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 چکيده

توسعه یک    برای  اساسی  چالش  یک  عنوان  به  ،آن  با  مرتبط  سازکارهای  و  تولید  مدیریت  امروزه

تولیدهای خرد    ،تولید  مدیریت  ازدانش علم  بهره گیری  عدم  صورت  در  زیرا  ،آیدمی    حساب  به  کشور

وپیاده سازی    استقرار  دیگر  سوی  از  و  ندارند  را  آن  متعدد  مزایای  از  مندیبهره   توانمندی  کالنو

  آزمایشی   اجرای  منظور  همین   به  در پروژه تولید دارد؛  را  خود  مشکالت  همواره  سیستم هایی   چنین

  هدف .  است  الزامی  ( بسیارتوسعه تولید)  پروژه  این  بهتر  چه  هر  مدیریت  برای  تولید  مدیریت  سیستم

  منظور   به  تولیدی  واحدهای  بندیاولویت   و  شناسایی  برای  روشی  ارائه  حاضر  پژوهش  اصلی

  کرد روی  براساس  پروژه های تولیدی  این  .است  بوده  دولتی  هایسازمان   در  تولید  مدیریت  سازیپیاده 

در سطح    پرسشنامه  از  ها   داده  گردآوری  برای  ،تحقیق  این  در  .اند  شده  انتخاب  هدفمند  گیرینمونه 

در نتیجه وجود سیستم های یکپارچه در کشور برای    .است  شده  مدیران ارشد سازمانی استفاده

عوارض تولید برای کنترل پول    ،بیمه  ،سازمانهای تولیدی خرد و کالن برای پرداخت های مالیات

شویی و احتکار در هر جامعه ای ودلیل رکود اقتصادی در بعضی از جامعه ها به علت تورم بی دلیل 

از نظر کمی وکیفی سنجیده شده به صورت خالصه    ،ن استو یا زیاد خواهی بعضی از تولید کنندگا

 .  ارائه می دهیم

  نوآوری در تولید  -کیفیت تولید    -عملکرد سازمانی    -شناسایی عوامل   :يديکل  واژگان
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  قائمی  ليال

 فارغ التحصیل رشته مدیریت دولتی دانشگاه تهران شمال 

 

 نام نویسنده مسئول:
   قائمی ليال

 

 اهميت شناسایی عوامل عملکرد سازمانی در توليد با کيفيت 

 در سازمان هاي دولتی 

 8/12/1399تاریخ دریافت:  
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 مقدمه 

  ، فروش  ،بازاریابی  ،هزینه ،1 فرآیند ریزی برنامه ،از جمله : طراحی دارد نیاز ها رشته از بسیاری  دانش به تولید فرآیندهای

تخصص   هر که است غیره  نقل تولید و  و حمل ، مواد نقل و حمل ،موجودی کنترل ،دفترداری ، خرید ،هزینه ،مشتری  با ارتباط

  در  یکدیگر  با   است  ممکن  مختلف  های   از رشته  منافع  این.  بگیرد  نظر  در  را  ها   رشته  سایر  منافع   تولید باید   ؛ در هدر هر رشت

  ، خاص   کنند نیازهای  حل  خود  سازمان   در   خواهند  می   که  مشکالتی   مدیران  .در ساخت باشد   باید  سازش  یک   و   ، باشند  تضاد

 .  آنجام آنها را بررسی کنند از یک هر "وزن" با سازش

  میان های سیاست  در تغییرات در توان می را اجتماعی ،اقتصادی ، سیاسی های دیدگاه از تولید جهش نبایدهای و  بایدها

 قوا  در  گزینی  شایسته  به  رویکرد  ،ثروت  و  فرصت  عادالنه  توزیع  به  رویکرد  ،سیاسی   فرهنگی  اجتماعی  اقتصادی  بلندمدت  و

 از  سرمایه   که  صورتی  در  دراقتصاد   دولت  نقش  کاهش  ساالری  جوان  ، پولی  بازار  کنار  در  بیمه  و   سرمایه  بازار  تقویت..  و  ونهادها

  حمل  فرصت  تقویت  ،توزیع نظام اصالح  ،کاال  قاچاق  با  مبارزه  ،ودانشگاه   بازار  تعامل  ، مدیریت و مالکیت  و   باشد  تولید  مالک  خود

  از   طبیعی  سرمایه  و  نفت  حذف  فرصت  از  استفاده  ،(ساالری  شایسته  و  پروری  نخبه)  اجتماعی  و  انسانی  سرمایه  تقویت  ،نقل  و

  رویکرد   ، ملی  ومنافع   پروری  نخبه  صورت  در   سازی  تصمیم   نظامات   در   ها   انجمن  و  احزاب  و   صنف  تقویت  ، مصرفی  و   جاری  بودجه

  استفاده   ،( ها  تحریم  رفع)  جهانی   تعامالت  تقویت  و  مرزی  برون  روابط  تیرگی  حذف  ،اداری  خدمات  زمان  کاهش  ،بنیانی  دانش

  فرصت  در   بازاندیشی  ، کنونی  و  حاصل  شرایط  در  متفاوت  های  پارلمان  نقش   تقویت  ، ها  فناوری  بر   تکیه  با   اندیشی   هم  نظامات   از

  تجارت   و  ،گردشگری  ،فناوری  ،آموزش  ،تولید  توسعه  برای  بانکداری  کنترل  ،کالن  خردو  اقتصاد  ، خدمات  ،صنعت  ،کشاورزی  های

  با   مهم   این.  نمود  جستجو  ، ملی   سرمایه   های   ظرفیت   از  استفاده  ،دولتی   مصارف   و  بودجه  ، مالی  وغیر  مالی   های   یارانه  وانضباط

  پیامبر  .رسید  خواهد  هدف  سرانجام  به  مند  نظام  های  ومشی  خط  واجرای  گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم  فضای  در  رویکرد  ایجاد

  انجام  نیک ، کاری  هر در  ، خداوند ، کند  نیکوکار ، کند  می  کار  که کارگزاری هر  که  دارد دوست ، خداوند: است فرموده ( ص) خدا

 برای  را  ارزشی  خدمات   یا   و   کاال   عرضه با  فرد  که  است  این کارآفرینی  خدپسندانه  مهم   های  جلوه  از  یکی .  داد  فرمان  را  آن  دادن

  مادی   و   معنوی  پاداش  باشند  داشته  کارآفرین  یک  خدمات  یا   محصول  به  بیشتری  احساس  مردم  چه  هر  و  سازد  فراهم   دیگران

  خدمت   در  شک   بی  باشد  دیگران  بهبود  یا  زندگی  سطح  ارتقای  برای  تالش یا  کمک  قصد  به  کارآفرینی   اگر.  بود  خواهد  بیشتر  او

  ،نوآوری  :   از  عبارتند   کارآفرینان  های  ویژگی .  بود  خواهد  واقعی   کارآفرین  یک   او  صورت  این  در  و  است  جامعه  نیازهای   و  خود

  به   نسبت  مثبت  العمل   عکس  ،داخلی   کنترل  مرکز   ،گرا  هدف  ، استقالل  ، فنی  دانش   ، نفس  به  اعتماد   ، پذیری  مخاطره  ،خالقیت

 وجود تنگاتنگ رابطه بیکاری و فقر بین ،پذیری مسوولیت به تمایل ،طلبی توفیق ،ارتباطات ایجاد به توانایی ،موانع و مشکالت

   .دارد وجود تنگاتنگ رابطه . ..سرقت و بیکاری بین ، اعتیاد و  باری و  بن  بی و  فساد و بیکاری بین چنانچه دارد

 

 تحقيق  ضرورت و  اهميت
 جانبه یک   توسعه  رویکردهای   از  ناشی  اجتماعی  و  زیستی  محیط  منفی  پیامدهای  واسطه  به  که  است  مفهومی  ،2پایدار  توسعه

