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های های استقرار سیستمبا هدف معرفی و تبیین بررسی موانع و محدودیت پژوهشاین  - چکیده

از نوع  پژوهشاین . ر واحدهای تولیدی شهرستان بیرجند انجام شده استجامع دمدیریت کیفیت 

ف در این پژوهش کارشناسان کنترل کیفیت و مدیران عالی و جامعه هد. باشد می توصیفیتحقیقات 

ی  اپرسشنامه داده های پژوهش از طریق. اند های تولیدی شهرک صنعتی بیرجند بوده میانی شرکت

 (1: این پرسشنامه برای سنجش. آوری شده استسوال با طیف لیکرت جمع 84محقق ساخته شامل 

 (8تولیدی و  های واحد در رقابت های ویژگی (2بیرجند،  شهرستان تولیدی های واحد های ویژگی

( 1دهند که  های پژوهش نشان می یافته. طراحی شده است تولیدی های واحد در مدیران های ویژگی

عدم رقابتی ( 2های کنترل کیفیت در صنایع کوچک و متوسط با مشکالتی مواجه است  استقرار سیستم

عدم آگاهی مدیران عالی و میانی مانع ( 8ی کنترل کیفیت نیست و ها استقرار سیستمبودن صنایع مانع 

 .یستنهای کنترل کیفیت  استقرار سیستم

 . ها، سیستم مدیریت کیفیت، واحدهای تولیدی موانع و محدودیت :واژگان کلیدی

 

 

 مقدمه

. نکرده استکنترل کیفیت از مباحث مهمی است که هنوز در کشور ما آنطور که باید جای خود را باز 

اند اما هنوز شاهد مقاومت واحدهای تولیدی  های کنترل کیفیت بسیاری در دنیا طراحی گردیده سیستم

در این پژوهش تالش شده است تا با استفاده از نظرات . در استفاده از این ابزارهای موثر و مفید هستیم

ر سطح شهرستان بیرجند به کارشناسان کنترل کیفیت و مدیران عالی و میانی واحدهای تولیدی د

TQM)کیفیت  های کنترل شناسایی موانع استفاده از سیستم
 .بپردازیم( 1

                                                             
1- Total Quality Management 

mailto:Saghafi.ma@skpnu.ac.ir
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 و هاها، قابلیتمهارت بهبود برای هاسازمان بر فشار افزایش باعث جهانی رقابت از های ناشیچالش

 گسترده صورت ، به(TQM)جامع  کیفیت مدیریت اصول. است شده خدمات و محصوالت کیفیت

 با رویارویی چگونگی و هاسازمان ماهیت سازمانی، بهبود عملکرد بهبود ابزار عنوان به جهان سطح در

 1332 سال اواسط در که آسیا مالی بحران .است گرفته قرار پذیرش مورد بازارها ویژه هایچالش

 شد ای زنجیره حرکت یک شروع پیوست، باعث وقوع به تایلند نقدی - مالی بحران از ابتدا و میالدی

 وجود به متناقض تغییرات و بحران این. داد قرار خود تاثیر تحت را آسیایی کشورهای تمام تقریباً که

 و در آسیایی کشورهای مختلف صنایع و هاسازمان در ای توسعه و اقتصادی وضعیت بهبود آمده، منشاء

 جنبش در سزایی به تاثیر تغییرات این. است شده هاسازمان این ساختار در ایگسترده نتیجه تغییرات

 صورت به جامع کیفیت مدیریت تا جایی که هم اکنون اصول. است داشته جامع کیفیت مدیریت

 چگونگی و هاسازمان ماهیت سازمانی، بهبود عملکرد بهبود ابزار عنوان به جهان سطح در گسترده

  .(1832توالیی و امینی، )است  گرفته قرار پذیرش مورد بازارها ویژه هایچالش با رویارویی

باشد، خود دارای  های محروم کشور می استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند، یکی از استان

یکی از موانع . باشدگذار و توسعه و مدیریت واحدهای تولیدی میهایی در جذب سرمایه محدودیت

که در این پژوهش به آن پرداخته  های مدیریت کیفیت است توسعه کلیدی این واحدها استقرار سیستم

