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 کننده مصرف نگاه از برند ارزش افزایش بر(  TQM) جامع کیفیت مدیریت ابعاد تاثیر

 
 منتظری زهراسادات

 
 جنوب تهران آزاد دانشگاه بازرگانی مدیریت دکترای آموخته دانش

 

 چکیده

 و نیازها یت،کیف مسائل گوی پاسخ خوبی به که است مدیریتی های فلسفه ترین موفق از یکی جامع کیفیت مدیریت
 صورت به ون نگرشی با را گوناگونی و متعدد روشهای مدیریتی فلسفه این. است بوده جامعه و سازمان مشتریان انتظارات
. ستا سازمان( خارجی و داخلی از اعم) مشتریان آن اصلی مدار و محور طوریکه به کند می مرتبط هم به منطقی و یکپارچه

. باشد می دبرن ارزش افزایش بر آن تاثیر و جامع کیفیت مدیریت سیستم استقرار بین رابطه کشف حاضر پژوهش هدف
 پژوهش نمونه عنوان به را نفر 572 که باشد می ها فروشگاه کنندگان مصرف از نفر 9521 شامل تحقیق آماری جامعه

 شامل حقیقت نامه پرسش. اند شده انتخاب افراد کلیه بین از ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش با که ایم کرده انتخاب
 روایی سنجش برای.  است شده گردآوری معتبر های پژوهش و تحقیقات از تحقیق فرضیات مبنای بر که است سوال 52

 قابلیت ریبض محاسبه برای. است شده استفاده نیز تفکیکی روایی و همگرایی روایی همچنین و محتوا روایی از پرسشنامه
 نرم محیط در ها داده آماری پردازش. است شده گرفته بهره کرونباخ آلفای روش از پژوهش این در گیری اندازه اعتبار

 آمار سطح 5 در پژوهش این های داده تحلیل و تجزیه. است شده انجام  Spss ، VisualPLS ،   lisrel افزاری
 بین داری معنی طهراب داد نشان تحقیق اصلی فرضیه با ارتباط در تحقیق نتایج. است گرفته صورت استنباطی و توصیفی
 سازی ادهپی که هستند معتقد کنندگان مصرف اکثریت. دارد وجود برند ارزش افزایش و جامع کیفیت مدیریت استقرار

 ایترض جلب برای باالیی به رو متوسط حد تا کارکنان توانمندی باعث آن از مدیران حمایت و جامع کیفیت مدیریت
 بر مرکزت برند، ارزش بر گذار اثر عامل بیشترین که معتقدند همچنین شود می برند ارزش افزایش نتیجه در و مشتریان

 .است فرایند ،مدیریت گذار تاثیر عامل کمترین و انسانی منابع

 برنامه ، انسانی منابع بر تمرکز ، مشتری بر تمرکز ، برند ارزش ،( TQM)جامع کیفیت مدیریت :کلیدی واژگان

  اطالعات وتحلیل تجزیه ، فرایند مدیریت ، رهبری ، استراتژیک ریزی
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 : مقدمه
 زونروزاف توسعه و حیات ادامه به توانند می موسساتی و سازمانها حاضر،تنها عصر سازمانهای رقابتی جو در شک بدون
 مشتری ضایتر که خود محصوالت و خدمات شایسته و صحیح کیفیت بر را خود موسسه فعالیت اصلی محور که یابند دست

 خواسته نوانع به را آن مشتری که است چیزی کیفیت. نهند بنیان داشت، خواهد دنبال به را برند ارزش افزایش نتیجه در و
 برند رزشا افزایش به رسیدن برای هزینه کمترین صرف با جاده کوتاهترین کیفیت تردید بدون و کند می بیان خود ی

 پا که تاس کیفیت مدیریت های سیستم اخالق و عادت فرهنگ، یک عنوان به کیفیت به رسیدن راستای در اما و. است
 کیفیت، تمدیری سیستم. آورد می وجود به سازمان کل ی گستره به فرآیند یک عنوان به را کیفیت و گذاشته عرصه به

 و ها خواسته نیازها، برآورد برای فنون و علمی ابزارهای از ای مجموعه است قادر که  است مستمر بهبود از ای فلسفه
 ریزی طرح آینده برای که  است مدیریتی روش یک کیفیت مدیریت. نماید فراهم را سازمان هر آینده و فعلی انتظارات

 لگویا بهترین امروزه جامع، کیفیت مدیریت های سیستم. دارد درمان جای به پیشگیری بر فراوان تاکید و است شده
 است شده عثبا و شده رقابتی شکل به محصوالت کیفی ارتقای موجب که است صنعتی پیشرفته کشورهای در مدیریت

 دیرانم امروزی یافته توسعه و پیشرفته سازمانهای در شک بدون. نمایند ایجاد تحول خود مدیریت الگوی در مدیران تا
 جدید ایه سیستم توسعه با و اند کرده پیاده سازمان در  را کیفیت مدیریت خود خردمندی و دورنگر تفکر با اندیشمند
 آورده وجود به را مدیریت کیفیت نظم و کرده هماهنگ کیفیت جدید اصول با را خود سازمان کیفیت،

 و مدیریتی مسایل با مرتبط های روش و فنون از بسیاری جامع کیفیت مدیریت(.81 ص ،9822سرفرازی،معمارزاده،.)اند
 مدیریت ارچوبچ در باید کیفیت با مرتبط اهداف.  است داده جای خود در یکپارچه صورت به و مناسب تلفیقی با را کیفیتی

 جهت در حرکت. رددگ محقق   کیفیت بهبود ،  کیفیت تضمین ،  کیفیت کنترل ، کیفیت ریزی طرح ی وسیله به کیفیت

 یا جوران لسفهف دمینگ، اصول با رابطه در کیفیت مدیریت های فلسفه از یکی پذیرش با اغلب مستمر، بهبود فرایند یک
 شکار،ش و کسب فرایند مجدد دانش،مهندسی مدیریت همچون نوینی های روش و کارها سازو گیری کار به یا و کرازبی
 ،بشکولچیرانی. ) شود می شروع خصوصی و دولتی های سازمان و ها دولت توجه مورد کیفیت ارتقای منظور به...  و سیگما
9821) 

 (:TQM) تاریخچه 

 کیفیت تعریف در او. شد ابداع «بان فیگن آرناند» توسط 9122 دهه در بار نخستین «جامع کیفیت کنترل» مفهوم 
 وسطت کیفیت بهبود و نگهداری سازمان، یک مختلف هایگروه همکاری ادغام برای اثربخش سیستمی: »گویدمی جامع
.) تخریداراس کامل رضایت جلب برای سطح تریناقتصادی به خدمات و تولید ارتقای برای سازمان، گوناگون هایگروه

Feigenbaum,1990 .)پس هایسال در است آمریکایی دانشمند یک که دمینگ ادوارد توسط کیفیت مدیریت اول پایه 
.  دندش ایجاد کیفیت بهبود منظور به کیفیت کنترل دوایر اولین 9112 سال در.  شد ریزی پی ژاپن در دوم جهانی جنگ از

 بهبود ندهایدرفرآی فنون این از که داشتند آنرا توانایی بطوریکه گرفتند فرا را آماری ساده فنون ژاپنی کارگران همچنین
 ایاالت در یژهو به جهان دیگر نقاط در جامع کیفیت مدیریت بعدها. نمایند استفاده کارآیی و کیفیت افزایش برای مستمر
 . کرد پیدا رواج غربی اروپای سپس و متحده

 متحوّل سرعت به کیفیّت مدیریت و ارتقاء های نظام اخیر، های سال در(: TQM) جامع کیفیت مدیریت تحول سیر
 اند، دهش تکمیل یا و جایگزین کیفیّت کنترل های روش به ساده بازرسی های فعالیّت گذشته، دهه دو حدود از. اند شده
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 جای جامع یفیتک مدیریت یا  کیفیت مستمر ارتقاء اکنون و گرفت پیش در تکاملی راه و آمد بوجود کیفیّت تضمین سپس
 .است شده آورده زیر جدول در یک هر مشخصات که(. باشدمی سازمان کل برگیرنده در زیرا) است گرفته را ها آن همه

 TQM. مشخصات مراحل مختلف توسعه 9جدول 
 Dahlgaard, Kristensen, Kanji, G.k(1998منبع:)

 مشخصات مرحله

بازرسی 
 9192(QI)کیفیت

Inspection)) 

 جلوگیری از تلف شدن کاال

 بسته بندی،درجه بندی و ترکیب مجدد

 برداشتن گامهای اصالحی
 تعیین منابع عدم تطبیق

کنترل کیفیت 
(QC)9151 

 
(Control 

Quality) 

