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  سرآغاز
مـدیریت کیفیـت    رویکرد درون سازمانی اخالقیات بـا تکیـه بـر           

، موضوع اخالق مشارکتی در عملکرد کاري درون سازمانی         جامع
 بـر   که رویکرد برون سازمانی اخالقیـات بـا تکیـه           است، درحالی 

، موضوع اخالق کـاري در عملکـرد کـاري         مدیریت کیفیت جامع  
) اخالق کاري و اخالق مشارکتی( اخالقیات،. میان سازمانی است

هـاي سـازمانی، کـاري و         هاي فعلی در محـیط      وابسته به ارزیابی  
هاي فعلی، هنجارها و اعتقادات       اجتماعی هستند، در واقع ارزیابی    

کلی بنابراین، اخالقیات به طـور    . ازندس  اخالقهاي جاري را بنا می    

اخالق کاري . ممکن است به عنوان شرح وصف جامعه دیده شود
به عنوان فاصله میـان رفتـار اخالقـی شـرکت و ادراك بـازار از                

در عملکـرد کـاري خـوب    . شود اخالق شرکت، در نظر گرفته می  
بـه طـور خـاص    . اخالق مشارکتی داراي یک تأثیر درونی اسـت       

به عنوان فاصله میان رفتار اخالقی مـدیریت و         اخالق مشارکتی   
ادراك کارکنان از رفتار اخالقی مدیر در عملکرد کـاري در نظـر             

رابطـه نزدیکـی میـان اخـالق کـاري و اخـالق             . شود  گرفته می 
اخـالق کـاري مبتنـی بـر رویکـرد بـرون           . مشارکتی وجـود دارد   

سازمانی از عملکرد کاري شرکت است و زیر شاخه اي از اخالق            

   در مدیریت کیفیت جامعطراحی مدل اخالق مشارکتی
  ∗محمد سعید قوت دین

  گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت پردیس بین المللی کیش، دانشگاه صنعتی شریف

  )19/9/93، تاریخ پذیرش 22/6/93تاریخ دریافت (
  

  چکیده
 مدیریت کیفیت جامع رویکردي براي بهبود مستمر کیفیت محصوالت از طریق مشارکت سطوح سـازمانی اسـت علیـرغم اینکـه سـلوك                       :زمینه

له أسفانه در بیشتر ادبیات مدیریت کیفیت جامع این مـس أتی از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مدیریت کیفیت جامع می باشند، مت        اخالق مشارک 
هاي اخالق مشارکتی در بهبود مدیریت کیفیت جامع و از بـین بـردن               بر این اساس، هدف تحقیق حاضر بررسی نقش ارزش        . شود نادیده گرفته می  

طـورکلی و     منظور از بررسی ادبیات رابطه اخالقیات و مـدیریت کیفیـت بـه             نیبه ا  . انتظارات و ادراکات کارکنان و مدیران است       هاي موجود  شکاف
  . گرفته شده است و مورد آزمون قرار ی طراحی بر آن مدلیرابطه اخالق مشارکتی و مدیریت کیفیت جامع به طورخاص مشخص شده و مبتن

  

گذاري گروه   جامعه آماري تحقیق کارکنان شرکت سرمایه     .  همبستگی است  -دف کاربردي و از نظر روش توصیفی      تحقیق حاضر از نظر ه     :روش
ابزار گـردآوري  .  پرسنل بود145 کوکران و روش نمونه گیري تصادفی ساده فرمولو تعداد نمونه آماري با استفاده از  ) کارمند 232(توسعه ملی بوده  

   .ده و جهت تجزیه و تحلیل داده از تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاري استفاده گردیداطالعات پرسشنامه استاندارد  بو
  

مبتنی بر شاخص ضرایب معناداري مدل مـشخص شـد کـه در     فرضیه بود مورد تایید قرار گرفت     9برازش مدل تحقیق که در برگیرنده        :هایافته
هـاي   ت جامع اثر مثبت دارد و بهبود این سه بعـد نیـز بـر ایجـاد پیامـدهاي ارزش                 نظر گرفتن مالحظات اخالقی بر بهبود هرسه بعد مدیریت کیفی         

  .هاي اخالق مشارکتی در سازمان اثر مثبت و معناداري دارد ارزش
  

بایست برروي اصول اخالقی مـشارکتی سـاخته         هاي اساسی مدیریت کیفیت جامع ابتداء می       دهد که ارزش   نتایج تحقیق نشان می    :گیري نتیجه
 بهبود یابند و منجر به هماهنگی انتظارات و ادراکات مدیران مدیریت کیفیت جامعها و ابزارهاي مورد استفاده  در اجراي  تا بر اساس آن روششوند 

  .له ساز اخالقی در سازمان ازبین بروندأو کارکنان شوند تا از این طریق شکافهاي مس
  

   اخالق تجاريمدیریت کیفیت جامع، اخالق مشارکتی،  :کلید واژگان 
  
 

___________________________ ______________________________________________________________________________________ _  
  M.Saeed.gh @ gmail.com :نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 طراحی مدل اخالق مشارکتی در مدیریت کیفیت جامع: دین محمدسعید قوت
  

