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چکیده
مديريت كيفيت جامع ،فلسفهاي جامع و پيشرو در زمينه مديريت است كه با در نظر گرفتن كيفيت
محصول/خدمت و كسب رضايت مشتري ،قادر است سازمانها را در جهت حفظ بازارهاي فعلی و كسب
بازارهاي جديد ،در عصر پرتنش و مملو از رقابتهاي فرامرزي حاضر ،ياري كرده و بقاء آنها را تضمين كند.
همزمان و با توجه به رقابتهاي تنگاتنگ ،تجربيات جديد و پيشرفتهايی كه در صحنه بازار ،كيفيت و
نوآوري و مديريت مطرح میشود ،درک ما از  ،TQMويژگیها ،خصوصيات ،كاركردها و روابط آن ،بهطور
مداوم در حال تغيير است و كاركردها ،ويژگیها و روابط جديدي از آن مطرح شده و گسترۀ تحت تأثير آن،
افزايش میيابد .پژوهش حاضر به بررسی تأثير مديريت كيفيت جامع بر رفتار مشتري از طريق نشانههاي
توليد ،مالی ،نوآوري و كيفيت ،پرداخته و از لحاظ نوع ،يک تحقيق توصيفی همبستگی و از نظر هدف ،يک
تحقيق كاربردي است .جامعۀ آماري اين تحقيق ،نمايندگیها و مراكز خدمات بعد از فروش گروه بهمن بوده و
اطالعات از طريق پرسشنامه جمعآوري شده و جهت تجزيهوتحليل و تحليل مسير ،از نرمافزارهاي SPSS22
و  AMOSاستفاده گرديد .بررسی تحليلی نتايج تحقيق ،گوياي اين مطلب است كه تأثير مديريت كيفيت
جامع بر مشتري ،از طريق نشانههاي كيفيت و نوآوري ،مثبت و در حد بااليی بوده و اين تأثير از طريق
نشانههاي توليد و مالی ،مثبت و معنادار است.
کلیدواژهها :عملرد مشتری؛ تولید؛ مالی؛ نوآوری؛ کیفیت.
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 .1مقدمه
9

سالها از مطرح شدن و اجراي مديريت كيفيت جامع ( ،)TQMدر سازمانها میگذرد و مرور
زمان و مطالعات مختلف صورت گرفته ،بر پايايی و پويايی اين فلسفه صحه میگذارد .هدف سازمانها
از بهكارگيري  ،TQMتوليد محصوالت باكيفيت باالتر ،كاهش هزينهها و زمان ،كسب رضايت
مشتريان ،بهبود شاخصهاي مالی ،نوآوري در عملکرد و كسب مزيتهاي رقابتی در مقابل ساير رقبا
است و میتواند در اكثر حوزههاي سازمان ،ازجمله رهبري ،برنامهريزي راهبردي ،مديريت فرايند،
مديريت منابع انسانی ،مديريت تأمينكنندگان ،تجزيهوتحليل اطالعات و تمركز بر مشتريان به اجرا
درآيد.
ارتباط ميان  TQMو عملکردهاي مختلف آن ،ازسوي محققان بسياري بررسی شده است .در اين
بررسیها ،محققان از نشانههاي مختلفی مانند مالی ،نوآوري ،عملياتی و كيفيت استفاده كردهاند.
مديريت كيفيت جامع با ابزارها و كاركردهاي خود ،به شکلهاي مختلف و با درجات متفاوت بر رفتار
مشتري تأثير میگذارد .برخی از اين ابزارها كه واسطههاي اجراي  TQMدر سازمان است ،بهصورت
ملموس ،از طرف مشتري مشاهده شده و مورد ارزيابی عينی او قرار میگيرند (مانند كيفيت ،قيمت،
نوآوري ،بستهبندي و  )...و برخی ابزارها كه گرچه مؤثرند اما بهصورت ملموس قابليت مشاهده
مستقيم توسط مشتري را ندارند ،از طريق تأثيرگذاري غيرمستقيم ،رفتار مشتري را تحتالشعاع قرار
میدهند (مانند هزينهها ،فرايندهاي توليدي عملياتی ،كاركردهاي مالی و .)...
از آنجا كه  TQMجنبههاي مختلفی دارد و اين را میتوان از واژههاي مختلف كه در زمينه
مديريت كيفيت معرفی شدهاند ،از جمله كنترل كيفيت ،تضمين كيفيت ،كنترل كيفيت جامع و كيفيت
در كل شركت ،مديريت كيفيت جامع ،مديريت راهبردي كيفيت مشاهده كرد .لذا  TQMعالوه بر
تعاريف مختلف ،داراي ساختاري چندبعدي است و بايد آن را بهعنوان يک مدل چند بعدي بپذيريم ،نه
يک مدل منحصربهفرد .درک مدل چندبعدي از  TQMمیتواند راهحل مناسبی براي نزديک كردن
نظرات متناقض محققان مختلف ،درباره تأثيرات ،كاركردها ،متغيرها و مرزهاي  TQMباشد.