 توسعه کیفیت

 پردازش داد های عملکرد

 خودبازرسی

 آزمایش کاال
 کیفیت مبنا

 به کارگیری مبنای کیفیت
 اجرای کنترل های الزم

 اطمینان از کیفیت
(QA)9122 

(Quality 

Assurance) 
 

 نظام های کیفیت

 برنامه ریزی پیشرفته کیفیت

 استفاده از کیفیت
 هزینه های کیفیت

 کردن عملیات غیر تولیدیدرگیر 
 پردازش آماری

 (FMEAحالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن ) 

مدیریت کیفیت 
 9122(TQMجامع)

تدوین خط مشی، بهبود مستمر، مشتری داخلی، ارزیابی عملکرد، پیشگیری، برنامه گسترده شرکت، از بین بردن 
 موانع اداری ، رهبری مدیریت

 مشارکت دادن عرضه کنندگان

 پردازش/عملکرد/کارتیمی/درگیر بودن

 

 

 بیان مساله: 
تولید همواره به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های بشر در طول تاریخ بوده است و در همه دوره ها به شکل های 
گوناگون و متناسب با هر دوره اقدامات و فعالیت هایی به منظور رفع نیازها و احتیاجات بشر صورت می گرفته است. درکنار 

ا کاالها و خدمات بتوانند به طور واقعی نیازهای جوامع بشری را تامین تولید همواره بحث کیفیت نیز مطرح بوده است ت
کنند. با گذشت زمان و به خصوص پس از وقوع انقالب صنعتی تحولی شگرف و عظیم در تمام عرصه های اقتصادی، 

زایش ن محیطی، افصنعتی،اجتماعی،تولید ،بازرگانی و ... به وجود آمد و با مطرح شدن پدیده هایی چون تغییرات روز افزو
رقابت جهانی،تنوع تولیدات،افزایش تقاضاها و خواسته های مشتریان بر اهمیت مقوله کیفیت افزوده است. در واقع وقوع 
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همین پدیده ها، سازمان ها را مجبور می نمود که حصارها و مرزهای پیرامون خود را از بین برده و به منظور تطبیق با 
ا و افزایش توان رقابتی  و حفظ سهم بازار به رشد و پیشرفت دانش و فن آوری و خلق شیوه شرایط متغیر محیطی، حفظ بق

های نوین در روش های تولید و عملیات و به کارگیری شیوه های جدید مدیریتی در اداره سازمان ها و افراد دست یابند. 
(Oakland,Porter, 2005همان طور که اشاره شد افزایش تغییرات دگرگونی.)  های محیطی و رشد روزافزون رقابت

در عرصه های جهانی و در کنار این ها افزایش لحظه ای انتظارات مشتریان بر اهمیت موضوع کیفیت افزوده است و یک 
فلسفه و شیوه نوین مدیریتی را ایجاب نموده است که از آن به عنوان مدیریت کیفیت جامع نام برده می شود که بسیاری 

زرگ دنیا به منظور افزایش توان رقابت پذیری در سطح باراهای بین المللی، کاهش هزینه های تولید و از شرکت های ب
(.این فلسفه 9821ضایعات، افزایش کارایی شیوه ها و سود آوری بیشتر و ... از این سیستم استفاده نموده اند.)مهربان،

کپارچه و منطقی به هم مرتبط می کند به طوریکه محور مدیریتی روشهای متعدد و گوناگونی را با نگرشی نو به صورت ی
سازمان ها برای بهینه سازی،  پیشرفت فرایند ،کاهش . سازمان است( اعم از داخلی و خارجی)و مدار اصلی آن مشتریان

از طرفی دیگر خدمات به .  (Dayton,2003).استفاده نمایند TQMهزینه و عملیات مهندسی مجدد  باید از اصول 
مفهوم  اگر خواهان دانستن: در بیان اهمیت توجه به مشتری پیتر دراکر می گوید. مشتری موضوع مهم و قابل توجهی است 

است  مشتری. خلق مشتری: تنها یک تعریف معتبر از هدف تجارت وجود دارد. تجارت هستیم باید از هدف آن شروع کنیم
مشتری  .ست؟ آنچه مشتری می خرد و آنچه مشتری ارزش در نظر می گیرد تعیین کننده استکه تعیین می کند تجارت چی

(در 921،ص9111وبسترن،)پایه و اساس تجارت است و سبب ادامه حیات ان می شود و فقط اوست که اشتغال ایجاد می کند
و  امی سازمان ها اعم از انتفاعینکته حائز اهمیت این است که تم واقع رضایت مشتری سبب افزایش ارزش برند می شود.

عامل اساسی  مشتری.غیر انتفاعی هدفمند بوده و برای ارائه خدمت یا تولید و عرضه کاال تشکیل شده و موجودیت یافته اند
اگر عملکرد سازمان همواره پایین تر از انتظارات مشتریان باشد،مشتریان به ..و حیاتی بقاء و رشد هر سازمان می باشد

قطعا شرکت هایی که از سطوح باالی رضایت مشتری برخوردارند،همواره . پشت کرده و سازمان شکست می خوردسازمان 
ر در این پژوهش د. و برند همچنین شرکت هایی از ارزش باالیی برخوردار است. قوی تر و در بلند مدت موفق تر هستند

و  (TQM)اده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامعپی پاسخگویی به این سوال اساسی هستیم که چه رابطه ای بین پی
 افزایش ارزش برند وجود دارد.

 

 اهمیت موضوع و اهداف تحقیق: 
با ورد به هزاره سوم و با قدم نهادن به عصر تکنولوژی و نانوتکنولوژی و با استفاده از مفاهیم آن سازمانها گام در عرصه 

که اصلی ترین سرمایه های یک سازمان به حساب می آیند به عنوان  رقابتی گذاشتند، امروزه پاسخ به نیازهای مشتریان
مطرح است.همچنین  یک دغدغه فکری مدیران،پیدا کردن راه حلی به منظور  59یک چالش اصلی برای سازمانهای قرن 

ی تولیدی ابهبود کیفیت و در نتیجه باال بردن ارزش برند است. ضرورت و اهمیت مدیریت کیفیت جامع در آغاز در بخش ه
ز اظهور کرد. اما رفته رفته در سازمانهای خدماتی در بخش عمومی نیز تاثیر گذاشت. در طی سالیان اخیر تعداد زیادی 

سازمانها مزیت رقابتی را از طریق بهبود کیفیت و افزایش رضایت مندی مشتریان دنبال می کنند و کیفیت را به عنوان یک 
تکامل سازمان ها دانسته اند. به همین دالیل فلسفه مدیریت کیفیت جامع با هدف  عامل مهم و حیاتی برای پیشرفت و

تاکید بر ارتقای کیفیت و به عنوان نوش دارویی برای همه ناخوشی های کیفیتی به یکی از مهم ترین و جامع ترین نگرش 
یت و تعهد مدیریت ( و با حماMwaura,Nyaboga,2007ها و تحول ها در مدیریت قرن حاضر تبدیل شده است)

ارشد یک فرهنگ جدید کاری را در سازمان به وجود می آورد و به صورت یک ضرورت و نیاز مورد توجه شرکت های 
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یفیت و استقرار سیستم مدیریت ک دولتی و خصوصی قرار گرفته است. هدف اصلی بررسی میران ارتباط میان ارزش برند
 . می باشد( TQM)جامع

 

 فرضیه های تحقیق

 :ضیه اصلیفر

 .رابطه معنا داری وجود دارد و ارزش برند( TQM)بین  استقرار مدیریت کیفیت جامع

 :فرضیه های فرعی

 .رابطه معناداری وجود دارد بین رهبری و افزایش ارزش برند

 .رابطه معناداری وجود دارد بین برنامه ریزی استراتژیک و افزایش ارزش برند

 .رابطه معناداری وجود دارد و افزایش ارزش برند ( محوریمشتری )بین تمرکز بر مشتری

 .رابطه معناداری وجود دارد بین مدیریت فرایند و افزایش ارزش برند

 .رابطه معناداری وجود دارد بین تجزیه و تحلیل اطالعات و افزایش ارزش برند

 .رابطه معناداری وجود دارد بین تمرکز بر منابع انسانی و افزایش ارزش برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهومی تحقیق. مدل 9شکل 

TQM and customer satisfaction in Boon Ooi.K,Lin.B, long chong.A,2009, -:Yi sit.W, Refrence

975.-Emerald Group Publishing Limited Vol, 109 no 7,2009 pp,957 s service sector,article, Malaysia 

 

 

 رهبری
leadership 

 تمرکز بر منابع انسانی
Human resource focus 

 مدیریت فرایند
Process management 

 تمرکز بر مشتری

Customer focus 
 برنامه ریزی استراتژیک

Strategic planning 
 تجزیه و تحلیل اطالعات

Information&analysis 

  ارزش برند
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 چارچوب نظری پژوهش

