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چکیده  

امــروزه مدیریــت کیفیــت جامــع )TQM( بــه عنــوان یکــي از متداول تریــن اصطاحــات تجــارت در 
ــود  ــث بهب ــن باع ــع هم چنی ــت جام ــت کیفی ــی دارد. مدیری ــرد فراوان ــت کارب ــود کیفی پیشــبرد و بهب
ــان  ــازمان در جه ــا س ــن بق ــث تضمی ــه باع ــده و در نتیج ــارت ش ــام کار و تج ــنتي انج ــاي س روش ه
ــد،  ــود مســتمر فرآین ــان، بهب ــت مشــتري، مشــارکت کارکن ــري، رضای ــي می شــود. رهب ــي کنون رقابت
ــت  ــت کیفی ــه TQM هســتند. مدیری ــم اولی ــرد، مفاهی ــاي عملک ــده و مقیاس ه مشــارکت تأمین کنن
جامــع اقدامــي اســت هوشــمندانه، آرام و مســتمر کــه تأثیــر قابــل توجهــی در تأمیــن اهــداف ســازمان 
دارد و در نهایــت بــه رضایــت مشــتري، افزایــش کارایــي و بــاال بــردن توانایــي رقابــت در بــازار ختــم 
ــان هاي  ــت و انس ــر اس ــل، فراگی ــاد متقاب ــرام و اعتم ــفه TQM احت ــا فلس ــازماني ب ــود. در س میش
ــوان  ــع را میت ــت جام ــت کیفی ــند. مدیری ــازمان مي باش ــان س ــه، مجری ــرورش یافت ــر و پ خودرهب
ــتمر  ــاح مس ــرفت و اص ــي در پیش ــق کارگروه ــازمان از طری ــزاي س ــراد و اج ــي اف ــارکت تمام مش
ــت  ــن اصــول مدیری ــان، از مهم تری ــران ارشــد و توانمندســازی کارکن ــری مدی دانســت. دو اصــل رهب
کیفیــت جامــع هســتند و نقــش مهمــی در رســیدن بــه رضایــت مشــتری ایفــا می کننــد. بــا توجــه بــه 
اهمیــت ایــن موضــوع در ایــن مقالــه ارتبــاط بیــن رهبــری مدیــران ارشــد، توانمندســازی کارکنــان، 
ــا در نظــر  رضایــت شــغلی و رضایــت مشــتریان در چندیــن ســازمان خدماتــی و تولیــدی در ایــران ب
ــن  ــج ای ــه اســت. نتای ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــع پرســش نامه م ــاری و توزی ــاخص های آم ــن ش گرفت
ــد،  ــران ارش ــری مدی ــاخص های رهب ــی ش ــن تمام ــی بی ــاط مثبت ــه ارتب ــد ک ــان می ده ــش نش پژوه

ــرار اســت. ــر ق توانمنــد ســازی کارکنــان، رضایــت شــغلی و رضایــت مشــتری ب
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 Abstract

 Today, total quality management (TQM) is one of the most common trade approach
which is used to improve quality. TQM also improves the traditional business meth-
 ods and thus ensures the survival of the organization. The basic concepts of TQM
includes leadership, customer satisfaction, employee participation, continuous pro-
 cess improvement, supplier participation as well as the performance measures. Total
quality management is defined as a smart, slow and continues plan which signifi-
 cantly affects the organization goals and finally improves the customer satisfaction,
 efficiency and also enhances the ability to compete in the market. In an organization
 which implements the TQM, the mutual respect and trust is pervasive. In total quality
management, the concentration is to achieve development and continuous correc-
 tion by engaging all of the organization employees through the teamwork approach.
 The top management leadership and employee empowerment are considered as the
 two most important principles of total quality management. These two measures play
 an important role in achieving customer satisfaction. In this article, the relationship
 between top management leadership, employee empowerment, job satisfaction and
customer satisfaction in some production and service organizations in Iran is exam-
 ined using statistical criteria by distributing the designed questionnaire. The results
 show a positive correlation between all indices including top management leadership,
.employee empowerment, job satisfaction and customer satisfaction
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مقدمه - 1

فلســفه اصلــی مدیریــت کیفیــت جامــع1 در ســازمانها، 
ارضــای نیازهــای مشــتری و بقــای ســازمانی اســت. مدیریت 
کیفیــت جامــع یــک رویکــرد بهبــود کیفیــت کل گــرا بــرای 
شــرکتهایی اســت کــه  هــدف اصلــی آن هــا بهبــود عملکــرد 
ــه  ــی ک ــازمان های ــت. س ــوآوری اس ــت و ن ــاظ کیفی از لح
ــه  ــیاری از جمل ــع بس ــد مناف ــتفاده می کنن از TQM اس
ــتر  ــت بیش ــر، رضای ــت باالت ــا کیفی ــوالت ب ــد محص تولی
مشــتریان، کاهــش هزینــه، بهبــود مالــی، کیفیت و نــوآوری 
ــان را  ــن بهبــود رضایــت کارکن ــر ای در عملکــرد و عــاوه ب
ــتمر  ــود مس ــت بهب ــت در جه ــد]1[. حرک ــب میکنن کس
فرآینــد، اغلــب بــا پذیرفتــن یکــی از فلســفه های مدیریــت 
فلســفه جوران3یــا  اصــول دمینــگ2،  ماننــد  کیفیــت، 
ــام، اصــول  ــراد صاحــب ن ــی4 شــروع میشــود. ایــن اف کرازب
ــر محیــط شــرکتها و ایجــاد  ــرای تغیی ــی را ب و راهنماییهای
فرهنــگ کیفیــت مــداری در ســطح ســازمان هــا بــا 
ــد.  ــن کردن ــانی تدوی ــع انس ــای مناب ــرد ه ــها و رویک نگرش
مدیریــت کیفیــت، نگرشــي نــو در زمینــه بهبــود کارایــي و 
انعطــاف در ســازمان اســت. اهــداف اولیــه آن درگیــر کــردن 
ــام  ــه انج ــازمان ب ــهاي س ــی بخش ــان در تمام ــه کارکن هم
ــات  ــروز ضایع ــذف و از ب ــا ح ــا خط ــت ت ــي اس کار گروه
جلوگیــري شــود. در حقیقــت فرهنــگ ســازماني تضمیــن 
مي کنــد کــه کارهــا در گام نخســت صحیــح انجــام شــود. 
مــدل مدیریــت کیفیــت جامــع روش متفاوتــي را در نحــوه 
ــوع  ــک ن ــم میســازد و ی ــت فراه ــه شــیوه مدیری ــرش ب نگ
ــر  ــه در آن ه ــد ک ــعه میبخش ــارکتي را توس ــگ مش فرهن
یــک از کارکنــان میتواننــد مســتقیماً در حــوزه هــاي 
مرتبــط بــه خــود از طریــق تصمیــم ســازي در ایــن مــورد 

ــد. مشــارکت کن

 تاریخچه و مرور ادبیات2� 

ــد  ــت کیفیــت از چن ــش مدیری ــه دان ــا وجــود این ک   ب
دهــه پیــش مطــرح شــده، امــا بــه ســرعت بــه عنــوان یــک 
ــه اول  ــت.  پای ــده اس ــرح ش ــتقل مط ــي مس ــوزه علم ح
مدیریــت کیفیــت توســط ادوارد دمینــگ در ســال هاي 
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ــزي شــد.  ــن پي ری ــي دوم در ژاپ ــس از جنــگ جهان پ
ــاري  ــون آم ــه فن ــر پای ــاز ب ــگ در آغ ــات دمین اقدام
کنتــرل کیفیــت قــرار داشــت. پــس از جنــگ جهانــي، 
ــدا  ــت پی ــه کیفی ــبت ب ــری نس ــت بیش ت ــد اهمی تولی
کــرد و نتیجــه آن کاهــش اســتفاده از روشــهاي کنترل 
آمــاري بــود. پــس از جنــگ، دمینــگ تعلیمات خــود را 
در زمینــه روشــهاي کنتــرل آمــاري در ژاپن آغــاز کرد. 
ژاپنیهــا بــا اســتفاده از ایــن مفاهیــم، اســتانداردهایی را 
ــن  ــد. در ســال 1960 اولی ــت وضــع کردن ــرای کیفی ب
ــت  ــود کیفی ــور بهب ــه منظ ــت ب ــرل کیفی ــر کنت دوای
ایجــاد شــدند. همچنیــن کارگــران ژاپنــي فنــون ســاده 
آمــاري را فــرا گرفتنــدو از ایــن فنــون در فرآیندهــاي 
ــي  ــت و کارآی ــش کیفی ــراي افزای ــتمر ب ــود مس بهب
اســتفاده نمودنــد. بعدهــا مدیریــت کیفیــت جامــع در 
ــده و  ــاالت متح ــژه در ای ــه وی ــان ب ــر جه ــاط دیگ نق
ســپس اروپــاي غربــي رواج پیــدا کــرد. در میانــه دهــه 
1980، مفهــوم TQM منتشــر شــد، ســرانجام در 
دهــه 1990، اســتاندارد ISO  9000و QS 9000 بــه 
عنــوان مــدل جهانــی و اســتاندارد جهانــی بــرای 
سیســتم کیفیــت شــناخته شــدند. مدیریــت کیفیــت 
ــدد،  ــی مج ــون مهندس ــی همچ ــا حوزههای ــع ب جام
مهندســی ارزش و مدیریــت دانــش ارتبــاط تنگاتنگــی 
ــع  ــت جام ــت کیفی ــهای مدیری ــول و نگرش دارد. اص
زیربنــای تکامــل تدریجــی ســازمان یادگیرنــده اســت و 
بــه طــور ریشــهای در ایــن ســازمانها دگرگونــی ایجــاد 
میکنــد. مدیریــت کیفیــت جامــع و ســازمان یادگیرنده 
ــال های  ــد. در س ــل دارن ــتگی متقاب ــر وابس ــه یکدیگ ب
ــازی  ــه توانمندس ــی در زمین ــی فراوان ــر تحقیقات اخی
توســط محققیــن ایــن حــوزه صــورت گرفتــه اســت که 
از جملــه آن هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

