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چکیذٌ
ایٗ ٔمبِ ٝثط اؾبؼ یه ضٚـ تٛنیفی تسٚیٗ قس ٜاؾت  ٚعی آٖ ٔیعاٖ تبحیط فقبِیت ٞبی  TQMثط فّٕىطز ٞبی R&D

 ،1زض ظٔیٞ ٝٙبی ویفیت ٛ٘ ٚآٚضی تِٛیسٛٔ ،ضز آظٔ ٖٛلطاض ٔی ٌیطز .فّی ضغمٓ ٔغبِقمبف فمطاٚاٖ نمٛضف ٌطفتم ٝپیطأمٖٛ
ثطضؾی ضٚاثظ ثیٗ  ٚ TQMفّٕىطزٞبی ٔرتّف ؾبظٔب٘یٔ ،غبِقبف ٔحسٚزی زض ضاؾتبی ثطضؾی ضٚاثمظ ثمیٗ فّٕىطزٞمبی
 R&D ٚ TQMث ٝا٘زبْ ضؾیس ٜو ٝایٗ تحمیك زض رٟت پط وطزٖ ایٗ قىبف ا٘حبْ قس ٜاؾت .زازٞ ٜبی ایٗ پمػٞٚف اظ
ٚ 128احس ٚ R&Dالـ زض قطوت ٞبی تِٛیسی اؾتبٖ ٔطوعی رٕـ آٚضی قس ٜا٘س .ؾٛاالف ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ ٔغبِق ٝاٚالً
ث ٝثطضؾی وبضثطز ان TQM َٛزض ٔحیظ ٞبی  ٚ R&Dحب٘یبً ث ٝثطضؾی تبحیطاف  TQMثط فّٕىطز ٔ R&Dمی پطزاظ٘مس.
فقبِیت ٞبی  TQMتٛؾظ قف ٔقیبض ربیع ٜثیٗ إِّّی ٔبِى ٚ ْٛثبِمسضیذ  ٚفّٕىطزٞمبی  R&Dثمٚ ٝؾمیّ ٝرٙجمٞ ٝمبی
٘ٛآٚضی  ٚویفیت تِٛیس ا٘ساظٌ ٜیطی قس ٜا٘س .زازٞ ٜبی تحمیك ٘یع ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه ٛٔ 2SEMضز تزعی ٚ ٝتحّیمُ لمطاض
ٌطفت ٝا٘س و٘ ٝتبیذ حبنُ اظ آٖ ٞب ٘كبٖ زٙٞس ٜی وبضثطز یىپبضچ ٝفقبِیت ٞبی  TQMزض ٔحیظ ٞبی  ، R&Dث ٝفالٜٚ
تبحیط لبثُ تٛر ٝان TQM َٛثط فّٕىطز ٞبی  R&Dزض ؾبظٔبٖ ٞب ٔی ثبقس .ثط اؾبؼ ایٗ ٘تبیذ ٔی تٛاٖ پیكٟٙبز ٕ٘مٛز
ؤ TQM ٝكتُٕ ثط ٔزٕٛف ٝای اظ ان َٛپبی ٝای ٔی ثبقس  ٚایٗ لبثّیت ضا زاضز و ٝفال ٜٚثمط ٘مٛاحی تِٛیمسی ثمب ؾمبیط
ٔحیظ ٞبی ؾبظٔبٖ ٘یع ا٘غجبق  ٚؾبظٌبضی ثسؾت آٚضز.
ياشٌَای کلیذی:
ٔسیطیت ویفیت ربٔـ ،تحمیك  ٚتٛؾق ،ٝویفیتٛ٘ ،آٚضی ٔ ٚسَ ٔقبزالف ؾبذتبضی.