  با   که  دارد  تالش  مفهوم  این.  استآمده  پدید  پیشرفت  و  رشد  مفهوم  به  بشر  نگرش  تغییر  صنعتی و   انقالب  از  پس   اقتصادی

بزند؛ هدایت و کنترل سرمایه    رقم  را  متوازن  و  جانبههمه  ایتوسعه  و   نکند  تکرار  را  بشری  گذشته  اشتباهات  ،توسعه  به  نو  نگاهی

انسانی در جایگاه مناسب در سازمان های خصوصی ودولتی به واسطه اینکه سازمانها خصوصی وام های کالنی از    عمناب  ملی و 

نه باهدف توسعه وپیشرفت کشوری فقط جهت انباشته کردن دارایی یا  با فرض اینکه    های دولتی درخواست می کند   سازمان

ل باشد برفرض مثال درخواست وام های کالن برای خرید کارخانه های از کار افتاده یا خرید مواد اولیه برای بر فرض اینکه دال

رونق اقتصاد کشوری ولی دقیقاً همین ها باعث تورم و رکود اقتصادی می شوند این که مواد اولیه خریداری شده به صورت 

با قیمت غیر واقعی در بازار عرضه می شود و این مسئله باعث می شود قیمت   مواد خام در زمانی که بازار نیاز به این مواد دارند 

های غیر واقعی به نام افزایش قیمت دالر در بازار عرضه شده و قیمت های غیر واقعی در رگ های تولید کشور بنشیند اگر  

 
1 Process planning 
2 Sustainable Development 
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ینکه با این مبلغ آیا چه چیزی خریداری و اایجاد شود با هدایت  وام های دولتی خرید دارند   سیستم یکپارچه برای کسانی که با 

شده و قیمت تولید و قیمت هزینه سربار آن که بهای تمام شده تولید هست با پند در صد سود به باراز خارجی و داخلی ارائه  

 .  می شود باشد شاید کیفیت کاال و رونق و توسعه پایدار در تولید اتفاق بیفتد

 

 تحقيق  اهداف 
 اصلی  هدف 

 دولتی  های  سازمان در  کیفیت تولید با مدیریت در سازمانی  عملکرد عوامل شناسایی  بررسی اهمیت 

 فرعی  اهداف

 عملکرد سازمانی بر تولید با کیفیت با مدیریت دولتی   تأثیر

 شناسایی مسائل وکنترل تولید ملی بر تولیدی های خرد وکالن  تأثیر

 ایجاد انگیزه بر نخبه های کشوری در کیفیت و کنترل تولید ملی   تأثیر

 و هوش مصنوعی بر روند تولید با کیفیت   ,ERPتأثیرسیستم های 

 

 ها  داده   گردآوري هاي روش
  تقسیم   میدانی  های  روش  و  ای  کتابخانه  های  روش  طبقه  دو  به  توان  می  را  اطالعات  گردآوری  روش های  کلی  طور  به

  فرایند   از  بخشی   در  آنها  از  بعضی   در   لیکن  ،می گیرد  قرار  استفاده   مورد  علمی   تحقیقات  تمامی  در  کتابخانه ای  روش.  نمود

  منابع   انواع  از  کتابخانه ای  روش  در.  است  کتابخانه ای  ما  تحقیق  موضوع  ،دیگر  بعضی  در  و  شود  می  استفاده  روش  این  از  تحقیق

 دیسکت   و  میکروفیلم   ،مجالت  ، مقاالت  ،کتابها   ،اسناد  به  توان  می  منابع  این  از.  گرفت  بهره  توان  می   ها  داده  آوری  جمع  برای

 (.  115 ،1384 ، نیا حافظ) کرد اشاره کامپیوتری های

روایی وپایایی در این تحقیق ثابت شده تحقیق پیش رو از روش کتابخانه ای و استفاده از سایت های علمی و بررسی چند  

استفاده از تجریبات چند تولید کننده که سهام دار تولیدی های بزرگ بودن که ابراز   ،جهش اقتصاد و تولیدمقاله در رابطه با  

داشتن اگر حمایت دولت از تولید ما بود تولید ما سازماندهی می شد و رقبای بی کیفیت در صنعت خود نداشتیم و این نظم  

مواد بی کیفیت استفاده نکنیم و این امر باعث می شود برای ایجاد دهی باعث می شد تا ما برای ماندن در کورس رقابت از  

که درآمد زایی و سود انباشته هم برای سهام داران هم برای بخش دولتی واگذاری تولید به بخش    ، سرمایه گذاری زنجیره ای

ان نخبه خود را در بخش خصوصی مزایا و معایبی دارد مزایایش این هست که بار مسئولیت دولت کم می شود تا دولت مدیر

عیب آن این هست بعضی افراد با جذب نیروی کوتاه مدت فقط برای سازمان خود آماری    ،های مهم تر اقتصادی به کار بگیرد

از جذب نیروی باال ثبت و پرونده سازی می کند و با این آمار می تواند نام کارآفرین را برای سازمان خود پرونده سازی کند و  

ام های کالن از موسسه ها و بانک ها داشته باشند و اینکه بانک ها توجه ای به پرداخت حقوق وبیمه و مزایا برای درخواست و

این افراد جذب شده ندارد این امر باعث می شود افراد شایسته کشور از ادامه تحصیل یا ماندن در رشته تحصیلی خود و پرورش 

  خداوند   متعددی  آیات  طی   کریمقرآن  وعطای افتخار ملی را به لقایش می بخشند در  استعداد عرضه تولید و نوآوری را رها کرده

 آیات  از  چهآن  ،کند می  ترغیب  و  تشویق  ،است  آفریده  وی  معیشت  توسعه  برای  که  هایی نعمت  شناخت  و  استفاده  به   را  بشر

  ،تفکر  ، آسمانی  معارف  از  گیریبهره  گرو  در  ، سالم  و  شایسته  زندگی  به  دستیابی  که  است  این  شودمی  برداریبهره  کریمقرآن 

  از   بخشی  کردن   شکوفا   ،مطلوب  زندگی   به  وصول  هایشاهراه  و   کلی   خطوط.  است  مفید  و  دوراندیشانه  ، مثبت  فعالیت  و   تعقل

ره  هاست ونمونه دیگر بحث شایسته ساالری که در این مورد هم افراد نخبه انگیآن  به  پوشاندن  عمل   جامه  و  درونی  استعدادهای

خود را از دست می دهند که در سال های اخیر فرار مغز هاو افرادشایسته کشوری را در لیست مهاجران به کشورهای امریکایی  

 پیوندی  بلکه  است  شده  سفارش  دنیا  زندگی  تأمین  برای  کارآفرینی  و  کوشش  و  کار  به  تنهانه  کریمقرآن  در  .واروپایی دیده ایم 

 اخروی   سعادت  به  رسیدن  و  بیکاری  از  پرهیز  و  کار  انجام  برای  را  انسان  انگیزه  و  است  شده  برقرار  آخرت  زندگی  با   وثیق  و  محکم

 . بود نخواهد  ،داده انجام خود چهآن جز آدمی برای بدانید   هاانسان ای که است کرده برابر چندین
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  فن   چگونگی  و  فرآیند  دادن  نشان  اصلی   هدف  ، ها  تکنیک  و   ساخت  روشهای  تکامل  بر  داشت  خواهیم  اشاره  مقاله  این  در

  بودند   موفق  دیگران  که  حالی  در  خوردند  شکست  ها  آوری  فن  ساخت  در  بهبود  و  سازگار  ، ها  رایانه   مانند  ،است  جدید  های  آوری