بــاون والولــر توانمندســازي را ســهیم شــدن 
کارکنــان خــط مقــدم ســازمان در چهــار عنصــر 
ــد]2[.  ــي دانن ــدرت م ــاداش و ق ــش، پ ــات، دان اطاع
ــان  ــازي کارکن ــق توانمندس ــر، از طری ــن ام ــق ای تحق
ــدون  ــل ب ــکار عم ــه ابت ــان ب ــویق آن ــور تش ــه منظ ب
اعمــال فشــار، ارج نهــادن بــه منافــع جمعــي ســازمان 
ــوان  ــه عن ــه ب ــام وظیف ــارت و انج ــن نظ ــا کمتری ب
مالــکان ســازمان، انجــام ميگــردد. توانمندســازي 
ــک  ــا ی ــراد یــک جامعــه ی ــد کــردن اف ــد توانمن فرآین
نظــام اجتماعــي اســت، بــه عبــارت دیگر توانمندســازي 
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ایجــاد شــرایطي اســت کــه در آن افــراد بتواننــد 
ــد،  ــام دهن ــي انج ــزه درون ــا انگی ــان را اوالً ب کارهایش
ــانند]3[.  ــرانجام برس ــه س ــل ب ــت کام ــا موفقی ــاً ب ثانی
ــتن  ــامل برداش ــازي ش ــر توانمندس ــارت دیگ ــه عب ب
موانــع رشــد، ترغیــب تعهــد بــه اهــداف، ترغیــب خطــر 
ــراد  ــاختن اف ــادر س ــوآوري و ق ــت و ن ــري، خاقی پذی
بــه حــل مشــکل، افزایــش مســئولیت و از بیــن بــردن 
تــرس اســت. بــه طــور خاصــه توانمندســازي، خاتمــه 
دادن بــه هــر چیــزي اســت کــه موجــب توقــف رشــد، 
آزادي عمــل، اعتمــاد بــه نفــس، مشــارکت و همــکاري 
ــازي  ــف توانمندس ــا در تعری ــود]4[. کین ــراد می ش اف
ــه  ــل ب ــد نی ــازي فراین ــد:“ توانمندس ــي گوی ــن م چنی
بهبــود مســتمر در عملکردســازماني اســت کــه از طریق 
ــراد وتیم هــاي شایســته و  توســعه و گســترش نفــوذ اف
بــا صاحیــت در بیشــتر جنبههــا و وظایفشــان محقــق 
ــرد کل  ــود در عملک ــه خ ــه نوب ــن ب ــه ای ــوند ک میش
ســازمان اثــر می گــذارد ]5[. در ذیــل مفاهیــم مرتبــط 

ــردد:  ــریح می گ ــق تش ــوع تحقی ــا موض ب

ــات  ــه احساس ــغلي ب ــت ش ــغلی: رضای ــت ش رضای
مطلــوب کارکنــان در مــورد هــر کاري کــه انجــام 
میدهنــد اشــاره دارد. رضایــت شــغلي احســاس نســبي 
ــاي  ــي و نیته ــه هاي عین ــت و از اندیش ــنودي اس خوش

ــت.]6[ ــدا اس ــاري ج رفت

فلدمــن و آرنولــد رضایــت شــغلي را چنیــن تعریــف 
ــه  ــت از مجموع ــارت اس ــغلی عب ــت ش ــد: رضای میکنن
ــه شــغل  ــراد ب ــا احساســات مثبتــي کــه اف تمایــات ی
خــود دارنــد. زمانــي کــه میگوییــم فــرد رضایــت شــغلي 
ــزان  ــه می ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای ــي دارد منظورم باالی
زیــادي شــغل خــود را دوســت دارد و ازطریــق آن 
ــل  ــادی نق ــفیع آب ــد]7[. ش ــا می کن ــش را ارض نیازهای
میکنــد کــه تنهــا یــک عامــل موجــب رضایــت شــغلی 
ــل  ــه عوام ــی از مجموع ــب معین ــه ترکی ــود، بلک نمیش
ــرد شــاغل در لحظــه  گوناگــون ســبب میگــردد کــه ف
ــد  ــت نمای ــان از شــغلش احســاس رضای ــی از زم معین
ــا تأکیــدی کــه عوامــل  ــرد ب ــرد]8[. ف ــذت  ب و از آن ل
مختلــف از قبیــل میــزان درآمــد، ارزش اجتماعــی 
شــغل، شــرایط محیــط کار در زمانهــای مختلــف 
دارنــد بــه طــرق گوناگــون احســاس رضایــت از شــغلش 
ــا  ــت شــغلی ب ــن کــه رضای ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب مینمای
ــط  ــردی مرتب ــل ســازمانی، محیطــی، شــغلی و ف عوام

ــغلی  ــت ش ــورد رضای ــی در م ــای متفاوت ــت و دیدگاه ه اس
ــدازه گیــری آن وجــود دارد،  ــرای ان و روشــهای مختلفــی ب
ــت]9[.  ــده اس ــده ش ــض دی ــاوت و متناق ــج متف ــذا نتای ل
ــتمزد،  ــوق و دس ــل حق ــج عام ــراي پن ــازمان ب ــراد س اف
فرصــت ارتقــا، ماهیــت کار، خــط مشــي ها و شــرایط کاري 
برداشــت هــای خاصــي داشــته و میــزان رضایــت کارکنــان 
ــز   ــاوت اســت. آرچ و گریت ــل متف ــن عوام ــک از ای ــر ی از ه
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــان م ــه کارکن ــند: ”چنانچ ــي نویس م
ــد  ــام مي دهن ــري انج ــش کمت ــا تن ــود را ب ــد، کار خ گیرن
ــت  ــن و رضای ــي مابی ــط ف ــود رواب ــر موجــب بهب ــن ام و ای

ــردد]10[.“ ــغلي میگ ش

رضایــت مشــتری: امــروزه ســازمانهای تولیــدی یــا 
خدماتــی، میــزان رضایــت مشــتری را بــه عنــوان معیــاری 
ــد  ــت کار خــود قلمــداد میکنن ــرای ســنجش کیفی ــم ب مه
ــت  ــت. اهمی ــش اس ــال افزای ــان درح ــد همچن ــن رون وای
ــت در  ــه رقاب ــه ب ــزی اســت ک ــت او چیــ مشــتری و رضای
ــزه ملــی کیفیــت  ــی برمی گــردد. چنانکــه جای ســطح جهان
مالکــم بالدریــج چیــزی حــدود 30 درصــد از کل امتیازهــا 
را میــزان رضایــت مشــتریان تعییــن میکنــد. در ایــن میــان 
مدیریــت کیفیــت جامــع  نیــز از ایــن مهــم غافــل نبــوده، 
در بطــن خــود نوعــی نگرانــی را در بــرآوردن هرچــه بیشــتر 
ــل  ــت کام ــرحد رضای ــا س ــتریان ت ــارات مش ــا و انتظ نیازه
ــی او  ــتری، ارزیاب ــت مش ــراه دارد]11[. رضای ــه هم ــا ب آنه
پــس از خریــد یــک خدمــت اســت، کــه از تجربــه مصــرف 
حاصــل شــده اســت]12[. امــروزه عبــارت رضایــت مشــتري 
ــت،  ــاي کاري اس ــداول در محیط ه ــات مت ــي ازاصطاح یک
ــي  ــت در مشــتریان و حت ــد ایجــاد رضای ــدون تردی ــي ب ول
ــات،  ــوالت و خدم ــت محص ــا از کیفی ــوق آوردن آنه ــه ش ب
در وهلــه اول نیازمنــد شــناخت نیازهــا و خواســتههاي آنهــا 
و ســپس انتقــال ایــن خواســتهها بــه موقعیتــي اســت کــه 

ــود]13[.  ــد مي ش ــات تولی ــوالت و خدم محص

 مدیریت کیفیت جامع 3� 

در تجزیــه و تحلیــل مفهــوم مدیریــت کیفیــت جامــع با 
ســه مفهــوم ســر و کار داریــم. ایــن مفاهیــم عبــارت اســت 
ــت  ــودن آن(، کیفی ــر ب ــده همه گی ــان دهن ــع )نش از: جام
)درجــه تطابــق کاالی تولیــد شــده یــا خدمــت ارائــه شــده 
ــا روش اداره  ــر ی ــن، هن ــت )ف ــتری( و مدیری ــاز مش ــا نی ب

کــردن، کنتــرل کــردن، هدایــت کــردن(. 
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بهره وریومهندسیسیستم

