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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی صورت گرفته است .این پژوهش از نظر هدف
کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها پیمایشی از گروه پژوهشهای توصیفی است .جامعه آماری این پژوهش کارکنان شاغل در بیمه
پاسارگاد شهر تهران به تعداد  300نفر است که تعداد نمونه آماری به دست آمده  120نفر میباشند .ابزار جمعآوری دادهها برای مدیریت
کیفیت جامع پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مدل  Sadikogluو  )2010( Zehirو برای بهره وری نیروی انسانی پرسشنامه استاندارد
ارائه شده توسط هرسی ،بالنچارد و گلد اسمیت ( )1980می باشد .به منظور تحلیل دادهها نیز از آزمون تی تک نمونهای و آزمون
رگرسیون خطی به وسیله نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داد که میان مدیریت کیفیت جامع و بهره وری
نیروی انسانی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد .ضریب رگرسیون میان ابعاد مدیریت کیفیت جامع و بهره وری نیروی انسانی نشان داد
که تمامی ابعاد مدیریت کیفیت جامع میتوانند به طور مثبت و معنادار بعد بهره وری نیروی انسانی را پیشبینی کنند .از بین مولفههای
مدیریت کیفیت جامع بعد مشارکت با بیشترین ضریب بتا ،بیشترین تاثیر را در پیش بینی بهره وری نیروی انسانی دارد.

کلیدواژهها :مدیریت کیفیت جامع ،ابعاد مدیریت کیفیت جامع ،بهره وری نیروی انسانی.
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 .1مقدمه
امروزه به سبب پیشرفت های تکنولوژی ،نیازهای بشر و روش های رفع آن ها تغییر یافته و سرعت تحول ،بشر را بر آن داشته تا خود
را هرچه سریع تر با این تغییرات سازگار نماید .بنگاه ها و سازمان های مختلف کشور در فرایند جهانی سازی و پیوستن به منظومه
تجارت جهانی با چالش های بیشماری روبرو هستند .حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با
رقبای قدرتمند است .با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ،فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت ،سازمان هایی می توانند به
بقای خود ادامه دهند که نسبت به نیازهای حوزه فعالیت خود پاسخگو باشند(هداوند.)1385،
بر اساس آموخته های مدیریت کیفیت جامع 1توجه به ارزش ها و مفاهیم بنیادین ،الزمه موفقیت و ایجاد بهبود مستمر در سازمان
هاست.
از سال  ،1980زمانی که مفهوم مدیریت کیفیت جامع توسط دمینگ ،)1986(2کرازبی )1979(3و جوران )1986(4تعریف شد ،محققان
به طور گسترده به نتایج اثرات مثبت آن در اثربخشی ،عملکرد و بهره وری شرکت ها دست یافتند .مدیریت کیفیت جامع پتانسیل
زیادی برای رسیدگی به مشکالت و بهبود عملکرد و بهره وری در سازمان ها دارد( .)Jackson, 2000مدیریت کیفیت جامع یک راه