 .  که بیشتر از نظر کیفیت تولید موردبررسی و ارزیابی قرار گرفته است

 :که است این شرکت یک در مدیریت  ها نقش  روش و مواد ، تولید روند

 از  موثر  طور  به   -3کنید   بهینه  را  سرمایه  بازگشت  -2کنید   اجرا  را  مدیره  هیئت  یا   مالکان  توسط  شده   اتخاذ  مشی   خط-1

 .سود آوردن دست به  برای - همه از بیشتر -4.کنید استفاده پول و  آالت ماشین ،مردان

 :باشد متفاوت زیر موارد نظر از است ممکن تولید محیط

 غیره(   و کار  فروشگاه ،انبوه تولید) تولید نوع- 3 صنعت نوع-2 محیط اندازه-1

 شود شامل است ممکن  فعالیتها این

 در شده تولید موارد مثل تولید-3 مشتری توسط شده طراحی محصوالت  یا قطعات تولید-2محصوالت  تولید و توسعه -1

 .گذشته

  را   کلی   چرخه  یک  توان  می  بنابراین  و   ، تولید  های   نگرانی  تمام   است برای  یکسان  تولید  فرآیند  اساسی   اصول  ،حال   این  با 

 .کرد  تدوین

 .بود  خواهد  متناسب  چرخه  از  خاص  مرحله  هر  بر  تأکید  ،است  روبرو  خاصی  خاص  مشکالت  با  تولید  روش  هر  که  آنجا  از

  فرو  و ازاریابی - 1 :مانند ها رشته از بسیاری الزامات .شود گرفته نظر در باید  تولید فرآیند ،خوب عملکرد از اطمینان منظور به

  مدیریت   - 6  3فرآیند  مسیریابی  و   ریزی  برنامه  -5  محصول  طراحی  -4  محصول  مشخصات  و  تعریف  -3  مشتری  روابط -2

  مدیریت   - 10خرید  -9  داقتصا   -8 5فروشگاه   کیفیت  کنترل  - 7  . غیره  و   ، اعزام  ، ریزی  برنامه  ،ظرفیت  ریزی  برنامه   ،:MRP 4تولید

  برنامه-14  6مواد ساخت  - 13  نقل  و  حمل  و   بندی   بسته  ،سازی   ذخیره  - 12  حسابداری  و  هزینه  - 11  کاال   موجودی  کنترل  و

 .انسانی منابع ریزی

 بگیرند  نظر  در  را  خود  های  دارد فعالیت  وجود  ها  رشته  همه  الزامات  که  کند  حاصل  اطمینان  که  است  این  مدیریت  وظیفه

. است  یافته  افزایش  مختلف  فعالیتهای  مدیریت  شود و  می  ایجاد  هماهنگی  مشکل  ،ها  شرکت  پیچیدگی  و  اندازه  شدن  بزرگ  و با

را   فعالیت خاص   نوع  یک  مدیریت   و   انجام  یک مسئولیت  هر  ،مستقل  درادارات  یافته  توسعه  ساختارسازمان با    یک   ،نتیجه  در

  بخش   توسط  شده  گرفته  تصمیمات(  بخش)  یک رشته  هر.  کرد  ایجاد   را  ها  فعالیت  از  ای  زنجیره   سازمانی  ساختار   دارند این

  به  را  آنها   و   .بهبود بخشید و تصمیمات کاربردی می گیرد  را  خود  وظیفه  ،را جبران می کنند   محدودیت  ، پذیرد  می  را  قبلی

  تمایل   وجود  این  با   ،کرد  کمک نظم  ایجاد  به  مرج  و  هرج  است از  سازمانی   رویکرد  این  که  حالی  در.  کند   می  منتقل بعدی  بخش

  یک   هر  که  مستقل  فعالیتهای  و  از قطعات  راحت  حال  عین  در  و   ناخوشایند  ملغمه  یک  به  را   تولیدی  شرکت  یک  عملکرد  به

  ها   فعالیت  این  که  افرادی  و  مختلف ادارات  انواع  بین  ارتباط  و تعامل  ،نتیجه  در  فردی شوند یا می  انجام  معین  بخش  یک  توسط

 .دیدند زیادی رنج ، دهند می انجام را

است    یافته  بهبود  سازمان  توسط  چه  اگر   ،تولید  در  کلی عملکرد  تعالی  و  کارآیی   قبیل  از  صفاتی   به  دستیابی  ،بنابراین

  شامل   اقتصادی عملیات  بنگاه   کنترل  و  هماهنگی  برای  مدیریت  توسط  اولیه  تالش  .بود  معلول  آن  معایب  توسط  هنوز  ،رویکرد

 رشته  اگر  که  بود   این  فرض  و  فلسفه  فناوری  وظایف  و   بخشها  شود عمدتاً   می  آن  شامل   که  است  سازمانی   ساختار  یک   ایجاد

   :دهند انجام را زیر اهداف  بتوانند فناوری  های

  رساندن   حداقل  به  -4  تولید  زمان  کاهش-3  تولید  در  خورده  گره  سرمایه  رساندن  حداقل  به -2جلسه  تحویل  تاریخ  -1

 . به تحقق اهداف مدیریت نزدیک شود ، مدیریت به روز به اطالعات ارائه -5موجود منابع در بیکار  های زمان

 
3 Process planning and routing 
4 Manufacturing Resource Planning 
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دهه  1960  دهه  در  ساخت  روشهای  توسعه  اولیه  مراحل   فناوری .  شد  هدایت  تولید  های  حل   راه  سمت  به  1970  و 

 :کرد تقسیم گروه سه به خود اصلی فلسفه  به توان می را ها پیشنهادی روش

 تنظیم  برای  ای  رایانه  های  سیستم  و   ها  داریم برنامه  نیاز  بیشتر  و  تر  پیچیده  به  ما  بنابراین.  است  پیچیده   بسیار  تولید  -1

 .آن کنترل و

 .است تر  ساده آنها تر  هایی ساده سیستم چنین ساخت راه تنها بنابراین. است پیچیده  بسیار تولید -2

  نقش   رو  این  از.  ندارد  وجود  مشکالت  حل  برای  سیستم  ساخت  برای  فرصتی  هیچ  بنابراین.  است  پیچیده   بسیار  تولید  -3

 . بگیرند  تصمیم باید  انسانها و اطالعات تهیه  شود برای محدود باید کامپیوترها

 

 7سيستم شناسایی 

 را  آن  کردن  مدل  به  سعی  که  فرآیندی  از  خروجی  و  ورودی  داده  آوری  جمع  .1  از  عبارتند  شناسایی   در  مهم  مرحله  سه

  سیستم  خروجی  به  شبیه  مدل  از  حاصل  خروجی  که  طوری  به  مدل  پارامترهای  تنظیم  .3  مناسب  ساختار  یک  انتخاب  .2.  داریم

 .  باشد حقیقی

 

 چيست؟  سامانه یا سيستم
.  گویندمی  سیستم دارند  تعامل  همدیگر  با  که  مشترک  هدف  یک  به  رسیدن  برای  اجزا  از  ایمجموعه  به  ،آغازین  تعاریف  در

 که   است  مرتبط  غیر  یا  مرتبط  اشیا  از  گروهی   یا  مجموعه  سیستم)  که  است  شده  تعریف  اینگونه  سیستم  پدیا  ویکی  در  همچنین

  تقریبا   تعاریف  این  به  توجه  با .  دهند(  تشکیل  را  پیچیده  واحدی  که  ای  گونه  به  ،کنند   می  دنبال  را  خاص  اهدافی   یا   هدف 

  ،جوامع  و   شهرها   ، هاسازمان  ،ها انسان.  بدهیم   مطابقت  سیستم  تعریف  با  بینیم می  پیرامون مان  در  که  را  چیزی  هر  توانیممی

  های سیستم  از  دیگری  ینمونه.  هستند  ما  پیرامون  هایسیستم  از  هایی نمونه  افزارها   نرم  و  افزار  سخت  ،بشر  دست  هایساخته 

