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موفقیت مدیریت کیفیت جامع با توانایی یادگیری ،جذب ،تطابق و اجرای تغییر نگرشهای
سازمان و تلفیق آنها در سازمان ارتباط دارد .هدف این پژوهش ،بررسی و بهبود برخی
رفتارهای نامطلوب در مشتریمداری کیفیت جامع با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
است .در این پژوهش ،با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان و
پس از شناسایی اجزا و متغیرهای انتظارات مشتریان ،شبیهسازی با ارائه فرضیههای
دینامیکی شروع شده و حلقههای علّی ،نمودارهای جریان ،معادلههای ریاضی تکمیل
شد .بدینمنظور ،از مدل پویایی سیستمها با استفاده از نرمافزار  ،Vensimروشی برای
یافتن ارتباط بین عوامل مرتبط با رفع انتظارات مشتریان ارائه گردید .نتایج این پژوهش،
برای صنایعی قابل استفاده است که قصد برنامهریزی در رفع انتظارات مشتریان را در
سطح مدیریت کیفیت جامع دارند.
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چالش ناشی از رقابت جهانی باعث افزایش فشار بر سازمانها برای بهبود مهارتها ،قابلیتها
و کیفیت محصوالت و خدمات شده است .اصول مدیریت کیفیت جامع ( ،1)TQMبهصورت
گسترده در سطح جهان بهعنوان ابزار بهبود عملکرد سازمانی ،بهبود ماهیت سازمانها و چگونگی
رویارویی با چالشهای ویژه بازارها مورد پذیرش قرار گرفته است .مدیریت کیفیت جامع به یکی
از راهبردهای رقابتی بسیار جذاب برای شرکتهایی بدل شد که در جستجوی تفاوت چشمگیری
با دیگران بودند .مدیریت کیفیت جامع ،سازمان را تشویق به تمرکز بر نیاز مشتری بهوسیله فرآیند
بهبود و توجه به بهبود هزینهها ،کیفیت و رضایت مشتری مینماید .پایه مدیریت کیفیت جامع
مبتنی بر پیگیری فعاالنه بهبود مستمر ،درک نگرش مشتریان درون سازمان ،آموزش و توسعه
در تمامی ابعاد سازمانی است (توالیی و امینی .)1393 ،رویکرد پویایی سیستم کمک خواهد کرد
تا بتوان دیدی کلی از سیستم داشت و به همپیوستگی میان کارکردها یا چرخههای مختلف را
بهعنوان یک سیستم شناسایی کرد .توانایی فهم کل سیستم به همراه تحلیل تعامل میان اجزای
متنوع یک سیستم یکپارچه و بدون شکستن سیستم به اجزای آن ،رویکرد پویایی سیستم را به
یک روششناسی ایدهآل برای مدلسازی شبکهها تبدیل کرده است .در این پژوهش ،سعی بر آن
است تا با استفاده از ابزار مناسب پویایی سیستم ،سناریوهای مختلف ،شرایط رفع انتظارات مشتریان
مورد سنجش قرار گیرد و اقدامات پیشگیرانه الزم برنامهریزی شود (محقر و همکاران.)1395 ،
پویایی سیستم ،بر اساس تفکری نظاممند طراحی گردیده و توانسته است ابزاری قدرتمند را
برای درک مسائل پیچیده در اختیار مدیران قرار دهد .بکارگیری این روش ،نیازمند آن است که
ساختار سیستم مورد بررسی ،بر اساس حلقههای علّی و همچنین متغیرهای نرخ و حالت ،ترسیم
و طراحی گردند .با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت کیفیت جامع در فرایند رشد و توسعه
سازمانها ،از جمله مبحث اساسی رضایت مشتریان و توجه ویژه برنامهریزان توسعه ک ّمی و کیفی
به این مقوله ضرورت دارد تا نسبت به بهبود وضعیت سازمانها ،اقداماتی اساسی صورت گیرد.
شناسایی معیارهای مرتبط با انتظارات مشتریان در سطح مدیریت کیفیت جامع ،توجه پژوهشگران
را به مطالعه و بررسی عوامل موثر آن در سازمان ،جلب نموده است .با توجه به معیارهای مرتبط با
1. Total Quality Management
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انتظارات مشتریان ،ضرورت دارد تا این عوامل تاثیرگذار در صنایع مختلف ،شناسایی و شبیهسازی
شوند تا به کمک آن ،مدیران صنایع بتوانند الگوی مناسبی جهت برنامهریزیهای آیندهشان در
خصوص سرمایهگذاری روی عوامل و راهکارهایی که موجب تسهیل این موضوع در سازمان
میشود ،پیدا نمایند و بر اساس آن ،به تقویت و بهبود توانمندیهای خویش بپردازند .انتظار
میرود یافتههای بهدست آمده بتواند بهعنوان نمونهای بارز از روند رفع انتظارات مشتریان در سطح
مدیریت کیفیت جامع باشد.
در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .1عوامل و معیارهای موثر مرتبط با انتظارات مشتریان در سطح مدیریت کیفیت جامع کداماند؟
 .2آیا میتوان با استفاده از تحلیل پویایی سیستم ،معیارهای مرتبط با انتظارات مشتریان در
سطح مدیریت کیفیت جامع را شناسایی کرد؟
در این پژوهش تالش میشود ،مدلسازی پویا برای غلبه بر پیچیدگی و کمک به مدیران
عالقهمند به مدیریت کیفیت جامع در جهت رسیدن به رفع خواستههای مشتریان بکار گرفته
شود .همچنین از آنجا که پژوهش حاضر به بررسی متغیرهای موثر بر انتظارات مشتریان در
صنایع تولیدی میپردازد ،پس میتوان بیان کرد که نتایج آن به مدیران این سازمانها در راستای
بررسی و بهبود برخی رفتارهای نامطلوب در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از رویکرد پویایی
سیستم در شرکتهایشان کمک نماید .از آنجایی که رضایت مشتری ماهیتی پویا و پیچیده دارد
و بررسی آن با رویکردهای خطی ،محدودیتهایی را در بازنمایی رفتار آن ایجاد میکند .بنابراین
الزم است جهت بررسی آن رویکردی متناسب با ماهیتش انتخاب گردد .روش پویایی سیستم این
قابلیت را دارد که پویاییهای موجود در سیستمهای تحت بررسی را بهخوبی منعکس کند و این
رویکرد به شکلی گسترده مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است .بنابراین در این پژوهش نیز
با بهرهگیری از این رویکرد و با لحاظنمودن متغیر رضایت مشتری در سطح مدیریت کیفیت جامع
پرداخته میشود.
مبانی نظری پژوهش
 مديريت کیفیت جامع و تمرکز بر مشتریمدیران عملیاتی ،کنترل بیش از نیمی از داراییهای سرمایهای و کارکنان اغلب شرکتها
را در دست دارند .بنابراین ،شناخت عملیات و مدیریت آن در تمام موقعیتهای رقابتی برای
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شرکتها ضروری است .مدیران مسئولیت زیادی در رابطه با بقا و رشد سازمانهای خود نسبت به
سهامداران ،تامینکنندگان ،کارکنان و جامعه دارند .شرط موفقیت سازمان ،در فعالیت مداوم تمام
افراد جهت بهبود کارایی شرکت در زمینه پاسخگویی سریع در یک سازمان متمرکز بر مشتری و
عملیات مبتنی بر مدیریت کیفیت جامع (( )TQMفلسفه مدیریت کیفیت فراگیر تاکید میکند بر
رفع خواسته مشتری ،ارزیابی دقیق فعالیتها ،بهبود مستمر محصوالت و فرایندها ،و قدرتمندسازی
افراد) است (ساالر و همکاران.)1391 ،
كيفيت عبارت است از مجموعه خصوصيات و ويژگيهاي يك محصول يا خدمت كه در
برگيرنده توانايي آن در برآوردن نيازهاي تلويحي و معين باشد .نيازهاي معين توسط قرارداد
مشخص شده و محدوديت ناميده ميشوند؛ ولي نيازهاي تلويحي تابعي از بازار هستند .اين نيازهای
شناخته و تعريفشدۀ آنها را شاخص ميناميم و شامل موارد ايمني ،قابليت اطمينان ،قابليت
دسترسي ،تعميرپذيري ،قابليت استفاده ،قيمت و محيط هستند .تطابق محصول يا خدمت موردنظر
با اين مشخصات قابل اندازهگيري است و تعريفي ك ّمي و كاربردي از كيفيت ارائه ميدهد .اگر
اين مشخصات ،نيازهاي مشتري را برآورده نكنند بايد تغيير يابند .مدل مدیریت کیفیت جامع
پیشرفته ،بهمنظور حمایت از سیستم مدیریت کیفیت جامع از یک روش یکپارچه و هماهنگ
استفاده میکند (قماشپسند و سیرنژاد .)1397 ،برای پیادهسازی مدیریت کیفیت جامع نیاز به
پیادهسازی سیستمهای  ،5Sمهندسی مجدد ،دایره کنترل کیفیت ،ایزو ،مدیریت تولید ناب داریم
که از آن به مدل مدیریت کیفیت جامع پیشرفته نام برده شد .بهطور کلی مفهوم مدیریت کیفیت:
 کیفیت یعنی برآوردن تمام اظهارات مشتریان و احتیاجهای ضمنی آنها.
 مدیریت یعنی یک هیئت اجرایی که بهطور کامل بهصورت کمیته و هماهنگ درآمدهاند
(دلبهاری و عبدی.)1397 ،
رهبري ،رضايت مشتري ،مشاركت كاركنان ،بهبود مستمر فرآيند ،مشاركت تامينكننده
و مقياسهاي عملكرد ،مفاهيم اوليه بحث مدیریت کیفیت جامع هستند و ميتواند فنون اصلي
مديريت ،فعاليتهاي بهبوددهنده و ابزارهاي فني را بهصورتي يكپارچه و متحد تحت پوشش قرار دهد.
شركتهاي كيفيت جامع معمو ًال ميتوانند از فروش محصوالت خود درآمد بيشتري بهدست آورند و
نيز ميتوانند از وفاداري مشتري برخوردار شوند .هدف مدیریت کیفیت جامع ،فراهمآوردن محصول
با كيفيت براي مشتريان است كه انجام اين كار افزايش بهرهوري و كاهش هزينه را در پي دارد .با
كيفيت باالتر ،و محصول و قيمت پايينتر ،موقعيت رقابتي در بازار بهبود مییابد (سرافرازان و رزقی،
 .)1396مجموعه اين فعاليتها باعث ميشوند تا سازمان آسانتر به سود و توسعه دست يابد .عالوه بر
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این ،نيروي كار از نظر شغلي احساس امنيت نموده و براي كار ،محيطي لذتبخش ايجاد خواهد كرد.
در پيادهسازي مدیریت کیفیت بايد بر شش مفهوم اصلي متمركز شويم:
 مديريتي متعهد و شريك در كار براي فراهمآوردن حمايتهاي بلندمدت و از باال به پايين
در سازمان
 تمركز پايدار بر مشتريان داخلي و خارجي
 استفاده موثر و فراگير از نيروي كار
 بهبود مستمر در كار و فرآيندهاي توليد
 رفتار با تامينكنندگان همانند رفتار با شركا
 استقرار سيستم سنجش عملكرد فعاليتها (الهی و حیدری.)1394 ،
جدول  :1عناصر کیفیت از دید گذشته و TQM