بنابرایــن TQM هنــر مدیریــت تمــام مجموعــه بــرای 
بدســت آوردن بهترین هــا اســت. تعریــف TQM عبــارت از 
مدیریــت کیفیــت جامــع اســتراتژی و فراگیر ســازمان اســت 
ــی مدیریــت شــکل می گیــرد و ســپس  کــه در ســطوح عال
ــازمان از  ــردی در س ــر ف ــد. ه ــان می یاب ــازمان جری در س
ــا پایین تریــن ســطح کارکنــان در فرآینــد  مدیــر اجرایــی ت
مدیریــت کیفیــت مشــارکت دارنــد]14[. در تعریــف دیگری 
از مدیریــت کیفیــت جامــع، آن را فرآینــدی میگوینــد کــه 
براســاس آن، مدیریــت بــا مشــارکت کارکنــان، مشــتریان و 
اعتباردهنــدگان بــه بهبــود مســتمر کیفیــت میپــردازد]15[. 
مدیریــت کیفیــت جامــع تاشــی اســت پیگیــر بــرای بهبــود 
مســتمر فرآیندهــا, تولیــدات, خدمــات و همــه فعالیتهــای 
ــاب  ــا ارب ــتری ی ــای مش ــن نیازه ــت تأمی ــازمانی در جه س
رجــوع, تقویــت اهــرم رقابتــی و دســتیابی بــه ســطح بهینــه 
انجــام دادن کار در رابطــه بــا شــرایط متغیــر محیطــی]16[. 
ــارت اســت از: 1-  ــر عب ــا فراگی ــع ی ــت کیفیــت جام مدیری
تعهــد، 2- تغییــر مــداوم، 3- فراگیــری مــداوم، 4- برنامــه 
ریــزي راهبــردي، 5- فعالیتهــای گروهــی، 6- بهبــود 
مــداوم، 7- مشــتری گرایــی داخلــی و خارجــی ]17[. بطــور 
کلــی مدیریــت کیفیــت جامــع را میتــوان چنیــن تعریــف 
کــرد: مدیریــت کیفیــت جامــع یعنــی اقــدام هوشــمندانه، 
ــن  ــت تأمی ــزا درجه ــم اف ــري ه ــه تأثی ــتمر ک آرام و مس
ــتری،  ــت مش ــه رضای ــت ب ــازمان دارد و در نهای ــداف س اه
افزایــش کارآیــی و ارتقــاي وضعیــت رقابــت در بــازار ختــم 

]18[. می شــود 

1-3- اهداف مدیریت کیفیت جامع
و  اهــداف  پــی  در  جامــع  کیفیــت  مدیریــت 
ــداف  ــن اه ــن ای چشــم اندازهای بســیاری اســت. از مهم تری

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

1 - جلب رضایت کامل مشتری با کم ترین هزینه

ــذف  ــدف ح ــا ه ــان ب ــه کارکن ــردن هم ــر ک 2 - درگی
خطاهــا و جلوگیــری از ضایعــات و در نتیجــه انگیــزش بهتــر 

آنهــا

3 - حفظ کیفیت و بهبود مستمر

4 - طراحــی و انتخــاب فنــاوری و فرآیندهــای مناســب 
تولیــد

5 - آموزش عینی کیفیت

6 - اندازه گیری کار

ــه  ــای چرخ ــه هزینه ه ــه بهین ــه نقط ــه ب 7 - توج
حیــات

8 - بهره وری و ارزش افزوده بیشتر

9 - استانداردهای باالتر

10- سیستم ها و رویههای بهبودیافته ]19[.

TQM 2-3- مثلث
 وجــود تعهــد کافــی نســبت بــه نــوآوری و بهبــود 
ــا و  ــه ابزاره ــی در زمین ــش کاف ــود دان ــتمر، وج مس
ــن  ــول و هم چنی ــاد تح ــرای ایج ــاز ب ــورد نی ــون م فن
مشــارکت تمامــی کارکنــان در ایجــاد تحــول، اصــول 
ســه  ایــن  میدهــد،  تشــکیل  TQM را  فرهنــگ 
ــه مثلــث TQM یــا مثلــث دمینــگ معــروف  اصــل ب

ــت]19[ . اس

3-3- مدیریــت کیفیــت جامــع بــه عنــوان یــک 
فرآینــد توســعه ســازمان

تمامــی ســازمانها در طــول زمــان تغییــر میکننــد. 
بعضــی از ایــن تغییــرات در اثــر فشــار بیرونــی و بعضی 
ــد.  ــاق می افتن ــی اتف ــورت طبیع ــه ص ــز ب ــر نی دیگ
بعضــی تغییــرات نیــز نــه بــه صــورت طبیعــی هســتند 
و نــه انعکاســی، بلکــه در اثــر برنامــه ریــزی و اجــرای 
تغییــرات بــر طبــق اســتراتژی بهبــود توســط مدیــران 
ــه  ــد، ک ــاق میافتن ــه اتف ــه و آگاهان ــه صــورت عالمان ب
ایــن طبیعــت مدیریــت صحیــح اجــرای فراینــد 
TQM اســت. مدیریــت کیفیــت جامــع همــان تغییــر 
ــی  ــه طریق ــازمان ب ــعه س ــا توس ــازمان ی ــگ س فرهن
ــتری  ــای مش ــه نیازه ــبت ب ــی نس ــه از طرف ــت ک اس
پاســخگو و از طــرف دیگــر اثربخــش و کارآمــد باشــد. 
تغییــر فرهنــگ و در کل هــر گونــه »تغییــر« در افــراد 
ایجــاد مقاومــت میکنــد و ایــن چیــره شــدن بــر 
ــار  ــر رفت ــه تغیی ــگاه ک ــوص آن ــه خص ــا ب ــت ه مقاوم
مدیــران مــد نظــر باشــد، یکــی از بزرگتریــن مشــکات 
ــرای  ــرای اج ــت ب ــن جه ــت. از ای اجرای TQM اس
ــر  ــتراتژی تغیی ــک اس ــاب ی ــد انتخ موفق TQM بای

بررســی ارتبــاط بیــن رهبــری مدیــران ارشــد، توانمندســازی کارکنــان، 
ــه  ــا برنام ــازمان هایی ب ــتری در س ــت مش ــغلی و رضای ــت ش رضای

ــع ــت جام ــت کیفی مدیری
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ــرار  ــر ق ــد نظ ــرای آن م ــد اج ــرای فراین ــگ ب فرهن
ــل مقاومــت را بررســی نمــوده  ــّا دالی ــرد، کــه مرتب گی

ــد. ــی کن ــا چاره جوی ــرای آنه و ب

4-3- قواعد مدیریت کیفیت جامع

ــد از: 1-  ــع عبارتن ــت جام ــت کیفی ــد مدیری قواع
کیفیــت وظیفــه همــه اســت، 2- کیفیــت بــا جلوگیــری 
ــه بازرســی کار  ــود ن ــی ش ــط ناشــی م ــام کارغل از انج
خواســتههای  تأمیــن  یعنــی  کیفیــت   -3 غلــط، 
مشــتریان، 4- کیفیــت کار گروهــی را میطلبــد، 5- 
ــت  ــتمر دارد، 6- کیفی ــود مس ــه بهب ــاز ب ــت نی کیفی
مســتلزم برنامــه ریــزی اســتراتژیک اســت، 7- کیفیــت 
یعنــی نتایــج، 8- کیفیــت مســتلزم داشــتن معیارهــای 

ــت .]20[ ــت اس ــرای موفقی ــح ب واض

TQM 5-3- مزایای به کار گیری موفقیت آمیز
ــت  ــش رضای ــتری و افزای ــکایات مش ــش ش کاه

ــتری مش

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

ــا  ــات و همکاریه ــود ارتباط ــل از بهب ــع حاص مناف
]21[

6-3- اصول مدیریت کیفیت جامع
ــه طورکلــی در نگــرش مدیریــت کیفیــت جامــع  ب
ــت  ــن مدیری ــت. بنابرای ــت اس ــه کیفی ــی ب ــه اصل توج
کیفیــت جامــع بــا نگرشــی کــه تنهــا بــه نتیجــه توجــه 
دارد یــا هــدف اصلــی را تولیــد بیشــتر قــرار داده اســت، 

ــه  ــا توج ــی ب ــود دائم ــه بهب ــل اســت. در TQM ب در تقاب
ــی  ــارکت کلیه ــا مش ــتری و ب ــارات مش ــا و انتظ ــه نیازه ب
افــراد مربــوط بــه ســازمان توجــه می شــود. بنابرایــن، 
رونــد یــا فرآینــد انجــام کارهــا مــورد دقــت و ارزیابــی قــرار 
می گیــرد و کمیــت در مرحلــه دوم اهمیــت اســت. در ایــن 
ــد،  ــرار می گیرن ــرام ق ــورد توجــه و احت ــان م نگــرش کارکن
ــر  ــام دادن بهت ــرای انج ــاش ب ــان، ت ــی آن ــاک ارزیاب م
امــور اســت. اصــول مهــم حاکــم بــر ایــن دیــدگاه عبارتنــد 
از: 1-تعهــد، 2- مشــتری گرایــی، 3- تصمیــم گیــری 
ــکاری،  ــارکت و هم ــار، 4- مش ــات و آم ــاس اطاع ــر اس ب