1. Total Quality Management

455

تحلیل راهبردی کارکردهای مدیریت کیفیت جامع و رفتار مشتری

 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

جهت شفافتر شدن ،ابتدا الزم است به تعريف نشانههاي مطرحشده اين تحقيق ،بپردازيم.
مدیریت کیفیت جامع .مسئله جدي پيش روي  ،TQMعدم وجود يک تعريف يکنواخت از آن
است .پس از تعريف  TQMمشکل ديگر مرزبندي آن و مشخص كردن اين است كه چه چيزي جزو
آن است و چه جزو آن نيست [.]91
9
تعريف مورد نظر اين تحقيق ،برگرفته از مجله رهبري سازمان است كه بيان میدارد ،مديريت
كيفيت فراگير ،عبارت است از يک راهبرد كه با تغيير اعتقادات بنيادي ،ارزشها و فرهنگ يک شركت
و مشاركت همگانی ،ارتباط دارد .بر اين اساس ،فلسفه مديريت كيفيت فراگير ،درهم آميختن وضوح و
روشنی اهداف از طريق رويکردي انقالبی است ،بهطوريكه شامل همه جنبههاي كار از مشخص
كردن نيازهاي مشتريان تا ارزيابی مشتريان مبنی بر اينکه آيا راضی هستند يا خير ،میشود.
فنهاي مديريت كيفيت جامع ،با نهادينه كردن شيوهها و اصول  ،TQMتأثير بسزايی در بهبود
مستمر ،مديريت فرايند و افزايش ميزان رضايت مشتري دارند .عالوه بر اين ،مزاياي بسياري از جمله
كاهش هزينهها ،كاهش دوبارهكاري ،افزايش راندمان توليد ،افزايش روحيه كاركنان را به شركت ارائه
میكنند [.]22
2
پروفسور شوجی شيبا میگويد :ما مديريت كيفيت فراگير را سامانهاي تکاملی میناميم ،از اين
جهت كه متناسب با موفقيت شركتها بهمنظور بهبود مستمر كاالها و خدمات براي رضايت هر چه
بيشتر مشتري ،در جهانی كه بهسرعت در حال تغيير است ،تکامل پيدا میكند.
مشتری .مشتري ،تنها منبع سود فعلی و رشد سازمان است .اين تعريف سادهترين تعريف ممکن از
مشتري است كه نشاندهنده اهميت باالي مشتري براي سازمانها نيز هست .به بيان دقيقتر،
مشتريان ،مردم يا عملياتی هستند كه محصول يا نتايج يک عملکرد را مصرف میكنند يا به آنها نياز
دارند و از آنها بهره میبرند .چون هر عملکردي در يک سازمان بهيقين داراي هدفی است ،بنابراين،
مشتريانی دارد [.]25