عناصر كيفيت

از ديد گذشته

از دید مدیریت کیفیت فراگیر

تصميمها

كوتاهمدت

بلندمدت

منشا خطا

كاركنان

حالل مشكل

مديران

تعريف
تاكيد

مسئوليت
درآمد

محصولگرا
بازرسي

مشتريگرا
پيشگيري
سيستم

واحد كنترل كيفيت

همه كاركنان

قيمت

هزينههاي دوره عمر ،شراكت

گروهها

تمرکز بر مشتری (رفع انتظارات مشتریان)
موفقترين برنامههاي  TQMكه تاكنون به انجام رسيده ،آنهايي بودند كه كيفيت را از
دريچه ديد مشتريان نگريسته و تعريف كردهاند .در واقع ،هدف اوليه يك سازمان بايد دستيابي به
باالترين سطح رضايت مشتريان درنظر گرفته شود ،نه سود بيشتر؛ زيرا رضايت آنان به خودي خود
روند افزايشي سود را به همراه خواهد آورد .كسي كه محصوالت يا خدمات سازمان را خريده يا از
آن استفاده ميكند ،بهعنوان مشتري تعريف ميگردد .در مجموع ،ميتوان مشتريان را به دو دسته
تقسيم كرد :مشتريان خارجي و مشتريان داخلي.
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مشتريان خارجي در بيرون از سازمان بوده ،محصوالت يا خدمات آن را ميخرند .تمام كارکنانی
كه به نوعي در فرآيندهاي تهيه و توزيع كاال يا خدمات نقش دارند بايد اثر كار و وظيفه خود را در
باالبردن سطح رضايت مشتريان خارجي بهخوبي درك نمايند .عملكرد آنها بايد بهگونهاي باشد
كه نهتنها مشتريان قديمي خود را حفظ كنند ،بلكه بتوانند روزبهروز بر تعداد آنها بيفزايند .در
برابر مشتريان خارجي ،هر سازماني تعدادي مشتري داخلي نيز دارد كه به اندازه مشتريان خارجي
مهم هستند .در تمامي مراحل از بخشهاي مهندسي گرفته تا توليد و ديگر فرآيندها ،همواره يك
مشتري داخلي وجود دارد كه محصول يا خدمتي را دريافت ميكند و در عوض ،محصول يا خدمتي
را ارائه ميدهد .هر فرد كه در فرآيندي سهم دارد ،مشتري عمليات و فرآيند قبلي است و هدف
كاركنان هر بخش اين است كه از برآوردهشدن نيازها و كيفيت مطلوب بخش بعدي ،اطمينان
حاصل كنند .هنگامي كه اين روند در تمامي بخشهاي توليد ،ساخت ،فروش و توزيع اجرا گردد،
رضايت مشتريان خارجي نيز تضمين خواهد شد (زارعیمتین و همکاران.)1393 ،
از اساسيترين نكتههای مورد توجه در برنامه  ،TQMتاكيد فوقالعاده زياد آن بر روي
مشتريان داخلي و خارجي است .بیشتر كاركنان سازمان درباره مشتريان خارجي يا مصرفكنندگان
نهايي ،اطالعات و شناخت كافي دارند؛ درحاليكه ممكن است نسبت به مشتريان داخلي سازمان و
رضايت آنان بيتوجه باشند .بههميندليل ،هيچ سطح قابلپذیرشی براي كيفيت وجود ندارد و توجه
هرچه بيشتر نسبت به نيازها ،ارزشها و انتظارات مشتريان ،پايه ثابت تمامي فعاليتهاي سازمان
است (حکیمی و بزرگزاده.)1397 ،
 ارزیابی هشت معیار مرتبط با رفع انتظارات مشتریان تعیین نیازها و انتظارات مشتریان :چگونگی تقسیم بازار به بخشها و مشتریان به گروهها
توسط شرکت ،فرایند جمعآوری و تفسیر دادهها.
 مدیریت ارتباط با مشتریان :بررسی کارایی شرکت در مدیریت ارتباط با مشتریان و
پاسخگویی از راه بهبود محصوالت.
 استانداردهای ارائه خدمات به مشتریان :بررسی چگونگی نهادینه ـ پشتیبانی ـ پیگیرشدن،
گسترشیافتن ،مورد ارزیابی قرارگرفتن و بهبودیافتن استانداردهای ارائه خدمات.
 متعهدبودن نسبت به مشتریان :بررسی قابلیت شرکت بهمنظور توجه به موارد با اهمیت برای
مشتریان و چگونگی مرتبطساختن بهبودهای ایجادشده در محصوالت با تعهد نسبت به مشتریان.
 پیگیری شکایتها جهت بهبود کیفیت :بررسی کارایی فرایند بکار گرفتهشده در دریافت
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بازخورهای مشتریان ،حل شکایت آنها و تبدیل این بازخوردها به بهبودهای کیفی.
 تعیین میزان رفع انتظارات مشتریان :بررسی چگونگی تحلیل دادههای مرتبط با رفع خواسته
مشتریان در بخشهای مختلف بازار و گروههای مختلف مشتریان توسط شرکت و ارزیابی و بهبود
این فرایند.
 نتایج بهدست آمده از رفع انتظارات مشتریان :بررسی سطح و جهتگیری رفع خواسته
مشتریان.
 مقایسه رفع انتظارات مشتریان :مقایسه نتایج حاصل از رفع خواسته مشتریان با نتایج
بهدست آمده از رفع خواسته مشتریان رقبا (نوری و رادفورد.)1394 ،
 پویایی سیستمهاسیستمهای پویا در اواسط دهه  ۱۹۵۰میالدی توسط آقای جی رایت فورستر 1استاد انستیتوی
ماساچوست آمریکا ابداع شد .مدل ترسیمی آقای فورستر درباره چرخه استخدام و نحوه و ساختار
تصمیمگیری در کارخانه با نشاندادن ساختارهای ورودی ،جریان کار و بازخوردها ،نشان داد که
مشکل ناپایداری در استخدام و ماندگاری کارکنان ،ناشی از عوامل بیرونی نیست؛ بلکه علت آن