ــتمر ]16[ ــود مس ــوزش، 6- بهب 5-آم

 فرضیه ها	� 

 هــدف از ایــن مطالعــه بــه کارگیــری TQM بــه 
عنــوان یــک اســتراتژی رقابتــی و راهبــرد اساســی در 
ــوق  ــه هــدف ف ــرای رســیدن ب ــن، ب ســازمان اســت. بنابرای
ــه ایجــاد جــو  ــان ب ــران ارشــد و تعهــد آن ــه رهبــری مدی ب
ــه ترویــج توانمنــد ســازی کارکنــان  ســازمانی کــه در آن ب
و اصــول کیفیــت جامــع و رضایــت مشــتری توجــه شــود، 
نیــاز اســت. رهبــری مدیــران ارشــد اســاس TQM اســت. 
ــد در  ــران ارش ــری مدی ــش رهب ــرورت نق ــن در ض بنابراب
توانمندســازی کارکنــان، هیــچ گونــه شــکی وجــود نــدارد. 
در واقــع، کارکنــان بــدون مشــارکت فعــال مدیــران ارشــد، 
ــامل  ــازی، ش ــرا توانمندس ــد. زی ــد گردن ــد توانمن نمیتوانن
ــان،  ــازی کارکن ــت. توانمندس ــدرت اس ــش و ق ــیم نق تقس
ــه  ــان منجــر شــود، ک ــر کارکن ــای بهت ــه رفتاره ــد ب میتوان
ــد.  ــد ش ــتری خواه ــت مش ــش رضای ــبب افزای ــاً س متعاقب
بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت مــوارد گفتــه شــده، در ایــن 
مقالــه فرضیــه هــای زیــر بــرای بیــان رابطــه بیــن مفاهیــم 
رهبــری مدیــران ارشــد و تعهــد و توانمنــد ســازی کارکنــان 

ــه شــده اســت: در نظــر گرفت

فرضیــه 1: رهبــری مدیــران ارشــد و تعهــد بــه اصــول 
کیفیــت جامــع، بــه طــور مثبــت بــا توانمندســازی کارکنــان 

در ارتبــاط اســت.

ــری  ــش رهب ــه، نق ــن فرضی ــی ای ــای اساس از ویژگیه
مدیــران ارشــد و تعهــد، بــر توانمندســازی کارکنــان 
اســت. اگــر رهبــری ســازمان نقــش مشــارکت کارکنــان در 
ــانس  ــازمان ش ــن س ــرد، ای ــده بگی ــداف را نادی ــن اه تعیی
ــه  ــرای موفقیــت در اجــرای TQM دارد. ب بســیار کمــی ب

Investigating the relationship between top management lead-
ership, employee empowerment, job satisfaction and custom-
er satisfaction in organizations with TQM strategy
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عبــارت دیگــر، درگیــر کــردن کارکنــان در اصــول راهبــردی 
مجموعــه در توانمندســازی آنــان و هم چنیــن دســتیابی بــه 
اهــداف TQM موثــر اســت. کارکنــان توانمنــد بــر روی کار 
خــود، چگونگــی انجــام کار و کیفیــت خروجــی آن کنتــرل 
و نظــارت دارنــد. آنهــا از اســتقال و هویــت شــغلی باالیــی 
برخــوردار هســتند. از آنجایــی کــه هــر دو مــورد اســتقال 
ــمار  ــه ش ــغل ب ــوب ش ــای مطل ــغلی از ویژگیه ــت ش و هوی
ــن  ــت بی ــه مثب ــک رابط ــه ی ــی رود ک ــار م ــی رود، انتظ م
توانمندســازی کارکنــان و رضایــت شــغلی بــر قــرار باشــد. 

ــان مــی شــود: ــر بی ــن رابطــه در فرضیــه زی ای

فرضیــه 2: توانمندســازی کارکنــان بــه طــور مثبــت بــا 
رضایــت شــغلی در ارتبــاط اســت.

نکتــه مهم این اســت کــه در ایــن فرضیه، مــا  نمیتوانیم 
رضایــت شــغلی را بــه طــور کامل بــه توانمندســازی کارکنان 
مرتبــط بدانیــم، در حالــی کــه عوامــل دیگــر ماننــد ارتقــاء و 
ــه، شــرایط کار  ــاداش عادالن توســعه فرصت هــای شــغلی، پ
و غیــره نیــز در ایــن زمینــه موثــر هســتند. توانمندســازی 
ــا  ــت شــغلی اســت. ب ــک بخــش از رضای ــان، تنهــا ی کارکن
ــغل  ــد از ش ــان توانمن ــه کارکن ــی ک ــال، در صورت ــن ح ای
ــول  ــود محص ــه بهب ــت ب ــن اس ــند، ممک ــی باش ــود راض خ
ــز منجــر  ــد نی ــه میدهن ــه مشــتریان ارائ ــه ب ــی ک و خدمات
شــده و در نتیجــه افزایــش رضایــت مشــتری حاصــل گــردد. 
احســاس توانمنــدی، هم چنیــن ممکــن اســت موجــب 
عملکــرد شــغلی بهتــر شــده، کــه آن هــم ممکــن اســت بــه 
رضایــت بهتــر مشــتری منجــر شــود. بنابرایــن، فرضیــه مــا 

ایــن اســت کــه :

فرضیــه  3-1: توانمندســازی کارکنــان بــه طــور مثبتــی بــا 
رضایــت مشــتری در ارتبــاط اســت.

فرضیــه 3-2: رضایــت شــغلی کارکنــان بــه طــور مثبتــی بــا 
رضایــت مشــتری در ارتبــاط اســت.

روش تحقیق- 5

1-5- داده ها
بــه منظــور آزمــودن فرضیههــای فــوق، نیــاز بــه 
شــغلی،  رضایــت  توانمندســازی،  مــورد  در  اطاعاتــی 
رهبــری مدیــران ارشــد و تعهــد وجــود دارد. در ایــن مقالــه 

ــه اطاعــات مــورد نیــاز از طریــق توزیــع  دسترســی ب
ــه  ــد ب ــه خــود را متعه ــازمانهایی ک پرســش نامه در س
اجــرای عناصــر کلیــدی TQM  میداننــد انجــام شــده 
اســت. ایــن عناصــر عبارتنــد از: تعریــف کیفیتــی کــه 
طیــف گســتردهای محصــوالت و خدمــات را پوشــش 
دهــد، رهبــری مدیــران ارشــد و تعهــد بــه چشــمانداز 
کیفیــت جامــع، تــاش بــرای کســب رضایت مشــتری، 
پیشــرفت  مشــارکت،  و  کارکنــان  توانمندســازی 
مســتمر، تمرکــز بــر تاشــهای TQM ســازمان و 
سیســتم هــای پــاداش عادالنــه. پــس از طراحــی 
پرسشــنامه های مناســب، تعــداد 180 نفــر از کارکنــان 
کــه بــه طــور تصادفــی از ســازمانهای مختلــف انتخــاب 
ــه از  ــد. ک ــرار گرفتن ــش ق ــورد پرس ــد، م ــده بودن ش
میــان آن هــا 150 نفــر بــه پرسشــنامه بصــورت کامــل 

ــد پاســخ دادن

ــال  ــاب، فع ــار انتخ ــه معی ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
بــودن فــرد در ســازمان و هم چنیــن آشــنایی بــا 
کــه  ســازمان هایی  اســت.  بــوده   TQM اصــول 
پرسشــنامه های طراحــی شــده در آن توزیــع شــده اند 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ب

جدول 1:  سازمان های مورد بررسی

تعداد پاسخ نام سازمان
دهندگان

درصد

%5033شرکت توسعه اعتماد مبین

%2416شرکت آب و فاضاب تهران

%2416بنیاد ایران شناسی

%128شرکت نفت ایران

شرکت خدمات عمران و 
ساختمان

128%

%2819شرکت کامپیوتری کوثر

%150100جمع کل

متغییر ها و معیار ها- 6

بــرای تکمیــل پرسشــنامه از پاســخ دهنــدگان 
خواســته شــده اســت کــه میــزان موافقــت یــا مخالفــت 
ــواالت  ــورد س ــود )در م ــی خ ــا نارضایت ــت ی و رضای
ــا اســتفاده از مقیــاس پنــج نقطــه ای  پرسشــنامه( را ب

بررســی ارتبــاط بیــن رهبــری مدیــران ارشــد، توانمندســازی کارکنــان، 
ــه  ــا برنام ــازمان هایی ب ــتری در س ــت مش ــغلی و رضای ــت ش رضای

ــع ــت جام ــت کیفی مدیری
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لی کــرت، بــه صــورت زیــر ابــراز نماینــد. کامــًا 
ــم )4( و  ــردد )3(، موافق ــم )2(، م ــم )1(، مخالف مخالف
کامــًا موافقــم )5(. ایــن پاســخ هــا مبتنــی بــر تجربــه 
پاســخ دهنــدگان از انطبــاق یــا عــدم انطبــاق مفاهیــم 
ســواالت پرسشــنامه در مجموعــه خــود میباشــد. 
ــران و  ــری مدی ــا رهب ســواالت پرسشــنامه در رابطــه ب
تعهــد بــه TQM، توانمندســازی کارکنــان، اســتراتژی 
هــای اجــرای TQM، رضایــت شــغلی کارکنــان و 

ــت. ــتری اس ــت مش رضای

1-6- توانمند سازی کارکنان
ــي،  ــت جهان ــش رقاب ــي و افزای ــرات محیط   تغیی
ــه  ــون توج ــان را در کان ــازي کارکن ــوع توانمندس موض
مدیــران قــرار داده اســت. چــرا کــه ســازمانها بــا 
داشــتن کارکنــان توانمنــد، متعهــد، ماهــر و بــا انگیــزه، 
بهتــر خواهنــد توانســت خــود را بــا تغییــرات وفــق داده 
ــرژي  ــن روش حــس اعتمــاد، ان ــا ای ــد. ب ــت کنن و رقاب
ــراد ایجــاد  ــي در اف مضاعــف، غــرور، تعهــد و خوداتکای
ــازماني  ــور س ــارکت جویي در ام ــس مش ــود و ح مي ش
افزایــش یافتــه، در نهایــت بهبــود عملکــرد را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت]22[. بنابرایــن الزمــه دســتیابي 
بــه هدفهــاي ســازمان، مدیریــت مؤثــر ایــن منابــع بــا 
ارزش اســت. در این راســتا رشــد، پیشــرفت، شــکوفایي 
و ارتقــاي توانمندي هــاي کارکنــان تحــت عنــوان 
ــران و  ــه صاحبنظ ــورد توج ــان م ــازي کارکن توانمندس

