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 شرکت صنعت چوب شمال یمطالعه مورد يفراورده چندسازه چوب يریبر ارتقاء رقابت پذ یفیتک يينها ياثر بازرس
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 چکیده

گرفته است. بازرسی قرار  یمورد بررس محصولیریبر ارتقاء رقابت پذ یفیتک یینها یپژوهش اثر بازرس یندر ا

بنا به  ,بعنوان یکی از ارکان فرایندهای تولیدی تمامی صنایع مورد توجه بوده و در بخش های مختلف آن

قبل از خروج  یفیک یمرحله از بازرس ین, شامل آخریفیتک یینها یبازرسماهیت تولید لحاظ می شود. 

 یناست که در ح یهر نوع عدم انطباق یکو تفک ییهدف آن شناسا باشد که یم یدیمحصول از شرکت تول

از تمام  یینها یو حمل در کارخانه دچار نقص شده است. بازرس یدر مرحله بسته بند یانشده  ییشناسا یندفرا

 یدر بازرس یانسان یشده؛ لذا با حذف خطا یبه مشتر یارسال یوبمحصول منجر به حداقل شدن محصول مع

در شرکت صنعت چوب  یفیتک یینها ی. استقرار بازرسیدنما یم یدبه خر یبرا ترغ ی, مشتریفیمعمول ک

 یریرقابت پذ یشمحصول در ارتباط با افزا یفیتعوامل عدم انطباق ک ییآن بر شناسا یشمال و اثرگذار

بازخورد موثر در رقابت پذیری محصول داشته که در این پژوهش مورد بررسی قرار  شرکت ینا یداتتول

 گرفته است.

 

 چوب , فراورده چند سازهیری, رقابت پذیینها ی, بازرسیفیتکنترل ک :کلمات کلیدی
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دمهقم -1

شامل تمامی محصوالتی می گردد که از به هم چسباندن ذرات یا الیه های چوبی توسط چسب  یچوب فراورده های چندسازه

 یبر اساس پژوهش هااین صفحات که  ییاز آنجادر شرایط فرایندی کنترل شده, بصورت صفحه حاصل می گردند. 

 یلوم روز و تکنولوژبا ع یاند، رابطه تنگاتنگ یافتهتوسعه  وشکل گرفته  یلوتو مطالعات خطوط پا یشگاهیآزما

 .(1333, و فدایی حسینی)دارند

 یدتول یندمحصول ساخته شده و فرا یبر رو یو نظارت یقاتی، تحقیشگاهیآزما یتهایعبارت است از مجموعه فعال یفیتک کنترل

 :یردگ یشده و در سه بخش مجزا انجام م ییمحصول نها یفیتکه منجر به باال رفتن ک

 یدیبه واحد تول یورود یهکنترل مواد اول -الف

 یدتول یندساخت و فرا ینکنترل محصول ح -ب

 محصول ساخته شده یکنترل و درجه بند -ج

 یها یژگیبا و یو ارائه محصوالت یدتول یطشرا یکنواختی ینجهت تضم یفیت، کنترل کیصفحات فشرده چوب یدتول یندفرا در

پذیر بودن یک کاال به دفعات توسط محققین مختلف بیان شده نقش کیفیت در رقابت است. یرانکارناپذ یمطلوب، ضرورت

؛ 2222؛ دمینگ, 1331)آراسته, از این رو تمامی تمهیداتی که برای ارتقاء کیفیت بکار می رود مورد توجه قرار می گیرداست

اجرایی  بازرسی نهایی کیفیت یکی از مدل های کیفی است که بصورت تجربی در شرکت صنعت چوب شمال(. 2222بیج, 

 گردید. در این پژوهش اثر بازرسی نهایی کیفیت بر رقابت پذیری فراورده چند سازه چوبی مورد بررسی قرار گرفت.