 ١١٢

کاربردي محسوب می شود، در حالیکه اخـالق مـشارکتی داراي           
.  رویکرد درون سازمانی استیک دیدگاه کامال وارونه و مبتنی بر

رفتـار  هـاي     بدین معناست کـه سـتاده      رویکرد برون سازمانی  )1(
اخالقی شرکت بوسیله منـابع خـارجی در بـازار مثـل مـشتریان،              

مدیریت کیفیت . شوند ی متعیین... عرضه کنندگان، رقبا، دولت و     
جامع با رویکرد مدیریت نوین و در نظر گرفتن کدهاي اخالقی و      
مسئولیت اجتماعی به اخالق حرفه اي که جنبه بـرون سـازمانی            

که سـلوك اخالقـی      دارد می پردازد و لی رویکرد درون سازمانی       
کارکنـان اسـت مـورد       مدیریت بوسیله منابع داخلی شرکت نظیر     

  .تغفلت واقع شده اس
معـروف مـدیریت کیفیـت در ارتبـاط بـا         هـاي     یکی از تئوریسین  

در «: نمایـد   مـی  اهمیت مدیریت کیفیت جامع در سـازمان بیـان        
 آنهایی که کیفیت جامع     -آینده ما دو نوع سازمان خواهیم داشت      

. را اجراء کرده اندو آنهایی که از دور کسب و کار خارج شـده انـد      
نیـستید زیـرا بقـاء اجبـاري         )کیفیت جـامع  (شما مجبور به اجراء     

 یکی از محقیقن حوزه مدیریت کیفیت جامع بیان       ). 3 و   2(نیست
هـا، بـه توسـعه و        و آکادمیـست  اي    کند که برخی افراد حرفـه      می

عملکرد کارکنان به عنوان فرآیند تکاملی به جاي فرآیند بنیادین          
همچنـین بـه عنـوان       مدیریت کیفیت جـامع   . )4(توجه کرده اند    

یا چیزي براي رسیدن بـه بهبـود سـودآوري و رقابـت             ،  شعار روز 
) 6 و 5.(شــرکت در محــیط کــاري در نظــر گرفتــه شــده اســت 

ي اساسی مثل تمرکز بر مـشتري، تعهـد         ها  ارزشاز  اي    مجموعه
مدیریت، تمرکز بر فرآیندها، بهبود مستمر و تصمیمات مبتنی بـر       

ـ  مـدیریت کیفیـت جـامع     حقایق در توصـیف      کـار بـرده شـده      ه ب
مـدیریت  از  اي    شـبکه  برخی از محقیقین این حوزه    ). 10-7(است

ها و   ي اساسی، روش  ها  ارزش: شامل سه جزء    را که  کیفیت جامع 
کنند که تعدادي     می گیري آنها نتیجه  .ابزارها است را ارایه نمودند    

مدیریت کیفیت ي اساسی مشترك در بیشتر توصیفات ها ارزشاز 
تمرکـز بـر مـشتري، تعهـد         شامل   ها  ارزشاین  .  وجود دارد  جامع

 و  مدیریت، تعهد همه افراد، تمرکز بـر فرآینـدها، بهبـود مـستمر            
 مـدیریت کیفیـت جـامع      .)9(تصمیمات مبتنی بر حقایق هـستند     

 برنامه ریزي و انجـام دادن آنهاسـت   مستلزم تفکر کاري متقابل،     
و اخالق کاري در بازار       اخالقیات در جامعه به طور عمومی      .)11(

ي اساسی مهـم مـورد غفلـت        ها  ارزشی از جمله    به طور خصوص  

عالوه بر این اخالق مشارکتی نیز در بیـشتر         . باشند  می واقع شده 
 و  12 ( نادیده گرفته شـده اسـت      مدیریت کیفیت جامع  توصیفات  

 با توجه هوشمند به اخالقیـات      مدیریت کیفیت جامع  اجراي   .)13
است که در تحقیقی بیان شده .شود  میدر عملکرد مدیریت منتفع 

موقعیـت  ( فـاکتور اصـلی    5که سلوك اخالقی مدیریت به وسیله       
 گروه همتایـان،    .)14(ي خودش، وظایفی که انجام شده است      کار

در تحقیقـی   . شـود   مـی  مـشخص )روش رهبري و تجربه گذشته    
ري تـابعی از  دیگر نتیجه گیري شده است که پویایی اخـالق کـا   

  .)15(زمان و فرهنگ است
برخـی از محققـین     : ریت کیفیـت جـامع    مدیاخالق مشارکتی در    

و خـدمات در     که سازمانها به منظور تولید کاالهـا       بیان می کنند  
با وجود اینکه این کاالها   . اند جهت بهبود زندگی مردم ایجاد شده     

کـه  اي  شوند، مدیران مجبور به تشخیص ایده  می و خدمات تولید  
هـا را  نه تنها هدفشان انجام درست کارهاست، بلکه همچنین کار 

 گیري شده است   در تحقیقی نتیجه  . به درستی انجام دهد، هستند    
که سلوك اخالقی بهتر است که به عنوان یک عامل هماهنـگ            

