، در سطح نقص 3تعداد  55یعنی در سطح نقص   =3215NNQ به عنوان مثال 

 .عدد در نمونه برداشته شده  5عبارتست از 3نقص

- CAQ :  را نشان می دهد و در فرمول زیر حداکثر عدد حاصله  این شاخص پراکنش در محدوده تلرانسCAQ .است 

  Minمشاهده شدن –نقطه هدف  -

 

 

 

حد مجاز

2
 

 مشاهده شده max –نقطه هدف 

حد مجاز

2
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- NAQ  عبارت است حداکثر عدد حاصل ازCAQ  در فرآیند آدیت محصول 

 

 

- NQL  عبارت است از حاصل جمعNNQ  ،NAQ  
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  ،چالش ها ونتایج PBM ) (ارزیابی عملکرد کارکنان نظام
  محمدرضا رضایی پور

 :مقدمه 

انی به ز منابع انسفاده ابرنامه های راهبردی  بااین فرض طراحی می شوند که در آن ساختار سازمانی وظیفه تحقق اهداف  راهبردی را بااست

ل رد تاباکنترمی دا نآو تفکر مبتنی برریسک مارا بر  دمینگاصلی نظام مدیریت کیفیت  :چرخه  دداشت  .از سوی دیگر دو ستوننه خواهدعه

 .ی زمینه بهبود مستمر را فراهم کنیمعامل تولید ، ازجمله نیروی انسان 5رت دائمی بر و نظا

نیروی انسانی  فرآیند از جمله رایج ترین مدل های موفق در ارزیابی BSCو   PBMمدلهای تجربه شده حوزه ارزیابی کارکنان شامل دو مدل  

میکند  نسانی مواجهاان منابع ته ارزیابی را باچالش های منتهی به محافظه کاری مدیردر جوامع توسعه نیافبه ویژه این ارزیابی ها  هستند اما

 .دراین مقاله به برخی از جنبه های اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و چالش های آن می پردازیم.

چرخه -کیفیت  نظام مدیریت–مدل ارزیابی عملکرد کارکنان  – (Bsc)رویکرد کارت متوازن –کلمات کلیدی : مدیریت برمبنای عملکرد 

  دمینگ

 TQMساختار سیستمی 

 های مرتبط است.  ISO –FDISوسایر   ISO – 9001 -2015در این مقاله منظور از ساختار سیستمی ، سیستم مدیریت کیفیت 

 یری مبتنی برتصمیم گ،ت کارکنان ، بهبود مستمر اصل ، مشتری محوری ، رهبری ، فرآیند گرایی ، مشارک 7سیستم مدیریت کیفیت بر

رخه دمینگ رایی و چگچرخه دمینگ و تفکر مبتنی برریسک استوار است و اجماال دو موضوع فرآیند و دو پایه  ات شواهد ، مدیریت ارتباط

(PDCA .بنیان بحث حاضر راتشکیل میدهد)اجرا ،بررسی، اقدام، 

 

 نگاه سیستمی ، رویکرد فرآیندی 

 این میانگذشته و به ویژه دهه شصت میالدی  است و درده ص اندیشه ورزی حاصل  ه سیستمی ، نگرش سیستمی ، تفکر سیستمینگا

یه ه کلن است کنقش برجسته ای در ارائه تئوری عمومی سیستم ها داشته است به شکل خالصه تفکر سیستمی برآتالنفی رلودویک فون ب

تفکر  ی دارد. وروداعنصر ورودی ،خروجی ، اجرا ونظام بازخورد است.ودراین میان  مدل ذهنی جایگاه ویژه  4 دانسته های  بشر ی حاصل

در قالب   از آن ما انتفاعو بوده است  حاصل همین جریان فکری، درک سازمان به عنوان یک سیستم  ت  ویسیستمی  به حوزه سازمان ومدیر

بهره گیری از  عنصر متکی است . یکی از مهمترین دستاورد های سیستم مدیریت کیفیت 4  نیسیستم مدیریت کیفیت نیز کماکان بر هم

 حفظ کیفیت در سازمان است.ومفهوم سیستم در طراحی نیازهای سازمان 

له کر شاعنص5ر مطابق اصول حاکم برسیستم مدیریت کیفیت ، سازمان ملزم به رعایت خواسته مشتری است و به همین منظور پایش مستم

طابق تطمینان از اروش ها و نظام مدیریت با هدف حصول ، نیروی انسانی ، ماشین وتجهیزات ، مواداولیه یعنی تولید محصول  و خدمت 

ایی و روش های  اجر، مستند نظام نامه کیفیت 3مل اخواسته مشتری  ضروری است .سیستم مدیریت کیفیت شبا خروجی سازمان 

ف اهت تحقق اهدرد و جیابی عملکرد کارکنان امری چند مقوله ای است که از نظام  نامه عملیاتی ریشه میگیدستورالعمل هاست و نظام ارز

 و دستورالعمل پیوند می خورد .نظام نامه با روش اجرا 

 وند.شخروجی )فرآیند( خالصه می  –اجرا  –در روش اجرایی ، اجزاء عملیات سازمان به شکلی نظام مند در سه جزء ورودی 
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یافت ن مهم از درست و ایمرتبط و سپردن خروجی فرآیند به فرآیند بعدی ا انجام عملیات و خروجی فرآیند قبل یافتاحب فرآیند ملزم به درص

 خواسته مشتری به عنوان ورودی فرآیند شروع و با تحویل محصول یا خدمت به مشتری پایان می گیرد.

 

 

رار می ارزیابی قردمواخص شرای هر فرآیند تعیین و آن فرآیند صرفا بااستفاده از این به منظور پایش هر فرآیند ، شاخص ارزیابی ب

 گیرد.

ی رحله پایانمی آید ورودی اصلی نظام ارزیابی عملکرد است. آنچه در ذیل م انتایج حاصل از فرآیند ارزیابی فرایند ه -

 سیستم مدیریت  کیفیت در خصوص ارزیابی منابع انسانی است.

 ه پیش بینیکتی است ه پرداختی و یاتسهیالکارکنان در قالب وجود شیئز اهمیت است نظام انگیزاین ارزیابی حاآنچه در  -

 ساالنه انجام خواهد شد.آن در بودجه 

 فرآیند ارزیابی نیروی انسانی به شرح زیرخواهد بود.