 کلیّات  -2

 یفیتک-2-1

"سوئیس ایر"شرکت  2221اکتبر سال  در
 .پرستیژترین خط هوایی دنیا شناخته می شد بادر حالیـکه به عنوان  ,ورشکست شد1

"ویـرجین آتالنتیـک"هوانوردی  شرکتدر همان دوران 
، یک میلیون نفر به مسافران خود اضافه کرد و ناوگان هوایی خود را 2

شود که آیا  یسوال مطرح م ینلذا ا .دمطلوب پرواز و خدمات بو یها یفیتتوسعه داد، در حالی که این شرکت اصوالً فاقد ک

, خود یفیتارتقاء ک یاو آ یست؟ن ینسب یتنها مولفه ا یفیتمفهوم ک یاشرکت باشد؟ آ یک یبقا یبرا یتواند ضمانت یکیفیت م

 نخواهد شد؟  ینسنگ یها ینههز یلمنجر به تحم

 یمولی مباحث علمی کیفیت به سبک امروزه و بر اساس الگوها و مفاه  های پیش وجود داشته است، کیفیت، از سده مفهوم

بزرگ با  یکه شرکت ها یافتآنچنان توسعه یراخ یدر دهه ها یفیت. کیافتو توسعه  یدوم معرف ی, بعد از جنگ جهان یننو

خود عنوان داشتند. این شرکتها با مزیت  یشرفتپ یشاخصه ها یناز مهمتر یکیرا بعنوان  یفیتآستانه سود باال همواره ک

دادند. این شرایط در بیشتر  کیفیت، رقبای خود را در تنگنا قرار داده، سهم بازار و منافع خود را به صورت چشمگیری افزایش

کسب و کار مشاهده شد که باورهای  یهایی در دنیا پدیده 1332ولی از اوایل دهه  ,های سده گذشته میالدی ادامه داشت دهه

 یجادمنجر به ا یفیتدر رابطه با ک یدهاییقرار داد. بروز ترد یدرا مورد ترد "کیفیت برترمساوی با موفقیت در بازار است"سنتی 

 :(2223؛ پورتر, 2222)بیج,  رابطه شد یندر ا ینگرش کل 5
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بیان 3توسط ادواردز 1393قابلیت پاسخگویی به خواسته مشتری. این تعریف در سال  یعنی یفیتدر نگرش اول, ک-2-1-1

مشتری در این نگرش خواسته مشتری و پاسخگویی به آن، محور جهت گیری سازمان قرار دارد و از این رو به آن کیفیت 

 .محور گفته می شود

شود. در این نگرش کیفیت با میزان تطابق محصول با یک طرح یا  , کیفیت از منظر تولید بیان مییدگاهد یندر ا -2-1-2

 از کیفیت بیانگر این نگرش است4خورد. تعریف گیلمور مشخصه محک می

ر دانست. در این نگرش کیفیت عبارت است توان نگرش محصول محو نگرش سومی را که از کیفیت وجود دارد، می-2-1-3

های محصول را  ارائه کردو درآن مشخصه 1332این تعبیررا در سال  5های ارزشمند در یک محصول. لیفلر از میزان ویژگی

 .محور کیفیت قرار داد

کیفیت را  9پیرسیگدارد.  نگرش دیگری که برای کیفیت وجود دارد، یک مفهوم انتزاعی از ادراك کیفیت را بیان می -2-1-4

ولی بر این باور است که مردم کیفیت را هر کجا که ببینند به  ,داند مستقل از ویژگیهای محصول و یا برداشت ذهنی خاص می

 راحتی تشخیص می دهند

ارائه شده است، کیفیت را میزان مطلوبیتهای یک محصول با یک قیمت  1پنجمین نگرشی که برای کیفیت توسط بروه -2-1-5

 کند مناسب )برای مشتری( و هزینه قابل پذیرش )برای تولیدکننده( تعریف می

آن شرکت, کسب  یدگاهآن از د یجهشرکت بوجود خواهد آورد که نت ییکرا برا ینگرش ها خط مش متفاوت یناز ا هریک