های جامع مدیریت  های استقرار سیستم هدف این پژوهش شناسایی موانع و محدودیت. شده است

صنعتی بیرجند از دیدگاه کارشناسان کنترل  - در واحدهای تولیدی TQMEXو  TQMکیفیت 

 .باشد کیفیت این واحدها می

 

 مبانی نظری

گردد که در آن زمان های بابل باز میاز میالد و زمان ساخت برجسال قبل  8444پیشینه کیفیت به 

اشکال موجود در . کردندگیری کاال استفاده میها از استانداردهای توافقی برای توزین و یا اندازهبابلی

سال قبل از میالد بازرسانی را در حال کنترل کیفیت قطعات سنگی نشان  1094یک مقبره در مصر در 

هم میالدی در انگلستان، قانون بازرسی کیفیت کاالی ساخته شده وضع شد تا دقرن یاز در. دهدمی

 . ید بزنندیتولیدکنندگان محصوالت کم کیفیت جریمه و به محصوالت با کیفیت مهر تا

 کارخانه در 1324 دهه اواسط در کنیم،می صحبت آن از امروزه که فراگیر کیفیت مدیریت

 اصل در فراگیر کیفیت مدیریت. شد شروع تلفن زنگ سیستم یک طراحی برای الکتریک وسترن

 به نقایصش کرد طراحی زنگ یک والتر شوهارت نام به فردی. است بوده آماری کیفیت کنترل همان
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 محصوالت اقتصادی کیفیت کنترل)عنوان  تحت کتابی شوهارت 1381 سال در. رسیدمی صفر

 آماری هایتکنیک گسترش کیفیت، کنترل کتاب، این در شوهارت. کرد منتشر( صنعتی تولیدات

 (.1332 زانگ،) نمود تعریف را کیفیت و بهبود تولید، برای ارزیابی

دکتر جوران برای اولین بار کنترل کیفیت را از دیدگاه مدیریت مطرح کرده و آن  1390در سال 

کیفیت آماری به کنترل کیفیت بدین ترتیب زمینه تغییر کنترل . را بعنوان ابزاری برای مدیریت برشمرد

 (. 1334، 1ایشیکاوا. )فراگیر فراهم شد

تشکیل ( مدیریت) Manegment و( کیفیت) Quality، (فراگیر) Totalاز سه کلمه  TQMواژه 

به  "Total"کلمه . کندتر آن کمک میبررسی و تحلیل این سه جزء به درک و فهم عمیق. شده است

یعنی ارائه  "Quality"واژه . گیردهمه افراد و همه امور سازمان را در بر می TQMاین معناست که 

-می یعنی کیفیت در سازمان مدیریت "Manegement"آنچه مورد نیاز و انتظار مشتریان است و واژه 

 (.1823 آقایی،) گردد حفظ و نگهداری کنترل، و بازرسی وسیله به تنها که تین نه شود،

شرکت یجذاب برا اریبس یهای رقابت یاز استراتژ یکیجامع به  تیفیک تیری، مد1334دهه  در

جامع سازمان  تیفیک تیریمد. بودند گرانیبا د یریتفاوت چشمگ یوجوبدل شد که در جست ییها

 تیو رضا تیفیها، ک نهیو توجه به بهبود هز هبودب ندیفرآ لهیبه وس یمشتر ازیبه تمرکز بر ن قیرا تشو

فعاالنه بهبود مستمر، درک نگرش  یریگیبر پ یجامع مبتن تیفیک تیریمد هیپا. نمایدمی یمشتر

معتقد بودند  زیای ن اما عده. باشدی میابعاد سازمان یدرون سازمان، آموزش و توسعه در تمام انیمشتر

نشان  2نیتکیهای س افتهی. های خاص خود را داراست تیمحدود جامع تیفیک تیریکه فلسفه مد

و  ییچون فروش مازاد اندازه، خطرناک بوده و کارا یمباحث یجامع برا تیفیک تیریمددهد که  می