مناسب برای رسیدن به بهره وری و اثر بخشی است که به نوبه خود منجر به موفقیت در بلند مدت می گردد .مدیریت کیفیت جامع
رویکرد مدیریتی یک سازمان است که با تمرکز بر پایه مشارکت تمامی اعضای سازمان به دنبال دستیابی به موفقیت طوالنی مدت از
طریق کسب رضایت مشتریان است(سازمان بین المللی استاندارد.)2005 ،
اصوال پرداختن به مدیریت کیفیت جامع بدون در نظر گرفتن بهره وری در سازمان ها ،به نتیجه مطلوب نمی رسد .هدف از پرداختن
به موضوع بهره وری افزایش رقابت در صحنه های مختلف کسب و کار است و این مهم محقق نمی گردد مگر با توجه مشتریان و
نیازهای آنها ،که این هدف در پرتو یک هماهنگی باال و وجود بهره وری در عوامل تولید در افق بلند مدت به وقوع می پیوندد .لذا ،این
موضوع می تواند در یک قالب کلی در سایه به کارگیری گسترده مفهوم بهره وری در محیط کار حاصل گردد .از طرفی در مفهوم بهره
وری ،محدودیت ها متوجه نیروی انسانی است زیرا نیروی انسانی به عنوان پیچیده ترین پدیده عالم نقش بسیار با اهمیتی در بهره
وری در محیط کار دارد(ابطحی ،کاظمی .)1383
نیروی انسانی ماهر و کارآمد پر بها ترین و گرانبهاترین ثروت و دارایی هر سازمانی است .بسیاری از سازمان ها با وجود برخورداری از
امکانات فراوان ،به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و الیق توان استفاده از این مزیت مهم را نداشته و جایگاه خود را در بازار از
دست می دهند ولی سایر سازمان ها به رغم کمبود امکانات ،در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و مناسب با گام های بلند و
استوار مسیر پیشرفت و ترقی را دنبال می کنند .از مهمترین مسائل هر سازمان که باعث رشد اقتصادی آن می گردد ،بهره وری نیروی
انسانی است(شیخی.)1388،
آگاهی از میزان بهره وری کارکنان و نیز عوامل موثر بر آن از یک سو باعث بهبود وضعیت آن ها شده و از سوی دیگر با افزایش حجم
تولیدات و خدمات سازمان ها ،تحوالت بزرگی در روند پیشرفت آن ها بوجود خواهد آمد و این جریان در نهایت در روند تحقق اهداف
کالن سازمان کمک شایانی خواهد کرد .شناسایی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان و ارزیابی آن یکی از حساس ترین و در عین حال
سخت ترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است که برخی از آن به عنوان نقطه آسیب پذیری مدیریت نام برده اند .اگر کارکنان و
اعضای سازمان چنین پندارند که تالش و کوشش آنها به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد و نیز اگر میزان مشارکت آنها در
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تصمیم گیری ها و حقوق دریافتی آنها متناسب با کارشان باشد ،در آن صورت می توان گفت سازمان از نظر ایجاد انگیزه ئر مطلوب
ترین وضع ممکن است(سعادت.)1383 ،