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 -1مقذمٍ
ٔم TQM ِٝٛعی ز ٚزٌ ٝٞصقت ٝتٛرٟبف ظیبزی ضا زض نٙقت  ٚفّ ْٛآوبزٔیه ث ٝذٛز رّت وطز ٜاؾت TQM .یىی اظ ٔكٟٛض
تطیٗ  ٚپط زٚاْ تطیٗ ٔفبٞیٓ  ٚفّؿفٞ ٝبی تٛؾق ٝیبفتٔ ٚ ٝسضٖ ٔسیطیت زض پبیبٖ لطٖ ٌصقت ٝثٛز ٜو ٝاحطاف قٍطف  ٚفٕیمی زض
تبضید وؿت  ٚوبضٞبی رسیس زاقت ٝاؾتٔ .طٚضی ثط ٔغبِقبف ٔرتّف پیطأ ٖٛارطای  TQMزض ؾبظٔبٖ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ
اغّت ؾبظٔبٖ ٞبیی و ٝان TQM َٛضا زض فقبِیت ٞبی ذٛز ث ٝوبض ثطز ٜا٘س اظ ٔعایبی ارطای آٖ زض ظٔیٞ ٝٙبی ٔرتّف ثٟطٙٔ ٜس
قس ٜا٘س) .(Mehraban, 2004تٛؾقٔ ٝفبٞیٓ  TQMثبفج ایزبز تغییط رٟت زض فطآیٙسٞبی اضظیبثی ؾبظٔب٘ی ،اظ وٙتطَ ویفیت
ث ٝؾٕت تضٕیٗ ویفیت  ٚثط اؾبؼ ان TQM َٛقس ٜا٘س .تٛؾقٔ ٝفبٞیٓ  TQMثبظتبثی اظ وبضثطزٞبی ٔتٛٙؿ ٔ ٚتفبٚف آٖ
اؾت و ٝاظ ثرف ٞبی تِٛیسی وبضذب٘ٞ ٝب قطٚؿ  ٚث ٝثرف ٞبی ٚؾیقی اظ ؾبیط فقبِیت ٞبی ؾبظٔب٘ی ٌؿتطـ پیسا ٕ٘ٛزٜ
ا٘س)ٔ .(Jafari, 2003م٘ R&D ِٝٛیع زض یه زٚض ٜظٔب٘ی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٙبثـ ثطای ؾبظٔبٖ ٞب رٟت وؿت
ٔعیت ضلبثتی قٙبذتٔ ٝی قس٘ .تبیذ حبنُ اظ تحمیمبف ٔرتّف ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝقطوت ٞبیی و ٝثٛٔ ٝضٛؿ  R&Dث ٝنٛضف
ٚیػ ٜتٛرٕٛ٘ ٝز ٜا٘س ،تٛا٘ؿت ٝا٘س ؾ ٟٓثبظاض  ٚؾٛز ذٛز ضا ثٔ ٝیعاٖ لبثُ ٔالحؾ ٝافعایف زٙٞس).(Thompson, 1998
ثب ٚرٛز ثطضؾی ٞبی ظیبزی و ٝپیطأ ٖٛؾبظٌبضی ان ٚ TQM َٛفقبِیت ٞبی ٔرتّف ؾبظٔب٘ی نٛضف پصیطفت ،ٝقىبفی رسی
زض ظٔی ٝٙی ٔغبِقبف تٛنیفی پیطأ ٖٛؾبظٌبضی  TQMثب ٔحیظ ٞبی ٚ R&Dرٛز زاضز) . (Farahmand, 2003زض ایٗ
تحمیك ؾقی قس ٜاؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ زازٞ ٜبی ٌطزآٚضی قس ٜاظ ٚاحسٞبی  R&Dقطوت ٞبی تِٛیسی اؾتبٖ ٔطوعی ،زض
رٟت پط وطزٖ ایٗ قىبف تالـ قٛز .ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثطضؾی یىپبضچٍی فقبِیت ٞبی  TQMزض ٔحیظ ٞبی  R&Dپطزاذتٚ ٝ
ٔیعاٖ احطثركی  TQMزض تقییٗ فّٕىطز  ،R&Dزض ٔفبٞیٓ ٘ٛآٚضی تِٛیس  ٚویفیت تِٛیس ضا ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٔی زٞس.