محققان معتقدند که امروزه . جامع است تیفیک تیریمد یاز ناتوان یبخش نیاست و ا انباریآن ز یاجرا

جامع  تیفیک تیریبه صنعت خاص خود شده است و درک مد لیجامع تبد تیفیک تیریدم یابیبازار

 تیریباور است که مد نیبرا 8لوتانز. است افتهیهمه جانبه آن گسترش  یاجرا جهینت کیبه عنوان 

 تیریصرف مد یکند که زمان کاف می شنهادیو پ ستین یآت راتییجامع قادر به درک تغ تیفیک

که دارد گام  یمتقابل یوابستگ لیبه دل رندهیادگیمعتقدند که سازمان  زین یگروه. شود معجا تیفیک

 .(1832، یباران دوست و رحمان)است  راتییتغ یگذاردر ارزش یبعد یمنطق

                                                             
1- Ishikawa 

2- Sitkin 

3- Luthauns 
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TQM  سازمان است یک کل پذیری انعطاف و اثربخشی پذیری، رقابت بهبود برای رویکردی .

 تکتک به و بستگی هاستفعالیت از یک هر فهم و دهی سازمان ریزی،برنامه برای راهی ضرورتاً

 از افراد هایفعالیت کردن برای غربال راهی همچنین TQM. دارد سازمان سطوح از یک هر در افراد

 زمان در دستیابی آن حاصل که است بهبود سمت فرآیندهای به آنان هدایت طریق از بیهوده هایتالش

 فکری هایتوانمندی کارگیری به نظام یک جامع کیفیت مدیریت(. 1834والمحمدی،) است ترکوتاه

 (.  1833 پور،رجائی و یزدخواستی) است سازمان مختلف سطوح در کارکنان و جسمی

 تحول حال در دائماً مدیریتی سیستم یک عنوان به را جامع کیفیت مدیریت کلیفسجو و هیلستن

 منابع کم مقدار با خارجی و داخلی مشتری رضایت افزایش هدف با ابزار، و هاشیوه ها،ارزش شامل

 و هلیستن) است شده داده نشان هاشیوه و هاارزش ابزارها، از نمونه چند زیر شکل در. اندکرده تعریف

 (.2442 کلیفسجو،

 

 (TQM)جامع  تیفیک تیریمد

 ییهاشرکت یجذاب برا اریبس یهای رقابت یاز استراتژ یکیجامع به  تیفیک تیری، مد1334دهه  در

جامع سازمان را  تیفیک تیریمد. بودند گرانیبا د یریتفاوت چشمگ یوجوبدل شد که در جست

 تیو رضا تیفیها، ک نهیو توجه به بهبود هز هبودب ندیفرآ لهیبه وس یمشتر ازیبه تمرکز بر ن قیتشو

فعاالنه بهبود مستمر، درک نگرش  یریگیبر پ یجامع مبتن تیفیک تیریمد هیپا. نمایدمی یمشتر

 .(1832توالیی و امینی، )باشد ی میابعاد سازمان یدرون سازمان، آموزش و توسعه در تمام انیمشتر

 سطوح در کارکنان و جسمی فکری هایتوانمندی کارگیری به نظام یک جامع کیفیت مدیریت

ایجاد  جامع، کیفیت مدیریت اصلی یایده(. 1833 پور،رجائی و یزدخواستی) است سازمان مختلف

 هر شخص که است این جامع کیفیت مدیریت در بهبودمفهوم . است وریبهره و مستمر بهبود یزمینه

 و نظام یمجموعه کارها، روند در کیفیت دبهبو هایمستمر راه وجویجست در باید سازمان در

 (.1339 باولز،) باشد آن محصول

فرایندها،  بهبود در سازمان یک ی اعضایهمه مشارکت بر مبتنی جامع کیفیت مدیریت

 بر جامع، کیفیت مدیریت در. ( 1332 بموزسکی،) است کار محیط فرهنگ و خدمات محصوالت،

 توجه کارکنان، بیشتر مشارکت کیفیت، تولید، آموزش مناسب فرآیندهای و فناوری انتخاب طراحی،