عوامل داخلی در سیستم شرکت است .این نمایشگر و مدل ترسیمی دستی ،آغازگر تفکر ،مطالعه،
مدلسازی ،تهیه برنامههای کامپیوتری و حل و فصل مسائل پیچیده سیستمهای پویا گردید.
این تفکر و شیوه ،به تدریج توسط آقای فورستر و سایر استادان و متفکران دیگر رشد ،گسترش
و کاربرد بیشتری در مطالعه سیستمهای مختلف پیدا کرد .این روش با درنظر گرفتن روابط بین
اجزای سیستم ،رفتار سیستم را پیشبینی میکند .این الگوها روشی برای فهمیدن و درک رفتار
سیستمهای پیچیده در طول زمان هستند .چیزی که روش پویایی سیستم را از روشهای دیگر
متمایز میسازد ،استفاده از حلقههای بازخورد و متغیرهای جریان و حالت است که در شناخت رفتار
سیستم کمک میکنند .اساس این روش این است که شناختن ساختار سیستم ،روابط غیرخطی،
تاخیرات و بازخوردها در روشنکردن رفتار سیستم به اندازه شناختن تکتک اجزا اهمیت دارد.
همچنین این روش ادعا میکند ،خواصی در کل سیستم وجود دارد که آنها را نمیتوان در تکتک
عناصر یافت .در برخی حالتها ،رفتار کل سیستم نمیتواند بهوسیله رفتار اجزای آن شرح داده
شود .این روش نتیجه یک نوع نگرش سیستمی پویا است که برای توسعه محدودیتهای مدلهای
ذهنی و توسعه ابزاری برای فهمیدن استفاده میشود و اینکه چگونه ساختار یک سیستم پیچیده
1. Jay Wright Forrester
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رفتار آن را ایجاد میکند.
پویایی سیستم را میتوان بهعنوان روشی قلمداد کرد که تحلیل ،برقراری ارتباط و یادگیری
در مورد دنیای واقعی را تسهیل میکند .برخالف رویکردهای ایستا که بر روابط علّی خطی تاکید
دارند ،این رویکرد بر بازخورد بین متغیرهای سیستم متمرکز است .این تمرکز موجب میشود تا
نگرشی جامع از دنیای واقعی ایجاد شده و پویاییهای پیچیده درون سیستم نمایان گردد .رویکرد
پویایی سیستم بر این اصل استوار است که بررسی سیستمها بهصورت ایستا ،بهتنهایی تمام جوانب
پدیده را درنظر نمیگیرد .نتیجه راهحلهای ساده در مسائل مدیریتی اغلب در کوتاهمدت است .از
اینرو ،برای کسب نتایج خوب در سیستمها باید سرمایهگذاری بلندمدت انجام داد .سیستمها بر
اساس تاخیرهای موجود و بازخوردهای سیستمی بهوجود میآیند .نرخ تغییرات کوچک میتواند در
بلندمدت نتایج را دستخوش تغییرات بزرگی کند .ویژگی مهم این رویکرد ،ایجاد درک بهتری از
ساختار کل سیستم است که مدلی نزدیک به واقعیت ارائه میدهد .از دیدگاه و نگرش سیستمهای
پویا موضوعها و مسائل پیچیده و پویا در ظاهر دستکم دو جنبه دارند:
 .1اینگونه مسائل دارای خاصیت پویائی و ماهیتی مقداری 1دارند و مرتب ًا در حال تغییرند.
 .2وجود نظریه بازخورد .2تفکر و شیوه سیستمهای پویا درباره مسائل پویایی کاربرد دارد که
دارای حلقه بازخورد هستند .سازمانها ،اقتصاد ،جوامع و در حقیقت کلیه سیستمهایی که به نوعی
با انسان سروکار دارند یا حتی سیستمهای مکانیکی و الکترونیکی و نظایر آن ،سیستمهایی با حلقه
بازخورد به حساب میآیند .بررسی ،مطالعه و مدلسازی آنها ،ابزاری برای درک درست رفتار و
نتایج عملکردشان است (استرمن.)1395 ،
روش پژوهش
زمانیکه یک سیستم پیچیده است ،استفاده از مدلهای شبیهسازی به دالیل متعددی بر
سایر روشهای حل برتری دارد .در یک راهحل تحلیلی ،مدلساز ممکن نیست بتواند جنبههای
رفتاری سیستم مورد بررسی را در قالب یک مدل تحلیلی فرمولبندی کند .درصورتیکه در مدل
شبیهسازی ،میتوان بهطور مجازی هر سیستمی را با لحاظ مجموعهای از مفروضها درنظر گرفت.
هر سیستم پویا که در طول زمان دگرگون میشود ،یک ساختار سلسلهمراتبی دارد و میتوان برای
هر تحول پویایی در پدیدههای گوناگون چنین ساختاری را ارائه کرد (هاشمی و همکاران.)1395 ،
1. Quantitative
2. Feedback
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پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات ،توصیفی از نوع مدلسازی
است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه است .جامعه آماری ما برای پاسخگویی به پرسشنامه
طراحیشده ،مدیران و کارشناسان صنایع نفت هستند که شامل  15نفر از مدیران و کارشناسان
بودند .در پژوهش حاضر ،بر اساس گامهای موجود در روش پویایی سیستم ،الگوی رضایت مشتری
در مدیریت کیفیت جامع پیادهسازی شد .اطالعات الزم برای تجزیهوتحلیل بر اساس دادههای
مربوط به جامعه آماری اشارهشده از واحدهای مرتبط در شرکت دریافت گردید .برای آزمون مدل
و سنجش میزان رفتار متغیرها از دادههای مربوط به تولید ،فروش ،سطح رضایت مشتریان از
محصوالت شرکت استفاده گردید.
جدول  :2معیارهای پژوهش