ــه اســت ]23[. ــرار گرفت ــان ق کارشناس

مــا دو معیــار توانمندســازی شــامل مشــارکت 
و  گیــری  تصمیــم  رونــد  در  دخالــت  و  کارکنــان 
ــع  ــر مناب ــات و دیگ ــه اطاع ــی ب ــن دسترس همچنی
ــر  ــی ه ــرای بررس ــوده و ب ــایی نم ــازمانی را شناس س
ــا توجــه  ــم. ب ــواالتی مناســب طراحــی کردی ــار س معی
بــه نقــش مشــارکت، دو آیتــم بــرای آن بصــورت 
ســوال در پرسشــنامه قــرار داده شــد. از ســویی دیگــر 
ــه  ــه ارائ ــوط ب ــه من ــغلی ک ــی ش ــه کارای ــی ب دسترس
ــع  ــه مناب ــان ب ــان و دسترســی آن ــه کارکن ــات ب اطاع
ســازمانی می باشــد نیــز بــا پنــج ســوال مــورد ارزیابــی 
ــان  ــور نش ــه منظ ــدگان ب ــخ دهن ــت. پاس ــرار گرف ق
دادن میــزان موافقــت یــا مخالفــت بــه ایــن عبــارات و 
ســواالت، از مقیــاس پنــج نقطــه ای لی کــرت اســتفاده 

ــد.  کردن

2-6- رضایت شغلی
ــق TQM نشــان  ــا اجــرای موف تجــارب ســازمانهایی ب
میدهــد کــه بهبــود محیــط کار بــر رضایــت شــغلی کارکنان 
اثــر گــذار اســت. عواملــی کــه رضایــت شــغلی را بصــورت 
ــد  ــرار میدهن ــر ق ــت تأثی ــتقیم تح ــر مس ــتقیم و غی مس
عبارتنــد از: بهداشــت و مقــررات ایمنــی، در دســترس بــودن 
و کیفیــت برنامه هــای آموزشــی، مشــارکت در تنظیــم 
ــت  ــاوه، رضای ــزی. بع ــد برنامه ری ــرد و فرآین ــداف عملک اه
ــی  ــر دسترس ــی نظی ــر عوامل ــت تأثی ــان تح ــغلی کارکن ش
ــها و  ــازمانی، ارزش ــت س ــورد مأموری ــی در م ــه اطاعات ب
ــارکت در  ــر و مش ــی تدابی ــی، معرف ــتراتژی های مدیریت اس
ــرای  فرآینــد کیفیــت جامــع نیــز میباشــد. بنابرایــن، مــا ب
ــط  ــت شــغلی مرتب ــا رضای ــه ب ــی ک ــی حضــور عوامل ارزیاب
ــا را  ــپس آن ه ــوده و س ــی نم ــواالتی را طراح ــتند، س هس
ــرار  ــدگان ق ــخ دهن ــار پاس ــش نامه در اختی ــق پرس از طری

ــم. دادی

در دیــدگاه کلی تــر، بــه منظــور بررســی رضایــت 
ــغلی،  ــرفت ش ــاء و پیش ــت ارتق ــار فرص ــه معی ــغلی س ش
ــه  ــن شــرایط کاری )ک ــه و هم چنی ــاداش عادالن سیســتم پ
از تولیــد، کار پــر بــازده و مشــارکت حمایــت میکنــد( 
ــاء و  ــت ارتق ــرای فرص ــارت ب ــد. دو عب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــه سیســتم  ــی ک ــرار داده شــد. در حال پیشــرفت شــغلی ق
پــاداش عادالنــه را در یــک عبــارت و شــرایط کار را نیــز در 
ســه عبــارت مــورد ارزیابــی قــرار دادیــم. در مجمــوع شــش 
ــی رضایــت شــغلی اســتفاده گردیــد و  ــرای ارزیاب عبــارت ب
از پاســخ دهنــدگان خواســته شــد کــه درجــه رضایــت یــا 

ــد. ــان کنن ــرت بی ــاس لی ک ــا مقی ــود را ب ــی خ نارضایت

3-6- رضایت مشتری
بــا تمرکــز TQM بــر کیفیــت محصــوالت و خدماتــی 
ــتند،  ــر از آن هس ــا فرات ــتریان ی ــار مش ــد انتظ ــه در ح ک
ــد  ــتری خواه ــت مش ــا رضای ــرادف ب ــازمانی مت ــی س کارای
ــه شــش  ــن مقال ــه شــد، در ای شــد. همــان طــور کــه گفت
ــورد  ــاوت در م ــت قض ــتریان جه ــط مش ــه توس ــار ک معی
ــم.  ــه شــده اســت را شناســایی کردی ــات ارائ کیفیــت خدم
معیــار اول عملکــرد محصــول یــا خدمــت بــوده کــه بــرای 
ــار دوم  ــم. معی ــف کردی ــنامه تعری ــارت در پرسش آن دو عب
ــات  ــن خدم ــق و مطمئ ــام دقی ــی انج ــه توانای ــاق، ک انطب
ــل  ــا پاســخ و تمای ــن مســئله ب ــده داده شــده اســت. ای وع
بــرای کمــک بــه مشــتریان و ارائــه خدمــات ســریعتر 
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ــا ســه عبــارت مــورد پرســش  دنبــال میشــود و مــا آن را ب
ــی ظاهــری و جذابیــت  ــار زیبای ــم. ســومین معی ــرار دادی ق
ــارت را در  ــک عب ــت و ی ــتریان اس ــر مش ــول در نظ محص
پرسشــنامه بــرای آن گنجاندیــم. میــزان کیفیــت درک 
شــده را بــه عنــوان معیــار چهــارم کــه از جملــه مهمتریــن 
معیارهــای جلــب رضایــت مشــتریان اســت را نیــز بــا یــک 
عبــارت ارزیابــی نمودیــم. در ادامــه چگونگــی مقایســه 
ــدگاه مشــتریان از  ــای مشــابه از دی ــا برنده ــا ســازمانها ی ب
ــت مشــتری اســت  ــی رضای ــا در ارزیاب ــر م ــای دیگ معیاره
و بــا یــک عبــارت آن را بررســی کردیــم. در نهایــت 
خدمت رســانی بــه عنــوان آخریــن معیــار بــا شــش عبــارت 
مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
در پــر نمــودن پرسشــنامه از پاســخ دهندگان خواســته شــد 
ــازمانهای  ــه در س ــد ک ــواردی پاســخ دهن ــه م ــط ب ــه فق ک

ــال میشــود. ــود اعم ــه خ مربوط

4-6- تعهد مدیریت ارشد و رهبری
مدیریــت ارشــد در به کارگیــری و اجــرای مدیریــت 
ــوری  ــد، بط ــی کن ــا م ــی را ایف ــش اصل ــع نق ــت جام کیفی
کــه پشــتیبانی و تعهــد مدیریــت ارشــد، یکــی از مشــخصه 
ــت  ــت کیفی ــز مدیری ــت آمی ــرای موفقی ــی اج ــای اصل ه
جامــع اســت. مدیریــت ارشــد بایــد تفکــری را اجــرا کنــد 
ــان را مشــخص  ــیوه ها و کارکن ــا، ش ــاختارها، نظام  ه ــه س ک
ــامل  ــد ش ــاختارها بای ــد، س ــت ارش ــرای مدیری ــازد. ب س
مدیریــت فرآینــد، برنامه ریــزی کیفیــت، تضمیــن کیفیــت، 
ارتقــای کیفیــت و ادغــام ایــن عناصــر بــا مهارتهــای صحیــح 
ــنهادات  ــورد پیش ــد در م ــد بای ــت ارش ــد ]24[. مدیری باش
ارائــه شــده در مــورد محصــول مســئولیت داشــته و رهبــری 
ــا  ــد. ب ــال کن ــان اعم ــزه در کارکن ــاد انگی ــرای ایج الزم ب
توجــه بــه توضیحــات فــوق مــا ســه معیــار نقــش رهبــری، 
تعهــد و تخصیــص منابــع را جهــت ارزیابــی معرفــی 
ــری و  ــش رهب ــای نق ــدام از معیاره ــر ک ــرای ه ــم. ب نمودی
ــارت  ــع دو عب ــص مناب ــرای تخصی ــارت و ب ــه عب ــد س تعه
طراحــی نمودیــم. مجموعــه عبــارات بــرای ارزیابــی ســطح 
ــتفاده از  ــا اس ــدگان ب ــخ دهن ــت پاس ــا مخالف ــت ی موافق

ــد.  ــط داده ش ــه ای، بس ــج نقط ــرت پن ــاس لی ک مقی

6-5- روش آماری
  در ایــن مقالــه بــرای آزمــون ســه فرضیــه عنوان شــده، 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــن آنه ــتگی بی ــاخص همبس از ش

