
 بعنوان ابساری INQAمعرفی مدل ) لسوم تعیین راهبرد کیفیت در دستیابی به موفقیت پایدار 

   (جهت اندازه گیری میسان موفقیت راهبردهای سازمان

اهطٍظُ اکثط تٌگاُ ّای التصازی تَخِ ٍیژُ ای تِ همَلِ کیفیت زض تَسعِ کسة ٍکاض  ساظهاى تِ عٌَاى یک 

العام غیط لاتل اختٌاب زاضًس لیکي ایي سَال هغطح هی ضَز کِ چِ سغحی اظ کیفیت هس ًظط است ؟ ٍ آیا 

کیفیت تا تعاضیفی ّوچَى استاًساضزساظی کاال ٍ ذسهات حاصل هی ضَز ؟ ٍ آیا هسیطیت کیفیت کاال ٍ 

ذسهات ٍ زض سغحی تاالتط تاهیي ًسثی ضضایت هطتطی ضطط الظم ٍ کافی تطای تمای ساظهاى ٍ زستیاتی تِ 

 هَفمیت پایساض زض عطصِ کسة ٍ کاض است ؟

تداضب هترصصاى کیفیت ٍ ساظهاى ّای هَفك زض سغح زًیا ًطاى زازُ است کِ اهطٍظُ کیفیت یک همَلِ 

ٍسیع ٍ هتغییط است ٍ عَاهل هتعسزی زض زضٍى یک ساظهاى ّوچَى ًحَُ هسیطیت تٌگاُ ، تِ ضٍظآٍضی 

فطآیٌسّا زض خْت اًغثاق تا ًیاظهٌسی ّای خسیس هطتطیاى ، هسیطیت هٌاتع ساظهاى تِ هٌظَض تاهیي 

ظیطساذت ٍ هٌاتع اٍلیِ هٌاسة  ٍ افعایص کاضآیی آى ّا ٍ ایداز اضظش افعٍزُ تطای سْاهساضاى ، ضطکا ، 

تاهیي کٌٌسگاى ٍ خاهعِ ٍ ّوچٌیي هسیطیت هٌاتع اًساًی تِ عٌَاى اضظش هٌستطیي زاضایی ساظهاى کِ زض 

اظ . عول ظًدیطُ تاهیي ٍ تحمك کیفیت ضا زض ساظهاى ضکل هی زٌّس ًیع هی تایست هَضز تَخِ لطاض گیطًس 

سَی زیگط عَاهل هحیغی هتغییط ٍ پیچیسُ ای ًیع ّوچَى ضطایظ التصازی ٍ سیاسی ٍ ضفتاض ضلثا ًیع 

ساظهاى ضا تِ ایي چالص ٍا هی زاضز کِ آیا ساظهاى ضٌاذت هٌاسثی اظ سغح کیفیت هَضز اًتظاض زاضتِ است 

 ؟ ٍ آیا تا ٍضعیت فعلی زض آیٌسُ تضویٌی زض خْت حفظ تمای ساظهاى زض عطصِ کسة ٍ کاض ٍخَز زاضز ؟ 

اظ ایي ضٍست کِ ّط ساظهاى تٌا تط ضطایغی کِ زض آى فعالیت هی ًوایس ًیاظهٌس ضاّثطزّای ٍیژُ ای است کِ 

تتَاًس هسیط حطکت ساظهاى ضا هطرص ًوَزُ ٍ زض تاظُ ّای هتعسز تِ اضظیاتی عولکطز ذَز زض حَظُ کیفیت 

تپطزاظز تا تتَاًس ًماط لَت ٍ فطصت ّای تْثَز زاذل ساظهاى ضا هسیطیت ًوَزُ ٍ توْیسات الظم خْت 

زض سال ّای اذیط زض کطَضّای . ضٍیاضٍیی تا تْسیسات ٍ فطصت ّا ضا زض هحیظ کسة ٍ کاض اتراش ًوایس 

هرتلف تحث استفازُ اظ الگَّا ٍ اتعاضّایی کِ زیسگاُ خاهعی تِ هثحث کیفیت زاضتِ ٍ آًطا تصَضت فطاگیط 

زض کلیِ ترص ّای ساظهاى تکاض گیطز ضٍاج یافتِ است ٍ هسل ّای هرتلف کیفیت ٍ تعالی کِ اظ یک سَ تا 

توطکع تط عَاهل هتعسز تَاًوٌسساظ ٍ تسٍیي ضاّثطزّای هٌاسة زض ّط حَظُ ساظهاى ضا تِ سَی زستیاتی تِ 

کیفیت خاهع ضٌّوَى هی ساظًس ٍ اظ سَی زیگط تا توطکع تط ًتایح کسة ضسُ اظ آًْا هیعاى هَفمیت 