 تعیین شاخص ارزیابی فرآیند  -

 (o)                     دریافت نتایج ارزیابی سازمان                    -

 (Dدریافت نتایج ارزیابی دپارتمان                                     ) -

 (Pدریافت نتایج ارزیابی فرد                                            ) -

 نتیجه به عنوان عملکرد فرد مرتبط با دپارتمان و سازمان  3ضرب 

PBM=P×D×O 
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 ارزیابی عملکرد کارکنان ،دپارتمان ،سازمانفرم 

O :  شاخص های سازمانی 

امتیاز ضریب  نام شاخص ردیف

 شاخص

وضعیت کنونی  حد صفر حدقابل قبول

 امتیاز هرردیف

مطابق  90باالتر از  15 رضایت مشتری 1

 پرسش نامه

  80کمتراز

مطابق  75باالتر از  10 رضایت کارکنان 2

 پرسش نامه

  60کمتراز 

در رتبه  8 0باالتر از  15 مسؤلیت اجتماعی 3

 بندی

  50کمتراز 

 35سود ساالنه باالتر از  15 پایداری سازمانی /سود آوری ساالنه 4

 درصد

  25کمتراز

برنامه  4اجرای حداقل  10 تحقق بهبود مستمر 5

CI 

 2کمتراز 

 CIبرنامه 

 

در  رعایت الزامات 20 رعایت الزامات سیستم مدیریت کیفیت 6

 درصد 95ممیزی تا 
امتیاز 

ممیزی 

کمتر از 

75 

 

  عدم وجود   وجود برنامه راهبردی 15 وجود برنامه ریزی راهبردی 7

جمع کل   

100 

 جمع امتیاز  
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 فرم ارزیابی دپارتمان تولید محصول یا خدمت

امتیاز/ ضریب  نام شاخص ردیف 

 شاخص

 کنونی  وضعیت حدصفر  حد قابل قبول

رعایت الزامات سیستم مدیریت  1

 کیفیت مطابق ارزیابی 
  75کمتر از  درصد 95باالتر از  20

رضایت ورودی و خروجی فرآیند  2

 تولید در همکاری گروهی 
درصد  90باالتراز  15

 رضایت

  امتیاز 70کمتر از 

تحویل به موقع خروجی به  3

 فرآیند بعدی
  درصد 95از کمتر  درصد  98باالتر از  15

رعایت اصل پیش بینی و  4

 مدیریت ریسک 

 3وجود بیش از رعایت بدون توقف  10

 توقف در سال 
 

ر تیم سایبا همکاری تیمی  5

 نظام کیفیت ها ی 

 95ارزیابی همکاری در.  15

 درصد 

ارزیابی کمتر از  

 درصد 75
 

وفاداری به تحقق برنامه ها   6

 برنامه 

 90تحقق کمتر از  تحقق ... درصد 15

 درصد 
 

   70کمتر از   90باالتر از  15 ابط کارکنان وپایداری در 7

جمع کل   

100 

 جمع امتیاز  
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 ارزیابی فردی

 

امتیاز/ ضریب  نام شاخص ردیف 

 شاخص

 کنونی  وضعیت حدصفر  حد قابل قبول

همکاری گروهی مطابق  1

 ارزیابی گروهی 

  60کمتر از  80باالتر از  15

ساعت در  4کمتر از  10  نظم حضور  2

 سال 

ساعت 10بیشتراز 

 درسال
 

سش رعملکرد فردی مطابق پ 3

 HRMنامه 
کارآیی کمتراز   95کارایی باالتر از  10

 درصد70
 

   درصد70کمتراز   95باالتر از  15  رعایت اصول اخالق سازمانی  4

اجرای کمتراز   درصد 100اجرای  15  وضعیت فرآیند  5

 درصد95
 

   عدم تمایل  حضوردرکلیه آموزش ها 10  آموزش تخصصی  6

عالقمندی به توسعه  7

 نیازهای سازمان 

مشارکت در فرآیندهای  5

  توسعه 

  عدم مشارکت 

اهمیت فرد در سازمان به  8

دلیل مشارکت مطابق درجه 

 بندی 

  60کمتراز  85باالتر از  10

  درصد95کمتراز  درصد  100همکاری  CFT 15سابقه همکاری در  9

جمع کل   

100 

 جمع امتیاز  
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 ارزیابی کیفیت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 

 دکتر نسرین نورشاهی

  چکیده

 آموزش  در را همم این و دارند ای ویژه توجه  پایدار توسعه کیفیت به را خود  دربحث جهان عالی آموزش های نظام  امروزه

 دهنده  عرضه و ژوهشپ  کارآمد،  انسانی نیروی تربیت با چراکه  دهند،می قرار مدنظر  دانشگاهی  نظام مدیریت و ،پژوهش

 یم  تاکید ، راستا این در.  دارند می بر گام توسعه  در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه، عمال در جهت   تخصصی  خدمات

  ودانشگاه شد با داربرخور  پایدار توسعه  مختلف برابعاد   مبتنی های شایستگی و ها ارزش از باید کیفیت با  آموزش که شود

  هنگیفر  ، اجتماعی، اقتصادی  محیطی، زیست  منفی اثر  ب رادر به حداقل رساندنمطلو  اندازی چشم  که است دانشگاهی پایدار

 در موضوع  این ا تا  ستا ضروری ، پایدار درتوسعه عالی  آموزش نقش اهمیت پیرو اساس، این بر. دهد قرار خود اهداف  راس دررا 

هوم فتحلیلی به م -روش توصیفی ز جایگاه خود را بیابد از این رو ، در این مقاله با استفاده ازنی ایران  عالی آموزش  کیفیت  مباحث

ی وژیکلسیاسی و اکو اجتماعی، فرهنگی ،پشناسی توسعه پایدار در آموزش عالی شناسایی ابعاد مختلف آن شامل توسعه اقتصادی، 

 ه می گردد.عه پایدار با مدیریت کیفیت در نظام دانشگاهی ارائوستشود راهکارهاو چارچوب پیشنهادی جهت تلفیق پرداخته می
 

  آموزش عالی -وسعه پایدار ت -وازگان کلیدی : کیفیت 

 
 مقدمه 

 خاطر به هاانشگاهد وجود میشود تصور طرف یک از.  دارند فردی به منحصر و کلیدی نقش  پایدار توسعه فرآیند در دانشگاها 

ر دند، بلکه صادی نیسته به مهارت های  الزم است : از طرف دیگر  دانشگاها صرفا در خدمت منافع اقتآیند جامعه نیازهای  رفع

 (.1389، اسکات و گاف)هستند آفرین نقش بشری شرایط  کارهای فکری وارتقا اخالقی
پایدار  را در جامعه  سعهتو فرآیند  به بخشی مشروعیت نفش پژوهشی و  آموزشی ، علمی مرجع عنوان به دانشگاه دیگر، عبارت به 

 حصیلیت سطوح  با تواند می دانشگاه. بدانیم یافته توسعهپ انسان  را پایدار توسعه قلب  جهانی ، ملی ومحلی بر عهده دارد. اگر

 دانش  هیزجت آن حصل ما که کند تولید ها انسان در مهارت و دانش آگاهی، ،(ژنراتور)مولد دستگاه  یک همچون مختلف،

 (.1383برای توسعه پایدار خواهد بود.)قور چیان ، مورد نیازت و سوادهای  فن  به معرآموختگا
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 اه انسان سازی توانمند  ، نآ تبع وبه ،داناسازی نیست انسانی عامل اندازه  بنابراین از آنجا که نقش هیچ عاملی در توسعه پایداربه