فرایند مدیریت کیفیت و بهره وري باشد به دلیل        درون) منسجم(
هـاي جمعـی، فـراهم آوردن مـرز          اینکه درك بهتر از مسئوولیت    

ان شـده اسـت کـه اصـول          در تحقیقی بیـ    .)16(باشد    می رقابتی
اساسی اخالق کاري باید بـا چـارچوب مـدیریت کیفیـت جـامع               

بهبـود مـستمر و      تناسب داشته باشد تا بـر اسـاس ایـن تناسـب           
 نتایج تحقیقی نشان می دهد که ایجـاد         .)17(کیفیت ایجاد شود    

تناسب استراتژیک در سـازمان مـستلزم همخـوانی اخالقیـات و            
نتیجه تحقیقی نـشان  . )18(ت چارچوب جامع مدیریت کیفیت اس  

 تأکیـد کـافی بـر روي        مـدیریت کیفیـت جـامع     کـه در     می دهد 
 اخـالق مـشارکتی در کنـار        .)13(مالحظات اخالقی وجود ندارد     

بنیـادي   يها  ارزشاخالق کاري ممکن است همچنین به عنوان        
 مـدیریت کیفیـت جـامع   ي اساسی در  ها  ارزشو کلی براي دیگر     

شارکتی یک ارزش اساسی است کـه    اخالق م . )19(مالحظه شود 
بایست اخالق کاري شـرکت را مـستحکم تـر            می به خودي خود  

مـدیریت  کند و بر روشها و ابزارهـاي اسـتفاده شـده در اجـراي               
اخالق مشارکتی عالوه بر اخالق     .  شرکت اثر گذارد   کیفیت جامع 

ي اساسـی را بـه عنـوان شـالوده          هـا   ارزشکاري باید لیـستی از      
اگر اخالق مـشارکتی نیـز     .  جمع آوري کند   معمدیریت کیفیت جا  
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 کمـک حیـاتی و     ي اساسی اضافه شود،   ها  ارزشبه این مجموعه    
اخـالق  .  خواهـد شـد    مـدیریت کیفیـت جـامع     به مفهوم   مؤثري  

مـدیریت  مشارکتی بایستی به عنوان قـسمتی از فرآینـد داخلـی            
.  در نظر گرفته شود نه به عنوان فرآیند بیرونـی آن           کیفیت جامع 

 یـک   مدیریت کیفیت جامع  این موضوع اخالق مشارکتی در      بنابر
موضوع مهم براي بحث و توسعه شبکه مفهومی براي آن بـسیار   

 از موضـوعات    مدیریت کیفیت جـامع   اخالق در   . مفید خواهد بود  
که سیستم مدیریت و محیط    طوري به. )19(پذیرد   تأثیر می  بنیادین

ازار اثر خواهنـد    کاري به طور کامل بر عملکرد اخالق کاري در ب         
اند که بـدون شـک رابطـه     اشاره نموده برخی از محققین  .گذاشت

. )15 و   14(وري و اخالقیات وجود دارد       بهره نزدیک میان کیفیت،  
ها، منابع در بـازار، گـروه دیگـري از           طورکلی، کارکنان، فعالیت   به

طورخــاص محــیط کــاري،  بــه. )5 (دي هــستندبنیــاموضــوعات 

بـر روي    کاري همه موضوعات اثر گـذار هاي جوکاري، و واکنش  
طورکـه مبـدا     همـان . سطوح همکاري عملکرد اخالقـی هـستند      

گیرد،   می در جامعه، بازار و شرکت سرچشمهها ارزشاخالقیات از  
مـدیریت  بنابراین اخالقیـات بـه خـودي خـود ارزش حیـاتی در              

محیط کاري گستره جهان به سـمت تمرکـز         .  است کیفیت جامع 
 پـس بـه عنـوان نتیجـه       . کند  می  اخالقیات تغییر  تر بر روي   قوي
توان فرض کرد کـه افـراد رفتـار مبتنـی بـر اخالقیـات را از                  می

رهبران کاري و شرکت هایشان انتظـار خواهنـد داشـت و حتـی              
ي اساسـی در    هـا   ارزشعدم تشخیص پیـشرفت     .نمایند  می تقاضا

توانـد یـک قـصور مهلـک از فلـسفه             مـی  مدیریت کیفیت جامع  
مـدیریت کیفیـت    ي اساسی   ها  ارزششرکت از    ستفادهشرکت و ا  

اخالقیـات در نظـرات اخالقـی بـراي ایجـاد        .  در بازار باشد   جامع
سیستم ارزشی شرکت در بافـت اجتمـاعی و فرهنگـی اش بایـد             

 

 اخالق مشاركتي

تكنیكھا و 
 روشھا

  ابزارھا ارزشھا

TQM 

 
  مدیریت کیفیت جامعاخالق مشارکتی در : 1نگاره

 
 

 اخالق مشارکتی

 مدیریت
 انتظارات
  ادراکات

 کارمندان
 انتظارات
 ادراکات

  
  مدیریت کیفیت جامعپارامترهاي اساسی اخالق مشارکتی در : 2نگاره 
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در این قسمت یـک     . طور داخلی و خارجی در نظر گرفته شوند        به
 ارائـه   مدیریت کیفیـت جـامع    مدل مفهومی اخالق مشارکتی در      