ضاّثطزّا زض حَظُ ّای هرتلف کسة ٍ کاض ضا هَضز سٌدص ٍ اضظیاتی لطاض هی زٌّس هَضز استفازُ لطاض هی 

 .گیطز 



تِ عٌَاى الگَی اضظیاتی ساظهاى ّای  (EFQM) هسل تٌیاز اضٍپایی کیفیت 1382زض کطَض ها ًیع اظ سال 

ایطاًی لطاض گطفت کِ پس اظ عاضضِ یاتی اًدام ضسُ تا تْطُ گیطی اظ تداضب تطگعاضی چْاض زٍضُ اضظیاتی زض 

لالة خایعُ هلی کیفیت ایطاى  ٍ فضای کسة ٍکاض کطَض ٍ سغح تلَغ کیفیت زض تٌگاُ ّای التصازی کطَض 

، کویتِ ّای ترصصی خایعُ تصوین تِ تاظًگطی هسل اضظیاتی گطفتِ ٍ تا توطکع تط زٍ هحَض هسیطیت کیفیت 

هحصَل ٍ هَفمیت پایساض ساظهاى هسل خایعُ هلی کیفیت ایطاى ضا تا تْطُ گیطی اظ زاًص ضٍظ خْاًی ٍ تِ 

 .پطتَاًِ تداضب ساظهاى ّا ٍ هترصصاى ایطاًی تاظًگطی ٍ تسٍیي ًوَز 

تا توطکع تط اصَل ّطتگاًِ هسیطیت کیفیت ٍ تط اساس استاًساضزّای  (INQA)هسل خایعُ هلی کیفیت ایطاى 

سعی تط آى زاضز  (2009ٍیطایص سال ) ISO 9004 ٍ ذصَصا ISO 9000 ، ISO 9001پایِ ای ّوچَى 

عالٍُ تط توطکع تط ظًدیطُ اضظش تِ عٌَاى ًواز تحمك کیفیت فطاگیط زض ساظهاى تاثیط ضاّثطزّای کالى زض 

حَظُ هسیطیت کیفیت ضا زض الیِ ّای هرتلف ساظهاى تطضسی ًوَزُ ٍ تاثیط آى ضا تط ایداز اضظش افعٍزُ زض 

ظًدیطُ اضظش هحصَالت ٍ ذسهات هَضز اضظیاتی لطاض زّس تا هیعاى هَفمیت ضاّثطزّا زض عطصِ کسة ٍ کاض ٍ 

  (1ضکل)زستیاتی تِ هَفمیت پایساض ًوایاى گطزًس 

 

 (1ضکل )

. هسل خایعُ هلی کیفیت ایطاى یک هسل هتَاظى است کِ تِ زٍ ترص تَاًوٌسساظّا ٍ ًتایح تمیسن هی ضَز

ترص تَاًوٌسساظ زاضای چْاض هعیاض ضّثطی ٍ هسیطیت ، فطآیٌسّا ، هٌاتع ٍ کاضکٌاى ٍ ترص ًتایح زاضای سِ 

هعیاض ًتایح هطتطیاى ٍ هصطف کٌٌسگاى ، ًتایح هحیظ ظیست ٍ خاهعِ ٍ ًتایح عولکطزی کِ ذَز زض زٍ 

 (2ضکل ). ترص ًتایح کلیسی عولکطز ٍ ًتایح کاضکٌاى تمسین تٌسی ضسُ است تطکیل هی ضَز 



 

 (2ضکل)

کِ زض هحَض ایي چطخ . هسل تِ ضکل چطخ عطاحی ضسُ است تا هفَْم حطکت ضا تِ ساظهاى ّا الما ًوایس 

عاهل ضّثطی ٍ هسیطیت تعٌَاى پایِ ٍ اساس حطکت زض ساظهاى ضٌاذتِ هی ضَز ٍ تِ کوک عَاهل 

تَاًوٌسساظ ًتایح هَضز اًتظاض ضا حاصل ذَاّس ًوَز لیکي گطزش زائوی ایي چطخ ًیاظهٌس زٍ عاهل یازگیطی 

اظ ًتایح کسة ضسُ ٍ ایداز ذاللیت ٍ ًَآٍضی زض خْت افعایص تَاًوٌسی ّای ساظهاى زض اضائِ هحصَالت ٍ 

اها تاظ ّن سَال پیص ذَاّس آهس کِ چگًَِ ساظهاى هی تَاًس حاصل ضاّثطزّای ذَز ضا . ذسهات ذَاّس تَز 

