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Abstract:
Operational capabilities create competitive advantages in organizations. So, it's
important to know how to create these capabilities in organizations. This paper
examines aspects and results of quality capability as one of the main operations
capabilities of the pharmaceutical companies in Iran and how it is formed. By
conducting a multiple case studies in three pharmaceutical companies in Iran and
analyzing it, the findings of this research indicate that there are four main factors in
creating quality in such companies. The first and most basic factor is the internal
resources of company especially those that have the characteristics of the theory of
resource-based-view (RBV). The second factor is the factors associated with the
operations management that have influenced the formation of quality, the next factor
is the impact of international cooperation on the creation of quality capability in
pharmaceutical companies, and ultimately the organization's environment has been
considered as an external factor contributing to the creation of quality capability. The
results of this study were compared with the findings of previous studies in the
literature review, which resulted in the validity of these findings based on previous
theories.
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چکیده
اطالع از چگونگی شکلگیری و توسعه قابلیتهای عملیات در سازمانها به جهت اهمیت این قابلیتها
در شکلگیری مزیتهای رقابتی سازمان امری ضروری است .در این مقاله جنبهها  ،نتایج و چگونگی
شکلگیری قابلیت کیفیت بهعنوان یکی از اصلیترین قابلیتهای عملیات در شرکتهای داروسازی
مورد بررسی قرار میگیرد .با اجرای یک مطالعه چند موردی در سه شرکت داروسازی در ایران و تحلیل
آن به روش تحلیل مضامین ،یافتههای این تحقیق داللت بر چهار عامل اصلی در ایجاد قابلیت کیفیت
در چنین شرکتهایی دارد .اولین و اساسیترین عامل منابع داخلی شرکت بهویژه منابعی است که
دارای ویژگیهای تئوری منبع محور باشند .دومین عامل ،مدیریت عملیات در سطوح مختلف
تصمیمگیری است که در شکلگیری قابلیت کیفیت اثرگذار بودهاند ،عامل بعدی ،تأثیر همکاریهای
بینالمللی بر ایجاد قابلیت کیفیت در شرکتهای داروسازی بوده است و درنهایت محیط سازمان
بهعنوان عامل خارجی تأثیرگذار در ایجاد قابلیت کیفیت در نظر گرفتهشده است .نتایج این تحقیق با
یافتههای تحقیقات پیشین در مرور ادبیات مقایسه شده که نتیجه آن صحت این یافتهها بر اساس
تئوریهای پیشین بوده است.

واژگان كليدي :مزیتهای رقابتی ،قابلیت عملیات،شایستگیها ،قابلیت کیفیت ،مطالعه
چندموردی.

1

 مسئول مكاتباتghazinoori@atu.ac.ir :

13

فصلنامه علمی بهبود مدیریت :دوره  31شماره ( 2پیاپی  )44تابستان 3131

 .1مقدمه

شرکتهای امروزی با رقابت شدیدی روبرو هستند و پاداش به شرکتی تعلق میگیرد که بتواند به
بهترین نحو ممکن  ،خواستههای مشتری را درک و باالترین منفعت را برای مشتریان هدف خود
تأمین کند (فیلیپ .)3191،عرصهی رقابت بهقدری برای سازمانها تنگشده است که آنها از داخل و
خارج سازمان تحتفشارهای زیادی میباشند .در دنیای رقابتی کسبوکار امروزی ،سازمانها و
مؤسسات برای ماندن در امتداد رقابت باید پیوسته کیفیت کاالها و خدمات خود را بهبود ببخشند .در
این راستا ،شرکتهای موفق با بهکارگیری منابع  ،توانمندیها و شایستگیهای کلیدی خود در
چهارچوب فرایند مدیریت استراتژیک ،سعی در ایجاد یک موقعیت رقابتی پایدار و منحصربهفرد در
بازار دارند)Walker et al., 2011;27-39(.
ماهیت استراتژی از ماهیت محصوالت و ساختار بازارها به فرآیندهای کسبوکار تغییر کرده است،
از «جایی که یک شرکت باید رقابت کند» تا «چطور یک شرکت باید رقابت کند» ( Stalk et al.,
 )1992;57-69هدف شناسایی و توسعه شایستگیهای غیرقابل تقلید یا دشوار در کپیبرداری است که
به شرکت کمک میکند تا در میان رقبای خود ایستادگی کند .این شایستگیها همان قابلیتهای
عملیات در شرکتهاست که بر اساس مزیتهای رقابتی پایدار سازمان مشخص میگردندJ. B. (.
 )Barney et al., 2007فرآیندهای شرکت بهمنظور دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار ،باید
ارزشمند ،نادر ،غیرقابل تقلید و غیرقابل تعویض باشد ،که نشاندهنده دیدگاه مبتنی بر منابع  1هست.
)(Schoenherr et al., 2012;37-72عالوه بر منابع ،مجموعه تصمیماتی که در سطوح مختلف
سازمانی به جهت اجرای فرایندها اخذشده نیز میتوانند یکی از عوامل به وجود آوردندِ قابلیتهای
عملیات باشند این دیدگاه همان دیدگاه مبتنی بر روالهای سازمانی است)Grant, 2016(.روالهای
سازمانی ،تأکید بر فرایندهای استانداردشده و قوانین استخراجی از این فرایندها دارد .درواقع قابلیتها
در دل فرایندها و روالها و منابع سازمانی ایجادشدهاند )Winter, 2003;991-995(.از طرفی گاهی
اوقات یک شرایط محیطی به وجود آمده در سازمان و تصمیم یا پیامدهای انجامشده ناشی از این
شرایط منجر به ایجاد یک قابلیت عملیاتی در سازمان گردیده است(Sansone et al., 2017;801-.
)837بنابراین قابلیتهای عملیاتی منجر شده از عوامل ،منابع و فاکتورهای داخلی سازمان ( Alsmadi
)et al., 2011;25-43و گاه متأثر از شرایط بیرونی است (Sansone et al., 2017;801-837).هدف از
این مقاله پاسخ به چنین سوا التی است که بهطورکلی چه عواملی منجر به دستیابی به قابلیت عملیات
شدهاند و چه شرایط محیطی در دستیابی به قابلیت عملیات مؤثر بودهاند.
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همچنین با توجه به اینکه یکی از مهمترین ابعاد اصلی قابلیت عملیات ،قابلیت کیفیت بوده و
تحقیقات زیادی در رابطه با چگونگی تأثیر این قابلیت بر عملکرد سازمان صورت گرفته است.
()Biswas, 2017;445-456; Scarpin et al., 2018;1617-1638بنابراین در این تحقیق یک
چارچوب شکلگیری قابلیت کیفیت بهصورت مطالعه چند موردی در چند شرکت دارویی در ایران
ارائه میگردد.
صنعت داروسازی بهطور مداوم در حال تغییر و دگرگونی است فرصتها و تهدیدهای محیط این
صنعت شامل جنگ ،انواع بیماریها ،پیشرفتهای فنّاورانه در کشف انواع مولکولهای دارویی منجر به
ایجاد محیطی پویا در درون این صنعت گردیده است .از طرفی گردش مالی بیش از یک هزار میلیارد
دالر در سال این صنعت را به صنعتی رقابتی به خصوص در زمینههای تولید داروهای جدید و مبتنی
بر کیفیت و اثربخشی باال تبدیل کرده است( .سلطانزاده و همکاران )830-301 :3180،همچنین
عوامل متفاوت تأثیرگذار در صنعت شامل بیماران و پزشکان بهعنوان مشتری ،نهادهای نظارتی،
دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،سازمانهای بیمهگزار که هر یک به دنبال انگیزه و منافع خود در صنعت
هستند منجر شده تا استراتژیهایی متفاوت از استراتژیهای سایر صنایع در این صنعت بسیط داده
شوند)Malerba et al., 2015;664-687( .بنابراین در سالهای اخیر مطالعه وجوهی از مدیریت
استراتژیک در صنایع داروسازی موردتوجه محققین قرارگرفته است(Bentzien et al., 2015;874-883; .
)Makino et al., 2018; Ziegelbauer et al., 2004;864-868

تحقیقات در زمینه قابلیتهای عملیات بیشتر معطوف به بررسی ارتباط بین قابلیتهای عملیات
با سایر قابلیتهای سازمان (Barrales-Molina et al., 2015;1388-1411; Dangol et al., 2014;337-
;353; Inan et al., 2015;310-319; Kamboj et al., 2015;406-415; Lahat et al., 2014;998-1000
) Reay et al., 2012;259-275با استفاده از توزیع پرسشنامه و با تحلیل معادالت ساختاری یا رگرسون

ویا به بررسی تجمعی یا تبادلی بودن یک یا چند قابلیت عملیات با یکدیگر (Größler et al.,

)2006;458-485; Scarpin et al., 2018;1617-1638ویا به بررسی ارتباط میان قابلیتهای عملیات
و استراتژی تولید ()Jain et al., 2014;2091-2105; Nurcahyo et al., 2015;653-657پرداخته
ش ده است.بنابراین ،تحقیقاتی در زمینه ارائه یک چارچوب هدفمند و مبتنی بر ساخت نظریه در این
حوزه کمتر مورد توجه بودهاست .چگونگی دستیابی به قابلیت عملیات و نحوه تأثیر تصمیمها و عوامل
محیطی بر قابلیتهای عملیاتی شکاف اصلی این تحقیق هست .در سالهای اخیر تالشهایی جهت
ایجاد یک الگوی دستیابی به قابلیتهای پویا بهصورت ساخت یک تئوری صورت گرفته استDavies (.
 )et al., 2016;314-327; Ma et al., 2015;675-692اما این تحقیقات نیز با بررسی بستر تاریخی
شرکتها مجموعه عوامل ایجاد قابلیتهای پویا را بررسی نمودهاند .ازآنجاکه قابلیت عملیات نقش
اساسی در عملکرد شرکت ها دارد و بر اساس تئوری منبع محور ()J. B. Barney et al., 2007یکی از
11
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منابع اصلی به وجود آورنده مزیت رقابتی پایدار محسوب میشود ،بررسی و کشف عوامل اساسی در
ایجاد قابلیت عملیات ضروری است.
از اینرو با توجه به اهمیت بسیار یاالی جنبههای کیفی در تولید دارو و نیز وجود نظام کیفی
منحصر به فرد تولید بهینه دارو یا ((جیآمپی ))3در صنایع داروسازی با توجه به الزامات سازمان غذا
دارو ،کشف الگوی دستیابی به قابلیت کیفیت به عنوان یک قابلیت عملیات Scarpin et al., (.
 )2018;1617-1638در صنایع داروسازی در ایران ،مساله اصلی این تحقیق میباشد .ادامه این تحقیق
به این صورت است که ابتدا مبانی نظری پژوهش بررسی شده و سپس آخرین تحقیقات در این زمینه
مطرح شده است در ادامه روش تحقیق و تحلیل نتایج مطالعه موردی آورده شده و در نهایت بحث و
نتیجهگیری این پژوهش تشریح گردیدهاست.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