 محصول به فقط جامع کیفیت مدیریت. است شده تأکید گیری کاراندازه لزوم و مشتریان نیازهای به

 و فرآیندها ها،فعالیت تمام دارد و محصول و سازمان به نسبت جامع یک دیدگاه و گرددبرنمی
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 تیفیک تیریباور است که مد نیبرا 1لوتانز (.1831 پورسینا، و سلطانی) بردارد در را کار جزئیات

 معجا تیفیک تیریصرف مد یکند که زمان کاف می شنهادیو پ ستین یآت راتییجامع قادر به درک تغ

در  یبعد یکه دارد گام منطق یمتقابل یوابستگ لیبه دل رندهیادگیمعتقدند که سازمان  زین یگروه. شود

 . (1832، یباران دوست و رحمان)است  راتییتغ یگذارارزش

 

 اصول مدیریت کیفیت جامع 

با توجه به شرایط و محیط  ها برای مدیریت کیفیت جامع اصول مختلفی ارائه شده است که سازمان

برای مدیریت کیفیت جامع  2گانه دمینگ اصول چهارده. ندنک می ءرا انتخاب و اجرا هاخود آن

 ، ریزی برنامه ةتولید و خدمات به وسیل  بهبود مداوم  مستمر برای  ةو اراد  عزم  ایجاد یک .1: ند ازا عبارت

  بازرسی  به  دادن  خاتمه .8  ،ارشد و کارکنان  مدیران از سویجدید   ةفلسف  و بکارگیری  پذیرش .2

  توجه  بدون  منبع  از یک  و مواد اولیه  خرید اقالم .0 ،در فرایند  ایجاد کیفیت  کردن  و جایگزین  محصول

مستمر   منظور کاهش  مستمر فرایندها به  سازی بهبود و بهینه  به  توجه .9  ،ینیپا  صرفاً قیمت  اصل  به

  رهبری  نوین  روش  برقراری .2  ،و کارکنان  مدیران  برای  شغلی  یها آموزش  برقراری .1 ، ضایعات

در   ترس  بردن  از بین . 3«  کنید  ، توجه در چیست  مشکل  موضوع  ، به مقصر کیست  تشخیص»  جای هب

،  از شعار دادن  خودداری. 14  ،مختلف  واحدهای  موجود میان  و سدهای  فاصله  بردن  از بین .3 ، سازمان

از  .12 ، و مدیران  کارکنان  برای  یکمّ  اهداف  حذف .11  ،کارکنان  برای  گذاری  و هدف  کردن  موعظه

  کارکنان  و ترغیب  تشویق .18، دشو می  از کارشان  افتخار کارکنان  حس  مانع  که  سدهایی  برداشتن  میان

را   تعهد مدیریت. 10 ، و خودبهسازی  زیخودآمو  فرهنگ  خود و ترویج  و دانش  فرهنگ  ارتقای  برای

، 8رز) کنید  بسیج  تغییر و تحول  را برای  آشکار سازید و همگان  فوق  و اصول  وری و بهره  کیفیت  باید به

آمیز مدیریت کیفیت جامع بیان  فاکتور مهم را برای اجرای موفقیت 3( 1333) 0همچنین تمیمی (.1333

 : د ازکرد که این فاکتورها عبارتن

 تعهد مدیریت ارشد،. 1

 رهبری نظارتی،. 2

 آموزش کارکنان،. 8

                                                             
1- Luthauns 

2- Deming 

3. Rose 

4. Tamimi 
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 ارتباطات عملیاتی برای بهبود کیفیت، . 0

 کننده،  مدیریت تأمین. 9

 آموزش کیفیت،. 1

 خدمت، /  نوآوری محصول. 2

 .تأمین بیمه برای کارکنان. 3

 

 پیشینه پژوهش

 در فراگیر کیفیت مدیریت استقرار سنجی امکان»در پژوهشی با عنوان ( 1831)صفاکیش و همکاران 

در  TQMنتیجه گرفتند که امکان استقرار « بر آن موثر عوامل بندیو اولویت اسالمی آزاد دانشگاه

 گیری و تجزیه و اندازه( 1: باشد دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد و اهمیت معیارها بدین ترتیب می

