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 -1مقدمه
در دنیای کسب و کار افزایش رقابت جهانی و افزایش تقاضاهای مشتریان سبب شده است که سازمانها به دنبال
بهبود مستمر ،افزایش انعطاف پذیری و افزایش کیفیت باشند ) .(Hietschold et al., 2014کیفیت در حال حاضر به
کلید کسب مزیت رقابتی تبدیل شده است ( .)Tan, 2002هر چند کلمه کیفیت دیر زمانی است که وجود دارد اما
تأکید بر این مفهوم در جنبههای مختلف زندگی ،در چند دهه گذشته افزایش یافته است (.)Kumar et al., 2009
کیفیت از مشتری شروع میشود و هرگونه توجه به کاال یا خدمت ،بدون توجه به نظر مشتری ،الزاماً کیفیت را به
دنبال ندارد لذا معموالً کیفیت را بر اساس تطابق پذیری محصول با ویژگیهای مد نظر مشتری ،و یا میزانی که
محصول میتواند انتظارات قبلی مشتری را برآورده سازد ،تعریف میکنند ( .)Johnson & Nilsson, 2003کیفیت باالتر
باعث کاهش هزینهها و افزایش بهره وری و به دنبال آن افزایش سهم بازار بیشتر و سطح رقابتی بهتر سازمانها می-
گردد ( .)Evans & Lindsay, 2002مدیریت به شیوه کهنه ،دیگر قادر به هدایت و رهبری سازمانها نیست .این
موضوعی است که طی دو دهه اخیر کامال شناخته شده است و فناوری جدید تحت عنوان "مدیریت کیفیت" در
مقابل "مدیریت کالسیک" با اصول کهنه آن عرضه شده است .تنها راه برای تداوم حضور در دنیای آینده تغییر
شیوههای کهنه مدیریت به مدیریت کیفیت است (فلمینگ .)1379 ،مدیریت کیفیت سودمند ،منبع رقابت است و
هدف از این رویکرد فراهم کردن کاالها یا خدمات برای مشتری در یک سطح رضایت بخش است و هنگامی که
رضایت مشت ری در شرکت نهادینه شود ،سود عملیات کسب و کار در این است که چگونه محصوالت را با کیفیت
درست و تحویل در زمان درست و برای مکان درست ،فراهم آورد ( .)Ketchen, 2007مدیریت کیفیت جامع (،)TQM
تالشی است برای بهبود مستمر فرایندها ،تولیدات و خدمات سازمانی در جهت تامین نیازهای مشتری یا ارباب رجوع،
تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح بهینه انجام کار در رابطه با شرایط متغیر محیطی ،درواقع مدیریت کیفیت
جامع ،یک سیستم مدیریت با مجموعهای از اصول عملیاتی است که پایه و اساس بهبود تدریجی و پیوسته سازمان
بوده و در راستای اجرای آن تمام اعضای سیستم درگیر شده و تالش میکنند .هدف از اجرای این سیستم جلب
رضایت مشتری ،چه در حال حاضر و چه در آینده است ( .)Lameei, 2003این سیستم با تمرکز بر سه اصل اساسی
مشتری مداری ،مشارکت و بهبود مستمر ،متمایز از سایر نظامهای مدیریتی است .در اصل مشتری مداری ،کیفیت به
معنای رضایت مصرف کننده میباشد  .طبق اصل مشارکت ،تحقق کیفیت مستلزم همکاری و تالش تمام افراد و
واحدهای ذی نفع است ،مطابق اصل بهبود مستمر نیز افزایش کیفیت ،مستلزم پذیرش تغییرات و بهبود دائمی در
فرایندها جهت جلوگیری از بروز اختالف و خطاهاست (مظفری و سجادی نیا .)1395 ،برای اجرا مفاهیم مدیریت
کیفیت جامع در سازمان به یک روش سیستمی و چارچوبی مناسب که ضمن پیاده سازی شاخصها و عوامل بحرانی
موفقیت مدیریت کیفیت جامع ،قدرت سنجش و ارزیابی این عوامل را نیز داشته باشد نیاز است .بنابراین در مرحله
نخست باید عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت جامع شناسایی شوند و در گام بعد با استفاده از چارچوب و مدل
مناسب در سازمان پیاده سازی و ارزیابی شوند .بررسی و مرور مقاالت نشان میدهد که اکثر سازمانهایی که در
اجرای کیفیت موفق بودهاند ،از ویژگیهای رهبری متعهد ،نیروی انسانی فعال ،توانمند و متمرکز بر مشتری ،عملیات
مبتنی بر فرایندها و فرهنگ سازمانی مبتنی بر تغییر ،آموزش و رشد فردی برخوردار بودند ).(Lin et al, 2004
صاحبنظران ،مؤلفههای متعددی را برای مدیریت کیفیت جامع نام بردهاند؛ هانگ و همکارانش حمایت مدیریت
ارشد ،مشارکت کارکنان ،بهبود مستمر و تمرکز بر مشتری را اصلیترین مؤلفهها میدانند .در حالی که وانگ رضایت
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کارکنان ،آموزش و مدیریت فرآیند را هم به این مجموعه اضافه میکند .به طورکلی مؤلفههای تعیین کننده عملکرد
در مدیریت کیفیت جامع بر اساس نظر برخی از محققان به دو دسته متمایز تقسیم میشوند :نرم و سخت
) (lewis et al, 2006; Dow et al,1999; Powel, 1998; fotopoulos & Psomas, 2010راکش کومار مطرح میکند که
تمرکز بُعد سخت بر کارکنان تولید ،فرایند و تکنیکهای آماری است ،درحالی که بعد نرم بر فرهنگ مشتری گرایی
بین نیروهای کار تأکید میکند .بسیاری از محققان اتفاق نظر دارند که مؤثرترین مؤلفهها در اجرای موفق این سیستم
همان جنبههای نرم میباشند و بنا بر شواهد تجربی ،ناکامیها در پیاده سازی موفق این نظام ،از عدم توجه کافی به
ابعاد نرم ناشی میشود ) .(Jimenz & Costa, 2009ابعاد نرم مدیریت کیفیت جامع نقش مهمی در کسب نتایج بهتر از
استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع دارند .همچنین شواهد کافی به منظور تصدیق اینکه منابع انسانی نقش مهمی در
بُعد نرم این نظام دارند ،وجود دارد (سینا و جاویدطاهری .)1397 ،با توجه به بررسیهای صورت گرفته و تحقیقات
کتابخانه ای ،عوامل تأثیرگذار بر مدیریت کیفیت جامع به شرح جدول  1میباشد.
جدول .1عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت جامع
عامل
تعهد مدیریت ارشد و رهبری
مدیریت منابع انسانی
آموزش و یادگیری