1. Journal of Organazation
2. Shoji Shiba
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تعريف رضايت مشتري ،مورد قبول بسياري از صاحبنظران ،اينگونه است :رضايت مشتري يک
نتيجه است كه از مقايسه پيش از خريد مشتري از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراکشده و
هزينه پرداخت میشود به دست میآيد [.]24
اشلسينگر و هسکيت )9119( 9با ارائه نظريه "چرخه خدمات مطلوب" سعی نمودند تا رابطه بين
مشتريان رضايتمند و كاركنان رضايتمند را نشان دهند .مطابق اين نظريه با افزايش رضايت مشتريان
قابليت و تحمل آنها در پرداخت قيمت محصول باال میرود ،در نتيجه سود سازمان افزايش میيابد و
در نهايت رضايت شغلی و بهبود روحيه كاري كاركنان را در پی دارد .در اين وضعيت راهبرد برد  -برد
حاكم میشود.
امروزه سازمانها عالوه بر تمركز بر كسب رضايت مشتري ،به وفاداري مشتري نيز نظر دارند.
وفاداري مشتري ،از نگاه اليور ،)9112( 2عبارت آ ست از "نگهداشتن يک تعهد بهصورت دقيق براي
خريد دوباره يا تشويق دوباره يک خدمات يا محصول ترجيحی بهطور ثابت در آينده ،باوجود تأثيرات
مکانی و تالشهاي بازاريابی پتانسيل كه سبب عوض شدن رفتار میشود".
از اينروست كه كشورهاي مختلف ،شاخص رضايت مشتري را براي سازمانهاي فعال در
محدوده خود در نظر گرفتهاند .اولين شاخص ملی رضايت مشتري ،سنجش رضايت مشتري سوئدي
( 3)SCSBاست كه در  9121پايهريزي شد .مدل شامل دو محرک اوليه از رضايت ،عملکرد (ارزش)
درک شده و انتظارات مشتري است .شاخص ديگر ،شاخص رضايت مشتري آمريکايی ( 4)ACSIاست
كه در  9114طراحی شده و هر چهار سال بهروز میشود .اين شاخص كيفيت كاال و خدمات را
بهگونهاي كه توسط مشتريان تجربه شده و مصرف میكنند ،میسنجد و سه ورودي دارد كه شامل
كيفيت درک شده ،ارزش درک شده و انتظارات مشتري است .همچنين مؤسسه كيفيت اروپا ()EOQ
و سازمان مديريت كيفيت اروپا ( ،)EFQMتحت حمايت اتحاديه اروپايی اقدام به ايجاد شاخص
رضايت مشتري در اروپا  5ECSIنمودند كه در اين مدل كيفيت درک شده به دو بخش جزء
سختافزار به معناي كيفيت توليد و جزء نرمافزار كه با خدمت مرتبط است (مانند ضمانتهاي
دادهشده ،خدمات بعد از فروش) تقسيم میشود.
1. Schlesinger & Heskett
2. Oliver
3. Swedish Customer Satisfaction Barometer
4. American Customer Satisfaction Index
5. European Customer Satisfaction Index
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ضایعات .يک فرآيند توليد بهينه نتيجه كاهش و حذف ضايعات است .توليد محصول باكيفيت باال و
عاري از عيب ازجمله اهداف راهبردي محسوب میشود كه هر سازمانی را در دستيابی به سهم
مناسب از بازار رقابت جهانی ياري مینمايد .اين در حالی است كه كاهش و حذف ضايعات نقش
مهمی را در رسيدن به هدف مزبور دارد .در تعريف ديوان آمار سازمان ملل ،)9112( 9ضايعات ،موادي
كه محصوالت نهايی مورد نظر (توليدشده براي بازار) نيستند و هدف از توليد ،به دست آمدن آنها
نبوده است ،میباشند كه در طول استخراج مواد خام ،پردازش مواد خام به محصوالت ميانی و نهايی،
مصرف محصوالت نهايی و ديگر فعاليتهاي انسانی توليد میشوند.
طی سالهاي اخير ،محققان مختلف در پی مشخص كردن ضايعات و محدودسازي آنها بودهاند.
شين گو )9112( 2از كاركنان سازمانهاي مختلف نظرسنجی به عمل آورد و بر مبناي آن ،ضايعات را
در هفت گروه طبقهبندي نمود .همچنين در شركت تويوتا كه از پيشگامان مبارزه با ضايعات توليد بوده
و سيستم توليد بهموقع ( )3JITحاصل تحقيق كارشناسان شركت ،در مورد كاهش ضايعات ،بود،
ضايعات هفتگانه تويوتا شناسايی و تعريفشدهاند .نيز محققان ديگر دستهبنديهاي ديگري از ضايعات
ارائه دادهاند ،ازجمله ضايعات كانون ،4ضايعات شونبرگر 5و ضايعات تيم فولر.0
مديريت ضايعات بهعنوان يک چالش مهم در سطح جهانی مدنظر قرار میگيرد ،چراكه اكثراً
ضايعات تهديدكننده بهداشت عمومی و محيط بوده و بهعنوان مانعی بر سر توسعه اقتصادي تلقی
میگردد .فرآيند مديريت بر ضايعات ،2مشتمل بر روشهاي متعددي است و به مجموعه اقداماتی
اطالق میشود كه در جهت بهينهسازي وضعيت تفکيک ،جمعآوري ،حمل ،بازيافت ،فروش و كنترل
سايت ضايعات (ازنقطهنظر تأثيرات زيستمحيطی) صورت میگيرد .غالب اين فعاليتها بر اساس
روشهايی همچون توليد بهنگام ،نگهداري بهرهور فراگير 2و كنترل كيفيت فراگير 1و روشهاي جامع
ديگر انجام شده و بر مسائلی چون كاهش سطوح باالي موجودي ،ارتقاء سطوح كيفيت و كاهش
ضايعات استوار بوده است.
1. United Nations Statistics Division
2. Shingo
3. Just in Time
4. Canon
5. Schonberger
6. Tim Fuller
7. Waste Management System
8. Total Productive Maintenance
9. Total Quality Control
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مالی .صورتهاي مالی شامل ترازنامه ،صورت سود و زيان ،صورت سود و زيان جامع و صورت
جريان وجوه نقد بوده و جهت بازنمايی اطالعات خالصهشده و طبقهبنديشده درباره وضعيت مالی،
عملکرد مالی و انعطافپذيري مالی واحد تجاري ،بهگونهاي كه براي استفادهكنندگان صورتهاي مالی
در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شوند ،استفاده میشوند.
طی ساليان اخير ،محققان بسياري درزمينه ارتباط  TQMبا صورتهاي مالی سازمان ،تحقيقات و
بررسیهاي زيادي انجام دادهاند كه نتيجه اين بررسیها ،ارتباط تنگاتنگی را ميان عملکردهاي
 TQMو صورتهاي مالی سازمانها نشان میدهد .طبق اين بررسیها ،پايه اساسی ارتباط ميان
اجراي مؤثر روشهاي مديريت كيفيت جامع و عملکرد مالی مبتنی ،بر دو رابطه زير استوار است:
اول  TQMبر تالشهايی متمركز است كه باعث جلب و حفظ مشتري شده و افزايش درآمد از
طريق كسب امتياز بازار و كاهش هزينهها ،از طريق بهرهوري طراحی محصول میشود.
دوم  TQMبر تالشهايی متمركز است كه فرآيند توليد را بهبود بخشيده و منجر به افزايش
درآمد از طريق قابليت اطمينان محصول و كاهش هزينهها از طريق بهرهوري فرآيند میشود [.]32
نوآوری .نوآوري ،پذيرش يک ابزار ،سيستم ،برنامه ،فرايند ،محصول يا خدمت جديد كه میتواند در
داخل سازمان ايجاد شود يا از بيرون سازمان خريداري شود و براي سازمان جديد باشد .طبق تعريف
مركز يادگيري گروهی شركت فورد ،9نوآوري استفاده از توانايیهاي طبيعیِ خلق كردن راههاي جديد
و بهتر لذت بردن از زندگی و كاركردن با يکديگر است .همچنين كويين 2نوآوري را اولين تبديل يک
ايده به عمل در يک فرهنگ تعريف میكند.
كيم و نلسون 3نوآوري علمی را به معناي ايجاد ،ارزيابی ،مبادله و بهكارگيري طرحها و ايدههاي
جديد بهمنظور رقابت و برتري بنگاههاي اقتصادي در راستاي شکوفايی و توسعه اقتصادي تعريف
كردهاند كه به فرايندهاي كسب دانش علمی جديد از طريق فعاليتهاي تحقيق و توسعه ،فرايندهاي
كسب و ايجاد دانش جديد براي منافع اقتصادي و اجتماعی نوآوري علمی در فرايندهاي توليد ،توزيع
و كاربرد دانش و نظام نوآوري علمی اشاره دارد.