ٕٞچٙیٗ ٘تبیذ حبنُ اظ ایٗ پػٞٚف ث ٝازثیبف  TQMاظ عطیك ثطضؾی وبضثطز  TQMزض ٔحیظ ٞبی  R&Dاضبفٔ ٝی قٛز.
اظ زیسٌبٔ ٜفٟٔٛی ٘یع ٔ TQMكتُٕ ثط ٔزٕٛف ٝای اظ ان َٛثٙیبزیٗ اؾت  ٚلبثّیت ؾبظٌبضی ثب ٔحیظ ٞبی ٔرتّف ؾبظٔبٖ ضا
زاضا ٔی ثبقس؛ ثٚ ٝیػٔ ٜحیظ ٞبیی و ٝزاضای ذهٛنیت غیط لغقی ٔی ثبقٙس  ٚفقبِیت ٞبی آٖ ث ٝنٛضف ضٚظٔط ٚ ٜتىطاضی
٘یؿتٙس) .(Sitkin et al, 1994آظٔ ٖٛفطضیبف ٔغطح قس ٜاظ ایٗ رٟت و ٝزض ٌصقتٞ ٝیچٍبٔ ٜفبٞیٓ  R&Dث ٝفٛٙاٖ
ثركی ٔ ٟٓاظ ازثیبف پیطأٔ TQM ٖٛحؿٛة ٕ٘ی قس ٜا٘س٘ ،یع زاضای إٞیت اؾت .فال ٜٚثط ایٗ ٞیچ یه اظ پیكٍبٔبٖ
ٛٔ TQMضٛفی ضا زض ظٔی ٝٙوبضثطز ان TQM َٛزض ٔحیظ ٞبی ٔ R&Dغطح ٕ٘ٛٙز ٜا٘س).(Lovelace et al., 2001
اظ اٚایُ ز 1980 ٝٞو ٝتحطوبف پیطأٔ ٖٛم ِٝٛویفیت زض قطوت ٞبی تِٛیسی ث ٝنٛضف رسی ٔغطح قس TQM ،ث ٝفٛٙاٖ یه
فّؿف ٝی ٔسیطیتی ربٔـ  ٚوُ ٍ٘ط ٔٛضز اؾتٙجبط ثٛز و ٝلبثّیت ایزبز ثٟجٛز زض أىب٘بف ضلبثتی ؾبظٔبٖ ضا زض ذٛز زاقت .زض
٘تیز ٝان ٚ َٛفقبِیت ٞبی  TQMفال ٜٚثط ثرف ٞبی تِٛیسی زض زیٍط ثرف ٞبی ؾبظٔبٖ ٕٞچٙٔ ٖٛبثـ ا٘ؿب٘ی ،ثبظاضیبثی،
ؾیؿتٓ ٞبی اعالفبتی ،ظ٘زیط ٜتبٔیٗ  ... ٚپیبز ٜؾبظی ٔ ٚؿتمط ٌطزیس٘س) .(Kaynak, 2003ثطضؾی وبضثطز ان TQM َٛزض
ٔحیظ ٞبی  ، R&Dزض ٔمبیؿ ٝثب وبضثطز آٖ زض زیٍط ثرف ٞبی ؾبظٔبٖ ثب چبِف ٞبی ثیكتطی ٔٛار ٝاؾتٔ .طٚضی ثط ازثیبف
تحمیك پیطأ٘ TQM ٖٛكبٖ ٔی زٞس وٌ ٝطچٔ ٝقطفی  ٚوبضثطز ٔفبٞیٓ  TQMاظ اٚایُ ز ٝٞی  1980آغبظ ٌطزیس أب اظ اٚایُ
ز ٝٞی،1990قطوت ٞبی آٔطیىبیی ضطٚضف وبضثطز ان TQM َٛزض ٔحیظ ٞبی  R&Dضا ٔٛضز تبئیس لطاض زاز٘س & (Erabi
).YAzdi, 2006
زضٌصقتٛٔ ٝضٛؿ ٔسیطیت تحمیك  ٚتٛؾق ٝزاضای ربیٍبٞی زض ازثیبف ٘ TQMجٛز ٜاؾتٞ .یچیه اظ پیكٍبٔبٖ ٕٞ TQMچٖٛ
زٔی ،ًٙرٛضاٖ یب وطاؾجی ث ٝنٛضف ٚیػ٘ ٜمف تحمیك  ٚتٛؾق ٝضا زض ٔفبٞیٓ ٔسیطیت ویفیت ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٘ساز ٜا٘س .حتی