منابع
Bhat & Rajashekhar (2009); Jun et al. (2004); Venkatraman (2007); Mosadegh Rad
)(2005
& Tamimi & Sebastianelli (1998); Amar & Zain (2002); Jun et al. (2004); Bhat
)Rajashekhar (2009
;)Tamimi & Sebastianelli (1998); Bhat & Rajashekhar (2009); Jun et al. (2004

تمرکز بر مشتری و رضایت مشتری
مدیریت تأمین کنندگان
فرهنگ و ارتباطات
مدیریت فرآیند
اطالعات و ارزیابی
برنامه ریزی کیفیت استراتژی
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 -2پیشینه پژوهش
ترنگ و دو ( ،)2020در پژوهش خود تحت عنوان " ،عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی مدیریت کیفیت جامع
در صنایع پشتیبان ویتنامی براساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ( ")AHPنشان دادند که تعهد مدیریت
مهمترین عامل بود؛ در میان معیارهای فرعی ،حمایت و مسئولیت مدیریت ارشد از همه مهمتر بود .این مطالعه
همچنین ترتیب رتبه عوامل کلیدی موفقیت  TQMرا شناسایی کرد .دوابشه و همکاران ( ،)2019در مطالعهای تحت
عنوان «رابطه مثلثی بین  ،TQMبرتری سازمانی و عملکرد سازمانی» به این نتیجه رسیدند که عملکردهای  TQMبا
عملکرد سازمانی و عملکرد سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه معنی داری داشتند .عالوه بر این TQM ،تأثیر مثبت و
معناداری در تعالی سازمانی داشت .سرانجام ،تعالی سازمانی همچنین رابطه بین  TQMو عملکرد سازمانی را واسطه
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قرار داد .کومار و شرما ( ،)2018در پژوهشی با عنوان «سبکهای رهبری و ارتباط آنها با تمرکز بر کیفیت برای
شرکتهای هندی :یک تحقیق تجربی» به این نتیجه رسیدند که شش مورد از  9فرضیه با تمرکز  TQMرابطه
معنیدار و مثبت دارند .یک فرضیه جزئی است در حالی که دو فرضیه دیگر با تمرکز  TQMارتباط ندارند .همچنین
مشخص شده است که سبک های رهبری بیشتر متمایل به بهبود مستمر هستند و به عنوان شیوههای  TQMغالب
درک میشوند تا نوآوری .ملکی و همکاران ( ،)1399در مطالعهای تحت عنوان «شناسایی و رتبه بندی عوامل
مدیریت منابع انسانی مؤثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون  DEMATELو ( COPRASمطالعه موردی:
شرکت الستیک پارس)» به این نتیجه رسیدند که وجود چشم انداز مناسب تأثیرگذارترین عامل روی شاخصهای
دیگر است و شاخص امنیت شغلی بیشترین تعامل را با معیارهای دیگر دارد .فیلی و همکاران ( ،)1398در پژوهش
خود تحت عنوان " ،شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمتل فازی و
تحلیل شبکه ای فازی" نتایج نشان داد که در محیط تولیدی ،عوامل تعهد مدیریت ارشد و رهبری ،مدیریت منابع
انسانی و در نهایت آموزش و یادگیری بیشترین و عوامل مدیریت تأمین کننده و الگوبرداری کمترین اثر را در موفقیت
داشتند .به طور کلی ،عوامل نرم مدیریتی نسبت به عوامل نرم ارتباطی و سخت تأثیر بیشتری بر موفقیت مدیریت
کیفیت جامع داشتند.
 -3روششناسی تحقیق
این پژوهش از منظر هدف ،کاربردی و از بعد ماهیت و روش ،توصیفی و از این نظر که به دنبال الگو سازی ذهن
