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ﭼﮑﯿﺪه اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ )  (TQMﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﺗﺠﺎرت در ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﺎﺮدرﺑ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
و ﺗﺠﺎرت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺎن رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﻫﺒﺮي،
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﻬدﻮﻣ ﺒﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي
ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ  TQMﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،آرام و
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﺄﻣﯿاﻫﻦ ﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي،
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺎﻗرﺑﺖ ردﺑﺎزار ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ TQM
اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎنﺎﻫ ي ﺧﻮدرﻫﺒﺮ و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ را ﻣﯽ ﺗﻮ ناﻣﺸﺎﺖﮐر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد و اﺟﺰاي ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر
ﮔﺮوﻫﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺻﻼح ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺴ دﺖ.و اﺻﻞ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻔﯿﮐﯿﺖ ﺟﺎ ﻊﻣﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺘﺮي اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺖﯿﻤ ﻣﻮعﻮﺿ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ وﺿر ﺎ ﺖﯾﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي
در اﯾﺮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎيﻣآ ﺎري ﺗ وﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اطﺗرﺎﺒ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان
ارﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ،رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ،رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن.
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مقدمه
9

فلسفه اصلی مدیریت کیفیت جامع در سازمانها ،ارضای نیازهای مشتری و بقای سازمانی است.
مدیریت کیفیت جامع ،یک رویكرد بهبود کیفیت کلگرا برای شرکتهایی است که هدف اصلی آنها
بهبود عملكرد از لحاظ کیفیت و نوآوری است .سازمانهایی که از  TQMاستفاده میکنند ،منافع
بسیاری از جمله :تولید محصوالت با کیفیت باالتر ،رضایت بیشتر مشتریان ،کاهش هزینه ،بهبود
مالی ،کیفیت و نوآوری در عملكرد و عالوه بر این ،بهبود رضایت کارکنان را کسب میکنند
(پراجوگو و سوهال .)0229 ،0حرکت در جهت بهبود مستمر فرایند ،اغلب با پذیرفتن یكی از
فلسفههای مدیریت کیفیت ،مانند اصول دمینگ ،5فلسفه جوران 2یا کرازبی 2شروع میشود .این
افراد صاحب نام ،اصول و راهنماییهایی را برای تغییر محیط شرکتها و ایجاد فرهنگ کیفیتمداری
در سطح سازمانها با نگرشها و رویكردهای منابع انسانی تدوین کردند .مدیریت کیفیت ،نگرشی نو
در زمینه بهبود کارایی و انعطاف در سازمان است .اهداف اولیه آن درگیر کردن همه کارکنان در
تمامی بخش های سازمان به انجام کار گروهی است تا خطا حذف و از بروز ضایعات جلوگیری شود.
در حقیقت ،فرهنگ سازمانی تضمین میکند که کارها در گام نخست صحیح انجام شود .مدل
مدیریت کیفیت جامع ،روش متفاوتی را در نحوه نگرش به شیوه مدیریت فراهم میسازد و یک نوع
فرهنگ مشارکتی را توسعه میبخشد که در آن هر یک از کارکنان میتوانند ،مستقیماً در حوزههای
مرتبط به خود از طریق تصمیمسازی در این مورد مشارکت کنند.
تاريخچه و مرور ادبیات
با وجودی که دانش مدیریت کیفیت از چند دهه پیش مطرح شده اما به سرعت به عنوان یک حوزه
علمی مستقل بروز و ظهور یافته است .پایه اول مدیریت کیفیت از سوی ادوارد دمینگ در سالهای
پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن پیریزی شد .اقدامات دمینگ در آغاز بر پایه فنون آماری کنترل
کیفیت قرار داشت .پس از جنگ جهانی ،تولید اهمیت بیشتری نسبت به کیفیت پیدا کرد و نتیجه
آن ،کاهش استفاده از روشهای کنترل آماری بود .پس از جنگ ،دمینگ تعلیمات خود را در زمینه
روشهای کنترل آماری در ژاپن آغاز کرد .ژاپنیها با استفاده از این مفاهیم ،استانداردهایی را برای
کیفیت وضع کردند .در سال  9122اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بهبود کیفیت ایجاد شدند.
همچنین کارگران ژاپنی فنون ساده آماری را فرا گرفتند و از این فنون در فرایندهای بهبود مستمر
1. Total quality management
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3. Deming
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برای افزایش کیفیت و کارایی استفاده کردند .بعدها مدیریت کیفیت جامع در نقاط دیگر جهان به
ویژه در ایاالت متحده و سپس اروپای غربی رواج پیدا کرد .در میانه دهه  ،9122مفهوم TQM
منتشر شد و سرانجام در دهه  ،9112استاندارد  ISO 1222و  QS 1222به عنوان مدل جهانی و
استاندارد جهانی برای سیستم کیفیت شناخته شدند .مدیریت کیفیت جامع با حوزههایی همچون
مهندسی مجدد ،مهندسی ارزش و مدیریت دانش ارتباط تنگاتنگی دارد .اصول و نگرشهای
مدیریت کیفیت جامع زیربنای تكامل تدریجی سازمان یادگیرنده است و به طور ریشهای در این
سازمانها دگرگونی ایجاد میکند .مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده به یكدیگر وابستگی
متقابل دارند .در سالهای اخیر ت حقیقاتی فراوانی در زمینه توانمندسازی از سوی محققان این حوزه
صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
باون و الولر )9110(9 ،توانمندسازی را سهیم شدن کارکنان خط مقدم سازمان در چهار عنصر:
اطالعات ،دانش ،پاداش و قدرت میدانند .تحقق این امر ،از طریق توانمندسازی کارکنان به منظور
تشویق آنان به ابتكار عمل بدون اعمال فشار ،ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و
انجام وظیفه به عنوان مالكان سازمان انجام میشود" .توانمندسازی فرایند توانمند کردن افراد یک
جامعه یا یک نظام اجتماعی است؛ به عبارت دیگر ،توانمندسازی ایجاد شرایطی است که در آن افراد
بتوانند کارهایشان را اوالً با انگیزه درونی انجام دهند ،ثانیاً با موفقیت کامل به سرانجام
برسانند"(داولینگ)9111 ،0؛ به سخنی دیگر ،توانمندسازی شامل برداشتن موانع رشد ،ترغیب تعهد
به اهداف ،ترغیب خطرپذیری ،خالقیت و نوآوری و قادر ساختن افراد برای حل مشكل ،افزایش
مسئولیت و از بین بردن ترس است ".به طور خالصه ،توانمندسازی ،خاتمه دادن به هر چیزی است
که موجب توقف رشد ،آزادی عمل ،اعتماد به نفس ،مشارکت و همكاری افراد میشود (عقلمند و
اکبری .)9522 ،کینال 5در تعریف توانمندسازی چنین می گوید ":توانمندسازی فرایند نیل به بهبود
مستمر در عملكرد سازمانی است که از طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد و تیمهای شایسته و با
صالحیت در بیشتر جنبهها و وظایفشان محقق میشوند که این به نوبه خود در عملكرد کل
سازمان اثر میگذارد " .در ذیل مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق تشریح میشود:
رضايت شغلی :رضایت شغلی به احساسات مطلوب کارکنان در مورد هر کاری که انجام
میدهند ،اشاره دارد .رضایت شغلی احساس نسبی خوشنودی است و از اندیشههای عینی و
نیتهای رفتاری جدا است (کیت و نیواستورم.)9121 ،2
1. Bowen & Lawler
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فلدمن و آرنولد 9رضایت شغلی را چنین تعریف میکنند :رضایت شغلی عبارت است از مجموعه
تمایالت یا احساسات مثبتی که افراد به شغل خود دارند .زمانی که میگوییم فرد رضایت شغلی
باالیی دارد ،منظورمان این است که به میزان زیادی شغل خود را دوست دارد و از طریق آن
نیازهایش را ارضا میکند (فرهنگی و دقیقی .)9575 ،شفیع آبادی نقل میکند که تنها یک عامل
موجب رضایت شغلی نمیشود ،بلكه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب میشود که فرد
شاغل در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت کند و از آن لذت برد (شفیع آبادی،
 )9572فرد با تأکیدی که عوامل م ختلف از قبیل میزان درآمد ،ارزش اجتماعی شغل ،شرایط محیط
کار در زمانهای مختلف دارند ،به طرق گوناگون احساس رضایت از شغلش میکند .با توجه به اینكه
رضایت شغلی با عوامل سازمانی ،محیطی ،شغلی و فردی مرتبط است و دیدگاههای متفاوتی در
مورد رضایت شغلی و روشهای مختلفی برای اندازهگیری آن وجود دارد ،نتایج متفاوت و متناقض
دیده شده است (بول .)0222 ،0افراد سازمان برای پنج عامل :حقوق و دستمزد ،فرصت ارتقا ،ماهیت
کار ،خطمشیها و شرایط کاری برداشتهای خاصی داشته و میزان رضایت کارکنان از هر یک از
این عوامل متفاوت است .آرچ و گریتز مینویسند" :چنانچه کارکنان مورد حمایت قرار گیرند ،کار
خود را با تنش کمتری انجام میدهند و این امر موجب بهبود روابط فی مابین و رضایت شغلی
میشود (آرک و گرتز".)9121 ،5
رضايت مشتری :امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی ،میزان رضایت مشتری را به عنوان
معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد میکنند و این روند همچنان درحال افزایش
است .اهمیت مشتری و رضایت او چیععزی است که به رقابت در سطح جهانی برمیگردد .چنانكه
جایزه ملی کیفیت مالكوم بالدریج چیزی حدود  52درصد از کل امتیازها را میزان رضایت مشتریان
تعیین میکند .در این میان ،مدیریت کیفیت جامع نیز از این مهم غافل نیست و در بطن خود نوعی
نگرانی را در برآوردن هر چه بیشتر نیازها و انتظارات مشتریان تا سرحد رضایت کامل آنها به همراه
دارد (جعفری و فهیمی .)9571 ،رضایت مشتری ،ارزیابی او پس از خرید یک خدمت است که از
تجربه مصرف حاصل شده است (شارما و پترسون )0222 ،2امروزه عبارت رضایت مشتری یكی از
اصطالحات متداول در محیطهای کاری است ولی بدون تردید ایجاد رضایت در مشتریان و حتی به
شوق آوردن آنان از کیفیت محصوالت و خدمات ،در وهله اول نیازمند شناخت نیازها و خواستههای

