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آن با  ارتباط و (ISO 9001:2008) تیبررسی ضرورت استقرارسیستم مدیریت کیف

جان یفاضالب استان آذربا شرکت آب و نان درکارکرییه تغیروح نگرش و آموزش،

 یشرق

 1گ زادهین بینسر

 :چکیده

سازي و توليد كاالها يا ارائه خددما    مساله بهينه است،تجار  امروزه مورد توجه  كه در جمله مهمترين مساله اي از

كيفيت است  از اين رو مجهز شدن سازمانهاي مختلم به سيستمهاي مديريت كيفيت از جمله ضروري ترين موارد  با

 ISO9000 ياسدتانداردها  ير سرياخ يبراي ايجاد نظم مناس  در روند فعاليتهاي اين سازمانها خواهد بود  در سالها

از جملده   جهان يشورهاكثر كن مساله در ايت مطرح شده اند و ايفكين يدر مساله تضم يمحور اساس ي صور   به

  با عنايت بده ضرور  بکدارگيري سيسدتم   شود يماز آن استفاده  يافزون ران مورد توجه قرار گرفته و به صور  روزيا

ايدران در سدازمانها و دسدتگاههاي مختلدم،      جهان و به طب  آن دركشورمان مديريت كيفيت محوول يا خدما  در

ق پاسدخ بده   يد ن تحقيا ياين قاعده مستثني نيست  موضوع اصل از  نيز يجان شرقيشركت آب و فاضالب استان آذربا

كاركندان كدامال    آيا ضرور  استقرار سيستم مديريت كيفيت براي مسئولين و دسدت انددركاران و   هكن سوال است يا

اسدت و از پرسشدنامه محقدق     يفيق توصيتحق ي داده ها  يق بر حس  نحوه گردآورين تحقياحساس شده است؟ ا

در سدازمانها باعدث شدده     9001زو يد رش ايتوان گفت پذيم ت،يسوال استفاده شده است  در نها 20ساخته در قال  

  يقبدل داشدته باشدند  نتدايج حاصدل از محاسدبه ضدر        ينسبت به سالها ين تريي  پاينه آسيمتوسط هز هكاست 

مدديريت   رسون حاكي از آن است كه بين آموزش كاركنان، نگرش و تغيير و تحول با اسدتقرار سيسدتم  يپ يهمبستگ

 % مي باشد 99% و دو متغير ديگر 95كيفيت رابطه معني داري وجود دارد  سطح معني داري براي آموزش كاركنان 

 زو، آموزش، سازمان آب و فاضالبیت، استاندارد ایفکیت یری: مدیدیلک واژگان

 

  مقدمه  1

 شدده  مطدرح  تيفيك نيتضم مساله در ياساس محور  ي صور  به ISO9000 ياستانداردها يسر رياخ يسالها در

 اسدتفاده  آن از يروزافزوند  صور  به و گرفته قرار توجه مورد رانيا جمله از  جهان يشورهاك ثركا در مساله نيا و اند

  زيد آم فاجعهتواند  يم يگريد ابزار هر مانند نشود، استفاده آن از يدرست به اگر و است ابزار  ي ISO9001  شود يم

 تدا  شدود  فدراهم  سازمان در ستمهايس نيا استقرار نيح و بعد و قبل ملزوما  ديبا آن از حيصح استفاده يبرا و  باشد

 شديوه  انتخداب  بدا  مديران كيفيت، مطلوب نظام به دستيابي براي  شود جبران مد  وتاهك در آن استقرار يها نهيهز

 سدازمان  و نمايندد  فدراهم  را مناس  انگيزش هاي زمينه نيهمچن و كاركنان مشاركت زمينه بايد ومناس  نوين هاي

                                                           

 nasrin_bz@yahoo.com كارشناسي ارشد مهندسي صناي ، دانشگاه تربيت مدرس، 1
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 فدراهم  كيفيدت  مدديريت  مطلدوب  اسدتقرارنظام  زمينه آن پرتو در تا قراردهد يادگيرنده سازمان ي  عنوان به را خود

 و اندد  برداشدته  بقداء  تدداوم  و برتدر  مقام كس  براي صنعتي بزرگ كشورهاي كه موثري و مهم ازگامهاي يکي  گردد

 از كيفيدت  مقوله  به بيشتر توجه جل  براي خا  الگوهاي از تبعيت اند كرده تجربه نيز را آن سازندگي و اثربخشي

 نيد ا از يبرخد  هكد  دارند وجود يمختلف يروشها رد،کعمل يابيارز يبرا ميدان يم هك همانطور  است بوده مختلم ابعاد

 سدنجش  بدر  عدالوه  روشها نيا از يبرخ يول  شوند يم استفاده سازمانها ردکعمل يابيارز و سنجش جهت صرفا روشها