ــا  ــرات در دادهه ــن کار، برخــی تغیی ــل از انجــام ای قب
ایجــاد می شــود. اگــر یــک معیــار آیتمهــای چندگانــه 
ــرای  ــز، ب ــا نی ــای آیتمه ــه بندیه ــد، رتب ــته باش داش
ــود.  ــه می ش ــار اضاف ــاز آن معی ــت آوردن امتی ــه دس ب
هم چنیــن، مــا امتیــازات معیارهــا را بــرای بــه دســت 
آوردن امتیــازات ترکیبــی بــرای توانمندســازی، رضایت 
ــران ارشــد و  ــری مدی ــت شــغلی، رهب مشــتری، رضای
ــت  ــر اس ــایان ذک ــم. ش ــدی می کنی ــع بن ــد، جم تعه
ــل همبســتگی  ــه و تحلی ــر دو نتیجــه در تجزی ــه ه ک
ــتری،  ــت مش ــازی، رضای ــد س ــاط توانمن ــرای ارتب ب
ــا  رضایــت شــغلی، رهبــری مدیریــت ارشــد و تعهــد ب
ــن،  ــرد. بنابرای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــر م یکدیگ
ــی  ــرات ترکیب ــرای نم ــه ب ــا همبســتگیهای جداگان م
ــا  ــه م ــب ب ــن مطل ــم. ای ــت آوردی ــه دس ــا ب و معیاره
اجــازه میدهــد کــه اثــر معیارهــا را بــر یکدیگــر، مــورد 
آزمایــش قــرار دهیــم. عــاوه بــر ایــن، بــرای اطمینــان 
از دو روش اســتفاده شــده اســت. در  از مقیاســها 
روش اول، ضریــب آلفــا بــرای همــه عبارتهــا از جملــه 
ــتریان  ــت مش ــغلی، رضای ــت ش ــازی، رضای توانمندس
ــه  ــور جداگان ــه ط ــد ب ــد و تعه ــری ارش ــش رهب و نق
ــازه  ــا اج ــه م ــب ب ــن ضرای ــت. ای ــده اس ــبه ش محاس
ــراری  ــا تک ــر نمونهه ــم، اگ ــن کنی ــه تعیی ــد ک میده
شــد، همــان نتیجــه حاصــل شــود. در روش دوم 
همبســتگی میــان آیتمهــا در هــر مقیــاس و همچنیــن 
آیتــم هایــی کــه مشــمول هــر معیــار شــدهاند تخمین 
زده می شــوند. اگــر عبارت هــای حاصــل از دو روش 
ــتگی  ــد همبس ــورت بای ــن ص ــند در ای ــان باش یکس

ــا انتظــار داشــته باشــیم. ــن آنه ــی را بی مثبت

  نتایج	� 

 از 180 پرسشــنامه ارســال شــده، تعــداد 150 
پرسشــنامه پاســخ داده شــده اســت. جــدول 1 حــاوی 
مشــخصات ســازمانهایی اســت کــه بــه کارکنــان 
ایــن جــدول  آنهــا پرسشــنامه داده شــده اســت 
ــان  ــا از کارکن ــاری م ــه آم ــه جامع ــد ک ــان میده نش
ــت  ــت. قابلی ــده اس ــکیل ش ــف تش ــازمانهای مختل س
اطمینــان یــا پایایــي )Reliability(  یــک پرسشــنامه 
یــا ابــزار انــدازه گیــري، از موضوعــات بســیار مهــم در 
امــر جمعــآوري اطاعــات و مشــاهدات اســت و الزمــه 
ــود  ــر پرسشــنامه خــوب وج ــی ب ــک پژوهــش مبتن ی

بررســی ارتبــاط بیــن رهبــری مدیــران ارشــد، توانمندســازی کارکنــان، 
ــه  ــا برنام ــازمان هایی ب ــتری در س ــت مش ــغلی و رضای ــت ش رضای

ــع ــت جام ــت کیفی مدیری
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ــی  ــا پایای ــی مناســب آن میباشــد. در پژوهــش م پایای
پرسشــنامه برابــر بــا 0/972 اســت کــه نشــان دهنــده 

ــد. ــب آن میباش ــی مناس ــنامه و پایای ــت پرسش صح

ــاس  ــر مقی ــرای ه ــا ب ــر آلف ــا 9 مقادی ــداول 6 ت ج
را نشــان میدهــد. در اینجــا، مقادیــر آلفــا بــرای 
ــرای تمامــی آیتــم  ــا ب ــه نیســت، ام معیارهــای جداگان
هــا در هــر مقیــاس قابــل اســتفاده اســت. مقادیــر آلفــا 
بیــش از 0,7 شــامل محــدوده قابــل قبــول میباشــد کــه 
ــن،  ــت. هم چنی ــده اس ــنهاد ش ــاالت پیش ــر مق در اکث
ــار  ــق انتظ ــه مطاب ــد ک ــان میده ــا 9 نش ــداول 6 ت ج

ــت هســتند. ــا مثب ــم ه ــن آیت ــدار همبســتگی بی مق

در حالــی کــه نتایــج جــداول 6 تــا 9 نشــان میدهــد 
ــد  ــا ح ــدگان ت ــخ دهن ــر پاس ــی اکث ــور کل ــه ط ــه ب ک
زیــادی از شــغل خــود راضــی بــوده انــد، لیکــن در ســه 
ــخ  ــی از پاس ــود دارد. بعض ــه وج ــه توج ــاز ب ــوزه نی ح
دهنــدگان از عــدم توجــه کافــی بــه اخــاق و روحیــه 
از  تعــدادی  هم چنیــن،  بودنــد.  ناراضــی  کارکنــان 
پاســخ دهنــدگان از امنیــت شــغلی در ســازمان خــود، 
ناراضــی بودنــد و نگرانــی بســیار مهــم ایــن اســت کــه 
کارکنــان از وجــود سیســتم پــاداش عادالنــه   در جهــت 
ــراز  ــازمان، اب ــور س ــا در ام ــارکت آن ه ــر از مش تقدی
تردیــد نمــوده انــد. جــداول توانمندســازی کارکنــان در 
ــان  ــر کارکن ــد. اکث ــان میدهن ــی را نش ــوزه نگران دو ح
ــی در ایجــاد اهــداف کیفیــت متناســب  مشــارکت کاف
ــی  ــن نگران ــد. ای ــه خــود ندارن ــد را در مجموع ــا تولی ب
برخــی از اهــداف TQM، کــه بــرای تســهیل مشــارکت 
کارکنــان ایجــاد شــده اســت و نیازمنــد دخالــت آن هــا 
ــف  ــد را تضعی ــی باش ــازمانی م ــداف س ــن اه در تعیی
ــدرت در  میکنــد و در نتیجــه احســاس عــدم وجــود ق
تصمیــم گیــری بــرای بهبــود مجموعــه را در کارکنــان 

ــه همــراه خواهــد داشــت. ب

نگرانــی بعــدی در توانمندســازی عــدم وجــود 
ــه  ــه مجموع ــبت ب ــازمان ها نس ــی در س ــه رقابت مقایس
هــای مشــابه خــود اســت. ایــن مســئله در دراز مــدت 
موجــب رکــود ســازمان و عــدم ایجــاد بهبــود مســتمر 
ــرا انجــام مقایســه  ــان میشــود. زی ــه کارکن در مجموع
رقابتــی در بیــن ســازمانها، ســبب الگــو بــرداری نــکات 
ــف  ــاط ضع ــناخت نق ــرفت و ش ــت پیش ــت در جه مثب
ــود.  ــا می ش ــع و حــذف آنه ــت رف ــتباهات در جه و اش

بدیهــی اســت عــدم وجــود ایــن گونــه مقایســهها نیــل بــه 
ــه  ــدول 2 رابط ــدازد. ج ــر میان ــه خط ــداف TQM را ب اه
ــت ارشــد و توانمندســازی  ــری مدیری بیــن معیارهــای رهب
ــن  ــتگی بی ــن همبس ــد. همچنی ــان میده ــان را نش کارکن
نقــش رهبــری مدیریــت ارشــد و توانمندســازی بــر اســاس 
ــر  ــرف نظ ــت. ص ــده اس ــان داده ش ــی نش ــازات ترکیب امتی
ــا  ــردی معیاره ــازات ف ــا امتی ــب ی ــا از ترکی ــه م از این ک
ــدول  ــتگی در ج ــر همبس ــه مقادی ــم، هم ــتفاده میکنی اس
مثبــت و قابــل توجــه اســت و نشــان دهنــده آن اســت کــه 
از فرضیــه یــک پشــتیبانی میکنــد. بــه عنــوان نمونــه مقــدار 
ــری  ــدات رهب ــا و تعه ــه نقش ه ــد ک ــان می ده 0,706 نش
ــت و  ــیار مثب ــاط بس ــان ارتب ــارکت کارکن ــا مش ــد ب ارش
قابــل ماحظهایــی دارد.جــدول 2 نشــان می دهــد کــه 
ــد. جــدول  ــا یکدیگــر دارن تمامــی مــوارد ارتبــاط مثبــت ب
ــان  ــارکت کارکن ــه مش ــت ک ــن اس ــر ای ــن بیانگ 2 هم چنی
و هم چنیــن دسترســی بــه اطاعــات بیــش از همــه عوامــل 
تحــت تأثیــر رهبــری مدیــران ارشــد اســت. بنابرایــن نــوع 
ــص  ــد و تخصی ــه تعه ــبت ب ــد نس ــت ارش ــری مدیری رهب
 TQM منابــع از اهمیــت باالتــری جهــت نیــل بــه اهــداف

برخــوردار اســت.

