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 (CIPM) المللی بین های پروژه مدیریت مستمر بهبود و( TQM) جامع کیفیت مدیریت بین رابطه

 

  قادری مصطفی  ،   قادری علی

 

 

 

 خالصه

 المللی بین های پروژه مدیریت مستمر بهبود و عمل( TQM) جامع کیفیت مدیریت بین ارتباط بررسی مطالعه این از هدف

(CIPM )با کیفی های مصاحبه و ادبیات بررسی اساس بر. عمل TQM مورد در فرضیه چهار کارشناسان، پروژه مدیریت و 

 مدیران تا اواسط 11  از بیش از شده آوری جمع مقطعی بررسی. کرد مطرح IIPM قرار تاثیر تحت را TQM عناصر چگونگی

 TQM عناصر بین رابطه که دهد می نشان مطالعه این. فرضیه این اعتبار به است شده استفاده ارشد سطح در المللی بین

 . دارد بیشتری اهمیت CIPM و "سخت" TQM عناصر بین ارتباط از CPM و "نرم"

 پروژه مدیریت مداوم؛ پیشرفت. جامع کیفیت مدیریت: کلیدی کلمات

  

                                                           
 
 A professor at the Islamic Azad University 
 
 Graduate student of Public Administration 
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 معرفی.  

 توجه سازمان. است سازمان استراتژی سطح در مکان گرفتن نظر در تغییرات پویا شدن، جهانی تغییر حال در سرعت میان در

 مجموعه همان سازی پیاده و کنید انتخاب توانید می ها سازمان همه. آنها مدیریت های شیوه سازی بهینه به نسبت بیشتری

 طریق از فعاالنه پاسخ و محیط در است تغییر حال در آنچه شناسایی توانایی. دیگر جای در موفق که مدیریت های شیوه از ای

 ؛111  آیزنهارت، و براون) سازمانی موفقیت برای مشاهده نیاز مورد کلیدی عنصر یک عنوان به است شده تالش بهبود مستمر

 حال در است است کرده دریافت که ،(TQM) جامع کیفیت مدیریت عملیات مدیریت های شیوه از شکل یک(. 111  هامل،

 مدیریت ارتباط: گزارش است بوده TQM سازی پیاده از نتایج بر مختلفی نتایج کنون، تا. گذشته دهه دو در توجه میزان رشد

 جامع کیفیت مدیریت های شیوه اجرای و ؛(991  بوک، و چوی) عملیاتی عملکرد اقدامات با مرتبط مثبت است جامع کیفیت

 (.991  همکاران، و Broetzmann) عملکرد سازمانی واقعی بهبود قرار تاثیر تحت را حاشیه را

. است پروژه مدیریت گذشته دهه در پژوهش و استفاده رشد به رو مقدار دریافت که است شده مدیریت عمل از دیگری نوع

 کرزنر،) خود استراتژیک اهداف به دستیابی برای ابزاری عنوان به پروژه مدیریت انتخاب حال در ها سازمان از ای فزاینده تعداد

 مانتل، و مردیث) سیستماتیک روش یک در فعالیت کنترل و اجرا ریزی، برنامه توانایی کند می فراهم مدیریت پروژه(. 112 

 می تشویق ،(PMBOK) پروژه مدیریت دانش بدن به هدایت مانند پروژه، مدیریت استانداردهای پذیرفته کلی طور به(. 112 

 بین رابطه در شده انجام مطالعات محدوده است داشته وجود(. PMI، 2000) پروژه مدیریت به مستمر بهبود ساخت کند

 و TQM عناصر انجام بین رابطه در مختلف مطالعات است شده نیز دارد وجود پروژه؛ موفقیت و مدیریت عناصر انجام پروژه

 شیوه اند کرده اجرا را نوع دو هر که است سازمان از وسیعی طیف دارد وجود ای گسترده حال، این با. است شرکت موفقیت

 بیشتر پژوهشهای شایسته مهم منطقه مدیریت پروژه مستمر بهبود های جنبه و عناصر TQM بین رابطه و مدیریت های