الت ن جهت که  رساست.دراین بین ، آموزش عالی از ای ها پایدار از اهم رسالت توسعه  عظیم چرخ در تحرک ایجاد منظور به

  هتج در ای ویژه یگاهازجا دارد، عهده به را جامعه مختلف بخشهای نیاز مورد انسانی منابع  تولیدوترویج علم و آموزش و پروش

 (1385شود. )علی بیگی ،وب میمحس  پایدار توسعه به  کلیدی ابزار و است برخوردار پایدار توسعه به دستیابی
 توسعه برگیرنده در آموزش  که میکند داللاست(  2014-2005)پایدار توسعه  برای آموزش دهه در یونسکو راستا، این در 

 ندفرای که  معیاردارد  این بر تاکید و بگذارد، اشتراک به را باال سطح باکیفیت یادگیری تجربه گونه هر هایویژگی پایدار،باید

 به شرح زیر ایجاد نماید:پایدار وسعه تیادگیری باید ارزش های  -اددهیی
   همه برای اقتصادی و اجتماعی عدالت به تعهد و جهان سراسر در  انسانی وحقوق منزلت  شان به احترام 

  المللی   بین مسئولیت  تعهدبه آینده هاینسل بشر حقوق به احترام 

  زیست محیط با سازگاری و حفظ 

  (2006یونسکو،) جهانی و محلی سطح در صلح و خشونت ،عدم تحمل فرهنگ ایجاد برای وتعهد فرهنگی تنوع به احترام 

ای نیز در زمینه شایستگی های کلیدی بخش آموزش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی المللی گستردهاین موضوع بازتاب بین

 بندی طبقه زیر شرح به دسته سه در  طورکلی به شایستگی  این. شود می تعریف کیفیت، با آموزش  دارد که به عنوان بازده های

 .شوند می
  محیط با موثر  تعامل 

  دیگران با تعامل برای افراد ساختن توانمند 

  زمان توسعه و تر)سا گسترده اجتماعی بافت در خود زندگی مدیریت برای پذیری مسئولیت جهت افراد ساختن توانمند

 (2005همکاری اقتصادی ،

 عنوان به دیگر  مرکز ثقل موارد مذکور یک محیط متعالی برای تعامل انسانی از یک منظر به عنوان آموزش دهنده واز منظر

 .است گیرنده آموزش
ادین آموزش عالی در های بنی رسالت از یکی ، آن تحقق در  عالی آموزش نظام ونقش پایدار توسعه اهمیت به توجه با  بنابراین

 مدیریت و هجامع  عصر حاضر، در تلفیق توسعه پایدار در کارکردهای اصلی آن شامل آموزش، پژوهش، عرضه خدمات دانشگاهی به

 در باید  عالی آموزش منظا  در کیفیت برای هدف با تناسب مفهوم به توجه با   مهم واین( 1383، بیگی علی.)است امور سازماندهی

 به)  پایدار سعهتو ابعاد اب  رتبطام کیفیت دانشگاه مورد توجه قرار گیرد. به عبارت بهتر، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اقدام های منظ

 دانشگاهی نظام های رکردکا  کلیه در  و  گردد اعمال دانشگاه کیفیت مدیریت در باید(  دانشگاهی نظام عمده اهداف از یکی عنوان

 توسعه هب  ین ضرورتاله با تبی، ماموریت  ها و ارکان نظام  آموزش عالی  مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، این مقآن تبع به  و،

 دهد می ارائه خصوص ینا در را راهکارهایی و پردازدمی آن ابعاد شناسایی به عالی آموزش نظام کیفیت مدیریت در پایدار
 مرتبط اسناد و قبلی تحقیقات تحلیل و توصیف و بررسی جهت در  تحلیلی-توصیفی  روش و اسنادی مطالعه از ، اساس براین 

 .است شده استفاده
 عالی آموزش در کیفیت 

 اهداف و ریتمامو ، ای زمینه های موقعیت بعت که است پویا و سطحی چند بعدی، چند مفهوم یک  عالی آموزش در کیفیت  

راین است . بناب درون یک سیستم )مؤسسه ، برنامه یا رشته  آموزشی مشخص(  مرتبط   خاص استانداردهای به نیز  ای موسسه

 دانشجویان، مثال نوانع به) عالی آموزش در مختلف  ذیعفان یا مشتریان گوناگون منافع شناخت  (1کیفیت می تواند در ارتباط با)

  و( خصوصیات 3داد ها و غیر ،)هداف،دروندادها، فرآیندها،برونا و ها ماموریت:  آن مراجع(2)،(دولت جامعه، کار، بازار ، ها دانشگاه

  جمله آن از که  اشدب  داشته مختلفی معانی  عالی، آموزش توسعه در تاریخی دوره  ( 4ویژگی های ارزیابی ارزش جهانی علمی و )
 (2004سینو وهمکاران ،ا بهبود است. )والی ارتقا عنوان به کیفیت و  هدف برای تناسب عنوان به  ،کیفیت تعالی عنوان به کیفیت
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( الف زیر های التح  از یکی با موجود وضعیت تطابق میزان را کیفیت نیز   عالی آموزش در کیفیت  تضمین المللی بین شبکه  

 (.1387، بازرگان از نل به)داندمی انتظارات و فهد ، رسالت( ب ، شده تعیین پیش از استانداردهای
 سولمون) است مطلوب جنتای آوردن دست به توانایی با مترادف  آموزشی نظام  هر کیفیت  ستا، بنا بر تعریف سولمونرا همین در 

 -1: از عبارتند که دنمو ترسیم  توان می عالی آموزش در  کیفیت برای را دیدگاه  نیزپنج( 1993) گرین و نظرهاروی واز(1985،

 و مدیمح)  تغییر دیدگاه-5، پول برای ارزش دیدگاه -4هداف،ا با تناسب  دیدگاه-3یی ،گرا کمال دیدگاه   -2 استثنایی یدگاهد

 (.1384همکاران،
ی ش عالی بستگها و اهداف بنیادی ما در آموزبنابراین، وی با استناد به تعاریف مذکور ، چنین استدالل کرد که کیفیت ارزش

( 1996ست)بارنت ،به رسالت آموزش عالی داشته باشد ، امکانپذیر نی  متصل معیاری و  محک  اینکه بدون  آن تحقق و  دارد

 کیفیت حوزه این و دهش اشاره اهداف بودن متناسب و هدف برای تناسب مفاهیم به تعاریف اکثر در که  شودهمچنین  مشاهده می

 .است غالب تعریف عالی، آموزش
 آموزش لکهب است، دانش اندوختن برای فقط  ادن افراد نهد آموزش دانشگاه هدف که بپذیریم  نیومن گفته به اگر حال 

 نانجیری) شود هگرفت خدمت به زندگی های جنبه همه  دادن قرار پوشش تحت دانشجویان دیدگاه گسترش برای  باید  دانشگاهی