عوامل مرتبط با رفع انتظارات مشتریان

 .1تعیین نیازها و انتظارات مشتریان،
 .2مدیریت ارتباط با مشتریان،
 .3استانداردهای ارائه خدمات به مشتریان،
 .4متعهدبودن نسبت به مشتریان،
 .5پیگیری شکایات جهت بهبود کیفیت،
 .6تعیین میزان رفع انتظارات مشتریان،
 .7نتایج بهدست آمده از رفع انتظارات مشتریان،
 .8مقایسه رفع انتظارات مشتریان

 نظریه پویایی سیستمهاپویایی سیستمها روش درک انواع مشخصی از مسائل پیچیده سیستم است .برخی از مسائل و
موضوعهای صنعتی -اجتماعی و مدیریتی ،پیچیدگی دارند و با فرضیههای ساده بینشی و مدیریتی
قابل حل نیستند .تفکر پویایی سیستمها روشی برای مدلسازی و بررسی عوامل یک سیستم و
در نهایت پیداکردن راهحل مناسب است .تفکر و شیوه پویایی سیستمها نوعی روششناسی و
شبیهسازی و مدلسازی رایانهای برای تعیین چارچوب ،فهم ،درک و بحث درباره برخی موضوعها
و مسائل پیچیده مدیریتی ،صنعتی ،اجتماعی و حتی پزشکی است .بنابراین میتوان بیان داشت
که این موارد بهعنوان دانشافزایی در رویکرد پویایی سیستم نسبت به سیستمهای ایستا است.
فرآیندی که هر مدلساز برای ایجاد یک مدل پویا دنبال میکند ،شامل گامهای زیر است:
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مشخصکردن مسئلهای که قرار است مدل شود و انتخاب حدود مسئله
 انتخاب موضوع :چرا یک موضوع منجر به مشکل شده است و آیا واقع ًا مسئله مهمی است؟
 متغیرهای کلیدی :چه متغیرهای کلیدی و مفاهیمی را باید در نظر بگیریم؟
 افق زمانی :چه فاصله زمانی در آینده را باید در حل مسئله در نظر بگیریم؟ ریشههای مسئله
مربوط به چه زمانی هستند؟
 ارائه یک تعریف پویا از مسئله :رفتار تاریخی متغیرهای کلیدی و مفاهیم چیست؟ رفتار آنها
در آینده چگونه خواهد بود؟
رسیدن به فرضیهای پویا در مورد عوامل منجر به بروز مسئله
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 ایجاد یک مدل اولیه از مسئله :تئوریهای موجود در مورد رفتار مسئله چیست؟
 تمرکز درونزا :فرمولهکردن یک تئوری جدید که پویایی را بهعنوان نتیجه حلقه بازخورد
معرفی مینماید.
 نگاشت :توسعه ساختار علمی بر مبنای فرضیههای اولیه ،متغیرهای کلیدی ،تعریف پویای
مسئله و سایر دادههای در دسترس با استفاده از ابزارهایی مانند :نمودارهای مرزبندی مدل،
نمودارهای زیر سیستمی ،نمودارهای حلقههای علّی ،نقشههای موجودی و جریان ،نمودارهای
ساختار خطمشی ،سایر ابزارهای تسهیلکننده.
فرمولهکردن یک مدل شبیهسازی برای آزمون فرضیه پویا
 تعریف ساختار و قوانین تصمیمگیری
 تعیین و تخمین روابط بین پارامترها ،عملکردها و شرایط اولیه
 آزمون پایایی مدل با توجه به اهداف و مرزها
آزمون مدل تا هنگامی که از عملکرد درست آن مطمئن شویم
 مقایسه با تعریف پویای مسئله :آیا مدل قادر است رفتار مسئله را در حد کفایت برای اهداف
پیشبینی نماید؟
 توانایی در شرایط حدی :آیا وقتی مدل با شرایط حدی مواجه میشود ،از خود رفتار مناسبی
نشان میدهد؟
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 حساسیت :مدل در برخورد با عدم قطعیت در پارامترها ،شرایط اولیه ،مرزهای مدل و ترکیبی
از اینها چگونه رفتار میکند؟
طراحی و ارزیابی سیاستهایی برای بهبود