1. Ford Team Learning Center
2. Quinn
3. kim & nelson
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کیفیت .از مهمترين فاكتورهايی كه براي هر محصولی ذكر میشود ،كيفيت آن است .در يک بازار
رقابتی ،تقاضا براي كيفيت ،بهعنوان مهمترين عامل بقاي شركتها ،در بازارهاي در حال گسترش
جهانی است [ .]32طبق تعريف سازمان جهانی استاندارد  ،9ISOكيفيت ،تمامی ويژگیهاي يک
محصول كه در توانايی آن براي برآورده كردندن نيازهاي تصريحشده يا تلويحی مؤثر است .همچنين
كيفيت از ديدگاه فيگنباوم 2عبارت است از توانايی يک محصول در برآوردن هدف موردنظر كه با
حداقل هزينه ممکن توليدشده باشد.
كيفيت در صنعت و خدمات امري ضروري براي ادامه حيات و بقاي سازمان بوده و در سنجش
سالمت جامعه و مردم استفاده از شاخص كيفيت زندگی امري رايج شده است .امروزه كيفيت،
مفهومی گسترده است كه تمام بخشهاي سازمان بايد به آن متعهد باشند و هدف آن افزايش كارايی
كل مجموعه است .از ديد دمينگ ،كيفيت مفهومی گسترده است كه تمام بخشهاي سازمان به آن
متعهد هستند و هدف آن افزايش كارايی كل مجموعه است .بهعبارتديگر ،كيفيت ،برآورده كردن نياز
امروز و فرداي مشتري است .دمينگ كيفيت را مسئوليت مديريت ارشد دانسته و اعتقاد داشت مديران
ارشد و مسئوالن سازمانهاي توليدي و خدماتی میبايد مباحث كيفيت را آموزش ببينند تا بتوانند در
جهت تغيير روش توليد و يا ارائه خدمات تصميمی راهبردي و مهم اتخاذ نمايند .از ديد دمينگ بهبود
كيفيت بايد يک فعاليت مستمر قلمداد شود و چيزي نيست كه بتوان بهطور مقطعی بدان نگاه كرد .او
در همين راستا مدل معروف خود ،تحت عنوان چرخه دمينگ بهعنوان مبنايی براي بهبود مستمر
كيفيت ارائه نمود.
پیشینه تحقیق .طی سالها كه از اجراي  TQMدر سازمانها سپري شده است ،ادبيات ،مرزها،
كاركردها و ابزار آن نيز توسعه داده شده است كه نتيجه آن ،شکل دادن به استنباطهاي جديدي از
نقش و تأثير  TQMدر سازمانهاست .بررسیهايی مانند مطالعه داليل شکست  TQMدر سازمانها
[ ،]41تأثير تركيب  TQMو سامانههاي ديگر مانند  TQM ،]54[ JITو مهندسی فرايند كسبوكار
[ ،]31رابطه  TQMو ساير انواع كسبوكار [ ]42و تأثير  TQMبر جنبههاي مختلف عملکرد
كسبوكار از قبيل بهرهوري كارگران ،دورههاي زمانی ،نرخ نقص و مزيت رقابتی [ ،]33به ارتباط
 TQMبا ساير كاركردها و عوامل و سامانهها پرداختهاند.
1. International Organization for Standardization
2. Feigenbaum
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در سال  2663بررسیهاي كايناک 9نشان داد كه شاخصهاي عملکرد كيفی با  TQMمرتبط
است و كاركردهاي  TQMبه ارتقاء عملکرد كيفی كمک مینمايند .شاخصهاي عملکرد كيفی در
ارتباط با محصول باكيفيت ،بهرهوري ،هزينه ضايعات و دوبارهكاري ،تحويل بهموقع مواد خريداريشده
و تحويل بهموقع محصوالت نهايی به مشتريان است [.]42
مطالعات تجربی زهير و صادق اوكلو )2696( ،2نشان میدهد كه مديريت فرايند (كه از
كاركردهاي اساسی  TQMاست) بهطور مستقيم و مثبت بر كيفيت محصول تأثير میگذارد.
بررسیهاي پراجوگو و سوحال )2663( 3بر پيوند عميق كاركردهاي  TQMو عملکرد كيفی تأكيد
نمودند .در ادامه ،تحقيقات پراجوگو و براون )2664( 4به وجود رابطۀ قوي و مثبت ميان فعاليتهاي
 TQMو عملکرد كيفی اشاره میكنند.
تحقيقات طرفداران ارتباط ميان اجراي روش  TQMو عملکرد مالی ،بر هزينههاي مرتبط
باكيفيت پايين و هزينههاي كار مجدد ،تأكيد دارند .آنان  TQMباعث بهبود كيفيت و كاهش هزينهها
و در نتيجه ،اثر مثبت بر معيارهاي عملکرد مالی است .تحقيقات روست 5و همکاران (،)9114
جاورسکی و كوهلی ،)9113( ،0اسالتر و نارور ،)9115( 2استرمن 2و همکاران ( )9112بيانگر اين امر