تعاریف متعددی از قابلیتهای عملیات هم در ادبیات استراتژی عملیات و هم مدیریت عملیات در
تحقیقات گذشته وجود دارد .گاه آن را بر اساس تعریف روالهای سازمانی تعریف و دستهبندی می-
کنند و گاه بر اساس دیدگاه منبع محور ،این تعاریف در تحقیقات اخیر شامل دستهبندیهای دیگری
نیز بر اساس مدلهای تقابلی و تجمعی استراتژی عملیات و نیز مدلهای قابلیت پویا نیز میگردد .به
طور خالصه دیدگاههای متفاوت در تعاریف قابلیت عملیات در سطور زیر بیان شدهاست.
 دیدگاه روالها :روالهای سازمانی  ،رویهای جهت تسهیل انجام کارهای بیش از حد بززر

و یزا

پیچیده افراد است .روالهای سازمانی شامل مجموعهای هماهنگ از از فعالیتها و افراد تخصزیص
یافته به آن جهت رسیدن به هدف مشخص تعیین شده است .روالهزای سزازمانی ابززاری جهزت
رسیدن به هماهنگی در میان سطوح سازمانی اسزت )Becker et al., 2004;643-678( .بنزابراین
تعریف ،قابلیتها به عنوان مجموعهای از روالهای سازمانی است که با بهرهگیری از منابع داخلزی
سازمان منجر به ایجاد مزیتهای رقابتی پایزدار در یزک سزازمان مزیگردنزدBecker et al., ( . .
)2004;643-678
 دیدگاه منبع محور :دیدگاه منبع محور ،موقعیت رقابتی سازمان را مرهون جمع منزابع ضزروری
و منحصر به فرد سازمان و قابلیتهای آن و روابط میان این دو میداند .به عبارتی دیگزر ،دیزدگاه
منبع محور ،این فرض را مطرح میکند که شرکتها ،مفهومی ذهنی شده از منابع و قابلیتهاست
که به شکل نامتجانس در سازمان توزیزع شزدهانزد )J. J. J. o. m. Barney, 1991;99-120( .بزر

).Good Manufacturing Practice(GMP
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اساس این فرض ،دیدگاه منبع محور ،منابع و قابلیتهایی را که قابل تبدیل به مزیت رقزابتی یزک
شرکت میباشند توصیف میکند.
 دیدگاه استراتژی تقابلی یا تجمعی :مدل تقابلی قابلیتهای عملیاتی تاکید بر بهبزود یکزی در
مقابل تضعیف دیگری دارد و در مقاالت زیزادی تحلیزل

شزدهاسزتEl-Rayes et al., 2005;477-(.

 )C. Corbett et al., 1993;107-122; Scarpin et al., 2018;1617-1638( )486از طرف دبگزر مزدل
مخروط شنی که تاکید بر افزایش همزمان عملکردی کلیزه قابیزتهزا دارد مزورد توجزه محققزان
زیادی بودهاستLeung et al., 2004;156-174; Schroeder et al., 2011;4879-4901; Takala et ( .
)al., 2006;335-345

 دیدگاه قابلیت پویا :قابلیت پویا ،روالهای سطح باال و منابعی را که در یک شرکت برای جزرح و
تعدیل قابلیتهای عملیات انجام میگردند ،بیان میدارد.بر اساس این تعریف  ،قابلیتهای سزاخت
و تولید شرکت،به عنوان یک زیرمجموعهای از قابلیتهای عملیزات آن شزرکت معرفزی مزیشزود
.قابلیتهای پویا،نرخ تغییرات قابلیتهای معمولی شرکت را بیان میدارد .آنها به سزازمان اجزازه
میدهند که قابلیتهای جدید را از طریق تعدیل قابلیتهای عملیاتی موجود و یا خلزق روالهزا و
قابلیتهای عملیاتی جدید  ،توسعه دهند)Malerba et al., 2015;664-687( .
 دیدگاه قابلیت عملیاتی تولید :سوئینگ و هگزارتی()Swink et al., 1998;374-396قابلیزت-
های تولید را قابلیتهای عملیاتی مربوط به داخل شرکت و غیرقابل تقلید و انتقزال معرفزی مزی-
کنند .هایس و ویل رایت( )R. H. Hayes et al., 1984آنهزا را ابعزاد اصزلی سزازمان بزرای رقابزت
معرفی مینماید )Slack et al., 2011(.چهار بعد قابلیت عملیاتی تولید را شامل کیفیت ،هزینزه ،
انعطافپذیری و مدت زمان تحویل معرفی میکند.
کیفیت به عنوان یکی از مهمترین قابلیت های عملیاتی تولید در نظر گرفته شده و یکی از اولویت
های رقابتی عمده شرکت های تولیدی محسوب میشود .محققان موافقند که مدیریت کیفیت می
تواند منبع مزیت رقابتی باشد(.)Bouranta et al., 2017;914-931; Elshaer et al., 2016;1286-1310
شیوه های کیفیت نقاط نقص را شناسایی قبل از خروج محصول از کارخانه اصالح نموده تا روند
تغییرات در حین تولید محصول کاهش یابد( .)Forker et al., 1996;44-62شرکت های مختلف عملکرد
مثبت و برتر بر اساس مدیریت کیفیت تجربه نمودهاند(Cua et al., 2001;675-694; Furlan et al., .
)2011;835-850; Jiménez-Jiménez et al., 2009;1266-1289; McKone et al., 2001;39-58مفاهیم
مرتبط با قابلیت کیفیت بر اساس ادیبات موضوع در جدول  3نشان داده شدهاست .مفهوم مدیریت
کیفیت در صنایع داروسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است .بر این اساس سازمان جهانی غذا و دارو
3
یک استاندارد همهجانبه مدیریت کیفیت در صنایع دارویی با عنوان قوانین تولید بهینه یا جی ام پی
). Good Manufacturing Practice(GMP
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ارائه داده است)Miller, 2008;23-25( .جیامپی را به عنوان یک اصول اساسی و سیستماتیک
دربگیرنده اصول تولید ناب پیشنهاد میدهد که به حذف کلیه هدررفتها در شرکت با حفظ زنجیره
ارزش کسب و کار یاری میرساند .)Suárez-Barraza et al., 2010;388-410(.منابع ایجاد کیفیت در
صنایع دارویی را شامل دو دیدگاه تولید(عملکرد ،ویژگیهای جانبی ارائه شده و دوام) و از دیدگاه
بیمار(نوع بسته بندی و شکل ظاهری ،خدمات پس از فروش و اثربخشی دارو) معرفی میکنند.
)(Yacuzzi et al., 2004در این مقاله منظور از قابلیت کیفیت ،حسن اجرا و داشتن گواهینامههای
استاندارد قوانین تولید بهینه دارویی و نیز جنبههای مختلف کیفی است که پیشتر به آن اشاره
گردید.
جدول  -3بررسی ابعاد اصلی قابلیت کیفیت

مفاهیم یا قابلیت کیفیت

منبع

درجهای که محصول ،مشخصات مرتبط تولیدی
را اکتساب کرده است.

(Antonio et al.,
2007;1-20; Slack
)et al., 2011

شرح ابعاد اصلی بر اساس منابع
کنترل کیفیت آماری
سیستم های کنترل حین فرایند
بروزرسانی تجهیزات فرایند

میزان انطباق محصول از نظر کارآیی ،ظاهر و
سایر ویژگیها با خواستههای مشتری

(Antonio et al.,
)2007;1-20

سیستمهای مدیریت کیفیت شامل :توسعه
فرایندهای جدید برای محصوالت جدید

خدمات پس از فروش ،میزان پشتیبانی فنی

(Antonio et al.,
)2007;1-20

توسعه فرایندهای جدید برای محصوالت
قدیمی

قابلیت عملیات بهعنوان دو موضوع تحقیق جداگانه هم در ادبیات مدیریت عملیات و هم در
تحقیقات استراتژی عملیات موردبحث قرارگرفته است(Amoako-Gyampah et al., 2007;928-950; .
L. M. Corbett et al., 2001;965-980; Größler et al., 2006;458-485; Hallgren et al., 2011;511526; Kathuria, 2000;627-641; Rosenzweig et al., 2004;354-368; Schoenherr et al., 2012;37) .72برخی از این تحقیقات نشان میدهند که قابلیت عملیات بهعنوان منبع اصلی به وجود آورنده

مزیت رقابتی در شرکتها هستند .بهعنوان نمونه
 )2014;475-490شواهدی قوی مبتنی بر ارتباط قابلیتهای عملیات با عملکرد شرکتهای موردمطالعه
را ارائه میدهند (Ferdows et al., 1990;168-184) .نشان دادند که شرکتهایی که نظامهای کیفی و
قابلیت اطمینان درکاهش مدت زمان تحویل را توسعه میدهند سریعتر به نیازهای بازار پاسخ داده و
درعینحال توانایی حفظ هزینههای پایین رادارند .مطالعات اخیر بیشتر در مورد چگونگی اثرگذاری
محیط اقتصادی کالن بر توسعه قابلیتهای عملیاتی تأکید شده است( Amoako-Gyampah et al.,
 .)2007;928-950; Mesquita et al., 2007;501-523; Schoenherr et al., 2012;37-72محققان تأکید بر
چگونگی شکلگیری قابلیتهای عملیات یک شرکت بر اساس محیطی که آن شرکت در آن واقعشده
است ،دارند .درواقع هر کشور دارای قابلیتهای منحصربهفرد خود هست .مطالعات کشورهای مختلف
( Flynn et al., 2004;439-457; Kortmann et al.,
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درزمینهٔ چگونگی توسعه قابلیتهای عملیات نتایج متفاوتی را ارائه میدهد.
) 2012;37-72یک پژوهش جامع درزمینهٔ قابلیتهای عملیات در کشورهای صنعتی (استرالیا ،اتریش،
کانادا ،فنالند ،آلمان ،ایرلند ،ایتالیا ،سوئد ،سوئیس و ایاالتمتحده آمریکا) ،کشورهای در حال اقتصاد
نوظهور(برزیل ،چین ،مجارستان ،کره جنوبی  ،مکزیک ،لهستان و تایوان) و کشورهای کمتر
توسعه یافته(آلبانی ،غنا ،مقدونیه و نیجریه)را اجرا نموده است .بر اساس نتایج این مطالعه ،قابلیتهای
عملیاتی در کشورهای صنعتی ،ممکن است در حال حاضر به سطح بلوغ رسیده باشند ،و بهاینترتیب
آنها بهعنوان یک منبع باارزش ،نادر و بینظیر دارای اهمیت کمتری باشند .عوامل اساسی دیگر مانند
نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند ،میتواند مزیت رقابتی آن و در نتیجه نحوه شکلگیری
قابلیتها را متفاوت سازد؛()Mesquita et al., 2007;501-523عوامل تعیینکننده رقابت را برای 398
شرکت خودروی برزیلی تحلیل کردند .آنها نتیجه گرفتند که وقتی این شرکتها  ،فعالیتهای خود
را در سطح هماهنگ شده با صنعتی که در آن فعالیت میکنند همسو میسازند ،تمایل دارند منابع و
قابلیتهای برتر را در مقایسه با شرکتهایی که فعالیتهای خود را بهتنهایی هماهنگ میکنند ،داشته
باشند.
(Schoenherr et al.,