تجزی هوتحلیل دادهها
 مدل مفهومی پژوهشهدف از این پژوهش ،پیادهسازی الگوی رفع انتظارات مشتریان است و به اینمنظور ،پنجگام
که در مرحله نظریهها مطرح شد به ترتیب اجرا میگردند .همانطور که بیان شد ،عوامل مرتبط با
رفع انتظارات مشتریان در سطح کیفیت جامع با استفاده از پیشینه پژوهشی استخراج گردیده است
که در جدول ( )2بیان شده است .در این بخش ،با استفاده از نظرهای مدیران و کارشناسان و با
استفاده از روش مدل پویایی سیستمها با استفاده از نرمافزار  ،Vensimروشی را برای یافتن ارتباط
بین عوامل مرتبط با رفع انتظارات مشتریان ارائه گردید و پس از آن ،به آزمون برازندگی و ارائه
سیاستهایی برای این عوامل پرداخته شده است .افق زمانی برای این پژوهش ،پنجسال درنظر
گرفته شده است زیرا که برنامه توسعه کشور دورههای پنجساله دارد.
این مرحله بهعنوان ابتداییترین بخش مدلسازی ،به دلیل نحوه جهتگیری و میزان
اولویتدهی به عوامل درونی و بیرونی مدل ،دارای اهیمت فراوانی است .جهت ایجاد مدل مفهومی،
الزم است که ابعاد مسئله در واقعیت ایجاد گردد .در این مرحله ،با توجه به اهداف مورد توجه در
مدل ،دیاگرامهای تاثیر و علّی طراحی میشود .نمودار علّی در شکل ( ،)1معیارهای مرتبط با رفع
انتظارات مشتریان در سطح مدیریت کیفیت جامع که با یکدیگر رابطه متقابل دارند و ارتباط بین
متغیرها به نوعی مثبت است را به تصویر میکشد.
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 تعریف سناریوهای (سیاستهای) مختلف :چه شرایط مختلفی ممکن است حادث شوند؟
 طراحی خطمشی :چه قوانین تصمیمگیری ،راهبردها و ساختار جدیدی ممکن است در
دنیای واقعی بهوجود آیند؟ چگونه میتوان آنها را در مدل نمایش داد؟
 تجزیهوتحلیل “چه میشود ،اگر” تاثیر خطمشیهای مختلف چیست؟
 تحلیل حساسیت :خطمشیهای مختلف در سناریوهای مختلف تا چه حد بدون تغییر خواهند
ماند؟
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اين مرحله بهعنوان ابتداييترين بخش مدلسازی ،به دليل نحوه جهتگيری و ميزان اولويتدهي به عوامل دروني و بيروني مدل

اهيمت فراواني مي باشد .جهت ايجاد مدل مفهومي ،الزم است که ابعاد مسئله در واقعيت ايجاد گردد .در اين مرحله ،با توجه به اهداف

توجه در مدل ،دياگرامهای تاثير و علّي طراحي ميشود .نمودار علّي در شکل ( ،)1معيارهای مرتبط با رفع انتظارات مشتريان د
مديريت کيفيت جامع که با يکديگر رابطه متقابل دارند و ارتباط بين متغيرها به نوعي مثبت ميباشد را به تصوير ميکشد.
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 -نمودار جریان مدل مفهومی پژوهش

شکل  :1نمودار علّی معیارهای پژوهش
شکل  :1نمودار ع ّلی معیارهای پژوهش

مفهومی پژوهش
در محيط اين نرمافزار- ،
مدل ميشوند:
جریانتقسيم
نمودار 5دسته
متغيرها به
شوند:افزايش يا کاهش تغييرات در دوره آينده بهدست
اساس
حالت بر
تقسیم می
متغيردسته
جديدبه 5
مقاديرمتغیرها
زماننرموافزار،
طول این
 .1حالت (مقدار سطح متغير دردرمحیط

ثابت (در طول زما
اساسکند).3 ،
مشخص مي
زمانپوويا را
سيستم
سطحنرخ و
(مقدارمتغير
توسط
کاهشي
افزایش یا
زمان حالت بر
طول متغیر
مقادیردرجدید
رفتارطول
متغیر در
حالت
 .2نرخ (تغيير افزايشي يا .1
متغيرهایودرون مدل نميبا
تحتتاثير
نموده و
مستقل
خارجي
نخواهد کرد) .4 ،کمکي.5 ،
تغييرهای متغیر نرخ
کاهشی توسط
افزایشی یا
عمل(تغییر
 .2نرخ
صورتیآید)،
خروجي بهبهدست م
(متغيردوره آینده
تغییرات در
کاهش

متغيرها بر پايه ماهيت
ملکرد
تغییرو ع
زمانرفتار
رحله،
اين م
ترسيمیمي
مختلف
رفتارجريان
اساس ساختار علّي ،نمودار
کرد).4 ،
نخواهد
طول
در (در
گردند.ثابت
کند).3 ،
مشخص م
هایزمان
مدلطول
سیستمدرپویازيررا در

تغییرهای
فرمولتحت
نموده و
مستقل عمل
جريانصورت
خروجی به
خارجیمي(متغیر
کمکی.5 ،
متغیرهایتوابع عددی استفا
روابط کيفي و
تاثیرمّي،
های ک
نمودار از
ساخت اين
شود .در
مشخص
مثبت يا منفي بر روی يکديگر
ريتترسیم م
مختلف
درلهای
مشتريان مد
جریان در زیر
رفعنمودار
ساختار عبالّی،
نیست) .بر اساس
جريانمدل
است .شکل ( ،)2نمودار درون
گردند.را نشان ميدهد.
کيفيتیجامع
سطح مدي
انتظارات
معيارهای مرتبط
مربوط به
پژوهش:مرحله ،رفتار و عملکرد متغیرها بر پایه ماهیت و تاثیر مثبت یا منفی بر روی یکدیگر
متغيرهای حالت در اين در این
مشخص میشود .در جریان ساخت این نمودار از فرمولهای ک ّمی ،روابط کیفی و توابع عددی
مربوط به معیارهای مرتبط با رفع انتظارات مشتریان
استفاده شده است .شکل ( ،)2نمودار جریان 7
در سطح مدیریت کیفیت جامع را نشان میدهد.
متغیرهای حالت در این پژوهش:
 موجودی انبار :تصمیمگیری درباره موجودی انبار دربرگیرنده تمامی نهادهای درگیر در
زنجیره تامین میشود و تمامی کاالها را شامل میشود از جمله مواد اولیه ،مواد در جریان ساخت،
محصوالت نهایی که توسط کارخانهها ،توزیعکنندگان و خردهفروشان نگهداری میگردد .حجم
باالی موجودی ضمن افزایش قدرت پاسخگویی زنجیره تامین نسبت به افزایش تقاضا ،موجب
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دی انبار :تصميمگيری درباره موجودی انبار دربرگيرنده تمامي نهادهای درگير در زنجيره تامين ميشود و تمامي کاالها را شامل
افزایش هزینههای زنجیره تامین میگردد .موجودی بهعنوان متغیری است که با ورود موجودی
د از جمله مواد اوليه ،مواد در جريان ساخت ،محصوالت نهايي که توسط کارخانهها ،توزيعکنندگان و خردهفروشان نگهداری
به انبار افزایش و با تحویل موجودی به بازار کاهش مییابد .نرخ ورود موجودی به انبار ،تابعی از
دد .حجم باالی موجودی ضمن افزايش قدرت پاسخگويي زنجيره تامين نسبت به افزايش تقاضا ،موجب افزايش هزينههای زنجيره
کیفیت محصول و نرخ تولید است و نرخ تحویل ،تابعی از میزان تقاضای بازار و ظرفیت تحویل
ميگردد .موجودی به عنوان متغيری است که با ورود موجودی به انبار افزايش و با تحويل موجودی به بازار کاهش مييابد .نرخ
محصول سازمان.
موجودی به انبار ،تابعي از کيفيت محصول و نرخ توليد است و نرخ تحويل ،تابعي از ميزان تقاضای بازار و ظرفيت تحويل
 مدیریت کیفیت و بهرهوری :مديريت كيفيت فراگير اقدامي است هوشمندانه و
ول سازمان.
مستمر كه تاثيري قدرتمند در تامين اهداف سازمان دارد و در نهايت به رضايت مشتري ،افزايش
هايمين اهداف سازمان دارد
در تا
قدرتمند
اصليثيری
فنونکه تا
مستمر
هوشمندانهي و
رقابت اقدردامي
تواناييفراگير
باالبردنکيفيت
وری :ومديريت
فعاليت
مديريت،
تواند
استميشود و م
بازار ختم
ت کیفیت و بهرهكارايي