ظٔب٘ی و ٝآٟ٘ب پیطأ ٖٛویفیت زض ٔفبٞیٕی چ ٖٛعطاحی تِٛیس ثحج ٔی ٕ٘ٛز٘س .ثطضؾی تحمیمبف اذیط ٘كبٖ ٔی زٞس ؤ ٝمِٝٛ
ٔ TQMی تٛا٘س ٔٛضٛفی پط إٞیت زض ظٔی ٝٙتحمیك  ٚتٛؾق ٝثبقس .ثطذی ٔغبِقبف ٘یع ث ٝثطضؾی ٔیعاٖ وبضثطز  TQMزض
ٔحیظ ٞبی تحمیك  ٚتٛؾق ٝپطزاذت ٝا٘سٔ .ی  ٚپیطؾٔ )1993( 1ٖٛغبِقبتی ضا پیطأٔ ٖٛیعاٖ پصیطـ  TQMزض ٔیبٖ ؾبذتبضٞبی

)- May & Pearson (1993
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تحمیك  ٚتٛؾق ٝزض قطوت ٞبی اٍّ٘ؿتبٖ ث ٝا٘زبْ ضؾب٘س٘سٔ .غبِقٝای زیٍط تٛؾظ ٔیّط )1994( 1ثب ثطضؾی زیسٌبٟٞبی ٔ 45سیط
تحمیك  ٚتٛؾق ٝث ٝا٘زبْ ضؾیس٘ .تبیذ ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝثیٗ  ٚ TQMفقبِیت ٞبی تحمیك  ٚتٛؾق ٝزض ؾبظٔبٖ
ٚاثؿتٍی ٚرٛز ٘ساضز ِٚی  TQMزاضای ٘مف ٕٟٔی زض ارطای وبضای فقبِیت ٞبی ٔسیطیت تحمیك  ٚتٛؾق ٝزض ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس.
اِجت ٝزض نٛضتیى TQM ٝث ٝنٛضف زلیك زض ؾبظٔبٖ ٔؿتمط قٛز.
ثطا٘بٖ )2001( 2زض پػٞٚف ٞبی ذٛز ای ٍٝ٘ٛٙاؾتسالَ وطز و ٝازضان فسْ أىبٖ یىپبضچٍی  ٚ TQMتحمیك  ٚتٛؾقٛٙٞ ٝظ زض
ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖ ٞب ضایذ اؾت  ٚاظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ چبِكی ٔ ٟٓیبز وطز و ٝؾبظٔبٖ ٞب ثبیس زض رٟت ضفـ آٖ الساْ وٙٙس .ایٗ
ٔٛضٛؿ ٔی تٛا٘س ثط اؾبؼ اؾتسالَ ؾٙتی تمبثُ ٔفبٞیٓ ثٟطٚ ٜضی  ٚپػٞٚف ثبقس .ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛفّؿف ٝانُ تٕطوع ثط ٔكتطی ثٝ
فٛٙاٖ یىی اظ ان TQM ٟٓٔ َٛزاضای ٘مف وّیسی زض رٟت ٌیطی حطوت قطوت ث ٝؾٕت ثبظاض ٔی ثبقس  ٚایٗ وبض ضا ثب تبویس
ثطف ٚ ٟٓثطآٚضز ٜؾبذتٗ ٘یبظٞبی ٔكتطیبٖ ث ٝا٘زبْ ٔی ضؾب٘س  ٚثب ارطای نحیح آٖ ٔی تٛا٘س ثبفج ضقس چكٍٕیط زض ٔیعاٖ ثٟطٜ
ٚضی ؾبظٔبٖ قٛز .اظ ؾٛی زیٍط تحمیك  ٚتٛؾق ٝثط تِٛیس ٔحهٛالف ثب اضظـ افعٚز ٜثبال تٕطوع زاضز  ٚایٗ وبض ضا اظ عطیك
ٌؿتطـ ثبظاضٞبی ثبِفقُ  ٚثبِم ٜٛث ٝا٘زبْ ٔی ضؾب٘س)ٕٞ .(Benner & Tushman, 2003چٙیٗ تحمیك  ٚتٛؾقٔ ٝی تٛا٘س ثٝ
