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 چکیده       

در دنیای متغییر کنونی به جرات می توان گفت تحول و تغییر از اصول بنیادین پویایی سازمان ها به شمار می رود، هر          

نا است. در این راستا سازمان ها برای تطبق با شرایط متغییر کنونی جامعه و سازمانی که هم راستا با تحول نباشد، محکوم به ف

به صورت گسترده در جهان به عنوان  (TQM)از ابزار و تکنیک های مختلفی استفاده می کنند. اصول مدیریت کیفیت جامع 

ابزار بهبود کیفیت شناخته شده است.  در این مقاله به منظوریافتن  پاسخی به این سوال که چگونه در یک سازمان می توان از  

رویکرد های مدیریت کیفیت بهره جست تا  باعث تغییر و تحول و تعالی شود،  ضمن توضیح کوتاه در مورد مفهوم تحول، به 

بررسی مدیریت کیفیت و جایگاه آن در سازمان ها پرداختیم و پس از بررسی الگوی پیشرفته مدیریت کیفیت جامع،  راهکارها 

 است.  آمده در تحریر رشته به مروری صورت به اینترنتی، منابع از استفاده ی ارائه شده را مرور نمودیم. این مقاله   با

 

 

 

 مدیریت کیفیت جامع، تحول، سازمان های متعالی ، مدیریت تغییر ، سیستم های مدیریت کیفیت  واژگان کلیدی:
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 مقدمه        

د قانون آنتروپی مثبت نابو چندی بدلیل وجود هر سیستمی اگر ثابت باشدپس از .ناپذیرسازمانهاستتحول ضرورت اجتناب  

منفی ضروریست واین همان پویایی در برابر محیط متغیر است.لزوم تغییر خواهد شد.برای پیشگیری ازفنا،تزریق آنتروپی 

درسازمانها همواره چالشی بوده که در مدیران، تفکر وعمل بر پایه آن را پیش کشیده است. بهترین راه رسیدن به آینده،ساختن 

ت تحول بوده و به عبارتی این دو، دو .  تحول درمدیریت پیش شرط مدیری جوستآفرین و تعالیساز، تحولآن است. مدیرآینده

هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که عالوه بر هماهنگی با تحوالت  سازمان در عصر حاضر ، روی سکۀ توسعه هستند.

اد جبینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجامعه امروزی ،بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونیها را نیز در آینده پیش

 ( .2931 )المعی، .ای بهتر هدایت کنندتحوالت مطلوب برای ساختن آینده

نقدی تایلند به وقوع پیوست، باعث شروع یک  –میالدی و در ابتدا از بحران مالی  2331بحران مالی آسیا که در اواسط سال 

بحران و تغییرات متناقض به وجود امده  حرکت زنجیره ای شد که تقریبا تمام کشورهای آسیایی را تحت تاثیر قرار داد.. این

درس های متعددی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه ای در سازمان ها و صنایع مختلف کشورهای آسیایی داشته است 

 ( .2931که موجبات تغییرات گسترده در ساختار این سازمان ها شده است. )امینی و توالیی 

 :   ابندپرسش زیررا بی سعی داشتندتا پاسخ دو، لری گرینر ، کرت،رابرت بلیک، موتنمحققینی نظیر:کرت لوین،رنسیس لی

 کرد،دالیلی غیررفتاری داشتند. بروز می که بسیاری ازمسائل رفتاری که درسازمان وجود داشت و آن اول(  

 نیازبه اعمال تغییرات را محیطی،جهت جوابگویی به نیازهای  لذا اینکه مدیریت همواره به فکر تثبیت موقعیت نیست و دوم(   

ویژه خودشان برمحیط پیرامون خوداثرگذاشته  کنندوهریک درمحیطخالء فعالیت نمی در سازمانها که دید.ازآنجاییدرخود می

درطول زمان دچار  ازآنجا که این نیازها بوجودآمده و زمانهابمنظوررفع نیازهای اجتماعیپذیرندعمالًساواثر می

مدیریت کیفیت فراگیر ( . 2931قنبری ،  )گردند.سازمانها به منظورپاسخگویی به نیازهای آتی بایدتغییراتی را بپذیرند.تغییرمی