 و سدتمها يس نيد ا از يکد ي زويد ا نظدام   رندد يگ يم قرار ردکعمل تيريمد جام  ستميس  ي از يبخش عنوان به ردکعمل

 ياثربخشد  و يياراك سنجش بر ن،يا بر عالوه و پردازد يم تيفيك بر موثر يندهايفرآ تيريمد نحوه به هك روشهاست

 سدازد،  يمد  زيمتمدا  روشدها  ريسدا  از را آنهدا  هك زويا ياستانداردها مجموعه يژگيو دو  دارد اريبس ديكتا زين ندهايفرآ

 يدارا تكشدر  ايد  سدازمان  ندده يآ نيتضدم  و دا يد مزا و مناقودا   در تكشدر  و رقابدت  تيقابل نيتضم:  از عبارتند

    نامهيگواه

 :  از عبارتند مطالعه نيا اهداف

  وكاركنان اندركاران دست مسئولين، آموزش با كيفيت مديريت استقرارسيستم ارتباط نمودن مشخص  1

    وكاركنان اندركاران دست باورمسئولين، و نگرش با كيفيت مديريت استقرارسيستم ارتباط نمودن مشخص  2

   كاركنان مسئولين تحول و تغيير روحيه پذيرش با كيفيت مديريت استقرارسيستم ارتباط نمودن مشخص  3

  سازمان در ISO 9001-2008 تيفيك تيريمد ستميس استقرار يايومزا ضرور  نمودن مشخص  4

 :ميهست ريز يپرسشها يبرا يپاسخ افتني دنبال به مطالعه نيا در

 ؟ است يضرور سازمان در تيفيك تيريمد ستميس استقرار ايآ  1

  موثراست؟ كيفيت مديريت سيستم دراستقرار وكاركنان اندركاران دست ،مسئولين آموزش آيا  2

  موثراست؟ كيفيت مديريت سيستم استقرار در وكاركنان اندركاران دست مسئولين، باور و نگرش آيا  3

 موثراست؟ كيفيت مديريت دراستقرارسيستم وكاركنان اندركاران دست ،مسئولين تغييروتحول روحيه پذيرش آيا  4

 با خدما  ارائه يا توليدكاالها و سازي بهينه مساله است، توجه مورد امروزه تجار  در كه اي مساله مهمترين ازجمله

 و اطالعدا   و ارتباطا  ونقل، حمل با رابطه در تکنولوژي هاي پيشرفت نظر از جهان اخير دهه درچند  است كيفيت

 هدر  زيدادي  سرعت با همچنان تحوال  اين و است شده شگرفي دچارتحوال  المللي بين و ملي استانداردهاي يارتقا

 وكيفدي  كمدي  روزافزون گسترش  روند مي پيش به( وخدما  ازكاالها اعم) محووال  كيفيت افزايش مسير در روزه

 عدالوه  زمينده  ايدن  در و نمود خواهد جدي چالشهاي دچار را ما  كشورمان تجار  آينده با رابطه در خدما  و كاالها

 رو ازايدن   هسدتيم  موجدود  امکاندا   و مناب  تراز وكيفي بهتر هرچه استفاده نيازمند جديد، تکنولوژيهاي از براستفاده

 نظدم  ايجداد  بدراي  مدوارد  تدرين  ضدروري  جمله از كيفيت مديريت هاي سيستم به مختلم هاي سازمان شدن مجهز

 ادامده  تدوان  و رقدابتي  موقعيدت  حفدظ  بدراي  ديگر عبار  به  بود خواهد ها سازمان اين هاي فعاليت روند در مناس 

 افدزايش  و كيفيدت  بهبدود  بده  كده  هستند ييها سيستم تر وكارآمد موثر بکارگيري نيازمند سازمانها اقتوادي، حيا 

              شددود مددي منجددر( جامعدده و تجدداري شددركاي سددهامداران، كاركنددان،) سددازمان ذينفدد  افددراد و مشددتريان رضددايت

 كنندده  عرضده  سدازمان  در موجدود  سيسدتم  و فندي  مشخودا   درقالد  ( مشدتريان  الزاما ) مشتريان نيازمنديهاي
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 يدا  محودول  كيفيدت  مدديريت  سيسدتم  بکدارگيري  ضدرور   بده عنايت با  شود مي برآورد( خدما  يا كاال)محوول

 اسدتان  فاضدالب  و آب شدركت  مختلدم،  دستگاههاي و درسازمانها ايران دركشورمان آن طب  به و جهان در خدما 

 شداهد  همچندان  رو،ين وزار  ارزشمند و پسنديده اقداما  رزميعل  نيست مستثني قاعده اين از نيز يشرق جانيآذربا

 درسدازمانها  كيفيدت  مدديريت  سيستم استقرار به نسبت وكاركنان اندركاران دست از اي عده توجهي وكم توجهي بي

 جهدت  آن بکدارگيري  ضدرور   و كيفيدت  مدديريت  سيستم تبيين براي مناس  و خوب اقداما  همه با و باشيم مي