فٛٙاٖ یه اثعاض رٟت حطوت زض ٔؿیط اؾتطاتػی تٟبرٕی و ٝتٕبیُ ث ٝحّٕ ٝث ٝؾٕت ضلجب زاضز ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز  ٚثب ایٗ
وبض ثبفج ضقس ؾ ٟٓثبظاض قس ٚ ٜیب ٔؿیط ثبظاضٞبی رسیس ضا ث ٝؾٕت ٔحهٛالف قطوت ثبظوٙسٔ .ؿًّٓ اؾت و ٝتحمك زؾتیبثی ثٝ
ایٙچٙیٗ آغبظٞبی لٛی  ٚتٟبرٕی ثب ٚرٛز ٘ٛآٚضی زض ؾبظٔبٖ زاضای اضتجبط ٔی ثبقس).(Lowe, 1995
زیسٌب ٜزیٍطی ٘یع ٔغطح اؾت و ٝفٛٙاٖ ٔی وٙس ان TQM َٛزاضای لسضف ثیكتطی زض ثرف ٞبی پبییٗ زؾتی ؾبظٔبٖ ،زض
ٔمبیؿ ٝثب ثرف ٞبی ثبال زؾتی آٖٔ ،حّی وٚ ٝاحسٞبی  R&Dفٕٔٛبً زض آ٘زب لطاض زاض٘سٔ ،ی ثبقٙس .ایٗ زیسٌب ٜیىی اظ
ٕٟٔتطیٗ ٔٛضٛفبف پیطأ ٖٛفسْ وبضثطز ان TQM َٛزض  R&Dاؾت .اؾبؾبً  TQMزض ٔ R&Dفبٞیٕی ٔتفبٚف اظ
یىسیٍط ٞؿتٙس .ثطای ٔخبَ زض تقطیف پبی ٝای ویفیت ٔٛضٛفبتی چ ٖٛنحیح ثٛزٖ زض ٌبْ ٘رؿت  ٚیب ذطاثی ٘ ٚمم ٞبی نفط،
ث ٝفٛٙاٖ ٘ىبتی ثطرؿت ٝزض ثرف ٞبی تِٛیسی نٙبیـ  ٚقطوت ٞب ٔغطح ٔی ثبقٙس و ٝوبضثطز ٔؿتمیٓ ایٗ ٔفبٞیٓ زض ٔحیظ
ٞبی  R&Dثب ٔكىالف ٚچبِف ٞبیی رسی ٔٛار ٝاؾت).(Schumann et al., 1995
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝی زا٘یٓ اِٚیٗ ٕٟٔ ٚتطیٗ ٔؿئِٛیت  R&Dپیطأٔ ٖٛمٛ٘ ِٝٛآٚضی زض ؾبظٔبٖ ٞب ٔی ثبقس .ایٗ ٔٛضٛؿ ٔی تٛا٘س
ث ٝنٛضف ٔفٟٔٛی زقٛاض ثٛزٖ وبضثطز ان TQM َٛزض ٔحیظ ٞبی  R&Dضا ٔغطح وٙس .اظ ؾٛی زیٍط ثب ٔطٚضی ثط تحمیمبف
ٌصقت ٝپیطأ ٖٛضاثغ ٝثیٗ  R&D ٚ TQMپی ٔی ثطیٓ و ٝوبضثطزی ثٛزٖ ان TQM َٛزض ٔفبٞیٓ  ، R&Dزض ٔغبِقبتی
ٔٛضز تبییس لطاض ٌطفت ٝاؾت .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ چبزضری  ٚزیٛیسؾ )2001( 3 ٖٛپٙچ ٔعیت حبنُ اظ وبضثطز ان TQM َٛزض ٔحیظ
ٞبی  R&Dضا ث ٝنٛضف ظیط ٔغطح ٕ٘ٛز٘س:
ٚ TQM -1احسٞبی  R&Dضا ث ٝؾٕت تٕطوع ثط ضفـ ٘یبظٞبی ٔكتطیبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ چٍٍ٘ٛی ثطآٚضز ٜؾبذتٗ تٛلقبف
آٟ٘ب ٞسایت ٔی وٙس.