ارچوب کیفیت در هچ اساس، وبراین شود می پدیدار  دانشگاهی نظام در پایدار توسعه به توجه اهمیت که  اینجاست ،( 2012،

 یجادا چگونگی  دانش، ردکارب چگونگی عالقه، مورد  درموضوع آموزیدانش  آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در قالب دانش عمیق

  ، جهانی متقابل  یوابستگ و قدرت پویای تغییرات، افتادن اتفاق چگونگی  ، دیگران درباره فکرکردن   چگونه خوب، زندگی یک

 (2009ارتین وهمکاران ،م)شودمی تعریف
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 سرمایه فکری

هندس محمدهادی افشاریم -نویسندگان: دکتر فتانه هاشم سمیعی  

رای کشورها بارزش  سرمایه فکری، موضوعی جدیدی است که در چند سال اخیر در سطح جهانی بیان شده است. اما از آن جایی که منبعی پر

 ست. اشورها و سازمان ها به حساب می آید، میزان رشد و توسعه ی آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی ک

. از طرح شده استمآفرینی نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع شرکت ها و سرمایه ای کلیدی در رشد کاراز سوی دیگر، این منبع 

با حرکت به  وشده   این رو، ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه ی فکری، به الزامی جدی در سطح کالن ملی  و در عرصه ی کسب و کار تبدیل

العات دی مبتنی اطاقتصا پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده است؛ به گونه ای که می توان شاهد پدیداری سوی اقتصاد دانش پایه موجب تغییر

ی ابعاد عریف و بررسه به تو دانش بود، که اساس و بنیان آن بر پایه سرمایه فکری استوار است. لذا به جهت اهمیت این موضوع، در این نوشت

 این مفهوم می پردازیم. 

 کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتریواژگان 

 

 

 (Intellectual capital) سرمایه فکری

ه معتقد بود و نه فقط مطرح شد، وی به عملکرد هوشمندان 1969و در سال  "جان کنت گالبریت "اصطالح سرمایه فکری برای اولین بار توسط 

ت آن در ان آغاز تحقیقا(. گرچه تعریف پذیرفته شده  عمومی ای برای سرمایه فکری وجود ندارد، از زم2006هوش و نیروی عقالنی) اسوارت، 

امشهودی که شامل دارایی های ن "سرمایه فکری را بعنوان (1987، تعاریف بسیاری برای آن وجود داشته اند: ایتامی)1980اوایل دهه 

رفی می ، مع "تکنولوژی خاص، اطالعات مشتری، نام تجاری، شهرت و فرهنگ شرکت بوده و برای قدرت رقابتی آن با اهمیت می باشند

 (. 2009کند)چن، 

خصصی تمهارت های  وابط وبه کاربردی، فناوری سازمانی، رسرمایه فکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی و ساختاری نظیر دانش، تجر

کری تحت عناوینی همچون ف(. سرمایه 1385است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمان در بازار را به ارمغان می آورد)قلیچ خانی و مشبکی، 

لیقلی، ا می گردد)عزمان هوجب ثروت آفرینی برای سادارایی اطالعاتی، سرمایه انسانی و ارزش های پنهان سازمان به کاررفته که به تدریج م

 (. 1390بازایی و عسگری ماسوله، 
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نای هر و بر مب ست اه شده تاکنون، مدل های متعددی از سرمایه فکری ارائه شده که در هریک از آن ها، ابعاد متفاوتی برای آن در نظر گرفت

ری به ، سرمایه فکین مدلاده و بهینه کاوی به کار برده شده اند. اما در مهم تریک از ابعاد شاخص های تعریف شده، تکنیک های مورد استف

 ((Bontis,1998سه بخش سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه یی تفکیک شده است

 ((Human Capitalسرمایه انسانی 

رد می شود؛ فصیالت کارکنان، سرمایه فکری را از راه شایستگی، نگرش و چاالکی فکری شان خلق می کنند. شایستگی شامل مهارت ها و تح

مسائل  ای نوآورانههاه حل رنگرش جزء رفتاری کار کارکنان را در بر می گیرد و چاالکی فکری نیز فرد را برای تغییر رویه ها و تفکردرمورد 

می  ری را در برای رهبهسازد. بروکینگ بر این باور است که سرمایه انسانی سازمان مهارت ها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک  توانا می

 گیرد. 

امد. این آوری می انجیش سودسرمایه انسانی، به عواملی مانند دانش ، مهارت، قابلیت و نگرش کارکنان اشاره دارد و به بهبود عملکرد و افزا

ی غز آن ها نممجود در و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد؛ اگر کارکنان دانشی توسط سازمان به کارگرفته نشوند، دانش و مهارت مودانش 

 تواند فعال شود و به صورت ارزش بازاری در آید. در جدول زیر شاخص های سرمایه انسانی ارائه شده است. 

 

 

 

 ( Chen et al,2004: اجزای سرمایه انسانی)1جدول

 ابعاد

 سرمایه انسانی
 شاخص ها                                         

کنان؛ ش کاررهبری استراتژیک مدیریت، مدیریت صفات کارکنان؛ توانایی یادگیری کارکنان؛ کارایی آموز شایستگی کارکنان

 توانایی کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت؛ آموزش کارکنان فنی و مدیریتی. 

 د. افرا سط زندگی مفیدکسب هویت از ارزش های سازمانی؛ میزان رضایت؛ نرخ ترک خدمت کارکنان؛ متو نگرش کارکنان

 توانایی خالقیت کارکنان؛ درآمد حاصل از فکرهای خالقانه کارکنان خالقیت کارکنان

 

 د که از می گیر شایستگی کارکنان، بخش سخت سرمایه انسانی است. شایستگی کارکنان دانش، مهارت ها و استعدادها را در بر

 میان آن ها دانش و مهارت مهم ترین عوامل به شمار می روند. 

 ت و . مهارریک استدانش، به جنبه های فنی و علمی مربوط می شود و بیشتر از راه تحصیالت کسب می شودو بنابراین تئو

 . وسعه یابندت نیز تتوانمندی کارکنان در انجام وظیفه، بیشتر از راه تجربه کسب می شوند، هر چند می توانند از راه تحصیال

 روز بیش شرط نگرش کارکنان، بخش نرم سرمایه انسانی است و انگیزش و رضایت شغلی را در بر می گیرد. نگرش به عنوان پ

 ان به شمار می رود. شایستگی های کارکن

 (Structural Capital)سرمایه ساختاری 

ر سرمایه سازمانی، دانش نهادینه شده سازمان است که در پایگاه داده ها، دستورالعمل ها و غیره ذخیره می شوند. سرمایه ساختاری همه ذخای

ا، غیر انسانی دانش را در سازمان در بر می گیرند که پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، استراتژی ه

 رنامه های اجرایی و هر آنچه که ارزش آن برای سازمان باالتر از ارزش های مادی اش است را شامل می شود. ب
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ا، سرمایه ر آن هسرمایه ساختاری، هر آن چیزی است که وقتی کارکنان شب هنگام به خانه می روند، در شرکت باقی می مانند. به باو

ق ثبت حوسعه مانند زی و تفکری، نوآوری، فرایندها  و دارایی های فرهنگی و نیز سرمایه نوسا ساختاری، سرمایه سازمانی مانند دارایی های

ر ری  را در بای تجاهمحصوالت را در بر می گیرد. سرمایه ساختاری، دانش موجود در فناوری اطالعات، حق ثبت محصوالت، طرح ها و مارک 

 می گیرد. 