 بین های پروژه مدیریت از ای جنبه مربوط مستمر بهبود به TQM عناصر مختلف های نحوه بررسی تحقیق این از هدف. است

 شیوه در مربوط ادبیات بررسی   بخش مقدمه، این از پس. است زیر شرح به مقاله این.  جداگانه طور به و مجموع در المللی،

 بر شوند می ارائه مرتبط فرضیات و مدل تحقیقات. است المللی بین پروژه مدیریت بهبود مستمر و جامع کیفیت مدیریت های

 سازه پایایی و روایی و روش، آزمون بررسی ابزار، جمله از تحقیق روش 2 بخش. تخصصی های مصاحبه و ادبیات بررسی اساس

 است بیشتر تحقیقات مفاهیم با مطالعه این گیری نتیجه 6 بخش. یافته و نتایج ارائهپیامدهای 1 بخش. نتایج تحلیل 4 بخش. 

. 

 

 نظری زمینه پس.  

 المللی بین های پروژه مستمر بهبود.  . 

 هدف نمونه. خود مدیریت شیوه از بخشی عنوان مدیریت پروژه اتخاذ حال در ها سازمان از ای فزاینده تعداد( CIPM) مدیریت

 مطالعه مورد پزشکان و دانشگاهیان. عملکرد و برنامه بودجه، قرار هدف یک در پروژه اجرای به که است پروژه مدیریت از
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 مدارک قرار مطالعه مورد( 111 ) روزنتال و Tatikonda. مدیریت موفقیت تاثیر پروژه مختلف چگونه مدیریت عناصر

 و پینتو. است موفقیت تاثیر پروژه اجرای از بیش اعمال رسمی کنترل روش و پذیری انعطاف از چگونه مختلف تحصیلی

 چالش. مدیریت موفقیت پروژه در ای حاشیه متغیرهای تنها توان می را پرسنل عوامل چگونه کرد اشاره( 911 ) پرسکات

(. 991 ) کومار و هلند گرفت قرار مطالعه مورد توسط کار و کسب به ارزش تولید که عواملی دادن قرار هدف از دسته آن فقط

Zammuto از کلی اثربخشی توانید می کنترل، آیات پذیری انعطاف نظر از سازمانی، فرهنگ چگونه توصیف(  99 ) اوکانر و 

 ساختار قبیل از مختلف های چگونه عوامل شرح مطالعهGauvreau (2004 ) و بیلویت. مدیریت قرار تاثیر تحت را پروژه

 عنوان به نفوذ، پروژه مدیریت موفقیت تمام ارشد، مدیریت پشتیبانی و کار، و کسب حوزه از مرحله زندگی چرخه سازمانی،

 نظر به است پروژه مدیریت مستمر بهبود ساخت پروژه، مدیریت بلوغ بیشتر آوردن دست به منزلهسازمان به. کل در نهاد یک

 پروژه مدیریت در مستمر بهبود سازی پیاده. است یافته بهبود نتایج به دستیابی سمت به جدید راه یک عنوان به رسد می

 (.112  مانتل، و مردیث) است ضروری المللی بین های سازمان موفقیت برای

 عمل( TQM) جامع کیفیت مدیریت.  . 

TQM سازمانی مستمر بهبود برای تالش که شده تعریف جامع مدیریتی فلسفه یک عنوان به تواند می 

 دهند می تشکیل را گیری اندازه در TQM عمل عناصر چه تعریف کند می کار اولیه تحقیقات از یکی(. Kaynak، 2003 ها)

 با مرتبط مطالعات از متعددی های نسخه بعد به آن از(. 919 . )شد انجام همکاران و Saraph توسط شده انجام مطالعه

 سامسون ،Eboch (1998) و چوی ؛(996 ) پورتر و سفید و سیاه ؛(994 ) همکاران و فلین جمله از نویسندگان گرفت انجام

 حد تا TQM عناصر شامل قبلی مطالعات مختلف های نسخه چه اگرKaynak (2003 .) ها و ،Terziovski (1999) و

 معرفی. است شده گزارش نتایج مخلوط خروجی، عنوان به مختلف های عملکرد گیری اندازه و ورودی عنوان به مشابه زیادی