 زض تَاًوٌسساظی ساظهاى ٍ کسة هَفمیت زض عطصِ کسة ٍ کاض اًساظُ گیطی ًوایس ؟

 .پاسد ایي سَال اظ عطیك تعطیف هفَْم ذَزاضظیاتی هَضز اًساظُ گیطی لطاض هی گیطز 

ذَز اضظیاتی عثاضت است اظ یک تاظًگطی خاهع، سیستواتیک ٍ هٌظن فعالیت ّا ٍ ًتایح، تطاساس یک هسل 

 .هلوَس ٍ عیٌی کِ هٌدط تِ الساهات عطح  ضیعی ضسُ هی گطزز

تِ کوک اتعاض ذَزاضظیاتی ساظهاى لازض ذَاّس تَز تا تِ صَضت زٍضُ ای تا تعییي ًماط لَت ٍ فطصت ّای 

تْثَز ٍ اضظیاتی ضاذص ّای عولکطز ساظهاى ضضس لاتلیت ّا ٍ تَاًوٌسی ّای ذَز ضا زض زستیاتی تِ 

ضاّثطزّای تعییي ضسُ زض حَظُ کیفیت هحصَالت ٍ ذسهات اضظیاتی ًوَزُ ٍ هیعاى هَفمیت ایي ضاّثطزّا 

 .زض فضای کسة ٍ کاض ٍ زستیاتی تِ هَفمیت ضا اًساظُ گیطی ًوایس 

است کِ اظ اتتسای کلوات شیل تطکیل  (3ضکل )اتعاض هَضز استفازُ زض ذَزاضظیاتی هسل کیفیت هٌغك ضازاض 

 :ضسُ است 

R: Results  (ًتایح)  

A: Approach(ضٍیکطز)  



D: Deployment(استمطاض)  

AR: Assessment & Refinement(اضظیاتی ٍ اصالح ) 

هٌغك ضازاض چاضچَب اضظیاتی پَیا ٍ اتعاض هسیطیتی لسضتوٌسی است کِ ضٍضی ساذتاض یافتِ تطای پطسص 

 .زضتاضُ عولکطز ساظهاى ضا اضایِ هی کٌس

 :زض عالی تطیي سغح هٌغك ضازاض تیاى هی کٌس کِ ساظهاى تِ هَاضز شیل ًیاظ زاضز 

  (هحصَالت ٍ ذسهات هَضز اضائِ)تعییي چطن اًساظ ٍ هاهَضیت ساظهاى توٌظَض تعییي کسة ٍ کاض 

 .ساظهاى ٍ زٍضًوایی کِ هی ذَاّس تِ آى زست پیسا کٌس 

  ضفاف کطزى اّساف کالى کیفیت ، کِ ساظهاى ضا زض زستیاتی تِ زٍضًوای تعییي ضسُ یاضی ذَاّس

 .ًوَز 

  تعییي ًتایدی کِ تطای زستیاتی تِ آى تِ عٌَاى ترطی اظ ضاّثطزّای ساظهاى، هی تایست

 .  ضَزّسف گصاضی اًدام

  تسٍیي ضاّثطزّای هٌاسة زض حَظُ کیفیت ٍ تعییي هسیط زستیاتی تِ ًتایح هَضز اًتظاض ٍ اّساف

 . کالى عطح ضیعی ضسُ 

  تعییي عطح ّا ٍ اّساف عولیاتی ذطز. 

  ُای اظ ضٍیکطزّای هٌاسة کِ ًتایح الظم زض ظهاى حال ٍ آیٌس ِ عطح ضیعی ٍ تَسعِ هدوَعِ یکپاضچ

 .ضا هحمك  ساظز

 تِ هٌظَض حصَل اعویٌاى اظ خاضی ساظی ضٍیکطزّای هصکَض، ضٍش ًظام هٌسی تِ کاض گیطز. 

  ضٍیکطزّای خاضی ضسُ ضا تط اساس پایص، تدعیِ ٍ تحلیل ًتایح تسست آهسُ ٍ فعالیت ّای یازگیطی

 .اضظیاتی ٍ اصالح  کٌس

 

 (3ضکل )



زض کالم آذط هَفمیت ضا هی تَاى ٌّط ساظهاى زض ضٌاذت صحیح اظ ًماط لَت تعٌَاى هعیت ّای ًسثی 

ساظهاى ٍ تطضسی ضعف ّا ٍ فطصت ّای تْثَز زضًٍی تا کوک یازگیطی اظ زستاٍضزّا ٍ ایداز تْثَز هستوط 

ٍ ًَآٍضی زض ظًدیطُ اضظش ساظهاى ٍ ّوعهاى تعییي ضاّثطزّای هَثط خْت هماتلِ یا کاّص تْسیسات ٍ 

 . استفازُ تْیٌِ اظ فطصت ّای هحیغی کسة ٍ کاض زاًست 

                                                                                           رضا اکبری حقیقی

 ارزیاب ارشد جایسه ملی کیفیت ایران  

   

  

 