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدیریت کیفیت جامع :اید ه اول مدیریت کیفیت توسط ادوارد دمینگ که یک دانشمند آمریکایی استت در ستالهای پت

از جنتگ

جهانی دوم در ژاپن پی ریزی شد .اقامت دمینگ در آغاز بر پایه فنون آماری کنترل کیفیت قرار داشت که توسط والتدر شتوهارت کته
دمینگ زیر نظر او در آزمایشگاه های بل در نیویورك کار می کرد ارائه شده بود.
در سال  1960اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بهبود کیفیت ایجاد شدند .همچنتین کتارگران ژاپنتی فنتون ستاده آمتاری را فترا
گرفتند بطوریکه توانایی آنرا داشتند که از این فنون در فرآیندهای بهبود مستمر برای افزایش کیفیت و کارآیی استفاده نمایند .بعتدها
مدیریت کیفیت جامع در نقاط دیگر جهان به ویژه در ایاالت متحده و سپ اروپای غربی رواج پیدا کرد.
عبارت است از یک رویکرد برای بهبود مستمر کیفیت محصوالت و خدمات از طریق مشارکت همه سطوح و وظایف شرکت .مدیریت
کیفیت جامع رویکردی برای افزایش موثر بودن و انعطاف پذیری همه جانبه سازمان است .رویکرد  TQMسعی می کند از طریق
مشارکت دهی و سازماندهی همه سازمان از بخش ها و فعالیت ها و افراد بهبود و پیشرفت را ایجاد نماید .در  TQMقرار است
مدیریت منابع انسانی را به حدی اعال داشته باشیم به گونه ای که منابع انسانی سازمان در موثرترین حالت خود برای دستیابی به
اهداف و چشم انداز سازمان مشغول باشند.
بهره وری :از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف میشود « :مقدار کاال یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از
انرژی یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل :اثربخشی به همراه کارایی» .به دیگر سخن ،بهرهوری ،عبارتست از ،بدست
آوردن حداکثر سود ممکن ،با بهرهگیری و استفاده بهینه از نیروی کار ،توان ،استعداد ومهارت نیروی انسانی ،زمین ،ماشین ،پول،
تجهیزات ،زمان ،مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه .بهرهوری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام میشده اطالق میشود.
میتوان گفت برای نخستین بار لغت «بهرهوری» توسط فردی به نام «کوئیزنی» در سال  1776میالدی بکار برده شد .بیش از یک قرن
بعد یعنی در سال 1833میالدی فردی به اسم «لیترِ» بهرهوری را «قدرت و توانایی تولید کردن» تعریف کرد .بایستی توجه داشت که
واژه بهرهوری با گسترش انقالب صنعتی و جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار ،سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت
ولی اصطالح بهره وری آب در چند ساله اخیر و به دلیل کمبود این ماده ارزشمند گسترش یافتهاست.
بهره وری ابزاری است که امروزه به آن به عنوان سالحی قدرتمند و نه تنها به عنوان روشی برای افزایش تولید نگریسته می شود .
امروزه در سراسر جهان کارشناسان اعتقاد دارند که بهره وری بهترین وسیله است برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و این
گونه است که در  15ساله اخیر افزایش بهره وری در جهان  45برابر شده است .باید توجه داشت که در برنامه چهارم توسعه ایران
اینگونه برنامه ریزی شده است که 30درصد از رشد اقتصادی در طی سالهای اجرای برنامه به واسطه افزایش بهره وری صورت گیرد.
هنگام آغاز جنبش بهره وری در سال  1955در ژاپن به منظور تبلور اندیشه ها و اهتتتداف – و بته عنوان پایه ای برای پیشبرد آن –
سه اصل برای آن ،به عنوان یک ضابطه و معیار رفتاری ،بنیانگذاری شد .این سه اصل عبارتند است از:
الف -بهبود بهره وری  ،در نهایت موجب افزایش امکان اشتغال می شود .در دوره انتقالی ،برای کنترل سطح بیکاری و تقلیل آن به
پائین ترین حد ممکن ،کارگران مازاد به سایر بخشها انتقال داده خواهند شد.
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ب -مدیریت و کارکنان  ،روشهای عملی بهبود بهره وری را موردمطالعه قرار خواهند داد ودر این زمینه به بحث و مذاکره خواهند
پرداخت.
ج -نتایج حاصل ازبهبود بهره وری منتشر و توزیع خواهد شد و همگان ازآن منتفع خواهند گردید.
بهره وری نیروی انسانی :بهره وری نیروی انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی به طریق علمی به
منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان ،مدیران و مصرف کنندگان و نیز یعنی حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور
حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه.

