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جهت  فرایندها  و  محصوالت  بهبود  برای  نوآورانه  روش  های  به دنبال  امروزی  سازمان  های 

افزایش رضایت مشتری و عملکرد رقابتی هستند از این رو از روش  های مختلفی نظیر مدیریت 

کیفیت استفاده می  کنند. مدیریت کیفیت یک فلسفة مدیریتی است که با یک رویکرد مکانیکی 

تحت عنوان کنترل کیفیت آماری آغاز شد و به یک رویکرد جامع و انسانی گرایش پیدا کرد. 

یک  جنبه  های  تمامی  بر  کیفیت،  مدیریت  از  جریان  آخرین  به  عنوان  فراگیر  کیفیت  مدیریت 

سازمان متمرکز می  شود. طی دو دهة اخیر رویکردهای نرم و سخت جهت تحقق اهداف کیفی 

از سوی پژوهشگران معرفی شده است که رویکرد نرم مدیریت کیفیت مبتنی بر مفاهیم انسانی-

رفتاری بوده و رویکرد سخت در آن به روش  ها و ابزارها داللت دارد. پژوهش حاضر با هدف 

معماری فرایندهای مدیریت کیفیت نرم صورت پذیرفته است. به  منظور معماری فرایندهای این 

بُعد انسانی مدیریت کیفیت، مفاهیم و مؤلفه  های مدیریت کیفیت نرم استخراج شد و تحلیلی 

از مضامین آشکار و پنهان، در قالب مدل APQC به  عمل آمد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از 

آن است که مدیریت کیفیت نرم بر پنج نوع اقدام مدیریت محور، کارمندمحور، مشتری محور، 

دسته  های  از  درصد   70 حدود  در  و  بوده  استوار  فرایند محور  محصول/  و  تأمین  کننده محور، 

فرایندهای سازمان را دربرمی  گیرد که بر مشتمل بر فرایندهای عملیاتی و فرایندهای مدیریتی 

و پشتیبانی است.
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ت / سال دهم، شماره اول، بهار 1399
ت استاندارد و کیفی

فصلنامه علمی مدیری

1مقدمه
مدیریت کيفيت یکی از مفاهيمی است که طی چند دهة اخير مورد توجه واقع  شده است و به  کمک مجموعه 
اصول، روش  ها، رویکردها، و سيستم  های استفاده شده در آن، سازمان  ها به کيفيت محصوالت و خدمات در سطح 

جهانی و موفقيت در بازار دست پيدا کردند. 
)کومار و همکاران1، 2018( مدیریت کيفيت یک فلسفة مدیریتی است که با یک رویکرد مکانيکی تحت عنوان 

کنترل کيفيت آماری آغاز شد و به یک رویکرد جامع و انسانی گرایش پيدا کرد.
 )سومس و همکاران2، 2014( مدیریت کيفيت فراگير تمامی جنبه  های یک کسب وکار که می  تواند به کيفيت 

منجر شود، نشانه می  رود. 
)ليکيتا و همکاران، 2018( مدیریت کيفيت فراگير با تأکيد بر فلسفة مشتری  مداری و بهبود مستمر و مفاهيم 
گستردة علمی، سعی در بهبود تدریجی و پله  ای سازمان دارد و می  کوشد با سير مراحل نظامی جامع و متکی بر 
چارچوب  های مصوب علمی، تحوالت اساسی و با ثباتی را در سطوح مختلف مدیریتی و عملياتی سازمان در جهت 
نيل به توسعة کيفی، رضایت مشتریان، رفاه حال کارکنان و نيز کاهش ضایعات و هزینه  های ایجاد کند. با این 
تفاسير مدیریت کيفيت فراگير ترکيبی از اقدامات سازمانی برای نيل به پيامدهای مثبت رقابتی از طریق بهبود 

مستمر در تمامی جنبه  های فکری، مدیریتی، طراحی و عمليات سازمان است. 
)عليخانی کوشکک، 1392( اقدامات مدیریت کيفيت فراگير را می  توان به دو گروه اصلی و زیرساختی )فلين 
و همکاران3، 1995(، دو گروه مکانيکی و ارگانيکی )پاجگو و سوهال4، 2004(، سه گروه اصلی، زیرساختی و 
مدیریتی )الخال و همکاران5، 2006(، و سخت و نرم )عبداهلل و تاری6، 2012(. مدیریت کيفيت سخت مسائل فنی 
و روش شناختی را پوشش می  دهد و  مدیریت کيفيت نرم بر ویژگی  های انسانی داللت دارد. جنبه  های اجتماعی 
مدیریت کيفيت مربوط به آن دسته از عوامل بلندمدتی اطالق می  شود که به مسائل و اقدامات مدیریت گره خورده 

و عموماً با مفاهيم مدیریت منابع انسانی در ارتباط هستند. 
)عبداهلل7، 2013( قابليت  ها و مهارت  های نيروی انسانی در کنار سایر دارایی  ها و به  مثابه دارایی نامشهود نشان دهنده 
اعتبار و استحکام سازمان درنظر سازمان درنظر مشتریان، سهامداران و قانون  مردان است. سرمایه  گذاری در حوزة 
منابع انسانی و توسعة دانش و مهارت  های کارکنان تأثير قاطعی برافزایش بهره  وری و سودآوری سازمان دارد و 
کارکنان آموزش دیده همواره دارای ارتباط بهتر و سازنده  تری با مدیران خود هستند. آموزش و توسعة منابع انسانی 
نيازمند ترسيم خطوط راهبردی و تخصيص منابع و اعتبار کافی و برنامه  ریزی و کنترل  مداوم است. برای تحقق 
این مقصود دخالت و نظارت مستقيم مدیریت ارشد و همکاری و هماهنگی تمامی آحاد و افراد سازمان ضروری و 
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اجتناب ناپذیر است. )شيخ  االسالمی، 1385(
مدیریت کيفيت نرم یکی از مفاهيمی است که تعداد محدود از سوی پژوهشگران بدان توجه شده است و در این 
تعداد مطالعه، تنها به رابطه این مفهوم با سایر مفاهيم مدیریت پرداخته شده درصورتی که برای عملياتی شدن این 
مفهوم نياز است تا چيستی این پدیده مورد کنکاش قرار گيرد و ریز فعاليت  های آن استخراج شود تا به  عنوان 
راهنمای عملی برای مدیران و دیگر تصميم  گيرندگان سازمان درآید. بدین  منظور فرایندهای مدیریت کيفيت نرم 

بر اساس مبانی نظری و مدل APQC حائز اهميت است.