 برند 
موضوع جهت مشخص نمودن محدوده و فلسفه بازاریابی تبیین شده است که در تمامی آنها تاکنون بدنه وسیعی از ادبیات 

از برند به عنوان نماد خوشنامی سازمان یاد میشود و این موضوع تا جایی (9111)پالمر،  .برند نقش مرکزی ایفا نموده است
ت میدانند. یکی از متفکران در همین مورد شخصیاهمیت پیدا کرده است که صاحبنظران این حوزه، برند را صاحب شخصیت 

برند را هسته مرکزی و نزدیکترین متغیر در تصمیم گیری مشتری، هنگام خرید عنوان میکند. برند به سازمانها میگوید که 
آن را  اچه جایگاهی در افکار عمومی، فضای بازار و نزد ذینفعان سازمان دارند، چگونه باید این جایگاه را توسعه بدهند ی

از سوی دیگر ( 9827)چهاربالش،  .مدیریت کنند و در مجموع اینکه برند، آینه ای از فعالیتهای سازمان نزد جامعه است
کاتلر برند را اینگونه تعریف میکند: برند یک نام، عبارت یا اصطالح، نشانه، عالمت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف 

که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه میکنند و بدین وسیله آنها را از محصوالت آن معرفی کاال یا خدمتی است 
در حقیقت، برندسازی از سوی بسیاری از محققان بازار به عنوان یکی از  ). 9111شرکتهای رقیب متمایز مینمایند )کاتلر، 

یان ر میسازد تا با استفاده از مزایا و وعدهها در مقدرتمندترین استراتژیها برای جایگاه یابی تلقی میشود که محصول را قاد
یک برند قوی سبب تمایز محصول از محصوالت ( 9112ولچ،  -)کرافورد .رقبای خود و در اذهان مشتریان ایستادگی کند

حداقل کردن خطرات و ریسکهای درك شده )برتن،  )،9112کاهش هزینه های جستجو )آسال، ( 5229رقبا )لیم و اوکاس، 
چیزی که به یک برند استحکام و ( 5227. از نظر کلر ) (9112و ارایه کیفیت باال از دید مشتری میگردد )اردم، ( 9111

قدرت میدهد انسجام اجزای برند است که به عنوان مثال بایستی یک تم کلی روشن و مشخصی را پشتیبانی کنند. در 
وده است در حالی که امروزه به طور فزاینده ای برندها به دیدگاه سنتی نقش برندسازی تنها متمایزسازی محصوالت ب

تصویر یک سازمان وابسته بوده که این تصویر خصوصاً از طریق خدمات ایجاد میگردد، جایی که خصوصیات غیرملموس 
 ( 9111میدهد که خود یکی از مهمترین شاخصهای انتخاب مشتری است )پالمر،  کاال به سازمان موقعیت اعتبار یافتن

ی ، به بررس"چالشهای برندسازی تولیدکنندگان آسیایی"در مقاله خود تحت عنوان (5292آندریاس بیرنیک و همکاران )
اند پرداخته و مشتری مداری، وجود دیدگاه بلندمدت، تمرکز بروی  این چالشها و اینکه سازمانهای موفق چگونه عمل کرده

نیز ( 5222زمانی را در جهت ارتقا برند موثر میداند. استریزاکوا و همکاران )کیفیت و نوآوری، و پیگیری و ارتباطات درون سا
 ، نتیجه گیری میکند"مفاهیم محصوالت برند: توسعه یک مقیاس جهانی و ارزیابی مفهومی"در مقاله خود تحت عنوان 

داشتن ضعیت اجتماعی، در برکه موضوع برند با مفاهیمی از جمله کیفیت، خودنمایی ، گروهنمایی داشتن توانایی ارتقا و
 .ارتباط دارد ارزشها، عالیق، نگرانیها، سنتهای خانوادگی و ارزشهای ملی و اخالقی

 

 ی برندماهیت ارزش ویژه

 کننده، کلمات  وای در نظر گرفت که با محصول خاص افکار مصرفتوان به عنوان ارزش افزودهی برند را میارزش ویژه
ی برند مبتنی بر مشتری مرتبط با ( اظهار کرد که ارزش ویژه9118( کلر )5221ن و همکاران، اعمال او مرتبط است )لیو

راین کنند بنابنظیر، قوی و مطلوب را حفظ را در حافظه حفظ میهایست که در آن مشتریان ارتباطات برند بیموقعیت
ل ترند. خیلی از محققان مثارزشل توجهی کمی برند بدون نام برند به طور قابمحصوالت با سطوح باالیی از ارزش ویژه

دار و بدون ی برند را به عنوان تفاوت در تأثیرات بین محصوالت برند. ارزش ویژه9118؛ کلر، 5228ایالوادی و همکاران، 
 دکنندگان بین یک برنپاسخ متفاوت مصرف»( ارزش ویژه را به عنوان 9: 5229کنند. خصوصاً یوودونتو )برند تعریف می
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ول های محصهای بازاریابی و ویژگیکانونی و یک محصول بدون برند هنگامی که هر دو دارای سطوح یکسانی از محرك
کنند( ی برند کلی اشاره میی برند )که یو و دانتو به آن به عنوان ارزش ویژهاگر چه ارزش ویژه«. کنندهستند تعریف می

دار در برابر محصول بدون برند مشابه عملیاتی کرد. ارزش محصول برند توان به عنوان یک تمایل برای انتخابرا می
 (.5229مؤلفه است: وفاداری، آگاهی برند، کیفیت درك شده و ارتباطات برند )یوود ونتو،  1ی مبتنی بر مشتری شامل ویژه

 

 کیفیت هشتگانه ابعاد

 های مشخصه وتحلیل تجزیه منظور به استراتژیک سطح در تواند می که را ای هشتگانه ابعاد (9129گاروین) دیوید
 چنین دیگران حالیکه در هستند، کننده یکدیگر متقابال تقویت ابعاد این از بعضی . است کرده تعریف رود کار به کیفیت

 قرارداد فهم ابعاد، این میان در . باشد دیگری ابعاد افزایش هزینه قیمت به است ممکن ها آن از یکی در بهبود نیستند،

 :است شده خالصه زیر صورت به گاروین هشتگانه ابعاد .نماید کمک مزایای رقابتی ساخت به تواند می مشتری، وسیله به

 شتاب مثل هایاختصاصی نشانه شامل اتومبیل یک کارائی مثال برای محصول، عملیاتی مشخصه اولین  :عملکرد -1
 معین زمان در ورود شامل نیز خطوط هوایی عملکرد . است راحتی و زنی گشت سرعت جابجائی، چگونگی داشتن،

 به . کند می را تکمیل اولیه مقاصد که اتومبیل زنگهای و بوقها مثل است، عملکرد جنبه دومین : ویژگی -5.است

 عملکرد مشخصه اولین خطی .نام برد را سواری ماشین آفتابی سقف یا و هواپیما در مجانی نوشابه توان می مثال عنوان

 اصطالحات از را ارزش مشتریان آن، بر عالوه . مشکل است خط این کشیدن اغلب و کند می جدا مشخصه دومین از را

 قابلیت -8.کنند می معین ویژگی این کیفیت از همچنین و ویژگیهای موجود میان در انتخاب قدرت و پذیر انعطاف

 معلوم شرایط در معین زمان از ای برای دوره مشخص، مقصود یا منظور یک موفق عملکرد از عبارت احتمال : اعتماد
 هر به . شود می گیری اندازه آن های خرابی بین خرابی یا اولین زمان در اغلب مقاوم، کاالی اعتماد قابلیت . است

 محصوالت به ارتباطی و شوند می استفاده زمانی، دوره یک که برای است محصوالتی نیاز مورد گیری اندازه این ترتیب
 طراحی تطابق درجه از است عبارت : انطباق قابلیت -1.ندارد شوند، می دائمی مصرف صورت به که خدماتی و

 نیازمندیها، با تطابق صورت به گاهی قابلیت این چند هر . شده تثبیت با استانداردهای عملیاتی های مشخصه و محصول

 اش به شده گذاری هدف مقدار از مشخصه، هر واگرایی میزان آزمون با دقیقتر تحلیل و تجزیه در .شده است تعریف

 -2.است استوار تاکوجی خینچی  ژاپنی آماردان تعلیمات بر تطابق، میزان از نیرومند گیری اندازه این . آید می دست

 تعویض، که ای نقطه یا ازخرابی پیش محصول یک از استفاده زمان مقدار تواند می محصول عمر گیری اندازه : دوام
 کنندگان مصرف . است دهی خدمت و قابلیت  اعتماد با نزدیک ارتباط در دوام، . باشد شود می داده ترجیح تعمیر بر