 (Chen et al,2004): اجزای سرمایه سازمانی2جدول                                 

 شاخص ها ابعاد سرمایه ساختاری

 ایجاد فرهنگ سازمانی؛ کسب هویت کارکنان از چشم انداز سازمان فرهنگ سازمانی

 رابطه روشن اختیار، مسئولیت و منافع؛ اعتبار سیستم کنترلی سازمان ساختارسازمانی

 ناطالعاتی درون سازمانی؛ ایجاد و کاربرد مخازن اطالعاتی سازما ایجاد و کاربرد شبکه یادگیری سازمانی

 دوره زمانی فرایند کسب و کار؛ سطح کیفیت محصول؛ کارایی عملیاتی سازمانی فرایند عملیاتی

 حمایت و همکاری متقابل بین کارکنان؛ قابلیت دسترسی به اطالعات سازمانی؛ تسهیم سیستم اطالعاتی

 

اری سرمایه های د اگر سازمان سیستم های ضعیفی داشته باشد، سرمایه فکری به بیشترین توانایی بالقوه اش دست خواهد یافت. سازمان

شوند  کست روبه روشد، با ساختاری قوی، از فرهنگی حمایتی برخوردار خواهند بود که به افراد امکان می دهد تا دست به کارهای جدیدی بزنن

 ند. ی می کد. همچنین، سرمایه ساختاری، کارکنان را در عملکرد فکری بهینه و ارتقای عملکرد تجاری سازمان یارو یاد بگیرن

سرمایه  ،از طرف دیگر ی است.سرمایه ساختاری، تابعی از سرمایه انسانی است؛ زیرا سرمایه انسانی نیز یکی از عوامل تعیین کننده شکل سازمان

ند که به ن کمک می کنه سازماتأثیر می گذارد. بنابراین، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر بساختاری بر سرمایه انسانی 

 طور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه داده و به کار گیرد. 

 (Customer/Relational Capital)سرمایه مشتری/ رابطه ای

انال کش موجود در ی، دانعات بازار برای جذب و نگهداری مشتریان است. موضوع اصلی سرمایه مشترمنظور از سرمایه مشتری، استفاده از اطال

 ت. یرونی اش اسبمشهود های بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه ی سازمان به دلیل عوامل نا

د که ر بر می گیردابطی را توسعه داده اند و دانش موجود در همه رو "سرمایه رابطه ای "را به عنوان  "سرمایه مشتری "تعاریف جدید مفهوم 

 سازمان با مشتریان، رقباء، تأمین کنندگان، انجمن های تجاری یا دولت برقرار می کند. 

 طح سازمانی،سازار در با شامل ایجاد هوشمندی است. بازارگرایی ر "بازارگرایی"است یک نشانه سرمایه، رابطه ای  که به مشتریان مربوط 

د، به ان انجام شور سازمنسبت به نیازهای موجود و آینده مشتریان می دانند. در نهایت، گسترش این هوشمندی باید به طور افقی و عمودی د

 گونه ای که بتوان پاسخگویی سازمان به تغییرات بازار را ارتقاء داد. 

 

 لب قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می کنند.سرمایه مشتری را در قا

 ت باید مشتری، شرک فاداریبر اساس قابلیت بازاریابی، شرکت می تواند سرمایه انسانی اش را مدیریت کند. با افزایش شدت بازار و و

 یش دهد.ا افزااربرد داده های مشتریان رقابلیت اساسی بازاریابی اش مانند قابلیت خدمت رسانی و قابلیت جمع آوری و ک

 .شدت بازار، که بیانگر حد نهایی سرمایه مشتری است، به وضعیت موجود بازارسازی و استعدادش اشاره دارد  
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 ای مختلف یاست هوفاداری مشتری، نقش بسیار مهمی در رقابت فشرده امروزی دارد. شرکتی که مشتریان وفادار ندارد، باید س

شرکت باید  اساس، وش را به گونه ای تنظیم کند تا مشتریان جدیدی را جذب کند که گاهی سودآور نیستند. بر اینتبلیغاتی فر

در نتیجه  ریان وبرای بهبود کیفیت محصوالت و خدمات مرتبط با نیازهای موجود و آینده مشتریان و برای افزایش رضایت مشت

کری ند سرمایه فر فرایهد. به طور کلی، سرمایه مشتری که به عنوان پل واسطه دوفاداری مشتریان، تالش های بسیارزیادی انجام د

ست. بدون اازمان سعمل می کند، عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد تجاری 

حمایت از  ری، بهنابراین، رشد سرمایه مشتسرمایه مشتری، ارزش بازاری یا عملکرد تجاری سازمان نمی توانند موفق شوند. ب

 سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد. 

 

 

(Chen et al, 2004) 

  ابعاد سرمایه مشتری

 یانمشتر ایجاد و کاربرد پایگاه داده مشتری؛ قابلیت خدمات مشتری؛ توانایی شناسایی نیازهای قابلیت اساسی بازاریابی

اد اری؛ ایجام تجنسهم بازار؛ توانایی بالقوه بازار؛ واحدهای فروش به مشتریان؛ شهرت مارک تجاری  و  شدت بازار

 کانال فروش 

 نرضایت مشتریان؛ شکایات مشتریان، فرار مشتریان؛ سرمایه گذاری بر روی رابطه مشتریا وفاداری مشتری
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   سکوت سازمانی و چابکی سازمانی

 دس محمدهادی افشاریمهن -دکتر فتانه هاشم سمیعینویسندگان: 

 چکیده

ران، ی فر و همکات)صادقدر دنیای امروزی پیچیدگی، بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری تغییرات محیطی، سازمان ها را تحت تأثیر قرارداده اس

بتی جایگاه رقا ن ها تا(. بهره گیری از تغییرات به عنوان فرصت های ذاتی نهفته در محیط های آشفته، ابزاری است برای سازما2، ص 1392

را  ارکنان چابککباید  هبود بخشند. یکی از ارکان مهم سازمان ها، منابع انسانی است که سازمان ها در مسیر دستیابی به چابکیخود را ب

(. امروزه، سکوت کارکنان به 96، ص1392پرورش دهند تا بتوانند با بهره گیری از آنان به نتایج مورد انتظار دست یابند )اسماعیلی و همکاران، 