1 Arnold & Feldman
2 Bull
3 Arch & Greatz
4. Sharma & Patterson
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آنان و سپس انتقال این خواستهها به موقعیتی است که محصوالت و خدمات تولید میشود
(گریگورودیس و سیسكوس.)0222 ،9
مديريت کیفیت جامع
در تجزیه و تحلیل مفهوم مدیریت کیفیت جامع با سه مفهوم سر و کار داریم .این مفاهیم عبارت
است از :جامع (نشان دهنده همهگیر بودن آن) ،کیفیت (درجه تطابق کاالی تولید شده یا خدمت
ارائه شده با نیاز مشتری) و مدیریت (فن ،هنر یا روش اداره کردن ،کنترل کردن ،هدایت کردن).
بنابراین TQM ،هنر مدیریت تمام مجموعه برای به دست آوردن بهترینهاست .تعریف TQM
عبارت از :مدیریت کیفیت جامع استراتژی و فراگیر سازمان است که در سطوح عالی مدیریت شكل
میگیرد و سپس در سازمان جریان می یابد .هر فردی در سازمان از مدیر اجرایی تا پایینترین سطح
کارکنان در فرایند مدیریت کیفیت مشارکت دارند (سلیمی و همكاران .)9577 ،در تعریف دیگری از
مدیریت کیفیت جامع ،آن را فرایندی میگویند که براساس آن ،مدیریت با مشارکت کارکنان،
مشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر کیفیت میپردازد (محمد مصدق راد .)9529 ،مدیریت
کیفیت جامع تالشی است پیگیر برای بهبود مستمر فرایندها 7تولیدات ،خدمات و همه فعالیتهای
سازمانی در جهت تأمین نیازهای مشتری یا ارباب رجوع ،تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح
بهینه انجام دادن کار در رابطه با شرایط متغیر محیطی ( زمردیان .)9572 ،مدیریت کیفیت جامع
یا فراگیر عبارت است از :تعهد ،تغییر مداوم ،فراگیری مداوم ،برنامهریزی راهبردی ،فعالیتهای
گروهی ،بهبود مداوم ،مشتریگرایی داخلی و خارجی (سلیمی .)9575 ،به طور کلی ،مدیریت
کیفیت جامع را می توان چنین تعریف کرد :مدیریت کیفیت جامع یعنی اقدام هوشمندانه ،آرام و
مستمر که تأثیری همافزا در جهت تأمین اهداف سازمان دارد و در نهایت ،به رضایت مشتری،
افزایش کارایی و ارتقای وضعیت رقابت در بازار ختم میشود (حاجی شریف.)9571 ،
اهداف مديريت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت جامع در پی اهداف و چشماندازهای بسیاری است .از مهمترین این اهداف میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
 .9جلب رضایت کامل مشتری با کمترین هزینه،
 .0درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از ضایعات و در نتیجهف انگیزش
بهتر آنان،
1. Grigoroudis & Siskos
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 . 5حفظ کیفیت و بهبود مستمر،
 .2طراحی و انتخاب فناوری و فرایندهای مناسب تولید،
 . 2آموزش عینی کیفیت،
 . 2اندازهگیری کار،
 . 7توجه به نقطه بهینه هزینههای چرخه حیات،
 . 2بهرهوری و ارزش افزوده بیشتر،
 .1استانداردهای باالتر،
 .92سیستمها و رویههای بهبودیافته (رئیسی و رئیسی.)9525 ،
مثلث TQM