خبرگان میباشد ،از نوع تصمیمگیری چند شاخصه و از حیث زمانی از نوع تحقیقات مقطعی به شمار میآید .گروه
خبرگان با توجه به هدف تحقیق متشکل از  8نفر از مدیران شرکت توزیع برق استان فارس است که به صورت
هدفمند از بخشهای مختلف و بر اساس نظر مدیریت عالی سازمان انتخاب گردیدند .شیوه گردآوری داده در این
پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته بود که به صورت حضوری بین خبرگان توزیع شد .با هدف تعیین وزن شاخصها
برای رتبهبندی عوامل و تعیین نوع و شدت ارتباطات میان آنها و همچنین اهمیت هر یک از شاخصها از تکنیک
 DANPاستفاده شده است .در این روش نتایج بر اساس مفهوم پایه  ANPاز ماتریس ارتباط کامل  TCو  TDکه به
وسیله دیمتل محاسبه میشوند ،به دست میآید .بنابراین ،تکنیک دیمتل جهت ساختن مدل ساختار شبکه برای هر
معیار و بعد و نیز جهت بهبود روند نرمال سازی  ANPسنتی مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Chiu et al., 2013این
تکنیک درخصوص مسائل دنیای واقعی در مقایسه با روشهای سنتی بسیار مناسب بوده و وابستگی میان معیارها را
در نظر میگیرد و در نهایت دیمتل با روش  ANPجهت تشکیل  DANPجهت تعیین اوزان مؤثر هر بعد و معیار
ترکیب میگردد .سپس برای ایجاد سناریوهای مرتبط با پژوهش با توجه به بهبود هر یک از متغیرها ،از روش پویا
شناسی سیستمها (سیستم داینامیک) ،استفاده گردید .وزنهای خروجی روش  ،DANPمقدار آرمانی هر یک از
متغیرهای در روش پویایی شناسی سیستمها میباشد .مقادیر ابتدایی متغیرها بر اساس پرسشنامهای جداگانه از
خبرگان اخذ شد .سیستم داینامیک برای اولـین بـار در دهـه  1950توسط فارستر در دانشگاه  MITابداع شـد .ایـن
روش بر پایه ساختار مدار کنترلی بنا شده اسـت و امکان مطالعه ساختار و رفتار سیستمهای پیچیده اقتصادی،
اجتماعی ،زیستی و فنی را فراهم میکند ( .)Forrester, 1971فارستر در سال  1961مبحث دینامیک صنعتی را بوجود
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آورد .هدف او از طرح این موضوع آن بود که سازمانها و موسسات صنعتی را همانند سیستمهای سایبرنتیک بنگـرد
و از راه شبیهسازی نحوه کارشان را دریابد (قبادی .)1385 ،پویایی سیستم روشی برای مطالعه و مدیریت
سیستم های پیچیده و دارای بازخورد است .رویکرد پویایی سیستم بر این اصل استوار است که بررسی سیستمها به
صورت ایستا به تنهایی تمامی جوانب پدیدهها را در نظر نمیگیرد .نتیجه راه حلهای ساده در مسائل مدیریتی اغلب
کوتاه مدت است ،لذا برای کسب نتایج خوب در سیستمها باید سرمایهگذاری بلند مدت انجام داد ( .)Mun, 2012این
رویکرد تأکید میکند که سیستمها بر اساس تأخیرهای موجود و بازخوردهای سیستمی به وجود میآیند .در این
روش تمامی متغیرها از جوانب مختلف بررسی میشوند .این رویکرد بر این اصل استوار است که نرخ تغییرات کوچک
میتواند در بلند مدت نتایج را دستخوش تغییرات بزرگی نماید (.)Spector et al., 2001
 -1-3مراحل مدل سازی در روش تحلیل پویایی سیستم