هستند كه افزايش كيفيت محصول ،نرخ حفظ مشتريان فعلی را افزايش داده و سبب جذب مشتريان
جديد و درنتيجه منجر به بهبود سهم بازار و افزايش درآمد ،میشود.
در پژوهشی كه تانینن ،پومالينن و سندستروم )2696( 1با عنوان "قدرت مديريت كيفيت جامع:
تجزيهوتحليل و اثرات آن بر سودآوري ،بهرهوري و رضايت مشتري" انجام دادند نتايج نشان داد كه
مديريت كيفيت جامع ،تأثير معناداري بر سودآوري و رضايت مشتريان دارد.
روست و همکاران ( )9114گزارش میدهند كه مطالعات و بررسیها با استفاده از پايگاه دادههاي
موسسه برنامهريزي راهبردي پيمز 96مربوط به  3666واحد كسبوكار ،ارتباطی مثبت ميان بازگشت
سرمايهگذاري و سطح كيفيت گزارششده و رشد سهم بازار يافتند.
1. Kaynak
2. Sadıkoğlu & Zehir
3. Prajoga and Sohal
4. Prajogo and Brown
5. Rust
6. Jaworski & Kohli
7. Slater & Narver
8. Sterman
9. Tanninen & Puumalainen & Sandström
10. Proﬁt Impact of Marketing Strategy
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هندريکس و سينگال )9112( 9تأثير پيادهسازي مديريت كيفيت جامع در عملکرد شركتها را طی
يک دوره  96ساله مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند كه شركتهاي برنده جايزه كيفيت،
شركتهايی برتر از نظر عملکرد و رشد فروش بودند .به عالوه آنها دريافتند كه اين شركتها
همچنين در كنترل هزينهها موفقتر عمل كردهاند .آنها  314شركت را طی يک برنامه  96ساله مورد
بررسی قرار دادند .در جريان اين بررسیها ،آنها شواهد زيادي مبنی بر اينکه مديريت كيفيت جامع،
اثري مثبت بر عملکرد مالی شركتها دارد ،ارائه میدهند.
ايستون و ژارول )9112( 2در بررسیهاي خود 962 ،شركت را طی دوره  5ساله بعد از برنده شدن
جايزه كيفيت را مورد بررسی قرار دادند .آنها شركتها را از حيث تأثير مديريت كيفيت جامع بر
عملکرد مالی ،به دو گروه تقسيم كردند :گروهی با سامانههاي مديريت كيفيت جامع پيشرفتهتر و
گروهی با سامانههاي مديريت كيفيت جامع كمتر پيشرفته .آنها دريافتند كه عملکرد مالی براي
شركتهايی كه مديريت كيفيت جامع را اعمال كردند بهبود پيدا كرده و اين بهبود براي شركتهاي
داراي سامانههاي مديريت كيفيت جامع پيشرفتهتر ،بيشتر بود.
بررسیها و تحقيقات ماهش ( ،)9113دين و ايوانز ( ،)9114كانجی ( ،)9110تانگ ( )9112و رافع
( 3)9111از وجود رابطۀ مثبت ميان  TQMو نوآوري حمايت كرده و بيان میكنند كه شركتهايی كه
فلسفه  TQMرا در نظام و فرهنگ خود حاكم ساختهاند ،محيط مناسبی براي نوآوري فراهم میكنند،
زيرا اصول  TQMهمگی با نوآوري سازگاري دارند.
فلين )9114( 4در گزارشی كه در رابطه با مديريت كيفيت و سرعت نوآوري محصول ارائه داد،
نشان میدهد كه تفاوت معناداري ميان ميزان سرعت نوآوري محصوالت (سريع ،متوسط و كند) بر
اساس عناصر  TQMمانند مديريت ارشد ،مديريت كيفيت ،بازخورد ،نظافت و سازمان و طراحی
ويژگیهاي محصول وجود دارد.
5
يافتههاي گوستافسون و هانت ( )9115نشان میدهد كه عناصر مشتري ،مديريت ،تعيين
معيارها ،ثبات هدف ،دادهها و اطالعات ،ديدگاه كيفيتی ،طرز فکر كاركنان ،ديدگاه فرايندي و بهبود
مستمر كه همگی از عناصر  TQMهستند ،براي ايجاد زمينه مناسب و پرورش نوآوري ،حياتی
هستند.
1. Hendricks and Singhal
2. Easton and Jarrell
3. Mahesh, Dean and Evans, Kanji, Tang, Roffe
4. Flynn
5. Gustafson and Hundt
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مدل مفهومی و سؤاالت تحقیق .مدل مفهومی تحقيق حاضر ،بر اساس مطالب ذكرشده در مورد
روابط ميان متغيرهاي مورد نظر و مدلهاي ارائه شده در تحقيقات كنت و همکاران ( ،)2664زاكوان و
همکاران ( ،)2662آرش شاهين ( ،)2699آراواتی و همکاران ( )2699و محمد الوان ( )2692پيشنهاد
شده است.