وجود تعهد کافی نسبت به نوآوری و بهبود مستمر ،وجود دانش کافی در زمینه ابزارها و فنون مورد نیاز
برای ایجاد تحول و همچنین مشارکت تمامی کارکنان در ایجاد تحول ،اصول فرهنگ  TQMرا تشكیل
میدهد که این سه اصل به مثلث  TQMیا مثلث دمینگ معروف است (رئیسی و رئیسی.)9525 ،
مديريت کیفیت جامع به عنوان يک فرايند توسعه سازمان
تمامی سازمانها در طول زمان تغییر میکنند .بعضی از این تغییرات در اثر فشار بیرونی و بعضی
دیگر نیز به صورت طبیعی اتفاق میافتند .بعضی تغییرات نیز نه به صورت طبیعی هستند و نه
انعكاسی بلكه در اثر برنامه ریزی و اجرای تغییرات بر طبق استراتژی بهبود از سوی مدیران به صورت
عالمانه و آگاهانه اتفاق میافتند که این طبیعت مدیریت صحیح اجرای فرایند  TQMاست .مدیریت
کیفیت جامع همان تغییر فرهنگ س ازمان یا توسعه سازمان به طریقی است که از طرفی نسبت به
نیازهای مشتری پاسخگو و از طرف دیگر ،اثربخش و کارامد باشد .تغییر فرهنگ و در کل هرگونه
«تغییر» در افراد ایجاد مقاومت میکند و این چیره شدن بر مقاومتها به خصوص آنگاه که تغییر
رفتار مدیران مد نظر باشد ،یكی از بزرگترین مشكالت اجرای  TQMاست .از این جهت ،برای
اجرای موفق  TQMباید انتخاب یک استراتژی تغییر فرهنگ برای فرایند اجرای آن مد نظر قرار
گیرد که به طور مرتب دالیل مقاومت را بررسی و برای آنها چارهجویی کند.
قواعد مديريت کیفیت جامع
قواعد مدیریت کیفیت جامع عبارتاند از :ا .کیفیت وظیفه همه است  .0کیفیت با جلوگیری از انجام
کار غلط ناشی میشود نه بازرسی کار غلط  .5کیفیت یعنی تأمین خواستههای مشتریان .2کیفیت
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کار گروهی را میطلبد  .2کیفیت نیاز به بهبود مستمر دارد  .2کیفیت مستلزم برنامهریزی
استراتژیک است  .7کیفیت یعنی نتایج  .2کیفیت مستلزم داشتن معیارهای واضح برای موفقیت
است (باراندوست و رحمانی)9520 ،
مزايای به کارگیری موفقیتآمیزTQM