 بدراي  تدوان  مي كه احتمالي ليازدال يکي  هستيم درسازمانها كمترآن رونق شاهد سازمان، اثربخشي و ييكارا افزايش

 ليد دل نيمهمتدر   اسدت  نشدده  ملمدوس  دقيقدا  كيفيدت  مديريت  سيستم استقرار ضرور  كه اينست نمود اشاره آن

 هيد لك در يمشدتر  تيرضدا  و يور بهدره  شيافدزا  يبدرا  يجهدان  ليد تما و اقياشدت  مطالعده،  يبرا موضوع نيا انتخاب

 تيريمدد  يستمهايس استقرار رياخ دهه در شده ارائه يها حل راه از يکي هك باشد، يم يخووص و يدولت يسازمانها

 نيد ا ملزومدا   همده  حيصدح  ياجدرا  و يسداز  ادهيد پ و استقرار هك  باشد يم زويا ياستانداردها يسر ژهيو به تيفيك

 امدل ك اسدتقرار   باشدد  يم سازمانها انيمشتر تيرضا و يور بهره و مستمر بهبود به لين يبرا يموثر گام استانداردها

 از بعدد  و قبدل  ندان كارك و رانيمدد  نگدرش  وهيشد  رييد تغ و  هيتوج و آموزش مستلزم سازمانها در زين ها ستميس نيا

 را ندان كارك نگدرش  رييتغ و آموزش با آن رابطه و  يدولت سازمان  ي در را زويا استقرار مساله لذا   باشد يم استقرار

 استقرارسيسدتم :  مسدتقل  متغيدر : هستند ريز قرار به مطالعه نيا در يبررس مورد يرهايمتغ  ميداد قرار يبررس مورد

 پروژه انيپا در ميدار انتظار  وتحول تغيير روحيه  3 وباور نگرش  2  آموزش  1:  وابسته متغيرهاي و كيفيت مديريت

 :ميآور بدست را ريز جينتا

  است سودآور و يضرور اريبس سازمان در  2008:9001زويا استقرار -

   موثراست كيفيت مديريت دراستقرارسيستم وكاركنان اندركاران دست ،مسئولين آموزش -

   موثراست كيفيت مديريت دراستقرارسيستم وكاركنان اندركاران دست ،وباورمسئولين نگرش -

  موثراست كيفيت مديريت دراستقرارسيستم وكاركنان اندركاران دست ،مسئولين وتحول تغيير روحيه پذيرش -

 ا يادب مرور  2

 ايد  محودول  هدر  لدذا   شدود  مدي  گفته باشدكيفيت مربوط نيازهاي راف  كه ويژگيهايي كليه به(QS – 9000) ازديد

 و اسدت  كيفيدت  بدا  خددمت  ايد  محودول  ي  كند، مي تامين را ن مشتريا نيازهاي باشدكه ويژگيهايي داراي يخدمت

  نيسدت  كيفيدت  بدا  يخدمت اي محوول كند، مي ناراضي را مشتريان كه است ويژگيهايي داراي كه محوولي برعکس

 يا گسدترده  ميد ط با گسترده طور به هك است شده نوشته ياستانداردها از يا خانواده زويا(  1379 هويل،اميدزاده،)

 يسداز  مستند يبرا الزم يا هيپا الزاما  استانداردها نيا  باشد يم انطباق قابل ،رييتغ قابل ريز محووال  و  يصنا از

 نيتضدم  يبدرا  يمددل  و است قسمت 20 شامل 9001 زويا  ندك يم جاديا موثر تيفيك تيريمد ستميس ينگهدار و

 ( Braun  ,2003 ) دهد يم ارائه خدما  اي محووال  استقرار و ساخت ،يطراح شامل تهاكشر يبرا تيفيك

 نتدرل ك با آنها محووال  تيفيك سطح داريپا و مناس  ينگهدار و ها تكشر توسعه  به تيفيك تيريمد يستمهايس

 ISO9000 تيد فيك يالمللد  نيبد  ياستانداردها يسر  نندك يم  مك يبانيپشت يندهايفرآ ريسا و ديتول يندهايفرآ

 عدالوه   نندد ك يم فراهم تيفيك تيريمد يستمهايس يبرا را يچارچوب( ISO9004وISO9000,ISO9001) شامل
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 اگدر   باشدد  يم ارشانك تيفيك دادن نشان يبرا يفرصت ها تكشر يبرا ISO9001 نامهيگواه آوردن بدست نيا بر

 يروشها يبرا يا هيپا و آورد يم وجود به مترك يراسكبورو الزاما  نيا شود، اجرا و کدر يدرست به استانداردها نيا

  شدود  يمد  سدازمانها  ردکد عمل در بهبود و يخروج باالتر تيفيك به يابيدست يبرا QMS از استفاده و توسعه نوآورانه

