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) مدیریت کیفیت جامع ( و عملکرد کسب و کار  TQMارتباط 

 TPM) کنترل اماری فرایند ( تولید ناب و  SPCبا واسطه های 
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 بقتای  بترای  مهت   بستیار  عامتل  تنهتا  کیفیت   برای تقاضا امروز، رقابتي شدت به بازار در: چکیده

 عنتوا   بته ( TQM) کلتي  کیفیت   متدررر   مفهتو  . اس  توسعه درحال جهاني بازار در ها شرک 

 کته  دهنتد  مي نشا  قبلي العاتمط از بسیاری. اس  رافته توسعه جهاني، شدرد رقاب  از ای نتیجه

TQM هتای  بررستي  بته  کمتتر  قبلي آثار حال، ارن با. دارد کار و کسب عملکرد با عمیق ای رابطه 

 بتر  تمرکز بدو  کلي های روش و ابزار عا  بطور که در آنها واسطه اند؛ پرداخته ها واسطه به مربوط

 عملکردهتای  و TQM هتای  شتیوه  بتین  ای رابطه ارائه مقاله ارن هدف. گردد مي اتالق بهبود نوع

 تعمیترات  و نگهتداری  و( LP)نتا   تولیتد  ،(SPC) فرارنتد  آماری کنترل های واسطه با کار و کسب

 TPM نتا ،  تولید ،TQM مطالعه. اس  موضوع ارن وسیع بررسي برمبنای( TPM)فراگیر ور بهره

 مقالته  ارن اصلي بخش. اردد کار و کسب عملکرد و ها شیوه منفرد بررسي به نیاز کلي بطور SPC و

 متدلي  درقالتب  نتا   تولیتد  هتای  شتیوه  و TQM، TPM، SPC میتا   روابت   شناساري به مربوط

 کرد خواهد کمک صنع  حوزه فعاال  و دانشگاهیا  به شده پیشنهاد مفهومي مدل. اس  مفهومي

 پیتدا  کتار،  و کستب  عملکترد  بهبود برای گا  به گا  اجرای و ها شیوه بین رابطه از بهتری درک تا

 متورد  هتا  شتیوه  رابطته  بررستي  بمنظتور ( SEM) ساختاری معادالت سازی مدل های روش. کنند

 .اند گرفته قرار استفاده

 -( SPC) آمتاری  فرآرند کنترل - نا  تولید -( TQM ) جامع کیفی  مدررر  واژگان کلیدی :

 معتادالت  ستازی  لمتد  - کتار  و کستب  عملکترد  -( TPM) فراگیتر  ور بهره تعمیرات و نگهداری

 (  SEMساختاری ) 
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 مقدمه  .1

 هاري شرک (. 8811 گارورن،) اس  رافته توسعه جهاني، شدرد رقاب  از ای نتیجه بعنوا ( TQM)کیفی  کلي مدررر  مفهو 

 گتارورن  نظرات به توجه با. اند داشته ای ورژه توجه TQM های تکنیک و ابزار ها، شیوه فلسفه، به دارند، المللي بین تجارت که

 فلستفه  رتک  TQM. است   نیازمنتد  مشتتری  رضتار   آورد  بدست   برای کیفی  از باالتری سطوح به جهاني رقاب  ،(8811)

 دهته  دو طول در جهاني، جارگاهي به رسید  بمنظور عملکرد و بخشي اثر بهبود برای ها سازما  مدررر  به که اس  مدرررتي

 اثترات  بررستي  و اجترا  بته  نیاز SPC و TPM نا ، تولید ،TQM روی بر وهشپژ(. 1188 تا ، و کنکني)اس  کرده کمک اخیر

 اهتداف  SPC و TPM نتا ،  تولیتد  ،TQM چیست    کتار  و کستب  عمکترد  بتا  شیوه چهار ارن بین ارتباط. دارد تنهاري به آنها

 هتا  روش ارن(. 1188 نگ،سیتو و ونگ وا  تي کي تیراواراپراگ،) عملکرد بهبود و تلفات کاهش مداو ، پیشرف : دارند مشابهي

 کنتترل  طررتق  از را تلفتات  نتا   تولید. اس  کار و کسب عملکرد ارتقای جه  در تولید بهبود های شیوه از جامع ای مجموعه