کاهش شكایات مشتری و افزایش رضایت مشتری،
کاهش هزینههای کیفیت،
افزایش سهم بازار،
تقلیل حوادث ناشی از کار،
کاهش ضایعات،
افزایش کارایی و بهرهوری،
افزایش سود و بازگشت سرمایه،
افزایش فروش و کاهش زمان تولید،
9
منافع حاصل از بهبود ارتباطات و همكاریها (کارتر و ناراسیمن .)9112 ،
اصول مديريت کیفیت جامع
به طورکلی ،در نگرش مدیریت کیفیت جامع توجه اصلی به کیفیت است .بنابراین ،مدیریت کیفیت
جامع با نگرشی که تنها به نتیجه توجه دارد یا هدف اصلی را تولید بیشتر قرار داده است ،در تقابل
است .در  TQMبه بهبود دائمی با توجه به نیازها و انتظارات مشتری و با مشارکت کلیه افراد مربوط
به سازمان توجه میشود .بنابراین ،در روند یا فرایند انجام کارها دقت و ارزیابی الزم صورت میگیرد
و کمیت در مرحله دوم اهمیت است .در این نگرش ،کارکنان مورد توجه و احترام قرار میگیرند و
مالک ارزیابی آنان ،تالش برای انجام دادن بهتر امور است .اصول مهم حاکم بر این دیدگاه عبارتاند
از .9 :تعهد  .0مشتریگرایی  .5تصمیمگیری بر اساس اطالعات و آمار  .2مشارکت و همكاری .2
آموزش  . 2بهبود مستمر ( زمردیان.)9572 ،
فرضیهها
هدف از این مطالعه ،به کارگیری  TQMبه عنوان یک استراتژی رقابتی و راهبرد اساسی در سازمان
است .بنابراین ،برای رسیدن به هدف فوق به رهبری مدیران ارشد و تعهد آنان به ایجاد جو سازمانی
1. Carter & Narasimhan
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که در آن به ترویج توانمند سازی کارکنان و اصول کیفیت جامع و رضایت مشتری توجه شود ،نیاز
است .رهبری مدیران ارشد اساس  TQMاست .بنابراین ،در ضرورت نقش رهبری مدیران ارشد در
توانمندسازی کارکنان ،هیچگونه شكی وجود ندارد .در واقع ،کارکنان بدون مشارکت فعال مدیران
ارشد ،نمی توانند توانمند شوند؛ زیرا توانمندسازی شامل تقسیم نقش و قدرت است .توانمندسازی
کارکنان می تواند به رفتارهای بهتر کارکنان منجر شود که متعاقباً سبب افزایش رضایت مشتری
خواهد شد؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت موارد گفته شده در این مقاله ،فرضیههای زیر برای بیان
رابطه بین مفاهیم رهبری مدیران ارشد و تعهد و توانمندسازی کارکنان در نظر گرفته شده است:
فرضیه  :9رهبری مدیران ارشد و تعهد به اصول کیفیت جامع ،به طور مثبت با توانمندسازی
کارکنان در ارتباط است.
از ویژگیهای اساسی این فرضیه ،نقش رهبری مدیران ارشد و تعهد بر توانمندسازی کارکنان
است .اگر رهبری سازمان نقش مشارکت کارکنان در تعیین اهداف را نادیده بگیرد ،این سازمان
شانس بسیار کمی برای موفقیت در اجرای  TQMدارد؛ به عبارت دیگر ،درگیر کردن کارکنان در
اصول راهبردی مجموعه در توانمندسازی آنان و همچنین دستیابی به اهداف  TQMمؤثر است.
کارکنان توانمند بر روی کار خود ،چگونگی انجام کار و کیفیت خروجی آن کنترل و نظارت دارند.
آنان از استقالل و هویت شغلی باالیی برخوردارند .از آنجایی که هر دو مورد استقالل و هویت شغلی
از ویژگیهای مطلوب شغل به شمار میرود ،انتظار میرود که یک رابطه مثبت بین توانمندسازی
کارکنان و رضایت شغلی بر قرار باشد .این رابطه در فرضیه زیر بیان می شود:
فرضیه  :2توانمندسازی کارکنان به طور مثبت با رضایت شغلی در ارتباط است.
نكته مهم این است که در این فرضیه ،ما نمیتوانیم رضایت شغلی را به طور کامل به
توانمندسازی کارکنان مرتبط بدانیم؛ در حالی که عوامل دیگر مانند ارتقاء و توسعه فرصتهای
شغلی ،پاداش عادالنه ،شرایط کار و غیره نیز در این زمینه مؤثر هستند .توانمندسازی کارکنان ،تنها
یک بخش از رضایت شغلی است .با این حال ،در صورتی که کارکنان توانمند از شغل خود راضی
باشند ،ممكن ا ست به بهبود محصول و خدماتی که به مشتریان ارائه میدهند ،منجر شود و در
نتیجه ،افزایش رضایت مشتری حاصل شود .احساس توانمندی ،همچنین ممكن است ،به عملكرد
شغلی بهتر و یا به رضایت بهتر مشتری بینجامد .بنابراین ،فرضیه ما این است که:
فرضیه  :9توانمندسازی کارکنان به طور مثبتی با رضایت مشتری در ارتباط است؛
فرضیه  :2رضایت شغلی کارکنان به طور مثبتی با رضایت مشتری در ارتباط است.
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روش تحقیق
 .9دادهها

به منظور آزمودن فرضیههای فوق ،نیاز به اطالعاتی در مورد توانمندسازی ،رضایت شغلی ،رهبری
مدیران ارشد و تعهد وجود دارد .در این مقاله ،دسترسی به اطالعات مورد نیاز از طریق توزیع
پرسشنامه در سازمانهایی که خود را متعهد به اجرای عناصر کلیدی  TQMمیدانند ،انجام شده
است .این عناصر عبارتاند از :تعریف کیفیتی که طیف گستردهای از محصوالت و خدمات را پوشش
دهد ،رهبری مدیران ارشد و تعهد به چشمانداز کیفیت جامع ،تالش برای کسب رضایت مشتری،
توانمندسازی کارکنان و مشارکت ،پیشرفت مستمر ،تمرکز بر تالشهای  TQMسازمان و
سیستمهای پاداش عادالنه .پس از طراحی پرسشنامههای مناسب ،از  922نفر کارکنان که به طور
تصادفی از سازمانهای مختلف انتخاب شده بودند ،پرسش شد که از میان آنان  922نفر به
پرسشنامه به صورت کامل پاسخ دادند.
شایان ذکر است که معیار انتخاب ،فعال بودن فرد در سازمان و آشنایی با اصول  TQMبوده
است .سازمانهایی که پرسشنامههای طراحیشده در آن توزیع شدهاند ،به شرح زیر است:
جدول  :9سازمان های مورد بررسی
نام سازمان

تعداد پاسخ دهندگان

درصد

شرکت توسعه اعتماد مبین
شرکت آب و فاضالب تهران
بنیاد ایرانشناسی
شرکت نفت ایران
شرکت خدمات عمران و ساختمان
شرکت کامپیوتری کوثر
جمع کل