یکی از مشهورترین و پردوام ترین مفاهیم و فلسفه های توسعه و مدرن مدیریت در پایان قرن گذشته بوده که اثرات شگرف و 

دید داشته است. توسعه مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر باعث ایجاد تغییر جهت در فرایند عمیقی در تاریخ کسب و کارهای ج

های ارزیابی سازمانی، از کنترل کیفیت به سمت تضمین کیفیت شده اند و نیز بازتابی از کاربردهای متنوع و متفاوت آن که از 

 (2931)دادرس،.ت های سازمانی گسترش پیدا کرده استها شروع و به بخش های وسیعی از سایر فعالیهای تولیدی کارخانهبخش

. 

 بیشینه تحقیق  
تام پیترز ، یکی از صاحبنظران خبره مدیریت در آمریکا می نویسد : اصل تحول،تنها اصل ثابتی است که در جهان معاصر بر همه 

تغییر در این رابطه از پوشش معنایی و سازمان های دولتی و خصوصی حاکم است . او در ادامه بیان می دارد که استعمال لفظ 

فراگیری الزم برخوردار نیست ، زیرا این شتاب حاصل از سرعت تغییرات و گستره آن است که انواع دگرگونی در اقدامات و شیوه 

ا ه و یها را رقم می زند . قدرت پاسخگویی و سازگاری با تحوالت جامعه و استفاده از نیروی تحول به عنوان یک نیروی سازند

 ( .2931عدم آن ، وجه تمایز بین پیروزی و شکست است  ) امینی و توالیی، 
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مطرح شد . اساس آن بر بینش  2311و اوایل دهه  2391است که در اواخر دهه «بهسازی سازمان»تحول سازمان نوعی راهبرد 

ند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در ها و آگاهی های حاصله از پویایی های گروهی و نظریه ها و کاربردهاست که می توا

 ( .2931سازمان را حل و فصل کند )امینی و توالیی،

در دنیای کسب و کار ، مشتریان را قدرتمند نمود و تقاضای محصوالت و خدمات با کیفیت باال و قیمت  2331تحوالت اوایل دهه 

ر ، محصوالت با کیفیت و قیمت مناسب را در سراسر جهان مناسب را شدت بخشید . جهانی سازی تجارت نیز با هدایت این ام

در دسترس همگان گذاشت و همین امر شرکت ها را برای بهبود کاال ها و خدماتشان تحت فشار قرار داد که نتیجه آن توسعه 

دیریتی اقدامات مفناوری ها و متدولوژی هایی چون مدیریت کیفیت فراگیر بود . ظهور مدیریت کیفیت فراگیر توسعه بزرگی در 

 (.2931به شمار می رود ) صرافی زاده، 

ادوارد دمینگ ، رهبر آمریکایی ژاپنی ها در انقالب کیفیت عقیده دارد در آینده دو نوع شرکت وجود خواهد داشت ؛ آنهایی که 

د ، ریت کیفیت فراگیر نیستیمدیریت کیفیت فراگیر را اجرا کردند و آنهایی که از دور خارج شده اند . شما مجبور به اجرای مدی

زیرا بقا اجباری نیست . محققان دیگر نیز به شکلهای مختلف تاثیر فوق العاده مثبت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد 

 (.2933سازمان ها را تایید کرده اند ) قدس و همکاران ، 

یت توجه ویژه ای شده است . سه رکن مهم فلسفه در نظام مدیریت کیفیت فراگیر به عامل انسانی و نقش آن در بهبود کیف

مدیریت کیفیت جامع یعنی مشتری محوری ، فرایند گرایی و ارتقای مستمر فرایندها هم در راس و هم در قاعده سازمان ها قابل 

 (2939درک و اجرا است ) المعی، 

رنامه ریزی شده ثمر می دهد ، اما متاسفانه اگر مفهوم سازی بشود و به درستی پیاده گردد ، فرایند های تحول ب TQMبرای 

به کار می بندند . به کارگیری  "کاالهای استانداردشده"هر سازمان باز سازمان دیگر فرق دارد و اغلب فرایندها را به عنوان 

نید رق وصل کاز یک واسطه ، آن را به ب« یک برنامه کامل تجزیه ، مانند خرید بسته حلقه کیفیت » مدل برای تحول سازمانی 