 می اعتماد قابلیت جدید مدل یک عملیاتی های هزینه و گذاری مقابل سرمایه در را، آینده تعمیرات انتظار مورد هزینه
 مخارج از تعمیراتیش هزینه و تعمیر و سهولت رقابت، قدرت راحتی، سرعت، : دهی سرویس قابلیت -1.سنجند

 با برخورد طبیعت و تجهیزات ازخوابیدگی ناشی زیان و ضرر تعیین با دهی، سرویس قابلیت . شود می شامل را ساده

 صداها، احساس، محصول، یک نمایش چگونگی : شناسی زیبا -7.دهد می پوشش را ابعاد این همه خدماتی پرسنل

 ابعادی موضوع یک و مختلف افراد ترجیحی انعکاس و بوده شخصی قضاوت بیشتر زیباشناسی . باشد می بوها ها، مزه
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 . ندارند یاخدمت محصول صفات مورد ر د کاملی اطالعات اغلب کنندگان مصرف . اشتهار : کیفیت درك -2.است

 .باشد خدمت یا محصول ازانواع آنها، ای پایه مقایسه تنها است ممکن آنها کیفیت درك یا مستقیم غیر گیری اندازه

 

 مدل فراگیر مدیریت کیفیت جامع: 

مدلی فراگیر طراحی کرده است. این مدل  TQMساله گذشته در زمینه  22بر مبنای بررسی جامع ادبیات  9سیلوستر

ترکیبی از اندیشه افراد مختلف شامل پیشگامان ژاپنی و آمریکایی در زمینه مدیریت کیفیت خدمات است. الیه درونی مدل 

ضروری قلمداد می شود. فرضیه بنیادی مدل آن است که تحقق  TQMشامل شش عامل مختلف است که برای تحقق 

 ق اجرای مجموعه عوامل بیرونی) الیه خارجی( به عنوان عوامل حمایتی، تسهیل خواهد شد.)این شش عامل از طری
Silverstro,2001 دو دسته از عوامل بیرونی از نکات برجسته مدل هستند که مشخصا از ادبیات مربوط به واحد های )

 اصلی در بازاریابی  و ز موضو هایخدماتی به دست آمده اند. عامل نخست ، اندازه گیری رضایت مشتری است که یکی ا
عملیات خرید است. در تحقیقات مربوط به واحدهای تولیدی تاکید زیادی بر افزایش کیفیت می شود که خود منعکس 
کننده نیازهای مشتری است ولی در قیاس با بخش خدمات، نویسندگان معدودی بر توسعه نظامهایی جهت اندازه گیری 

اند. عامل دوم، عیب و نقص در حد صفر است که به عدم کاستی در خدمات اشاره دارد و هدف رضایت مشتری تاکید کرده 
آن افزایش وفاداری مشتری و حفظ وی است که از جمله موضوعات مهم در بخش خدمات است و نویسندگان زیادی بر 

 (Reichheld & Sasser,1990 .)آن تاکید کرده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Silvestro 

TQM 

 

 مشتری مداری

 رهبری

 توانمندسازی

 بهبود مستمر

 حذف زوائد

 اندازه گیری مدیریت کیفیت 

 مشتریان خارجی

 مشتریان داخلی

 مدیریت عرضه کنندگان

 مدیریت ارشد

 تعهد

 تسهیل نقش مدیریتی

 تعهد بر موفقیت 

 هزینه کیفیت

 SPC الگوگیری  

 اندازه گیری رضایت مشتری

 رویکرد حل مشکل

 تربیتآموزش تعلیم و 

 فرایند مدیریت  

تشخیص مشکل ، ممانعت از بروز 

عیب و نقص در حد  TQMاشکال و

 صفر

 درگیر شدن در بهبود کیفیت

 کیفیت در خط تولید

 مدل سیلوستر.5شکل 
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 عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت جامع:
 & Thiagaragan & Zairiعوامل کلیدی است.)پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع، شامل تعیین و توسعه چندین 

Dale,2000 .)"ایی یکی از متداول ترین پرسشه"چه چیز سبب می شود سیستم مدیریت کیفیت جامع  موثر واقع شود

یکی از مشکالت مربوط به  (Sebastianelli & Tamimi 2003)است که محققان در پی پاسخ به آن برآمدند.
عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت جامع، در تعیین آنها و چگونگی اندازه گیری اثراتشان قبل از قطعی شدن آنهاست. 

(Zairi & Youssef ,1995 بنابراین عوامل مدیریت کیفیت جامع در تحقیقات گوناگون متفاوت است، اگرچه نتایج  )
  مشترکی دارد. 

 مشترك است: TQMدر مدلهای  چندین عامل

  مدیریت کیفیت باید منظم و قاعده مند باشد. همه بحش های سازمان باید در اجرای آن مشارکت کرده و  فعالیتها
را پشتیبانی نمایند. استحکام، تعهد و رهبری کلیدی است برای بهبود مستمر در سراسر سازمان. بهینه سازی 

 (Breiter , 1995خصی در جهت دستیابی به هدفی واحد تالش کند.)سیستم می تواند حاصل شود اگر هر ش

  هدف نهایی مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری باشد. مشتری ممکن است داخلی باشد یا خارجی . مشتری داخلی
 شخصی است که از برونداد کارمندان دیگر استفاده می کند.

 و خدمات می توانند همیشه بهبود یابند عامل بعدی باور داشتن نیاز به بهبود مستمر است. محصوالت.(Last 

name,1995)  

 اثربخشی و عملکرد سازمانی توسط چهارچوبهای خود بازرسی  مدیریت کیفیت همچون  جایزه کیفیت اروپایی

(EQA) ( جایزه دمینگ ،japan( جایزه بین المللی کیفیت مالکولم بالدریج )MBNQA قابل اندازه گیری است )

(Kunst & Lemmink,2000,Zairi 2002  دو مورد از رایج ترین مدلهای خودبازرسی، مدل .)MBNQA 
می باشد. دو مدل فوق به صورت گسترده ای در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد.  5222و مدل تعالی اروپایی 

 مدل این تحقیق تحت شش عوامل کلیدی به همراه شاخص های آن در جدول زیر آورده شده است:

 .شاخصهای شش عامل کلیدی مدل5جدول 
Source:Mcdonald, Zairi &Idris(2002) 

Strategic planning 
 

 اهداف و خط مشی کیفیت 

 مدیریت کیفیت استراتژیک و برنامه ریزی 

 پیگردی عملکرد 

 شرح رسالت و ماموریت 

 سیاست بازرسی 

Leadership 
 تعهد و مسئولیت پذیری مدیران ارشد 

 مشارکت مدیران ارشد 

 ایجاد شور و شوق باال 

  القا کردن،راهنمایی، رهبری و حمایت در جهت بهبود
 فعالیتها

 اشتراك در ارزش ها 

 

Customer focus 
 

 جهت گیری به سمت رضایت مشتری 

 روابط با مشتری 

 شناسایی نیازهای مشتری 

 تحقیقات بازاریابی 

Information & analysis 
 

  الگو برداری مقایسه ای بر مبنای
BENCHmarking 

 مدیریت منابع 

 ارزیابی عملکرد سازمان 

 ارزیابی بهبود کیفیت 
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 ارزیابی رضایت مشتری 

Process management 
 

 طراحی فرایند خدمات 

 مدیریت و کنترل فرایند خدمات 

 پیاده سازی فرایند خدمات 

 بهبود مستمر 

Human resource focus 
 

 مشارکت کارکنان 

 تعهد کارمندان 

  کارکنانتوانمند سازی 

 ارتباطات باال به پایین، پایین به باال 

 کار دسته جمعی 

  انگیزش در کارکنان) ارزشیابی ، پاداش و به رسمیت
 شناختن(

 رضایت کارکنان 

 

 تعهد مدیریت ارشد:

برای اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع، تعهد مدیریت ارشد و نشان دادن آن از طریق مشارکت فعال ، تنظیم اهداف  و 
چشم انداز روشن برای سازمان و یکپارچگی مدیریت کیفیت جامع با فرایند برنامه ریزی استراتژیک موثر الزم است. همه 

 ,Watta,1996)رهبری که متعد به ایجاد تغییرات اساسی  است.  چیز با تعهد و اشتیاق رهبر سازمان شروع می شود.