مـدیریت  این مدل بـراي سیـستم مـدیریت عمـومی           . شده است 
ي اساسی، ها ارزش:  مناسب است که شامل سه جزءکیفیت جامع 

این مدل همچنـین ادراکـات و       . )9)(1 نگارة(ها، ابزار است     روش
انتظارات مدیران را در مقابـل ادراکـات و انتظـارات کارکنـان از              

. دهـد   مـی  وضیح را ت  مدیریت کیفیت جامع  ي اساسی در    ها  ارزش
 را اجرا کنند و هم بـر مالحظـات اخالقـی تمرکـز        )3 و   2 نگارة(

ي اساسـی کـه   هـا  ارزشفرآیند اجـراء از شناسـایی    . داشته باشند 
پـس از   . گیـرد   می نمایند سرچشمه   می اخالق گروهی را توصیف   

ي هـا   ارزشآن شرکت باید روشـهاي مناسـب را بـراي اسـتفاده             
در .  مـشارکتی شناسـایی نمایـد      اساسی اش در ارتباط با اخـالق      

اخالق مشارکتی باید   . نهایت ابزارهاي مناسب باید انتخاب شوند     
ي اساسی سیستم مدیریت درونی شرکت را تحت تـأثیر          ها  ارزش

 ها و ابزارهاي استفاده شده تـأثیر  قرار دهند که در نتیجه بر روش     
ار ، روشها و ابز   ها  ارزشاخالق مشارکتی باید     در نتیجه .گذارند می
 را بـه    مدیریت کیفیت جامع  و همچنین    مدیریت کیفیت جامع  در  

. عنوان سیستم مدیریت کیفیت جـامع بـه طـور کامـل بـشکافد             
، مدیریت کیفیت جـامع پارامترهاي اصولی از اخالق مشارکتی در      

انتظــارات و ادراکــات مــدیریت در مقابــل انتظــارات و ادراکــات  

ظـارات و ادراکـات     کارکنان هستند که باید یک تطبیق میـان انت        
مـدل دوگـانگی    . مدیریت از اخالق مشارکتی وجود داشته باشـد       

  یـک گونـه شناسـی را ایجـاد         مدیریت کیفیت جـامع   شکاف، در   
 هـاي متفـاوت اخـالق مـشارکتی را شـامل           کند که موقعیـت    می
 شکاف بالقوه میان    4این مدل   . دهد  می شود و همچنین شرح    می

هـر  . دهـد   مـی  نان را توضیح  انتظارات و ادراکات مدیریت و کارک     
کـه هـم ادراکـات      اي    تواند به عنوان موقعیت دوگانـه       می شکاف

 مـــدیریت و هـــم ادراکـــات کارکنـــان را تفـــسیر نماید،دیـــده
 موقعیت ایـده آل را،      4دو خط نقطه چین در شکل       ) 20.(شود می

 انتظارات و ادراکات کارکنان و مدیریت        جایی که سازگاري میان   
 موقعیت نـشان داده شـده       4بنابراین  . دهد  می وجود دارد را نشان   

در مدل دوگـانگی شـکاف داراي توجیـه مـدیریتی و آکـادمیکی           
  : موقعیت دوگانه به صورت زیر مشخص شده اند 4. است

خـوش بینـی    (  انتظارات مدیریت از اخالق مشارکتی مطلوبتر     ) 1
بـدبینی  (از انتظارات کارکنان از اخالق مشارکتی اسـت   ) مدیریت

  )نانکارک
خـوش بینـی   (انتظارات کارکنان از اخالق مشارکتی مطلـوبتر       ) 2

بـدبینی  (از انتظارات مدیریت از اخالق مشارکتی اسـت   ) کارکنان
  )مدیریت

 
  انتظارات و ادراکات مطلوب کارکنان

 

الف-خوش بیني 
مدیریت /بد 
 بیني كاركنان

ب-بدبیني 
مدیریت/خوش 

 بیني كاكنان

ج-منفي گرایي 
مدیریت/مثبت 
 گرایي كاركنان

د-منفي گرایي 
كاركنان / مثبت 
 گرایي مدیریت

  انتظارات مطلوب مدیریت                      ادراکات مطلوب مدیریت 
  انتظارات و ادراکات نامطلوب

  
  مدیریت کیفیت جامعمدل شکاف دوگانه اخالق مشارکتی در :  3نگاره 
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گرایـی   مثبـت  ( ادراك کارکنان از اخالق مـشارکتی مطلـوبتر       ) 3
گرایی  منفی(از ادراك مدیریت از اخالق مشارکتی است  ) کارکنان
  )مدیریت

گرایـی   مثبـت (مدیریت از اخالق مشارکتی مطلـوبتر        ادراك   -)4
اســت از ادراك کارکنــان از اخــالق از مــشارکتی   ) مــدیریت