 (Winni,2007). و امیدوار باشید که خودش کار می کند

 

 سوال تحقیق

 چگونه رویکرد های مدیریت کیفیت می تواند باعث تغییر و تحول و تعالی سازمان ها می شود ؟ 

 

 مبانی نظری تحقیق  

 مدیریت کیفیت جامع  

مدیریت کیفیت جامع یک کلید استراتژی است برای حمایت کردن مزیت های رقابتی و راهی است برای اداره کردن سازمان به      

منظور تقویت همه جانبه کارایی و عملکرد خود در برابر دستتتیابی به موقعیتی در ستتطح جهانی این گونه عملکرد وظیفه ای به  

زایش یافته استت . در محیط ستاخت و ستاز امروزی مدیریت کیفیت جامع به عنوان    طور قابل مالحظه ای در چند دهه اخیر اف

،   2331. در دهه  (Winni,2007)یک ابزار قدرتمند استفاده شده به منظور تعیین کردن یک شیوه در ساختار تجربی است .      

شتتد که در جستتت و جوی تفاوت  مدیریت کیفیت جامع به یکی از راهبرد های رقابتی بستتیار جذاب برای ستتازمان هایی بدل 

شویق به تمرکز بر           سازمان را ت صنعتگران به این جاذبه که مدیریت کیفیت جامع  شگاهیان و  شمگیری با دیگران بودند . دان چ
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نیاز مشتری به وسیله فرایند بهبود و توجه به بهبود هزینه ها ، کیفیت و رضایت مشتری می نمود ، اذعان کردند . پایه مدیریت      

جامع مبتنی بود بر پیگیری فعاالنه بهبود مستتمر ، درک نگرش مشتتریان درون ستازمان ، آموزش و توستعه در تمامی       کیفیت

ست . یافته های       سفه مدیریت کیفیت جامع محدودیت های خاص خود را دارا سازمانی . اما عده ای نیز معتقد بودند که فل ابعاد 

ای مباحثی چون فروش مازاد اندازه خطرناک بوده و کارایی و اجرای آن ستتیتکین نشتتان می دهد که مدیریت کیفیت جامع بر 

زیانبار استتت و این بخشتتی از ناتوانی مدیریت کیفیت جامع استتت . محققان معتقدند که امروزه بازاریابی مدیریت کیفیت جامع  

جانبه آن گسترش یافته    تبدیل به صنعت خاص خود شده است و درک مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک نتیجه اجرای همه   

استتت . لوتانز بر این باور استتت که مدیریت کیفیت جامع قادر به درک تغییرات آنی نیستتت و پیشتتنهاد می کند که زمان کافی  

ستگی متقابلی که دارد گام منطقی          سازمان یادگیرنده به دلیل واب شود . گروهی نیز معتقدند که  صرف مدیریت کیفیت جامع 

 ( .2931ی تغییرات است )باران دوست و رحمانی ،بعدی در ارزش گذار

مدیریت کیفیت جامع با داشتن ارکان فلسفی و اصول ساده و قابل درک و فراهم نمودن یک بستر طبیعی برای تالش ها شاید         

سالت آن فرا         سازمان دورنما و ر سفه وجودی  سازمان از تحلیل فل شد  شد . مدیران ار   یندهایتنها گزینه در پیش روی مدیران با

کلیدی را تعیین می کنند و در راستای تحقق رسالت را سازمان و پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها همه افراد سازمانی  

برای ارتقای عملکرد فرایندها آمادهو بستتیم می نماید . کارکنان نیز از قاعده ستتازمان با ارتقای   "صتتاحبان فرایندها  "، یعنی 

ین  پای "و از  "باال به پایین  "لیدی با مدیران ارشد سازمان همگام و همراه می شوند . برایند دو حرکت از    عملکرد فرایندهای ک

موجب دگرگونی و تحول استتاستتی و جهت دار در ستتازمان خواهد بود ، تداوم این دو حرکت و حمایت آن دو از هم به   "به باال 

 ( .  2932جتبی میکائیلی ، نهادینه شدن مدیریت جامع کیفیت خواهد انجامید ) م

 سیر توسعه و تکامل مدیریت کیفیت  

کیفیت از دیرباز در تمامی ابعاد زندگی بشتتر دارای اهمیت بوده استتت ، اما در فضتتای کستتب و کار به دلیلی شتتتاب فزاینده در  