 آن  هدف   که  فروش  سیستم  یا   بوده   سازمان  پولی  نیازهای  تامین  ها   آن  هدف  که  است  مالی  سیستم  ، هاسازمان  در  رفته  کار  به

  است  سازمان   یک   که  بزرگتر  سیستم  یک  از  ایشاخه  زیر   توانندمی  ها سیستم  این   خود  که   باشدمی  خدمات  یا   محصول  فروش   ها 

 .باشند

 :کنیممی اشاره ها آن  از برخی به  دنباله در که  هستند هاییویژگی دارای ها سیستم  یهمه

 دارند  گوناگون اجزای هاسیستم -4 دارند  تعامل هم با ها سیستم-3 دارند  هدف ها سیستم-  2 دارند مرز  هاسیستم -1

  و   دارند   روح  ها سیستم  که  است   این  ها سیستم  ویژگی   مهمترین  کند و   نمی   کار  سیستم  نباشند   اجزا  از  یکی  صورتیکه  در

 .کنندمی پیدا  معنا  سیستم با و نداشته معنایی  است ممکن تنهایی  به  هاآن  اجزای

  بعدی   گام   در  ببینیم  تا   است  بهتر  ،شدیم   آشنا  هاآن  هایویژگی  از  شماری  با  و  شناختیم  را  هاسیستم  اینکه  به  توجه  با  حاال

 کند؟ می ما به کمکی چه شناسایی  این  و کنیم چکار

  شناسایی   از  پس  بعدی   گام  در  واقع  در  ،داریم  هاآن   -آنالیز  –  تحلیل  در  سعی  هاسیستم  بهتر  و  بیشتر  شناخت  برای  ما

  همچنین  نماییم؛   بینی  پیش   را  ها آن  رفتارهای  بتوانیم  تا  کنیم  مدل   و   تحلیل  را  ها سیستم   تا  است  این  ما   هنر  ،ها سیستم 

  بتوانیم   نهایت  در  و  دارند  تعامل  یکدیگر  با  هاآن   از  اجزایی  چه  که  دهیم  تشخیص  بتوانیم  تا  کرده   بررسی  دقت  به  را  هاسیستم 

 ،خُرد همان کردن آنالیز یا تحلیل که گفت توانمی. بخشید بهبود را سیستم و داد تغییراتی  توانمی جاهایی چه در که ببینیم

 .باشدمی کردن بررسی و جدا

 

 

 
7 Identify the system 
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 8فرآیند
  فرآیندها  که   گفت  توانمی  واقع  در.  بازخورد  و   خروجی  ،پردازش  ، ورودی  از   شده   تشکیل  کالسیک  تعریف  در   فرآیند

  تعاریف   این  از.  دهند  می  تحویل  مشتری  انتظارات  یپایه  بر  خدمات  یا  کاال  چهارچوب  در  را  مطلوب  خروجی  و  گرفته  را  هاورودی

 هستند  خروجی  دارای  همچنین   و  هستند  تکرارپذیر  و  داشته  مشخص  پایان  و  آغاز  فرآیندها  که  برسیم  نتیجه  این  به  توانیممی

 . گردند می داخلی یا بیرونی مشتریان تحویل که

 

 عملکرد  مدیریت فرآیند
  نظام  اصطالحات. نظام یک عنوان  به نه کرد  تلقی منعلف فرآیند  یک عنوان به  باید را عملکرد مدیریت   که معتقدند برخی

  به   عملکرد  مدیریت  مفهوم  با  این  و  است  ساالرانه  دیوان  و  شده  سازی  استاندارد  خشکِ  رویکرد  یک  معنای  به  ضمنی  طور  به

  تیم   که  شرایلی  فراخور  مدیران( .  822:  8938  ،گنجعلی   و  )رضاییان  نیست  سازگار  منسجم  و  تکاملی   منعلفِ  فرآیند  یک  عنوان

 که  چارچوبی  در  ،هستند  آنها  مدیریت  تحت  که  افرادی  و  مدیران  همچنین. کنند  می  رفتار  آنها  با  کنند  می  عمل  آن  در  هایشان

 امری   عملکرد   مدیریت  که  غلط  تفکر  این  باید   چارچوب  این.  کنند   می   فعالیت   ،دارند   را  بازدهی  و   همکاری  بهترین  کنند   می   فکر

  سازمانهای   با  متناسب  عملکرد  مدیریت.  رود   می  سازمان  که  باشد  راهی   با  موافق  باید   همچنین.  نماید  تضعیف  را  است  پایین  به  باال 

 سیستم   وایگزین  باید  شدهاند  ملرح  فرآیندی  محتوای  با  که  عملکرد  مدیریت  الگوهای  عموم  و  است  منعلف  و  محور  فرآیند

 ( Armstrong12  2006) :  می باشد  زیر  موارد  شامل  عملکرد  مدیریت  فرآیند.  شود  سابق  بوروکراتیک  و  مراتبی  سلسله  ارزیابی

 . فردی  پیشرفت  طرحهای  و  عملکردی  بهبودهای  ،عملکردی  توافقات  ارائه  ،شایستگی  الزامات  و  اهداف  با  توافق:  ریزی  برنامه

 .است ها  برنامه و  اهداف  به دستیابی نیازمند که هایی  فعالیت به بخشیدن تحقق: کردن عمل

 اهداف  به  دستیابی در پیشرفت میزان کردن چک: کنترل

 گیرند قرار توافق مورد و  شده آماده عملیاتی  های طرح که ای گونه به موفقیت  و پیشرفت ارزیابی : بازبینی

 

 در کنترل توليدات کشوري ERP  9 اجراي فناوري راهبردي و سيستم هاي
  هایحوزه  همه  به  که   کاربردی  علمی.  دانند می  حاضر  عصر  تاثیرگذار  و  راهبردی  هایفناوری  از  یکی   را  مصنوعی  هوش

  کمک  فناوری  این  از  که  هایی حوزه  از  یکی .  است  کرده   ایجاد  آنها  در  چشمگیر  تحوالتی  دارد  که  قدرتی  با  و   کرده  نفوذ  فناورانه

  تولید.دارند  بهتر  و  باالتر  کیفیتی  مصنوعی  هوش  از  استفاده  با  که  تولیداتی.  است  هوشمند  تولید  ،دهد  ارتقا  را  خود  تا  است  گرفته

  میان   رقابتی   چالش   یک  به  روزها   این  که  است  موضوعی  ،آنها   کارایی   و  وریبهره  افزایش  برای  بیشتر  باکیفیت  کاالهای 

 اینترنت  بر  مبتنی  نوین  هایفناوری  از  استفاده  با  و  سنتی  هایسیستم  زدن  کنار  با  که  تولیداتی.  است  شده  بدل  تولیدکنندگان

 بر  مبتنی  نوین  هایفناوری  و  فرآیندها  از  استفاده.  هستند  ترکاربردی   مردم  برای  و  دارند  بهتر  کیفیتی  مصنوعی  هوش  و  اشیا

 متحول را صنایع  و  ها سازمان رفتاری الگوهای و  شودمی  تولید منابع به  دسترسی بهبود موجب  مصنوعی  هوش و  اشیا اینترنت

 . کند می
سازمان   سراسر  در  تعامل   . افزایش2اطالعاتی  دهی   پاسخ  زمان  . تسریع1  :هستند ERP مزایای  از  زیر  موارد  کلی  طوربه

موقع   به  ارسال  بهبود  .6مشتریان    با  تعامل  بهبود  .5مالی    هایحساب   بستن  سیکل  . کاهش4سفارش    چرخ  مدیریت  بهبود.  3