تحقیقات در زمینه ارائه مدلهای مرتبط با چگونگی شکلگیری قابلیتها در ادبیات تحقیق مورد
توجه چند پژوهشگر واقع گردیدهاست این تحقیقات شامل بررسی چگونگی شکلگیری قابلیتهای
سازمانی بر اساس بستری است که قابلیتها در آن تعریف گردیدهاست:
 )Montealegre, 2002;514-531( مدل توسعه فرایندی خود را بر اساس تعریف استراتژی
عملیات ارائه دادهاست .طبق این مدل قابلیتهای عملیات برگرفته از الگوی استراتژی میباشند.
این مدل نحوه نگاشت دورههای استراتژی با مدت زمان شکلگیری و پیشرفت سازمان را ارائه
میدهد و برخی از منابع اصلی و تاثیرگذار سازمان در شکلگیری قابلیتهای سازمانی را معرفی
میکند .این مدل در سازمانهایی که از ابتدا بر مبنای مدلهای کسب و کار استراتژیک توسعه
یافتهاند قابل پیاده سازی است.
 )Kaplan, 2002( مدل اکتساب قابلیت را بر اساس مدلهای توسعه کسب و کار ارائه میدهد.
تمامی حالتهای کسب قابلیت تحت الگوهای مختلف در هر زمان از موقعیت کسب و کار در این
الگو مورد بررسی قرار میگیرد .نقطه ضعف این مدل ،تاکید بر قابلیتهای سازمانی و سطح باال
داشته و نادیده گرفتن بسیاری از روالها و فرآیندهای درون سازمان میباشد.
 )Leung & Lee, 2004;156-174( بر اساس استراتژی تجمعی و مدل مخروط شنی ،مدل
قابلیتهای عملیات را با تاکید بر قابلیتهای اولویتساز تولیدی ارائه میدهند .نقطه ضعف این
مدل ،شناسایی قابلیت ها با تاکید بر چارچوب چرخه عمر محصول است .بنابراین با پایان یافتن
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عمر محصول قابلیت نیز میراست در حالیکه قابلیتهای عملیات جدا از محصول میبایست
شناسایی گردند.
)Pan, Pan, Chen, & Hsieh, 2007;800-813( مدل توسعه مادوالر قابلیتها را بر اساس ادبیات
مدیریت دانش ارائه دادند .روش کار آنها ،تعیین مسیرهای ایجاد قابلیت از طریق مطالعه روال-
های ایجاد شده از دانش سازمانی است .اشکال این مدل ،پیادهسازی آن تنها در سازمانهای
دانشبنیان است.
 )Edwards & History, 2011;391-410( مدل بررسی قابلیتها را بر اساس الگوی روالهای
خردبنیان سازمانی ارائه دادند.این مدل بر اساس الگوهای دانشی ،ریشه قابلیتها را در تفسیر
فردی روالها میداند.
بنابراین همانطور که در تحقیقات پیشین ارائه شده مشخص است ،بیشتر چارچوبهای بررسی
شده مربوط به قابلیتهای پویا بوده و یا بر قابلیتهای سازمانی به طور کلی تاکید داشتهاند و بیشتر با
بررسی مدلهای معمول مانند استراتژی کسب وکار چگونگی ایجاد این قابلیتها را تشریح کردهاند .در
این مقاله با تاکید بر قابلیتهای عملیات و به طور خاص قابلیت کیفیت ،پس از بررسی و کشف نشانه-
های وجود این قابلیت در سازمان با روش مطالعه موردی ،یک بررسی چندجانبه مبتنی بر کشف
تئوری جهت استخراج الگوی دستیابی به این قابلیت در صنایع دارویی کشور ارائه گردیدهاست.
 .3روش پژوهش

طرح اصلی پژوهش مبتنی بر یک روش اکتشافی با توجه به وضعیت درحالتوسعه بودن تئوری
موجود است و تمرکز اصلی آن بر پاسخ به سؤال «چگونگی» برای کشف ویژگیهای قابلیت کیفیت
بهعنوان یک قابلیت عملیاتی و چگونگی شکلگیری آن در شرکتهای داروسازی است .بنابراین ابتدا
الزم است تا ابعاد مختلفی که بر قابلیت کیفیت میتوانند موثر باشند به کمک مرور ادبیات و همچنین
مصاحبه با خبرگان صنعت شناسایی شده و عوامل مختلف ارزیابی شوند در گام دوم الزم است تا با
مطالعه چندین شرکت به صورت مطالعه موردی که دارای قابلیتهای عملیات شناسایی شده هستند،
به تعیین شرایط ایجاد و شرایط محیطی ایجاد کننده این قابلیتها پرداخته شود .چنین اهدافی به
بهترین وجه با تحقیق مبتنی بر مطالعه موردی( )Yin, 2003تطبیق مییابد .در این تحقیق از منابع
متعددی برای تأیید یافتهها استفادهشده و الگوهای نوظهور با توجه به شرایط خاص هر شرکت
بررسیشده است ،بنابراین تئوری قابلتعمیم بیشتر بهصورت تحلیلی ایجاد گردیده است ( K. M. J.
 .)A. o. m. r. Eisenhardt, 1989;532-550بر اساس مدل تعیین روش تحقیق ارائه شده توسط
(اعرابی )3181،روش تحقیق متناظر با این پژوهش به صورت شکل 3میباشد.
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کاربردی

خروجی تحقیق

توسعه نظریه

کمی
ترکیبی

پایهای

هدف تحقیق

توصیفی

تشریحی
اکتشافی

کیفی

نوع دادهها

شکل  -1مدل تعیین موقعیت تحقیق ارائه شده توسط( اعرابی)3181،

1-3

انتخاب موردمطالعه

این پژوهش بر روی شرکتهای داروسازی با ساختار سهامی عام و دارای ساختارهای پشتیبان
قوی توسط هلدینگهای بزر مالی در ایران متمرکزشده است .چنین شرکتهایی با توجه به
حمایتهای موردنیاز از سازمانهای باالسری امکان سرمایهگذاری بر روی پروژهها و توسعه ساختارهای
خود را دارا بودهاند که برای محقق امکان بررسی شکلگیری قابلیت کیفیت را در آنها فراهم نمودهاند.
قبل از اجرای تحقیق اصلی بر اساس توصیه (، )Yin, 2003به منظور مطالعه اولیه ،چهار خبره در
حوزه مدیریت صنعت دارو که شامل دو مشاوره مدیریت و خبره درزمینه مشاوره کسب جایزه تعالی
سازمان  3برای شرکتهای دارویی و دو استاد دانشگاه عضو هیئتمدیره دو هلدینگ بزر دارویی
درزمینه شواهد وجود قابلیت کیفیت در شرکتهای دارویی و نیز نحوه انتخاب شرکتهایی که این
قابلیت را دارا هستند ،مورد مصاحبه قرار گرفتند و از نتایج آن جهت توسعه چهارچوب اولیه و
همچنین انتخاب شرکتهای مناسب باهدف تحقیق بهره گرفته شد .روش انتخاب خبرگان بر اساس
روش نمونهگیری گلوله برفی هست.
رویکرد هدفمند در انتخاب شرکتهای موردبررسی ،منجر به افزایش اعتبار دهی تحقیق کیفی
میگردد )K. M. Eisenhardt et al., 2007;25-32( .پس از مصاحبههای اولیه انجامشده ،بر اساس
توصیههای صورت گرفته توسط خبرگان مورد مصاحبه و همچنین بر اساس ویژگیهایی مانند تعداد
خطوط تولیدی ،امکان داشتن همکاریهایی در سطح بینالمللی و نیز امکان انجام مطالعه موردی در
شرکتها ،سه شرکت موردمطالعه مشخص گردیدند .در جدول  ،1سه شرکت مورد بررسی و نحوه
جمعآوری مدارک و مستندات مطالعه موری در هریک از آنها به تفکیک آورده شده است.
.EFQM.
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جدول  -8ویژگی شرکتهای مورد مطالعه
کد شرکت

تعداد نیروی انسانی

الف

3333

)33( 3

83

*

ب

813

) 3( 1

33

*

*

ج

913

)38( 3

88

*

*

مدارک

تعداد
ساعات
شونده
مصاحبه
یادداشتبرداری مشاهده مشارکتی
مصاحبه
(تعداد جلسات)
هنگام بازدید (اشتغال محقق در
انجامشده
شرکت مورد بررسی)
سایت
*

بررسی سایتها و مدارک ارائهشده
گزارشهای اینترنتی توسط شرکت
هنگام بازدید
انتشاریافته
*

*
*

 2-3جمعآوری اطالعات و اعتباردهي تحقیق

مصاحبههای نیمه ساخت یافته و چهره به چهره با چهار خبره دارویی در پیش مطالعه و هر سه
شرکت موردمطالعه انجامشده است .طی یک دوره پنجماهه و  88جلسه 18 ،ساعت مصاحبه ضبطشده
جمعآوری گردیده است .مصاحبهها بهصورت گذشتهنگر و متمرکز بر تجربیات عمومی پاسخدهندگان
در رابطه با سطح سازمانهای مختلف بود .برای رسیدگی به مسائل بالقوه ،با تعداد زیادی از افراد
حاضر در سازمان مصاحبه صورت پذیرفت و تجربههای مختلفی حاصل گردید که بهنوبه خود موجب
کاهش حس همگرای گذشتهنگر و تقویت اعتبار دادهها میشود (K. M. Eisenhardt et al., 2007;25-
 )32مصاحبهها تا زمانی که اطمینان حاصل گردید که یافتههای جدید دیگری به پژوهش اضافه نمی-
شود ادامه یافت و همزمان با انجام مصاحبهها ،متن نیز نوشته و تحلیلها انجام شد .بازدید از مراکز
تولیدی در هر سه شرکت و همچنین مسئولیت محقق اصلی بهعنوان سرپرستی یکی از بخشهای
عملیاتی شرکت الف ،فرصتهای بیشتری را برای به دست آوردن اطالعات در کشف نشانهها و
چگونگی ایجاد قابلیت کیفیت ارائه میدهد .در طول این زمانها هرگونه مشاهده صورت گرفته
بهعنوان ممو 3ثبت گردید و با اسناد و مدارک فراگیر ثانویه و مکاتبات صورت گرفته جهت پیگیری در
مورد یافتههای خاص و افزایش اعتبار سازه تحقیق از طریق مثلثی سازی یافتههای تحقیق تکمیل
شد.
 3-3شرکتهای مورد مطالعه