بیمه ( 0وری، کیفیت و بهره بهبود پیامدهای( 8 گروهی، کار و توانمندسازی( 2 کیفیت، تحلیل

 ریزیبرنامه( 2 کارکنان، آموزش و شناسائی( 1حمایت و  رهبری مدیریت عالی، ( 9کیفیت، 

 .مشتری بر تمرکز( 3 استراتژیک و

 در فراگیر کیفیت مدیریت اجرای نتایج بررسی»در پژوهشی با عنوان ( 1838)حمیدی و طبیبی 

 هایشبکه در TQM نتیجه گرفتند که اجرای« 1823-31همدان  استان درمان و هداشتهای ب شبکه

 تحوالت بلکه شده، منجر کلیدی کیفیت فرآیندهای ارتقاء به تنها نه همدان استان درمان بهداشت

 .است داشته بهمراه نیز فرهنگی مثبت

و عملکرد  (TQM)رابطه بین مدیریت کیفیت جامع »در پژوهشی با عنوان ( 1838)کسمتی 

که در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است، ارتباط بین اجرای مدیریت کیفیت جامع « سازمانی

(TQM)  و عملکرد سازمانی را با وجود و عدم وجود متغیرهای هم پراکنشی چون اندازه شرکت، نوع

ری در ارتباط بین های معنادا آزموده و نتیجه گرفته است که تفاوت 3444صنعت و وضعیت مجوز ایزو 

های مختلف صنعتی و اندازه متفاوت  مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی در میان بخش

های تضمین محصول و نوآوری  ، هزینه(معایب محصول)ها، به خصوص از نظر میزان نواقص  شرکت

تولیدی همچنین نتایج عمده برای مدیران گویای آن است که یک سازمان . در تولیدات وجود دارد

بیشتر محتمل است که عملکرد بهتری را در روابط  (TQM)معمولی با حضور مدیریت کیفیت جامع 

 .کارکنان، رضایت مشتریان، عملکرد اجرایی و تجاری بدست آورد تا بدون حضور آن
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 کیفیت در آماری کنترل فرایند کاربرد بررسی»در پژوهشی با عنوان ( 1839)حمصی و دیگران 

 مواد خصوص در آماری کیفیت کنترل نظام کاربرد و استقرار نتیجه گرفتند که« سیماچوب شرکت

 محصوالت مفید عمر افزایش و کیفی ارتقاء موجبات نهایی، محصول و ساخت در جریان کاالی اولیه،

 .است داشته همراه به را

های  ر سیستمهای استقرا بررسی موانع و محدودیت»در تحقیقی با عنوان ( 1832)محمدی گل

به تحقیق مشابهی دست زده است و « تولیدی استان کردستان - مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی

های رقابتی، وجود عوامل غیرکیفی در رقابت و عدم  گیری کرده است که ضعف در انگیزه نتیجه

سیستم کنترل فعالیت بخش تولید در صادرات محصوالت و کاالهای تولید شده موانع اصلی استقرار 

 .تولیدی استان کردستان هستند - کیفیت در واحدهای صنعتی

 بانکداری صنعت در مشتری رضایت بر جامع کیفیت مدیریت تاثیر عنوان با ،(2411) پاتانایاک

. داشت وجود جامع کیفیت مدیریت متغیرهای بین باالیی همبستگی. 1 که بود آن حاکی از هایافته هند

 ارائه در سرعت پاسخگویی، و کارکنان کیفیت جامع، توانمندسازی مدیریت ادابع بین همچنین. 2

 رسانی، اطالع و شفافیت اعتماد محوری، خدمات، فضای زیبایی خدمات، ارائه در صحت خدمات،

 مستقیمی و معنادار رابطه مشتریان از رضایت با اعتقادی و ارزشی مالحظات رعایت و پذیری انعطاف

 .داشت وجود

 و تحلیل و تجزیه :جامع کیفیت مدیریت قدرت عنوان ، در پژوهشی با(2414) تانیننا و همکاران