2پیشینةتحقیق
مطالعة منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش این امکان را فراهم می  آورد تا آگاهی  های الزم در خصوص فعاليت  ها و 
زمينه  های مرتبط و همچنين حدود و ثغور مورد مطالعه به عمل آید. بدین منظور منابع مطالعاتی از پایگاه  های معتبر 

و گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و منابع مطالعاتی در دو دسته منابع داخلی و منابع خارجی ارائه شده است.

2-1مروریبرمطالعاتداخلی
رجبی  پور ميبدی و همکاران )1399( به  منظور دستيابی به مدلی عملياتی، مطالعه  ای تحت عنوان »واکاوی مدیریت 
کيفيت نرم در مدل سه شاخگی با استفاده از روش پدیدارنگاری« انجام دادند. در این مطالعه بر اساس تجربه های 12 
خبرة مدیریت کيفيت، عوامل و ابعاد مدیریت کيفيت نرم با استفاده از روش پدیدارنگاری و مدل سه شاخگی تبيين 
شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بُعد زمينه ای، مؤلفه  های ارتباطات و رضایتمندی، در بُعد ساختاری، 
مؤلفه  های آموزش، انگيزش، رهبری و فرهنگ  سازی، و در بُعد محتوایی مؤلفه  های اعتماد، اخالق، تعهد، نگرش و 

همکاری، در مدل بومی مدیریت کيفيت نرم بر اساس مدل سه شاخگی جانمایی شده است.
نرم و سخت در  فراگير  عوامل مدیریت کيفيت  ميان  ارتباط  بررسی  به منظور  مؤمنی )1396(  و  صادقی  مقدم 
فرایندهای مدیریت دانش، مطالعه  ای تحت عنوان »بررسی تأثير عوامل مدیریت کيفيت جامع نرم و سخت بر 
مدیریت دانش با تحليل مسير )مورد مطالعه: صنعت گاز(« انجام دادند. در این مطالعه داده  ها از نظرات 40 مدیر 
شعبه بانک سامان گردآوری و جهت آزمون تجربی روابط از روش مدل سازی معادالت ساختاری برای ارزیابی مدل 
پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بين مؤلفه  های مدیریت کيفيت فراگير نرم و فرایندهای 
مدل APQC رابطه وجود دارد. عوامل مدیریت کيفيت جامع نرم )مدیریت کيفيت نرم( در پژوهش آن ها عبارت 
است از تعهد نيروی کار، چشم  انداز مشترک، تمرکز بر مشتری، استفاده از تيم  ها، آموزش کارکنان و ارتباط متقابل 
با تأمين کنندگان. این پژوهش با وجود آنکه به کشف و توسعة عوامل و مؤلفه  های مدیریت کيفيت نرم نپرداخته 
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اما توانسته است تا ارتباط مدیریت کيفيت نرم را با مدل چارچوب طبقه  بندی فرایند برقرار کند. نتایج کلی این 
پژوهش حاکی از آن است که استفاده از مدل طبقه  بندی فرایند در پياده سازی مفاهيم مدیریت کيفيت فراگير نرم 
مؤثر است و می  توان اصول و مفاهيم مشترکی را مانند تعهد کارکنان و مدیران، توجه و تمرکز بر مشتری، توسعه 
و آموزش منابع انسانی و چشم  انداز و اهداف مشترک بين سازمان و کارکنان را بين دو مدل APQC و مدیریت 

کيفيت فراگير نرم شناسایی کرد.
اجلی و محّمدی باالنی )1396( به منظور بررسی ارتباط ميان عوامل مدیریت کيفيت فراگير نرم و سخت در 
فرایندهای مدیریت دانش، مطالعه  ای تحت عنوان »بررسی تأثير عوامل مدیریت کيفيت جامع نرم و سخت بر 
مدیریت دانش با تحليل مسير )موردمطالعه:صنعت گاز(« انجام دادند. در این مطالعه داده  ها از نظرات 190 نفر از 
کارشناسان، متخصصان و مدیران واجدهای مذکور در صنعت گاز گردآوری و جهت آزمون تجربی روابط از روش 
مدل سازی معادالت ساختاری و تحليل مسير استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل مدیریت 
کيفيت فراگير نرم و سخت تأثير مثبت بر فرایندهای مدیریت دانش دارد. مدیریت کيفيت جامع نرم )مدیریت 
کيفيت نرم( در پژوهش آن ها عبارت است از رهبری و تعهد مدیریت ارشد، برنامه  ریزی راهبردی، تمرکز بر مشتری، 

مشارکت و مدیریت منابع انسانی و مدیریت تأمين کننده. 