 تولید سیکل بهبود .10موجودی   سطح کاهش  .9عملیات  مستقیم  هایهزینه . کاهش 8کنندگان   تأمین با تعامل . بهبود7

 

 

 

 
8 Process 
9 Enterprise resource planning 

http://www.joas.ir/


 8 -20 ص   ،1400بهار  ،21شماره  ،پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 سيستمی تفکر

 را   توضیحاتی   تا  است  بهتر  ،باشند  کننده   کمک  توانندمی  کجاها  در  هاسیستم  تحلیل  اینکه   و  ها سیستم   بهتر  درک  برای

 به نه تعریف این. باشد می سیستم هایبخش یهمه  به گرایانهکلی  نگاهی سیستمی تفکر. نماییم ارایه سیستمی تفکر یدرباره

 محیط  در  سیستمی  تفکر  واقع   در.  باشدمی  سیستم  یک  جوانب  یهمه  دیدن   معنای   به  بلکه  و  است  اجزا  گرفتن  نادیده  معنای

  بهتر   درک  در  را  ما   تواندمی  و   کرده  کمک  گذارند می  تاثیر  آن  در  زیادی  بسیار  اجزای  و  عوامل  شمار  که  پیچیده  هایسیستم  و

 علوم  از  ترکیبی  است  نکاهی  سیستمی  تفکر  ،که  است  این  نماییم  توجه  آن  به  باید  که  اینکته  مهمترین.  نماید  یاری  سیستم

 مسایل ایریشه حل ،گرایانه کلی نگاه  و سیستمی تفکر کارکرد مهمترین. مهندسی دانش  و  اجتماعی دانش و  ارتباط و  انسانی

  موضوعی  و  نبوده  مدت  کوتاه   و  موضعی  درمان  آن  به  پایبندی  و  سیستمی  تفکر  دیگر  یگفته   به. باشدمی  شده  ایجاد  مشکالت  و

  از   درخواست  منتظر  سیستمی  غیر  نگاه  در  اولیه  مواد  کمبود  ،نمونه  برای.  باشدمی  مطلوبی  سطح  در  بخشی  اثر  با  ولی  بر  زمان

  سفارش   به  نیاز  که  اینقطه و  هنگام ،باشد  خود  تامین  بخش  در  مشخص  سیستم  دارای  سازمان  اگر  اما  ،باشدمی(  فروش)  بیرون

 .شودنمی مشکل و ایست دچار  نگاه این از سازمان و بوده مشخص ،است اولیه مواد

  تا   داریم   نیاز  یا  خواهیممی ما که  است  حدی  یا  ما  نیاز  مورد  انتزاع  میزان  بررسی ،هاسیستم  بررسی  هایجنبه   از  دیگر  یکی

  کنیم  شناسایی  سازمان  خود سطح  در سازمان  مانند  را سامانه یک  توانیممی ما  نمونه  برای ،شویم  عمیق ها سیستم جزییات در

 نیز   را  آن  هایمجموعه   و  اجزا  و  شناسایی  را  …  و  فروش  ، انسانی  هایسرمایه  ، مالی  مانند  سازمان  گوناگون  هایبخش  اینکه  یا

 . باشندمی  آن  هایسیستم   زیر  شده  شناسایی  های  واحد  و  سیستم  یک  سازمان  که  گفت  توانمی  نگاهی  چنین  با.  کنیم  شناسایی

 

 10کال  کيفيت

  ، تولید  در  دقت  ،گذاری  اعتماد  ،دوام   مثل  گویند  می  کاال  کیفیت  ،است  برخوردار  آن  از  خدمت  یا  کاال  یک  که  قابلیتی  به

  بنابراین .  است  مشتری  توجه  مورد  که  سودمندی  و  ارزش  با   صفات  دیگر  و   پذیری  بهبود  ، پذیری  تغییر  ،استفاده  در  راحتی

  می   تامین   وی   انتظار   حد  از   بیش   را  مشتری  رضایت   و نیازها  که است  خدمتی   یا  کاال   مشخصات و  خصوصیات  مجموعه  ،کیفیت

  به   را  وی  های  خواسته  ،مشتری  نیازهای  به  توجه  با  ک  است  کسی   موفق  تولیدکننده.  آورد  می   زبان  به  را  آن  مشتری  و   کند

 . کند  می تبدیل خدمات یا و کاال خصوصیات

 

 کيفيت  مهم   هاي   ویژگی

  به   توجه  با  :کیفیت  کنترل  و  کاال  کیفیت  اجمالی  بررسی   آن  اولیه  مفاهیم  و  تولید  نظام  در  کیفیت  11گرایی  مشتری  -1

  سمت  کیفیتی نظام  یک  در   بنابراین.  گوید می  مشتری  که  است  چیزی  آن  کیفیت  حقیقت  در  ،شد  عرضه کیفیت  از  که  تعریفی

  باال   برای  که  اقتصادی  هایبنگاه  و  است  مشتری  رضایت  و  خواست   جهت  در  همواره فروش  و  توزیع   ،تولید  عوامل تمامی  سوی  و

  هماهنگ   و  طراحی  مشتری  نیاز  با  متناسب  و  برتر  کیفیت  ویژگی   با  را  خود  نظام  باید  می  کنند  می  تالش  محصول  کیفیت  بردن

 . کنند

  که   فرهنگی   ،است(  بازار)   اجتماعی  نظام  و   تولید  نظام   در   آن  سازی  فرهنگ  ،کیفیت  دیگر   ویژگی   :12سازی  فرهنگ  -2

 برابر  در پذیری  انعطاف ،کار موقع  به انجام ، ها  کاری دوباره  کاهش  ،کاری خطاهای کاهش ،فنی دانش مهارت رفتن باال موجب

  مهم   اثر ها   ده  و  کارآفرینی  ، کار در  مراقبت  و  دقت ،انضباط و  نظم به توجه ، دوستانه ارتباط ایجاد  ، وری بهره  افزایش  ،مشکالت

 افزایش  و  کارکنان  روحیه  رفتن  باال  صورت  به  آن  نتایج  و  است  جامعه  و  سازمان  در  کیفیت  به  توجه  پیامد  که  شود  می  دیگر

  دیدگاه   از  .کرد  خواهد  هدایت  بیشتر  رفاه  با  بهتر  زندگی  سوی  به  را  انسانی  جامعه  نهایت  در  و  کند  می  بروز  آنان  فردی  منافع

  ، ندارد  بزرگی  و  کوچکی کار.  باشند شاغل  ،دارند  حق  همه  که  است  این  مردم  ی  اولیه  حقوق   از  یکی  جامعه  در  السالم  علیه علی
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  درخشان  فرازهای  از  یکی  .دید   خواهد  را  خود   کار  پاداش  زن   و  مرد  از  اعم   کس   هر  و   دهند   می   انجام   که   کاری  به  توجه  با   مگر

 انبیاء  بعثت  در  مهم  اهداف  از  یکی  که  دارد  اهمیت  چنان  و  .است  نفس  تزکیه  به  ها  انسان  اهتمام  لزوم  بر  تاکید  ،کریم  قرآن

 را آنها  و خواند می آنها بر را آیاتش که برانگیخته خودشان از رسولی ،نخوانده درس جمعیت میان در که است کسی او» .است

 از  یکی  همچنین.  بودند  آشکار  گمراهی  در  آن  از  بیش  ّ مسلما  و  آموزد  می  حکمت  و(  قرآن)  کتاب  ،آنان  به  و   کند  می  تزکیه

  و   فساد  و  بیکاری  بین  توزیع  رسد  می   نظر  به  است  زندگی  تامین  برای  درآمد   بی  و  بیکار  افراد  وجود  ، جامعه  در  فقر  مهم  عوامل

 .  دارد که با وجود جهش تولید در جامعه فقر از بین می رود  وجود  تنگاتنگ  رابطه  ، سرقت  و  بیکاری  بین  ،اعتیاد  و  باری  و   بند  بی