Thiagarajan & Zairi 1997 .) آنها باید فعاالنه درگیر باال بردن اهمیت کیفیت و رضایت مشتری و اختصاص

 از باال به پایین  TQMبخش مهمی از وقتشان به موضوعات مربوط به کیفیت باشند. مدل کاربردی  ایده آل بکاربردن 
یعنی از مدیریت عالی ،مدیریت میانی، مدیران عملیاتی و در نهایت پرسنل است. بخشهایی که نیازمند تعهد مدیریت است 

 عبارتست از:

 رضایت مشتریان: شامل مشتریان داخلی و خارجی 

 کسب مهارتها و نگرشهای جدید: جایگزینی تجزیه و تحلیل آماری با تصورات و احساسات 

 ر از افراد به لحاظ مشارکت در امورتشخیص موفقیت: تشک 

، آن را محقق می سازد  TQMاز آن جهت که مدیریت عالی به تمامی تالشهای سازمان آهنگ می دهد و با حمایت از 
، تعهد مدیریت عالی سازمان امری ضروری است. بیانیه کیفیت، زمانی با معناست که بوسیله مدیریت عالی امضاء گردیده 

 صرا در برگیرنده جمیع جهات کیفیت باشد.و به وضوح و مخت

 به این منظور برای مدیریت کیفت جامع ارکان هشتگانه مدیریتی زیر شناسایی شده است:

 تعهد نسبت به بهبود کیفیت به عنوان مهمترین وظیفه  مدیریت تلقی می شود. رکن تعهد: .9

باید به آموزش مستمر کارکنان و ارتباط با مشتری در مورد پیشرفتهای ناشی از تالشهای بهبود  رکن توجه: .5

 کیفیت توجه شود.

 نتایج بهبود کیفیت برای کلیه همکاران سازمان تبیین و تعیین شوند. رکن نتایج: .8
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ه تالشهای توجه بفراهم نمودن ساهتارهایی که فعالیت ها و پیشرفتهای بهبود کیفیت را با  رکن تشکیالت: .1

 منابع انسانی سازمان سهولت بخشد.

 تالشهای بهبود کیفیت باید برنامه ریزی شده و در تمام سطوح سازمان منتشر شود. رکن برنامه ریزی: .2

: تشریح موقعیت، در مواردیکه کار افراد و تیمها در بهبود کیفیت، اندازه گیری، پیگیری و رکن جوابگویی .1

 بررسی شده است.

وظیفه مدیریت، ایجاد روشهایی رسمی و غیر رسمی برای تشخیص تالشهای منابع انسانی و  خیص:رکن تش .7

 نتایج حاصله است.

فراهم کردن زمینه تشویق منابع انسانی  در جهت دسترسی به کیفیت ارزیابی این که چه کاری  رکن احیا: .2

 انجام شده  و چه کاری انجام نشده بطوری که بتوان فرایند را بهبود داد.

برنامه ریزی استراتژیک
2

: 

ورد جامع سه عامل باید مبرای تدوین یک برنامه ریزی استراتژیک و اجرای موفقیت آمیز آن از طریق مدیریت کیفیت 
 توجه قرار گیرد.

پیوستگی فعالیت ها 
3

از مشخصه های بارز یک استراتژی  و اجرای آن با ابزار مدیریت کیفیت جامع، ارتباط معناداری : 

است که باید بین همه اجزاء مختلف فعالیتها در نظام مدیریت کیفیت جامع وجود داشته باشد. بدیهی است این ارتباط حاصل 
نمی وشد مگر آنکه رابطه بین مفاهیم مربوطه در راستای یکدیگر باشد. بدین منظور  فعالیتهای مدیریت کیفیت جامع باید 
فراگیر بوده و کلیه افراد سازمان را درگیر کند. تا بدین ترتیب فعالیتها با یکدیگر  پیوسته و تقویت کننده یکدیگر باشند. اگر 

طوری انجام شود که توجهی به ماهیت ، هدف و روند فعالیت های قبل و بعد از خود فعالیتی در یک بحش از سازمان 
نداشته باشد. در این صورت فعالیت مورد نظر دارای خاصیت پیوستگی با مفهوم فوق الذکر نیست. فعالیتهای پیوسته در 

ی فعالیتهای هم خانواده بتواند شمائیک استراتژی باید از هماهنگی و هم وزنی متعادلی برخوردار باشد بطوری که مجموعه 
از یک استراتژی در حال اجرا را نشان دهد. در بسیاری از مواقع چانچه چند فعالیت هم وزن و متعادل باشد ولی هماهنگ 

 نباشد در این صورت باز هم این گونه فعالیت ها از پیوستگی الزم در اجراء برخوردار نیست.

چالش پذیری فعالیت ها
4

ر از ویژگیهای یک استراتژی خوب عالوه بر پیوستگی، چالش پذیری و در عین یکی دیگ :

خال انعطاف پذیری مجموعه فعالیت های آن استراتژی است. مفهم عملیاتی چالش پذیری بیشتر معطوف به انعطاف پذیری 
 استراتژی برای بقاء بیشتر در بحرانها است.

یکپارچگی فعالیت ها
5

وجود در یک استراتژی دارای ماهیت نه چندان مشابهی باشند و هدف اگر مجموعه فعالیتهای م :

هدایت این فعالیتها در راستای یک هدف مشترك نیز باشد. در اینصورت آن را طوری با یکدیگر تلفیق کرده که علیرغم 

                                                           
0 Strategic planning 

3 Continuams 
4 Challanging Activities 
5 Integrated Activities 
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بین مجموعه محتوای متفاوت در رسیدن به هدف مشترك از انسجام ماهوی برخوردار شود. این نوع هماهنگی و انسجام 
 (9822ای از فعالیت های موجود در فرایند یک استراتژی را یکپارچگی گویند.)مشبکی،

تمرکز بر مشتری:
6

 

تمرکز بر ارضای نیازهای مشتری به منظور کسب رضایت اوست، بنابراین اکثر سازمانها می کوشند  TQMهدف اصلی 
جهت کسب رضایت مشتری از طریق مالقات با او یا برآورده  فعالیتهای روزانه و حتی برنامه های بلند مدت خود را  در

یک سازمان موفق در هر تصمیم گیری تامین نیازهای مشتریان خود (. Andrle ,1994)کردن نیازهای او تنظیم نمایند 

سازمانها، ( بیان می کنند که برای 9112( فیلیپینی و فورزا )Philips Quality , 1995را در اولویت قرار می دهد.)
برقراری ارتباط نزدیک با مشتریان به منظور شناسایی نیازهای آنان و همچنین چگونگی تامین نیازهایشان به بهترین شکل 
، امری ضروری است. در شرایطی که رقابت باالست، یکی از اقدامات مهم و تاثیر گذار مدیریت در همه نوع از سازمانها 

در جهت تمرکز بر مشتری اقداماتی نظیر جمع آوری اطالعات در  (.Piercy ,1995)تمرکز بر نیازهای مشتری است.
 مورد نیازها و خواسته های مشتریان، شکایتها، سطح رضایت آنها و تجزیه و تحلیل آنها باید انجام شود.)

Phusavat,2009  Lagrosen,2001;Zhang,2000( نتایج مطالعات هاکمن و واگمن )نشان می دهد، 9112 )

 است.TQMب اطالعات در مورد مشتری یکی از مهم ترین  بخش از اجرای کس

تمرکز بر منابع انسانی:
7

 

( می تواند این گونه تعریف شود  سیاستها و اقداماتی که  برای انجام رساندن کارها به HRMمدیریت منابع انسانی )
و  ست که شامل استخدام، گزینش ، آموزش ،ارزیابیوسیله افراد مورد نیاز است یا، منابع انسانی یکی از وظایف مدیریتی ا

( ، به صورت سیستماتیک تاثیر شیوه مدیریت منابع انسانی  را 5221یانگ ) (.Dessler,2000,676)تقدیر می باشد. 

در شرکتهایی با تکنولوژی باال مورد مطالعه قرار داد و تنایج تجربی تحقیق نشان داد که شیوه های  TQMبر اجرای 
ت منابع انسانی با  رضایت مشتری رابطه مثبتی دارد.  سالهای زیادی است که رضایت مشتری برای همه شرکتهای مدیری

تجاری به هدف نهایی مبدل شده است چنانچه افزایش رضایت مشتری ، افزایش در درآمد و سود را در پی دارد 

(Kotler,1996 .)( معتقد است که شرکت باید سی5221بنابراین یانگ ) ستمی را در جهت اجرا  و نگهداری رضایت
(، تاثیر 5222مشتری طراحی نماید و آن شرکت برای اجرای آن کامال به کارمندانش وابسته است . آت و ون دیجک )

فعالیت مدیریت منابع   2مدیریت منابع انسانی را بر رضایت مشتری در  بخش پرستاری و مراقبت مورد بررسی قرار دادند و 
ه شامل برنامه توسعه فردی، آموزش مرتبط با شغل، ارزیابی عملکرد ساالنه، مشارکت کارکنان، پرتکل کمبود انسانی ک

 نیروی کار، پیش بینی برنامه های کاری، سبک مدیریت شفاف و سبک مدیریت حمایتی.  توسعه و اندازه گیری گردید.