 کمتک  تجهیتزات  حتداکرری  عملکترد  به TPM(. 1118 ورمپ، و فولرتن) برد مي بین از فرارند تاخیر زما  کاهش و موجودی

 و کسب عملکرد و تولید کیفی  ارتقای و تربی  TQM هدف و( 1188 لیر، و بانوت برجا،) کند مي جلوگیری خرابي از و کرده

(. 8881 جورا ،) اس  کار جررا  بود  پاردار و کنترل تح  از اطمینا  برای نظارتي فرارندی نیز SPC ارن، بر عالوه. اس  کار

 .اند شده داده نشا  8 جدول در شده ارائه های فرضیه

 و عملکرد کسب و کار SPC, تولید نا  ,  TQM  ,TPMفرضیه های مربوط به ارتباط بین .  8جدول 

 TQM TPM  تولید نا SPC عملکرد 
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 . فرضیه ها و بررسی ادبیات موضوعی2

H8 باط بین : ارتTQM   و عملکرد کسب و کار 

متوارد زرتر    TQMو عملکرد کسب و کار ارتباط عمیقتي وجتود دارد . از جملته مزارتای      TQMمطابق با مطالعات پیشین بین 

هستند : بهبود  در کیفی  , مشارک  کارمندا  , کار گروهي , رواب  کاری , رضار  مشتررا  , رضار  کارمندا  , بهتره وری ,  

و عملکرد کسب و کار نشا  مي  TQMارتباط موثر و مربتي بین ( . مطالعات پیشین  1118ت و سها  بازار ) بستر فیلد ارتباطا

( . بتا ارتن وجتود ,     1181؛ میاگتاوا و روشتیدا    1188؛ گانتدی و همکتارا     1117؛ بو و بلترا   1116دهند ) جا  و همکارا  
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موجب پیشرف  در سطح عملکرد کسب و کتار نمتي شتود ) کتوردور و      TQMبررسي هاري وجود دارند که نشا  مي دهند که 

وابسته عملکرد کسب و کتار هستتند )   ( . همچنین برخي از رافته ها به طور ورژه ای  1116, دمیربگ و همکارا   1188گوني 

   ( از ارن رو دارر  : 1111؛ اروموگا  و همکارا   1116؛ فنگ و همکارا   1116دمیربگ و همکارا  

H8  فعالی  های :TMQ      تاثیری مستقی  و مرب  روی عملکرد کسب و کار داشته و منجر به عملکرد کستب و کتار بهتتر متي

 شود .  

 (  SPCو  TPMو واسطه ها ) تولید ناب ,  TMQارتباط بین  2.1

H1  ارتباط بین :TQM    و تولید نا 

های تولید نا  از جمله اقتدامات اساستي متي باشتد . در واقتع      لی  برای اجاری فعا TQM( اظهار مي دارد که  8881ژورا  ) 

TQM   در کتاهش بیشتتر تلفتات متوثر     تبدرل به چترربرای مفاهی  , روش ها و ابزار های تولیدی مختلف مي باشد . تولید نا

از جملته ارنکته لباعت      بهتر متي شتود   بوده و عملکرد کسب و کار را باال مي برد . از ارن رو تولید نا  منجر به عملکرد اجراري

لیس  موجودی کمتر , کیفی  بیشتر و زما  پردازش کوتاه تر شده که در عوض عملکترد متالي را بهبتود متي دهتد ) هتوفر و       

( . با ارن وجود , فرارند تولید بارد پاردار و قابل پش بیني باشد تا عد  بروز وقفه در خ  تولید را تضمین کند ,  1181همکارا  

 ( .   1114در واقع اولین گا  پیش از اجرای تولید نا  مي باشد ) بستر فیلد  TQMاجرای از ارن رو 

H1  روش :TQM    . به شکل مربتي مرتب  با تولید نا  مي باشد 

H3  ارتباط بین :TQM  وTPM  

TPM   برای بهبود سطح عملکرد کسب و کار تا حد زرادی متکي بهTQM     یراواراپتراگ و  ( . ت 1188اس  ) کونستکني و تتا