قبل از تحلیل عمیق یافتههای تحقیق ،بر اساس ویژگیهای کشف شده در هر یک از مطالعات
موردی ،یک بررسی اولیه برای هر شرکت انجام گردید که نتایج آن به شرح ذیل میباشد.
شرکت الف :در سال  3138تأسیس و شروع بکار کرد .این شرکت دارای چهار بخش تولیدی
مایعات ،جامدات ،تزریقی و آنتی بیوتیک بوده و شروع این شرکت با نیروهای باتجربه حاضر در صنعت

1. Memo

33

الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران :یک تحقیق چندموردی

دارو و نیز نیروهای شاغل در زمان پروژه طراحی و ساخت آن بوده است .داروهای تولیدی این شرکت
در دستههای قلبی -عروقی ،دیابت ،آنتیبیوتیک و ترک اعتیاد هست .شرکت الف با سرمایهگذاریهای
متعدد روی زیرساخت کیفی خود بهخصوص به دلیل تعدد همکاریهای ایجاد شده با شرکتهای
معتبر دارویی خارجی توانسته سالها به عنوان صادرکننده برتر دارویی به کشورهای خاورمیانه و
اروپای شرقی شناختهشود .همچنین کسب چندین گواهینامه استاندارد معتبر دارویی 1از کشورهای
مختلف گواه این مطلب میباشد .از طرفی کسب استاندارهای مدیریت یکپارچه سازمانی و همچنین
شرکت در چندین دوره جایزه تعالی کیفیت سازمانی و کسب مقام برتر موجب شده تا رویههایی
مبتنی بر افزایش کیفیت سیستم تولید از جمله شامل کاهش ضایعات دارویی در سازمان ایجاد گردد.
وضعیت فروش شرکت بر اساس آمارنامه منتشره دارویی سازمان غذادارو:
وضعیت فروش ریالی الف
4942B

6000B
4391B

4000B

2999B
2009B

1526B
1217B 1466B

3000B
755B

2000B
1000B

میلیون ریال..ا

3499B 3514B

5000B

0B
1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

شکل -8وضعیت فروش ریالی شرکت الف طی سالهای  3193تا (3180منبع :سایت سازمان غذا دارو)8

همانطور که در نمودار مشخص است فروش شرکت طی سالهای اخیر افزایش یافتهاست .از نظر
رتبه فروش این شرکت در بین کلیه شرکتهای دارویی دارای رتبه  1فروش در سال  83میباشد.
شرکت ب :در سال 3199بهعنوان اولین و پیشرفتهترین شرکت دارویی تولیدکننده محصوالت
دارویی ضد سرطان در خاورمیانه به بهرهبرداری رسید این شرکت دارای بخشهای تولیدی جامدات و
تزریقی هست .نکته بارز شرکت طراحی و ایجاد سایت تولید توسط یک شرکت معتبر آلمانی است .با
توجه به حساسیت باالی کیفی در تولید داروهای سرطانی ،این شرکت توانسته اقدام به تولید مشترک
با شرکتهای مطرح دنیا در زمینه داروهای موردنیاز بیماران سرطانی کشور نماید .همچنین اجبار این
شرکت ها به ایجاد رویه مدیریت ریسک کیفی در شرکت باعث گردیده اولویت اصلی در تولید داروهای
این شرکت افزایش کیفیت و اثربخشی دارو مطابق با برند اصلی مشابه خارجی دارو باشد.

). GMP (Good Manufacturing Practice
. www.fda.gov.ir
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وضعیت فروش ریالی شرکت ب
5000B

4094B
3557B
3036B
2233B

3000B

1986B
1092B

2000B

842B

915B

813B

1390

1389

1388

389B

میلیون ریال..ا

4000B

1000B
0B

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1387

شکل -1وضعیت فروش ریالی شرکت ب طی سالهای  3193تا (3180منبع :سایت سازمان غذا دارو)

همانطور که در نمودار مشخص است فروش شرکت ب طی سالهای اخیر افزایش یافتهاست.از
نظر رتبه فروش این شرکت در بین کلیه شرکتهای دارویی دارای رتبه  1فروش در سال  83میباشد.
شرکت ج :در سال  3110توسط بخش خصوصی تأسیس و پس از وقوع انقالب اسالمی بهصورت
سهامی عام درآمد .این شرکت دارای بخشهای تولیدی جامدات ،مایعات و فرآوردههای تزریقی است.
این شرکت بهعنوان اولین شرکت تولیدکننده محصوالت پری فیلد در ایران شناخته میشود .رشد
مدیران ارشد از میان مدیران میانی باسابقه شرکت از نکات بارز این سازمان هست .از طرفی با توجه به
قدمت آن و نیز توجه مدیران شرکت به حفظ راهبردهای اصلی شرکت که مبتنی بر رشد فروش
داروهای با برند خود شرکیت و نه داروهای ژنریک یا با نام اصلی است ،سعی و تالش مدیران شرکت
همواره بر افزایش کیفیت داروها با این مشخصات بودهاست .نمونه بارز این تالش در برخی داروها
مانند شربت های این شرکت موجود است که با جستجوی ساده در بازار متوجه اسم جاافتاده برند
شرکت به جای نام اصلی دارو بر زبان مشتریها میشویم.
وضعیت فروش ریالی شرکت ج
1200.B

1017B

1395

1394

769B

707B

736B

1392

1391

710B

800.B

614B

600.B
400.B
5.62B

200.B
0.B

1396

1393

1390

1389

1388

1387
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همانطور که در نمودار مشخص است فروش شرکت ج طی سالهای اخیر افزایش یافتهاست ،از
نظر رتبه فروش این شرکت در بین کلیه شرکتهای دارویی دارای رتبه 13فروش در سال  83می
باشد.
 4-3روش تحلیل یافتههای تحقیق

برای شناسایی شاخصهای قابلیت کیفیت ،از روش تحلیل تم در نتیجهگیری از یافتههای
مصاحبههای انجامشده در مطالعات موردی بهرهگیری شده است .پس از هر مصاحبه ،متن آن نوشته
شده و دادهها در ابتدا بر مبنای «لیست شروع» ایجاد شده از دستهبندی چارچوب اولیه تحقیق
( )Miles et al., 1994کدگذاری شدند .چندین بار فرایند کدگذاری با استفاده از نرمافزار انویو 1توسط
محقق و یکی از دانشجوهای دوره دکتری دانشگاه بهعنوان همکار پژوهشی تکرار گردید که طی این
فرایند ،زیرمجموعه های در حال ظهور چارچوب ایجاد و تکمیل گردید .این فرایند به محقق اجازه داد
که چارچوب را با محتوای مربوطه در هر دسته عوامل برای هر شرکتی که در مطالعه قرار دارد،
بهتفصیل موردبررسی قرار دهد .براساس روش پیشنهادشده ( )Miles et al., 1994نتایج این
تجزیهوتحلیل مطالعه موردی در جدولهای گسترده در نرمافزار انویو واردشدهاند .نمونهای از تحلیل
اولیه یک مصاحبه در جدول 1نمایش داده شدهاست .سپس جداول جدیدی با تمهای مشابه برای
کلیه شرکتهای موردمطالعه جهت تحلیل چند موردی ایجاد شد .منابع اولیه تمهای کشفشده برای
جداول جدید نیز حفظ گردید .جداول تحلیلی ایجادشده باعث ایجاد مقایسه میان دادههای کشفشده
از کلیه شرکتهای موردمطالعه و استخراج شباهتها و تفاوتهای هر یک از عوامل در هر یک از
شرکتها گردید و از نتیجهگیری زودهنگام در اجرای مطالعه موردی جلوگیری نمود ( K. M. J. A. o.
 .)m. r. Eisenhardt, 1989;532-550بر این اساس برای هر چند جمله یا عبارت ثبت شده در مصاحبه-
ها یا مموها ،ابتدا نشانههای قابلیت کیفیت به عنوان پیامد شناسایی و سپس بر اساس علت آن یک
زیرمفهوم خلق گردید ،سپس زیرمفهومهایی که دارای بیشترین تکرار بود به منظور تعیین مفاهیم
جداساز ی شده و یک مفهوم به یک یا چند زیرمفهوم تخصیص یافت با توجه به ماهیت مشابه بودن هر
سه مطالعه موردی برای هر زیرمفهوم تعداد تکرار در هر شرکت در جدول  3نشان داده شدهاست .در
نهایت با توجه به مفاهیم ایجاد شده در کلیه مطالعات موردی ،مقولههای اصلی پژوهش شکل گرفتند.
جدول  -1نمونهای از کدگذاری اولیه بخشی از یک مصاحبه انجام شده
شناسه کد
الف3-3

نکته کلیدی
برنامه های متعدد رفع کاپا متاثر
از بازرسی های خارجی

کدگذاری اولیه
ممیزی های انجام شده کشورها یا
شرکت های خواستار همکاری در
ارتقا جی ام پی

زیرمفهوم
بازدیدهای مستمر شرکتهای خارجی یا
مسئولین وزارت بهداشت کشورهای خواستار
صاردات دارو از ایران و برنامههای رفع مغایرت

. Nvivo
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شناسه کد
الف8-3

نکته کلیدی

زیرمفهوم

کدگذاری اولیه

حفظ سطوح کیفی در درجه باالی ممیزی های انجام شده کشورها یا
شرکت های خواستار همکاری در
زمان طراحی بخاطر کاپاهای
ارتقا جی ام پی
شکرت های خارجی

الف1-3

انجام معتبرسازی سیستمهای
کامپیوتری به عنوان دومین
کارخانه داروسازی در ایران

الف3-3

استفاده از مدیران با سابقه دارویی سابقه باالی مدیران
در مدیران میانی

بازدیدهای مستمر شرکتهای خارجی یا
مسئولین وزارت بهداشت کشورهای خواستار
صاردات دارو از ایران و برنامههای رفع مغایرت