را بوجود آورد.  یدار یجنس تفاوت معن یککاال از  یانوع خدمت  2 ینتواند در ب یم یکهحال خواهد شد در یفیتک ینبهتر

-1-2" ینهگز یفیتاست و از نظر او ک یتمشغول به فعال یفشرده چوب اتصفح یددر رابطه با تول "الف"بعنوان مثال شرکت 

رونق  یلفروش محصول به دال یطکه شرا یکننده در زمان یدمحصول آن تول یفیتشود ک ینگرش منجر م یناست. ا "1

 یکه برا ییباال یریچراکه تقاضا پذ ؛برد متفاوت باشد یکه در رکود به سر م یینسبت به زمان ها ,خوب است یاقتصاد

 "ب"خواهد شد و بلعکس. شرکت  یتو توجه او به کمّ یفیتمحصول وجود دارد منجر به کاهش انتظارات مصرف کننده از ک

 یرا به بازار عرضه م یکنواختیو محصول  یدنما یم یتالگو تبع یکلذا همواره از  ,یستهنگر یفیتبه ک "2-1-2"با نگرش 

 یفیسطح ک یکشرکت ها در  یناز ا یکبه تفاوت در سطح مطلوب محصول هر  ر, منجیفیتدر ک یدگاهتفاوت د ینکند. ا

ها  ینهاز گز یکذکر شده وجود ندارد و هر  یفیک فیتعر 5 یندر ب یخواهد شد.  الزم به ذکر است, خط حائل ییادعا

ای همزمان به  گونه بهتنها نگرشی است که   "5-1-2"نگرش  یانم ینخواهند بود. در ا یراز سا یرپذیرتاث یرگذاریاتاث

تواند  ها برای مشتری و هزینه تولیدکننده تواماً توجه کرده است. این نگرش نه تنها می مطلوبیتهای مشتری, قیمت و سایر هزینه

برای مشتری ارزش بیافریند بلکه تا زمانی که منافع سهامدار تامین شود، سازمان را در جهت حفظ و توسعه این ارزش تشویق 

  .واهد کردو هدایت خ

 یریرقابت پذ-2-2

پذیری را مترادف با بهره وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع انسانی،  از منظر اقتصادی رقابت 3( 2223) پورتر

پذیری عبارتست از ارزشی که یک محصول در مقایسه با  رقابت یگرد یفتعر در. کند سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف می

 (:2212)ادوارد,  آورد و این امر به دوعامل مهم بستگی دارد یرقیب برای مشتری بوجود م
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 یک محصول برای مشتری یدمیزان مطلوبیت برآورده شده از خر -الف

 همان محصول برای مشتری یدمیزان هزینه ایجاد شده از خر  -ب

استراتژی رهبری  یند،را برگز "ب" ینهرا انتخاب کند, استراتژی تمایز را برگزیده است و اگرگز "الف" ینهیک سازمان گز اگر

ها,  ینهو استراتژی رهبری هزینه, از راه کاهش هز یفیتک یشترکند. استراتژی تمایز از راه بهبود ب هزینه را دنبال می

نکته بسیار مهم این است که بدون توجه به منافع سهامداران، تداوم ارزش برای مشتری  بتهبخشند. ال یپذیری را بهبود م رقابت

با هر سطح از  یفیتگردد ارتقاء ک یکه منجر م یدنما یرا مطرح م یفیتک یها ینهامر بحث هز ینپذیر نخواهد بود. ا نیزامکان

نباشد. در این شرایط هر چند مشتری راضی و خشنود باشد، روز به روز توان شرکت برای  یرکننده امکان پذ یدتول یبرا ینههز

 یک, از یفیتبر بودن ارتقاء ک ینهشود. با توجه به هز پذیرمی ادامه مسیر کاهش یافته، سازمان در برابر حوادث غیرمترقبه آسیب