22
02
02
90
90
02
922

%55
%92
%92
%2
%2
%91
%922

متغیرها و معیارها
برای تكمیل پرسشنامه از پاسخدهندگان خواسته شده است که میزان موافقت یا مخالفت و رضایت
یا نارضایتی خود ( در مورد سؤاالت پرسشنامه) را با استفاده از مقیاس پنج نقطهای لیكرت ابراز
کنند :کامالً مخالفم ( ،)9مخالفم ( ،)0مردد ( ،)5موافقم ( )2و کامالً موافقم ( .)2این پاسخها مبتنی
بر تجربه پاسخدهندگان از انطباق یا عدم انطباق مفاهیم سؤاالت پرسشنامه در مجموعه خود است.
سؤاالت پرسشنامه در رابطه با رهبری مدیران و تعهد به  ،TQMتوانمندسازی کارکنان ،راهبردهای
اجرای  ،TQMرضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری است.
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توانمندسازی کارکنان
تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی ،موضوع توانمندسازی کارکنان را در کانون توجه مدیران
قرار داده است؛ چرا که سازمانها با داشتن کارکنان توانمند ،متعهد ،ماهر و با انگیزه ،بهتر خواهند
توانست خود را با تغییرات وفق دهند و رقابت کنند .با این روش ،حس اعتماد ،انرژی مضاعف ،غرور،
تعهد و خوداتكایی در افراد ایجاد میشود و حس مشارکتجویی در امور سازمانی افزایش مییابد و
در نهایت ،بهبود عملكرد را به دنبال خواهد داشت (جهانگیری .)9522 ،بنابراین ،الزمه دستیابی به
هدفهای سازمان ،مدیریت مؤثر این منابع با ارزش است .در این راستا ،رشد ،پیشرفت ،شكوفایی و
ارتقای توانمندیهای کارکنان تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه صاحبنظران و
کارشناسان قرار گرفته است (ساجدی و امیدواری.)9522 ،
ما دو معیار توانمندسازی شامل :مشارکت کارکنان و دخالت در روند تصمیمگیری و همچنین
دسترسی به اطالعات و دیگر منابع سازمانی را شناسایی و برای بررسی هر معیار سؤاالتی مناسب طراحی
کردیم .با توجه به نقش مشارکت ،دو آیتم برای آن به صورت سؤال در پرسشنامه قرار داده شد .از سویی
دیگر ،دسترسی به کارایی شغلی که منوط به ارائه اطالعات به کارکنان و دسترسی آنان به منابع سازمانی
است نیز با پنج سؤال مورد ارزیابی قرار گرفت .پاسخدهندگان به منظور نشان دادن میزان موافقت یا
مخالفت به این عبارات و سؤاالت ،از مقیاس پنج نقطهای لیكرت استفاده کردند.
رضايت شغلی
تجارب سازمانهایی با اجرای موفق  TQMنشان میدهد که بهبود محیط کار بر رضایت شغلی
کارکنان اثرگذار است .عواملی که رضایت شغلی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار
میدهند عبارت اند از :بهداشت و مقررات ایمنی ،در دسترس بودن و کیفیت برنامههای آموزشی،
مشارکت در تنظیم اهداف عملكرد و فرایند برنامهریزی .به عالوه ،رضایت شغلی کارکنان تحت تأثیر
عواملی نظیر :دسترسی به اطالعاتی در مورد مأموریت سازمانی ،ارزشها و استراتژیهای مدیریتی،
معرفی تدابیر و مشارکت در فرایند کیفیت جامع نیز است .بنابراین ،ما برای ارزیابی حضور عواملی
که با رضایت شغلی مرتبط هستند ،سؤاالتی را طراحی کردیم و سپس آنها را از طریق پرسشنامه در
اختیار پاسخدهندگان قرار دادیم.
در دیدگاه کلی تر ،به منظور بررسی رضایت شغلی سه معیار فرصت ارتقاء و پیشرفت شغلی،
سیستم پاداش عادالنه و همچنین شرایط کاری که از تولید ،کار پر بازده و مشارکت حمایت میکند،
در ن ظر گرفته شد .دو عبارت برای فرصت ارتقاء و پیشرفت شغلی قرار داده شد .در حالی که سیستم
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پاداش عادالنه را در یک عبارت و شرایط کار را نیز در سه عبارت مورد ارزیابی قرار دادیم .در
مجموع ،شش عبارت برای ارزیابی رضایت شغلی استفاده شد و از پاسخدهندگان خواسته شد که
درجه رضایت یا نارضایتی خود را با مقیاس لیكرت بیان کنند.
رضايت مشتری
با تمرکز  TQMبر کیفیت محصوالت و خدماتی که در حد انتظار مشتریان یا فراتر از آن هستند،
کارایی سازمانی مترادف با رضایت مشتری خواهد شد .همان طور که گفته شد ،در این مقاله ،شش
معیار که از سوی مشت ریان برای قضاوت در مورد کیفیت خدمات ارائه شده است را شناسایی کردیم.
معیار اول ،عملكرد محصول یا خدمت بوده که برای آن دو عبارت در پرسشنامه تعریف کردیم .معیار
دوم انطباق که توانایی انجام دقیق و مطمئن خدمات وعده داده شده است .این مسئله با پاسخ و
تمایل برای کمک به مشتریان و ارائه خدمات سریعتر دنبال میشود و ما آن را با سه عبارت مورد
پرسش قرار دادیم .سومین معیار زیبایی ظاهری و جذابیت محصول در نظر مشتریان است و یک
عبارت را در پرسشنامه برای آن گنجاندیم .میزان کیفیت درکشده را به عنوان معیار چهارم که از
جمله مهمترین معیارهای جلب رضایت مشتریان است ،را نیز با یک عبارت ارزیابی کردیم .در ادامه،
چگونگی مقایسه با سازمانها یا برندهای مشابه از دیدگاه مشتریان از معیارهای دیگر ما در ارزیابی
رضایت مشتری است و با یک عبارت آن را بررسی کردیم .در نهایت ،خدمترسانی به عنوان آخرین
معیار با شش عبارت مورد سنجش قرار گرفته است .الزم به ذکر است که در تكمیل کردن
پرسشنامه از پاسخدهندگان خواسته شد که فقط به مواردی پاسخ دهند که در سازمانهای مربوطه
خود اعمال میشود.
تعهد مديريت ارشد و رهبری
مدیریت ارشد در بهکارگیری و اجرای مدیریت کیفیت جامع نقش اصلی را ایفا میکند؛ به طوری که
پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد ،یكی از مشخصههای اصلی اجرای موفقیتآمیز مدیریت کیفیت
جامع است .مدیریت ارشد باید تفكری را اجرا کند که ساختارها ،نظامها ،شیوهها و کارکنان را
مشخص سازد .برای مدیریت ارشد ،ساختارها باید شامل :مدیریت فرایند ،برنامهریزی کیفیت،
تضمین کیفیت ،ارتقای کیفیت و ادغام این عناصر با مهارتهای صحیح باشد (دترزگیتزی.)9572 ،
مدیریت ارشد باید در مورد پیشنهادهای ارائه شده در مورد محصول مسئولیت داشته باشد و رهبری
الزم برای ایجاد انگیزه در کارکنان اعمال کند .با توجه به توضیحات فوق ما سه معیار :نقش رهبری،
تعهد و تخصیص منابع را برای ارزیابی معرفی کردیم .برای هر کدام از معیارهای نقش رهبری و
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تعهد سه عبارت و برای تخصیص منابع دو عبارت طراحی کردیم .مجموعه عبارات برای ارزیابی
سطح موافقت یا مخالفت پاسخ دهندگان با استفاده از مقیاس لیكرت پنج نقطهای بسط داده شد.
روش آماری
در این مقاله ،برای آزمون ،سه فرضیه عنوان شده و از شاخص همبستگی بین آنها استفاده شده
است .قبل از انجام این کار ،برخی تغییرات در دادهها ایجاد میشود .اگر یک معیار آیتمهای چندگانه
داشته باشد ،رتبهبندیهای آیتمها نیز برای به دست آوردن امتیاز آن معیار اضافه میشود .همچنین،
ما امتیازات معیارها را برای به دست آوردن امتیازات ترکیبی برای توانمندسازی ،رضایت مشتری،
رضایت شغلی ،رهبری مدیران ارشد و تعهد ،جمعبندی میکنیم .شایان ذکر است که هر دو نتیجه
در تجزی ه و تحلیل همبستگی برای ارتباط توانمندسازی ،رضایت مشتری ،رضایت شغلی ،رهبری
مدیریت ارشد و تعهد با یكدیگر مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین ،ما همبستگیهای جداگانه
برای نمرات ترکیبی و معیارها به دست آوردیم .این مطلب به ما اجازه میدهد که اثر معیارها را بر
یكدیگر آزمایش کنیم .عالوه بر این ،برای اطمینان از مقیاسها از دو روش استفاده شده است .در
روش اول ،ضریب آلفا برای همه عبارتها از جمله توانمندسازی ،رضایت شغلی ،رضایت مشتریان و
نقش رهبری ارشد و تعهد به طور جداگانه محاسبه شده است .این ضرایب به ما اجازه میدهد که
تعیین کنیم ،اگر نمونهها تكراری شد ،همان نتیجه حاصل شود .در روش دوم ،همبستگی میان
آیتمها در هر مقیاس و همچنین آیتمهایی که مشمول هر معیار شدهاند ،تخمین زده میشوند .اگر
عبارت های حاصل از دو روش یكسان باشند ،در این صورت ،باید همبستگی مثبتی را بین آنها انتظار
داشته باشیم.
نتايج
از  922پرسشنامه ارسال شده ،تعداد  922پرسشنامه پاسخ داده شده است .جدول  9حاوی
مشخصات سازمانهایی است که به کارکنان آنها پرسشنامه داده شده است .این جدول نشان
میدهد که جامعه آماری ما از کارکنان سازمانهای مختلف تشكیل شده است .قابلیت اطمینان یا
پایایی ( )Reliabilityپرسشنامه یا ابزار اندازهگیری ،از موضوعات بسیار مهم در زمینه جمعآوری
اطالعات و مشاهدات است و الزمه یک پژوهش مبتنی بر پرسشنامه خوب وجود پایایی مناسب آن
است .در پژوهش ما پایایی پرسشنامه برابر با  2/170است که نشاندهنده صحت پرسشنامه و پایایی
مناسب آن است.
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جداول  2تا  1مقادیر آلفا برای هر مقیاس را نشان میدهد .در اینجا ،مقادیر آلفا برای معیارهای
جداگانه نیست اما برای تمامی آیتمها در هر مقیاس قابل استفاده است .مقادیر آلفا بیش از  277شامل
محدوده قابل قبول است که در اکثر مقاالت پیشنهاد شده است .همچنین ،جداول  2تا  1نشان میدهد
که مطابق انتظار مقدار همبستگی بین آیتمها مثبت هستند .در حالی که نتایج جداول  2تا  1نشان
میدهد که به طور کلی ،اکثر پاسخدهندگان تا حد زیادی از شغل خود راضی بودهاند اما در سه حوزه نیاز
به توجه وجود دارد .بعضی از پاسخدهندگان از عدم توجه کافی به اخالق و روحیه کارکنان ناراضی بودند.
همچنین ،تعدادی از پاسخدهندگان از امنیت شغلی در سازمان خود ناراضی بودند و نگرانی بسیار مهم
این است که کارکنان از وجود سیستم پاداش عادالنه در جهت تقدیر از مشارکت آنها در امور سازمان ابراز
تردید کردهاند .جداول توانمندسازی کارکنان در دو حوزه نگرانی نشان میدهند .اکثر کارکنان مشارکت
کافی در ایجاد اهداف کیفیت متناسب با تولید را در مجموعه خود ندارند .این نگرانی برخی از اهداف
 TQMرا که برای تسهیل مشارکت کارکنان ایجاد شده است و نیازمند دخالت آنان در تعیین اهداف
سازمانی است ،تضعیف میکند و در نتیجه ،احساس عدم وجود قدرت در تصمیمگیری برای بهبود
مجموعه را در کارکنان به همراه خواهد داشت.
نگرانی بعدی در توانمندسازی عدم وجود مقایسه رقابتی در سازمانها نسبت به مجموعههای
مشابه خود است .این مس ئله در درازمدت موجب رکود سازمان و عدم ایجاد بهبود مستمر در
مجموعه کارکنان میشود؛ زیرا انجام مقایسه رقابتی در بین سازمانها سبب الگوبرداری نكات مثبت
در جهت پیشرفت و شناخت نقاط ضعف و اشتباهات در جهت رفع و حذف آنها میشود .بدیهی
است ،عدم وجود این گونه مقایسهها نیل به اهداف  TQMرا به خطر میاندازد.
جدول  :2ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و رهبری مديريت ارشد
مشارکت کارکنان