2-2مروریبرمطالعاتخارجی
اسکریک-تنا و همکاران8 )2018( به  منظور توسعة روابط بين جنبه  های مدیریت کيفيت، و نوآوری، مطالعه ای تحت 
عنوان »تأثير مدیریت کيفيت سخت و نرم و رفتار پيشگيرانه در تعيين عملکرد نوآوری« انجام دادند. در این مطالعه 
داده  های مستخرج از 173 شرکت اسپانيایی ذکرشده در بانک اطالعاتی SABI از دو بخش توليد مواد شيميایی و 
بخش فناوری اطالعات گردآوری و جهت آزمون تجربی روابط از روش مدل سازی معادالت ساختاری برای ارزیابی 
مدل پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر دو جنبة مدیریت کيفيت با روش  های مختلف 
مخصوص به خود، نوآوری را بهبود می  دهند. الزم به ذکر است که مدیریت کيفيت نرم در پژوهش آن ها عبارت 
است از رهبری، ارتباط نزدیک با مشتری، ارتباط نزدیک با تأمين  کننده، افزایش آموزش، سازمان باز و توانمندسازی 

کارکنان.
در  بر عملکرد سازمانی  مدیریت کيفيت سخت  و  نرم  مدیریت کيفيت  تأثير  بررسی  به  منظور  وایونو9 )2017( 
دبيرستان  ها، مطالعه  ای تحت عنوان »تأثير مدیریت نرم و سخت مدیریت کيفيت بر عملکرد سازمانی در دبيرستان 
فنی و حرفه  ای« انجام دادند. در این مطالعه داده  ها از 139 دبيرستان فنی و حرفه  ای گردآوری و جهت آزمون 
تجربی روابط از روش مدل سازی معادالت ساختاری برای ارزیابی مدل پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی 
از آن است که عوامل مدیریت کيفيت نرم و سخت تأثير مثبت، مستقيم و معناداری بر عملکرد سازمانی در 
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دبيرستان  های فنی و حرفه  ای دارد. الزم به ذکر است که مدیریت کيفيت رفتاری )مدیریت کيفيت نرم( در پژوهش 
آن ها عبارت است از رهبری، تمرکز بر مشتری، مشارکت همة افراد و روابط سودمند و متقابل مشتری.

پتيال و کویالکونتال10 )2016( به  منظور ارائة یک چارچوب مفهومی برای بررسی تأثير فرهنگ سازمانی بر شيوه  های 
عملکرد و عملکرد کيفی، مطالعه  ای تحت عنوان »رابطه فرهنگ سازمانی، جنبه  های کيفيت و عملکرد: چارچوب 
مفهومی« انجام دادند. در این مطالعه داده  ها از 40 سازمان   توليدی گردآوری شد و جهت آزمون قابليت اطمينان 
سازه  ها مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که ادغام یکپارچة جنبه  های مدیریت کيفيت 
فراگير و شيوه  های شش سيگما به  منظور ایجاد ارتباط بين فرهنگ سازمانی، جنبه  های مدیریت کيفيت و اثرات 
آن بر عملکرد سازمانی سودمند باشد. الزم به ذکر است که فعاليت  های زیربنایی مدیریت کيفيت فراگير )مدیریت 
کيفيت نرم( در پژوهش آن ها عبارت است از مدیریت ارشد، روابط مشتری، روابط تأمين  کننده و مدیریت نيروی 

کار.
دوبی11 )2015( به  منظور بررسی جنبه  های مدیریت کيفيت فراگير و تأثير آن ها بر عملکرد شرکت، مطالعه  ای 
تحت عنوان »بينش در مورد جنبه  های نرم مدیریت کيفيت فراگير و تأثير آن ها بر عملکرد شرکت سيمان: آیا 
اندازه شرکت سيمان مهم است؟« انجام دادند. در این مطالعه داده  ها از 220 واحد توليدی سيمان گردآوری و 
جهت آزمون تجربی روابط از روش تجزیه  و تحليل رگرسيون برای بررسی فرضيه  های پژوهش استفاده شد. نتایج 
پژوهش حاکی از آن است که رابطه با شرکای داخلی و خارجی، فرهنگ کيفيت، تمرکز بر روابط منابع انسانی، 
چشم  انداز رهبری، مثبت و تعيين کننده بر عملکرد شرکت دارد. الزم به ذکر است که جنبه  های نرم مدیریت کيفيت 
فراگير )مدیریت کيفيت نرم( در پژوهش آن ها عبارت است از کارکرد منابع انسانی، فرهنگ کيفيت، مدیریت 
ارتباط با همکاران داخلی و خارجی، تسهيم اطالعات و چشم  انداز رهبری. به  منظور تأیيد روابط موجود در ادبيات 
موضوعی مدیریت کيفيت نرم در صنایع سيمان این مطالعه صورت گرفت که به نوبة خود با پشتوانة پژوهش  های 
قبلی و مطالعات جدید پژوهشگر باعث شده است تا مفاهيم جدیدی وارد ادبيات این حوزه شود. اما شاید بتوان 

تکراری بودن متغيرهای موردمطالعه در این پژوهش نقطه  ای تاریک محسوب کرد.

3مبانينظري
کيفيت یک ساختار چندبُعدی است که می  توان از زاویة خاصی بدان توجه داشت. اساساً ابعاد کيفيت منجر به بروز 
دیدگاه  های مختلف در خصوص کيفيت می  شود. این به نوبة خود باعث انجام مجموعه  ای از اقدامات برای تحقق آن 
است که باعث ایجاد قابليت رقابتی می  شود. هر یک از دیدگاه  های کيفيت تمرکز بر تعدادی از ابعاد دارد و عموماً 
هيچ دیدگاهی قادر به تحقق تمامی این ابعاد نخواهد بود. )ژانگ، 2001( شکل )1( رابطة بين ابعاد، دیدگاه  ها و 

اقدامات کيفيت را نشان می  دهد.
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 ابعاد کیفیت
 هایدیدگاه