دستشوند.
برخوردار
درآمدمشتري
خودوفاداري
توانند از
ند از فروش مي
آورند و نيز ميتوانند از وفاداری مشتری برخوردار شوند.
بيشتری به
محصوالت

شکل  :2نمودار جریانهای پژوهش
شکل  :2نمودار جریانهای پژوهش

توسعه مدل پویایی سیستم
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هاي فنون اصلي مديريت،
دهد .وشركميتتواند
ميشود
تحتبازار
متحد در
توانايي ورقابت
يي راوبهباال
ابزارهايکارا
مشتری ،وافزايش
نهايت به رضايت
ختم قرار
پوشش
بردن يكپارچه
صورتي
فني
بهبوددهنده
نيز کيفيت فراگير معموالً
شرکتوهای
قرار بهدهد.
پوشش
يکپارچه و
الرا مبه
ابزارهای فني
تهای بهبوددهنده و
معمو ً
دست آورند
بيشتري
تحتدرآمد
متحد خود
محصوالت
صورتياز فروش
يتوانند
كيفيت فراگير

سیستم
رحله ،بايد ابعاد و -بسط و
مشخص شود .سپس توابع ميان اين روابط بهصورت معادلههای رياضي
پویاییمتغيرها
مدل تمامي
توسعهگيری
واحدهای اندازه

توابع ميشود .پس از اجرای
سپسسازی
شود .شبيه
ميان آنان
رياضي
تمامیروابط
متغيرها و
آوری وگرديد.
اینآماری
جامعه
مشخص
متغیرها
انتها،هگیری
در انداز
واحدهای
جمع ابعاد
مرحله ،باید
ادههای موردنياز در در

آوریدر مدل پويايي سيستم،
باشد.
آماریمي
صورت زير
هایپنجسال
مدت
ریاضیاجرا،
هایمرحله
معادلهيک
بعد از
هایبهمدل
ل ،نمودار انباشتها
جمع
موردنیاز بهدر جامعه
معین ودرداده
صورت
میانوایننرخروابط

مراحل،
متغيراین
تغييراجرای
پس از
واقع می
درسازی
انباشتشبیه
میان آنان
خالصریاضی
است.و روابط
متغیرها
متغيرهایانتها،
انباشت ،انتگرال گردید .در
است .اين نوع ساختار از
انباشت
شود.نرخ
همان
جريان در
جريان

رابطه
صورت
سال به
اجرا ،در
نشان از
مدل بعد
زير،های
رابطه نرخ
درتها و
شود.انباش
نمودار
بين()1زمان اوليه و زمان فعلي
مانند S
زماني
مدتدرپنجهر
ورودی
مرحله نرخ
یک ارزش
دهنده
عوامل
زير نشان داده مي

يرهای نرخ و انباشتي که در اين مدل استفاده شدهاند به همراه روابط رياضي هر يک در ادامه آمده است:
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نرخ ورود موجودی ـ نرخ زمان تحويل کاال = موجودی انبار
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است .در مدل پویایی سیستم ،متغیرهای انباشت ،انتگرال متغیرهای جریان است .خالص جریان در
انباشت در واقع همان نرخ تغییر متغیر انباشت است .این نوع ساختار از راه معادله ( )1نشان داده
میشود .در رابطه ( ،)1عوامل نشاندهنده ارزش نرخ ورودی در هر زمانی مانند  Sبین زمان اولیه و
زمان فعلی است .متغیرهای نرخ و انباشتی که در این مدل استفاده شدهاند به همراه روابط ریاضی
هر یک در ادامه آمده است:
௧
 ሻݐܿ݇ሺݐݏ  ݏ݀ሻሿݏሺݓ݈݂ݐݑ ሻ െݏሺݓ݈݂݊݅௧ ሾ=)Stock(t
()1
బ
بهبود مستمر محصوالت ـ رفع خواسته مشتری = مديريت کيفيت و بهرهوری
نرخ ورود موجودی ـ نرخ زمان تحویل کاال = موجودی انبار
موجودی انبار × ظرفیت تحویل محصول = نرخ ورودی موجودی
نرخ رفع خواسته مشتری
فرايندها
وری ×
تحویل= کاال
فعاليتزمان
دقيق= نرخ
ارزيابيتقاضا
های فنی ×
مديريت کيفيت و بهرهجنبه
بهبود مستمر محصوالت ـ رفع خواسته مشتری = مدیریت کیفیت و بهرهوری
محصوالت
رفعمستمر
بهبود
ضايعات =
حذف
بهبود×کيفيت
مدیریتشکايات
پيگيری
خواسته مشتری
نرخنرخ
فرایندها =
فعالیت
ارزیابی×دقیق
جهتهوری
کیفیت و بهر
پیگیری شکایات جهت بهبود کیفیت × حذف ضایعات = نرخ بهبود مستمر محصوالت

موجودیانبار
سازی موجودی
انبار
شبیهسازی
نمودارشبیه
شکل:3:3نمودار
شکل
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شکل  :3نمودار شبیهسازی موجودی انبار
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شکل  :4نمودار شبیهسازی مدیریت کیفیت و بهرهوری
شکل  :4نمودار شبیهسازی مدیریت کیفیت و بهرهوری