 نيد ا از ياريبسد   نندد ك يمد  انتخداب  دولت اي اكشر طرف از اجبار ليدل به را  ISO يها ستميس تهاكشر از ياريبس

 انيد ب يتدر  گسترده حوزه در ديجد ياستانداردها  هستند ياقتواد مناف  دنبال به ها ستميس نيا ياجرا در تهاكشر

 را ييد تغ  شدود  يمد ن موثر يها ستميس به منجر اركخود بطور البته ،دهند يم ها تكشر به يشتريب يآزاد و اند شده

 در ISO9000  ا ريتدأث  شددن  روشدن  به ازين هك رساند يم را مفهوم نيا آن اربرانك شيافزا روبه تعداد و استاندارد

 از اسدتفاده  شدامل  ISO 9001 تيد فيك تيريمد ستميس((  Sampaioa,et al.,2010  شود يم احساس ها تكشر

 يبدرا  ييهايبررسد  و هدا  يزيد مم سدتم يس نيد ا قيد طر از  شد يزير هيپا 1994 سال در هك است مستمر بهبود روش

 سداالنه  اهدداف  بده  يبندد يپا بدا  مسدتمر  بهبود روش اگرچه  شود يم انجام ال کمش از يريشگيپ و اصالح ،ييشناسا

  دارند اذعان آن تياهم به يا حرفه رانيمد از يمك تعداد تنها است، تيفيك تيريمد ستميس از يمهم بخش تيفيك

 آن يهدا يژگيو ريسدا  از و رنديگ يم ارك به يابيبازار اهداف يبرا محدود طور به را تيريمد ستميس سازمانها از ياريبس

 تيد فيك بده  ميمستق طور به ستميس هك نيا مانند يراداتيا  ستين موون انتقاد  از ISO9001   ندينما ينم استفاده

 در  اسدت  شدده  وارد برآن ، نه اي شده حاصل يمشتر از تيرضا هك دهد مي ن نشان و پردازد ينم خدمت اي محوول

 هكد  يزمدان  است، ابزار از انتقاد اي سرزنش ج،يرا اشتباه  ي  است  يراتكبورو و يادار حد از شيب و محور ازذك ضمن

 يرو بدر  يتوجه قابل اثرا  تيفيك تيريمد يستمهايس  Ollila,2012  ))ستين ستميس از استفاده به قادر تيريمد

 را يا بدالقوه  يامدهايپ ها افتهي نيا ،يتيريمد ميمفاه به توجه با  دارند خود سازمان و شغل به نسبت نانكارك نگرش

 و بهتدر  ردکد عمل اديد ز احتمال به نانكارك رو نيا از  ندك يم هيتوص ارشد تيريمد يبرا ISO9001 ابعاد مرور يبرا

( Valmohammadi&Khodapanahi,2011  )داشدت  خواهندد  خدود  سازمان به نسبت يباالتر تيرضا احساس

 ندان كارك هكد  را آنچده  هكد  است ردکعمل افکش  ي از،ين  ي  باشد يم يآموزش ملزوما  از برآورد  ي ازهاين يابيارز

 داشدته  آن انجدام   يبدرا  يسدتگ يشا احساس اي دهند، انجام بدانند، ديبا آنها آنچه از را نندك يم احساس اي ،دانند مي

 مدورد  ا ريتأث و الزاما  شتريب اي سال هفت هر بايتقر استانداردهاEdsel J,1999)      (ندك يم جدا هم از را باشند

 ديد كتا آن مدوثر  يسداز  ادهيد پ بدر  ايد قو استاندارد رياخ نسخه دو  دهند يم توسعه را ها سازمان يردهاکعمل بر انتظار

 :ردك خالصه ريز شرح به توانيم را 2008 سال شيرايو در ياصل را ييتغ  دارند

 يقانون الزاما  يرو بر زكتمر -

 يخارج يندهايفرآ نقش نمودن برجسته -

  باشد تيريمد ياعضا از ديبا تيفيك ندهينما -

 يشخو يهايستگيشا يرو بر زكتمر -

 يمشتر تيرضا يريگ اندازه يبرا ديجد يروشها يمعرف -

 ( Costel, 2010) يداخل يزيمم از پس ياصالح اقداما  از نانياطم -
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 نيد ا  دارد وجود يالتکمش ارانکهم يگروه ارك به مربوط يافق ارتباطا  در هك شد مشخص مخابرا  در يقيتحق در

 تدداوم  يبدرا  ندارندد،  ISO9001:2008  از يروشدن  کدر آنهدا  هك اند گفته دهندگان پاسخ از درصد 60 هك تيواقع

 آمدوزش  يبدرا  اسدتفاده  روش هكد  اسدت  آن از يكحدا  نيد ا  باشدد  ينم مناس  تيفيك تيريمد ستميس يساز ادهيپ