 کیفیت
 اقدامات
 کیفیت

های قابلیت
 رقابتی

شکل1:چارچوبارتباطبینابعاد،دیدگاههاواقداماتکیفیت)ژانگ،2001(

جدول1:دستهبندینگرشهایکیفی)گاروین،1988(

آثار  این مفهوم در  بر  تا کانون  های مختلف تمرکز  فراهم می سازند  را  امکان  این  دیدگاه  های مدیریت کيفيت 
صاحب  نظران و نوشتارهای علمی مشخص شود. طی یک دسته  بندی جامع، پنج نگرش بر اساس ابعاد گوناگون 

کيفيت مطرح شده که به شرح جدول )1( است:

مدیریت کيفيت فراگير به عنوان آخرین جریان فکری از مدیریت کيفيت، بر مجموعه ای از فعاليت های نظام مند 
استوار است تا اهداف از پيش تعيين شدة آن را محقق سازد. طی ساليان اخير فعاليت های متفاوتی جهت مدیریت 
کيفيت از سوی پژوهشگران گزارش شده اما به طورکلی بر دو مفهوم مدیریت کيفيت نرم و مدیریت کيفيت سخت 
و  انسان محور  فراگير می توان در دو جهت گيری کلی  به مدیریت کيفيت  مربوط  اقدامات  است.  متمرکز شده 
نظام محور دسته بندی کرد که این دو جهت گيری منجر به پيدایش مدیریت کيفيت نرم و مدیریت کيفيت سخت 
شد. )ژنگ و همکاران12، 2015( عوامل سخت مدیریت کيفيت فراگير مربوط به راهبرد، نظام ها، ابزارهای مدیریت 
کيفيت داللت داشته و بر فرایندهای مورد نياز برای پشتيبانی از اجرای عوامل نرم است. )اشميت و همکاران13، 
2013( عوامل نرم اغلب در مطالعات در زمينة بهبود کيفيت تحت عناوین نظير رهبری مدیریت عالی، مشارکت 
کارکنان، توانمندسازی کارکنان، آموزش و توسعة کارکنان، کارگروهی و ارتباطات معرفی می شوند. )عبداهلل و 

همکاران14، 2009(

توضیحاتنگرش
این دیدگاه کيفيت مبتنی بر احساسات است و تنها هنگام مواجهه با آن می توان آن را تشخيص داد.متعالی

در این دیدگاه کيفيت، به عنوان موجودیت بخشی از محصول یا خدمت تعریف می شود.محصول گرا
در این دیدگاه کيفيت با کسب رضایت مصرف کننده قرین گشته و به شدت از آن متأثر است.مصـرف گرا
در این دیدگاه کيفيت انطباق کامل مقادیر از قبل تعيين شده برای مشخصات محصول بيان می شود.ساخـت گرا
در این دیدگاه کيفيت از مقایسه  دستاورد و قيمت تبيين می شود.ارزش گرا
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4روشتحقیق
با اتکا به دسته بندی های روش شناختی پژوهش می توان پژوهش حاضر را از حيث هدف، پژوهشی توسعه ای از 
حيث روش انجام آن، در گروه پژوهش های توصيفی طبقه بندی می شود و از نظر چگونگی به دست آوردن داده های 
مورد نياز از نوع غيرآزمایشی دانست و همچنين از آنجایی  که این پژوهش به بررسی داده های مرتبط با برهه ای از 

زمان می پردازد، از نوع پژوهش های مقطعی محسوب می شود.

4-1تحلیلمضمون
تحليل مضمون روشی برای شناخت، تحليل و گزارش الگوهای موجود در داده های کيفی است. این روش فرایندی 

برای تحليل داده های متنی است و داده های پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصيلی تبدیل می کند.
 )عابدی جعفری و همکاران، 1390( تحليل مضمون به پژوهشگر اجازه می دهد که به جست وجوی تم های آشکار 
و پنهان پرداخته و سپس آن ها را تفسير کند. به همين دليل این روش از طرفی به عنوان یک روش پژوهش کيفی 
مستقل مورد استفاده قرار می گيرد و از طرفی دیگر هم به عنوان پایه ای ورودی برای سایر روش ها که فراتر از 
تفسير و به سمت ساخت نظریه یا شکار جوهره و ارائة مدل حرکت می کنند، مورد استفاده قرار می گيرد. تفاوت 
عمده ی تحليل مضمون با سایر روش های پژوهش کيفی این است که این روش، درعين حال که خود یک روش 
مستقل پژوهشی است، پایه ی بسياری از روش های کيفی دیگر نيز به شمار می آید. تمایز دیگر این روش کاربرد آن 
در خصوص انواع متون و آثار مکتوب است. نکته ی دیگر، وجه تفسيری این روش است که تحليل مضمون به عنوان 
روش پژوهش کيفی در اصل به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که داده ها چه می گویند و به دنبال الگویابی 

از داده هاست. )خنيفر و مسلمی، 1396(

APQC4-2مدل
مرکز بهره وری و کيفيت آمریکا )APQC( یک مرکز بين المللی شناخته شده برای بهبود فرایند و عملکرد است 
که به سازمان ها کمک می کند تا به سرعت با محيط در حال تغيير سازگار شده و راه های بهتر و جدیدتری را برای 
انجام فعاليت های خود انتخاب کرده و در بازار رقابتی موفق شوند. APQC با تمرکز بر بهره وری، مدیریت دانش، 
بهينه کاوی و اقدامات بهبود کيفيت، در تعامل با سازمان های عضو خود برای شناسایی بهترین شيوه ها، کشف 
روش های مؤثر بهبود و انتشار آن و مرتبط کردن سازمان ها با یکدیگر دانش، آموزش و ابزار مورد نياز موفقيت را در 
اختيار آنان قرار می دهد. در سال 1992 ميالدی چارچوب طبقه بندی فرایند )PCF( را بر   اساس یک الگوبرداری 
در بين 80 شرکت برتر آمریکایی تدوین و معرفی کردند و در سال 1996 ميالدی برای اولين بار نسخة عمومی 
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آن انتشار یافت. این چارچوب، ساختاری است که از آن می توان در تمامی سازمان ها اعم از توليدی و یا خدماتی، 
صرف نظر از اندازه و مکان جغرافيایی آنان استفاده کرد. در این چارچوب از شش مفهوم دسته، گروه فرایندی، 