 کیفیت مدیریت -1 که داد نشان نتایج دادند انجام مشتری رضایت و وریبهره سودآوری، بر آن اثرات

 سودآوری بر معناداری تاثیر جامع کیفیت مدیریت -2. دارد سودآوری بر معناداری و مثبت جامع تاثیر

 را تاثیر بیشترین جامع کیفیت مدیریت ابعاد وابسته گانه سه متغرهای در بین اما. دارد مشتریان رضایت و

 .داشتند مشتری رضایت بر

 

 ی پژوهشها فرضیه

 :های پژوهش به صورت ذیل تبیین گردیدبر اساس مبانی نظری و تحقیقات مشابه، فرضیه

 .در صنایع کوچک و متوسط با مشکل مواجه استاستقرار سیستم مدیریت کیفیت ( 1

 . شود های مدیریت کیفیت می عدم رقابتی بودن صنایع مانع استقرار سیستم( 2

 . شودهای مدیریت کیفیت می عدم آگاهی مدیران عالی و میانی مانع استقرار سیستم( 8
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 پژوهش روش

 .نظر آماری، توصیفی است کاربردی و از نظر اجرا، میدانی و از این پژوهش از نظر هدف،

-باشند که به دو گروه زیر تقسیم میجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارشناسان کنترل کیفیت می

 :شوند

های کیفیت که به صورت رسمی در رابطه با استقرار سیستم کیفیت  مشاورین مجرب سیستم -1

 . کنند در موسسات، فعالیت می ISO9000های  بر مبنای استاندارد

مسئول واحد  های تولیدی و های تولیدی، مدیران واحدندگان حوزه مدیریت شرکتنمای -2

 . کنترل کیفیت

نفر از کارشناسان فوق با استفاده از روش توزیع تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب  94تعداد 

 . دتکمیل گردیشدند و پرسشنامه پژوهش بنا بر ضرورت طراحی آن عمدتا به صورت مصاحبه 

 

 ون فرضیه ها آزم

در نظرسنجی دارای %( 32)بنا به نظرسنجی انجام شده مشخص گردید که عمده شرکت کنندگان 

نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  1جدول . اند سطح تحصیالت کارشناسی بوده

 .باشد تحصیالت می
 

 تحصیالت حسب بر پاسخگویان فراوانی توزیع. 1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 1 8 فوق دیپلم

 32 01 لیسانس

 12 1 فوق لیسانس و باالتر

 144 94 کل

 

 آزمون این در. است شده استفاده اینمونه تک T آزمون از پژوهش، هایفرضیه آزمون جهت

حد  از شده ذکر متغیر میانگین که صورتی در. شودمقایسه می متوسط حد با آمده بدست میانگین

 .شود می تایید بیشتر باشد، فرضیهمتوسط 
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 آزمون فرضیه اول

 .استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع کوچک و متوسط با مشکالتی مواجه است: فرضیه اول

توان نتیجه گرفت که میانگین این است، بنابراین می% 9داری کوچکتر از سطح خطای  سطح معنی

. شود در نتیجه فرضیه اول پژوهش تایید می. دارد( 90عدد )داری با مقدار متوسط  متغیر اختالف معنی

 .است شده خالصه زیر جدول در آزمون این نتایج
 

 نتایج آزمون فرضیه اول. 2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی t میانگین

12110 3140 03 41444 

 

 آزمون فرضیه دوم

 .شود مدیریت کیفیت می هایعدم رقابتی بودن صنایع مانع استقرار سیستم: فرضیه دوم

توان نتیجه گرفت که میانگین این  است، بنابراین می% 9سطح معنی داری بزرگتر از سطح خطای 

شود و  در نتیجه فرضیه دوم پژوهش رد می. ندارد( 13عدد )داری با مقدار متوسط متغیر اختالف معنی

 استقرار راه سر بر مشکل دنآم وجود به موجب صنایع در بودن رقابتی این بدان معناست که عدم

 . خالصه شده است 8نتایج این آزمون در جدول  .شودنمی کیفیت مدیریت هایسیستم
 

 نتایج آزمون فرضیه دوم. 8جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی t میانگین