 يبدرا  يکيانکد م ابزار  ي نانكارك هك دهد مي  نشان نيهمچن  است نبوده موثر تيفيك تيريمد ستميس در نانكارك

 ندان كارك آمدوزش  يبدرا  شده استفاده يروشها ليدل به يآگاه عدم نيا  باشند يم زويا نامهيگواه اخذ و نديفرآ انجام

 (  Subramaniam,2010) است بوده تيفيك تيريمد ستميس در

 به اگر كه شود يم محسوب توسعه در يديكل عامل  ي و ديمف يگذار هيسرما ينوع ،يانسان مناب  يبهساز و آموزش

 هدا  پژوهش جينتا  باشد داشته يا مالحظه قابل ياقتواد بازدهتواند  يم شود، اجرا و يزير برنامه يستگيشا و يدرست

(  1383،دلكد پا)  دارد دنبدال  بده  را يور بهدره  شيافدزا  يانسان يروين يبهساز و  آموزش به توجه هك دهند يم نشان

 آمدوزش  بازده و جينتا از يآگاه و يبررس نيبنابرا است، بهتر و شتريب ياثربخش و يياراك نانكارك آموزش يينها هدف

 ياثربخشد  يابيارز قتيدرحق  شود يم ليمکت يآموزش حلقه هك است كار نيا با و است آموزش نديفرآ الزمه نان،كارك

 يچگدونگ  از تدر  روشدن  يريتوو سازمان نانكارك و رانيمد تا آورد يم فراهم يا نهييآ سو،  ي از يآموزش يها دوره

 يمد  مجهدز  را سدازمان  يآموزش ادرك و زانير برنامه ،گريد يسو از و آورند دست به يآموزش يها تيفعال ميك و مك

 و هدا  برنامده  كدردن  اثدربخش  بده  راه نيد ا از و كنندد  دايد پ يآگداه  برنامده  يمنف و مثبت يها جنبه به نسبت تا سازد

 در 9001 زويا رشيپذ گفت توانيم ت،ينها در(  1387ر،يتدب ماهنامه)برسانند ياري يانسان يروين يآموزش يتهايفعال

  باشددند داشددته قبددل يسددالها بدده نسددبت يتددر نييپددا  يآسدد نددهيهز متوسددط  هكدد اسددت شددده باعددث سددازمانها

(Toffel,2012&Levine) 

 قيتحق انجام روش  3

 پرسشنامه و مواحبه:  از عبارتند قيتحق نيدرا اطالعا  يآور جم  ابزار

 دهيپد اي طيشرا ردنك ميتوص آن هدف رايز  است يفيتوص قيتحق  ي ها داده يگردآور نحوه حس  بر قيتحق نيا 

 يبدرا  وگيدرد   مدي  انجدام  موجود يتهايواقع شمك منظور به قيتحق نيا چون ،گريد يسو از  است يبررس مورد يها

 نيد ا چدون  نيهمچند   شدود  يم محسوب يشيمايپ قيتحق  ي ،است ردهك استفاده پرسشنامه از اطالعا  يآور جم 

 روش  ديد آ يمد  حسداب  بده  يهمبسدتگ  قيد تحق لحداظ  نيد ا از پس ،است پرداخته رهايمتغ رابطه يبررس به قيتحق

 هك ستين يطيشرا در پژوهشگر روش نيا در  رود يم ارك به حال زمان به مربوط يها داده يگردآور يبرا يشيمايپ

   دارد پژوهش طيمح به يمترك نترلك و ندك يارکدست را طيمح يرهايمتغ بتواند

 صدور   بدين  شود يم گرفته بهره اي پرسشنامه و مدارک و اسناد بررسي روش دو از اطالعا  آوري جم  جهت در 

 به توجه با و داده قرار بررسي مورد را پژوهش عملي و نظري مباني و( تحقيق پيشينه) ها نظريه و ها تئوري ابتدا كه

 در و شود يم تنظيم باشد مي پرسشنامه كه نظر مورد ابزار آن دنبال به و نموده شناسايي را گذار تاثير متغيرهاي آنها

 واحد ارشد ارشناسانك و رانيمد از يتعداد با نيهمچن  شوند يم معلوم جينتا آمده بدست يها داده ليتحل با تينها

  شدد  موداحبه  آن يطراحد  نحدوه  و پرسشدنامه  يلك يوشما  يكتر خوو  در فاضالب و آب اداره تيفيك نيتضم

 شدده  قيد تحق پرسشدنامه  يطراحد  بده  منجر و داشته قرار قيتحق سواال  و ها هيفرض يلك قال  در مواحبه سواال 
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 البتده   آمدد  يمد  چشدم  بده  ندان كارك نگدرش  رييتغ و زويا استقرار از آنان تيرضا ابراز ياجمال يها مواحبه در  است

 يمثبتد  رکد تف و نگدرش  يولد  بودندد  شدده  مواجه يالتکمش با استاندارد يبندها و موارد يبعض تيرعا در آنها هرچند