مراحل مدلسازی در روش تحلیل پویایی سیستم شامل ،شناخت و تعریف مسئله ،رسم نمودارهای مرجع ،تعریف
متغیرهای عمده مطرح در مسئله ،تعریف ارتباط بین متغیرها ،رسم نمودار علت و معلولی بین متغیرها ،تعریف
مرزهای مدل و ساخت نمودار جریا ن برای مدل ،اجرا و کالیبره کردن مدل و بررسی اعتبار مدل ،تحلیل حساسیت،
تحلیل حدی ،سازگاری بعد متغیرها و غیره است .هر سیستم پویا یک ساختار سلسله مراتبی چهارگانه متشکل از
نمودارهای علی و معلولی ،حلقه های بازخورد ،متغیرهای حالت و متغیرهای نرخ و کمکی دارد .دو ابزاری که برای فهم
بهتر مدلسازی پویایی سیستم مورد استفاده قرار میگیرد ،نمودار علت و معلولی و نمودار جریان  -موجودی است.
نمودارهای علی  -معلولی ابزاری برای ترسیم ارتباطات علی بین مجموعهای از متغیرهای درگیر در داخل یک سیستم
است .یک حلقه علی ابزاری مفهومی بوده و سیستم پویایی که در آن زنجیرهای از روابط علی ،مجموعهای بسته از
روابط را تشکیل داده نهایتاً به متغیر اولیه یا همان علت وصل میشوند را توضیح میدهد .هنگامی که مجموعهای از
متغیرها در یک مسیر متصل بسته به یکدیگر وصل میشوند یک حلقه علی را تشکیل میدهند (.)Sterman, 2000
متغیرهای سطح یا حالت مربوط به عناصری در سیستم هستند که مقدار آنها در جریان یک دوره زمانی شکل می-
گیرد .هر متغیر حالت ،توسط مجموعهای از متغیرهای نرخ تغییر میکند .متغیرهای نرخ ،نشانگر میزان تغییر یک
متغیر در واحد زمان است .متغیرهای کمکی نشانگر ضرایبی هستند که روابط بین متغیرهای دیگر را تعیین میکنند.
معموالً متغیرهای برونزا در سیستم توسط این نوع متغیرها نشان داده میشوند (.)Özogul et al., 2009
 -4یافته ها
بر اساس ماتریس نهایی روش  ،DANPمی توان جدول نهایی دیمتل بین عوامل کلیدی موفقیت ،را به صورت
جدول 2تشکیل داد:
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جدول .2محاسبه شدت و جهت تأثیر مربوط به ابعاد
خوشه