 تشکیل را عناصر چه در اختالفات تعداد است شده تنگ 991  در چارچوب( MBNQA) بالدریج کیفیت ملی جایزه مالکوم

 رهبری،: اند کرده اساس بر MBNQA چارچوب بر را خود چارچوب متعدد محققان زمان، آن از. TQM های شیوه دهند می

 و سامسون. فرایند مدیریت و افراد، مدیریت تحلیل، و تجزیه و اطالعات مشتری، بر تمرکز ریزی، برنامه و استراتژی

Terziovski اجرایی عناصر کدام که این تعیین زمان در جو و عملی رویکرد یک TQM های موفقیت به بیشتر شدت به 

 سفید و سیاه ؛(919 ) همکاران و Seraph از آن به شبیه بندی طبقه تصویب مطالعه این. شود می مربوط( 999 ) عملیاتی

 اخیر در بود شده اصالح جامع کیفیت مدیریت عناصر از برخی این، بر عالوه. است شروع نقطه یک عنوان به( 996 ) پورتر و

 سه از شده آوری جمع های داده از استفاده آزمایشی آزمون و پزشکان TQM با بررسی از پیش مصاحبه کیفی ادبیات، بررسی

 نظر تجدید TQM عناصر زمینه پس ضمیمه. A جدول در است شده نظر تجدید TQM عناصر لیست. بزرگ های شرکت

 .شده داده توضیح زیر های بخش در است

 که مدیریت، رهبری چگونه اند کرده اشاره( 916  جوران، ؛916  دمینگ،) کیفیت با شده شناخته پیشگامان رهبری.  . . 

 ؛991  همکاران، و اندرسون) سازمان عناصر سایر گذارد می تاثیر گرفته، نظر در TQM ترین نفوذ با عنصر عنوان به تواند می

 است سازمان استراتژی در شده منعکس کیفیت به تعهد ارشد مدیریت(. KAYNAK، 2003 قس ؛991  همکاران، و فلین

 همکاران، و هو ؛991  همکاران، و هاملین) TQM های شیوه سازی پیاده منظور به سازمانی فرهنگ تغییر برای ابزاری
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 نگه و سازمانی ماموریت کننده منعکس به استراتژی سازمان از بخشی تواند می KAYNAK، 2003). TQM قس ؛999 

 است رهبری: H1: پیشنهاد زیر فرضیه ما نتیجه، در(. 919  جوران،) انتخاب عینی اهداف با خط در استراتژی آینده داشتن

 .CIIPM به مربوط توجهی قابل و مثبت

 کارمندان روابط.  . . 

 تاثیر به ادعا می تیمی، کار و خسارت، جبران و مناسب شناخت ساخت تصمیم در سازی توانمند جمله از کارکنان، روابط

. است ضروری مستمر بهبود ساخت در کارکنان همه مشارکت و سازی توانمند(.  11  ،999  همکاران، و هو) شرکت اجرای

 و Handfield ؛991  همکاران، و فلین) فرآیند تغییر در بیشتر مشارکت و تر سخت کار کارمندان شرایطی، چنین در

 باز روشن ارتباط تشویق، است مشارکت و کارکنان توانمندسازی عنوان به(. Kaynak، 2003 ها قس ؛991  همکاران،

 ،Kaynak ها قس ؛991  بنت،) روند افزایش موجب تواند می تشویقی های روش بر مبتنی کیفیت و استراتژی سازمانی

 با کارکنان تجهیز منظور به دسترس در است سازمان در آموزشی برنامه یک که شود حاصل اطمینان باید مدیریت(. 2003

 مشارکت حکم در که(. Kaynak، 2003 ها قس ؛991  همکاران، و فلین ؛991  همکاران، و اندرسون) مناسب های مهارت

 ؛999  همکاران، و هو) تکنیک دیده آموزش جامع کیفیت مدیریت در کافی اندازه به باید کارمندان کیفیت، مدیریت عمل در

 .CAPM به مربوط معنادار و مثبت هستند کارکنان روابط:  زیر فرضیه پیشنهاد ما بنابراین،(. Kaynak، 2003 ها قس

  کننده تامین/  مشتری روابط. 2. . 