معتبرسازی سیستم های کامپیوتری نظامهای مکانیزه مدیریت و تضمین کیفیت

پایبندی به استراتژیهای شرکت و ثبات
تصمیمگیری

الف1-3

شرایط خوب کیفی پایه ای
شرکت

شرایط پایه قوی ج ام پی و
زیرساخت قوی کیفی

نظامهای مکانیزه مدیریت و تضمین کیفیت

الف0-3

نگهداشتن کیفیت در سطح یک
اروپا

ارتقا کیفی شرکت در سطح اروپا

نظامهای مکانیزه مدیریت و تضمین کیفیت

الف3-3

نقش مدیریت ارشد در بورسیه
کارمندان

توجه مدیریت ارشد به توسعه مهارت توجه هیئت مدیره به کارهای توسعهای و کیفی
های کارکنان

الف9-3

رضایت بیماران و پزشکان از
داروهای شزکت

رضایت بیماران و پزشکان از
محصوالت کارخانه

ارتقاء سطح کیفی تولید و کارخانه

جدول  -3نتیجه نهایی حاصل از تحلیل تم یافتههای تحقیق
مقوله اصلی

مفاهیم

منابع انسانی

منابع داخلی

مدیریت
ارشد

سابقه شرکت
زیرساخت و
تسهیالت

تعداد تکرار در هر
موردمطالعه

زیر مفهوم

پیامدهای قابلیت کیفیت

وضعیت مناسب فرهنگی منطقه در حفظ
پاکیزگی و آراستگی

تطبیقپذیری آسان با رویههای جیامپی

9

هوش باالی کارکنان بومی منطقه در یادگیری
بهترین شیوهها و بروز خالقیت در کار

تطبیقپذیری آسان با رویههای جیامپی

3

--

توانمندسازی کارکنان

حفظ دانش ایجاد شده از رویههای کیفی
اجرا شده در سازمان

-

3

داشتن ارتباط مدیریت ارشد با شرکتهای
خارجی

الف

ب

ج

-

1
0
-

تاثیر اساسی در افزایش دانش کیفی
سازمان در زمان همکاری با شرکتهای
خارجی

0
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3

توجه هیئت مدیره به کارهای توسعهای و
کیفی

ارتقا سطح کیفی کارخانه

-

-

9

پایبندی به استراتژیهای شرکت و ثبات
تصمیمگیری

حفظ استراتژیهای مرتبط با توسعه کیفی

-

-

33

انتخاب مدیران ارشد از درون مدیران میانی
سازمان و نه از خارج سازمان

حفظ مدیران با ارزش و تاثیر در حفظ
استراتژیها

-

-

33

تأثیر سابقه شرکت در افزایش تولید قراردادی
با شرکتهای داخلی و خارجی

افزایش میزان همکاری و اشتراک تجربه-
های کیفی

-

-

9

فضاهای وسیع ،خالی و دارای امکانات کافی
جهت توسعه خطوط

جانمایی مناسب تجهیزات برا ساس الزامات
مدیریت کیفیت جیامپی

33

-

8

نظامهای مکانیزه مدیریت و تضمین کیفیت

کیفیت باالی محصول

-

1

-
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مقوله اصلی

مفاهیم

ظرفیت و
تامین مواد
مدریرت عملیات

روالها و
فرایندها

مستندسازی
 ،آموزش و
ارتقاء سطح
جی ام پی
همکاریهای بینالمللی

روشهای
همکاری

استراتژیهای
سخت گیرانه

محیط

موانع
بازدارنده،
پیشرانها

تعداد تکرار در هر
موردمطالعه

زیر مفهوم

پیامدهای قابلیت کیفیت

مدیریت نگهداری و تعمیرات

کاهش ضایعات و ارتقاء کیفیت تولید

-

تأمین مواد (منبع یابی و جایگزینی منابع با
هزینه کمتر و کیفیت باالتر)

الف

ب

ج

1

-

تامین مواد موثره دارویی با کیفیت و
اثربخشی بهتر

-

-

33

سیستم مدیریت یکپارچه (مثال :نظام
پیشنهادها و خالقیت در حل مسئله)

کاهش ضایعات و ارتقاء سطح کیفی تولید

0

33

3

بهبود فرایندها( تعریف شاخص برای اکثر
فرایندهای کیفی)

کاهش ضایعات و ارتقاء سطح کیفی تولید

-

0

-

جایزه تعالی کیفیت (کارگروه ایده و خالقیت
در حل مسئله)

کاهش ضایعات و ارتقاء سطح کیفی تولید

-

-

1

بروزرسانی روشها و رویههای مختلف تضمین
و کنترل کیفیت توسط شرکتهای خارجی
برای خطوط تولید کارخانه

ارتقاء سطح کیفی تولید و کارخانه

9

3

0

آموزش اصول تولید بهینه به کارکنان توسط
شرکتهای خارجی

ارتقاء سطح کیفی تولید و کارخانه

3

9

3

اعزام نیروهای شرکت به کشورهای خواستار
ایحاد همکاری و تولید جهت ارائه آموزشهای
کیفی به آنان

ارتقاء سطح کیفی تولید و کارخانه

3

0

3

تأمین مواد اولیه و ایجاد خط تولید از طریق
شرکتهای خارجی

ارتقاء سطح کیفی تولید و کارخانه

-

1

-

تولید قراردادی با شرکتهای خارجی

ارتقاء سطح کیفی تولید و کارخانه

-

33

33

الزام به اجرای رویههای مدیریت ریسک کیفی
در فرایند تولید

ارتقاء سطح کیفی تولید و کارخانه

-

1

-

بازدیدهای مستمر شرکتهای خارجی یا
مسئولین وزارت بهداشت کشورهای خواستار
صاردات دارو از ایران و برنامههای رفع مغایرت

ارتقاء سطح کیفی تولید و کارخانه

9

-

1

کاهش سطح همکاریهای بینالمللی به دالیل
سیاسی محیطی(مثال :عدم امکان تأمین
برخی ملزومات تولید از شرکتهای خارجی)

توقف تولید و یا کاهش کیفیت محصول

9

9

9

خالقیت پرسنل در بهبود شرایط در زمان
تحریم

افزایش خالقیت پرسنل و بهبود کیفی
تولید
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 -4یافتهها(نتایج تحلیل چندموردی)

در این بخش نتایج حاصل از تحلیل چند موردی مستندسازی شده است .در جدول  ،3بر اساس
روش تحلیل مضامین ،مقولههای اصلی تحقیق شناسایی گردید .برای هر مقوله و مفهوم که مهمترین
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تأثیر در یک شرکت را داشته است عالوه بر ارائه برخی نکتههای مطرحشده در پیش مطالعه ،شواهدی
از مصاحبه انجام شده آن شرکت یا اطالعات واسناد بررسی شده در ادامه تحلیل آورده شده است.
 1-4منابع داخلي

رویکرد عوامل شناسایی شده منابع داخلی در دستیابی به قابلیت کیفیت در شرکتهای مورد
بررسی متفاوت بوده و در برخی فقط تعداد کمی از عوامل مشاهده گردید؛ که در ادامه به تفکیک
عوامل بررسی شده است.
منابع انسانی :دو شرکت الف و ج با شناخت کافی از فرهنگ منطقهای محل کارخانه با توجه
ویژه به استخدام کارکنان بومی توانستهاند هم از نظر رعایت مسائل بهداشتی و پاکیزگی (با توجه به
الزام قوانین بهینه تولید به پاکیزگی و آراستگی) و هم از نظر هوش افراد در یادگیری مسائل کیفی
گامهای مهمی در افزایش کیفیت تولید لحاظ نمایند .یکی از مدیران میانی شرکت الف :با توجه به
حضورم در زمان پروژه ساخت کارخانه متوجه تفاوت رفتاری کارکنان بومی پروژه با سایر کارکنان
شدم .آنچه که این همکاران بومی را نسبت به بقیه متمایز مینمود حفظ آر استگی و نظم هم در خود
و هم در محیط کارشان بود این نکته را نهتنها بنده بلکه مدیران دیگر نیز اذعان میکردند همین تفکر
باعث شد زمانیکه میخواستیم همکاریهای را با شرکتهای بزر داروسازی دنیا شروع کنیم و نیاز
به آموزش های اصول بهینه تولید بود ،این افراد را در اولویت قرار دهیم که نتیجهاش نیز مسمرثمر
واقع گردید و هنوز هم رهبران اصلی کیفی همین کارمندان بومی در کارخانه هستند .» .از طرفی
شرکت ب با توجه به از عدم شناخت از وضعیت فرهنگی منطقه ،پروژه توانمندسازی حداکثری
کارکنان را اجرا نموده است .این پروژه با توجه به وجود کارکنان ماهر و با تجربه در زمان پروژه و با
هدف انتقال دانش تجربی این همکاران به افراد و مهندسان بومی تازه استخدام شده شک گرفت.
نتیجه این کار نیز حفظ دانش اختصاصی تولید با حفظ استانداردهای کیفی روز است که باعث افزایش
اثربخشی داروهای تولیدی این شرکت گردیدهاست.
مدیریت ارشد :داشتن ارتباط مدیریت ارشد برای هر سه شرکت عامل اصلی در افزایش
همکاریها با شرکتهای خارجی است که به توبه خود منجر به انتقال موثر دانش کیفی از این
شرکتها گردیدهاست .از طرفی با توجه ثبات مدیریت ارشد در شرکت ج ،استراتژیهای توسعه کیفی
در کارخانه همواره دنبال شده و باعث گردیده سطح کیفی کارخانه و محصوالت آن ارتقاء یابد .یکی از
مدیران ارشد شرکت ج« :بیشترین چیزی که من فکر میکنم باعث قرار گرفتن شرکت در موقعیت
فعلیاش است شاید ثبات در تصمیمگیری مدیریت است؛ به عبارت دیگر ،تغییر مدیر ارشد شرکت
باعث نشده استراتژیهای شرکت عوض شود .بزر ترین مشکل سایر شرکتها ،وقتی مدیر ارشد
عوض شده خصوصاً در بخش دولتی و نیمه دولتی تغییر جهتگیریها ،تغییر یا توقف تصمیم مدیران
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قبلی و استراتژیهای فعلی بوده است .».از طرفی این عدم ثبات در تصمیمگیری پس از تغییر مدیران
یکی از عوامل اساسی بوجود آورنده موانع در زمان کاهش سطح همکاریهای بین المللی بخاطر عوامل
سیاسی در شرکت الف بوده است که در جدول 3به آن اشاره شده است.
سابقه شرکت :یکی از خبرگان در مطالعه اولیه« :سابقه شرکتها یکی از شایستگیهای کلیدی
در صنعت دارو در نظر گرفته میشود ».نقش سابقه شرکت در جذب تولید قراردادی و افزایش
همکاریهای بینامللی در شرمت ج بسیار موثر بوده است .در حالیکه در دو شرکت دیگر که نسبت به
شرکت ج سابقه کمی دارند ،هیچگونه شواهدی مبنی بر تأثیر سابقه شرکت مشاهده نگردید .یکی
ازمدیران عملیاتی شرکت ج « :یکی از عواملی که سبب جذب زیاد تولید قراردادی بخصوص از طرف
شرکت های داخلی شد ،سابقه باالی شرکت و خوشنامی آن در کیفیت و اثربخشی محصوالت بود که
خب این به نوبه خود باعث شد مذاکرات جهت جذب تولید قراردادی خیلی سریع به نتیجه برسد».