نماد

R

C

R+C

R-C

نوع

حمایت مدیر ارشد

D1

1/2820

1/0922

2/3742

0/1897

علت

آموزش و یادگیری

D2

1/2472

1/1595

2/4067

0/0877

علت

مدیریت منابع انسانی

D3

1/2378

1/0207

2/2586

0/2170

علت

مدیریت ذینفعان

D4

1/0840

1/3202

2/4042

-0/2362

معلول

فرهنگ سازمانی

D5

1/1210

1/1551

2/2762

-0/0341

معلول

بهبود مستمر

D6

1/0882

1/2401

2/3283

-0/1518

معلول

مدیریت اطالعات

D7

1/1342

1/0683

2/2026

0/0659

علت

برنامه ریزی استراتژیک

D8

1/1451

1/2010

2/3462

-0/0559

معلول

ساختار سازمانی

D9

1/0258

1/1082

2/1340

-0/0824

معلول

در جدول باال  Rمیزان اثرگذاری هر عامل کلیدی ،نشان دهنده مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم اعمال
شده توسط آن عامل بر روی سایر عوامل است .بر این اساس عامل حمایت مدیریت ارشد با میزان اثرگذاری 1/28
بیشترین اثرگذاری بر سایر عوامل را دارد .بطور مشابه  Cمیزان اثرپذیری نشان دهنده مجموع تاثیرات مستقیم و غیر
مستقیم اعمال شده بر هر عامل از سایر عوامل است است .همان طور که در جدول قابل مشاهده است عامل مدیریت
ذینفعان ،با میزان اثرپذیری  1/32اثرپذیرترین خوشه شبکه است R+C .هر متغیر نشان دهندهی مجموع میزان
اثرگذاری و اثرپذیری آن عامل به دست آمده است .خوشهی آموزش و یادگیری با میزان  2/4067بیشترین میزان
مربوط را بین عاملهای سیستم دارد .در نهایت اثر شبکه از تفاضل میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر متغیر به دست
آمده و نشان دهندهی نوع متغیر در شبکه می باشد به این ترتیب که اگر اثر شبکه مثبت باشد متغیر مربوطه یک
فاکتور علی شبکه است و اگر اثر شبکه منفی باشد متغیر مربوطه یک متغیر معلولی یا نتیجهای در شبکه است.
شکل 1نقشهی روابط عوامل کلیدی موفقیت مدل مدیریت کیفیت جامع را نشان میدهد.

شکل .1نمودار روابط علی بین عوامل کلیدی مدیریت کیفیت جامع
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نتایج رتبهبندی به تفکیک عوامل کلیدی موفقیت در ادامه میآید .در جدول شماره  3همچنین مقدار کنونی
عوامل کلیدی موفقیت نشان داده شده است.
جدول .3رتبه بندی خوشه های تحقیق
خوشه

وزن

رتبه

مقادیر کنونی

حمایت مدیر ارشد

0/106

7

2/512

آموزش و یادگیری

0/112

4

2/306

مدیریت منابع انسانی

0/098

9

1/977

مدیریت ذینفعان

0/127

1

3/437

فرهنگ سازمانی

0/111

5

3/437

بهبود مستمر

0/120

2

3/006

مدیریت اطالعات

0/103

8

2/365

برنامه ریزی استراتژیک

0/116

3

2/424

ساختار سازمانی

0/107

6

2/343

بر اساس نتایج مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ذینفعان ،بهبود مستمر و برنامهریزی استراتژیک مهم-
ترین عوامل مطالعه هستند و عامل کلیدی مدیریت منابع انسانی کم اهمیتترین عامل میباشد.
 -1-4مدل پویای سیستم

جهت شبیه سازی سناریوهای گوناگون برای ارزیابی تأثیر سیاست گذاریها بر شاخص مدیریت کیفیت جامع،
مدل در نرم افزار ونسیم وارد شد .مدلسازی این قسمت بر اساس خروجی های روش  DANPانجام شده و نشان
دهندهی آن است که هر عامل تحت تأثیر کدام عوامل دیگر قرار دارد .نمودار حالت – جریان مدل به صورت شکل
شماره  ،2تا  10میباشد.

><DES D3
INF D2 D1
><DES D1
>DF D2 D1 <ACH D7

><DES D3
INF D1 D3

><ACH D1

D2 GAP

INF D1 D2

DF D2 D3

INF D2 D3

D2
P D1

DF D1 D3

D2 RATE

DF D1 D2

P D2

D1 GAP

ACH D2
><DES D2

D1
DES D1

DES D2

><ACH D3

D1 RATE

DF D2 D7
><DES D7

ACH D1

><ACH D3

INF D2 D7

><ACH D2

شکل .3مدل پویای آموزش و یادگیری

شکل .2مدل پویای حمایت مدیریت ارشد و رهبری

بر اساس مدل شکل شماره  ،2عامل حمایت مدیریت ارشد و رهبری تحت تأثیر عوامل آموزش و یادگیری و
مدیری ت منابع انسانی قرار دارد و با افزایش این عوامل مدیریت ارشد و رهبری تمایل بیشتری برای حمایت از
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مدیریت کیفیت جامع دارد.
بر اساس مدل شکل شماره  ،3عامل آموزش و یادگیری تحت تأثیر عوامل حمایت مدیریت ارشد و رهبری ،مدیریت
اطالعات و مدیریت منابع انسانی قرار دارد و با افزایش این عوامل آموزش و یادگیری بهبود مییابد.
مقادیر در نمودار حالت جریان عامل اول ( )D1به صورت زیر محاسبه شده است و برای بقیه عوامل نیز فرمول ها به
همین شکل صادق می باشد:
 :DES D1مقدار آرمانی  D1که بر اساس خروجی  DANPمشخص شده است
 :D1 GAPشکاف میزان دسترسی به D1
D1GAP = DES D1- ACH D1
 :ACH D1میزان دسترسی به D1
)ACH D1 = MIN (D1 , DES D1
 :P D1میزان توجه مدیریت به D1