 به مربوط اطالعات انتشار. رضایت مشتری نتیجه در و مشتریان، انتظارات از بیش و مالقات بر مشتری با ارتباط مدیریت

 و کارکنان توانمندسازی. است موثر ارتباط مدیریت سازد می قادر را( مشتری شکایت رزولوشن با) سازمان طریق از مشتری

 بیشتر گیری تصمیم و موقع به توانند می کارکنان که طوری به منابع و اطالعات به دسترسی افزایش طریق از مشارکت

 با همکاری روابط مدت دراز(. 996  همکاران، و Ahire) مشتری روابط به نسبت تاثیر مثبت توانند می مشتریان به پاسخگو

 هستند قرار از بخشی عنوان به که است کلیدی عناصر( کننده تامین همکاری مثال عنوان به) کمتر اساس بر کنندگان تامین

TQM را (ها قس Kaynak، 2003و ترنت ؛ Monczka، 1999 .)پیشنهاد زیر فرضیه ما ترتیب، بدین :H3 :روابط/  مشتری 

 .شود می مربوط CAPM به توجهی قابل طور به و مثبت منبع

 فرآیند مدیریت/  محصوالت. 4. . 

 مثال عنوان به) سخت های جنبه" یک عناصر دو هر در دست به دست فرایند مدیریت و محصول مدیریت ،TQM منظر از 

 به) محصول طراحی در شده ساخته افزایش. شدند ترکیب ساختار یکی عنوان به اینجا در آنها بنابراین،. TQM از( فنی بیشتر

 عنوان به) فرایند طراحی در شده ساخته افزایش(. 111  دریفوس، و Ahire) طراحی افزایش روند( استاندارد مثال عنوان

 های داده از استفاده(. Kaynak، 2003 ها قس ؛111  دریفوس، و Ahire) طراحی محصول افزایش( همزمان مهندسی مثال

 ،KAYNAK قس ؛991  چوی،) علمی آماری های روش اساس بر بهبود سازمان گزارش سازد می قادر را سیستم و کیفیت با

 ؛111  دریفوس، و Ahire) است محصول طراحی برای نیاز پیش یک کیفیت با های داده موقع به و دقیق وجود(. 2003
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 ما بنابراین،(. KAYNAK، 2003 قس ؛O'Shaughnessy، 1998 و Ahire) فرایند طراحی و( KAYNAK، 2003 قس

 .شود می مربوط CAPM به توجهی قابل طور به و مثبت روند/  محصوالت مدیریت: H4: زیر فرضیه پیشنهاد

 فرضی مدل. 2. 

 ساختار چهار به عامل هستند TQM عناصر.   شکل در شده داده شرح نظری مدل به رو ما قبلی بخش در شده ارائه فرضیه 

 .شد فرض CIPM به ساختار هر بین رابطه. مدیریت روند/  کاال و کننده تامین روابط/  مشتری روابط، کارمند رهبری،

  تحقیق روش. 2

 کرده اجرا را دو هر که هایی شرکت از شده آوری جمع بررسی شد کشیده مقطعی مطالعه یک از تحقیق این برای را ها داده

. مدیریت درگیر المللی بین پروژه در بررسی مورد های شرکت همه. مختلف درجات به شیوه پروژه مدیریت و TQM اند

 .باشد می زیر های بخش در ها سازه به مربوط پایایی و روایی آزمون بررسی، ابزار، روش از ساز و ساخت

 تحلیل و تجزیه نتایج. 4

 که( TQM عناصر) مستقل متغیر چهار و( CAPM) وابسته متغیر بین رابطه بررسی به است شده استفاده چندگانه رگرسیون 

 چند و تک وابسته متغیر بین رابطه تحلیل و تجزیه در مناسب روش است چندگانه رگرسیون روش. عاملی تحلیل از به منجر

 و مو) ارزش هستند شده شناخته که است مستقل متغیرهای از استفاده با تعریف وابسته ارزش تبیین هدف با مستقل متغیر