نون سایی و به کارگیری ف توسعه فناوری های نوین و سفارشی شدن تولیدکاال و خدمات ، سازمان ها بیش از پیش به دنبال شنا      

ضت            سا قرار گرفتند . نه سابقه ای جان فر شتریان خود با یکدیگر در رقابت و م ضاها و نیازهای م سب با تقا کنترل کیفیت متنا

کیفیت ابتدا از آمریکا شتتروع و ستتپس در کشتتورهایی نظیر ژاپن و پس از آن در کشتتورهای عضتتو اتحادیه اروپا به عنوان یک    

ستا تئوری ها و تکنیک های مختلفی مانند کنترل کیفیت ، حلقه های کنترل کیفیت ،     ساختار بنیادین   شد . در این را نهادینه 

 ( .  2939کنترل کیفیت جامع و مدیریت کیفیت جامع مطرح است .  ) عظیمی ، 

 الگوی پیشرفته مدیریت کیفیت جامع  

لزی توسط دکتر هو که بر روی سیستم های مدیریت کیفیت    بر اساس نتایم به دست آمده از تحقیقات انجام شده در کشور ما     

سازی مدیریت         شرفته مدیریت کیفیت جامع به عنوان بهترین روش به منظور پیاده  ست ، الگوی مفهومی پی شده ا جامع انجام 

ه  . الگوی مفهومی پیشتترفته مدیریت کیفیت جامع ب .(Ho,1995)کیفیت جامع در ستتازمان ها و صتتنایع معرفی شتتده استتت 

ست . این الگو            شده ا سازمان ها طراحی  سازی مدیریت کیفیت در  ستماتیک جهت پیاده  سی منظور تدوین یک روش جامع و 

دارای ویژگی های ساده و منطقی است و به قدر کافی جامع و فراگیر است و همچنین توانایی تحمل و کاربرد در شرایط بسیار       

شا    شد و  شد و در     متغیر و پیچیده محیطی را دارا می با شد که دارای قابلیت اجرای جهانی می با مل مراحل قدم به قدم می با

( نشان  2ر شماره )نهایت منجر به پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در سازمان ها به بهترین شکل ممکن می شود که در نمودا

 داده شده است 
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( : الگوی مدیریت کیفیت جامع پیشرفته1نمودار شماره )  

 

الگوی مدیریت کیفیت جامع پیشتترفته به منظور حمایت از ستتیستتتم مدیریت کیفیت جامع از یک روش یکپارچه و هماهنگ    

سازمان را متعهد می کند تا خود را بر           شد که  ستمر می با ستم مدیریتی در واقع یک فرایند بهبود م سی ستفاده می کند . این  ا

و پیاده سازی آن در    TQMه عناصری می باشد که اساس آن بر تفهیم فلسفه     اساس کیفیت مدیریت کند . این الگو در بردارند 

 ((Ho,1995تمام سطوح سازمان به طور گسترده می باشد . 

صل از اجرای      ست آمده حا شواهد به د ست که          TQMمدارک و  ضوع ا شان دهنده این مو شکارا ن سازمان های موفق دنیا آ در 

که ستتازمان ها می توانند از طریق آن به هرجا که می خواهند بروند یا برستتند .   مدیریت کیفیت جامع همانند مستتافرتی استتت

 .یجادتحوالت بزرگ در سازمان با هدف بهتر بودنانتظارات مدیران از این سیستم عبارت است از ا

 فرایند تغییر و تحول سازمانی

یک ضرب المثل قدیمی می گوید تنها چیزی که در دنیا ثابت می ماند تغییر و تحول است . اگر تغییر به عنوان یک قسمت از 

زندگی روزمره ما می باشد پس از چه طریقی می توانیم آن را به کنترل خود درآوریم به جای آن که توسط آن کنترل شویم . 