 :INF D1 D3میزان اثر گذاری  D3بر ( D1بر اساس مقدار * Tروش  DANPمحاسبه می گردد)
DF D1 D3= (D1 GAP * INF D3 D1) / DES D3
DF D1 D2 = (D1 GAP * INF D2 D2) / DES D2

حال به بررسی مدل حالت جریان سایر عوامل ها می پردازیم:

INF D4 D1
><DES D7

><DES D1

DF D4 D1

DF D4 D7

DF D3 D1

><ACH D7

INF D4 D7
D4 GAP

><DES D1

><ACH D1

INF D4 D2

><ACH D6

DF D4 D2

P D4
D4

INF D3 D1

DES D4

INF D4 D3

D4 RATE

D3 GAP

><ACH D3
><DES D3

ACH D4

D3

INF D4 D9

D3 RATE
ACH D3

><ACH D9

DF D4 D6

><ACH D1
P D3

DF D4 D9
><DES D6

><DES D2
DF D4 D3

><ACH D8

><DES D5
><ACH D2
><ACH D5
INF D4 D8

INF D4 D6
><DES D9

DF D4 D5

INF D4 D5

DF D4 D8
><DES D8

DES D3

شکل .5مدل پویای مدیریت ذی نفعان

شکل .4مدل پویای مدیریت منابع انسانی

بر اساس مدل شکل شماره  ،4عامل مدیریت منابع انسانی تحت تاثیر عامل حمایت مدیریت ارشد و رهبری،
قرار دارد و با افزایش این عامل مدیریت منابع انسانی ،بهبود مییابد.
بر اساس مدل شکل شماره  ،5عامل مدیریت ذینفعان تحت تأثیر کلیهی عوامل مدل قرار دارد و بهبود آن
وابسته به تمام عوامل دیگر مدل است .این موضوع حاکی از اهمیت و پیچیدگی مدیریت ذینفعان و تأثیر پذیری
باالی آن است.
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INF D6 D8
DF D6 D8

><DES D4

><DES D1
><DES D8

INF D6 D4

DF D6 D1

DF D6 D4

INF D6 D1

><ACH D1

><DES D1

DF D5 D1

><ACH D3

><DES D2
DF D6 D2

><ACH D2

D6 GAP

INF D5 D1

INF D6 D2

><ACH D4

><DES D2
D6

><ACH D1

DF D5 D2

ACH D6
DES D6

><ACH D2

D5 GAP

D6 RATE
><ACH D8

><ACH D7

><ACH D5

DF D6 D3

><DES D3

P D6

D5

DF D6 D7

INF D5 D2

ACH D5

D5 RATE

INF D6 D3

DF D6 D5

INF D6 D7

INF D6 D5

P D5

DES D5

><DES D7

><ACH D3
DF D5 D3

><DES D5

INF D5 D3
><DES D3

شکل .7مدل پویای بهبود مستمر

شکل .6مدل پویای فرهنگ سازمانی

بر اساس مدل شکل شماره  ،6عامل فرهن گ سازمانی تحت تاثیر عوامل حمایت مدیریت ارشد و رهبری ،آموزش
و یادگیری و مدیریت منابع انسانی قرار دارد و با افزایش این عوامل فرهنگ سازمانی بهبود مییابد .این موضوع نشان
دهندهی آن است که فرهنگ سازمانی عمدتاً تحت تأثیر عوامل نرم درون سازمانی قرار دارد.
بر اساس مدل شکل شماره  ،7عامل بهبود مستمر تحت تاثیر عوامل
حمایت مدیریت ارشد و رهبری ،آموزش و یادگیری ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت ذینفعان ،فرهنگ سازمانی،
مدیریت اطالعات و مدیریت استراتژیک قرار دارد و با افزایش این عوامل روند بهبود مستمر سرعت مییابد.
INF D8 D1
><DES D1
DF D8 D1
><DES D2
DF D8 D2