وت ه انسانی سکن سرمایرایج در سازمان ها تبدیل شده است و اگر کارکنان به عنوان  تولید کنندگان دانش سازمانی و بزرگ تریپدیده ای 

مدت، قدرت ر بلندداختیار کنند، مدیریت خطر بزرگی را احساس می کند. پدیده سکوت سازمانی، مانعی برای اظهارنظر کارکنان است که 

 (. 43، ص1392مستمر را از سازمان ها می گیرد )کاظمیان،  نوآوری و خالقیت و بهبود

رد فود )دانایی ر می شسکوت سازمانی با محدود کردن اظهار نظر کارکنان، سبب کاهش اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرایندهای تغیی 

مؤسسات  در این بین، د، از گذشته متفاوت تر است.(. امروزه، محیط بازاری که دانشجویان در آن فارغ التحصیل می شون3، ص1389و پناهی، 

ا توجه به این ضرورت در لذا ب .آموزش عالی با واقعیت های جدیدی مواجه شده اند و باید کارگردانی با صالحیت با توجه به محیط تربیت کنند

 این نوشته به موضوع سکوت سازمانی و چابکی سازمانی می پردازیم.  

 ازمانی، چابکی سازمانی، منابع انسانی، کارکنان چابک واژگان کلیدی: سکوت س

 

 

 

 

 

 سکوت سازمانی

میالدی مطرح شد که به عنوان نگرش منفعل در  1970سکوت سازمانی برای اولین بار توسط پژوهشگر اجتماعی بنام آلبرت هرچمن در سال 

 برابر وضعیت موجود و ناگوار تلقی می شد و بعد ها توسط برخی از اندیشمندان دیگر از زوایای مختلف توسعه یافت.سکوت کارکنان، پدیده ای

. بر اساس (Zehir & Erdogan, 2011)استی، قابل اندازه گیری و به طور معناداری با دیگر پدیده های سازمانی در ارتباط است چند بعد

را به عنوان یک پدیده ای اجتماعی در نظر می گیرند که کارکنان از ارائه نظرات و نگرانی  1پژوهش صورت گرفته، صاحبنظران، سکوت سازمانی

 .(Morrison & Milliken, 2003 & Tan, 2014)ت سازمانی امتناع می ورزندهای خود درمورد مشکال

                                                             
1 Organizational Silence 
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الع ازمانی و اطرایط سدر پژوهشی دیگرسکوت سازمانی، به معنای خودداری از واقعیت های رفتاری، شناختی و یا ارزیابی عاطفی ناشی از ش

یل به تغییر اطی که، تماع ارتباند، تعریف شده است. در واقع، هر نو رسانی به افرادی که تصور می شود قادر به ایجاد تغییرات مؤثر در سازمان

 . (2001شرایط را منعکس نمی سازد و یا به دنبال بهتر شرایط نیست، سکوت سازمانی تعبیر می شود)پیندر، وهارولز، 

 

 ابعاد سکوت سازمانی

 2سکوت مطیع-

سکوت  . بنابراین،ی گرددمسکوت مطیع به خودداری از ارائه ایده ها، اطالعات یا نظرات بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی اطالق 

ین نوع ژگی های رفتاری افراد دارای ا(. از وی1394مطیع، نشان از رفتار کنارگیرانه دارد که بیشتر حالتی انفعالی دارد تا فعال)الوانی و همکاران، 

 (. 2001سکوت می توان مشارکت کم، اهمال، مسامحه، غفلت و رکود را نام برد)پیندر و هارلوس، 

  3سکوت تدافعی-

کوت مطیع، س(. این سکوت بر عکس 145، ص 1391انگیزه این نوع سکوت، احساس ترس در فرد از عرضه اطالعات است )دلوی و دشتی، 

ا و ز بیان نظرهادداری گیرنده آگاهی بیشتر از گزینه های موجود در تصمیم گیری و در عین حال خوبیشتر حالت غیر انفعالی دارد و در بر

  .(Ehtiyar & Yanardag,2008, p.53)اطالعات، به عنوان بهترین استراتژی در زمان مقتضی است 

 سکوت نوع دوستانه-

عنوان رفتار عمدی و فعال به منظور امتناع از ارائه دیدگاه ها و این نوع سکوت مبتنی برمبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی است و به 

اطالعات با هدف سود بردن یکپارچه و هماهنگ همه افراد در سازمان که بر اساس انگیزه های تشریک مساعی، نوع دوستی و حفظ ویژگی 

 ,Cakici)ان و تسهیم وظایف بر انگیخته می شود هایی همچون محرم اسرار بودن است، این نوع از سکوت به وسیله تمایل به کمک به دیگر

2010 & Deniz et al.,2013). 

 

 

 

 

                                                             
2 Passive Silence 
3 Defensive Silence 
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 چابکی سازمانی

 تاریخچه چابکی

انجام پذیرفت، نسبت  1990تا اواسط دهه  1980اولین تالش ها برای شکل گیری مفهوم چابکی را می توان به فعالیت هایی که اواخر دهه 

به این نتیجه دست یافت که رقابت دیگر از طریق پارادایم های سنتی امکان پذیر نبوده و سازمان ها و صنایع  داد. در این سال ها ایاالت متحده

نیازمند رویکردی جدید برای حفظ و بقاء هستند. برای اولین بار، در پی نشست بسیاری از متخصصان علمی و اجرایی صنعت، پارادایمی جدید 

منتشر و به  4و دیدگاه متخصصان صنعتی به وسیله موسسه یاکوکا "21بنگاه های تولیدی در قرن راهبردهای  "در گزارشی تحت عنوان 

 همگان معرفی شد. بالفاصله پس از آن نیز، عبارات کوچک به طور مشترک با انتشار این گزارش مورد استفاده عمومی قرار گرفت.

ت مالی نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا به همراه مؤسسه یاکوکا مطالعاتی را البته پیش از تهیه این سند راهبردی، دانشگاه لی های با حمای

سازمان تولیدی بزرگ مانند جنرال موتور، جنرال الکتریک، آی بی ام، تگزاس اینسترومنت و ... انجام داده اند. هدف این مطالعات  13روی 

دارای چه ویژگی هایی خواهند بود. پس از آن، بیش از یکصد  21قرن  پاسخ به این سؤال بود که سازمان های مورد بررسی، در سال های

رقبای چابک و سازمان  "، تحت عنوان 6، تایجل وپریس5سازمان دیگر نیز مورد مطالعه قرار گرفتند تحقیقات فوق در کتاب استیومن گلدمن

 منتشر شد.   7های مجازی

رت ه تفکربه صوربودن بچاالک، فعال و چابکی توانایی حرکت به صورت سریع و آسان و قادواژه چابک در فرهنگ لغت، به معنای حرکت سریع، 

ل های اخیر طی سا سریع و با یک روش هوشمندانه است. ریشه و زادگاه چابکی، ناشی از تولید چابک است و تولید چابک مفهومی است که

