
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید مدیریت و صنایع مهندسی مطالعات

 1044 هارب ،1، شماره 7دوره 

 1 -11 صفحات 

Online ISSN: 6742-734X 

Print ISSN: 6538-6623 

www.irijournals.com 

 

 

 

 کنترل های حلقه اثربخشی بر مؤثر عوامل بندی رتبه و شناسایی برای مدلی ارائه

گروهی گیری تصمیم روش و عملکرد اهمیت تحلیل و تجزیه رویکرد با کیفیت  

 (مشهد افروز جهان صنعتی و تولیدی شرکت: موردی مطالعه)
 

 پریناز رحیمیان

 ایران تهران، فیروزکوه، واحد اسالمی آزاد دانشگاه از وری بهره و سیستم یریتمد -صنایع مهندسی رشته ارشد کارشناسی التحصیل فارغ

 

 چکیده

که در طول پنجاه سال اخیر  باشند میکیفیت فراگیر  در مدیریتکنترل کیفیت یكی از ابزارهای مؤثر بهبود کیفیت  های حلقه

کنترل کیفیت و پایش مستمر آن  های حلقه کارگیری بهبا  درواقع. اند قرارگرفته موردتوجهدر بیش از هفتاد کشور جهان 

کنترل کیفیت در گروه صنعتی جهان  های حلقه معیارهایدر سازمان بهبود مستمر را ایجاد نمود. در این پژوهش ابتدا  توان می

مرحله  آمد. و در به دست AHPدر گروه صنعتی جهان افروز با استفاده از مدل  معیارهاشناسایی شدند. سپس اهمیت این 

آمد. در مرحله انتهایی این پژوهش  به دستبا استفاده از تكنیک دیمتل  معیارهاهر یک از  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریبعدی 

با توجه به نظرات کارشناسان این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان  معیارهاوضعیت فعلی این 

معیار در بین سایر  تأثیرپذیرترینمعیار و آموزش اعضاء  تأثیرگذارترینترین اهمیت، نظام پاداش داد که نظام بازخور دارای بیش

. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت معیار باشد میکنترل کیفیت در گروه صنعتی جهان افروز  های حلقه معیارهای

منابع بدترین وضعیت را دارد. نتایج  تأمینخوب و در معیار  فرهنگ و تجربه در حضور گروه در گروه صنعتی جهان افروز بسیار

کنترل کیفی در سازمان به کار  های حلقهیک داشبورد مدیریتی برای سازماندهی و نظارت بر  عنوان بهد توان میاین پژوهش 
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