همـه موقعیتهـاي دوگانـه ممکـن اسـت          ) گرایی کارکنـان   منفی(
 مدیریت کیفیت جامع  ساز باشند و یا باعث تنگنا در اجراي          مسأله
ات و  بنابراین، نیاز به حفظ هماهنگی درونی میـان انتظـار         . شوند

عـالوه بـر ایـن اخـالق        . ادراکات مدیریت و کارکنان وجود دارد     
  .مشارکتی ریشه اخالق کاري شرکت است

بایست به منظور     می مدیریت کیفیت جامع  ، فنون و ابزار     ها  ارزش
هـاي مـشارکتی و      هماهنگی میان روش سازمانی درونی، اخالق     

 عـالوه  .روش سازمانی بیرونی اخالق کاري در بازار انجام شـوند      
بـا اخـالق    بر این، بهتـر اسـت اخـالق کـاري شـرکت در بـازار             

علیرغم اینکـه   )24)(23)(22).(21(اجتماعی در کل هماهنگ باشد    
 حیـاتی   مدیریت کیفیت جـامع   ي اساسی در اجراي     ها  ارزشتأثیر  

هستند، اکثر مطالعـات در حـوزه اخالقیـات در مـدیریت کیفیـت         
 سـازمانی را مـورد      جامع بیشتر اخالق کـاري بـا رویکـرد بـرون          

بررسی قرار داده اند و به ندرت بـه بحـث اخـالق مـشارکتی بـا                

مبتنی بر مساله فـوق      .رویکرد درون سازمانی پرداخته شده است     
ي اخالق مشارکتی در    ها  ارزشهدف تحقیق حاضر بررسی نقش      

هـاي موجـود     بهبود مدیریت کیفیت جامع و از بین بردن شـکاف         
سوال تحقیق حاضر این است      . است انتظارات کارکنان و مدیران   

که چگونه درنظر گرفتن مالحظات اخالق مشارکتی در مـدیریت      
کیفیت جامع منجر به هماهنگی انتظـارات و ادراکـات پرسـنل و           

بر اسـاس   .کارکنان و در نتیجه کاهش تعارض سازمانی می شود        
پیشینه تحقیق بیان شده و در راستاي دستیابی به هدف تحقیـق            

مالحظـات  . ی تحقیق به صورت زیر ارائه می شود       الگوي مفهوم 
اخالق مـشارکتی در مـدیریت کیفیـت جـامع بـه عنـوان متغیـر            
مستقل انتخاب شده است عامل اجراي مـدیریت کیفیـت جـامع            
مبتنی بر تحقیقات قبلی داراي سه بعد شناسایی شد کـه شـامل             

عامـل  .، روشها و ابزارهاي مدیریت کیفیت جـامع اسـت         ها  ارزش
ي اخالق مشارکتی عامل دیگر مدل است که این عامـل           پیامدها

نیز مبتنی بر ادبیات داراي دو بعد هماهنگی انتظارات مـدیریت و         
  .کارکنان و بعد هماهنگی ادراکات مدیریت و کارکنات است

مالحظـات اخـالق     بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسـی ارتبـاط       
ت مشارکتی در مـدیریت کیفیـت جـامع و بهبـود اجـراي مـدیری           

مالحظات اخالق 
مدیریت  مشارکتی در

  کیفیت جامع

پبامدهاي اخالق مشارکتی در   بهبود اجراي مدیریت کیفیت جامع
 سازمان

هماهنگی انتظارات 
دیریت بهبود روشهاي م مدیریت و کارکنان

 کیفیت جامع
 

بهبود ابزارهاي مدیریت 
 کیفیت جامع

 

بهبود ارزشهاي مدیریت 
 کیفیت جامع

هماهنگی ادراکات 
  مدیریت و کارکنان

 

  الگوي مفهومی تحقیق: 4نگاره 
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هـاي اخـالق مـشارکتی در سـازمان          و بهبود ستاده   کیفیت جامع 
  .است

  
 روش
روش گـردآوري   نظر از و کاربردي بر حسب هدف، حاضر تحقیق

جامعـه آمـاري تحقیـق     .ها توصیفی از نوع همبستگی اسـت  داده
اسـاس  گذاري گروه توسعه ملی بر     حاضر کارکنان شرکت سرمایه   
اي بـا    دفی سـاده نمونـه    گیري تصا  فرمول کوکران و روش نمونه    

به منظور تعیـین حجـم نمونـه از فرمـول            .نتخاب شد 145حجم  
 . شود  میبه صورت زیر استفاده کوکران

  
  
  

و =t 96/1فـرض شــده  % 95در ایـن فرمـول ضــریب اطمینـان    
 و میانگین جامعه مورد مطالعه      05/0برابر با   ) d(خطاي استاندارد   

)pq (  به حجم جامعه آماري که       که با توجه    .باشد  می 25/0برابر 
پرسشنامه . نفر می باشد145 نفر می باشد، حجم نمونه برابر 232