><DES D1

INF D8 D2
INF D8 D3
DF D8 D3

INF D7 D1

><ACH D1

DF D7 D1

><ACH D2
><ACH D4

><ACH D3

D8 GAP

D7 GAP
ACH D7

><DES D4
DF D8 D4

><ACH D1

><ACH D2

><DES D3

DES D8

ACH D8

D8
D8 RATE

D7

><ACH D6

INF D8 D4

P D8

D7 RATE

DES D7

><ACH D7

><DES D2

><ACH D5

DF D8 D7

P D7

D7 D2

><DES D5

><DES D7
INF D8 D7

INF D7 D2

DF D8 D5
INF D8 D5

DF D8 D6
INF D8 D6
><DES D6

شکل .9مدل پویای مدیریت استراتژیک

شکل .8مدل پویای مدیریت اطالعات

بر اساس مدل شکل شماره  ،8عامل مدیریت اطالعات تحت تاثیر عوامل حمایت مدیریت ارشد و رهبری و
آموزش و یادگیری قرار دارد و با افزایش این عوامل مدیریت اطالعات بهبود مییابد.
بر اساس مدل شکل شماره  ،9عامل مدیریت استراتژیک تحت تاثیر همه عوامل مدل به جز ساختار سازمانی قرار دارد
و با افزایش این عوامل مدیریت استراتژیک بهبود مییابد.
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INF D9 D1
DF D9 D1
><DES D2
DF D9 D2
><ACH D1
INF D9 D2
D9 GAP

><DES D2
D9
D9 RATE

DES D9

ACH D9
><ACH D2

><ACH D3

P D9

><DES D3

DF D9 D3
INF D9 D3

شکل .10مدل پویای ساختار سازمانی

بر اساس مدل شکل شماره  ،10عامل ساختار سازمانی تحت تاثیر عوامل حمایت مدیریت ارشد و رهبری،
آموزش و یادگیری و مدیریت منابع انسانی قرار دارد و با افزایش این عوامل ساختار سازمانی بهبود مییابد.
 -2-4نتایج شبیه سازی

در این قسمت برای پیش بینی تأثیر سیاستهای مدیریتی بر شاخص مدیریت کیفیت جامع ،ده سناریو تعریف
شده است .میزان امکانات و منابع مادی و انسانی و هم چنین توانمندیهای سازمان برای بهبود مدیریت کیفیت
جامع محدود است .سوال اساسی آن است که این منابع محدود چگونه برای بهبود مدیریت کیفیت جامع تخصیص
یابد که نتایج بهتری حاصل شود و بهره وری باال رود؟ جهت پاسخ به این سوال ده سناریو تعریف شده است .در
سناریوی اول تا نهم بر مبنای اعمال توجه به هر یک از عوامل کلیدی به تنهایی است ،یعنی تمام منابع و امکاناتی که
برای بهبود مدیریت کیفیت جامع درنظر گرفته شده است به یکی از عوامل کلیدی اختصاص یابد و در سناریوی دهم
اعمال توجه به شکل یکسان و مشترک به تمام عوامل کلیدی ،تعریف شده است .خروجی رفتار شاخص مدیریت
کیفیت جامع بر اساس سناریوها در شکلهای  11تا  20نشان داده شده است .در این اشکال خط قرمز روند بهبود
مدیریت کیفیت جامع بدون اعمال سناریوی خاصیست و خط آبی بیانگر بهبود آن با اعمال سیاست مد نظر.

شکل .11روند حرکت شاخص  ،TQMدر اثر سیاست

شکل .12روند حرکت شاخص  ،TQMدر اثر سیاست

اول ،اعمال توجه کامل به حمایت مدیریت ارشد

دوم ،اعمال توجه کامل به آموزش و یادگیری
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شکل .13روند حرکت شاخص  ،TQMدر اثر سیاست سوم،
اعمال توجه کامل به مدیریت منابع انسانی

شکل .14روند حرکت شاخص  ،TQMدر اثر سیاست
چهارم ،اعمال توجه کامل به مدیریت ذی نفعان

شکل .15روند حرکت شاخص  ،TQMدر اثر سیاست پنجم،

شکل .16روند حرکت شاخص  ،TQMدر اثر سیاست

اعمال توجه کامل به فرهنگ سازمانی

ششم ،اعمال توجه کامل به بهبود مستمر

شکل .17روند حرکت شاخص  ،TQMدر اثر
سیاست هفتم ،اعمال توجه کامل به مدیریت
اطالعات

شکل .18روند حرکت شاخص  ،TQMدر اثر
سیاست هشتم ،اعمال توجه کامل به برنامه ریزی
استراتژیک
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شکل .19روند حرکت شاخص  ،TQMدر اثر سیاست نهم،

شکل .20روند حرکت شاخص  ،TQMدر اثر سیاست

اعمال توجه کامل به ساختار سازمانی

دهم ،اعمال توجه کامل به تمام عوامل

مقادیر عددی شاخص  TQMدر اثر اجرای سیاستهای اعمال شده درمدل ،در جدول شماره  4نشان داده شده است.
جدول  .4روند تغییرات عددی شاخص مدیریت کیفیت جامع
سیاست