ورت یک فرایند طوالنی مدت درآید این امر منتهی می گردد به تغییر و تحول در زمانی که تغییر و تحول در سازمان به ص

فرهنگ سازمانی . یک نمونه آشکار از این وضعیت سازمان های آموزنده یا یادگیرنده هستند . سازمانی که افراد موجود در آن 

دو موضوع در واقع از عوامل بسیار مهم در تحریک و برانگیخته می شوند به ارائه ایده های جدید و شناسایی نواقص ، این 

موفقیت سازمانی هستند . اجازه دهید گامی به عقب برداشته و نگاهی به فرایندهای تحول راهبردی سنتی بیاندازیم که می 

 توان آن را به صورت پنم گام اصلی خالصه کرد : 

فرهنگ -9عمل -4رفتار -9رسالت -1هدف -2  

 اما در روش و الگوی جدید این فرایند به صورت زیر می باشد : 

فرهنگ -9تصور و هدف -4رسالت -9رفتار -1عمل -2  

ساس تحقیقات و یافته هایی که از     ست . قبال پیتر و واترمن بر ا ست      41در حقیقت گام اول چیز جدیدی نی شرکت موفق به د

شتر آنان عمل را     شان دادند که بی سب و کار و     آورده بودند ، ن شرفت ک به عنوان گام اول انتخاب کرده اند تا از طریق آن به پی

شود به تغییر  و تحول در رفتار         شد که منتهی می  شد که تنهافعالیت و عمل می با ست یابند . نظریه جدید این می با تجارت د

 (Peters and Waterman,1982)کارکنان . 

 اس  5سیستم ژاپنی 

(5S) 

 مهندسی مجدد 

(BPR) 

 دایره کنترل کیفیت 

(QCC) 

 0999ایزو 

(ISO 9000) 

 مدیریت تولید ناب

(TPM) 

 مدیریت کیفیت جامع 

(TQM) 
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منطقی از رویدادها را دنبال می کنند ) یک سلسله مراحلی است که در طی زمان     برنامه های تحول سازمان ، یک سیر تکاملی   

بروز می کنند (. بخش مهم مدیریت یک برنامه خوب تحول ستتازمان ، اجرای درستتت و صتتحیح هر مرحله استتت . وارنر بورک  

 مراحل برنامه های تحول سازمان را به شرح ذیل بیان می دارد : 

 ورود .2

 عقد قرارداد  .1

 تشخیص .9

 بازخورد .4

 برنامه ریزی تغییر .9

 ایجاد تغییر .1

 ارزیابی .1

 تغییر و تحول راهبردی مدیریت کیفیت 

همیشه تغییر و تحوالت در سازمان ها منتهی به موفقیت نمی شوند . در حقیقت اگر تحوالت به صورت درست هدایت نشوند ،         

ورد با کوه های یخ مقابل جلوگیری کند ولی نتیجه این امر همانند موضوع کشتی تایتانیک می باشد که سعی می کند تا از برخ    

سازماندهی نگردد          صورت کارامدی هدایت نگردد و  شود . به عبارت دیگر چنان چه تغییر و تحول به  صیبت آمیز می  نهایی م

ست که هیچ تغییری نکنیم ، به عبارت دیگر :   ست که هیچ تغییری نک  "انتخاب بهتر این ا . به   "یم نبهترین تغییر و تحول آن ا

سب          سمت جلوی خود از طریق یک طراحی منا شتی تایتانیک در ق سان دریایی معتقدند که اگر ک سیاری از مهند عنوان مثال ب

سال       شد. ژوران در کنفرانس  ضربه گیری در برابر کوه های یخ بود دیگر غرق نمی  ضوع را چنین پیش    2339دارای  آینده مو

 بینی کرده است :  

  . با وارد شدن به بازارهای چند ملیتی و اجتماعی ، رقابت بر سر کیفیت بسیار فشرده خواهد شد 

   . تقاضای بسیار زیادی برای تامین کنندگان به وجود خواهد آمد 

  سراسر جهان را خواهد گرفت .  3111ایزو 

            ث ایجاد تحریک و برانگیخته شتتتدن   اعطای جوایزی همچون جایزه دمینگ ، جایزه کیفیت اروپا و مالکوم بالدریم باع

 سازمان ها خواهد شد و این امر باعث گسترش کیفیت در سراسر جهان خواهد شد . 