مدیریت فرایند
8

: 

                                                           
6 Customer Focus 

7 Human resource focus 

8 Process management 
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روجی،در این رویکرد از تمامی منابع سازمان به صورت موثر و کارامد  برای رویکردی منظم به منظور تبدیل ورودی ها به خ
 1بحث نسبتا جدیدی در این زمنیه ، مدیریت فرایندهای تجاری (Zairi,1997). دستیابی به اهداف استفاده می شود

(BPM) (.می باشدElzinga,1995). 

 :92تجزیه و تحلیل اطالعات 
بخش وسیعی از موضوعات موبوط به اطالعات و دانش مدیریتی را فراهم می کند و عملکرد سازمان  TQMاین اصل از 

چالشهای رقابتی در عصر حاضر که در نتیجه   (Rampersad,2006).را اندازه گیری و تجزیه و تحلیل می کند
وص یریت ارتباط با مشتری به خصگسترش و جهانی شدن تکنولوژی اطالعات به وجود آمده است سازمانها ناگزیرند بر مد

بنابراین برآورد کردن تمام نیازها و انتظارات مشتری ، هدف اصلی (. Stefanou,2003)رضایت مشتری تمرکز نمایند. 
 هر نوع تجارتی است. هنگامیکه نیازهای مشتری به صورت شایسته برآورده شود رضایت مشتری نیز حاصل می شود.

( در بخش هایی از سازمان خود و یا دیگر 95یی و درك فعالیت های برجسته)بهتر و نمونهشناسا ، فرایند 99الگو گیری
(، اهمیت 5225)98مطالعات مین(  Chang,2006.)می باشد  سازمانها و انطباق و اعمال آنها در بخش های دیگر سازمان

 نقش  الگوگیری را در بهبود مستمر خدمات و رضایت مشتری نشان داد.

 تحقیقروش شناسی 
اضر جامعه آماری تحقیق ح در این مطالعه پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی و از نظر روش از نوع همبستگی می باشد.

در تحقیق حاضر برای گردآوری اطالعات و داده های مرتبط با متغیرهای تحقیق از پرسشنامه  نفر است. 9521در حدود 
از میان هفت متغیر مورد اندازه . ل در زمینه هفت متغیر مورد بررسی استسوا 52استفاده شده است این پرسشنامه دارای 

کیفیت  رهبری استقرار مدیریتگیری، تعداد شش متغیر به ابعاد مدیریت کیفیت جامع اختصاص دارد که شامل متغیرهای 
. است سانیتمرکز بر منابع انتجزیه و تحلیل اطالعات، مدیریت فرایند ، تمرکز بر مشتری، برنامه ریزی استراتژیک و ، جامع

بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای هفت پاره تست است که هر یک از پاره تست ها . و متغیر دیگر تحقیق ارزش برند است
سوال نیز در زمینه ویژگی های فردی و جمعیت  هشتتعداد همچنین . در مورد یکی از متغیرهای اصلی تحقیق است

انی ، سابقه کار، سابقه مدیریت، درجه شعبه و پست سازموضعیت تاهل، سطح تحصیالتجنسیت، سن، : مشتمل برشناختی 
. برای بررسی روایی صوری پرسشنامه، در مرحله بررسی مقدماتی از اعضای نمونه در مورد درجه وضوح  ..مطرح شده است

زارش شده است. عالوه بر روایی محتوایی، هر یک از سواالت نظرسنجی شده است که بیشتر سواالت فاقد ابهام و رسا گ
بررسی شده است. برای بررسی روایی همگرایی از  92و روایی تفکیکی 91پرسشنامه و سواالت پرسشنامه با روایی همگرایی

تحلیل عاملی و با روش تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است. با توجه به اینکه بارهای عاملی نشانگرهای تحقیق از 

مشاهده شده است، بنابراین سواالت دارای دارایی همگرایی تشخیص داده شده است. همچنین  11/9بزرگتر از  tآماره 
 .مشاهده شده است که نشانگر روایی سواالت هر یک از متغیرهای تحقیق است 22/2روایی تفکیکی متغیرها بزرگتر از 
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استفاده شده  97و روش اعتبار ترکیبی 91لفای کرونباخبرای بررسی اعتبار وسیله اندازه گیری تحقیق از دو روش ضریب آ
ضریب الزم برای اعتبار ترکیبی . مشاهده شده است 72/2ضرایب آلفای کرونباخ پاره تست های تحقیق بزرگتر از . است

بنابراین پرسشنامه های تحقیق . است 12/2است که ضرایب بدست آمده برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از  12/2متغیر 
 .دارای اعتبار ارزیابی شده است

 یافته های تحقیق

 نتایج حاصل از آزمون فرضیات

 .رابطه معنا داری وجود دارد و ارزش برند  بین  استقرار مدیریت کیفیت جامعفرضیه اصلی: 

  ارزش برند بر  استقرار مدیریت کیفیت جامعمتغیر  . نتیجه آزمون تاثیر8جدول 

 tآماره  ضریب متغیر اثرپذیر متغیر اثرگذار

 891/51 711/2  ارزش برند  استقرار مدیریت کیفیت جامع

 

مکنون ر ، ضریب گامای استاندارد شده متغیبا مدل کمترین مربعات جزئی یابی ساختاری معادلهبراساس نتایج بدست آمده از 
با . است 891/51محاسبه شده  tآماره  دارای 711/2 با مقدار ارزش برند بر متغیر مکنون  استقرار مدیریت کیفیت جامع

عالوه فرضیه صفر  در نتیجهاست،  11/9بزرگتر از است و مقدار آن محاسبه شده به صورت مثبت  tتوجه به اینکه آماره 
رد شده و فرضیه مخالف مبنی بر وجود تاثیر مثبت پذیرفته شده درصد اطمینان نیز  11در سطح درصد اطمینان  12بر 

 .مستقیم و معنادار استارزش برند  بر تاثیر استقرار مدیریت کیفیت جامع: می توان پذیرفت که نبنابرای. است

  .رابطه معناداری وجود دارد بین رهبری و افزایش ارزش برند : فرعی اولفرضیه 

  ارزش برند بر  استقرار مدیریت کیفیت جامعبعد رهبری  . نتیجه آزمون تاثیر1جدول 

 tآماره  ضریب متغیر اثرپذیر اثرگذارمتغیر  مدل آزمون

 21/5 57/2  ارزش برند  بعد رهبری استقرار مدیریت کیفیت جامع SEMمدل 

 755/5 521/2  ارزش برند  بعد رهبری استقرار مدیریت کیفیت جامع PLSمدل 

بعد رهبری استقرار مکنون ، ضریب گامای استاندارد شده متغیر SEM یابی ساختاری معادلهبراساس نتایج بدست آمده از 
و ضریب گامای مدل  21/5محاسبه شده  tآماره  دارای 57/2 با مقدار ارزش برند بر متغیر مکنون  مدیریت کیفیت جامع

PLS  و آماره  521/2با مقدارT  با توجه به اینکه آماره . است 755/5برابر باt  به صورت برای هر دو آزمون محاسبه شده
درصد اطمینان رد و فرضیه مخالف مبنی بر  12در سطح فرضیه صفر  در نتیجهاست،  11/9بزرگتر از و مقدار آن مثبت 

                                                           
16 - Cronbach Alpha 
17  -Composite Reliability 
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ارزش بر  عتاثیر بعد رهبری استقرار مدیریت کیفیت جام: می توان پذیرفت که بنابراین. وجود تاثیر مثبت پذیرفته شده است
 مستقیم و معنادار است برند 

 .رابطه معناداری وجود دارد بین تمرکز بر منابع انسانی و افزایش ارزش برند : فرعی دومفرضیه 

  ارزش برند بر  مدیریت کیفیت جامعبعد تمرکز بر منابع انسانی  . نتیجه آزمون تاثیر2جدول 

 tآماره  ضریب متغیر اثرپذیر متغیر اثرگذار مدل آزمون

 21/5 85/2  ارزش برند  مدیریت کیفیت جامعبعد تمرکز بر منابع انسانی استقرار  SEMمدل 

 821/5 581/2  ارزش برند  بعد تمرکز بر منابع انسانی استقرار مدیریت کیفیت جامع PLSمدل 

 