فرایند، فعاليت، وظيفه و وظيفة جزء تشکيل شده است. )صادقی مقدم و مؤمنی، 1396(

4-3رواییوپایایی
در این پژوهش برای اعتبار و اعتمادبخشی به داده ها از قابليت اعتبار )تا ساختار و معنی پدیده موردنظر به نحو 
مطلوبی بازنمایی می شود(، قابليت انتقال )تا چه حد یافته های پژوهش به محيط های دیگر تعميم پذیر است( و 
قابليت اعتماد )تا چه حد یافته های پژوهشگر را سایر افراد بررسی کنندة آن تأیيد می کنند( استفاده شد. )لينکن 
و گوبال15، 1985( به منظور رعایت قابليت اعتبار پژوهش از مشارکت کنندگان مطلع که تجربه ای غنی از پدیده 
دارند، استفاده شده است. برای افزایش قابليت انتقال پژوهش سعی شد با عرضه کامل یافته ها و تطابق با ادبيات 
پژوهش، این مهم به انجام برسد. برای حصول اطمينان از قابليت اعتماد پژوهش، مشارکت کنندگان فرایند تحليل 
و مقوله های به دست آمده را بازبينی و نظر خود را در ارتباط با آن ها ابراز کردند، ضمن اینکه به طور هم زمان از آن ها 
در تحليل و تفسير داده ها کمک گرفته شد. همچنين به عنوان بررسی همکار، از اظهارات جمعی از اساتيد مسلط 

در این خصوص استفاده شد.

5یافتههایتحقیق
برای انجام این پژوهش گام های پيوسته ای انجام شده است که هر یک از این گام ها یافته هایی را با خود به همراه 

داشته است.

گام اول: تعيين و تحدید پدیدة موردمطالعه
یکی از اقدامات اوليه در انجام پژوهش مرور مبانی نظری و ادبيات موضوعی موجود است که به واسطة آن محدودة 
پژوهش و حدود و ثغور آن مشخص شود. بدین منظور مفاهيم مرتبط با حوزة مدیریت کيفيت و بهره وری، باالخص 
مدیریت عمليات رفتاری مورد بررسی قرار گرفت و واکاوی مفهوم مدیریت کيفيت نرم هدف پژوهش قرار گرفت.

گام دوم: شناسایی پایگاه های داده و گردآوری داده ها
به منظور گردآوری داده های مورد نياز، پایگاه های داده دانشگاهی و غيردانشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند و منابع 

علمی داخلی و خارجی گرد آوری شدند.
گام سوم: ایجاد کدهای اوليه و کدگذاری اقدامات مدیریت کيفيت نرم

به منظور کدگذاری داده ها، بررسی و تلخيص داده های گردآوری شده در محدودة قلمرو پژوهش صورت پذیرفت. 
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اولية  از متن اصلی، اجتناب شد. جدول )2( کدگذاری  از کدگذاری های غيرضروری در هر جمله  بدین منظور 
اقدامات مدیریت کيفيت نرم را نشان می دهد.

گام چهارم: تبيين مضامين مدیریت کيفيت نرم و تحليل آن ها
پس  از آنکه محتوای کلی مفاهيم استخراج شده شناسایی شد، مضامينی مرتبط با آن ها تبيين و تشریح شد. 
همچنين بر اساس تعداد دفعات تکرار مفاهيم در منابع مطالعاتی درصد تکرارپذیری آن ها محاسبه شد تا جهت گيری 

و تمرکز مدیریت کيفيت نرم آشکار شود.

جدول2:مفاهیماستخراجیبراساسمنابعمطالعاتی

منابع مطالعاتیمفاهيم استخراجیمحتوای کلی

ابزارگرا
طراحی محصول، مدیریت فرایند، 

الگوگيری
و  راتنی   ،)2018( نسيم   ،)2018( همکاران  و  گوتيرز 
همکاران )2018(، آئون و همکاران )2018(، اسکریگ-

و  )2017(، چو  و سوئيز  )2018(، صالح  و همکاران  تنا 
همکاران )2017(، وایونو )2017(، پتسال و کوالکونتاال 
تاری  و  عبداهلل   ،)2017( همکاران  و  زنگ    ،)2017(
و  باکوتيچ   ،)2016( کوالکونتاال  و  پتيال   ،)2017(
دوبی   ،)2015( همکاران  و  زنگ   ،)2015( روتوشيچ 
ام. اسنيدریانس )2015(،  )2015(، دی. اسنيدریانس و 
 ،)2014( صبری  و  الخليلی   ،)2014( ویلکاک  و  بویيز 
سينگ و دوبی )2013(، عبداهلل و تاری )2012(، شاهين 
و دبستانی )2011(، عبداهلل و همکاران )2010(، لنکا و 
همکاران )2010(، عبداهلل و همکاران )2009(، عبداهلل و 
همکاران )2009(، فتوپلس و پسومس )2009(، عبداهلل 
و  کنگبون   ،)2006( و الال  لوئيس   ،)2008( و همکاران 
همکاران )2005(، رحمان و بودالک )2005(، درایور و 

جانستون )2001(، هو و همکاران )2001(

انسان گرا

آموزش، توانمندسازی، کارگروهی، 
تسهيم دانش، رهبری، تعهد نيروی 

کار، پاداش و شناخت، ارتباط 
نزدیک با تأمين کننده، همکاری 
متقابل، مشارکت تأمين کننده، 