بارد پیش از اجترای تولیتد نتا  بته کتار رونتد . دو ستری از         TPMو  TQM( در پژوهشي نشا  دادند که  1188ههمکارا  ) 

ضروری هستند : فاکتور های عمده کلي برای هر سته رورکترد متدررر  , متدررر       TPMو  TQMعواملي که برای اثر بخشي 

ر های خاص رورکرد از جمله مدررر  تجهیزات و تمرکز روی رضار  مشتررا  ) ست  و  روش , و برنامه ررزی استراتژی ؛ فا.تو

سرچشمه میگیرد که  بترای کنتترل عملکترد     TQMرک پیشرف  جامع بوده که از مفهو  نقص صفر  TPM( .  1115تیپاسي 

 تجهیزات به کار مي رود .  

H3  روش :TQM  به شکل ثبتي مرتب  باTPM  .  اس 

H4 ین : ارتباط بTQM  وSPC  

کنترل فرارند های اماری در واقع فرارندی پاردار فرض مي شوند , اما پیشبیني ها تا پتیش از ارتن کته فرارنتد کتامال تعررتف و       

زرر ساخ  هاري از جملته حمارت  از متدررر  ارشتد , کشتارک        TQM( .  8885کنترل نشده باشد صورت نمیگیرد ) فالت 
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اجترا   TPMو  SPCبارد پیش از اجترای   TQMفراه  مي اورد , از ارن رو  ها روش درگر اجرای کارمندا  و پیشرف  برای برای

وارران  فرارند را کاهش داده و تاثیری چش  گیر روی بهبود عملکترد , درامتد حاصتل از تقلیتل      SPC( . 8881شود ) جورا  

 ( .   1188هزرنه و رضار  مشتررا  دارد ) تاج و موروسا  

H4  : کارکرد هایTQM  کامال مرتب  باSPC   .  اس 

 و عملکرد کسب و کار  SPCو تولید ناب ,  TPMارتباط میان  2.2

H5  ارتباط بین :TPM   و تولید نا 

TPM    رکي از ارکاني اس  که از تولید نا  حمار  مي کند , اما تشخیص تاثیرات آنها روی عملکرد کسب و کتار بتینTQM  ,

و عملکتر   TPM( ارتبتاط بتین    1118مککو  و همکارا  ) ( . برای مرال ,  8816مری دشوار اس  ) المي ا TPMتولید نا  و 

ارتبتاط  بته واستطه تولیتد نتا       TPMکسب و کار را با تولید نا  به عنوا  واسطه بررسي نمودند . مطالعات آنها نشا  داد کته  

 , کیفی  و عملکرد تحورل دارد .  با هزرنه های رقابتيمستقی  و غیر مستقی  مرب  و چش  گیری 

H5  کارکرد :tpm   .  کامال با تولید نا  مرتب  اس 

H6   ارتباط میا :tpm  و SPC  

و  TPMابزار های تقور  ن منظور انجا  مي شود تا از زوال عملکرد به عل  عوامل موجود در پ  کنترل کیفي محصوالت به ار

است  تتا   نیازمند روشي پاردار  SPCاهي جدرد و جلوگیری از خطا , جلوگیری کند . کنترل برای عملکرد بهینه به عنوا  دستگ

بتازده ای ثابت  و مستتمر بترای      TPMاز جمله شکستگي دستگاه را کارکنا  ناکافي را کتاهش دهتد .   ناهنجاری هاري از قبلي 

  اجرا شود . SPCکنترل تغییر پذرری تجهیزات در فرارند فراه  اورده و بارد پیش از 

H6  کارکرد :TPM  کامال مرتب  باSpc  .  اس 

H7   ارتباط میا :TPM   و عملکرد کسب و کار 

از جملته رهبتری و    TPM( خاطر نشا  نموده اند که در صتنع  هندوستتا  عوامتل کلیتدی موفقیت        1111اووجا و خامبا ) 

 بررستي هتای   و کار را تقورت  متي کننتد .   عملکرد کسب  tpmمشارک  مدررر  ارشد و کارکرد نگهداری و ابتکار کلي نگری 

هستتند , قابلیت  چشت  گیتری در      HRکه تح  حمار  کارکرد  TPMو  TQMنشا  مي دهند که (  1188کانسکي و ثا  ) 

 تقور  و بهبود عملکردکسب و کار دارند . 