پیشینه پژوهش
دستگردی ( ،) 1387در پژوهشی به بررسی ارتباط مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در ادارات کل تربیت بدنی استان های خراسان
رضوی ،جنوبی و شمالی پرداخت .نتایج نشان داد بین اعمال مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در ادارات کل تربیت بدنی استان های
یاد شده رابطه معناداری وجود دارد.
هوانگ و همکاران ) 2006( 5در پژوهشی به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری پرداختند .نتایج نشان دهنده وجود تاثیر
مثبت و معنادار مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در کشورهای توسعه یافته بود.
فارسیجانی و نیستانی ( ) 2010در پژوهشی به بررسی یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی بر شاخص عملکرد و
نوآوری پرداختند .نتایج نشان داد مدیریت کیفیت جامع دارای قدرت پیش بینی برای عملکردهای کیفی سازمان است.
هونگ و همکاران )2011( 6در پژوهشی به بررسی تاثیر م دیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری در صنایع تایوان پرداختند .آنها به
این نتیجه رسیدند که مدیریت کیفیت جامع و به ویژه مولفه بهبود مستمر تاثیر ویژه ای برعملکرد نوآوری دارد.
هوناپور و همکاران ( )2012در پژوهش خود به بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت دانش و نوآوری پرداختند .نتایج
پژوهش حاکی از تاثیر مثبت مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش و نوآوری در سازمان بود.
زهیر و همکاران )2012( 7در پژوهشی به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری پرداختند .نتایج نشان داد که مدیریت
کیفیت جامع برعملکرد نوآوری تاثیر مثبت و معناداری داشته و در نتیجه سازمان هایی که از مدیریت کیفیت جامع استفاده می کنند،
منافع بسیاری از جمله تولید محصوالتی با کیفیت باالتر ،رضایت بیشتر مشتریان ،کاهش هزینه ها و همچنین رضایت کارکنان
نصیبشان می گردد و این امر خود یک مزیت رقابتی برای سازمان محسوب می گردد.
جافره ) 2013( 8در پژوهش خود به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی پرداخت .نتایج حاکی از تاثیر مثبت
مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد سازمانی بود.
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کزازی و شول ) 2013( 9در پژوهشی به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری پرداختند .نتایج نشان داد رابطه مثبت و
معناداری بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآوری وجود دارد و در نتیجه آن مدیریت کیفیت جامع اصولی را تعیین می کند که
باعث موفقیت سازمان در محیط رقابتی می شود در نتیجه سازمان ها می توانند مزیت رقابتی خود را با تولید محصوالت جدید با در
نظر گرفتن مدیریت کیفیت جامع حفظ نمایند.
محمود و هیلمی ( ) 2013در پژوهش خود به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد شرکت های متوسط مالزی با میانجی
گری یادگیری سازمانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان و یادگیری تاثیر مثبت دارد.
فرزانفر ( ) 1391در پژوهشی به بررسی رابطه بین توانمندسازی و بهره وری کارکنان پرداخت و نشان داد بین میزان توانمندسازی و
بهره وری کارکنان رابطه مستقیم وجود دارد.
سعادتمند ( ) 1392در پژوهشی به بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
ایران پرداخت .نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین اتوماسیون اداری و بهره وری بود.
ابراهیمی ( ) 1393در پژوهشی به بررسی تکنیک های بهبود بهره وری کارکنان در مدیریت بانک ملی ایران پرداخت .نتایج نشان داد
مولفه های مشارکت منابع انسانی و تعلیم و تربیت مهم ترین و تاثیرگذار ترین و توسعه شغلی دارای کمترین درجه اهمیت در بهبود
بهره وری کارکنان بانک ملی ایران می باشند.
کارنما و همکاران( ) 1394در پژوهشی به بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر بهره وری نیروی انسانی بر روی کارکنان بانک کشاورزی
پرداختند .انها به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت زندگی و بهره وری نیروی انسانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
گرهارت )2008( 10در پژوهشی به بررسی تاثیر میزان مشارکت کارکنان در امور تصمیم گیری در سازمان بر بهره وری آن ها به این
نتیجه رسید که هر چه میزان مشارکت کارکنان بیشتر باشد ،به همان نسبت بهره وری افزایش می یابد.
در پژوهشی میندونسا و کانونگو ) 2008( 11به بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر بهره وری کارکنان در کشور برزیل پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که استفاده از فناوری اطالعات تاثیر مثبت بر بهره وری کارکنان داشته است.
موبین و موهیدن باوا )2014( 12در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارمندان در میان کارکنان اجرایی
دانشگاه دولتی سریالنکا پرداختند .نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.

 .3توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی
با توجه به مطالعات صورت گرفته و همچنین موضوع پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش که برگرفته از مدل مدیریت کیفیت جامع
برگرفته از نتایج مطالعات ( )Sadikoglu & Zehir, 2010و مدل بهره وری نیروی انسانی (هرسی ،بالنچارد و گلد اسمیت)1980 ،
میباشد به صورت شکل  1ارائه میشود.

Kazazi and Scholl
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مدل مفهومی پژوهش فرضیه اصلی و فرضیههای فرعی پژوهش بدین صورت مطرح شدهاند:
مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
.1

تعهد بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.

.2

مشارکت بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.

.3

برنامه ریزی بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.

.4

بهبود مستمر بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.