جدول 2: ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و رهبری مدیریت ارشد

مشــارکت 
کارکنــان

دسترســی بــه 
 اطاعــات

_0/8330/892رهبری

_0/7060/713تعهد

0/7400/766_

   0/889

فرضیــه 2 نیــز توســط همبســتگی بیــن امتیــازات 
ترکیبــی در جــدول 3 پشــتیبانی میشــود. ایــن همبســتگی 
ــن  ــر ای ــتند و بیانگ ــه هس ــل توج ــاری قاب ــر آم ــا از نظ ه
ــر  ــت تاثی ــه تح ــش از هم ــغلی بی ــت ش ــه رضای ــت ک اس
مشــارکت کارکنــان اســت. بــه عنــوان مثــال، توانمندســازی 
ــا  ــدت ب ــه ش ــازمان، ب ــک س ــارکت در ی ــه مش ــان ب کارکن
ــا و پیشــرفت شــغلی  ــت شــغلی از نظــر فرصــت ارتق رضای
مرتبــط اســت. ایــن توانمندســازی بــا رضایــت کارکنــان از 
ــری دارد.  ــاط موث ــان در ســازمان، ارتب لحــاظ مشــارکت آن

Investigating the relationship between top management lead-
ership, employee empowerment, job satisfaction and custom-
er satisfaction in organizations with TQM strategy
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هم چنیــن، توانمندســازی کارکنــان بــه وســیله محیــا 
ــا  ــاز کاری، ب ــورد نی ــات م ــه اطاع ــی ب ــودن دسترس نم
بهبــود مشــارکت کارکنــان نیــز در ارتبــاط اســت. عــاوه بــر 
ایــن، جــدول 3 نشــان میدهــد کــه رهبــری مدیــران ارشــد 
ــان  ــت کارکن ــا رضای ــت ب ــک رابطــه بســیار مثب ــد ی و تعه
دارنــد. مهم تریــن آن هــا، نقــش رهبــری و تخصیــص منابــع 
ــا  ــای ب ــل توجه ــت و قاب ــتگی مثب ــک همبس ــه ی ــت ک اس
رضایــت کارکنــان از نظــر شــرایط کار و فرصــت ارتقا شــغلی 
دارنــد. اگــر کارکنــان از شــغل خــود بوســیله توانمند شــدن، 
رهبــری مدیــران ارشــد و تعهــد، راضــی باشــند، مــا نتیجــه 
گیــری کردیــم کــه میتوانــد بــه افزایــش رضایــت مشــتری، 
ــای TQM اســت، منجــر  ــه اســاس بســیاری از برنامهه ک

شــود.

جدول 3: ارتباط بین رضایت مشتری با توانمندسازی کارکنان و رهبری 
مدیریت ارشد

 رضایت شغلی 

توانمندسازی کارکنان
فرصت ارتقا و 
پیشرفت شغلی

سیستم 
پاداش

شرایط 
 کار

0,7360,5620,674مشارکت کارکنان

0,6830,5480,615دسترسی به اطاعات

    0,805

  رهبری مدیریت ارشد

0,7450,6430,768رهبری

0,6160,5250,581تعهد

0,7130,5220,713تخصیص منابع

    0,737

جــدول 4 رابطــه بیــن رضایــت مشــتری، رضایت شــغلی 
و مدیریــت ارشــد را نشــان میدهــد در حالــی کــه در جــدول 
5 ارتبــاط بیــن توانمندســازی کارکنــان و رضایــت مشــتری 
را نشــان میدهــد. بــاز هــم، مــا هــر دو نتایــج همبســتگی را 
بــرای امتیــازات ترکیبــی و معیارهــا ارائــه کردیــم. مطابــق 
ــی  ــازات ترکیب ــن امتی ــاط بی ــه 3-1و 3-2 ارتب ــا فرضی ب
بــرای رضایــت شــغلی و رضایــت مشــتری مثبــت و از نظــر 
آمــاری قابــل توجــه اســت. بــه طــور مشــابه، رابطــه مثبــت 
ــری  ــتری و رهب ــت مش ــن رضای ــز بی ــی نی ــل توجه و قاب

مدیــران ارشــد و بیــن رضایــت مشــتری و توانمندســازی 
کارکنــان وجــود دارد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در هیــچ 

مــوردی رابطــه منفــی وجــود نــدارد.

جدول 4: ارتباط بین رضایت مشتری با رضایت شغلی و رهبری 
مدیریت ارشد

 

3 

 

 وریسیستم و بهرهمجله مهندسی برای  (پژوهشی کامل مقالهنامه )نگاشت

 TQMتخصيص منابع از اهميت بالاتری جهت نيل به اهداف 
 برخوردار است.

 مدیریت ارشد رهبری ارتباط بين توانمندسازی کارکنان و: 2 جدول

 
مشارکت 
 کارکنان

دسترسی به 
 اطلاعات

  

933/١ رهبری  9٦2/١  _ 

7١٩/١ تعهد  713/١  _ 

تخصيص 
 منابع

74١/١  7٩٩/١  _ 

      888/0  
 

 3نيز توسط همبستگی بين امتيازات ترکيبی در جدول  2فرضيه 
شود. این همبستگی ها از نظر آماری قابل توجه هستند پشتيبانی می

بيش از همه تحت تاثير مشارکت که رضایت شغلی بيانگر این است و 
است. به عنوان مثال، توانمندسازی کارکنان به مشارکت در کارکنان 

یک سازمان، به شدت با رضایت شغلی از نظر فرصت ارتقا و پيشرفت 
شغلی مرتبط است. این توانمندسازی با رضایت کارکنان از لحاظ 

چنين، توانمندسازی ارتباط موثری دارد. هم سازمان، مشارکت آنان در
کارکنان به وسيله محيا نمودن دسترسی به اطلاعات مورد نياز کاری، 

 3با بهبود مشارکت کارکنان نيز در ارتباط است. علاوه بر این، جدول 
دهد که رهبری مدیران ارشد و تعهد یک رابطه بسيار مثبت نشان می

ها، نقش رهبری و تخصيص رین آنتبا رضایت کارکنان دارند. مهم
ی با رضایت امنابع است که یک همبستگی مثبت و قابل توجه
اگر کارکنان از  کارکنان از نظر شرایط کار و فرصت ارتقا شغلی دارند.

شغل خود بوسيله توانمند شدن، رهبری مدیران ارشد و تعهد، راضی 
ضایت مشتری، تواند به افزایش رباشند، ما نتيجه گيری کردیم که می

 است، منجر شود. TQMهای که اساس بسياری از برنامه
 رهبری ارتباط بين رضایت مشتری با توانمندسازی کارکنان و :3 جدول

 مدیریت ارشد

   رضایت شغلی  

 توانمندسازی کارکنان

فرصت ارتقا و 
 پيشرفت شغلی

سيستم 
 پاداش

شرایط 
   کار

 ١,٩74 ١,5٩2 ١,73٩ کارکنانمشارکت 
 

 ١,٩15 ١,549 ١,٩93 دسترسی به اطلاعات
 

  
 

    
١,9١5

  

     رهبری مدیریت ارشد

 ١,7٩9 ١,٩43 ١,745 رهبری
 

 ١,591 ١,525 ١,٩1٩ تعهد
 

 ١,713 ١,522 ١,713 تخصيص منابع

         ١,737 
 
ارشد را رابطه بين رضایت مشتری، رضایت شغلی و مدیریت  4جدول 

ارتباط بين توانمندسازی  5دهد در حالی که در جدول نشان می
باز هم، ما هر دو نتایج  .دهدان و رضایت مشتری را نشان میکارکن

همبستگی را برای امتيازات ترکيبی و معيارها ارائه کردیم. مطابق با 
ارتباط بين امتيازات ترکيبی برای رضایت شغلی و  2-3و 1-3فرضيه 

شتری مثبت و از نظر آماری قابل توجه است. به طور مشابه، رضایت م
ی نيز بين رضایت مشتری و رهبری مدیران رابطه مثبت و قابل توجه

ارشد و بين رضایت مشتری و توانمندسازی کارکنان وجود دارد. نکته 
 مهم این است که در هيچ موردی رابطه منفی وجود ندارد.