می کنند،  ی آمادهاکه خودشان را برای افزایش عملکرد قابل مالحظه عمومیت یافته و به عنوان استراتژی موفق توسط تولید کنندگانی 

محصوالت،  ی مجددپذیرفته شده است. در چنین محیطی، هر سازمان باید توان تولید همزمان محصوالت متفاوت با طول عمر کوتاه، طراح

سازمان  گاه تولیدی،آن بن شتن چنین توانمندی هایی، بهتغییر روش های تولید و توان واکنش کارآمد به تغییرات را داشته باشد. در صورت دا

 ض نمی کنند.را نق چابک اطالق خواهد شد.تعریف های زیادی برای چابکی ارائه شده است، اما هیچ یک مخالف با یکدیگر نبوده، یکدیگر

 یف جامعی کهکی، تعرجدید بودن بحث چاباین تعریف ها، ایده سرعت و تغییر در محیط کسب و کار را نشان می دهند. با توجه به  "عموما

سگری، ادراک و پیش بینی ح( چابکی به معنای توانایی هر سازمانی برای 1999مورد تأیید همگان باشد، وجود ندارد. به باور شریفی و ژانگ )

فایی ل رشد و شکوعوام به عنوان تغییرات موجود در محیط کاری است. چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آنها

  د.ی تعریف می کن( چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیر قابل پیش بین2001بنگرد. برایان ماسکل)

ازار کارا ت های بب فرصچابکی سازمانی به عنوان توانایی سازمان برای پاسخ به تغییرات محیطی تعریف می شود و کس 2014ازدیدگاه چانگ، 

د و دف خود ایجاهارهای و مؤثر را مشخص می کند. با افزایش چابکی سازمان، سازمان می تواند فرصت هایی را برای اقدامات رقابتی در باز

طریق  دف ازرهای هر بازاددانش و مهارت الزم را برای کسب فرصت ها به دست آورد. به این معنی که چابکی سازمان، سازمان را قادر می کند 

قاضا کمک بازار یا ت غییراتبهبود محصوالت و خدمات سرمایه گذاری کند و به بهبود فرایندهای کسب و کار داخلی سازمان ها برای مقابله با ت

ن ازماز چابکی، سا.در جدول زیر، خالصه ای از تعاریف چابکی ذکر شده است. در حالت کلی، این تعاریف (Chung, 2014, p.609)می کند

 را پویا، موقعیت گرا، تغییر پذیر و رشد محور تجسم می کنند.
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 : تعاریف ارائه شده از چابکی در تحقیقات مختلف1جدول

ها  بت سازمانین بااچابکی، توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیر قابل پیش بینی است. از  (2001)8ماسکل

زیت رای کسب مبرصتی فنباید از تغییرات محیط کاری خود هراس داشته و از آنها اجتناب کنند، بلکه باید تغییر را 

 رقابتی در محیط بازار تصور نمایند. 

 "ی و دائماش بینچابکی را به صورت توانایی سازمان جهت بقاء و پیشرفت در یک محیط کسب و کار و غیر قابل پی (1999)9داو      

 در حال تغییر می داند. 

نیلور و 

 (1999)10همکاران

 ر. ازار متغیحیط بمچابکی، عبارت است از دانش بازارو ساختار مجازی برای بهره برداری از فرصت های سود آوردر 

 

 (1994)11کاید

، ر با سرعتو کا کاید یکی از جامعترین تعاریف چابکی سازمانی را این گونه ذکر می کند: سازمان چابک یک کسب

ی ، فرصت هانشده سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش  به وقایع غیر منتظره و پیش بینی

 بازار و نیازمندی های مشتری را دارد. 

تا و آرت

 (2004)12گیاچتی

 ردند.  ایان می گول نمچابکی، توانایی یک سازمان برای تطابق با تغییر و استفاده از فرصت هایی که در پی وقوع تح

جکسون و 

جوهانسون 
13(2003) 

بتکار و درت اچابکی، تمرکز روی منافع است و می تواند به عنوان توانایی برای لمس تغییرات بلندمدت که ق

 کی است؛ وز چابنوآوری را در سازمان به کار می گیرد، تعریف شود. آنها معتقدند که انعطاف پذیری، پیش نیا

 از تغییر سرشار ادامه دادن رقابت در محیطنتیجه گرفته اند که چابکی، هدف نیست، بلکه وسیله ای ضروری جهت 
 و عدم اطمینان است. 

گلدمن و 

 (1995)14همکاران

 شتری.مزهای قابلیت یک سازمان برای عمل کردن به طور سودمند در محیط رقابتی دائم با تغییر پیوسته نیا

یوسف و 

 (1999)15همکاران

چه کردن یکپار نوآوری، کیفیت و سودمندی( از طریقکشف موفقیت آمیز پایه های رقابتی)سرعت، انعطاف پذیری، 

ازاری حیط بمنابع قابل ترکیب بندی مجدد و مدیریت دانش برای فراهم کردن محصوالت مورد نظر مشتری در م

 در حال تغییر سریع.

اشرای و 

 (2005)16همکاران

 یر.توانایی سازمانی برای لمس کردن تغییر محیطی و پاسخ اثربخش و کارا به آن تغی

 

 چندین قابلیت اساسی را نیز در نظر می گیردکه عبارتند از :  "چابکی در هر سازمان معموال

                                                             
8 Maskell 
9 Dove 
10Naylor & etal 
11 Kid 
12 Arteta & Giachetti 
13 Jackson & Johansson 
14 Goldman & etal 
15 Youssuf & etal 
16 Ashrai & etal 
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 پاسخگویی: به معنای توانایی شناسایی تغییرات، واکنش سریع و بهره گیری از آن 

 راهم می فازمان شایستگی: مجموعه گسترده ای از توانایی هاست که بهره وری فعالیت ها را در جهت اهداف و مقاصد س

 کند. 

  ولیهاانعطاف پذیری: توانایی پردازش محصوالت و خدمات متفاوت و نیل به مقاصد مختلف با همان امکانات 

 سرعت: توانایی انجام وظایف و عملیات در زمان ممکن 

د قویت کنرش داده و تود پروبراین، اگرسازمانی به دنبال چابکی است باید این قابلیت ها را مدنظر داشته و تا جای ممکن آنها را درون خبنا

(Sharifi & Zhang, 1999 .) 