 سوال بود که به صورت جدول زیر توزیع شده          20تحقیق حاوي   
  :اند

االت هر یک از ؤداد سع متغیرها و ت:1جدول 
  متغیرها

تعداد 
  سوال

  متغیر

 مالحظات اخالق مشارکتی در مدیریت کیفیت جامع  3
 هاي مدیریت کیفیت جامع ود ارزشبهب 3
 بهبود روشهاي مدیریت کیفیت جامع 3
 بهبود ابزارهاي مدیریت کیفیت جامع 3
 هماهنگی انتظارات مدیران و کارکنان 4
 هماهنگی ادراکات مدیران و کارکنان 4

 
  

براي تجزیه و تحلیل اطالعات از معادالت ساختاري و تجزیـه و            
ه شـده اسـت کـه تجزیـه و تحلیـل            تحلیل عامل تاییدي استفاد   

 انجـام  Lisrel 8.80 و Spss 15توسط نرم افزارهاي آماري فوق
، هاي فوق در قالب مدل مفهومی       براي ارزیابی فرضیه  . شده است 

نیاز به برازش مدل تحلیل مسیري است تا بر اساس ایـن مـدل              
آیا مدل نظـري ارائـه شـده، بـر          -1:ي زیر مشخص گردد     ها  جنبه

آیا ضرایب تعریف شده بـراي      -2شود؟   نیز تایید می   ها  اساس داده 
دار است یا در واقع آیا هر یک از روابط تعریـف شـده                مدل معنی 
دهندقبل از    دار متغیر علت را بر متغیر معلول نشان می          تاثیر معنی 

هـا در   هاي زیر براي متغیـر  گذاري ها، نماد پرداختن به تحلیل داده 
  است نظر گرفته شده 
هاي تعریف شده در  قیاس بر اساس آیتمامتیاز هر م

ف شده براي هاي تعری پرسشنامه و به صورت مجموع آیتم
  ).هاي مشاهده شده مقیاس(است آن مقیاس به دست آمده 

  
  آلفا کرونباخ متغیرها میانگین و: 2جدول 

آلفا 
 کرونباخ

 متغیر میانگین

مالحظات اخالق مشارکتی در  49/3 832/0
 مدیریت کیفیت جامع

هاي مدیریت کیفیت  بهبود ارزش 51/3 768/0
 جامع

 بهبود روشهاي مدیریت کیفیت جامع 36/3 822/0
 بهبود ابزارهاي مدیریت کیفیت جامع 52/3 786/0
 هماهنگی انتظارات مدیران و کارکنان 18/3 901/0
 هماهنگی ادراکات مدیران و کارکنان 46/3 844/0

  
هـا در سـطح        پایـایی مقیـاس    با توجه به مقدار آلفـاي کرونبـاخ،       

البته روایی تحقیق نیـز از روش خبرگـان         . شود  مطلوبی تایید می  
 .استفاده شده است

  
  ها یافته
هاي برازش الگوي مفهومی تحقیق در جـدول زیـر           شاخص

  .آورده شده است
  

  معیارهاي برازش مدل نهایی: 3جدول
عدد بدست   مقدار مجاز  ها شاخص

  آمده
  نتیجه

 نسبت کاي دو به
  درجه آزادي

برازش   252/2  3کمتر از 
  مناسب

RMSR   برازش  0.06  0.1کمتر از
 مناسب

RMSEA 
(90% CI)  

برازش   )05/0;06/0(  09/0کمتر از 
 مناسب

CFI   برازش   92/0  0.9باالتر از
 مناسب

NFI   برازش   91/0  0.9باالتر از
 مناسب

IFI   برازش   91/0  0.9باالتر از
 مناسب

pqtNd
pqNtn 22
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گـردد بـراي مـدل تحقیـق، شـاخص          ه می طور که مالحظ  همان
که بـرازش   )252/2( است   5ازادي آن کوچکتر از       به درجه  دوکاي

 NFI  ،CFIهاي بـرازش    همچنین شاخص  .کندمدل را تایید می   
ــر از  ــوچکتر از  RMSEA و 9/0بزرگت ــز RMSR و 09/0 ک  نی
. کننـد   مـی  هـا را تاییـد     هستند که اعتبار این مدل    1/0کوچکتر از   

بنابراین . کنند  می اي فوق اعتبار این مدلها را تایید      ه   شاخص ۀهم
توان ارزیابی    در قالب این مدل مفهومی روابط تعریف شده را می         

در بخش زیر ضرایب معناداري مـسیري نـشان داده شـده             .نمود
  :است

 ضرایب مسیر و نتایج آزمون معنا داري :5جدول 
  فرضیات تحقیق

ارزش   نتیجه 
 معناداري

 T ضرایب 
 هآمار

  هفرضی

 فرضیه اول   68/4 72/0 05/0> تایید
 فرضیه دوم 52/3 59/0 05/0> تایید
 فرضیه سوم  28/2 71/0 05/0> تایید
 فرضیه چهارم 35/2 66/0 05/0> تایید
 فرضیه پنجم 22/3 54/0 05/0> تایید
 فرضیه ششم 41/3 62/0 05/0> تایید
 فرضیه هفتم  33/3 43/0 05/0> تایید
 فرضیه هشتم 25/4 55/0 05/0> تایید
 فرضیه نهم 51/2 69/0 05/0> تایید