محصول مذکور, مقرون به  یدخر ینیاتام یزن یانمشتر یبرا ی, حتیفیتک یها ینهسرسام آور هز یشآستانه به بعد بعلت افزا

محصول خود  یاخدمات  یفیتک یشافزا یشرکت برا ییموارد با توجه به توانا یدر برخ یحت یلدل ینصرفه نخواهد بود و به ا

 در .یدنما یم یخوددار یفیسطح ک یشاز افزا ی, به صورت تعمدیمشتر یدتمام شده از آستانه خر یمتخارج شدن ق یلبدل

 ییراتو با بروز تغ یاست. با گسترش تجارت جهان یدتول یها بنگاه یتموفق یابیارز یبرا یدیکل یاریمع یریواقع رقابت پذ

 یازمندن یریرقابت پذ ی. ارتقاییابدم یشافزا یریرقابت پذ یدر جهت ارتقا یعمصرف و تقاضا، تالش صنا یدر الگو یعسر

  کاال که با استفاده از اطالعات، یفیتاشاره کرد. ک یفیتک یشتوان به افزا یم واملع یناست که از جمله ا یدیکل یابزارها

 -یکننده م یدآنچه است که تول ینو تضم  یناناطم یبرا ییروشها یازمندخود ن یردگ یصورت م یو دانش بشر یاتتجرب

 .پندارد

. شود یم یجان ییامال یها به خسارت یبروز حوادث منته یاو  یوباز عرضه محصوالت مع یشگیریکاال سبب پ یفیتک بازرسی

 یکاال م یدسبب تداوم خر یابیبازار یمولفه ها یناز مهمتر یکیشده بعنوان  یداریخر یاز کاال یدارخر یناناطم یبترت ینبد

از منظر  یینها یمناسب است. در بازرس یبند و بسته یفیتاز شکل، ک یاستاندارد برخوردار یکاالها های یژگیو از. گردد

 ینبازرس خواهد بود. ا یابیمورد ارز یاز مولفه ها یزیکین یشود لذا شکل و ظاهر بسته بند یم یستهبه کاال نگر یمشتر

گردد که ماحصل  یم ییکاال, لذا منجر به تعامل سازنده ا ینا یدخر یبرایو انتخاب و یمشتر یقهاست به سل ینگرش, احترام

نگاه مشترك در  یندر ا  یفیتک یدر بررس ینمودن مشتر یکباشد. شر یو مصرف کننده به کاال مکننده  یدنگاه مشترك تول

 .خود خواهد شد ینسبت به رقبا یدگرفتن بنگاه تول یشیمنجر به پ یتنها

 یبازرس -2-3

تواند باعث چند شاخص  یم یباشد. بازرس یمطرح م یندمولفه مهم در فرا یکبعنوان  یهمواره بازرس یدیتول یبنگاه ها در

 :(2214گیلمور, ) آنهاعبارتست از ینمثبت گردد که مهمتر

 یدتول یبهره ور یشافزا -الف

 یندیفرا یعاتکاهش ضا -ب

 محصول یفیتک ینتضم -پ

 و محصول یستمکاهش نقص س -ث

محصول خواهد شد چرا که  یفیتمنجر به ارتقاء  ک یردصورت پذ یفیک یمستقل از درجه بند یبصورت بخش یبازرس چنانچه

 .خواهد شد یدتول یو نقص تکنولوژ یانسان یپوشش دهنده خطا

                                                                                                                                                         
8
Porter 
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 پذیری کیفی و رقابت یبازرس -2-4

پذیری، ابعاد ظریف و در عین حال مهمی از رابطه بین نگرشهای مختلف  تحلیل نگرشهای کیفیت با الگوی رقابت بررسی

دهد که این  پذیری، نشان می تعریف نگرش مشتری محور با الگوی رقابتسازد. تحلیل  کیفیت و موفقیت شرکت را آشکار می