شکل  .9مدل مفهومی تحقيق

با توجه به مطالعات صورت گرفته و بررسی تحقيقات پيشين و عطف به مطالب گفته شده ،در اين
تحقيق ،دو سؤال مطرح شده است.
سؤال  :9مديريت كيفيت جامع تا چه ميزان بر رفتار مشتري تأثير دارد؟
سؤال  :2مديريت كيفيت جامع تا چه اندازه از مسير نشانههاي توليد ،مالی ،نوآوري و كيفيت ،بر رفتار
مشتري تأثير دارد؟
 .3روششناسی تحقیق

تحقيق حاضر از نظر هدف ،يک تحقيق كاربردي است .اين پژوهش تالش دارد تا ضمن بررسی
روابط ميان متغيرها ،ميزان اثرگذاري آنها بر يکديگر را برآورد مینمايد؛ زيرا هدف از آن ،بهكارگيري
دانش علمی ،در زمينههاي كاربردي است .اين پژوهش از طريق نظرات خبرگان و اساتيد دانشگاهی و
طراحی و توزيع پرسشنامه در ميان كارشناسان ،به ارزيابی نتايج حاصل از تأثير متغيرها بر يکديگر
پرداخته و براي تجزيهوتحليل دادهها و تأييد فرضيهها ،از روشهاي آمار توصيفی (جداول توزيع
فراوانی ،درصدها ،نمودارها جهت بررسی جمعيتشناختی پرسشنامه) و استنباطی استفاده شده است.

تحلیل راهبردی کارکردهای مدیریت کیفیت جامع و رفتار مشتری

413

روش آماري استنباطی مورد استفاده در اين تحقيق ،تحليل مسير و تکنيک معادالت ساختاري و
تحليل مسير است كه با استفاده از نرمافزار  AMOSصورت گرفته است .تحليل مسير ،9تکنيکی براي
بررسی ارتباط و وابستگی ميان متغيرها است .مدل معادالت ساختاري 2يک ساختار علی خاص ميان
مجموعهاي از سازههاي غيرقابل مشاهده است .يک مدل معادالت ساختاري از دو مؤلفه تشکيل شده
است :يک مدل ساختاري كه ساختار علی ميان متغيرهاي پنهان را مشخص میكند و يک مدل
اندازهگيري كه روابطی ميان متغيرهاي پنهان و متغيرهاي مشاهده شده را تعريف میكند [.]93
 .4تحلیل یافتهها

اعتبار (روايی) 3محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد فن و صاحبنظران در مورد موضوع تحقيق،
تأييد شده است .همچنين بهمنظور تعيين پايايی( 4ضريب اعتماد) آزمودنی ،از آلفاي كرونباخ 5استفاده
شد كه ميزان  6/152محاسبه شد كه نشاندهنده آن است كه پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق
از قابليت اعتماد و پايايی مناسبی برخوردار است.
نتایج ارزیابی تناسب مدل .بهطوركلی در معادالت ساختاري و تحليل مسير ،هيچيک از
شاخصهاي بهدستآمده براي مدل ،بهتنهايی دليل برازندگی يا عدم برازندگی آن نيستند ،بلکه
شاخصها را بايد در كنار يکديگر و باهم تفسير كرد .جدول  9بيانگر مهمترين شاخصهاي برازش
بوده و نشان میدهد كه الگوي مفهومی پژوهش جهت تبيين و برازش ،از وضعيت مناسبی برخوردار
است [.]93

1. Path Analysis
2. Structural Equation Model
3. Validity
4. Reliability
5. Chonbachs Alpha
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جدول  .9شاخصهاي برازش مدل مفهومی
نام شاخص
𝜒2
𝑓𝑑

)كاي دو بر درجه ي آزادي(

حد مجاز

مقدار بهدستآمده

كمتر از 3

2/35

( GFI9نيکويی برازش)

بين  6.5تا 6/9

6/10

( RMSEA2ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد)

كمتر از 6/62

6/624

( CFI3شاخص برازش مقايسهاي – تعديليافته)

باالتر از 6/1

6/12

از ميان شاخصهاي متعدد تعيين برازندگی يک مدل معادالت ساختاري ،شاخصهاي
 GFI ،RMSEAو  CFIاز بهترين و معروفترينشان بوده و میتوانند در حد كفايت ،برازندگی يک
مدل معادله ساختاري را تعيين كنند [.]92
 RMSEAتفاوت ميان مقدار پيشبينیشده توسط مدل با مقدار واقعی است و ابزار خوبی براي
مقايسه خطاهاي پيشبينی ،توسط يک مجموعه داده است .ميزان  RMSEAكمتر از  6/62بيان
میكند كه اين مدل برازش قابل قبولی با دادههاي دنياي واقعی دارد [ .]44اين مقدار در مدل اين
تحقيق 6/624 ،است.
همچنين شاخص  CFIكه بهعنوان شاخص برازش مقايسهاي بنتلر نيز ناميده میشود ،برازش
مدل موجود را با مدل صفري مقايسه میكند كه در آن فرض شده است متغيرهاي پنهان با يکديگر
نا همبستهاند (مدل مستقل) .مقدار  CFIنزديک به  9برازش بسيار خوب را نشان میدهد كه در اين
تحقيق ،اين ميزان  6/12است.
شاخص  GFIمقدار نسبی واريانسها و كوواريانسها را به گونه مشترک از طريق مدل ارزيابی
میكند .دامنه تغييرات  GFIبين صفر و يک است .مقدار مناسب  GFIبايد برابر يا بزرگتر از 6/16
باشد كه در مدل تحقيق حاضر ،برابر با  6/10است.
با توجه به مقادير شاخصهاي فوق كه در جدول  9ذكرشده ،مدل مطرحشده در اين تحقيق،
داراي برازندگی الزم بوده و كليت آن مورد تأييد است.