 انتظدارا   دنيشدن  و موداحبه  انجدام  از پدس  حاضدر  قيتحق پرسشنامه  داشتند سازمانشان در زويا استقرار به نسبت

 ميد ط از اسدتفاده  بدا  سوال 20 قال  در واحد رانيمد ييراهنما با تيفيك تيريمد ستميس از تيفيك نيتضم رانيمد

 رانيمدد  ،ر کد يل ميد ط از و بسدته  ندوع  از سدواال   ارائده  بدا  پرسشدنامه  نيد ا  اسدت  شدده  هيته يا درجه 4 ر کيل

 نگدرش  يابيد ارز ميد ط نيارآمدترك ر کيل ميط  دهد يم قرار مخاط  را فاضالب و آب اداره نانكارك و ارشناسانكو

 يمد  جامعده  يارزشها اساس بر موضوع  ي به شيگرا يريگ اندازه ميط نيا هدف  است موجود يها ميط انيم در

 نيد ا در ها هيگو باشد يم ياجتماع و ياقتواد مساله  ي به نسبت شهايگرا يبررس جهت در ميط نيا اربردكو  باشد

 يليخ  قسمت 4 از ،شود يم داده پاسخگو به هك يفيط نجايا در  شود يم نيتدو شتريابي هيگو 30 تا 15 حداقل ميط

 زين قيتحق نيا در  شود يم گرفته نظر در آنها يبرا 1و2و3و4  يضرا و شود يم ليکتش مك يليخ – مك– اديز -اديز

 و رانيمدد  از نفدر  5 نيبد  پرسشدنامه  آن، صدحت  يبررسد  و داده يگدردآور  ابدزار  ييروا از نانياطم حوول منظور به

 يومهندسد  يفند  و تيريمدد  مختلم يها شاخه در يتركود ارشد يارشناسك يليتحو کمدر يدارا هك صاحبنظران

 بداال  را آن يدي روا ،الزم اصدالحا   انجدام  و اال کاشد  رف  از پس و دادند را ينظرات و شنهادا يپ هك شد  يتوز ،بودند

 0,79 ييايد پا رونبداخ ك يآلفدا  روش بدا  ها، داده ليوتحل هيتجز از پس  شد يطراح يينها پرسشنامه و ردندك يابيارز

 و آب تكشدر  ندان كارك و رانيمدد  قيد تحق نيد ا يآمار جامعه  باشد يم يخوب ييايپا هك آمد بدست پرسشنامه يبرا

 يآور جمد   پرسشدنامه  77 شدده   يتوز يها پرسشنامه از  باشد يم 1394 سال در يشرق جانيآذربا استان فاضالب

 باشد يم يشرق جانيآذربا استان وفاضالب آب اداره رانيمد و نانكارك از نفر 77 پژوهش نيا يآمار جامعه لذا  شد

 ها افتهي ليتحل و هيتجز  4

 افدزار  نرم از استفاده با و شد وارد اطالعاتي بان  در بندي كد از پس هك پرسشنامه از شده استخراج تجربي هاي داده

SPSS و  شده انجام اريمع انحراف و نيانگيم ،يتجمع يفراوان ،يفراوان درصد ،يفراوان پارامترهاي آماري محاسبا  و 

 روش از هدا  داده توصديم  جهدت  در  اسدت  گرديدده  ارائه آن با متناس  توصيم متغيرها از  يهر سنجش جهت در

 هدر  معيار انحراف ،ميانگين ،فراواني درصد ،فراواني محاسبه به اقدام ابتدا كه معني بدين  است شده استفاده توصيفي

 نمدودار   يد و جدول ي  سواال  از ي  هر براي و شده انجام مربوط توصيم سپس و شده پرسشنامه سواال  از ي 

 جامعده  شوندگان مواحبه و دهندگان پاسخ از درصد 80 حدود،آمده دست به يفيتوص آمار به توجه با  ديگرد ميتنظ

 ميداني  و ارشدد  مديران را تحقيق سواال  به دهندگان پاسخ از درصد 75 حدود در  دهند يم ليکتش مردان را يآمار

 از درصد  49حدود  اند بوده باالتر و كارشناسى مدرک داراى نمونه افراد از درصد 85 حدود  گيرند مي بر در سازمان

 5 از كمتدر  سدابقه  افراد، از درصد 15 تنها همچنين  دارند سازمان در خدمت سابقه سال 10  از بيش دهندگان پاسخ

 مدورد  در مناسدبى  اطالعدا   آوري جمد   نشدانگر  موضدوع  اين  اند داده اختوا  خود به را سازمان در خدمت سال

   باشد مى پژوهش موضوع

 نگرش در رييتغ به منجر دانش در رييتغ هك ميدان يم  ندك يم رييتغ زين آنها هيروح و باور نانكارك آموزش جهينت در