 یک عنوان به متغیرهای تمامی و متغیر هر بین رابطه شامل که رگرسیون، تحلیل و تجزیه چند اصلی فرض(. 991  همکاران،

 نرمال مدت خطا و خطا استقالل همواریانسی، بودن، خطی شد مواجه رابطه نظر در فرض این. تحلیل شد بررسی از قبل کل،

 .رگرسیون تحلیل و تجزیه متعدد نتایج از بینی پیش و تفسیر از نفس به اعتماد کند می تضمین این. توزیع

  نتایج از بحث. 1

 پروژه مدیریت مستمر بهبود به دستیابی جهت در نفوذ بیشترین که است' روابط مستقل کارمند متغیر که دهد می نشان نتایج

 دهد می توضیح را وابسته متغیر واریانس از درصد 21.1 که  1.11 از بتا ضریب با( وابسته متغیر) المللی بین های

(pZ0.000 .)،بنابراین H2 وابسته متغیر بر نفوذ است دومین متغیر رهبری به ،4  .1 از بتا ضریب با. شود می پشتیبانی 

(pZ0.025 .)،متعاقبا H1 تولید» و( 4  .1 ضریب بتا) کننده تامین/  مشتری که دهد می نشان نتایج. کند می پشتیبانی نیز 

 رگرسیون ضرایب این همچنین،. است وابسته متغیر قدرت کمتر توضیحی دارند(  1.14 بتا ضریب) مدیریت روابط روند/ 

 اما ،CIIPM به مربوط هستند مثبت فرآیند مدیریت/  محصوالت و روابط کننده تامین/  مشتری بنابراین،. نبود دار معنی

 .شود می پشتیبانی حدی تا تنها H4 و H3 آن، از پس. نبود دار معنی روابط
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 اصلی(. CIPM) پروژه مدیریت المللی بین مستمر بهبود جنبه و عمل TQM بین رابطه بررسی به پژوهش این بیشتر تحقیق

 TQM به که هنگامی ،CIIPM با روابط مثبت و توجه قابل بیشتر دارند TQM عناصر نرم که است این مطالعه این یافته ترین

. است CAPM به دستیابی جهت در ترین مؤثر ای کارمند رابطه عناصر که دهد می نشان مطالعه. عناصر مقایسه در "سخت"

 و ایمنی، و پذیری انعطاف کارکنان کار محیط کارآمد، ارتباطی های مکانیزم توسعه، و کارکنان آموزش در گذاری سرمایه

 دومین شود می باعث رهبری که دهد می نشان همچنین مطالعه این. CIIPM به توجهی قابل سهم تواند می کارکنان، رضایت

 سرتاسر در کیفیت فرهنگ استراتژی، و انداز چشم طریق از کیفیت به تعهد در مدیریت رهبری. CIIPM به نسبت تاثیر

 ،TQM عناصر "سخت" عنوان به بندی طبقه مواقع بیشتر. کند تسهیل را CIIPM خواهد کیفیت، عملکرد اهداف و سازمان،

. CIIPM به دستیابی سمت به سهم یک کمتر رسد می نظر به" فرایند/  محصول مدیریت »و« روابط کننده تامین/  مشتری'

 "نرم" TQM عناصر از کمتر مستقیم سهم خود اما است، مفید هستند TQM عناصر "سخت" که دهد می نشان نیست این

 .است

 تعریف در است ممکن تجربی تحقیقات بیشتر. است بهبود به هم هنوز اما باال، سازه ما CIPM و TQM پایایی و روایی

 از جنبه یک برای فقط مطالعه این برای سنجی نظر های داده. شده تصفیه روش از استفاده با عناصر انجام TQM از جدیدی

 تحت را TQM عناصر روی بر شده انجام تواند می آینده در و پژوهش کار. مدیریت عملکرد شد آوری جمع المللی بین پروژه

 (.غیره و برنامه، مالی، مثال عنوان به) تری وسیع طیف یک در پروژه مدیریت عملکرد المللی بین چگونه قرار تاثیر
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