زیرساخت و تسهیالت :یکی از خبرگان در مطالعه اولیه « :از مهمترین تسهیالت زیربنایی در
شرکتهای داروسازی میتوان به تاسیسات هواسازها اشاره نمود ».شرکتهای الف و ج با داشتن
چنین فضاهایی ،بسترهای مناسبی جهت توسعه خطوط در سالهای بعد داشتهاند .در مقابل شرکت
ب با تکیه بر توسعه سیستمهای زیرساختی گامهای مهمی در توسعه کیفی تولید برداشته است .یکی
از مدیران ارشد شرکت ب« :یکی از گامهای خوبی که برداشته شد ،ایجاد سیستمهای مکانیزه
مدیریت و تضمین کیفیت بود که باعث گردید کل سیستم از نمونهگیری اولیه تا آخرین سطح کنترل
کیفی به صورت سیستم و برخط انجام گردد».
 2-4مدیریت عملیات

تنوع تصمیمات حوزه مدیرت عملیات در هر یک از شرکتهای مورد بررسی متفاوت و گاه مشابه
بوده است که مهمترین آنها عبارتند از:
ظرفیت و تأمین مواد :برقراری نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع در شرکت ب باعث
بهبود کارایی ماشینآالت تولیدی ،کاهش ضایعات و افزایش کیفیت ظاهری محصول ( بستهبندی
نهایی) گردیدهاست .شرکت ج نیز با بهبود روابط خود با شرکتهای تامینکننده توانسته برای هر یک
از مواد موثره دارویی اصلی خود چندین منبع با کیفیت و قیمت مناسب جایگزین نماید .شرکت ب در
این زمینه کاری که منجر به بهبود کیفیت گردد انجام ندادهاست .یکی از مدیران شرکت ج « :یکی از
کارهای خویی که انجام شد ایجاد بانک جامع از منابع مختلف تامین مواد موثره دارویی بود که
توانستیم در این زمینه منابع با کیفیت باال و قیمتهای مناسب پیدا کنیم در نتیجه این مورد منجر به
افزایش اثربخشی برخی محصوالتمان گردید که در گزارشهای رضایتسنجی بیماران و پزشکان درج
گردیدهاست» .
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فرایندها و روالها :روالهای عملیاتی که طی عمر شرکت ایجاد و یا بهبودیافتهاند یکی از
عوامل ایجاد قابلیت های عملیات بوده است که در هر سه شرکت مشاهده شد .هرسه شرکت با شرکت
در جایزه تعالی سازمانی و نیز اخذ برخی گواهینامهها مانند مدیریت یکپارچه و نیز برقراری برخی
کارگروههای خالقانه در پیرو آن ،روالهای متعددی را در سطوح مختلف خلق نمودهاند ،یکی از
مهمترین این روال ها ،نظام پیشنهادهاست که طی آن بازای پیشنهادهای خالقانه به پرسنل ،به آنها
پاداش داده می شود .نظام پیشنهادها در نهایت منجر به افزایش خالقیت منابع انسانی و نیز اجرای
برخی پیشنهادهای اساسی در سطح کارخانه شده است که به برخی از آنها در سایر عوامل اشاره شده
است.
شاخص اثربخشی تجهیزات مربوط به ماشین بسته بندی
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شکل  -1نمودار باالیی افزایش شاخص اثربخشی تجهیزات 3برای ماشین بستهبندی یک محصول خاص و نمودار پایینی کاهش
تعداد شکایات مشتری در مورد شکل ظاهری همین محصول را در شرکت الف نشان میدهد (.منبع :گزارشهای واحد نگهداری
تعمیرات و واحد شکایت مشتری شرکت الف) یکی از مدیران عملیاتی شرکت الف ":با توجه به شکایات حاصله در رابطه با
مشکل جعبه محصول یک کارگروه تشکیل دادیم و موارد نقص را هم در بحث نگهداری تعمیرات دستگاه و هم در زمینه تولید
 .3شاخص اثربخشی تجهیز یا ( OEE (Overall Equipment Effectivenessکه از ضرب سه شاخص قابلیت اطمینان،
کارایی محصول( یک منهای درصد ضایعات) و راندمان دستگاه حاصل میگردد(.منبع  :ویکیپدیا)
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مشخص کردیم که با پیگیری چند پروژه همزمان موفق شدیم هم ضایعات را کاهش دهیم و هم راندمان تولید را افزایش دهیم
و در نهایت تعداد شکایات مرتبط با بستهبندی محصول به حداقل رسید".

 3-4همکاریهای بینالمللي

روشهای همکاری  :هر سه شرکت با توجه اینکه بخشی از سهامشان در اختیار دولت قرار
داشته است ،امکان راحتتری جهت همکاری با شرکتهای بزر دارویی دنیا داشتهاند .بخصوص
همانطور که در بخش منابع داخلی به آن اشاره گردید ،ارتباطات مدیران ارشد با سابقه با برخی
مدیران این شرکتها که در زمان شرکت در کنفرانسها و یا نمایشگاههای بینالمللی ایجاد میشد
منجر به ایجاد برخی همکاریها گردیده است که این همکاریها شامل تأمین مواد اولیه دارویی ،برخی
اقالم بسته بندی ،ایجاد و یا توسعه خطوط تولید و نیز تولید قراردادی با برند آن شرکت بوده است.
بیشترین اثربخشی این همکاریها در حوزه سطح کیفی شرکتها بوده اما در برخی موارد نیز منجر به
کاهش هزینههای تولید شده است.
مستندسازی  ،آموزش و ارتقاء سطح جی ام پی :اتفاق مهمی که در هر سه شرکت پس از
ایجاد همکاریها با شرکتهای بزر دنیا اتفاق افتاده ،ارتقاء سطح کیفی کارخانه هم از نظر تولید و
هم از نظر ایجاد رویههای پایدار کیفی است که علت عمده آن آموزشها و مستندسازیهای افرادی
بوده که از این شرکتها در مجموعه کار کردهاند .یکی از مدیران شرکت ج ":با ایجاد همکاریها ،دو

رویه اساسی در کارخانه شکل گرفت ،یکی آموزش مستمر بهترین روشهای تولید یا همان جیامپی
بود و دیگری ارسال همکاران جهت انتقال دانش از شرکتهای خارجی بود که هردو نقش بهسزایی در
ارتقاء سطح کیفی کارخانه داشتهاست".
استراتژیهای سخت گیرانه  :به عنوان نمونه استراتژِیهای سختگیرانه شرکتهای خارجی
بر شرکت ب که شامل ایجاد یک رویه کامل مدیریت ریسک کیفی در سطح کارخانه شده است ،منجر
به پایهریزی روشهای تولید به صرفهتر با زمان کمتر و حفظ کیفیت گردیده است.یکی از مدیران

شرکت :ب« ظرفیت تولید ما قبلتر بسیار کم بود که با انجام برخی تغییرات در روش ساخت این
ظرفیت به سه برابر افزایش پیدا کرد که البته مدیران کیفی شرکت تنها با تکیه بر سیستم قوی
مدیریت ریسک کیفی که به علت تولید قراردادی با یک شرکت خارجی ایجاد شده بود ،ریسک این
افزایش ظرفیت را براحتی پذیرفتند».
 4-4محیط

یکی از خبرگان در مطالعه اولیه « :شرایط محیطی بخصوص در کشورهای درحال توسعه که
شرکتهای داروسازیشان وابستگیهای زیادی به دولتها دارد در مجموعه تصمیمهای اثرگذار در این
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صنعت نقش اساسی دارد .بخصوص در کشور ایران که برخی عوامل سیاسی ایجاد شده با کشورهای
خارجی منجر به ایجاد محرومیتهایی نسبت به همکاری با شرکتهای مطرح دنیا شده است ».در هر
سه شرکت عوامل بیرونی در ایجاد قابلیت کیفیت مؤثر بوده است .عوامل محیطی بر اساس نحوه
اثرگذاری به دو دسته موانع بازدارنده و پیشرانها تقسیم شدهاند:
موانع بازدارنده ،پیشرانها :در دو شرکت الف و چ به علت عدم پیش بینی و انجام تمهیدات
الزم در جهت تعیین راهحل برونرفت از محرومیتهای ایجاد شده به دلیل شرایط سیاسی ،با کاهش
یا توقف همکاریهای بینالمللی در برخی از خطوط تولید با مشکالت جدی از جمله توقف طوالنی
خط به علت عدم ا مکان تهیه قطعه موردنیاز روبرو شدند که البته بعداً فرصتهایی با تکیه بر خالقیت
پرسنل جهت برونرفت از این مشکالت بوجود آمد .از طرفی شرکت الف بهخاطر وجود رویههایی در
زمینه نظام پیشنهادها باعث بروز خالقیت در پرسنل در این شرایط شده و توانسته برخی دستگاهها را
در داخل کارخانه تعمیر و راهاندازی نماید .یک از مدیران شرکت الف« :یکی از مشکالت اساسی که با
آن مواجه شدیم عدم امکان تهیه قطعه یک ماشین پرکنی ایتالیایی بود که خرابی این قطعه منجر به
شکستگی در شیشه محصول و شکایت مشتری گردید .همین مورد با بررسی در نظام پیشنهادها باعث
ارائه یک راه حل نوآورانه توسط یکی از کارمندان گردید که باعث شد با اصالح ساختار قطعه و ساخت
آن در داخل شرکت مشکل شکستگی شیشه محصول بهطور کامل برطرف گردد».
 -5بحث و نتیجهگیری

در این بخش ابتدا نتایج مقایسهای مطالعات موردی با یکدیگر و نیز با ادبیات تحقیق در جدول1
تشریح شده و سپس چارچوب نهایی دستیابی به قابلیت عملیات کیفیت ارائه شدهاست .درنهایت نیز
نتایج تحقیق آورده شدهاست.
جدول -1نتایج تجزیه تحلیل مطالعه چند موردی
شرح ابعاد