 .4روش شناسی
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت دادهها و روش جمع آوری آنها ،پیمایشی از گروه توصیفی است .جامعه آماری این
پژوهش کارکنان شاغل در بیمه پاسارگاد در مناطق شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکزی شهر تهران میباشند .تعداد افراد جامعه آماری
 300نفر میباشد که پ

از نمونهگیری با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری  120نفر به دست آمد .ابزار مورد استفاده در این

پژوهش پرسشنامه است .به منظور سنجش مدیریت کیفیت جامع از پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مدل

 Sadikogluو Zehir

( )2010استفاده شده است .این پرسشنامه حاوی  24گویه است و در آن برای مدیریت کیفیت جامع چهار مولفه تعهد ،مشارکت ،برنامه
ریزی و بهبود مستمر مطرح شده است .به منظور سنجش بهره وری نیروی انسانی از پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط هرسی ،بالنچارد
و گلد اسمیت ( )1980استفاده شده است .این پرسسشنامه حاوی  26گویه است و هفت مولفه توانایی ،درك و شناخت ،حمایت سازمانی،
انگیزش ،بازخورد ،اعتبار و سازگاری را مورد سنجش قرار میدهد .به منظور سنجش پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
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شده است که آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع  0.888و آلفای کرونباخ پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی  0.825به دست
آمد و با توجه به این که ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده باالی  0.7است میتوان گفت که پایایی پرسشنامهها مورد تایید قرار
میگیرد.
 .5تحلیل داده ها و یافته ها
تحلیل و توصیف دادهها :به منظور بررسی تفاوت میانگین نمونه با میانگین جامعه و بررسی مطلوبیت متغیرهای پژوهش از آزمون
تی تک نمونهای ،جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.

آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

جدول  :1خصوصیات جمعیت شناختی نمونه
متغیر

سطوح

درصد

متغیر

سطوح

درصد

سن

کمتر از  25سال

5.0

وضعیت

کاردانی

10.8

بین  25تا  35سال

54.2

تحصیلی

کارشناسی

35.2

بین  35تا  45سال

32.5

کارشناسی

39.3

باالی  45سال

8.3

کمتر از  5سال

1.7

 10 - 5سال

26.7

 15 -10سال

43.3

بیشتر از  15سال

28.3

ارشد
سابقه کاری

جنسیت

دکتری

14.7

زن

29.2

مرد

70.8

به منظور بررسی تفاوت میانگین نمونه با میانگین جامعه و بررسی مطلوبیت متغیرهای پژوهش از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده
است.
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جدول  :2نتایج آزمون تی تک نمونهای
متغیر

میانگین

انحراف

تفاوت

استاندارد

میانگین

t

درجه
آزادی

سطح
معنی داری

تعهد

3.5464

0.72457

0.07028

53.617

119

0.000

مشارکت

3.3292

0.59191

0.06009

61.613

119

0.000

برنامه ریزی

3.2883

0.68393

0.06026

52.669

119

0.000

بهبود مستمر

3.8208

0.80908

0.05961

51.732

119

0.000

نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای نشان میدهد که در تمام ابعاد بین میانگین جامعه و میانگین نمونه تفاوت معنی داری وجود
دارد .مقایسه میانگینها حاکی از آن است که در تمام ابعاد مذکور نمونه مورد بررسی میانگین بیشتری نسبت به جامعه بدست آورده
است .به عبارت دیگر نمونه مورد بررسی در ابعاد مذکور از مطلوبیت باالتری نسبت به جامعه برخوردار است.
آزمون فرضیات تحقیق .جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است .در آزمون رگرسیون خطی
فرض صفر و فرض یک بصورت زیر میباشد:
 :H0تاثیر معناداری بین دو متغیر وجود ندارد.
 :H1تاثیر معناداری بین دو متغیر وجود دارد.
چنانچه سطح معناداری بزرگتر از  0.05باشد فرض صفر تائید و فرض یک رد میشود و چنانچه سطح معناداری کمتر از  0.05باشد
فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته میشود.
همانطور که نتایج جدول  3نشان میدهد  Fمشاهده شده ناشی از تحلیل واریان رگرسیون در تمامی متغیرها در مقایسه با مقادیر
بحرانی ،معنادار میباشد .بدین ترتیب میتوان از رابطه خطی میان دو متغیر سخن گفت.
ضریب رگرسیون بین هر متغیر و بهره وری نیروی انسانی در جدول  3مشخص میباشد .همچنین هر متغیر چند درصد از واریان
بهره وری نیروی انسانی را پیش بینی میکند در جدول  3ذکر شده است (ضریب تعیین) .چون مقدار معنی داری بدست آمده برای
تمامی متغیرها کوچکتر از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق میباشد در نتیجه فرض صفر رد و فرض یک تایید میشود .با توجه به
ضریب بتا میتوان گفت که از بین مولفههای مدیریت کیفیت جامع ،مشارکت با ضریب بتای 0.694بیشترین تاثیر را در پیش بینی
بهره وری نیروی انسانی دارد.
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جدول  :3نتایج آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیات تحقیق
متغیر