 TQM -2ؾبظٔبٖ ضا ث ٝؾٕت یىپبضچٕٛ٘ ٝزٖ  ٚثٟجٛز وب٘بَ ٞبی اضتجبعی زض ثیٗ ٚاحسٞبی ٔرتّف زض ٖٚذٛز ٞسایت
ٔی وٙس و ٝاِجتٚ ٝاحس ٘ R&Dیع یىی اظ ایٗ ٚاحسٞب ث ٝحؿبة ٔی آیس .ایٗ یىپبضچٍی ثبفج ٘عزیىی ثیكتط ٚاحس
 R&Dث ٝزیٍط ثرف ٞبی وؿت  ٚوبض ٔی قٛز.
 TQM -3ؾبظٔبٖ ضا زض رٟت ٍ٘ب ٜث ٝفقبِیت ٞبی  R&Dث ٝفٛٙاٖ یه فطآیٙس ثٟجٛز ٔؿتٕط زضوبضثطز ان ،َٛفّٕىطز
 ٚوؿت ضضبیت ٔٙسی ٞبٞ ،سایت ٔی وٙس.
ٚ TQM -4احسٞبی  R&Dضا زض ظٔی ٝٙی پصیطـ ٔفبٞیٓ وٙتطَ  ٚا٘ساظٌ ٜیطی تمٛیت ٔی وٙس.

1

- Miller
- Brennan
3
- Chatterji & Davidson
2

78

ٔزّٔ ٝسیطیت نٙقتی زا٘كىس ٜفّ ْٛا٘ؿب٘ی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ؾٙٙسد  -ؾبَ پٙزٓ  /قٕبض / 14 ٜظٔؿتبٖ 89

 TQM -5اظ فطآیٙس اضتجبعبف  ٚث ٝاقتطان ٌصاقتٗ زا٘ف  ٚاعالفبف زض ثیٗ ٚاحسٞبی  R&Dزض نٙبیـ حٕبیت ٔی
وٙس ،ثبفج ؾطفت ثركیسٖ ث ٝفطآیٙس یبزٌیطی قسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ وبٞف فٛأُ زٚض قسٖ اظ اثتىبضاف ٛ٘ ٚآٚضی زض
ؾبظٔبٖ ٞب ضا ٔٛرت ٔی قٛز.
ث ٝعٛض ذالن ٝان َٛوّیسی  TQMؤ ٝی تٛا٘ٙس حبٚی ٔٙبفقی ثطای فقبِیت ٞبی  R&Dثبقٙس قبُٔ :تمٛیت ضٚحی ٝثٝ
اقتطان ٌصاقتٗ زیسٌبٞ ٜب زض ثیٗ پطؾ ،ُٙتقٟس ٔسیطیت اضقس ،ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚیىپبضچٍی فطآیٙسٞب ٚ ٚؽبیف ؾبظٔبٖ ٔی ثبقٙس.