)1. Goodness of Fit Index (GFI
)2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)3. Comparative Fit Index (CFI
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شکل  .2تخمين مدل ساختاري پژوهش – مدل با ضرايب استاندارد

تحلیل مسیر .نتايج ارزيابی مدل ساختاري و تحليل مسير پژوهش ،در جدول  2گزارش شده است:
جدول  .2نتايج حاصل از ارزيابی تحليل مسير
عدد معناداری

مسیر

()t-value

از متغیر

به متغیر

مديريت كيفيت
جامعكيفيت
مديريت
جامعيفيت
مديريت ك
جامعكيفيت
مديريت
كيفيت
جامع
مالی
توليد
نوآوري

مقایسه با  5/50معادل با
سطح اطمینان 1/69

ضریب مسیر ()β

كيفيت

93/212

بزرگتر از 9/10

6/22

مالی

93/595

بزرگتر از 9/10

6/22

توليد
نوآوري
مشتري
مشتري
مشتري
مشتري

93/356
93/296
1/242
-9/129
9/119
2/120

بزرگتر از 9/10
بزرگتر از 9/10
بزرگتر از 9/10
بزرگتر از 9/10
بزرگتر از 9/10
بزرگتر از 9/10

6/22
6/22
6/53
6/9
6/99
6/42
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يافتههاي اين تحقيق نشان میدهد كه مديريت كيفيت جامع با  6/24بيشترين تأثير را بهطور
مستقيم بر مشتري دارد .پسازآن نشانههاي كيفيت با  6/53و نوآوري با  6/42به ترتيب بيشترين
تأثير را بر مشتري میگذارند .همچنين نشانههاي مالی با  6/96و توليد با  6/99كمترين اثرگذاري را
بر مشتري دارند .همچنين مجموع ضرايب غيرمستقيم براي هر يک از مسيرها ،در جدول  3ذكر شده
است.
جدول  .3مجموع ضرايب غيرمستقيم مسيرها
میسر

مجموع ضرایب غیرمستقیم مسیر

مديريت كيفيت جامع ،مشتري
مديريت كيفيت جامع ،كيفيت ،مشتري
مديريت كيفيت جامع ،مالی ،مشتري
مديريت كيفيت جامع ،توليد ،مشتري
مديريت كيفيت جامع ،نوآوري ،مشتري