 یرپذ یهقرار داده ولی نسبت به منافع سهامدار در کوتاه مدت توج جههای منافع مشتری را مورد تو نگرش به خوبی مولفه

 یاز بازرس یانهآل گرا یدهور ااعالم نمود تص یستیداشته باشد. با یرا در پ یداتیتواند عا یدر بلند مدت م یکهدر حال یستن

خدمات شود، لذا الزاماً سبب  یاای در محصول  های فنی و کاربردی ویژه تواند منجر به مشخصه یموارد نم یدر تمام یفیک

)پیرسیگ,  را منجر خواهد شد یفیتسطح ک یننخواهد شد و تنها تضم یفیتارتقاء ک یقپذیری و موفقیت شرکت از طر رقابت

2213). 

عوامل  یههستند که کل یمخارج یهشامل کل یفیتک یها ینهخواهد بود.  هز یفیک یکل یها ینهاز نوع هز یفیتک یبازرس هزینه

 .(2213دیل و پالنگ, شوند) یخدمات متحمل م یامحصـول  یفیتجامعه از بابت ک یامصرف کننده و  یدکننده،اعم از تول

 یتهایفعال یات،عمل یرییابه کارگ یها ینههز یب،از بروز ع یشگیریعبارتنداز: مخارج مربوط به پ یفیتمرتبط با ک یها ینههز

هر  یفیتک یمحصول. بازرس یینها یبازرس یتو در نها یرونیو ب یدرون یاز شکستها یبه اضافه خسارات ناش یفیتک یابیارز

گردد,  به نفع او خواهد  یکننده م یدتول یدو منفعت عا ینهز, اما آنچه از تقابل هیگرددم یفیک یها ینهچند منجر به بروز هز

  .بود

هستند؛ لذا  یقابل دسته بند یسازمان یفیتک یها ینهسازمان در قالب هز ییکها ینهبخش قابل توجه هز ینکهبه ا باتوجه

 یتواند از موارد مهم یها م ینههز ینو گزارش دهد. ا ییشناسا یزرا ن یفیپنهان ک یها ینههز یتواند حت یم یینها یبازرس

محصول  یفیتدر کنترل ک یدپرسنل واحد تول یانسان یو بهره ور یتا عدم اثر بخش یدیشرکت تول "برند"مانند افت اعتبار 

در شرکت صنعت چوب شمال و  یفیتک یینها یپژوهش استقرار بازرس ینا در(. 2223لیفلر, ) یردخود را در بر گ یدیتول

شرکت مورد  ینا یداتتول یریرقابت پذ یشمحصول در ارتباط با افزا یفیتعوامل عدم انطباق ک ییآن بر شناسا یاثرگذار

 .قرار گرفت یابیارز

 

 بیان مسئله  -3

مشاهده  یقاز طر یقبل از خروج کاال از شرکت و عرضه به مشتر یفیروش ارتقاء ک یدر واقع  نوع یفیتک یینها بازرسی

کننده, خود بر  یدرا تول یفیتافت ک ییامشتر یتعدم رضا ینهاساس هز ینباشد.  بر ا یصد درصد محصول م یبازرس ینییاع

, یبسته بند یندر ح یمشتر یندهرا بعنوان نما یگروه یاخود شخص  سنلکننده از پر یدروش تول ین. در ایردگ یعهده م

و  ینقص محصول را از لحاظ قالب و محتوا بررس یفییاک یکه تفککاال در نظر گرفته و هرنوع اشتبا یینها یریبارگ ییادرجه بند

بر  یمبتن یمااست و مستق یفیتخود ک دناظر بر عملکر یبازرس ین. ایدنما یاقدام م یینپا یفیتبا ک یینسبت به عودت کاالها

 یو یترضا یو در واقع در راستا یمشتر یتیاز نارضا یشگیرانهاقدام پ یتوان نوع یمحصول را م یینها ی. بازرسیستن یندفرا