تمرکز بر مشتری، حمایت مدیریت 
ارشد، روابط سودمند و متقابل 

مشتری
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جدول3:اکتشافمضامینبراساسمفاهیماستخراجی

مفاهيممضامين
فراوانی

درصدتعداد

اقدامات کارمند محور

آموزش، آموزش کارکنان، آموزش کيفيت، آموزش منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، آموزش وپرورش، 
آموزش های مربوط به وظيفه  برای کارکنان، افزایش آموزش، انعطاف پذیری، ارتباطات، مدیریت ارتباط 
با همکاران داخلی و خارجی، صالحيت، پاداش و شناخت، پذیرش و ارتباطات در مدیریت کيفيت فراگير، 
ارتباطات کارکنان، پيشنهادهای کارکنان، تعهد عاطفی کارمند، تعهد نيروی کار، تمرکز بر منابع انسانی، 
توانمندسازی، توانمندسازی کارکنان، جنبه های مدیریت منابع انسانی، رضایت شغلی، رضایت کارکنان، روابط 
نيروی کار، شرایط خدمات معنوی محيط کار، کارگروهی، کار تيمی، استفاده از تيم، کارکرد منابع انسانی، 
گروه های کوچک حل مسئله، محيط کار، مدیریت مبتنی بر افراد، مدیریت منابع انسانی، مدیریت نيروی کار، 
مدیریت و مشارکت کارکنان، مشارکت در تحقق محصول، مشارکت کارکنان، مشارکت همه افراد، مشارکت/ 

انگيزه و همکاری متقابل.

8848

اقدامات 
ت محور

مدیری

مدیریت ارشد، نقش مدیریت ارشد، حمایت مدیریت ارشد، تعهد مدیریت ارشد، تعهد مدیریت، مسئوليت 
مدیریت، رهبری، رهبری تحول گرا، تعهد رهبری، چشم انداز رهبری، بيانيه چشم انداز و برنامه ریزی، تسهيم 

چشم انداز، برنامه ریزی راهبردی کيفيت، نقش شورای کيفيت، فرهنگ کيفيت، فرهنگ سازمانی و  ارزیابی.
3619

اقدامات 
اطالعات محور

63تجزیه  و تحليل اطالعات، تسهيم اطالعات، تسهيم دانش، الگوگيری، دانش و پژوهش.

اقدامات محصول/
فرایند محور

چتر خدمات، طراحی محصول، خالقيت و نوآوری، تفکر ضایعات صفر )تفکر ناب(، ابزار و فنون کيفی، مدیریت 
95فرایند و بهبود مستمر. 

اقدامات 
مشتری محور

تمرکز بر مشتری، تمرکز بر رضایت مشتری، اهميت، احترام، ارتباطات، روابط مشتری، روابط نزدیک با 
مشتری، روابط سودمند و متقابل مشتری، توجه و همياری، مشارکت مشتری، خدمات مشتری، فرهنگ 

خدمات و  مسئوليت اجتماعی
2916

اقدامات 
تأمين کننده محور

مدیریت تأمين کنندگان، روابط تأمين کنندگان، ارتباط نزدیک با تأمين کنندگان، روابط بلندمدت در زنجيرة 
179 تأمين، مدیریت ارتباط با همکارا ن داخلی و خارجی، ارتباط با شرکاء، دوستی و مشارکت تأمين کنندگان.

جهت درک بهتر اقدامات مدیریت کيفيت نرم و کاستن پيچيدگی های موجود در این مفهوم، این اقدامات بر اساس 
گونه شناسی ساخت گرا به شش دسته تقسيم بندی شده اند.
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اقداماتمدیریتمحور
اقدامات کيفی مبتنی بر مدیریت شامل دو بخش: 1(پشتيبانی از مدیریت عالی ، 2( برنامه ریزی کيفيت راهبردی 
است. پشتيبانی مدیریت عالی به عنوان عاملی تعيين کننده در مدیریت کيفيت موفق شناخته شده است. دالیل این 
امر این است که پشتيبانی مدیریت عالی نقشی حياتی در نشان دادن ارزش های کيفيت، تعيين و اجرای پذیرش 
ارزش ها در یک سازمان دارد. در یک سازمان، بهبود کيفيت یک راهبرد رقابتی درازمدت است و ایجاد یک فرهنگ 
متناسب  فرایندی زمان بر را می طلبد. با توجه به عامل زمان سازمان باید یک طرح برای دستيابی به کيفيت و 
 یکپارچه سازی طرح بهبود کيفيت با طرح کلی کسب وکار ایجاد کند. اگر چه شرکت ها تمایل به دیدن فواید

 زود بازده روند بهبود کيفيت را دارند و تمرکز بلندمدت برای هدف مهم تر در نظر گرفته شود.

اقداماتکارمندمحور
اقدامات کيفی مبتنی بر کارکنان شامل چهار بخش: 1( آموزش کارکنان، 2(مشارکت، 3( توانمندسازی، 4( پاداش 
و شناخت است. آموزش کارکنان در زمينة مفاهيم و ابزارهای مرتبط با کيفيت پيش نيازهای الزم برای اثربخشی 
فعاليت های بهبود کيفيت است. بيش از هر عامل دیگری، منابع انسانی در تعيين موفقيت مدیریت کيفيت در 
بلندمدت برای یک شرکت مهم هستند. عالوه براین، شناخت مفاهيم و اصول پایه کيفيت، درک مسائل مرتبط 
با کيفيت را تسهيل می کند و زبان مشترک را برای تيم های متقاضی برای حل مشکل فراهم می کند. ایدة اصلی 
در پشت پردة مشارکت این است که تنها کارکنان در حل مسائل و تصميم گيری راهگشا هستند. توانمندسازی 
کارکنان را وادار می کند تا کار خود را بهتر انجام دهند. از آنجا که انسان ها منبع خالق ایده ها و نوآوری های جدید 
هستند، رضایتمندی بيشتری می تواند به وجود آید. شناخت و پاداش سه قسمت مهم در محيط TQM را دارا 