بعد تمرکز بر منابع مکنون ، ضریب گامای استاندارد شده متغیر SEM یابی ساختاری معادلهبراساس نتایج بدست آمده از 
و ضریب  21/5محاسبه شده  tآماره  دارای 85/2 با مقدار ارزش برند بر متغیر مکنون  کیفیت جامعانسانی استقرار مدیریت 

برای هر دو محاسبه شده  tبا توجه به اینکه آماره . است 821/5برابر با  Tو آماره  581/2با مقدار  PLSگامای مدل 
درصد اطمینان رد و فرضیه  12در سطح یه صفر فرض در نتیجهاست،  11/9بزرگتر از و مقدار آن به صورت مثبت آزمون 

نابع انسانی مدیریت تمرکز بر متاثیر بعد : می توان پذیرفت که بنابراین. مخالف مبنی بر وجود تاثیر مثبت پذیرفته شده است
 .مستقیم و معنادار است ارزش برند بر کیفیت جامع 

 .رابطه معناداری وجود دارد بین مدیریت فرایند و افزایش ارزش برند : فرعی سومفرضیه 

   بعد مدیریت فرایند استقرار مدیریت کیفیت جامع بر ارزش برند نتیجه آزمون تاثیر.1جدول 

 tآماره  ضریب متغیر اثرپذیر متغیر اثرگذار مدل آزمون

 22/2 22/2  ارزش برند  بعد مدیریت فرایند استقرار مدیریت کیفیت جامع SEMمدل 

 199/2 921/2  ارزش برند  فرایند استقرار مدیریت کیفیت جامعبعد مدیریت  PLSمدل 

 

بعد مدیریت فرایند مکنون ، ضریب گامای استاندارد شده متغیر SEM یابی ساختاری معادلهبراساس نتایج بدست آمده از 
و ضریب گامای مدل  22/2محاسبه شده  tآماره  دارای 22/2 با مقدار ارزش برند بر متغیر مکنون  مدیریت کیفیت جامع

PLS  و آماره  921/2با مقدارT  با توجه به اینکه آماره . است 199/2برابر باt  به صورت برای هر دو آزمون محاسبه شده
 صفرو فرضیه نشده است درصد اطمینان رد  12در سطح فرضیه صفر  در نتیجهاست،  11/9از  و مقدار آن کوچکترمثبت 

قرار مدیریت کیفیت تاثیر بعد مدیریت فرایند است: می توان پذیرفت کهن بنابراین. رفته شده استتاثیر مثبت پذی نبودمبنی بر 
 مستقیم و معنادار است. ارزش برند جامع بر 
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 .رابطه معناداری وجود دارد بین تمرکز بر مشتری و افزایش ارزش برند : فرعی چهارمفرضیه 

  ارزش برند بر  مشتری استقرار مدیریت کیفیت جامعتمرکز بر بعد  . نتیجه آزمون تاثیر7جدول 

 tآماره  ضریب متغیر اثرپذیر متغیر اثرگذار مدل آزمون

 92/5 97/2  ارزش برند  بعد تمرکز بر مشتری استقرار مدیریت کیفیت جامع SEMمدل 

 129/5 957/2  ارزش برند  بعد تمرکز بر مشتری استقرار مدیریت کیفیت جامع PLSمدل 

 

ی تمرکز بر مشتربعد مکنون ، ضریب گامای استاندارد شده متغیر SEM یابی ساختاری معادلهبراساس نتایج بدست آمده از 
و ضریب گامای  92/5محاسبه شده  tآماره  دارای 97/2 بر متغیر مکنون رضایت مشتریان با مقدار مدیریت کیفیت جامع

به برای هر دو آزمون محاسبه شده  tبا توجه به اینکه آماره . است 129/5برابر با  Tو آماره  957/2با مقدار  PLSمدل 
 مخالفو فرضیه شده درصد اطمینان رد  12در سطح فرضیه صفر  در نتیجهاست،  11/9از  و مقدار آن بزرگترصورت مثبت 

تقرار مدیریت بعد تمرکز بر مشتری استاثیر : می توان پذیرفت که بنابراین. تاثیر مثبت پذیرفته شده است وجودمبنی بر 
 . مستقیم و معنادار است ارزش برند بر  کیفیت جامع

 .رابطه معناداری وجود دارد بین برنامه ریزی استراتژیک و افزایش ارزش برند : فرعی پنجمفرضیه 

  ارزش برند بر  مدیریت کیفیت جامعبرنامه ریزی استراتژیک  نتیجه آزمون تاثیر .2جدول 

 tآماره  ضریب متغیر اثرپذیر متغیر اثرگذار آزمونمدل 

 82/8 97/2  ارزش برند  بعد برنامه ریزی استراتژیک استقرار مدیریت کیفیت جامع SEMمدل 

 255/5 921/2  ارزش برند  بعد برنامه ریزی استراتژیک استقرار مدیریت کیفیت جامع PLSمدل 

 

بعد برنامه ریزی مکنون ، ضریب گامای استاندارد شده متغیر SEM یابی ساختاری معادلهبراساس نتایج بدست آمده از 
و  82/8محاسبه شده  tآماره  دارای 97/2 با مقدار ارزش برند بر متغیر مکنون  استراتژیک استقرار مدیریت کیفیت جامع

برای هر محاسبه شده  tینکه آماره با توجه به ا. است 255/5برابر با  Tو آماره  921/2با مقدار  PLSضریب گامای مدل 
درصد اطمینان رد و فرضیه  12در سطح فرضیه صفر  در نتیجهاست،  11/9بزرگتر از و مقدار آن به صورت مثبت دو آزمون 

استقرار ی استراتژیک برنامه ریزتاثیر بعد : می توان پذیرفت که بنابراین. مخالف مبنی بر وجود تاثیر مثبت پذیرفته شده است
 . در مستقیم و معنادار است ارزش برند بر  ریت کیفیت جامعمدی

 .رابطه معناداری وجود دارد بین تجزیه و تحلیل اطالعات و افزایش ارزش برند : فرعی ششمفرضیه 
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  ارزش برند بعد تجزیه و تحلیل اطالعات مدیریت کیفیت جامع بر  . نتیجه آزمون تاثیر1جدول 

 tآماره  ضریب متغیر اثرپذیر متغیر اثرگذار مدل آزمون

 29/5 92/2  ارزش برند  بعد تجزیه و تحلیل اطالعات استقرار مدیریت کیفیت جامع SEMمدل 

 222/5 921/2  ارزش برند  بعد تجزیه و تحلیل اطالعات استقرار مدیریت کیفیت جامع PLSمدل 

بعد تجزیه و تحلیل مکنون ، ضریب گامای استاندارد شده متغیر SEM یابی ساختاری معادلهبراساس نتایج بدست آمده از 
و  29/5محاسبه شده  tآماره  دارای 92/2 با مقدار ارزش برند بر متغیر مکنون  اطالعات استقرار مدیریت کیفیت جامع

برای هر به شده محاس tبا توجه به اینکه آماره . است 222/5برابر با  Tو آماره  921/2با مقدار  PLSضریب گامای مدل 
درصد اطمینان رد و فرضیه  12در سطح فرضیه صفر  در نتیجهاست،  11/9بزرگتر از و مقدار آن به صورت مثبت دو آزمون 

حلیل اطالعات تجزیه و تتاثیر بعد : می توان پذیرفت که بنابراین. مخالف مبنی بر وجود تاثیر مثبت پذیرفته شده است
 . در مستقیم و معنادار است ارزش برند  بر استقرار مدیریت کیفیت جامع

 نتیجه گیری

 نتایج تحلیل های صورت گرفته در این تحقیق در سه بخش به صورت زیر ارائه می شود:

 نتایج توصیفی

 شاخص های توصیفی کل عوامل مدل .92جدول 

 شاخص عامل گروه

 
 

 مدیریت کیفیت جامع

 84915 رهبری

 84111 تمرکز بر منابع انسانی

 84882 مدیریت فرایند

 84992 تمرکز بر مشتری

 84991 برنامه ریزی استراتژیک

 84581 تجزیه و تحلیل اطالعات

 84125 رضایت مشتری   ارزش برند

در جدول فوق شاخص مولفه های اصلی زیر مجموعه های عوامل مدل ارائه شده است. در بخش مدیریت کیفیت جامع ،  
 میزان شاخص و تمرکز بر منابع انسانی بیشترین میزان شاخص را کسب کرده اند. تمرکز بر مشتری کمترین

 نتایج فرضیه های تحقیق

براساس روش مورد نیاز آزمون مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون معادله یابی ساختاری مدل مفهومی 
براساس نتایج بدست آمده، فرضیه اصلی تحقیق . شده استمتشکل از مدل اندازه گیری و مدل ساختاری بررسی و آزمون 

 .و از میان شش فرضیه فرعی و مسیر مشخص شده در مدل تحقیق، تعداد پنج فرضیه تائید شده است