شرکت در بُعد  یراهبرد یها یاستراتژ ینارشد را در تدو یرانمد یبازرس ینحاصل از ا یجنتا یگرد یلحاظ کرد. از سو

  .یدنما یورند کمک م یخود بدست م یارسال یکاال یفیتک ینانکه از اطم یقدرت چانه زن یشو بخصوص افزا یریرقابت پذ

 یطیروش در شرا ینگردد. ا یمحسوب م یدیتول یکاال یریگام رو به جلو در رقابت پذ یکشرکت  یبرا  یینها بازرسی

 یینها بازرسی.می توان عنوان داشت, کاال باالست اثربخش تر خواهد بود یریکه رقابت پذ یدر موارد ییامانند  رکود اقتصاد

قا و تعمیق سیستم کیفیت به موازات رشد سازمان می باشد. به ارت ییکی از نیازهای واحدهای دارای سیستم کیفیت در راستا
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نشانگر ضعف  یینها یاست. لذا بازرس یفیتک یینها یبازرس یبارز رشد سازمان یاز نشانه ها یکیاست که همواره  یلدل ینا

 یادر قالب گزارش  یدیتول یدر بنگاه ها یینها یاز بازرس یبود. هر چند که اطالعات جامع نخواهدسازمان  یکتوان  یفیتیاک

عامل منجر  یننشان داده است ا "مانند صنعت چوب شمال "یعصنا یآن در برخ یمورد یاما بررس یستن یارمستندات در اخت

 یدهمحصول گرد یفیتارتقاء ک یتو در نها رسنلدقت در عملکرد پ یشاز محصول عرضه شده و افزا یمشتر یتمندیبه رضا

دهد. لذا  ینتایج حاصله را مد نظر قرار م  یماو مستق یستن یر اساس تالشها و فعالیتهای سازماناست. در این مدل، ارزیابی ب

  .یدآ یبه حساب م یدتول یفیتک یابیارز یشاخصه ها یناز مهمتر یکیگرا  یجهنت یرانمد یبرا

 : یفیتک یینها یاز مزایای به کارگیری  مدل بازرس برخی

 یفیک یانجام ارزیابی درون سازمان  -

 یدیتول یندگرا در فرا یجهاستقرار نگرش نت  -

 ارائه شده یفیتک ینتوان رقابتی بر اثر تضم یشافزا  -

 در خود سازمان یمشتر یدگاهاز د یفیارزیابی ک  -

 (یان)سهامداران و مشتر ینفعانذ یهکل یتمندیکسب رضا  -

 سازمان در بلند مدت یتموفق ینتضم  -

 یکننده و مشتر یدتول ینمشترك ب یزبان یجادا -

 یتبر واقع یمبتن یابیارز -

 (1333آگوایو, ) است یمقابل تعم کیفی دمینگدر چهارده اصل  یفیتک یینها یبازرس

  .یرانتوسط مد یندهآ یبرا یزیاصل اول: بهبود محصوالت و امکان  برنامه ر-

 یعرضه شده به مشتر یفیتجهت ارتقاء ک یدروش جد یکاصل دوم: قبول -

 .یندمرسوم در فرا یفیتبه کنترل ک یاصل سوم: کاهش وابستگ -

 .یدنما یرا آسانتر و مطمئن تر م یدتول یچرخه بعد یبرا یماده ورود یفیتاصل چهارم: کنترل ک -

 .یدنما یم یامحصول را مه یببهتر معا ییاصل پنجم: امکان شناسا -

 .آموزش دارد یتبشمار آمده و قبل یفیسنجش ک یدجد یاصل ششم: از روشهاا -

 .دارد یبر محصول را در پ یفیتک یسرپرست یشتراصل هفتم: امکان  نظارت ب -

 .یدنما یکمتر م یدیبنگاه تول یرا برا یو اعتراض و یمشتر یتیاصل هشتم: تنش حاصل از نارضا -