  می   تحقق  شرکت  درازمدت  اهداف   ،آن  وسیله  به  که  است  مستمر  و  مداوم   فعالیت   یک  کیفیت  نظام  :استمرار  و   تداوم   -3

 .کند می  پیدا بستگی آن استمرار و تداوم به شرکت موفقیت و  بقا. یابد 

  نقش   فروش  و  توزیع  ، تولید  فرآیند   و   سازمان   اجزای  تمام  در   که  است  فراگیر  نظام   یک  کیفیت  : فرآیندگرایی  و  فراگیری  -4

 . دهد  می قرار تاثیر تحت را آن عوامل کلیه  و دارد اساسی

 محصول   تولید  در  نوآوری  و  خالقیت  کارگیری  به  اقتصادی  بنگاه  هر   موفقیت  مهم   عوامل  از  یکی   :13نوآفرینی   و   خالقیت  -5

 تخصصی  توان  تقویت  ،اکتشافات  تحلیل  و  تجزیه  ،متنوع  های  ایده  سریع  تولید  ،غیرمعمول  و  بکر   های  ایده  آفریدن  توانایی.  است

  های   دانش  کشف  ،پژوهش  و  تحقیقات  های  حوزه  گسترش  ،مداوم  آموزش  ،ذهنی   و  فکری  های  موضوع  به  دادن  ارزش  و  قوی

  دانش   مند  نظام  کاربرد  و  محصول  یک  فروش  و  توزیع  ،تولید  فرآیند  یا  و  فرآورده  درباره  را  مشخصی  تجاری  اهداف   که  تازه  علمی

 ظهور  منحصه  به  کیفیت  به  توجه  سایه  در  که  هستند   مواردی  ازجمله  سودمند   های  روش  دیگر  و  تحقیق  از  حاصل  مفاهیم   یا 

 . رسند می

  طریق   از  گیری  اندازه  این.  است  گیری  اندازه  قابل  کند  می  دنبال  که  اهدافی  مبنای  بر  کیفیت  :گیری  اندازه  قابلیت  -6

  واقعی  که  گردد تبدیل  ای  گونه  به  باید   کیفیت  اهداف  تعیین  که  داشت  توجه باید  اما   است  دسترسی قابل  مشتریان  نظر  ارزیابی

 . باشند گیری اندازه  قابل و

 

 کيفيت  با کالي

 می  تعریف  مشتری  توسط  که  است  گسترده  و  فراگیر  ،ارزشی  امری  ،مفهومی  لحاظ  به  کیفیت  شد  گفته  که  گونه  همان

  می  انجام  جامع  و  منسجم  سیستم  یک  در  که  است  فروش  و  توزیع  و  تولید  فرآیند  کیفیت  حاصل   ،کاال  کیفیت  بنابراین.  شود

 .گذارد می اثر آن اجزای تمام  بر و شود

 

 بازار  در  کيفيت  با  کالي  اثرگذاري 

  ، دیگر  مورد  ها  ده  و  کیفی  اولیه  مواد  ،کیفی  کار  ،کیفی  سازمان  ،کیفی  نظام  ، کیفی  انسانی  نیروی  چون  هایی   واژه  امروزه

  یا   و   کاال   گرفتن  قرار  اختیار  در  یا   و   تولید  برای  مفاهیم  این  که  دهد  می  نشان  آنان   از  یک  هر  بررسی.  اند   یافته  وسیعی   کاربرد

 طور  به  مورد  چند  در  را  کاال   کیفیت  گذاری  تاثیر  ،موضوع  اهمیت  سبب  به  اینجا  در  ما .  اند  آمده  وجود  به  کیفیت  با  خدمات

 . کنیم  می بیان مختصر

  تعیین   و   مهم  عوامل  از  یکی   و  است  موثر  بسیار  مشتری  اعتماد   و  رضایت  جلب  در  کاال   کیفیت  مشتری:  رضایت  جلب  -1

 . کاالست انتخاب برای کننده

 . شد  خواهد فروش افزایش موجب ،کیفیت با کاالی عرضه راه از مشتری  اعتماد فروش: جلب  افزایش -2

  در   کیفی   های  سازمان  و   شوند   می   تولید   کیفیت  با   های  سازمان  در   کیفیت  با   کاالهایاقتصادی:    بنگاه  اعتبار   تقویت  -3

 .برخوردارند خاصی اعتبار و شهرت از مشتریان و  رقبا میان

 .شود می  بازار در  رقابت افزایش موجب کیفیت با  رقابت: کاالی  افزایش -4

 . گردد  می بازار در اقتصادی رونق موجب کیفیت  با کاالی برای تقاضا  افزایش بازار: رونق -5
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 توليد  نظام در کيفيت

  است  میسر ای مجموعه در کیفیت با کاالی تولید بنابراین. فرایندگراست و فراگیر امری کیفیت ،شد گفته که گونه همان

  در.  باشد داشته قلبی اعتقاد کیفیت به  کامال آن مدیریت و  باشد داده اختصاص کیفیت بردن باال به را خود هدف مهمترین که

 مورد  باید  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  و   انسانی  نیروی  ، عملیاتی  واحدهای  ، سازمانی  ساختار  در  مشتریان  های  خواسته  نظام  این

 . گردد  دنبال جدی و دار  هدف کامال  فعالیتی صورت به مشتری نیازهای کردن برآورده جهت در تالش و گرفته قرار احترام

  اطالعات   که  مربوط  های  نامه  آیین  و   ها   دستورالعمل ، ها  روش  و   شود  می   تبیین ،ارشد  مدیران طرف  از  کیفیت مشی  خط

 مشتری  خود  ، عملیات  و  فرایندها  که   فرهنگ  این.  است  انسان  وظایف  از  دارند  وجود  آن  در  کیفیت  با   مرتبط  فرایندهای   کلیه

  و   علمی  ،فرهنگی  سطح  ارتقای  جهت  در  مستمر  آموزش  است  الزم  دیگر  طرف  از.  یابد  توسعه  سطوح  کلیه  در  باید   ،یکدیگرند 

 شود تشکیل  ذیربط های مدیریت  ،کیفیت کنترل برای  و گردد   حذف گرایی بخش در موجود موانع ، پذیرد صورت افراد تجربی

 .گردد توجه  ها آن نظرات به و
 

 توليد  نظام   در  کيفيت  کنترل

  کیفیت   به  که  است  مواد  و  اطالعات  ،تجهیزات  ،عملیات  ،( کار  نیروی)  انسان  بین  هماهنگی  و  رهبری  نوع  یک  کیفیت  کنترل

 مراحل   شامل  تولید  نظام  در  کیفیت  کنترل.  شود  گرفته  نظر  در  تواند  می  تولید  نظام  مراحل  تمام  در  و  شود  می  ختم  محصول

 . است زیر

 . کند پرداخت پول  آن بابت است آماده مشتری که کیفیتی ارزیابی : ارزیابی  - 1

 مشتری خواست با برابر ،استانداردها  تنظیم  و  فنی  مشخصات با بازاریابی های   ارزیابی تبدیل: مهندسی  -2

 …  و آالت ابزار ،قطعات ،اولیه مواد تامین کنترل: خرید  بازرگانی -3

 مشتری  نیاز با متناسب …  و تولید  بندی زمان برنامه آن به مربوط ابزارهای ،تولید فرآیند کنترل: ریزی برنامه -4

 مهندسی   و فنی مشخصات براساس تولید و ساخت اجرایی عملیات  کنترل: ساخت و  تولید -5

 مشتری  نظر مورد مشخصات  با  کاال  کنترل: تست و بازرسی -6

 مشتری  درخواست براساس حمل و بندی بسته کنترل: حمل و  بندی بسته -7

 مشتری  رضایت فرآیند کنترل منظور به: فروش از بعد  خدمات  و  نصب -8

  کنترل  ، کن  وجین  کارگران   کردم   سعی   ابتدا  ژاپن  در  کیفیت  کنترل  های  هسته  نهضت  دار  طالیه  کاوا  ایشی  پروفسور