دسترسی به اطالعات

رهبری

27255

27210

_

تعهد

27722

27795

_

تخصیص منابع

2772

27722

_
27221

جدول  0رابطه بی ن معیارهای رهبری مدیریت ارشد و توانمندسازی کارکنان را نشان میدهد.
همچنین همبستگی بین نقش رهبری مدیریت ارشد و توانمندسازی بر اساس امتیازات ترکیبی
نشان داده شده است .صرف نظر از اینكه ما از ترکیب یا امتیازات فردی معیارها استفاده میکنیم،
همه مقادیر همبستگی د ر جدول مثبت و قابل توجه است و نشاندهنده آن است که از فرضیه یک
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پشتیبانی میکند .به عنوان نمونه ،مقدار  27722نشان میدهد که نقشها و تعهدات رهبری ارشد با
مشارکت کارکنان ارتباط بسیار مثبت و قابل مالحظهای دارد .جدول  0نشان میدهد که تمامی
موارد ارتباط مثبت با یكدیگر دارند .جدول  0همچنین بیانگر این است که مشارکت کارکنان و
همچنین دسترسی به اطالعات بیش از همه عوامل تحت تأثیر رهبری مدیران ارشد است .بنابراین،
نوع رهبری مدیریت ارشد نسبت به تعهد و تخصیص منابع از اهمیت باالتری برای نیل به اهداف
 TQMبرخوردار است.
جدول  : 9ارتباط بین رضايت مشتری با توانمندسازی کارکنان و رهبری مديريت ارشد
رضايت شغلی
توانمندسازی کارکنان

فرصت ارتقا و

سیستم پاداش

شرايط کار

مشارکت کارکنان

27752

27220

27272

دسترسی به اطالعات

27225

27222

27292

پیشرفت شغلی

27222
رهبری مديريت ارشد
رهبری

27722

27225

27722

تعهد

27292

27202

27229

تخصیص منابع

27795

27200

27795
27757

فرضیه  0نیز با همبستگی بین امتیازات ترکیبی در جدول  5پشتیبانی میشود .این همبستگیها از
نظر آماری قابل توجه هستند و بیانگر این است که رضایت شغلی بیش از همه تحت تأثیر مشارکت
کارکنان است .به عنوان مثال ،توانمندسازی کارکنان به مشارکت در یک سازمان ،به شدت با رضایت
شغلی از نظر فرصت ارتقا و پیشرفت شغلی مرتبط است .این توانمندسازی با رضایت کارکنان از
لحاظ مشارکت آنان در سازمان ،ارتباط مؤثری دارد .همچنین ،توانمندسازی کارکنان به وسیله مهیا
ساختن دسترسی به اطالعات مورد نیاز کاری ،با بهبود مشارکت کارکنان نیز در ارتباط است .عالوه
بر این ،جدول  5نشان می دهد که رهبری مدیران ارشد و تعهد یک رابطه بسیار مثبت با رضایت
کارکنان دارند .مهمترین آنها ،نقش رهبری و تخصیص منابع است که یک همبستگی مثبت و قابل
توجهی با رضایت کارکنان از نظر شرایط کار و فرصت ارتقا شغلی دارند .اگر کارکنان از شغل خود به
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وسیله توانمند شدن ،رهبری مدیران ارشد و تعهد راضی باشند ،نتیجهگیری میشود که میتواند به
افزایش رضایت مشتری که اساس بسیاری از برنامههای  TQMاست ،منجر شود.
جدول  :4ارتباط بین رضايت مشتری با رضايت شغلی و رهبری مديريت ارشد
شرايط کار

پاداش

ارتقا شغلی

عملكرد

2772

27210

27212

انطباق

27252

27200

27221

زیبایی

27270

27250

27272

کیفیت درک شده

272

27222

27252

چگونگی مقایسه

27209

27222

2722

خدمات

27222

2721

27222
27752

رهبری مديريت ارشد
رهبری

تعهد

تخصیص منابع

عملكرد

2771

27222

27222

انطباق

27201

27722

27227

زیبایی

27222

27222

22.

کیفیت درک شده

27259

27721

2272.

چگونگی مقایسه

27222

27272

27225

خدمات

27722

27792

27709
27295

جدول  2رابطه بین رضایت مشتری ،رضایت شغلی و مدیریت ارشد را نشان میدهد؛ در حالی
که در جدول  2ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و رضایت مشتری را نشان میدهد.
جدول  :5ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و رضايت مشتری
توانمند سازی کارکنان
رضایت مشتری

مشارکت کارکنان

دسترسی به اطالعات و منابع سازمانی

عملكرد
انطباق
زیبایی

27752
27225
27252

27227
27229
27727
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توانمند سازی کارکنان
رضایت مشتری

مشارکت کارکنان

دسترسی به اطالعات و منابع سازمانی

کیفیت درک شده
چگونگی مقایسه
خدمات

27221
27207
27775

27705
2725
27227
2/255

باز هم ،ما ه ر دو نتایج همبستگی را برای امتیازات ترکیبی و معیارها ارائه کردیم .مطابق با
فرضیه  9و  0ارتباط بین امتیازات ترکیبی برای رضایت شغلی و رضایت مشتری مثبت و از نظر
آماری قابل توجه است .به طور مشابه ،رابطه مثبت و قابل توجهی نیز بین رضایت مشتری و رهبری
مدیران ارشد و بین رضایت مشتری و توانمندسازی کارکنان وجود دارد .نكته مهم این است که در
هیچ موردی رابطه منفی وجود ندارد.
جدول :3ماتريس همبستگی معیار رضايت شغلی

 .9وجود
سیستم
پیشنهادات
 .0آموزش
کارکنان
 .5قدردانی از
مشارکت
کارکنان
 .2امنیت شغلی
کارکنان
 .2بررسی
اخالق و روحیه
کارکنان
 .2بهبود
مقیاسهای
منابع انسانی