 منابع 
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 . 95-117، صفحات 15چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 

انی و رفتارسکوت (. تحلیل نگرش های شغلی کارکنان سازمان های دولتی، تبیین جو سکوت سازم1389دانایی فرد، حسن، و پناهی، بالل )
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 تفاوت خودروهای برقی با خودروهای مجهز به موتور درون سوز

میعیدکتر فتانه هاشم س -افشارینویسندگان : مهندس محمدهای   

 چکیده

حاکی از آن  جهان، مشاهدات اخیر در کشورهای صنعتی بویژه پس از افزایش نسبی قیمت های انرژی و بحران های اقتصادی و آلودگی هوای

متر هستند دگی کیناست که صنایع خودرو سازی در حال تحول  ساختاری بوده  و در صدد طراحی و تولیدخودروهایی با مصرف سوخت و آال

ه منظور بقصد دارند  تند کهو دولت های بسیاری مانند انگلستان، فرانسه، نروژ، اسپانیا، یونان، مکزیک و چین و هند از جمله پیشگامانی هس

دی، ممنوع و میال 2040 "و نهایتا 2030جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، تولید و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را تا دهه 

قلیه سته وسایل نده این متوقف کنند. با این افزایش محبوبیت خودروهای برقی، تردید چندانی در این زمینه وجود ندارد که آینده متعلق ب

حیط دگی و حفظ مهش آلواست. این خودروها با توجه به پیشرانه پاک، برای حمل و نقل سبز بسیارمناسب بوده و می توانند نقش کلیدی درکا

ی درون به موتورها ی مجهززیست ایفاء می کنند. حال با توجه به این موضوع مهم در این نوشته، به بررسی تفاوت خودروهای برقی با خودروها

 سوز می پردازیم. 

 واژگان کلیدی: خودروهای برقی، موتورهای درون سوز، گیر بکس های چند سرعته، آلودگی هوا، محیط زیست

ین تفاوت و یکی از ا دارند نید، ساختار خودروهای الکتریکی با ساختار خودروهای مجهز به موتور درون سوز تفاوت بنیادینیهمانطور که می دا

متعدد  ته با ضرایبند سرعها به سیستم انتقال قدرت مربوط می شود. در حالی که موتورهای بنزینی و دیزلی، برای این کار از گیربکس های چ

مر ادالیل این  بررسی ر اتومبیل های برقی شهری، این وظیفه به عهده سیستم های تک سرعته گذاشته شده است. حال بهاستفاده می کنند. د

 می پردازیم. 

 

 

 م مچنین هنگاهکنند،  موتورهای الکتریکی بر خالف موتورهای درون سوز، تمام گشتاور خود را از همان دورهای ابتدایی تولید می

ما ندارند، ا تعلقات(توقف خودرو در حالت روشن، نیازی به سیستمی که از انتقال نیرو به چرخ ها جلوگیری کند) صفحه کالچ و م

ر دور در دقیقه( هزا 20 ی الکتریکی )از قطعات داخلی کمتر( می توانند به دورهای بسیار باال )حدودمسأله مهم تر اینکه موتورها

 دست پیدا کرده و بیشترین قدرت خود را در دامنه بسیار وسیعی تولید کنند. 
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ه د می شود؛ بخص تولیدربازه ای مشدر سوی مقابل، موتورهای درون سوز، دورهای محدودتری داشته و بیشترین میزان قدرت و گشتاور آنها 

 ز گیربکس باالتر اهمین جهت برای دستیابی به کارایی حداکثری و حفظ دور موتور در این محدوده ها و همچنین رسیدن به سرعت های با

ه کنده متفاوت یب دراضرایب دنده مختلف استفاده می شود. با توجه به موارد یادشده سازندگان خودروهای الکتریکی به جای گیربکس با ض

 وی بین سرعت بی نسبپیچیدگی سیستم انتقال قدرت، افزایش هزینه و کاهش کارایی را به دنبال دارند، از یک ضریب ثابت که در آن تناس

 شتاب ایجاد شده است، استفاده می کنند. 

 

 

 

 

 هترین ی که حتی باه گونه بانیکی ایفاء می کنند. موتورهای الکتریکی، بازده خیره کننده ای در تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مک

)حدود  دود یک سومع، در حموتورهای احتراق داخلی، کارسختی را برای مقابله با گشتاور رعب آور موتورهای الکتریکی دارند. در واق

کتریکی، ودرو الخل یک ( درصد سوختی که شما در باک خودرویتان می ریزید، تبدیل به کار واقعی خواهد شد اما در مقاب33.33

 درصد انرژی را دارد.  90توانایی تبدیل 
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 اخبار مؤسسه آموزش عالی گیل 

 یاسمن دادوند

 بازدید از استیل پیشتاز:

ر قالب ستیل داهمکاران مؤسسه آموزش عالی گیل از شرکت استیل پیشتاز در شهر صنعتی لوشان بازدید کردند.شرکت پیشتاز 

 به وفق مین شرکت واگن قطار فعالیت می کند.آقای مهندس بهرامی و همکاران پر تالش ابوژی و شرکت تعاونی در زمینه ساخت 

 1000د ساالنه تولیصددهزارمتری در  35ل ریلی کشور شده اند و با احداث سالن به صنعت حمل ونق بوژی دستگاه 750تحویل 

 واگن هستند.دستگاه 

 .ن داردتالش جناب مهندس بهرامی و همکارانشان به رغم محدودیتهای فراوان در برابر صنعت ملی جای تحسین فراوا

 برای ایشان و همکارانشان آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

 

 

 
 

 استفاده از توربین بادی  پروژه استحصال آب از رطوبت هوا با

 ب هوا وآب از رطواستحصال پروژه  یآقایان مهندس ربانی و مهندس ترابی با حضور در محل مؤسسه جهت اجرای آزمایش

 بااستفاده از توبین بادی اعالم آمادگی کردند.

 د.یق حرکت شوکل دقشسازی به  یجه به این نتایج به سوی مرحله تجارباتو و راراست طی دو ماه نتایج عملکرد توربین ارزیابیق

 .دیش آغاز شونصب و آزما گردید در اسرع وقت مراحلمقرررضایی و افشاری برگزار و –ترابی  –ربانی  جلسه ابتدایی با حضور آقایان
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 پروژه هوشمند سازی سیستم بار جرثقیل در بنادر و دریانوردی 

یل ، گمؤسسه  مؤسسه آموزش عالی گیل و دانشکده سیدالشهدا ددر حضور جناب آقای دکتر آبائی و با حضور کارشناسانپروژه مشترک 

ه شکل بائی پرونده کتر آبددانشکده سیدالشهدا ، جناب آقای رضایی پور و آقای ابراهیمی از دانشگاه گیالن بر گزار و به دستور جناب آقای 

 گاه گیالن طی قراردی با اداره کل بنادر و دریانوردی اجرایی خواهد شد.مشترک بین مؤسسه گیل و دانش

 گیل  مؤسسه وین خودرو از سوی در ن  ISO9001- 2015 IATFاستقرار سیستم مدیریت جامع کیفیت در قالب 

ه ریزی مؤسسه آموزش عالی ون برنامبا مدیریت معا IATF-2016 TQMبا عقد قرارداد با شرکت نوین خودرو دوبرانگ پروژه استقرار سیستم

 ایی شود.نه  DQSتا پایان دیماه با دریافت گواهینامه از شرکت امید می رود گیل جناب آقای رضایی پور در حال اجرا است و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