 البته  ، بدهم  آموزش  را  کشور   سراسر  های   کارخانه  کارکنان  تمام   که   بود  این  من   اندیشه  ،کنند  عمل   آن   به  و   بفهمند  را  کیفیت

  ، دارند  کار  سرو  مسئله  با   مستقیماً  که  را  هایی   آن  یا  سرپرستان  اول  کردم  فکر  ،نتیجه  در  طلبید   می  زیادی  کار  موضوع  این

 .بدهم آموزش

 :اند آمده  بوجود ذیل  های  فعالیت  و اهداف با  کیفیت کنترل های هسته

 از  استفاده   ، شغلی  رضایت  آوردن  بوجود  برای  شاداب  محیط  ایجاد   و  انسانی  روابط  به  احترام  ،توسعه  و  ارتقا  در  مشارکت

 .کارکنان های ظرفیت و  ها توانایی  تمام

 روابط   به  کیفیت  موضوع   عمودی  های  همکاری  در.  است  عمودی  و  افقی   های  همکاری  شامل  سراسری  کیفیت  مفهوم

  مورد  سازمانی برون مناسبات  و روابط افقی های همکاری در. شود می شامل را ارشد مدیران تا جزء کارکنان از سازمانی درون

 .  است کاوا  ایشی نظر

  ترین  درساده   او.  است  صنعت  در  کیفیت  کنترل  برای  آماری  فنون  کردن  ساده   ،کیفیت  امر   در  کاوا   ایشی  نقش  بزرگترین

  یابد  بهبود باید  آنچه گذاری اولویت برای را پارتو نمودار کاربرد و  داشت تأکید  ها آن عرضه و  اطالعات  گردآوری بر ، فنی سطح

 سایر   مشابه  را  معلول  و  علت  نمودار  کاوا  ایشی.  کرد  تجویز  ممکن  دالیل  تشخیص  برای  را(  معلول  و  علت)  کاوا  ایشی  نمودار  و

  ، وی  ترتیب  این  به  ،داند  می  کیفیت  نهضت  در  کیفیت  کنترل  های  هسته  یا  ها  گروه  به  کمک  برای  ای  وسیله  ،کیفی  ابزارهای

  برای   مناسبی  سیستماتیک  ابزار  کاوا   ایشی  نمودار.  شمرد  می  حیاتی  امری  نمودارها   این  کردن  درست  برای  را  کاری  باز   ارتباطات
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  که  فنونی  سایر.  آنهاست  بین  روابط  دهی  سازمان  و  تولید  در  کیفیت  تغییرات  دالیل  سازی  مستند  و  بندی   دسته  ،پیداکردن

 .است کیفیت کنترل ابزار هفت ،دارد تاکید  برآن  کاوا ایشی

 

 :  14کاوا   ایشی  نظر  از کيفيت  کنترل  ابزار  هفت

 نمودار  ـ 6معلول  و  علت  نمودار  ـ 5پارتو  نمودار  ـ 4کنترل  نمودار  ـ 3فرایند  جریان  نمودار  ـ 2ها  داده  آوری  جمع  ورقه  ـ 1

 پراکندگی  نمودار ـ 7هیستوگرام

 .کند می خالصه ذیل موارد در را کیفیت جامع مدیریت سوی به حرکت و  ها  سازمان در  دگرگونی  های  روش کاوا ایشی

 .4شماست مشتری  ،کار بعدی فرایند صاحبان .3مداری تولید نه و مداری مشتری .2مدت کوتاه سود نه ،کیفیت اول .1

 متقابل  وظیفه با های تیم تشکیل .6مدیریت فلسفه عنوان به انسان شخصیت به احترام .5آماری های روش از استفاده

  تنها   و  نیستند  نخ  های  رشته  جزو  خود  خودی  به  که  است  نموده  ایجاد  تارهایی  عمودی  مدیریت  که  دارد  می  اظهار  او

 وظیفه  با  های  تیم  تشکیل  با.  شود  می  ایجاد  مستحکم  سازمان  شوند  تنیده  درهم  و  شده  اضافه   ها  آن  به  پودها  که  هنگامی

  اظهار  کاوا ایشی  آقای. کند می   کمک سازمان عرضی تحرک به و  شده  پیدا  پودهایی   ،مدیریت عمودی تارهای  میان در  متقابل

  کارکنان  همه  به  باید   کیفیت  جامع  مدیریت  در.  پذیرد  می  پایان  آموزش  با   و   شود  می  آغاز  آموزش  با  کیفیت  کنترل  که  نماید  می

 می  کار  این  انجام  برای.  یابد  تغییر  کارکنان  همه  نگرش  ٔ  نحوه  باید.  شود  داده  آموزش  صف  کارکنان  تا  گرفته  عامل  مدیر  از

 .شوند تکرار و تکرار ها آموزش بایست

  او . است راهنمایی  پلیس به شبیه بسیار معنا  یک به سازمان درون  در میانی مدیر یک کار که دارد اعتقاد  کاوا ایشی آقای

  پایینی  و   ها   باالیی  برای  اطالعاتی   کانال   بعنوان  باید  و   کنند  می   قطع  را  همدیگر  عمودی  و  افقی  مسیرهای  که  ایستاده  نقاطی   در

 .نمایند  عمل کارهستند به مشغول واحدها دیگر در که  کسانی نیز و  ها

  بلکه   ، شود  نمی   مربوط  محصول  به   فقط  کیفیت  که  است   معنی  این   به  شرکتی  فراگیر  کیفیت  کنترل  کاوا  ایشی   نظر  از

  نظر   در.  گردد   می  شامل  نیز  را  انسانی  نیروی  زندگی  کیفیت  و  شرکت  خود  کیفیت  ،مدیریت  کیفیت  ،فروش  از  بعد  خدمات

  این   در.  دارد  تأکید   آن  حل   و   یابی   مسئله  در کارکنان  مشارکت  بر   سازمانی   درون  مناسبات   در  ویژه  به  کیفیت  ارتقای   کاوا  ایشی

  دگرگونی   بر   مؤثر  عوامل  شناسایی   دنبال   به  ، ماهی  استخوان  نمودار  ویژه  به  و   معلول  و   علت  نمودارهای  از  استفاده  با   وی  باره

  کیفیت کنترل .2استاندارد  .1 .کند می  معرفی اساسی ابزار دو کیفیت ارتقای برای وی.  است کیفیتی های

 یک   با  مگر  است  نتیجه  بدون  ،عالقه  تُن  یک  "  گوید  می  وی.  است  علمی های  روش  و  علمی  اطالعات  محصول  ابزار  دو  این

  و   فنی  ،علمی   اطالعات  داشتن   ،کیفیت  امر  در  واقعی  موفقیت  برای  ایشان  دیگر  عبارت  به  ،"  شود  آمیخته  علمی  اطالعات  اُنس

 .داند می ناپذیر اجتناب را تخصصی

 را   کیفیت  به   دستیابی  های  روش  و   ها   جنبه  که  را  ذیل  اصل  10  است  الزم  کیفیت به  دستیابی  منظور به  کاوا  ایشی  نظر  از

 .نمود رعایت کند می فراهم

 کیفیت  ارتقای  در  ها   اولویت  شناسایی.3  کیفیت  ارتقای  های  سیاست  تدوین.2  دیگر  چیز  هر  از  قبل  کیفیت  بهبود  بررسی.1