 .برد یم یانشده را از م یدمحصول تول یفیبه سطح ک یریتمد یناناز عدم اطم یاصل نهم: موانع متعدد ناش -

 .باشد یم یکنندده نظرات ارائه شده قبل یلنموده و تکم یریجلوگ یفیاصل دهم: از نظرات پراکنده ک -

 .گردد یاستاندارد محسوب م  یتمطلوب یشافزا یبرا ی: عاملیازدهماصل  -

 .گردد یم یفیتصرف شده جهت کنترل ک یکاهش زمان ها یبرا یاصل دوازدهم: در بلند مدت عامل -

 .وجود دارد یارتقاء سطح بازرس یت: قابلیزدهماصل س -

 .آورد یشرکت جهت حضور قدرتمند در بازار و عرضه محصول بوجود م یرا برا یاصل چهاردهم: ساختار مناسب  -
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 (شرکت صنعت چوب شمالمطالعه موردی) -4

سال از فعالیت خود همواره یکی از شرکت های پیشرو در صنایع چوب بوده است, به نحوی که  32طی بیش از  این شرکت

در تمامی شرکت های مشابه تولید اوراق فشرده چوبی, در استقرار سیستم های نوین مدیریتی پیشگام بوده است. نتایج 

 "برند"است, لذا امروزه نیز بعنوان یکی از معتبرترین مدیریت علمی این شرکت در کیفیت مستمر تولید آن منعکس شده  

های صنایع چوب ایران شناخته می شود. این شرکت بعنوان بزرگترین صادر کننده نئوپان ایران مطرح بوده و توانسته عالوه بر 

 حفظ  بازارهای داخلی در سایر کشورهای منطقه نیزنفوذ نماید.

دی که در کشور و همگام با شرایط رکود جهانی بوجود آمد, این شرکت تمهیداتی را با بروز بحران های اقتصا 1335در سال 

برای حفظ فروش خود در نظر گرفت که یکی از موارد موثر بر کیفیت و جلب رضایت مشتری, ایجاد بازرسی نهایی کیفیت 

از کارشناسان کیفیت با شناخت  در چارت کیفی خود بود. بر اساس تعریف این شرکت از بازرسی نهایی, در مرحله اول یکی

جامع بر مبانی کیفی, بر محصول نهایی در حین بسته بندی و بارگیری نظارت کامل نمود به نحوی که تمامی محصوالت 

بارگیری شده از شرکت بعد از تایید نهایی بازرس مجاز به بسته بندی و بارگیری می شدند. بازرس کیفی در بررسی های خود 

های کیفی محصول را که منجر به عدم انطباق آن می گردید را بصورت شهودی بازدید و در صورت مشاهده مورد از خطا 24

عیب نسبت به جداسازی محصول معیوب اقدام می نمود. همچنین موارد مشکوك به نقص نیز جداسازی و برای تفکیکی 

 کیفیت مجدد به واحد مربوطه عودت می گردید. 

 

 نتایج و بحث -5

بازرسی های مذکور از تحویل هرگونه کاالی دارای عیب به مشتری جلوگیری شد. هرچند شرکت تولید کننده با  با اعمال

اما ماحصل اقدام مذکور  ,اعمال بازرسی نهایی مترتب هزینه هایی در بحث پرسنلی, در برخی موارد دوباره کاری و... گردید

ش از منظر جلب رضایت بازار و سوق سایر مشتریان به این محصول در کنار سایر تمهیدات مدیریتی منجر به استمرار فرو

ثرهای مثبت اقدام فوق تولید کننده را بر آن داشت تا نسبت به استمرار بازرسی نهایی بعد از خروج از شرایط رکود اگردید. 