شکل  :5نمودار شبیهسازی انباشتها و نرخهای مدل
شکل  :5نمودار شبیهسازی انباشتها و نرخهای مدل

ن برازندگی
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دل و اعتبار آن ،قابليت اعتماد به مدل را افزايش ميدهد و اعتماد به کاربردیبودن آن را باال ميبرد .برای دستيابي به اين اعتماد از

توان از آزمونهای زير استفاده کرد:

 -آزمون برازندگی
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آزمون مدل و اعتبار آن ،قابلیت اعتماد به مدل را افزایش میدهد و اعتماد به کاربردیبودن آن
را باال میبرد .برای دستیابی به این اعتماد از مدل میتوان از آزمونهای زیر استفاده کرد:
 آزمون ساختار :در این بخش ،تطابق مدل با واقعیت در مراحل تصمیمگیری و هماهنگی
با قوانین موجود فیزیکی بررسی شده است.
 آزمون حالت حدی :در این بخش ،رفتار متغیرها در حالت حدی بررسی شده است.
منفینشدن متغیرهای حالت و جهت حرکت اطالعات و مواد بر اساس مفروضهای مدل نیز از
جمله موارد بررسیشده در این بخش بوده است که رفتار متغیرها این وضعیت را تایید میکند.
 آزمون بُعدسنجی :این آزمون بهمنظور تعیین واحد متغیرها و هماهنگی آنها با واقعیت
انجام و تایید شده است.
 واقعیتسنجی (ارائه سیاست)برای پیشبرد سیاستها ،آن دسته از متغیرهایی مدنظر قرار گرفتند که در دنیای واقع ،مدیران و
کارشناسان ،امکان و توانایی دستکاری و تغییردادنشان را دارند ،مانند میزان فروش ،سرمایهگذاری
برای تحقیقوتوسعه ،منافع کاهش قیمت ،مشتری و سیستمی ،مقبولیت و اعتبار شرکت .بخش
سرمایهگذاری ،با توجه به سایر بخشها ،بهعنوان مناسبترین بخش جهت تصمیمهای مدیریتی
انتخاب شد .متغیر سرمایهگذاری برای تحقیقوتوسعه ،نقشی محوری دارد و خود توسط دو متغیر
دیگر کنترل میشود که عبارتاند از درصدی از سود و درصدی از سرمایه خارجی که به پژوهشها
اختصاص مییابد .جهت رفع ایرادهای موجودی انبار ،میتوان با تغییر در زمان صدور سفارش از
مرکز پخش به کارخانه تولیدی و آگاهی از موجودی اولیه در آن زمان و تعریف متغیر جدید زمان
پیشبرد زنجیره بهجای زمان پیشبرد سفارش ،بر این مشکل چیره شد .برای دریافت اطالعات،
میتوان از دریافت نظرها و همکاری با مشتریان و تامینکنندگان برای تولید بهینه و جنبههای
فنی محصول استفاده نمود.
در طراحی این سناریوها فرض شده است که سازمان با توجه به اهمیت بهبود ارزش و رفع
انتظارات مشتریان ،تالش میکند ارزش پیشنهادی به مشتریان را از راه عوامل اثرگذار بهبود بخشد
تا بتواند سهم خود را از بازار افزایش دهد.

 -سیاستهای کاربردی

 -رفع سیاستهای منفی
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 سیاست کاهش میزان فروش از دسترفته :با مطالعه وضعیت فروش و متغیر فروش
از دسترفته ،مشاهده شد که میزان باالیی از تقاضا در اثر کمبود موجودی ،تبدیل به فروش
از دسترفته شده است .عدم دریافت اطالعات بهموقع بخشهای مختلف زنجیره از وضعیت
واحدهای دیگر ،سبب بروز این بحران شده است.
 سیاست کاهش میزان موجودی :با اجرای این سیاست ،ذخیره اطمینان ،موجودی انبار
مرکزی و موجودی انبار مرکز پخش ،تا حد زیادی کاهش یافته و همچنین فروش از دسترفته
افزایش نیافت.
 سیاست دریافت اطالعات درست :با اجرای این سیاست ،تعیین و نتایج حاصل از نیازها و انتظارات
مشتریان تا حدی بهبود یافته که نشاندهنده واکنش سریعتر و درستتر نسبت به تغییرها است.
 سیاست کاهش هزینه تولید در سازمان :سازمان با هدف فراهمنمودن سود باالتر ،هزینه
تولید کاال یا ارائه خدمات را کاهش میدهد .در این حالت با فرض عدم تغییر قیمت کاال در بازار
توسط سازمان ،انتظار میرود حاشیه سود و سود کل افزایش یابد.
 بهبود کیفیت در سازمان :از راه بهبود کیفیت خدمات ارائهشده به مشتری ،سازمان ارزش
را از دیدگاه وی بهبود میدهد .انتظار میرود سازمان با اجرای این سیاست بتواند مشتریان خود را
افزایش دهد و در جهت رفع خواستههای آنان و ماندن در بازار رقابتی تالش نماید.
 کاهش عدمقطعیت تقاضا :تغییرپذیری تقاضای مشتریان در شرایطی که عدمقطعیت تقاضا
کاهش یافته ،ناچیز است .در شرایطی که پیشبینی تقاضا با اطمینان و عدمقطعیت پایینتری
صورت گیرد ،به ایجاد نوعی پایداری در برآوردهسازی تقاضای مشتریان منجر خواهد شد ،نرخ تولید
هموار شده و قابلیت برنامهریزی باال میرود.