H7  کارکرد :TPM   . به شکل مربتي مرتب  با عملکرد کسب و کار مي باشد 

H1 ولید نا  و : ارتباط میا  تSPC  
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حفاظت  از پارتداری و دوا  فرارنتد    روشي آماری برای کنتترل و   SPCاجرای تولید نا  نیازمند تولید ثاب  و سازگار مي باشد . 

مشخص مي شود , که در واقع در صورتي که پت  زد  هتای متعتدد صتورت گیرنتد       JITتولید مي باشد . تولید نا  به وسیله 

( میگورد که برخي شرک  ها در مستیر اجترای تولیتد نتا  بتا       1117وقفه ها مي شود . شانبرگر )  منجر به پذررش جرراني از

خسارت در ارن روش وجود دارد که منجر به تاخیر در تولید متي شتود . از ارتن رو    مشکالتي مواجه هستند چرا که خطر ارجاد 

SPC  . بارد پیش از اجرای تولید نا  صورت بگیرد 

H1 ه شکل مربتي مرتب  با : تولید نا  بSPC   . مي باشد 

H8  ارتباط میا  تولید نا  و عملکرد کسب و کار : 

( .  1113رافته های مطالعات پیشین شامل ارتباط موثری میا  تولید نا  و شاخص های عملکرد مالي مي باشند ) ستاه و وارد  

ي که ارن مورد را به کار بنترده انتد از موجتودی کتاالی     شرک  هاري که کارکرد تولید نا  را اتخاز کرده , نسب  به شرک  هار

( پي به شواهد اساسي مبني بر استعمال عملي از تاثیرات غیتر متالي بردنتد     1118کمتری برخوردار هستند . فولرتو  و ومپ ) 

شتکل متوثر و مربتتي بته      که به عنوا  واسطه ارتباطي میا  تولید نا  و عملکرد مالي به کار مي روند . به عالوه , تولید نا  به

 کارکرد های محیطي مدررر  مزتب  هستند . 

H8   . تولید نا  ارتباط موثر و مربتي با عملکرد کسب و کار دارد : 

H81  ارتباط :SPC   و عملکرد کسب و کار 

عملکرد فروشتنده   نمودار های کنترل به منظور نظارت و راب  مشتری اتخاذ شده و نتارج به شکلي بالقوه برای نظارت و رهبری

مورد پاسخنامه بدس  امده از صنع  اتوموبیتل   316[ اطالعاتي را از  1118به شکل موثر به کار مي رود . روحاني و همکارا  ) 

و عملکرد کسب کار وجتود دارد . اطالعتات    SPCمالسیا  جمع اوری کردند و نتارج در واقع نشا  دادند که ارتباط مربتي بین 

افزارش متي دهتد .    Spcقابلی  مدررر  ارشد را جه  اتخاذ تصمی  هاري مبني بر داده های  SPCسیست  بدس  امده توس  

 با کاهش تلفات و تقور  کیفی  برای ببهره های کوتاه مدت وبلند مدت , منجر به افزارش بهره وری مي شود .  spcاز ارن رو , 

H81  کارکرد :SPC کار مي باشد .   به شکل مربتي مرتب  با عملکرد کسب و 

 مدل مفهومی  .3

( به منظور بررسي ارتباط ها به کار مي رود . براساس رک مترور مفهتومي از    SEM) معادالت ساختاری  تکنیک های مدل رابي

 ( .   8مطالعات پیشین , مدل مفهومي به منظور درک ارتباط ها مطرح شده اس  ) شکل 
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 SPCو  TPMهمراه واسطه های تولید نا  , به  TQM. مدل مفهومي ارائه شده از  8شکل 

 نتیجه گیری   .4

, تولیتد نتا  و عملکترد کستب و کتار بته        TQM  ,TPM  ,SPCاهداف اصلي ارن پژوهش , تحقیق در مورد ارتباط های میا  

و , تولید نا  و عملکترد کستب    TQM  ,TPM  ,SPCفرضیه در خصوص ارتباط میا   81عنوا  رک مدل کفهومي مي باشد . 

 کار مطرح شدند و قالب مفهومي برای فعالی  های اتي ارائه شد . 
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