ؤٛبض  ٚثبیُ ٔ )2001( 1جبحخی ضا پیطأ ٖٛوبضثطز ثطذی اظ فقبِیت ٞبی  TQMزض ٔحیظ ٞبی  ،R&Dزض ؾغٛح فّٕیبتی
فقبِیت ٞبی ؾبظٔب٘ی ٔغطح ٕ٘ٛز٘س .ایٗ فقبِیت ٞب قبُٔٚ :رٛز أىب٘بف رٟت اضظیبثی پطٚغٞ ٜبی  R&Dتٛؾظ ٔسیطیت اضقس،
ف ٟٓنحیح  ٚپصیطـ اٞساف اؾتطاتػیه  ،R&Dتكطیه ٔؿبفی ثب وبضوٙبٖ رٟت قٙبؾبیی ٘یبظٔٙسی ٞبی آٟ٘ب ،زؾت ٝثٙسی
فقبِیت ٞبی ربضیٕٞ ،ىبضی ٕٞ ٚفىطی ثب تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ،ثبال ثطزٖ ٞكیبضی  ٚآٌبٞی پطؾ ُٙپیطأٔ ٖٛفبٞیٓ ویفیت ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔكبضوت آٖ ٞب زض فطآیٙس ٞبی تهٕیٓ ؾبظی زض ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس.
اؾتسالَ ٞبی پیطأ ٖٛوبضوطز ٔخجت  TQMزض ٔحیظ ٞبی  R&Dتٛؾظ تقسازی اظ ٔغبِقبف ٔٛضز پكتیجب٘ی ٞؿتٙس .ث ٝعٛض
ٔخبَ ؾبو٘ٛی  )1992( 2قف ٔغبِق ٝی ٔٛضزی ضا رٟت احجبف ِع ْٚتغجیك ان َٛویفیت ثب فقبِیت ٞبی  R&Dث ٝا٘زبْ ضؾب٘س
 ٚایٗ ٘تیزٌ ٝیطی ضا ٔغطح ٕ٘ٛز و ٝان َٛویفیت ٔی ثبیؿت ٔٙغجك ثب فقبِیت ٞبی  R&Dثبقٙس تب زض ٘تیز ٝایٗ تقبُٔ
ٚاحسٞبی  R&Dثتٛا٘ٙس فال ٜٚثط زؾتیبثی ث ٝاٞساف ٔكرم ٚاحس ذٛز ،ؾبظٔبٖ ضا زض رٟت زؾت یبثی یٛٔ ٝفمیت ٟ٘بیی
وؿت  ٚوبض یبضی وٙٙس.
ٔی  ٚیتطؾ )1993( 3 ٖٛوبضثطز انٔ َٛسیطیت ویفیت ضا زض ٚ 14احس  R&Dزض وكٛضٞبی اٍّ٘ؿتبٖ  ٚوب٘بزا ٔٛضز ثطضؾی لطاض
زاز٘س .آٟ٘ب پیكٟٙبز ٕ٘ٛز٘س و ٝثؿیبضی اظ ٔكىالف ویفی ٔٛرٛز زض ثرف ٞبی  ، R&Dزض ثرف ٞبی زیٍطی اظ ؾبظٔبٖ وٝ
ان TQM َٛزض آٟ٘ب ث ٝارطا زضآٔس ٜاؾت٘ ،یع ٚرٛز زاضز٘ .تیز ٝزیٍط اضائ ٝقس ٜتٛؾظ ایكبٖ ایٗ ثٛز و ٝتىٙیه ٞب  ٚاثعاضٞبی
ویفیت زاضای وبضثطزٞبی ٚؾیقی زض فطآیٙسٞبی ٔ R&Dی ثبقٙس ،اِجت ٝزض حبِتی و ٝث ٝنٛضف ا٘قغبف پصیطی زض ایٗ فطآیٙسٞب
ث ٝوبض ثطز ٜق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ ٚٚز ٔ ٚه وبٔی)1993( 4زض پػٞٚكی احطاف وبضثطز  TQMزض ثرف ٞبی  R&Dقطوت ٞبی
فقبَ زض ظٔی ٝٙفّ ْٛظیؿت ٔحیغی ضا ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض زاز٘س ٔ ٚعایبی حبنُ اظ اؾتمطاض  TQMزض ایٗ ٔحیظ ٞبضا نطف ٝرٛیی
زض ٞعیٞ ٝٙب ،افعایف  20زضنسی زض اضظـ ٔحهٛالف تِٛیسی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛؾق ٝویفی  ٚوٕی ؾبظٔبٖ ٞب  ،ثط قٕطز٘س.