 تامینکننده غیرقابل اطمینان :در این سناریو ،زمان سفارش تا دریافت مواد اولیه ،دو برابر
میشود که نشان از عدمپاسخگویی سریع تامینکننده دارد.
 خرابی تجهیزات و عدماطمینان خط تولید :با توجه به اینکه کاهش ظرفیت تقاضا به افزایش
زمان تحویل محصول منجر خواهد شد ،پیشبینی میشود که در این حالت برآوردهسازی تقاضای
مشتریان کاهش زیادی یابد.
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 تقاضای باال و پایین :در تقاضای پایین؛ در شرایطی که تقاضا کاهش مییابد ،امکان
برآوردهسازی تقاضای مشتریان وجود دارد و در سناریوی تقاضای پایین بهطور معناداری باالتر از
شرایط معمول سیستم است .در حالت تقاضای باال ،به دلیل نبود موجودی ،اطمینان مناسب برای
مشتری و کمبود ظرفیت تولید ،امکان برآوردهسازی تقاضای نیاز مشتریان در این شرایط وجود
ندارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
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امروزه رفع انتظارات و رضایت مشتری بهصورت یک مسئله مهم برای سازمانها درآمده
است .برنده یا بازندهبودن سازمان بر اساس درصدی از مشتریان که آن را حفظ کردهاند ،مشخص
میشود .رضایت مشتری به ادراک مشتری نسبت به محصوالت و خدمات ارائهشده بستگی دارد.
هرچه شرکت روی ابزارهای مرتبط با انتظارات مشتری سرمایهگذاری کند ،کیفیت کاال از دید
مشتری بیشتر شده و این امر باعث باالرفتن فروش کاال میشود .در پژوهش حاضر ،بهمنظور
پاسخ به پرسش نخست پژوهش ،عوامل و معیارهای اصلی و موثر رفع انتظارات مشتریان در سطح
مدیریت کیفیت جامع شناسایی شد ،که در راستای این هدف ،نخست با بررسی چارچوب نظری
پژوهش و بکارگیری نظرهای خبرگان و کارشناسان ،عوامل معیارهای مرتبط با انتظارات مشتریان
در  8دسته معیارهای تعیین نیازها و انتظارات مشتریان ،مدیریت ارتباط با مشتریان ،استانداردهای
ارائه خدمات به مشتریان ،متعهدبودن نسبت به مشتریان ،پیگیری شکایتها جهت بهبود کیفیت،
تعیین میزان رفع انتظارات مشتریان ،نتایج بهدست آمده از رفع انتظارات مشتریان ،و مقایسه رفع
انتظارات مشتریان بیان گردید.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش که نیازمند یک فرایند شبیهسازی بر اساس روش سیستمهای
پویا است ،با توجه به معیارهای منتخب از رفع انتظارات مشتریان در سطح مدیریت کیفیت جامع،
میتوان گفت که رفتارهای شبیهسازی شده ،تا حد زیادی همان متغیرهای اصلی و موثر بر رفتار
مشتریمداری در سطح مدیریت کیفیت جامع بودهاند .از اینرو ،مبتنی بر مدل بهدست آمده و
بهمنظور بهبود شرایط فعلی ،سیاستهایی پیشنهاد و پیش از اجرا ،آثار آن بر سیستم مشاهده
و اصالح گردید .بهطور مثال ،اینکه تغییرهای اعمالشده در مدل تا چه حد موجب بهبود رفتار
عملکرد مشتریمداری در سطح مدیریت کیفیت جامع خواهد شد ،نیازمند ارزیابی شاخصهای
استاندارد عملکرد مشتریمداری در سطح مدیریت کیفیت جامع است.

 توصیههای سیاستیسنجش دقیق رفع انتظارات و رضایت مشتریان کار سادهای نیست؛ بهتر است در کنار
اندازهگیری میزان موجودی و فروش ،اثر استانداردهای ارائه خدمات به مشتریان بهعنوان ابزار
مرتبط با انتظارات مشتری لحاظ شود .از آنجا که این استانداردها با هدف ایجاد آگاهی و تصویر
بلندمدت انجام میشود ،تاثیر آن بر فروش و سودآوری شرکت بهصورت غیرمستقیم بوده و در
بلندمدت مشخصتر خواهد شد.

نتایج کاربردی و عملی این مدل پویا این است که با استفاده از این مدل میتوان به نحو
بهتری تاثیر متقابل متغیرهای حاضر در رفتار مشتریمداری در سطح مدیریت کیفیت جامع را درک
کرد .میتوان از این مدل برای نشاندادن آثار بلندمدت تصمیمهای مدیریت بر کل سیستم استفاده
کرد و مدیریت را در اتخاذ تصمیمهای درست یاری داد .در حقیقت ،کارکرد اصلی و اساسی رویکرد
پویایی سیستم این است که در جهت اصالح مدل ذهنی مدیران و جلب توجه آنها به آثار جانبی
تصمیمگیریها برمیآید .همچنین این پژوهش میتواند شناخت مناسبی از عوامل و پیشنیازهای
اصلی و موثر رفع انتظارات مشتریان در سطح مدیریت کیفیت جامع به سازمانها میدهد تا از
راه آن بتوانند به تخصیص و برنامهریزی بهینه منابع خود جهت دستیابی به اهدافشان بپردازند.
همچنین این پژوهش میتواند برای سازمانهایی که قصد تمرکز بر مشتریگرایی و رفع انتظارات
مشتریان در سطح کیفیت جامع را در سازمان خویش دارند ،بکار گرفته شود.

ابزارهای مرتبط با انتظارات مشتری تاثیر بهسزایی در افزایش آگاهی مشتری دارد .استفاده از این
ابزارها باعث کاهش ریسک سرمایهگذاری روی کاالها میشود .فرایند پذیرش محصوالت خالقانه و
نوین ،تحتتاثیر عاملهای متعددی قرار دارند .بنابراین واردکردن متغیرهای بیشتر بر جذب مشتریان
جدید به مدل اولیه باعث میشود که رفتار مدل به واقعیت نزدیکتر شود و مدیران بتوانند تصمیمهای
راهبردی مناسبتری بگیرند و با درک کامل از نیازمندیها و عالقهمندیهای مشتریان ،نیازهای
آتی ایشان را پیشبینی نموده و پیشنهادهای موثر و بههنگام را ارائه دهند .از اینرو ،پیشنهاد میشود
عالقهمندان این حوزه پژوهشی ،با واردنمودن متغیرهای کلیدی دیگر مانند تعداد خرید ،میزان سوددهی،
مبلغ قرارداد ،زمینه فعالیت ،امکانات بخشبندی مشتریان ،بازاریابی ،تبلیغات در جهت بهدست آوردن
و نگهداشتن مشتریان وفادار به الگو ارائهشده در این پژوهش ،الگوهای توسعهیافتهتری ایجاد نمایند.
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Evaluating the Criteria for Meeting Customer
Expectations at the Total Quality Management
Level, Using System Dynamics Approach

Hasan Dehghan Dehnavi1 Associate Professor, Department of Industrial
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Abstract
Success of total quality management is associated with the ability
to learn, absorb, adapt and implement changes in organizational
attitudes and to integrate them into the organization. The purpose
of this study is to investigate and improve some undesirable behaviors
against customer-oriented total quality, using system dynamics
approach. After reviewing the theoretical literature and conducting a
survey with a number of experts, the criteria for customer expectations
were identified. Simulation was started by providing dynamic
hypotheses and following that, causal circles, flow diagrams, and
mathematical equations were completed. Using the Vensim software
and dynamics model, a way was provided to discover the
relationships among the factors associated with customer expectations.
The results of this research can be used only by industries intending
to plan for meeting the expectations of customers at the total quality
management level.

No.31-Summer 2018

Management, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
Zahra Delshad2 Ph. D. Student, Department of Industrial Management,
Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran (Corresponding Author).

1. h .dehghan@iauyazd.ac.ir
2. z .delshad66@gmail.com

Keywords: Total Quality Management, Customer Expectations, System
Dynamics Model, Simulation, Stream Diagrams.

184