میانگین

انحراف
معیار

ضريب
آلفا

9

571

979005

27179

9

572221

972712

27179

27255
().222

9

572221

972712

27179

2722
().222

27202
().222

9

572227

972970

27179

27219
().222

27225
().222

27222
().222

9

572227

97225

27170

27275
().222

27522
().222

27215
().222

27225
().222

9

572221

271275

27172

27229
().222

27225
().222

27200
().222

27252
().222

27255
().222
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جدول :7ماتريس همبستگی معیار توانمندسازی کارکنان
انحراف

ضريب

معیار

آلفا

272555

271012

27179

9

571222

272192

27179

27709
().222

9

279999

272252

27179

27220
().222

27221
().222

9

270222

272299

27179

27220
().222

27229
().222

27752
().222

9

رقابتی

 .2مقایسه

571999

972052

27179

27220
().222

27227
().222

27205
().222

27221
().222

9

مكتوب کیفیت

 .2توسعه برنامههای

571222

271920

27172

27297
().222

27222
().222

2299.
().222

27297
().222

27229
().222

میانگین

2

9

روز پشتیبانی اطالعات

 .9وجود سیستمهای به
 .0شناسایی

مقیاسهای کیفیت
ارقام مورد نیاز

 .5وجود آمار و

اطالعات

 .2الگو برداری
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3

9
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جدول  :3ماتريس همبستگی معیار رضايت مشتری
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جدول  :1ماتريس همبستگی معیار رهبری مديريت ارشد

272227

272757

27179

9

270222

277222

27179

27722
().222

9

577555

979217

27170

27221
().222

27272
().222

9

571000

271202

27179

27252
().222

27229
().222

9

279222

271222

27172

27252
().222

27229
().222

27522
().225

27279
().222

9

572772

972272

27179

27212
().222

27229
().222

27029
().227

27210
().222

27209
().222

9

 .7اجرای رویكرد
بهبود کیفیت

572227

272575

27179

27559
().222

27292
().222

27221
().222

27275
().222

27222
().222

27222
().222

9

 .2بهبود فرآیند
تولید با کمک
تیمهای بهبود
کیفیت

572227

272215

27172

27222
().222

27277
().222

27575
().222

27292
().222

27722
().222

27200
().222

27792
().222

 .9تعهد مدیریت
ارشد به کیفیت

میانگین

انحراف
معیار

ضريب
آلفا

9

 .0توسعه ارزشهای
کیفیت توسط مدیریت
ارشد
 .5توجه به
مشتری خارجی
 .2وجود ساختار
مدیریت کیفیت

27272
().222

2

 .2اهداف کیفیت
بخشی از مدیریت
کیفیت
 .2وجود
تیمهای بهبود
کیفیت
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نتیجهگیری
نتایج این پژوهش وجود ارتباط بین رهبری مدیران ارشد ،توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی را در
سازمانهای مورد بررسی در ایران تأیید میکند .همچنین ،رضایت شغلی کارکنان میتواند بر بهبود
رضایت مشتری نیز مؤثر باشد .وجود برنامههای موفق مدیریت کیفیت جامع با توجه به این پژوهش ،با
ایجاد شرایط کار مناسب و تفویض اختیارات کافی به کارکنان برای تصمیمگیری در مورد کار خود و
همچنین مشارکت آنان در تعیین اهداف کیفی سازمان آنها را درگیر و توانمند میسازد .عالوه بر این،
این برنامهها کارکنان را برای حل و فصل سریع و مؤثر شكایات مشتریان توانمند میسازد و به طور
مداوم به کارکنان برای کارگروهی ،تشخیص مشكالت و مهارتهای حل مسئله آموزش میدهد .در
دسترس بودن اطالعات مورد نیاز کاری ،ارتقا و فرصتهای پیشرفت شغلی و ارائه چشمانداز و
استراتژی سازمان با همكاری کارکنان ،کسب رضایت کارکنان با قرار دادن سیستمهای پاداش و
ایجاد دورههای آموزش و بازآموزی برای کارکنان از موارد تسهیلکننده برای رضایت شغلی و در
نهایت ،اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت جامع است .همان طور که اشاره شد ،بهبود در رضایت
شغلی کارکنان ،به بهبود رضایت مشتری نیز منجر میشود .همچنین این نتایج ،نقشی قوی و فعال
برای مدیریت ارشد در ایجاد یک فرهنگ سازمانی را که به ترویج کیفیت جامع بپردازد ،نشان می-
دهد .این نقش مدیریت ارشد باید به ایجاد یک فرهنگ کیفیت جامع منجر شود و به طور فعال در
برنامههای مهم کیفیتی مشارکت کند .به عالوه در دسترس قرار دادن منابع کافی برای اجرای طرح-
های کیفیت جامع و ایجاد سیستمهای پاداش برای کارکنان و مدیران در این زمینه مؤثر است .در
نهایت ،با استفاده از اطالعات حاصل از پرسشنامههای جمعآوریشده ،وجود یک ارتباط مثبت بین
توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی و همچنین بین رضایت شغلی و رضایت مشتری مشاهده شد.
این یافتهها می تواند مدیران را با چارچوبی برای تدوین راهبردهای توانمندسازی کارکنان و نقش
رهبری مدیران ارشد ،مبتنی بر آنچه که بسیاری از سازمانهایی که برنامههای موفق  TQMدارند،
آشنا کند .در نهایت ،برخی از سازمانها فقط به اجرای جنبههایی از  TQMکه با فرهنگ سازمانی
موجود در مجموعه خود سازگار است ،اقدام میورزند و به انجام تحول فرهنگی جامعی که TQM
نیاز دارد ،مایل نیستند .در حالی که این مسئله میتواند ،اثربخشی تالشهای  TQMدر این
سازمانها را تضعیف کند .واقعیت این است که اگر یک سازمان ادعا کند که یک برنامه  TQMدارد،
الزاما به این معنی نیست که  TQMرا به طور کامل و به خوبی اجرا میکند .نكته حائز اهمیت این
است که اجرای کامل و بدون وقفه  TQMزمانی موفقیتآمیز خواهد بود که تمام اصول آن به خوبی
اجرا و از این مسئله اطمینان حاصل شود.
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