محصول نیز گردید به نحوی که نیز اقدام نماید. بازرسی نهایی بصورت غیر مستقیم منجر به افزایش حساسیت در سطح کیفی 

به مرور بر کیفیت نهایی محصول جهت جلوگیری از دوباره کاری و جلوگیری از افزایش هزینه های بازرسی  افزوده شد. در 

نتیجه بازرسی نهایی طی یک سال از موارد متعدد به یک مورد منجر شد. عواملی که در بازرسی نهایی شرکت صنعت چوب 

 بارتست از:شمال لحاظ گردید ع

 توجه به جزئیات در فرایند بازرسی که از نظر مسئوالن کیفی فرایند دور مانده است -الف

 تاکید بر همسان بودن درجه کیفی محصول با شناسنامه استاندارد تدوین شده -ب

 سنجش ویژگیهای کیفی محصول بدون لحاظ نمودن کشش پذیری بازار -پ

 کیفیت محصول مانند استفاده از نور طبیعی و مصنوعی برای بررسی سطوح استفاده از روشهای مختلف کنترل  -ت

 انعکاس سریع عدم انطباق کیفیت محصول به فرایند تولید -ث

 کنترل روزانه گزارشات کیفیت محصول جهت شناسایی بهترین روش کنترل در بازرسی نهایی -ج

 نظر سنجی مستمراز مشتریان نسبت به روند تغییرات کیفیت -چ

% محصول با عدم انطباق کیفیت گردید که از تمامی مراحلسنجش کیفی 3ازرسی نهایی کیفیت طی یکسال منجر به شناسایی ب

حین فرایند عبور نموده و به مرحله تحویل به مشتری رسیده بود که در حین بارگیری و تحویل شناسایی و به فرایند باز 
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طباق تحویلی, اعتراض  مشتری بعنوان یکی از مولفه های استاندارد ایزو گشت.  در اثر کاهش محصول تحویلی دارای عدم ان

% کاهش نشان داد که بخشی از آن مستقیما با بازرسی نهایی محصول در 15طی سال مورد بررسی نسبت به سالهای قبل 

نده ایی داشته است که ارتباط است. در اثر افزایش رضایت خریداران از محصول, میزان درخواست نئوپان از شرکت رشد فزای

 در آمار بازرگانی و فروش مالی شرکت طی گزارش تجمیعی سالیانه منعکس گردیده است.

 

 نتیجه گیری -6

. مورد بررسی قرار گرفتدر شرکت صنعت چوب شمال آن  یریبر ارتقاء رقابت پذ یفیتک یینها یپژوهش اثر بازرس یندر ا

% از محصولی که تمامی مراحل کنترل کیفی در حین فرایند را گذرانده بود در 3در اثر بازرسی نهایی, طی یکسال مورد بررسی 

کیفیتمجموعه حین بارگیری تحویل به مشتری شناسایی و به فرایند تولید عودت داده شد. افزایش کیفیت محصول و تضمین 

معیارهای سنجش کیفیت منجر به افزایش رضایت مشتری بعنوان یکی از "جمله بازرسی نهایی محصولاز "ایی اقدامات 

افزایش % کاهش یافت.15گردید به نحوی که اعتراض ناشی از عدم انطباق کیفیت محصول از سوی خریداران 

 .تقاضای محصول گردید نئوپان گنبد در بازار اوراق فشرده چوبی و افزایش "برند"رضایتمندی منجر به ارتقاء 
مکان تبادل دانش و تجربیات کاربردی را برای اتشکر و قدردانی:نویسندگان مقاله بر خود وظیفه می دانند از برگزارکنندگان کنفرانس که 

 این بخش از علوم بوجود آوردند؛ همچنین از شرکت صنعت چوب شمال جهت فراهم آوردن بستر تحقیق کمال تشکر را داشته باشند.

 

 :مراجع -7

 .تهران .شرحی بر فرایند و تکنولوژی فراورد های چندسازه چوب.(1333) حسینی., سید محسن, فدایی., مسلم -1
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