۴۵/۴ ٣٩/٣ 

هماهنگی ادراکات 
 مدیریت و کارکنان

ات هماهنگی انتظار
  مدیریت و کارکنان

 

۵١/۴ 

 بهبود روشهاي
مدیریت کیفیت 

 جامع

 بهبود ابزارهاي
مدیریت کیفیت 

 جامع

بهبود ارزشهاي 
مدیریت کیفیت 

 جامع

مالحظات اخالق 
مدیریت  مشارکتی در

 کیفیت جامع

Y11 

51/2 

Y10 Y12 

Y4 Y5 Y6 

۶٣/۶ 

٨٧/٩ ۴۵/۶ ٧۴/٨ 

X1  
X2 

X3 

Y1 Y2 Y3 

Y16 Y17 Y18 

Y13 Y14 Y15 

68/4  

52/3 

28/2 

35/2  

22/3 
41/3  

32/3 

25/4 

۴٨/۴ 
۵٢/۶ ٣٧/۴ 

١٢/٩ ٧١/٧ 
٣٣/۵ 

۵٢/٧ 
٢۵/۶ 

٣۵/۴ 

۵٢/۶ 

۴۵/۴ 

  
   مدل ساختاري در حالت ضرایب معناداري:5نگاره 
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داري کلیـه   بینید، ضرایب معنـی   گونه که در جدول فوق می       همان
  .کنند فرضیات را تایید می

نتایج آزمون فرضیات مبتنی بر مدل ساختاري بـه شـرح نمـودار             
  .باشد باال می

  
  بحث

ده از  کـه مـدل طراحـی شـ        دهد کـه   هاي تحقیق نشان می    یافته
گیـري   چنـین نتیجـه    تـوان   می برازش خوبی برخوردار است پس    

در نظر گرفتن مالحظات اخالق مـشارکتی در سـازمان          نمود که   
منجر به بهبود اجراي مـدیریت کیفیـت جـامع در حیـث بهبـود               

ها و ابزارها خواهد شد که این بهبود ایجـاد شـده             روشها،    ارزش
 بین رفتن تعارضات در در مدیریت کیفیت جامع منجر به ایجاد از      

محیط درون سازمانی از طریـق همـاهنگی انتظـارات مـدیران و          
از . کارکنان و هماهنگی ادراکات مدیران و کارکنان خواهـد شـد          

به تاثیر عوامل فردي و سازمانی بـر   که در تحقیقات فعلی   آنجایی
اخالقیات پرداخته شده ولی به تاثیر اخالقیات بر عملکرد سازمان     

نشده است مدل تحقیق فوق بـه بهبـود ایـن حـوزه بـا               پرداخته  
  .)25(کند تمرکز بر مدیریت کیفیت جامع کمک می

نظر گرفتن   فرضیه اول تحقیق که به ترتیب به ارتباط در       3تایید  
مالحظات اخالق مشارکتی در مدیریت کیفیت جـامع بـر بهبـود            

پـردازد در    مدیریت کیفیت جامع می    ها و ابزارهاي   ، روش ها  ارزش
کنـد    تحقیقی که بیان می    .)9(می باشد    راستاي تحقیقات پیشین  

که مالحظات اخالقی اگر به درستی اجـرا شـود بایـد منجـر بـه             
هـا   ، روش ها  ارزشبهبود اجراي مدیریت کیفیت جامع در سه جز         

  .و ابزارها شود
سـه بعـد      که به ترتیب به بررسـی ارتبـاط        9 تا   4تایید فرضیات   

 ابزار هاي مـدیریت کیفیـت بـر دو بعـد            ، روشها و  ها  ارزشبهبود  
هماهنگی انتظارات مـدیریت و کارکنـان و همـاهنگی ادراکـات            

است  مدیریت و کارکنان می پردازند در راستاي تحقیقات پیشین        
 تحقیقی که بیان می نمود که پارامترهاي اصولی از اخالق           .)20(

، انتظارات و ادراکات مـدیریت    مدیریت کیفیت جامع  مشارکتی در   
در مقابل انتظارات و ادراکات کارکنان هستند که باید یک تطبیق  
میان انتظارات و ادراکـات مـدیریت از اخـالق مـشارکتی وجـود              

ي هـا   ارزشدر واقع بایستی فرآیند اجراء از شناسایی        . داشته باشد 

. نمایند سرچشمه گیرد    می اساسی که اخالق مشارکتی را توصیف     
اســب را بــراي اســتفاده هــاي من پــس از آن شــرکت بایــد روش

ي اساسی اش در ارتباط با اخـالق مـشارکتی شناسـایی            ها  ارزش
در واقـع   . در نهایت ابزارهاي مناسب بایـد انتخـاب شـوند          کند و 

ي ها ارزشدهد که اخالق مشارکتی  تایید فرضیات فوق نشان می
 دهد اساسی سیستم مدیریت درونی شرکت را تحت تأثیر قرار می      

همچنـین  . گذارنـد   میارهاي استفاده شده تأثیرها و ابز   و بر روش  
، فنـون و ابـزار      هـا    ارزش تایید فرضیات باال نشان می دهـد کـه        