هستند: شاخصی  برای عملکرد، ابزار بازخورد و راهی برای نشان دادن قدردانی از تالش از سوی سازمان. از پاداش ها 
برای عملکرد کار گروهی، ابزار TQM، حل مسئله ی کيفيت و ارتباط با مشتری های داخلی و خارجی یک سيستم 
پاداش دهی بازتاب دهندة فلسفه ی شرکت است و ارزش های سازمانی را با تعهد مشتری پيوند ميزند و یک شعار 

عمومی است دربارة اولویت های سازمان که شامل کيفيت، رضایت مشتری و بهبود مستمر است.

اقداماتاطالعاتمحور
یکی دیگر از عوامل کليدی موفقيت مدیریت کيفيت اطالعات است. سه عنصر مدیریت کيفيت اطالعات محور یک 
بنيان محکم را بنا می گذارند: 1( در دسترس بودن، 2( قابل استفاده بودن، 3( معيار و الگویابی است. اما اقدامات 
مدیریت کيفيت اطالعات حوزه ای تقریباً کار نشده است. محققان اندکی دربارة نيازهای اطالعاتی یک شرکت 
درگير با مجموعه تالش های مرتبط با TQM مطالعه می کنند. مدیریت سنتی تصادفی سيستم های اطالعات با 
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اطالعات نادرست، ناقص و قدیمی برای رقابت شرکت کاماًل ناکافی است. بر این اساس، در دسترس بودن اطالعات 
دقيق دربارة کيفيت یک پيش نياز برای اقدامات مؤثر و کارآمد و یک بنيان قوی برای بهبود قابليت های رقابتی در 
مدیریت کيفيت است. اساساً استفاده از اطالعات کيفيت می تواند یاری رسان شرکت های توليدی برای دستيابی 
به کيفيت مؤثر و کارآمد باشد. الگویابی به شرکت کمک می کند تا اقدامات چشمگير رقبای مهم در همان صنعت 
و صنایع دیگر که روندهای مشابهی برای بهبود عملکرد استفاده می کنند شناسایی، درک و الگوبرداری کنند. 

وقتی که با بهترین مقایسه شود، شرکت می تواند در فرایندها و محصوالت بهبود حاصل کند.

اقداماتمحصول/فرایندمحور
اقدامات کيفی مبتنی بر محصول/ فرایند شامل دو بخش: 1( طراحی محصول، 2( و طراحی و کنترل فرایند است. 
تضمين کيفيت طراحی محصول از طریق تأثير بر قابليت توليد، پيچيدگی، قابليت اطمينان، ویژگی ها و خدمات دهی 
محصوالت بر عملکرد کيفی داخلی و قابليت های رقابتی تأثير می گذارد. اطمينان از ترکيب ویژگی های محصول 
مورد نياز مشتری در مراحل ابتدایی حياتی است زیرا تغييرات در کيفيت محصول یا ارزش مشتری در مرحلة توليد 
مانع بهره وری و کارایی فرایند توليد می شود. تضمين کيفيت طراحی فرایند کار یک عمل حياتی با انعطاف پذیری، 
قابليت اطمينان و قابليت نگهداری یک فرایند است. کنترل فرایند آماری جهت بهبود کيفيت و حفظ کيفيت در 

کاهش هزینة توليد و دستيابی به یکپارچگی محصوالت و خدمات اصلی به شمار می رود.

اقداماتمشتریمحور
اقدامات کيفی مشتری محور شامل مشتری مداری و صميميت می شود. در یک سازمان مشتری مدار هدف سازمان 
رضایت جمعی مشتری است. هدف تشکيل TQM رضایت مشتری است: مهم ترین کار شرکت همان چيزی است 
که مشتری انتظار دارد. به عالوه مشتریان نه تنها منابع اطالعات بازار هستند بلکه تأمين کنندگان منابع کليدی 
در  آن ها  به  و  توليدکنندگان هستند  رقابتی  مزیت  برای  و سایر خدمات حياتی  مهارت  دانش،  فناوری،  چون 

تصميم گيری کمک می کنند.  

اقداماتتأمینکنندهمحور
اقدامات کيفيتی تأمين کننده محور روشی برای افزایش شانس یک سازمان برای داشتن تأمين کنندگان قابل 
اطمينانی که مایل به فعاليت در جهت اهداف بهبود کيفی سازمان هستند ارائه می دهد. ازآنجاکه کيفيت محصوالت 
به طور گسترده ای بستگی به کيفيت اجزا دارد و ازآنجاکه یک شرکت نياز به همکاری کامل از سوی تأمين کنندگان 
آن ها دارد تا بتواند محصوالت جدید با قابليت اطمينان باالتر در زمان کوتاه تر طراحی کند و توسعه دهد، ارتباط 

با تأمين کنندگان برای موفقيت شرکت حياتی می باشد.
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شکل2:جهتگیریاقداماتمدیریتکیفیتنرمبراساسمبانینظری

APQCجدول4:انطباقاقداماتمدیریتکیفیتنرمبامدل
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محور )5%( و اقدامات اطالعات محور )3%( را شامل شده و بر اقدامات کارمند محور متمرکز است. این مهم به درک 
مدیریت کيفيت نرم و استقرار آن کمک می کند.