 مد  افراد دانش شيافزا و رييتغ يبرا  باشد يم باور و نگرش رييتغ از تر راحت اريبس دانش در رييتغ البته و شود يم
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 در ازلد   و دارد ازيد ن يشدتر يب زمدان  مدد   بده  افدراد  نگرش و باور و هيروح در رييتغ اما است، الزم يمحدود زمان

 منظدور  بده   ديد آ يمد  دسدت  بده  زمان طول در مسائل لمس و تجربه ضمن هکبل  شود يمن حاصل يآموزش يالسهاك

 ندان، كارك هيد وروح بداور  رييد تغ و آمدوزش  موضدوع  بدا  رابطه در سازمان يجار تيواقع با آمده دست به جينتا سهيمقا

 انجدام  يهايبررسد  به توجه با  شد يبررس يانسان مناب  آموزش قسمت در آن جينتا يبررس و نانكارك آموزش موضوع

 ياثربخشد  يفرمها مشاهده و يآموزشهاي  دوره در نندهك تكشر پرسنل با مواحبه قيطر از هك سازمان نيا در شده

 درصدد  75 حددود  سازمان در وپرسنل رانيمد آموزش هك ميرس يم جهينت نيا به  گرفت صور  سازمان در يآموزش

 نيد ا در پرسنل تكشر از قبل شود يم شنهاديپ هك باشد، يم درصد نيا شيافزا يپ در سازمان و  است بوده اثربخش

 هدا  دوره نيد ا در يشدتر يب يذهند  يآمدادگ  بدا  نانكارك تا  شود ليکتش آنها يبرا آموزش يهيتوج يالسهاك ،ها دوره

 منداب   مهمتدرين  كده  آنجدايي  از  شوديم داده زين كاركنان انگيزش شيافزا جهت سازمان به يشنهاديپ  نندك تكشر

 بهتدر  منظدور  همدين  به باشد، مي آن انساني نيروي نوآوري، و مستمر بهبود كيفي، اهداف به دستيابي جهت سازمان

 هداي  دوره طريدق  از همچنين  شود استفاده شركت انساني نيروي در انگيزه ايجاد جهت مناسبي فرآيند ي  از است

 بده   شدود  كاركندان  كليده  فندي  و كيفدي  آگاهي ارتقاء به اقدام تبليغا  و توجيهي جلسا  برگزاري مناس ، آموزشي

 و اخدذ  ندان كارك انگيدزش  فرآيندد  قال  در فرد هر پيشنهادا  شركت، اجرايي امور در كاركنان كليه مشاركت منظور

 طريدق  از شدركت  مدديريت  نيهمچن  شود قدرداني مقتضي نحو به دهندگان پيشنهاد از و گرفته قرار رسيدگي مورد

 گيدري  اندازه شاخوهاي اي دوره محاسبه همچنين و  شركت سطوح كليه به آن تعميم و كيفي اهداف واضح تعريم

 فعاليتهداي  نقدش  خودو   در الزم آگاهيهداي  تدوجيهي،  جلسا  برگزاري و شركت پرسنل به آنها اطالع اهداف، اين

 خددما   ارائده  در خدود  گدذار ريتأث نقدش  از نانكارك اگر  نمايد منتقل آنها به را كيفي اهداف به دستيابي در كاركنان

 و زهيد انگ با بدانند،  يشر سازمان انيز و سود در را خود و باشند داشته خاطر تعلق سازمان به نسبت و ابندي يآگاه

 سدازمانها  ريسدا  مقابدل  در سدازمان  يرقدابت  تيد مز عندوان  به يانسان يروين  زهيانگ نيا و نندك يم ارك ييباال يياراك

  شود يم محسوب

 گيري نتيجه  5

 سدازمان   يد  خددما   اي محووال  هك ستين يمعن نيا به زويا نامهيگواه داشتن هك است نيا ،است مسلم هك آنچه

 و مسدتند  تيد فيك نظام  ي يدارا هك ندك ادعاتواند  يم سازمان نامهيگواه نيا اخذ با هکبل  هستند باال تيفيك يدارا

 در راهبدردي  مدديريت  هداي  جنبه ترين اساسي كيفيت  دينما يم دنبال و اجرا مستمر طور به را آن هك است مدون

 از وي وفداداري  و مشدتري  رضدايت  نتيجده  در  هسدتند  رقابتي سود دنبال به مشتريان كه آنجا از  باشد مي سازمانها

 تحدول،  و تغييدر  متغيدر،  سده  بدراي  پروژه اين در شده انجام T آزمون  شود مي تامين كيفيت با خدما  ارائه طريق

 اسدتقرار  و تحدول  و تغييدر  متغير بين كه دهد مي نشان كيفيت مديريت سيستم استقرار ضرور  و كاركنان آموزش