منظور هماهنگی میـان روش      می تواند به   مدیریت کیفیت جامع  
سازمانی درونی، اخالقهاي مـشارکتی و روش سـازمانی بیرونـی           

  . بکار رود اخالق کاري در بازار
  :  از تحقیق حاضر به شرح زیرندچند نتیجه گیري کاربردي

مدیریت اول، نه تنها موضوعات عملکردي باید قسمتی واضح از          
 سازمان باشند بلکه موضوعات انسانی با تمرکـز بـر       کیفیت جامع 

اخالق مشارکتی که جنبه اخالقی محیط درون سازمانی است نیز 
  . باشندمدیریت کیفیت جامعباید بخش واضحی از 

 با درنظر گرفتن جنبه نـرم افـزاري و           جامع مدیریت کیفیت  دوم،
نقش حیاتی منابع انسانی مستلزم تالش جهت حفظ خوش بینی          

در غیـر ایـن صـورت سـتاده         . گرایی میان کارکنان است    و مثبت 
  .بر عملکرد مدیریت کیفیت جامع خواهد داشت نهایی اثر منفی

مـدیریت  سوم، نتایج ضعف اخالقی درونی در رفتار مـدیریت در           
 نه تنها تهدیدات درون سازمانی را در پی دارد بلکه           یت جامع کیف

منجر به تهدیدات برون سازمانی نیز خواهد شد بنـابراین فقـدان            
 ممکـن اسـت باعـث از       مدیریت کیفیـت جـامع    قدرت درونی در    

گرایـی   بـدبینی و منفـی    . هـاي بیرونـی شـود      دست رفتن فرصت  
 کارکنـان ممکــن اسـت بــراي مـدیریت کیفیــت جـامع شــرکت    

در نهایـت،  . آمیز باشد و حتی حیات شرکت را تهدید نمایـد    فاجعه
براساس این استدالل، شرکتها به توجه بـه نقـش عملکردهـاي            

 مدیریت کیفیت جامع  کاري درونی و خارجی و ارتباطات سیستم        
آنها نیاز دارنـد تـا هـم هـشیار و بیـدار             . طور روزانه، نیاز دارند    به

بلکه آنها مراقب از دست دادن قدرت       باشند، نه تنها فقط در بازار       
 نیز باشند به خاطر خیل عظیمی از کارکنان که آنها به درون بازار  

اخالق مشارکتی بایستی یک ارزش بنیادي صریح از        . فرستند می
  . باشدمدیریت کیفیت جامع
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  نتیجه گیري
دهد که مدیریت    ادبیات مرتبط با مدیریت کیفیت جامع نشان می       

ها را قادر بـه دسـتیابی اهـداف          زمان، سازمان کیفیت جامع در سا   
با این وجود مدیریت کیفیت جامع تنهـا محـدود          . سخت می کند  

به ارقام، سود و زیان نمی شود بلکـه رویکـرد تجـاري و کـاري                
است که بـه تمـام فعالیتهـاي سـازمان نفـوذ مـی کنـد و داراي                  

ائـی  ترین دار کارکنان با ارزش  . هاي نرم افزاري نیز می شود      جنبه
مـدیریت کیفیـت    شرکت هستند، آنها کسانی هستند که فرآینـد         

هـاي دیگـر تـأثیر        نمایند و بـر دارایـی        را ایجاد و اجراء می     جامع
بـــدون مثبـــت گرایـــی و خـــوش بینـــی  )26. (گذارنـــد مـــی

ــدیریت کیفیــت جــامع   کارکنان، ــر موفــق مــی  م . شــود کمت
گـذاري در کـار و     گـذاري شـرکت بـر کارکنـان، سـرمایه           سرمایه

 عالوه بر این، بـدبینی و     . باشد  گذاري در عملکرد بازار می     ایهسرم
 گرایی روحیـه تفکـر و کوشـش کارکنـان را سـرکوب             منفی
 تـر   مـشکل  مدیریت کیفیت جامع  نماید و اجرایی ساختن      می
  .شود می

  
  هاي اخالقی مالحظه

در این پژوهش با معرفی منـابع مـورد اسـتفاده، اصـل اخالقـی               
و حـق معنـوي مـولفین آثـار محتـرم           داري علمی رعایـت      امانت

 و سایر اصول اخالق علمـی همچـون رازداري       شمرده شده است  
  . رعایت شده است

  
  واژه نامه

1. Total Quality Management (TQM) 
  مدیریت کیفیت جامع

2. Core Value ي اساسیها ارزش 
3. Corporate Ethics اخالق مشارکتی 
4. Business Ethics اخالق تجاري 
5. Expectations ادراکات 
6. Customer Focus تمرکز بر مشتري 
7. Management Commitment تعهد مدیریت 
8. Process Focus تمرکز بر فرایندها 
9. Continuous Improvement  بهبود مستمر 
10. Fact-Based Decisions 

 تصمیمات مبتنی بر حقایق
11. Business Environment يمحیط کار 
12. Business Atmosphere جو کاري 
13. Interaction Of Businesses هاي کاري واکنش 
14. Professional Ethics اي اخالق حرفه 
15. Gap analysis تحلیل شکاف 
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