شباهتهای مطالعات موردی

تفاوتهای مطالعات موردی

منابع داخلی پایه و اساس ایجاد قابلیت کیفیت

ارتباطات قوی مدیر ارشد هر سه
شرکت با شرکتهای خارجی و
نهادهای باالدستی باعث تسهیل در
افزایش توان مالی شرکتها و
همچنین افزایش سطح همکاری-
های بینالمللی شدهاست.
با توجه ویژگیهای فرهنگی و
هوش کارکنان بومی در محل دو
کارخانه الف و ج ،مدیران این
شرکت تواستهاند مفاهیم مدیریت
کیفیت را درون سیستم نهادینه
نمایند.همچنین وجود زیرساخت-

انتخاب مدیریت ارشد از مدیران
میانی سازمان در شرکت ج باعث
شده تا مدیرانی آگاه به مسائل
اصلی سازمان در راس امور قرار
گرفته و استراتژیهای شرکت بر
خالف دو شرکت دیگر به خوبی
پیادهسازی شوند.
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در بسیاری منابع ،تئوری منبع محور به عنوان عامل
کلیدی بوجود آورنده قابلیتها معرفی شدهاندJ. B. ( .
Barney, 2017;269-271; Yu et al.,
 )2018;371-385در مثالی که ( Flynn et al.,
 )2010;247-256در تحلیل چگونگی ایجاد یک قابلیت
عملیات بررسی میکنند از امکانات یک آشپزخانه مجهز
نام میبرند و در نهایت این امکانات را به عنوان یک
قابلیت در نظر نمیگیرند مگر با لحاظ یک سرآشپز
کارآمد که بتواند از این امکانات و مواد اولیه به نحو
احسنت استفاده نموده و بهترین غذا را تحویل مشتری
دهد .از این رو یافتههای این تحقیق نیز بر این موضوع
صحهگذاری میکند که درنهایت وجود زیرساختهای
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شرح ابعاد

شباهتهای مطالعات موردی

تفاوتهای مطالعات موردی

های آماده توسعه در دو شرکت
الف و ج باعث سرمایهگذاری روی
توسعه کیفی کارخانه شدهاست.

قابل توسعه به همراهی منابع انسانی خالق در کنار
مدیریت ارشد کارآمد وسابقه شرکت از عوامل ریشهای
ایجاد قابلیت کیفیت در شرکتهای داروسازی است.

مدیریت عملیات در شکلگیری استراتژی عملیات و قابلیت کیفیت

شرکت الف با برنامهریزی جهت
کسب جایزه تعالی کیفیت در
سالهای اخیر ،عالوه بر کسب این
جایزه ،موفق به ایجاد کارگروه ایده
سیستم مدیریت یکپارچه در هرسه و خالقیت در سطح سازمان شده-
است که این کارگروه نقش به-
شرکت منجر به بهبود مستمر
سزایی در بروز خالقیت پرسنل و
کیفی گردیده است.
بهینهسازی فرایندهای تولید ایفا
کردهاست .بروز خالقیت در دو
شرکت دبگر نادیده گرفته شده-
است.

ایجاد و توسعه همکاریهای بینالمللی و اخذ تصمیمهای اثربخش

شرکت ج نسبت به دو شرکت
دیگر رویههای منحصر بهفردی را
از طریق همکاری با شرکای
خارجی خود در کارخانه ایجاد
نموده یکی از آنها ،مدیریت
ریسک کیفی است که باعث
گردیده شرکت به راحتی ریسک
کیفی ناشی شده از افزایش دسته
تولید را کاهش داده و با افزایش
دسته تولید ،هزینههای جانبی
مانند هزینه نمونه برداری و
باالسری کار را کاهش دهد .در
مقابل شرکت الف با توجه به نوع
فناوری انتقال یافته از یک شرکت
معتبر خارجی ،با شرایط تحریم و
قطع همکاری با این شرکت به
علت وابستگی خط به مواد اولیه

هر سه شرکت شروع همکاری خود
را با شرکای خارجی را با تولید
قراردادی با برند شرکت مذکور در
ساییت کارخانه آغاز کردهاند .این
روش منجر به بروز رویههای
منحصر به فرد از طرف خارجی در
سازمان شدهاست که خود باعث
تغییراتی در نحوه تولید و در نتیجه
بهبود سطح کیفی شرکتها
گردیدهاست.

مقایسه با یافتههای تحقیقات پیشین و تحلیل
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پس با فراهم آمدن امکانات موردنیاز در کنار وجود یک
مدیریت قوی و منابع انسانی کارآمد ،پایه و اساس قابلیت
عملیات در شرکت فراهم آمد؛ اما آنچه که پیداست ،نحوه
عملکرد و تعامل مدیریت ارشد و منابع انسانی نسبت به
چگونگی طرحریزی و استفاده از امکانات است که میتواند
در نهابت نتایج رضایتبخشی را بوجود آورد( R. Hayes
 )et al., 1996تصمیمهای ساختاری در استراتژی
عملیات را مشتمل بر حوزههای ظرفیت ،منبع ،تسهیالت
و فرایندها و ()Slack et al., 2011مناطق تصمیمساز
در استراتژی عملیات را شامل ظرفیت ،تکنولوژی فرایند
،شبکه تأمین و سازماندهی در نظر میگیرند .یافتههای
این تحقیق عالوه نیز بر وجود دو عامل ظرفیت و روالها
و فرایندها در ایجاد قابلیت کیفیت صحه میگذارند.
بر اساس ( )Chopra et al., 2018;20عدم توجه
کافی به همکاری در زنجیره تأمین منجر به افزایش
هزینههای کیفی ،تولید ،نگهداشت موجودی ،هزنیههای
حمل و نقل و دریافت و هزینههای نیروی انسانی میگردد
بنابراین داشتن سطحی از همکاریهای بینالمللی مؤثر
در بهبود سطح کیفی و دانش کارخانه میباشد ..بر اساس
یافتههای این تحقیق ،تولید قراردادی برای شرکتهای
مطرح خارجی منجر به ایجاد روالهایی شده که در برخی
تصمیمها جهت بهبود کیفی کارخانه به طور کامل
تاثیرگذار بودهاند (مانند رویه مدیریت ریسک کیفی و
تأثیر آن بر کاهش مدت زمان تولید یک دسته تولید).
ایجاد چنین روالهایی طبیعتاً ناشی از اطالعات به
اشتراک گذاشته شده توسط شرکتهای خارجی است .بر
این اساس ،یکی از مزایای مطرح شده در افزایش
همکاریها افزایش اطالعات و دانش سازمانی است.
( Dawson et al., 2017; Montoya-Torres et al.,
2014;343-354; Raweewan et al., 2018;269-281; Wu et
)al., 2014;122-132
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شرح ابعاد

شباهتهای مطالعات موردی

تفاوتهای مطالعات موردی
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تولیدی شرکت مذکور با خاموشی عالوه بر آن ،زمینه اصلی ایجاد این همکاریها ،ارتباطات
بخشی از خطوط تولیدی خود مؤثر مدیریت ارشد و سابقه شرکت بوده است که با اخذ
تصمیماتی در زمینه ایجاد فرصتهای همکاری در زمان
مواجهشده است.
شرکت در سمینارها یا نمایشگاههای بینالمللی و یا با
ارتباطات شخصی ،سطح همکاری را ارتقاء دادهاند.

دستیابی به قابلیت کیفیت

عوامل خارجی و تأثیر نحوه پاسخگویی به فرصتها یا تهدیدها در

به علت شرایط تحریم ،برای هر سه
شرکت سطح همکاریهای بین-
المملی کاهش یافته و حتی برخی
قطعات یدکی ماشینآالت نیز که
قبال بهراحتی تامین میشد؛ اکنون
با مشکل مواجه گردیدهاست.

شرکت الف با توجه به فضای
خالقی که در محبط کارکنان
ایجاد کرده است تواسنته مشکل
عدم تامین قطعات یدکی از خارج
را حل نموده و کارکنان خالق
ماشینها را مطابق با قطعات
موجود بازطراحی نمودهاند .دو
شرکت دیگر با توجه به عدم وجود
رویههای مناسب بروز خالقیت
مانند نظام پیشنهادها در این
زمینه با مشکالتی مواجه گردیده-
اند.

بدون تردید ،عوامل خارجی متأثر از محیط سازمان بر
قابلیتهای عملیات تاثیرگذارندSansone et al., ( .
 )2017;801-837چگونگی تصمیمگیری مدیریت ارشد
در زمان بروز تهدیدها و تأثیر مهارتهای مدیریت ارشد و
منابع انسانی در استفاده از فرصتها از موارد اثرگذار بر
قابلیت کیفیت است که در یافتههای این تحقیق مشاهده
گردید.

 1-5چارچوب نهایي

بر اساس نتایج نهایی تحلیل چندموردی ارائه شده در بخش قبل میتوان چند مجموعه فرضیه در
جدول 0را برای چارچوب در نظر گرفت.
جدول -6بررسی تئوریک چارچوب دستیابی به قابلیت کیفیت
ردیف

روابط

نمونه شواهد مطالعه موردی

درصد تکرار کد به
کل کدها

3

نقش مدیریت ارشد در توسعه
همکاریهای بینالمللی

الف..."( 33-8ارتباطات قوی برخی مدیران مثل آقایان...و...و تسلطشان
به زبان انگلیسی باعث ارتباط و حضور شرکت...در مجموعه گردید)"....
ب"...(3-8مدیر هلدینگ آن زمان آقای...که در زمان مسئولیتش در
کارخانه..با مدیران شرکت هندی...ارتباط خوبی داشت همین باعث
توسعه قرارداد با آنها شد)"...

%1

8

تاثیر زیرساخت و تسهیالت بر
توسعه همکاریهای بینالمللی

ب.."(9-3وجود فضاها و تاسیسات هواسازها خود یک عامل انگیزشی
بود برای شرکتهایی مثل...که خواستار تولید قراردادی محصولشان در
سایتمان بودند)"...

%1

1

تاثیر مدیریت عملیات بر توسعه

ب..."(1-1وجود ظرفیتهای خالی شرکت باعث شد که مدیریت روی

%1

3

 .منظور از الف ، 3-8کد باز شماره یک کشف شده از مصاحبه دوم شرکت الف میباشد .شایان ذکر است تنها نمونههایی از
شواهد آورده شدهاست.
18

الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران :یک تحقیق چندموردی

همکاریهای بینالمللی

افزایش تولید قراردادی با شرکتهای خارجی برنامهریزی کند)"...

3

نقش مستندسازی و آموزش
حاصل از همکاریهای بینالمللی
بر نگرش مبتنی بر پاکیزگی
نیروی انسانی

الف.."(1-0خود آموزش انجام شده باعث تغییر فرهنگ سازمانی و
بهبود کیفی گردید)"..