 دار معندي  رابطده  ديگدر  متغير دو بين ولي  نيست معناداري ي رابطه ISO 9001:2008) )كيفيت مديريت سيستم

 كده  است آن از حاكي رسونيپ يهمبستگ  يضر محاسبه از حاصل نتايج  باشد مي% 99 آن داري معني وسطح بوده

 سدطح   دارد وجود داري معني رابطه كيفيت مديريت سيستم استقرار با تحول و تغيير و نگرش كاركنان، آموزش بين

 جينتدا  و هدا  فدرم  از آمدده  دسدت  به شواهد  باشد مي% 99 ديگر متغير دو و% 95 كاركنان آموزش براي داري معني
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 سدطح  افدزايش  همچنين و انساني نيروي بازدهي ميزان افزايش از يكحا سازمان يانسان مناب  تيريمد واحد يبازده

 الزامدا   اسداس  بدر  كده  ترتيد   بددين   اسدت  درسازمان آموزش استراتژي تدوين آن، عمده دليل كه است او آگاهي

 از را سدازمان  آموزشدي  فرآيندهاي كه است شده ايجاد انساني مناب  مديريت براي مجزا دپارتمان ي  ابتدا استاندارد

 مختلدم،  واحددهاي  كاركندان  آموزشدي  برنامده  كاركنان، آموزشي نيازسنجي آموزش، و مهار  استاندارد تدوين قبيل

 مسئول با مواحبه صور  به هك سازمان مالي بررسي در  دارد عهده بر را ها دوره اثربخشي بررسي و آموزش برگزاري

 مدالي  هداي  داده روي بدر  مثبتدي  تدأثير  نتوانسدته  زويا سيستم استقرار تنها نه كه شد مشخص گرفت، انجام سازمان

 جينتدا  و هدا  پرسشدنامه  ليد تحل جينتدا  به توجه با  است كرده تحميل سازمان به را هايي هزينه بلکه بگذارد، سازمان

 و نندد ك يمد  دييتا را گريهمد واق  در و باشند يم هم يراستا در جينتا نيا هك شد مشخص نانكارك آموزش يبررس

 يبرخد  از پرسش و مواحبه قيطر از هك نانكارك نگرش و باور رييتغ و آموزش مورد در سازمان در موجود يتهايواقع

 ليد تحل از حاصدل  جينتدا  آمدده،  دسدت  بده  يانسدان  يروين آموزش به مربوط مستندا  مشاهده و رانيمد و نانكارك

  نندك يم دييتا را ها پرسشنامه

 

 مراج 

 به انتشار تاريخ  ) اميدزاده حسن مهندس ترجمه QS-9000 ،كيفيت سيستمهاي نامه دست  (1379) ديويد ،هويل

  (1996 ،اصلي زبان

 اداره، نيمعد  موسسده (  ياسدتراتژ  _يسدتم يس نگدرش ) سدازمانها  در آموزش يراهبر و تيريمد اهلل، رحمت ،دلكپا

 1383تهران،

 200 شماره - 1387 يد  ريتدب  تيريمد  هينشر جواد، ،يعبداله - رضا محمد پور، يعل - بركا ،يديع

Braun ,Paul A.,(2003). How Organizations Will Meet The ISO 9001:2000 Training Rquirements. A 

Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science 

Degree With a Major in Media Technology.  The Graduate College University of Wisconsin-Stou.t 

Costel,S.(2010). Aspects On Revision OfQuality  ManagementStandard ISO 9001 In 2008.Constanta 

Maritime University,Romani.Year X, Vol. 12.  

Edsel J. Johnson Jr.(1999).  Exploration Of Training Needs Assessment Methodologies Employed By 

ISO 9000 Registered Organizations, A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Master of Science Degree With a Major in Training and Development. The 

Graduate College University of Wisconsin-Stout 

Levine, David I.,& Michael W. Toffel(2010). Quality Management and Job Quality: How the ISO 

9001 Standard for Quality Management Systems Affects Employees and Employers. 

MANAGEMENT SCIENCE,Vol. 56, No. 6, pp. 978– 996.  

Ollila,A.(2012).Proposals for the implementation and improvement of  ISO 9001.Global Journal Of  

BusinessReserch , Volume 6 , Number 2 .  

Sampaioa, P., Saraivab,P.,&Rodriguesc,A.(2010).A classification model for prediction of 

certification motivations from the contents of ISO 9001 audit reports.Total Quality Management 

,Vol. 21, No. 12., 1279– 1298.  

Subramaniam,I.(2010).Does Implementation of ISO 9001:2000 Enhance the Communication 

Dynamics in Organizations?.European Journal of Social Sciences, Volume 17, Number 4.  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه    

749 

 

Valmohammadi,C.,&Khodapanahi,M.(2011).The impact of ISO 9001:2000 implementation on 

employee’ Job satisfaction: A case study International Journal Of Academic Reserch, Vol. 3. No. 1, 

Part II. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