ستاندارد              شته ا سال گذ صوص در چندین  شت ، به خ سال ها ادامه خواهد دا سته و برای  پیش بینی های ژوران به حقیقت پیو

 یافته است و به صورت حقیقتی شناخته شده در آمده است .همانند انفجاری در سراسر دنیا گسترش  3111های ایزو 

برخی از انواع برنامه های مدیریت کیفیت جامع در بستتیاری از ستتازمان های مختلف ، برای مثال ، صتتنایع الکترونیک ، نیمه   

ی ، بیمه و خرده فروشی ها  رساناها ، فلزات اساسی ، مواد شیمیایی ، اتومبیل ، توسعه نرم افزار ، راه آهن ، شرکت های هواپیمای    

سازمان هایی نظیر بیمارستان ها و خطوط هواپیمایی نیز درگیر آن شده اند . برخی از مشکالت         شوند و اکنون  به کار برده می 

و مستتائل تجربه شتتده به وستتیله شتترکت هایی که برای اجرای مدیریت کیفیت جامع تالش می کنند بین شتترکت های مذکور  

 مشترک است . 
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 دیریت کیفیت جامع و تحول سازمانی  م

به نظر می رستتتد به علت تاکید مدیریت کیفیت جامع بر ایجاد یک فرهنگ ستتتازمانی مشتتتارکتی ، تا حد زیادی این روش با      

ستمر را پی ریزی می کند و تا حد زیادی ، این روش با رویکرد ها و ارزش   رویکردها و داده های معتبر همراه بوده و یادگیری م

صرافی زاده ،       های  ست ) سازگار ا سازمان نیز  سازمان ها  ( 2931تحول  که جنبه  شود بیان می  . در کتاب مدیریت تحول در 

 اصلی مدیریت کیفیت جامع از تحول سازمان مشتق شده است :  

ست مدیریت کیفیت             شخص برای درک در ست . یک  سازمان ا ستقیم تحول  صل م جنبه فردی مدیریت کیفیت جامع ، ماح

شد . ارزش هایی که تحول         جامع سازمان ) افراد ( خبره با سانی  شدن برای ایجاد آن باید در ایجاد تغییر در بخش ان و توانمند

ساالن و آموزش مدیریت که همگی بخش            سان ، آموزش بزرگ ست ، عبارتند از : توجه به یادگیری ان ستوار ا سازمان بر آن ها ا

 کیفیت جامع است . های ضروری یک برنامه درست و موفق مدیریت

اگرچه این پیوند تاریخی میان مدیریت کیفیت جامع و تحول ستتازمان وجود دارد ، ولی بستتیاری از کارگزاران مدیریت کیفیت  

شروع می           ساس علم رفتاری  ستراتژی بهبود بر ا ست که ا سازمان ببینند و اینجا جامع احتماال نمی توانند خود را درگیر تحول 

ستقالل این    سیامپا نیز اذعان می دارد که برای هم افزایی ، نیروی بالقوه    شود و ا شکل می گیرد . در عین حال  دو حوزه از هم 

 ((French and Bell , 1998زیادی بین مدیریت کیفیت جامع و تحول سازمان وجود دارد .  

      

 نتیجه گیری

 سازمان  موفقیت .است «بهسازی سازمان  »نوعی راهبرد تحول سازمان   گردید بیان تحقیق مختلف های قسمت  در که همانطور 

صولی  به پایبندی گرو در ها ساس  عمل و زمینه این در چند ا صول  آن برا ست  ا صول  این مهمترین ازجمله .ا  و دادن اهمیت ا

 .است مدیریت توسعه و معیارها این ارزیابی عمل در دقت مشتریان به توجه

 بتواند مختلف های بخش در کیفیت مدیریت های سیستم   راستای  مستمردر  های مالک و صحیح  اصول  به نظر می رسدرعایت 

سایی    در سازمان  ارائه در مفقود حلقه این شنا شور  های خدمات  ضایت  و کند کمک ک شتر  چه هر ر سعه  شهروندان  بی  و تو

ستا  این در . است  کشور  های سازمان  پیشرفت   کار و نیروی کیفیت به دستیابی  راه در کارآمد ابزاری فراگیر کیفیت مدیریت را

 شود می محسوب سازمانی و انسانی نیروی بهروری بهبود نتیجه در
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