 . نتایج فرضیه های تحقیق99جدول 
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 متغیر وابسته متغیر مستقل عنوان فرضیه
 نتیجه آزمون

 آماری فرضیه

 تائید شده است.  ارزش برند  جامع مدیریت کیفیت فرضیه اصلی

 تائید شده است.  ارزش برند  رهبری 9فرضیه فرعی

 تائید شده است.  ارزش برند  تمرکز بر منابع انسانی 5فرضیه فرعی 

 رد شده است.  ارزش برند  مدیریت فرایند 8فرضیه فرعی 

 تائید شده است.  ارزش برند  تمرکز بر مشتری 1فرضیه فرعی 

 تائید شده است.  ارزش برند  برنامه ریزی استراتژیک 2فرضیه فرعی 

 تائید شده است.  ارزش برند  تجزیه و تحلیل اطالعات 1فرضیه فرعی 

 

 مدیریتی -پیشنهادهای کاربردی

لذا  ایی گردید، تمرکز بر منابع انسانی  شناس  ارزش برندبنا بر نتایج تحقیق بیشترین عامل تاثیر گذار برافزایش  .9
باید توجه بیشتری را به توانمند سازی و مشارکت دادن کارکنان در تعیین اهداف، تصمیم گیریها، خط مشی ها 
و برنامه ریزی ها  معطوف نماییم و آنها را با نیازها و خواسته های مشتریان آشنا سازیم و ضمن احترام و اعتماد 

قابل قبول در جهت رضایت مشتریان به منظور افزایش  به کارکنان به آنها آموزش دهیم که رفتاری شایسته و
 ارزش برند داشته باند.

بنا بر نتایج تحقیق، شاخص رغبت مدیران به یادگیری مسائل جدید مدیریت بعد رهبری کمترین بار عاملی  .5
موزش ازی و آ، باید به توانمند س  ارزش برنداستاندارد را داراست و با توجه به اهمیت اثر بعد رهبری بر افزایش 

مدیران  از طریق فراهم نمودن منابع و امکانات الزم ، نیز توجه ویژه ای را مبذول داریم چرا که اگر دانش مدیر 
 به روز باشد بر بهره وری و کارایی کار کارمندان نیز تاثیر می گذارد .

تحقیق پایین  و بنا بر نتایج  برندارزش نظر به تاثیر گذاری بعد تجزیه و تحلیل اطالعات مدیریت کیفیت جامع بر  .8
بودن بار عاملی استاندارد شاخص اقدامات اصالحی بر مبنای  الگوگیری، ابتدا باید کارکنان را از اهمیت و امتیازات 
الگوگیری آگاه کنیم و سپس آموزش های نوینی در این زمینه در سراسر سازمان به همراه ایجاد سیستم های 

 ماییم چرا که این مهم در بلند مدت پیامدهای مثبتی را برای سازمان به همراه دارد.یکپارچه اطالعات اجر ن

به منظور پر رنگ تر شدن نقش مشتری در تعیین کیفیت خدمات مشتری توصیه می گردد که از طریق مصاحبه  .1
یری ها تصمیم گ یا از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان از نظرات و خواسته های آنها اگاه شد و نتایج را در

و برنامه ریزی ها دخالت داد ، همچنین سیستم هایی موثر و کارامد جهت رسیدگی فوری به شکایتهای مشتری 
 ایجاد شود.
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با توجه به اینکه در این تحقیق این نتیجه گرفته شده است برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت کیفیت جامع  .2
شود بنابراین باید راهبردها، خط مشی ها، فنون و شیوه ها، سیاست  توسط مدیران به بهبود ارزش برند منجر می

گذاری ها، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمانها در یک برنامه منسجم  مبتنی بر کیفیت و هماهنگ با نیازها 
ن او خواسته های مشتریان و با مشارکت فعال مدیران واحدها، پی ریزی شود تا از این طریق بتوان هم مشتری

 موجود را حفظ نمود هم مشتریان بیشتری به سمت کاالها و خدمات سازمان جلب نمود.

ندارد لذا   دارزش برنبا توجه به نتایج تحقیق ، بعد مدیریت فرایند  مدیریت کیفیت جامع تاثیری بر افزایش  .1
نی مورد تجدید نظر و بازبی  ارزش برندمدیران باید فرایندهای کسب و کار را در سراسر سازمان به منظور افزایش 

قرار دهند عالوه بر این باید مدیران سعی نمایند عدالت را در همه موارد از قبیل اداره مور، تشویق کارکنان، توبیخ 
 رعایت نمایند.

 رابطه مستقیم وجود دارد و  ارزش برنداز آنجا که بر اساس یافته های تحقیق، بین مدیریت کیفیت  جامع و  .7

TQM و رویارویی با تغییرات سریع   ارزش برندیکی از ابزارهای مهم کارا و موثر  به منظور بهبود در  به عنوان
محیط و رقابت در سطح ملی و جهانی مطرح می گردد، آینده بازار جهانی دردست شرکتهایی است که توانسته 

دمینگ در خصوص اجرای را درك و بکار بسته باشند لذا توصیه می شود که اصول چهارده گانه  TQMباشند 

TQM  مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد تا ضمن افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع به شاخصهای اثر
 بخشی )رضایت مشتری و کیفیت خدمات( نیز دست یابیم. 

ه با رفع ک همانطور که قبال نیز بیان شده است رضایت مشتری یعنی بقاء سازمان بنابراین پیشنهاد می شود .2
نیازهای مشتریان و تامین انتظارات آنان به نحوی که باعث شود آنها بار دیگر مراجعه کنند و مهمترین نکته در 

 جلب رضایت مشتری، توجه  به انتظارات و تامین آنها و ارائه خدمات بیشتر و بیش از سطح انتظارات آنهاست. 

 

 پیشنهادهایی جهت انجام تحقیق های آتی

 وانع اجرای مدیریت کیفیت جامع و راه حلهایی برای رفع این موانع در این زمنیه مفید خواهد بررسی م
 بود.

 .بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رعایت اصول مدیریت اسالمی بسیار مفید خواهد بود 

  بررسی رابطه بین خصوصی سازی در سازمانهای دولتی ایران و مدیریت کیفیت جامع در نوع خود
 جالب توجه می باشد.

 .بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت شغلی نیز می تواند نتایج مفیدی را داشته باشد 

  بررسی عوامل موثر دیگر مثل فرهنگ و ساختار سازمانی و مدیریت کیفیت جامع و میزان اثرگذاری
 آن ها نیز موید نتایج مطلوبی خواهد بود.

 

که نگرش آرمان گرایانه به نتایج هر طرح علمی و اجرایی می تواند به عنوان افت آن محسوب  در خاتمه الزم به ذکر است

و رابطه آن با رضایت مشتری،  TQMگردد و باعث ایجاد دلسردی و یاس از ادامه طرح شود. لذا در اجرا و پیاده سازی 
نیز مد نظر قرار گیرد و از اثرات مفید، موثر ضمن توجه به چشم اندازهای ایده آل و مورد نظر باید پیشرفت های تدریجی 

 و مطلوب آن در کل سازمان غافل نگردید.
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Abstract 

Total quality management is one of the most successful management philosophies that 

has responded well to quality issues, needs and expectations of customers in the 

organization and society. This management philosophy connects many different methods 

with a new approach in an integrated and logical way, so that its main axis and circuit is 

the customers (both internal and external) of the organization. The purpose of this study 

is to explore the relationship between the establishment of a comprehensive quality 

management system and its impact on increasing brand value. The statistical population 

of the study includes 1259 store consumers, of which 270 have been selected as the 

research sample, which have been selected by stratified random sampling from all 

individuals. The research questionnaire consists of 28 questions that have been collected 

based on research hypotheses from valid researches and studies. To assess the validity of 

the questionnaire, content validity as well as convergence validity and discriminant 

validity were used. Cronbach's alpha method was used to calculate the measurement 

validity coefficient in this study. Statistical data processing was performed in Spss, 

VisualPLS, lisrel software environment. Data analysis of this research has been done at 

two levels of descriptive and inferential statistics. The results of the research in 

connection with the main hypothesis of the research showed that there is a significant 

relationship between the establishment of total quality management and increasing brand 

value. The majority of consumers believe that the implementation of total quality 

management and the support of managers to enable employees to a high to moderate level 

to satisfy customers and thus increase brand value. They also believe that the most 

influential factor on brand value is focusing on Human resources and the least influential 

factor is process management. 

Keywords: Total Quality Management (TQM), Brand Value, Customer Focus, Human 

Resource Focus, Strategic Planning, Leadership, Process Management, Information 

Analysis  

 

 