6/24
6/493
6/622
6/625
6/324

همانطور كه در جدول فوق مشاهده میشود ،تأثير مستقيم مديريت كيفيت جامع بر مشتري ،به
ميزان  6/24است .پس از آن ،مسير مديريت كيفيت جامع ،متغير ميانجی كيفيت ،مشتري با  6/49و
مسير مديريت كيفيت جامع ،متغير ميانجی نوآوري ،مشتري با  ،6/32مسير مديريت كيفيت جامع،
متغير ميانجی مالی ،مشتري با  6/62و مسير مديريت كيفيت جامع ،متغير ميانجی توليد ،مشتري با
 6/62تأثير معناداري بر مشتري دارند.
پاسخ به سؤاالت تحقیق و بررسی نتایج .پس از بررسی فرضيات و نتيجه آنها ،با توجه به
مباحث ارائه شده ،درباره سؤاالت پژوهش ،میتوان اظهارنظر كرد.
سؤال اول .مديريت كيفيت جامع تا چه ميزان بر رفتار مشتري تأثير دارد؟
با توجه به يافتههاي اين پژوهش ،آماره  tمحاسبه شده از مقدار بحرانی آن بيشتر است ،لذا تأييد
میشود كه مديريت كيفيت جامع ،تأثير مثبت و معناداري ( )6/24بر رفتار مشتري دارد .يافتههاي اين
تحقيق ،نتايج اكثر تحقيقات پيشين را مبنی بر اينکه مديريت كيفيت جامع ،فلسفهاي مبتنی بر كيفيت
و مشتري است ،لذا كليه اجزاي آن ،تأثير بااليی بر مشتري و رفتار و كسب رضايت او خواهند داشت،
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تأييد میكند .نتايج اين پژوهش ضمن تأييد نتايج تحقيقات محققان و صاحبنظران مختلف ازجمله
ساراف 9و همکاران ( ،)9121كايناک ،)2663( 2رائو و همکاران ( ،)2664صالحدين ( )2661و بيرد و
همکاران ( )2699كه ازجمله مهمترين اهداف بهكارگيري فلسفه  TQMدر سازمانهاي مختلف را
تالش در جهت كسب رضايت مشتريان ،عنوان كردهاند ،بيان میدارد كه اجراي  TQMبا اثرگذاري
بر كيفيت و نوآوري در محصول ،تأثير مثبت و بااليی بر مشتري و كسب رضايتمندي او داشته است.
سؤال دوم .مديريت كيفيت جامع تا چه اندازه از مسير نشانههاي توليد ،مالی ،نوآوري و كيفيت ،بر
رفتار مشتري تأثير دارد؟
طبق يافتههاي اين پژوهش ،ميزان اثرگذاري نشانه توليد بر مشتري ،معادل  6/99است كه با
توجه به بيشتر بودن آماره  tاز مقدار بحرانی ،بيانگر تأثير مستقيم و معنادار آن است .همچنين تأثير
مديريت كيفيت جامع بر رفتار (عملکرد) مشتري از مسير نشانه توليد ،معادل  6/62حاصل شده است
كه با توجه به بيشتر بودن آماره  tاز مقدار بحرانی آن ،بيانگر تأثير مستقيم و معنادار  TQMبر مشتري
از مسير است .همچنين يافتهها نشان میدهد كه تأثير نشانه مالی بر مشتري ،بهطور مستقيم معادل
 6/96و تأثير مديريت كيفيت جامع بر رفتار مشتري از مسير نشانه مالی ،معادل  6/62حاصل شده
است .طبق اين يافتهها ،دو نشانه توليد و مالی به ترتيب با  6/99و  ،6/96بهصورت مستقيم و مثبتی
بر رضايت مشتري اثرگذارند.
همچنين يافتههاي پژوهش بيانگر تأثير مستقيم و مثبت نوآوري بر مشتري است كه معادل 6/42
است و نيز اثرگذاري مديريت كيفيت جامع بر مشتري از مسير نوآوري ،معادل  6/32شده كه بيانگر
تأثير باالي اين نشانه در جلب رضايت مشتري دارد .از آنجاكه كاركردهاي  ،TQMفرهنگ ابداع و
نوآوري در سازمان را تشويق كرده و زمينههاي بروز خالقيت فراهم میكنند و از سوي ديگر TQM
به سليقه و خواستهاي آينده مشتريان اهميت میدهد و به دنبال ارائه محصوالت جديد با كاربردهاي
متنوع ،است ،لذا اجراي  TQMدر نظام و فرهنگ سازمانها ،محيط مناسبی براي نوآوري فراهم
میكند [.]21
نتايج اين پژوهش مبنی بر تأثيرگذاري مثبت و باالي  TQMبر مشتري از مسير نوآوري ،ضمن
تأييد يافتههاي ساير پژوهشگران ،بيانگر اهميت نوآوري در سازمان و حمايت TQMاز اين امر است.
از آنجاكه تأكيد  TQMبر تمركز بر مشتري و انتظارات و اهميت رضايتمندي آنهاست ،لذا بديهی
1. Saraph
2. Kaynak
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است كه تأمينكنندگان عالوه بر پاسخگويی به نيازهاي اساسی و انتظارات مشتريان ،بايد داراي
خالقيت بوده و به انتظارات و نيازهاي آتی مشتريان توجه داشته باشند .اصل مشتريمداري ،سازمان
را به جستجوي پيوسته براي شناسايی نيازها و انتظارات جديد مشتري تشويق میكند و در نتيجه
منجر به نوآوري در زمينه معرفی محصوالت جديد و توسعه محصوالت ،بهعنوان يک انطباق مستمر،
جهت پاسخگويی به نيازهاي در حال تغيير بازار میشود.
طبق يافتهها ،نشانه كيفيت بهطور مستقيم ،معادل  6/53بر رضايتمندي مشتري اثرگذار است و
تأثير مديريت كيفيت جامع بر مشتري از مسير كيفيت ،معادل  6/49است .مديريت كيفيت جامع،
نشانه كيفيت و رضايت مشتري را میتوان به مانند حلقهاي در نظر گرفت كه بهطور مستمر و مداوم با
يکديگر در تماس بوده و به صور متقابل بر هم اثرگذارند .بهطوريكه از مهمترين اثرات رضايت
مشتري ،پايهگذاري خطمشی كيفيت در سازمانهاست [.]94
نتايج اين تحقيق عالوه بر تأكيد بر نقش اساسی و تأثير باالي كيفيت (هم بهصورت مستقل و
هم بهصورت ميانجی ميان  TQMو رضايت مشتري) بر رضايتمندي مشتري ،يافتههاي ساير
محققان ،مبنی بر تأثير مستقيم و مثبت كيفيت بر رضايت مشتري را تأييد مینمايد.
نکته مهم در مورد اثرات نشانههاي مورد بررسی قرار گرفته در اين پژوهش ،اين است كه مانند
اجزاي يک سيستم ،تأثير همه آنها در كنار يکديگر ،بهمراتب بيشتر از تأثير تکتک آنهاست .لذا
گرچه در اين بررسی ،تأثير برخی از نشانهها به نظر اندک میرسد ،اما اين تأثيرگذاري در كنار ساير
نشانهها ،عوامل و عملکردها ،بيانگر تأثيرگذاري باالي  TQMبر مشتري میباشند.
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