مدیریت رهبری ارتباط بين رضایت مشتری با رضایت شغلی و  :4 جدول
 ارشد

  ارتقا شغلی پاداش شرایط کار 
  ١,٩٦4 ١,٩٦2 ١,75 عملکرد
  ١,5٩٦ ١,522 ١,539 انطباق
  ١,575 ١,432 ١,472 زیبایی

کيفيت 
 درک شده

١,5 ١,55١,٩ ٩39  

چگونگی 
 مقایسه

١,421 ١,444 ١,44  

  ١,٩٩9 ١,5٦ ١,٩٩4 خدمات
    ١,734 

 رهبری مدیریت ارشد
تخصيص  تعهد رهبری 

 منابع
 

  ١,٩99 ١,٩94 ١,7٦ عملکرد
  ١,597 ١,744 ١,٩2٦ انطباق

  ١٩. ١,٩١٩ ١,595 زیبایی

کيفيت 
 درک شده

١,٩31 ١,7١. ١٦579  

چگونگی 
 مقایسه

١,554 ١,575 ١,553  

  ١,721 ١,71٩ ١,7١٩ خدمات
    ١,913 

 

 

 

 ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و رضایت مشتری :5 جدول 
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 جدول 5: ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و رضایت مشتری

توانمندسازی کارکنان

دسترسی به اطاعات مشارکت کارکنانرضایت مشتری
و منابع سازمانی

0,7350,687عملکرد

0,6430,661انطباق

0,6380,747زیبایی

0,6890,723کیفیت درک شده

0,6270,63چگونگی مقایسه

0,7730,687خدمات
   0/833

6 5 4 3 2 1 ضریب 
آلفا

انحراف 
معیار میانگین

1 0,971 1,1223 3,9 1-وجود سیستم 
پیشنهادات

1
0,633

).000(
0,971 1,0798 3,5889

2-آموزش کارکنان

1
0,624

).000(

0,68

).000(
0,971 1,0798 3,5889

3-قدردانی از 
مشارکت کارکنان

1
0,644

).000(

0,603

).000(

0,591

).000(
0,971 1,0172 3,5667

4-اامنیت شغلی 
کارکنان

1
0,543

).000(

0,493

).000(

0,368

).000(

0,473

).000(
0,972 1,083 3,4667

5-بررسی اخالق و 
روحیه کارکنان

1
0,633

).000(

0,638

).000(

0,522

).000(

0,543

).000(

0,551

).000(
0,970 0,9673 3,6889

6-بهبود مقیاس 
های منابع انسانی

جدول6: ماتریس همبستگی معیار رضایت شغلی

Investigating the relationship between top management lead-
ership, employee empowerment, job satisfaction and custom-
er satisfaction in organizations with TQM strategy
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جدول7:ماتریس همبستگی معیار توانمندسازی کارکنان

7 6 5 4 3 2 1 ضریب 
آلفا

انحراف 
معیار میانگین

1 0/971 0/9295 4,0333
1-وجود سیستم 

های به روز 
پشتیبانی اطالعات

1
0/721

).000(
0/971 0/8914 3,9444 2-شناسایی 

مقیاس های کیفیت

1
0/569

).000(

0/562

).000(
0/971 0/8538 4,1111 3-وجود آمار و 

ارقام مورد نیاز

1
0/730

).000(

0/681

).000(

0/652

).000(
0/971 0/8011 4,2556 4-الگو برداری 

اطالعات

1
0/549

).000(

0/423

).000(

0/487

).000(

0/452

).000(
0/971 1/0238 3,9111 5-مقایسه رقابتی

1
0/641

).000(

0/617

).000(

0/511

).000(

0/656

).000(

0/517

).000(
0/970 0/9162 3,9444 6-توسعه ی برنامه 

های مکتوب کیفیت

1
0/682

).000(

0/603

).000(

0/627

).000(

0/470

).000(

0/615

).000(

0/506

).000(
0,970 1/0201 3,7556

7-ایجاد اهداف 
کیفیت متناسب با 

تولید
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جدول 8: ماتریس همبستگی معیار رضایت مشتری

Investigating the relationship between top management lead-
ership, employee empowerment, job satisfaction and custom-
er satisfaction in organizations with TQM strategy
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جدول 9: ماتریس همبستگی معیار رهبری مدیریت ارشد

انحراف میانگین
معیار

ضریب 
12345678آلفا

1-تعهد مدیریت 
ارشد به کیفیت

4,46670,67370,9711

2-توسعه ارزش 
های کیفیت توسط 

مدیریت ارشد

4,24440,70800,9710,700

).000(

1

3-توجه به مشتری 
خارجی

3,73331,10970,9720,409

).000(

0,470

).000(

1

4-وجود ساختار 
مدیریت کیفیت

3,92220,96250,9710,578

).000(

0,638

).000(

0,401

).000(

1

5-اهداف کیفیت 
بخشی از مدیریت 

کیفیت

4,10000,90000,9700,534

).000(

0,561

).000(

0,308

).003(

0,671

).000(

1

6-وجود تیم های 
بهبود کیفیت

3,87781,04750,9710,496

).000(

0,601

).000(

0,281

).007(

0,492

).000(

0,621

).000(

1

7-اجرای رویکرد 
بهبود کیفیت

3,86670,83730,9710,331

).000(

0,510

).000(

0,409

).000(

0,573

).000(

0,584

).000(

0,506

).000(

1

8-بهبود فرآیند 
تولید با کمک تیم 
های بهبود کیفیت

3,86670,88930,9700,480

).000(

0,677

).000(

0,373

).000(

0,618

).000(

0,705

).000(

0,622

).000(

0,715

).000(

1
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بحث و نتیجه گیری- 8

ــن  ــاط بی ــود ارتب ــش وج ــن پژوه ــج ای نتای
رهبــری مدیــران ارشــد، توانمندســازی کارکنــان و 
رضایــت شــغلی را در ســازمان های مــورد بررســی 
در ایــران تاییــد میکنــد. هم چنیــن، رضایــت 
ــت  ــود رضای ــر بهب ــد ب ــان میتوان ــغلی کارکن ش
ــای  ــود برنامهه ــد. وج ــر باش ــز موث ــتری نی مش
موفــق مدیریــت کیفیــت جامــع بــا توجــه بــه ایــن 
پژوهــش، بــا ایجــاد شــرایط کار مناســب و تفویض 
اختیــارات کافــی بــه کارکنــان بــرای تصمیمگیری 
در مــورد کار خــود و همچنیــن مشــارکت آنــان در 
تعییــن اهــداف کیفیتــی ســازمان، آن هــا را درگیر 
نمــوده و توانمنــد میســازد. عــاوه بــر ایــن، ایــن 
ــرای حــل و فصــل ســریع  برنامههــا کارکنــان را ب
ــاخته و  ــد س ــتریان، توانمن ــکایات مش ــر ش و موث
بــه طــور مــداوم بــه کارکنــان بــرای کارگروهــی، 
ــئله  ــل مس ــای ح ــکات و مهارته ــخیص مش تش
ــات  ــودن اطاع ــترس ب ــد. در دس ــوزش میده آم
ــرفت  ــای پیش ــا و فرصته ــاز کاری، ارتق ــورد نی م
شــغلی و ارائــه چشــم انــداز و اســتراتژی ســازمان 
بــا همــکاری کارکنــان، کســب رضایــت کارکنــان 
ــاد  ــاداش و ایج ــای پ ــتم ه ــرار دادن سیس ــا ق ب
دورههــای آمــوزش و بازآمــوزی بــرای کارکنــان از 
مــوارد تســهیل کننــده بــرای رضایــت شــغلی و در 
نهایــت اجــرای موفقیــت آمیــز مدیریــت کیفیــت 
ــد  ــاره ش ــه اش ــور ک ــان ط ــد. هم ــع میباش جام
ــود  ــه بهب ــان، ب ــغلی کارکن ــت ش ــود در رضای بهب
رضایــت مشــتری نیــز منجــر میشــود. هم چنیــن 
ایــن نتایــج نقشــی قــوی و فعــال بــرای مدیریــت 
ارشــد در ایجــاد یــک فرهنــگ ســازمانی کــه بــه 
ترویــج کیفیــت جامــع بپــردازد را نشــان میدهــد. 
ــد شــامل ایجــاد  ــت ارشــد بای ــش مدیری ــن نق ای
یــک فرهنــگ کیفیــت جامــع باشــد کــه بــه طــور 
ــارکت  ــی مش ــم کیفیت ــای مه ــال در برنامهه فع
کنــد. بعــاوه در دســترس قــرار دادن منابــع 
ــع  ــت جام ــای کیفی ــرای طرحه ــرای اج ــی ب کاف
ــان و  ــرای کارکن ــاداش ب ــتمهای پ ــاد سیس و ایج
مدیــران در ایــن زمینــه موثــر اســت. در نهایــت، با 
ــنامه های  ــل از پرسش ــات حاص ــتفاده از اطاع اس
ــت  ــاط مثب ــک ارتب ــود ی ــده، وج ــع آوری ش جم

بیــن توانمندســازی کارکنــان و رضایــت شــغلی و 
ــتری  ــت مش ــغلی و رضای ــت ش ــن رضای ــن بی هم چنی

مشــاهده شــد.

ــی  ــا چارچوب ــران را ب ــد مدی ــا میتوان ــن یافتهه ای
ــان و  ــای توانمندســازی کارکن ــن راهبرده ــرای تدوی ب
نقــش رهبــری مدیــران ارشــد، مبتنــی بــر آنچــه کــه 
 TQM بســیاری از ســازمانهایی کــه برنامههــای موفــق
ــازمانها  ــی از س ــت، برخ ــد. در نهای ــنا کن ــد، آش دارن
ــه توســط  ــی از TQM ک ــرای جنبههای ــه اج ــط ب فق
فرهنــگ ســازمانی موجــود در مجموعــه خــود ســازگار 
ــه انجــام تحــول فرهنگــی  ــد و ب ــدام میورزن اســت، اق
ــتند. در  ــل نیس ــاز دارد مای ــه TQM نی ــی ک جامع
حالــی کــه ایــن مســئله میتوانــد اثربخشــی تاشــهای 
ــت  ــد. واقعی ــف کن ــازمانها را تضعی ــن س TQM در ای
ایــن اســت کــه اگــر یــک ســازمان ادعــا کنــد کــه یک 
برنامــه TQM دارد، الزامــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
TQM را بــه طــور کامــل و بــه خوبــی اجــرا میکنــد. 
ــل و  ــرای کام ــه اج ــت آن اســت ک ــز اهمی ــه حائ نکت
ــد  ــز خواه ــت آمی ــی موفقی ــه TQM زمان ــدون وقف ب
بــود کــه تمــام اصــول آن بــه خوبــی اجــرا شــود و از 

ایــن مســئله اطمینــان حاصــل شــود.
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