F

سطح

ضریب

خطای

ضریب

آزمون

ضریب

ضریب

رگرسیون

انحراف

رگرسیون

T

همبستگی

تعیین

معنی

استاندارد

استاندارد

استاندارد

R

R2

داری

نشده

رگرسیون

شده

B

SE

Beta
تعهد

0.280

0.039

0.553

7.206

0.553

0.306

51.930

0.000

مشارکت

0.430

0.041

0.694

10.458

0.694

0.481

109.367

0.000

برنامه ریزی

0.234

0.044

0437

5.275

0.437

0.191

27.828

0.000

بهبود مستمر

0.131

0.040

0.289

3.284

0.298

0.084

10.875

0.001

مدیریت کیفیت

0.660

0.049

0.777

13.424

0.777

0.604

180.218

0.000

جامع

 .6نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت و ضرورت موضوع ،در این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی
در شعب بیمه پاسارگاد در شهر تهران پرداخته شد .جهت بررسی فرضیات تحقیق نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که از آنجا که
مقدار ضریب معنی داری بدست آمده برای تمامی متغیرها کوچکتر از  0.05میباشد در نتیجه فرض صفر رد و فرض یک تایید میشود .از
بین مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر ،مشارکت با بیشترین ضریب بتا ،بیشترین تاثیر را در پیش بینی بهره وری نیروی انسانی دارد.
ضرایب رگرسیون نشان داد که تمامی ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر میتوانند به طور مثبت و معنادار بعد بهره وری نیروی انسانی را پیش
بینی کنند.
طبق نتایج حاصله از پژوهش برای افزایش بهره وری نیروی انسانی مدیران می بایست شرایطی را فراهم آورند تا کارکنان سازمان خود را
بهترین مکان برای کار کردن بدانند و از کار کردن در آنجا احساس افتخار کنند و به تبع آن کارکنان نیز هر فعالیتی که برایشان مقدور
است در جهت جذب مشتری برای سازمان انجام دهند ،مدیران باید کاری کنند تا کارکنان نسبت به سرنوشت سازمان مراقب و محتاط
باشند و ارزش های فردی آن ها با ارزش های سازمان همسو باشد .می بایست تمامی افراد شاغل در سازمان ،برای بهبود کار مشارکت
نموده و مشکالت به صورت گروهی و از طریق تشکیل گروه هایی برای حل مسئله حل و فصل شوند و نظر همگان برای ارائه راه حل مد
نظر قرار گیرد ،مدیران باید از پیشنهادات کارکنان استقبال نموده و از آن برای بهبود فرایندها استفاده نمایند .می بایست از طرف مدیران
اهداف بلند مدت در جهت بهبود کیفیت به عنوان قسمتی از فرایند برنامه ریزی استراتژیک جامع سازمان ،در نظر گرفته شده و این اهداف
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بلند مدت برای هر بخشی از سازمان تعریف گشته و جزء اهداف و دستور کار آن بخش قرار گیرد .همواره باید سعی در بهبود شاخص های
مهم عملکرد در جهت کیفیت و بهره وری نسبت به گذشته صورت گیرد و ایجاد بهبود در کیفیت و بهره وری به صورت مستمر در یک یا
چند حوزه در سازمان در دستور کار کارکنان قرار داده شود.
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