6نتیجهگیريوپیشنهاد
برخورداری از ابزار و روش های علمی و شناخته شده و تجهيز سازمان ها به نظام های مدیریتی نوین به  ضرورت 
و  سازمان  قابليت های  و  محدودیت ها  و ضعف،  قوت  نقاط  شناسایی  است.  گشته  بدل  امروز  اجتناب  غيرقابل 
برنامه ریزی برای ایجاد و توسعة ظرفيت ها به منظور دستيابی به اهداف متعالی مستلزم داشتن دورنمایی گسترده و 
روشن از آینده و شناختن مراحل و گام های الزم برای نيل به اهداف است. نظام مدیریت کيفيت به عنوان سيستمی 
فراگير و پویا به شرط طراحی صحيح، آغاز به موقع و گام به گام مراحل آن، داشتن زمينه های مناسب، بهره گيری 
از فنون سازگار با فعاليت های سازمان و مهم تر از همه حمایت و پشتيبانی مدیریت و مشارکت و جدیت کارکنان 
می تواند در تجهيز سازمان به ابزار و روش های الزم جهت آمادگی برای درک سریع تحوالت محيطی و ارتباط 
متعامل با آن ها و اتخاذ موضع مناسب و ارائة پاسخ صحيح به نيازها و انتظارت مشتریان و سایر ذی نفعان بسيار 
مؤثر و کارآمد باشد. استقرار نظام مدیریت کيفيت باید به عنوان یکی از راهبردهای سازمان تلقی شود و در این 
صورت شناسایی و ایجاد زیرسيستم های آن، شناسایی، تأمين و تخصيص منابع مورد نياز و اجرای تمامی فازها و 
مراحل کار در قالب پروژه ها و برنامه های مشخص و مدون، شرایط اصلی برای اجرای موفق این راهبرد خواهد بود.

از دیدگاه سنتی، نيروی کار منبع بسيار با ارزشی نبوده، بلکه یک قسمت قابل تعویض فرایند توليد بود که باید 
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از نزدیک هدایت و کنترل شود. گرایش مدیریت کيفيت، بيشتر از هر چيز دیگر، تغيير این دیدگاه بود. چه بسا 
بسياری از اصول ارائه شده در مدیریت کيفيت بر این موضوع تأکيد داشت. قابليت ها و مهارت های نيروی انسانی در 
کنار سایر دارایی ها و به مثابه دارایی نامشهود نشان دهنده اعتبار و استحکام سازمان درنظر سازمان درنظر مشتریان، 
سهامداران و قانون مردان است. سرمایه گذاری در حوزة منابع انسانی و توسعة دانش و مهارت های کارکنان تأثير 
قاطعی بر افزایش بهره وری و سودآوری سازمان دارد و کارکنان آموزش دیده همواره دارای ارتباط بهتر و سازنده تری 
با مدیران خود هستند. آموزش و توسعة منابع انسانی نيازمند ترسيم خطوط راهبردی و تخصيص منابع و اعتبار 
کافی و برنامه ریزی و کنترل  مداوم است. برای تحقق این هدف دخالت و نظارت مستقيم مدیریت ارشد و همکاری 
مدیریت  حيطة  در  مطرح شده  موارد  است.  اجتناب ناپذیر  و  ضروری  سازمان  افراد  و  آحاد  تمامی  هماهنگی  و 
کيفيت نرم تلقی شده اما برای دستيابی به آن در گرو اجرای مؤثر این مفهوم است؛ بنابراین، آگاهی از فرایندها و 

فعاليت های مدیریت کيفيت نرم سودمند است.
فرایندهای سازمانی  بر اساس تحليل های پژوهش حاضر در دسته های  نرم  به مدیریت کيفيت  اقدامات مربوط 
)طبق مدل APQC( همچون توسعة چشم انداز و راهبرد، مدیریت روابط خارجی، توسعه و مدیریت قابليت های 
کسب و کار،  توسعه و مدیریت سرمایة انسانی، مدیریت فناوری اطالعات، توسعه و مدیریت محصوالت و خدمات، 
تحویل محصوالت فيزیکی، ارائة خدمات، مدیریت خدمات مشتری و مدیریت روابط خارجی قابل جانمایی است. 
از این ميان دسته فرایندهای سازمانی، بيشترین اقدامات مدیریت کيفيت نرم متوجه مدیریت سرمایة انسانی است 
که غالب گروه فرایندی های آن شامل: 1( توسعه و مدیریت برنامه ریزی منابع انسانی، سياست ها و راهبرد، 2( 
استخدام، منابع و انتخاب کارکنان، 3( مدیریت کارکنان در تصميم گيری، توسعه و آموزش، 4( مدیریت روابط 

کارکنان، 5( پاداش و حفظ کارکنان، 6( انتقال و بازنشستگی کارکنان، 7( تحليل و مدیریت اطالعات، 8( مدیریت 
ارتباطات کارکنان، 9( و تضمين ارتباطات کارکنان است. یافته های این پژوهش در مطالعات پيشين یافت نشد که 

بتواند گواهی بر صحت یافته ها باشد و این مسئله خود نوآوری پژوهش حاضر است. 
با توجه به آن که محدودیتی برای سطح تحليل مربوط به اندازة سازمان در نظر گرفته نشده و ممکن است که 
سازمان ها با اندازه های متفاوت تأکيدات متفاوتی در اقدامات مدیریت کيفيت نرم داشته باشند؛ بنابراین، پيشنهاد 
ماهيت  متناسب سازی شود. همچنين  اندازة سازمان ها،  با  مناسب  نرم  کيفيت  مدیریت  فرایندهای  تا  می شود 
سازمان ها نيز عاملی دیگری است که بر فرایندهای مدیریت کيفيت نرم اثرگذار است؛ از این  رو با  توجه به ضرورت 
رشد سازمان های دانش بنيان پيشنهاد می شود تا عوامل و فرایندهای مدیریت کيفيت نرم باز تعریف شده و با این 

فرایندهای استخراجی کنونی مقایسه شود.
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