  ارشد  مدیریت  مسئولیت  کردن  مشخص. 7  بهبود  فرایند  بازنگری .6  آموزش  دادن.5  کیفیت  فرایند  رهبری  کردن  مشخص.4

 کل   رهبری.10 شماست  مشتری  داده   ، شما  سیستم  ستاده  که  اصل  این  به  توجه.9ی  ا  وظیفه  چند  مدیریت  سیستم  طراحی.8

 فرایند

  دمینگ   ای  مرحله  چهار  چرخه  او  مثال   عنوان  به.  است  داده  بسط  را  کیفیت  پیشگامان  توسط  شده   ارائه  مفاهیم   همچنین  او

 .است داده گسترش مرحله 6 به را

 مناسب  اقدام.6اجرا  ارزیابی.5اجرایی  برنامه.4آموزش در شدن درگیر.3راهکارها   تعیین. 2اهداف  تعیین.1
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 گيري  نتيجه و حثب
  در   که  کاربردی  واحدهای  برای توسعه پایدار برای جهش تولید همه  ERPارائه یک سیستم یکپارچه    پیشنهاد می شود

  زیر  موارد  ، فنی  اطالعات  و   محاسبات  ،انبارداری  ،تولید  بر  عالوه  که  اند؛ شده  جمع  ERP  سامانه   یک  در  درگیرند   تولید  یا   فعالیت

  EAS. هاست مؤلفه باز  مهندسی  نوعی ERP واقع در. استراتژی مدیریت ،تجارت  ،انسانی منابع ،حسابداری: گیردمی بر در را

که فقط در کنترل  .شودمی شامل را( business)تجارت اجزای همه اغلب که است سابق ERP هایسامانه برای  جدیدی نام

 هوش  فناوری  از  استفاده  با   هوشمند  تولید   تحقق  برای  بزرگی   هایگام  . یک سازمان نباشد زیر نظر یک اتحادیه یا صنف باشد

 . شود برداشته مصنوعی

تولید  ارائه سیستمی برای انجام فرآیند پیشرفته تولید برای کنترل اجرای صحیح در تولید از جمله : )    پیشنهاد می شود

( وکنترل   . . .پیاده سازی هر تحقیقی در محیط ریست و  ،تولید وارائه سیستم های نرم افزاری  ، تولید مواد خام نفتی   ،انرژی

یکی کار  در   که   نمود  تصور  تواننمی.  است  تولید  تجهیزات  و  هاروش  ،کیفیت  کنترل  در  مؤثر  مهم  فاکتورهای  از  کیفیت 

  مؤثر  کیفیت کنترل روی بر اخیر هایسال در تکنولوژی در  انسانی نیروی سهم  کاهش تجه  در شده ثبت سریع هایپیشرفت

  .استنبوده

با کنترل منابع و سرمایه ملی از جمله منابع انسانی و وام های کالن که تولیدی ها برای رونق اقتصادی    پیشنهاد می شود

اولیه یا محیط مناسب برای تولید کاال با کیفیت و نو آوری در تولید  از بانک ها م موسسه ها دریافت می کنند برای خرید مواد  

باشنددر این صورت تورم دیگر   داشته  می توان وام به صورت بن های باشد که بانک ها بتوانند کنترل بهتری در استفاده آن

که فروشنده می تواند برای نقد  روی قیمت آن مواد اولیه یا قیمت دارایی ثابت نگذاشت بانک بن می دهد یا یک ضمانت نامه 

مبلغ وام را به صورت اقساط نقدی به بانک بازمی    خواست کننده وام ؛   کردن آن سند یا ضمانت نامه از بانک نقد می کند و در

  ویا می تواند یک شراکت بین تولید کننده های انبوه و سهامداران خاص و عام ایجاد شود تا دولت بتواند با سرمایه   گرداند

سهامداران با مدیریت خود سهامداران با سرمایه گذاری جدید برای افزایش سود بیشتر و از بین بردن محدودیت های توسعه 

   .پایدار به منافع مساوی یا درصدی با چشم انداز صادقانه به تولید و توسعه پایدار رسید

تولید و سازمان   پیشنهاد می شود  بهروری  به میزان  سود و میزان رضایت    نمونه  برای  سازمان  خروجی  میزان  از  باید 

سهامداران و مدیران ارشد تولید کنندگان جویا شویم درصورتی که راضی نبودند باید به حمایت و هدایت از طرف ان اتحادیه)  

داده شود تولید  مشاوره  و  گیرد  کننده(قرار  تولید  رییس صنفی    با   ها لیتفعا  بودن  همسو  میزان  به  توجه  با   15اثربخشی  . یا 

  با   گذشته  از  بیش  ، ما  فعالیتهای  که  معناست  این  به  اثربخشی  افزایش  بنابراین.  شودمی  سنجیده  شده تعیین  هایهدف

  شودمی  سنجیده  مشخص  فعالیت  یک  انجام  برای  شده  استفاده  منابع  میزان  به  توجه  با  کارایی  .است  شده  همسو  هایمانهدف

  یک  انجام   در  منابع  اتالف  کاهش   معنای  به  شودمی  گفته  هم   راندمان   آن  به   مهندسی   ادبیات  در  گاهی   که   کارایی   افزایش   و

   .است فعالیت

بایدتولیدات بر اساس تقاضای جامعه نوآوری شود و با توجه به میزان تقاضا تولید اجرا شود تا تولید و    پیشنهاد می شود

  سازمانی  برون  یا درون  نوآوری و کیفیت در تولید می توان رضایت مشتریاننقدینگی تولید هر دو در گردش باشند در صورت 

  محصوالت   تولید کننده باید بداند فقط جذب مشتری کافی نیست باید حفظ در رضایت مشتری از  را از کیفیت کاال حفظ کرد و 

   .را همیشه در برنامه سازمانی خود داشته باشد. شده ارایه هایسرویس یا

 

 نتيجه 
خدمات باید در تولید برنامه های به روز با نوآوری های با کیفیت مناسب داشته  و محصول کیفیت نگاه  از تیجه پژوهشن

 .  باشیم تا اعتبار سازمانی خود راحفظ کنیم
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هدایت و حمایت از طرف یک سازمان کل برای نظارت و بازرسی در تولید بدون هیچگونه ببخشش و    نتیجه پژوهش

  .گذشتی نه برای گرفتن عوارض نه برای گرفتن جریمه برای توسعه پایدار و پیشرفت در تولید صورت گیرد

  ،مشخصنا  و   مبهم  های   خروجی  نه  ها خروجی   رلکنت  با   توانندمی  سازمان  ارشد  از دیدد مدیریتی مدیران  نتیجه پژوهش

تولید در هر    هر  هایفعالیت  بودن  شفاف  دلیل  به  همچنین.  بپردازند  سازمان  کنترل  به  ملموس  و  شفاف   های  خروجی  با  بلکه

نظر  و در صورت نوآوری به کارکنان آن واحد پاداش در    بوده   مشخص  کارکنان  یهمه  وظایف  شرح  ، شغلی  سمت  هر  و  واحد

 .  گرفته شود و می توان در صورت نیاز شایسته ساالری را در سازمان نهادینه کنند

از نظر برنامه تولید باید برنامه تولید به صورت مکتوب وشفاف به تمام واحد های تولید ابالغ شود و از    نتیجه پژوهش

نوشتن این گزارش ها خود ارائه دهنده    میان مدت و بلند مدت خواست در  ، سرپرست هر واحد تولیدی گزارش کوتاه مدت

 .  حتماً به ایده های نو برخورد می کنند

استفاده از مدیران نخبه چه دولتی و چه غیر دولتی و شریک شدن تولیدی ها با دولت می تواند حمایت و    نتیجه پژوهش 

   .و تولید با کیفیت ملی تالش شودهدایت پدرانه را دریافت کند هم برای سود و سرمایه گذاری زنجیره ای هم برای سود 
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