13122 1111 03 41412 

 

 آزمون فرضیه سوم

 .های مدیریت کیفیت نقش دارد استقرار سیستمعدم شناخت مدیران عالی و میانی بر عدم : فرضیه سوم

توان چنین برداشت کرد که میانگین  است، بنابراین می% 9داری بزرگتر از سطح خطای سطح معنی

در نتیجه فرضیه سوم پژوهش رد . ندارد( 13عدد )داری با مقدار متوسط این متغیر اختالف معنی

های مدیریت کیفیت نقش نی بر عدم استقرار سیستمبنابراین عدم اگاهی مدیران عالی و میا. شود می

 . نتایج این آزمون در جدول زیر خالصه شده است. ندارد
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 نتایج آزمون فرضیه دوم. 0جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی t میانگین

1213 4182- 03 41444 

 

 گیری بحث و نتیجه

جامع مورد بررسی مجدد قرار گرفت تا از مدیریت کیفیت و  کیفیت و استاندارددر این پژوهش مفهوم 

 . وکار دست یابیماین طریق به دیدگاهی مناسب به منظور پیشرفت و بهبود فرآیندهای کسب

 :نتایج به دست آمده نشان دادند که کارشناسان و مدیران معتقدند که

 .است مواجه مشکالتی با متوسط و کوچک صنایع در کیفیت مدیریت سیستم استقرار -

 .باشدنمی کیفیت مدیریت هایسیستم استقرار راه مانعی در صنایع بودن رقابتی عدم -

 .باشدنمی کیفیت مدیریت های سیستم استقرار مانعی برای میانی و عالی مدیران آگاهی عدم -

متناقض بوده ( 1832)محمدی های بدست آمده در تحقیق گل در واقع نتایج بدست آمده با واقعیت

. دانندهای کنترل کیفیت نمی ضعف شناخت مدیران را مانعی برای استقرار سیستم و نقش عدم رقابت و

 :توان ناشی از این مسایل دانست دالیل این نتایج را می

تولیدی در شهرستان که منجر به کاهش رقابت بر سر  - تعداد پایین واحدهای صنعتی -

د که این خود نظر در واقع برخی از صنایع در شهرستان منحصر هستن. شود کیفیت می

 . دهد کارشناسان را به سمت خارج کردن رقابت از اولویت سوق می

ای  نتیجه دیگر پایین بودن رقابت در شهرستان عدم احساس نیاز به مدیریت پیشرفته و حرفه -

در نتیجه همانطور که در نتیجه . جهت غلبه بر موانع ایجاد شده در مسیر رقابت است

های کنترل  اگاهی مدیران عالی و میانی بر استقرار سیستمنظرسنجی مشخص است، اثر 

 .تاثیر شناسایی شده استکیفیت بی

 

 پیشنهادهای پژوهش

های کنترل کیفیت مسیر طوالنی را باید  رسد استان خراسان جنوبی در مسیر استقرار سیستم به نظر می

رسد در  اما الزم به نظر می. گردید های بعدی جبران خواهد هی البته این مسیر دشوار با سودد. طی نماید

های شهرستان داده شود تا نگاه  های مناسبی به کارشناسان مربوطه و مدیران شرکت این زمینه آموزش

 .تری نسبت به این مقوله داشته باشند روشن
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شود برای شناسایی بهتر  در راستای مطالب بیان شده و نتایج بدست آمده در این پژوهش پیشنهاد می

های کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و صنعتی استان خراسان جنوبی بخصوص  نع استقرار سیستمموا

تری صورت پذیرد و صرفا به نظرسنجی به  شهرستان بیرجند با رعایت مالحظات زیر تحقیقات جامع

 :عنوان ابزار کشف حقیقت تکیه نشود

 . آن بر سوددهیهای کنترل کیفیت و اثر  های استقرار سیستم شناسایی هزینه -

 .های کنترل کیفیت شناسایی میزان مقاومت سازمانی در برابر استقرار سیستم -

 .باشد تر می شناسایی مقاومت بازار در برابر خرید کاالی با کیفیت باالتر که طبعا گران -
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