مقدار اولیه

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

شرایط اولیه

51/471

62/99

71/62

77/94

82/64

86/22

اول

51/471

66/84

76/96

83/48

87/81

90/8

دوم

51/471

66/88

76/44

82/45

86/47

89/33

سوم

51/471

67/41

77/94

84/71

89/18

92/23

چهارم

51/471

64/34

72/41

78/27

82/76

86/27

پنجم

51/471

66/04

74/92

80/67

84/71

87/73

ششم

51/471

64/89

72/97

78/65

82/97

86/37

هفتم

51/471

66/45

75/82

81/82

85/93

88/91

هشتم

51/471

65/37

73/33

78/86

87/07

86/42

نهم

51/471

66/1

74/99

80/79

84/87

87/91

دهم

51/471

67/33

78/21

85/32

89/99

93/01

 -5بحث و نتیجه گیری
بررسی یافتههای ناشی از تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس روش  DANPنشان میدهد عامل مدیریت ذینفعان،
اولین عامل مؤثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع است .مدیریت ذینفعان دامنه وسیعی از تمرکز بر مشتری تا
ارتباط با عرضه کنندگان و هم چنین ذینفعان کلیدی مانند فرمانداری های را شامل میشود .جهت تفسیر این یافته
میتوان بیان کرد کیفیت اصوال به معنای رضایت مشتریان (داخلی و خارجی) تعریف میشود به همین دلیل است که
مطالعههای بر این معنا اتفاق نظر دارند که مدیریت کیفیت جامع بدون تمرکز قوی بر رضایت مشتری وجود نخواهد
داشت .تمرکز بر مشتری به معنای شناسایی و درک درست از نیازهای مشتریان کنونی و نو ظهور و انجام اقدامات
الزم برای برآورده کردن آن نیازها است .سازمانها نیازمند برقراری یک رابطه باز با مشتریان خود برای کسب اطالع
از خواستههای آنان و دریافت بازخور از آنان در مورد نحوهی پاسخگویی به خواستههایشان به بهترین شکل ممکن
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هستند .نظرات مشتریان میتواند کیفیت محصوالت و خدمات را افزایش دهد ،بنابراین باید در تمام مراحل توسعه
محصول مورد توجه قرار گیرند .با توجه به این واقعیت که موفقیت و شکست سازمان وابسته به رضایت مشتریان
است ،ضروری است که سازمانها با سرعت به تغییرات تقاضاهای مشتریان پاسخ دهند .سازمانها بایستی اطالعات
الزم را برای شناسایی نیازهای مشتریان را بدست آورده و همچنین از سطح کیفیت تولیدات یا خدمات ارایه شده به
آنان بازخور بگیرند.
مانند هر پژوهش دیگری مطالعه حاضر نیز محدودیت هایی دارد .تحقیق حاضر در یک سازمان دولتی انجام شده
و از لحاظ زمانی مقطعی است ،لذا در تعمیم نتایج باید دقت نظر نمود.
مبنی بر یافتههای مطالعه حاضر میتوان پیشنهادات کاربردی برای مدیران شرکت توزیع برق استان فارس ارائه
داد:
نتایج تحقیق نشان میدهد که شرکت توزیع برق استان فارس جهت بهبود کیفیت بیش از همه بر مدیریت ذی-
نفعان کلیدی تاکید دارد .در این راستا اقدامات زیر توصیه می کنم:
 .1شناسایی ذینفعان سازمان و نحوه اثرگذاری آنها بر فعالیتهای سازمان،
 .2گروه بندی و رتبه بندی ذینفعان،
 .3شاخصهای پایش براورده شدن نیاز ذینفع
 .4شناسایی راهکارهای جلب همکاری و رضایت ذینفعان سازمان
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Abstract
Total Quality Management (TQM) is an effort to continuously improve organizational
processes, products and services to meet the needs of the customer or client, strengthen
competitive leverage and achieve the optimal level of performance. The aim of this study was
to identify and determine the ideal value of key factors for the success of TQM, to map the
causal relationships between the factors and also to select the best policy to improve TQM in
Fars Electricity Distribution Company. Researcher-made questionnaires were used to collect
data. Using the DANP method, the relationships between the factors and their ideal value were
determined and then, based on the findings of the DANP method, causal loop diagrams were
created and the problem was modeled by drawing a flow diagram. The simulation results
showed that the tenth policy (paying full attention to all factors) in the system dynamics method
is the best policy considered in this research.
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