%8

1

اثر متقابل روالها و فرایندها و
منابع انسانی بر یکدیگر

الف..."(8-1سیستم بهبود مستمر که مبنای آن آموزش نیروی انسانی
است بر ارتقاء منابع انسانی تاثیر داشت  .البته نمیتوان فقط این تاثیر
را در نظر گرفت در شرایطی که خود منابع انسانی تحت تاثیر آموزش-
های شرکتهای خارجی در بهبود مستمر تاثیر داشتند)"...

%8

0

اثر متقابل منابع انسانی و پیش-
رانهای محیطی بر یکدیگر

ج..."(3-0وجود تحریمها و عدم امکان تامین قطعات باعث انگیزه منابع
انسانی شد که روی بازطراحی ماشینآالت کار کنند خود این موضوع
یک عامل محدودیت زدا در محیط بود)"...

%1

بر این اساس میتوان چگونگی دستیابی به قابلیت عملیات کیفیت را به شرح زیر در نظر گرفت:
"وجود مدیریت ارشد دارای ثبات در تصمیمگیری و نگرش راهبردی توسعه کیفی و نیز قدرت
چانهزنی و ارتباطات آنها با مشاوران و نمایندگان شرکتهای خارجی در کنار وجود فضاهای خالی و
دارای بستر مناسب تسهیالتی و تاسیسات کافی جهت توسعه ،منجر به افزایش همکاریهای بینالمللی
شرکت و افزایش تولید مشترک با شرکتهای مطرح دنیا و یا تولید قراردادی با آنها گردیدهاست.
همین وجود همکاریها منجر به انتقال دانش کیفی توسط شرکتهای خارجی به کارکنان کلیدی
شرکت گردیدهاست .وجود استراتژیهای سختگیرانه شرکتهای خارجی مانند نظام مدیریت ریسک
کیفی از یک طرف منجر به بهبود روالها و فرایندهای موجود کارخانه مرتبط با کیفیت شده( سیستم
مدیریت یکپارچه و بهبود مستمر فرایندها) و از طرف دیگر با توجه به هوش باالی کارکنان باعث
افزایش سطح آگاهی آنها نسبت به مسائل کیفی و پاکیزگی گردیدهاست که در نهایت این عوامل
باعث افزایش صادرات با کشورهای مختلف به علت سطح باالی انطباقپذیری شرکت با انواع
استانداردهای جیامپی کشورهای واردکننده و نیز کاهش ضایعات و ارتقاء کیفیت تولیدگردیدهاست
که خود نشانهای از وجود قابلیت کیفیت در کارخانه میباشد .همچنین اعمال تحریمهای مختلف در
سالهای اخیر از یک طرف به علت سختی در تامین مواد اولیه و قطعات یدکی ماشینآالت منجر به
توقف بخشی از خطوط تولید گشته و از طرف دیگر فرصتهایی جهت ارائه خالقیت کارکنان ایجاد
نمودهاست که نمونه موفق آن بازسازی تجهیزات و قطعات یدکی در کارخانه و راهانداری مجدد ماشین
میباشد" .بنابراین چارچوب نهای دستیابی به قابلیت کیفیت مطابق شکل  8میباشد.
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قابلیت کیفیت

افزایش صادرات و انطباقپذیری

سیستمهای مدیریت کیفیت شامل

سریع کارخانه با الزامات جیامپی

فرایندهای مرتبط با انطباق تولید و

سایر کشورها

رویهها و الزامات جیامپی

منابع داخلي

ظرفیت و تامین مواد

نگرش راهبردی توسعه کیفی و قاطعیت در
تصمیمگیری

روشهای همکاری

قدرت چانهزنی و تسلط به زبان انگلیسی

و ارتقاء جیامپی

مستندسازی ،آموزش

سختگیرانه

استراتژیهای

موانع محیطی

داشتن فضاهای خالی و دارای بستر
مناسب تسهیالتی و تاسیساتی کافی
جهت توسعه
نیروی انسانی بومی دارای نگرش
پاکیزگی و بهداشت فردی
هوش باالی نیروی انسانی

تسهیالت

اجبار شرکتهای خارجی به ایجاد
رویههای مانند مدیریت ریسک کیفی

نگرش راهبردی توسعه کیفی و قاطعیت
در تصمیمگیری

زیرساخت و

انتقال دانش توسط شرکتهای خارجی
به کارکنان کلیدی شرکت

قدرت چانهزنی و تسلط به زبان انگلیسی

مدیریت ارشد

تامین مواد اولیه و احداث خطوط تولید
توسط شرکتهای خارجی

ارتباطات قوی

منابع انسانی

سیستم مدیریت یکپارچه
و بهبود مستمر فرایندها

روالها و فرایندها

نگهداری و تعمیرات بهینه
تجهیزات

کیفیت تولید

همکاریهای بینالمللي

مدیریت عملیات
توسعه خطوط تولید و
منبعیابی

کاهش ضایعات و ارتقاء

پیشرانهای محیطی

شرایط تحریم و عدم امکان تامین قطعات یدکی و تاثیر در کیفیت
محصول نهایی

خالقیت پرسنل در بازطراحی تجهیزات خاموش و استفاده بهینه از تجهیزات موجود

شکل  -0چارچوب نهایی قابلیت کیفیت

 2-5نتیجهگیری

در این مقاله یک مطالعه چندموردی به منظور بررسی چگونگی شکلگیری قابلیت کیفیت به
عنوان یکی از ابعاد اصلی قابلیت های عملیاتی به اجرا درآمد .از آنجا که نحوه شکلگیری قابلیتها بر
اساس کشور و نوع صنعت می تواند متفاوت باشد ،مطالعات موردی این مقاله در سه شرکت داروسازی
موجود در ایران صورت گرفته است .یافتههای تحقیق داللت بر چهار عامل اصلی در شکلگیری قابلیت
کیفیت در این شرکت ها داشته است .عامل اول و حیاتی منابع داخلی سازمان با ویژگیهای مبتنی بر
تئوری منبع محور (ارزشمند ،نادر ،غیرقابل تقلید و غیر قابل تعویض) میباشد که خود مشتمل بر
چهار نوع منبع (منابع انسانی ،مدیریت ارشد ،سابقه شرکت و زیرساخت و تسهیالت) است .عامل
بعدی مدیریت عملیات است که بستر اصلی قابلیت کیفیت حول تصمیمهای در این زمینه و با اتکا بر
منابع داخلی شکل گرفته است ،مدیریت عملیات شامل حوزههای ظرفیت و تأمین مواد ،روالها و
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فرایندهاست .عامل سوم سطح همکاریهای بینالمللی است که باعث تسهیل فرایندها و افزایش
بهرهوری منابع داخلی شده است که مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در آن شامل روشهای همکاری،
مستندسازی،آموزش و ارتقاء سطح جیام پی و وضع استراتژیهای سختگیرانه از سوی شرکتهایی
که با شرکت مورد بررسی همکاری را آغاز کردهاند  .آخرین بعد تاثیرگذار بر شکلگیری قابلیت
کیفیت ،محیط شرکتهاست که گاه موانعی را بر سر راه توسعه قرار دادهاست و گاه فرصتها یا
پیشرانهایی جهت افزایش بهرهوری ایجاد کرده است ،از طرفی اتکا بر منابع داخلی اثربخش و
تصمیمهای درست اخذ شده موانع را به فرصتهای بدیع تبدیل کرده است.
نتایج پژوهش بر توسعه تحقیق در زمینه قابلیتهای عملیات در مدیریت عملیات بر دو جنبه
داللت دارند .در جنبه اول ،یک بحث تجربی پیرامون کشف الگوی قابلیت عملیات کیفیت در یک
زمنیه مشخص شامل صنایع داروسازی در کشورهای در حال توسعه -ایران شکل گرفت و در جنبه
دوم ،یک الگو جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار بر قابلیت کیفیت ارائه گردید .با مقایسه با تحقیقات
پیشین مشخص گردید این پژوهش هم از نظر بررسی چگونگی شکلگیری یک قابلیت عملیات نسبت
به تحقیقات مشابه دارای نواوری بوده و هم ابعاد چارچوب بدست آمده از مطالعات موردی در شرکت-
های دارویی ایرانی نسبت به سایر تحقیقات بررسی شده در زمینه قابلیتها دارای نتایج متمایزی است
از جمله میتوان به نقش همکاریهای بینالمللی و نیز نحوه تاثیر منابع داخلی بر دستیابی به قابلیت
عملیات اشاره نمود.
با توجه به نتایج تحقیق ،مهمترین جنبه شرکتهای دارویی جهت دستیابی و توسعه قابلیت
کیفیت تاکید روی منابع داخلی است .لذا دراین زمینه تعیین روالهایی جهت افزایش خالقیت
کارکنان برای استفاده از این قابلیت بخصوص در شرایط دشوار محیطی مانند تحریم بسیار اثربخش
است .از طرفی انتخاب مدیران ارشد با سابقه از درون سازمان ( مدیرانی که قبال سایر سطوح مدیریتی
را در سازمان طی کردهباشند ).و نه از سایر سازمانهای همجوار منجر به همسویی تصمیمات کالن
مدیریتی با استراتژیهای سازمان میگردد .همچنین از مهمترین منابع ارزشمند برای یک کارخانه
دارویی ،میتوان به وجود فضاهای فیزیکی با زیرساخت کافی( دارای تاسیسات مکانیکی و  )...اشاره
نمود این فضاها شرایط توسعه خطوط تولیدی و در نتیجه بهبود کیفیت شرکت را منجر میگردند.
پژوهش انجام شده ،همچنین دارای برخی محدودیتهاست که از آن جمله میتوان به مکان مورد
بررسی تحقیق که فقط مربوط به کشور ایران و صنایع داروسازی موجود در آن میباشد اشاره نمود که
به علت در حال توسعه بودن و محدودیت شدید مالی ،توجه ویژهای به مدیریت هزینهها داشتهاست و
بنابراین چنین الگویی همانطور که قبلتر نیز اشاره شد نمیتواند قابل تعمیم به کشورها و صنایع دیگر
باشد .بنابرا ین پیشنهاد این تحقیق استفاده از رویکرد ارائه شده در پژوهش جهت مطالعه چارچوب
دستیابی به یک قابلیت عملیات در سایر صنایع مانند صنایع خوردوسازی و یا چاپ و بستهبندی در
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ایران است .محدودیت دوم ،اجرای پژوهش فقط در سه مطالعه موردی است که به علت عدم امکان
دسترسی به منابع اطالعاتی دیگر شرکتهاست. .پژوهشهای آینده میتواند جهت افزایش
اعتباربخشی با تعمیم پذیری آن با انجام مطالعات بیشتر صورت پذیرد.
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