ٌطچ ٝوبضثطزی ثٛزٖ ان TQM َٛزض ٔحیظ ٞبی  R&Dتٛؾظ ٔجبحج تئٛضی ٔ ٚغبِقبف ٔتقسزی ٔٛضز پكتیجب٘ی اؾتِٚ ،ی
تقساز ا٘سوی اظ ایٗ ٔغبِقبف زاضای تحّیُ ٞبی آٔبضی ٔی ثبقٙسٕٞ .چٙیٗ اوخط ٔغبِقبف زض ظٔی ٝٙی وبضثطز ان TQM َٛزض
ؾبظٔبٖٔ ،كتُٕ ثط ثرف ٞبی ٔحسٚزی اظ ؾبظٔبٖ ٞؿتٙس و ٝثط ذّك ٘تبیذ تٕطوع زاض٘س .زض ایٗ ٔمبِ ٝثب ا٘زبْ یه ٔغبِق ٝی
تٛنیفی زض رٟت ضفـ ایٗ قىبف تالـ قس ٜاؾت.
ز ٚؾٛاَ انّی تحمیك زض ایٗ ٔغبِقٔ ٝجتٙی ثط وبضثطز  ٚاحط ثركی ان TQM َٛزض ٔحیظ ٞبی ٔ R&Dی ثبقٙس ،ؾٛاالتی
و ٝزض ٔغبِقبف ٌصقتٛٔ ٝضز اقبض ٜلطاض ٍ٘طفت ٝا٘س .ؾٛاَ ا َٚتحمیك ثط ارطای  TQMزض ٚاحسٞبی  R&Dقطوت ٞبی
تِٛیسی اؾتبٖ ٔطوعی ٔتٕطوع ٔی ثبقس٘ .ؾطی ٝپطزاظاٖ  ٚاضظیبثبٖ  TQMثط ایٗ ٘ىت ٝتبویس زاض٘س و ٝان TQM َٛثبیس زض
ٚضقیت یىپبضچ ٝث ٝوبض ض٘ٚس ٝ٘ ،ث ٝنٛضف تفىیه قس ٚ ٜرعء ث ٝرعء)ٞ .(Flynn et al., 1994طچٙس تفبٚف ثیٗ عجیقت
ٚاحسٞبی ٚ R&Dؾبیط ٘ٛاحی تِٛیسی ٘یع ٔغطح اؾتٛ٘ ،احی ؤ ٝقٕٛالً زض آٖ ٞب وبضثطز  TQMرٟت افعایف احطثركی ٚ
ثٟجٛز فّٕىطزٞب ٔی ثبقس .ایٗ ثحج تٛؾظ وبضقٙبؾبٖ زیٍط ٘یع ٔغطح ٔی قٛز و ٝفقبِیت ٞبی  R&Dلبثّیت ؾبظٌبضی ثب
ان TQM َٛضا زاض٘س .اِجت ٝآٟ٘ب ثیكتط ثط ضٚی تقساز ٔحسٚزی اظ ان َٛثٙیبزیٗ  TQMتبویس ٔی وٙٙس (Debackere et al.,
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) .1997ثٙبثطایٗ اِٚیٗ ؾٛاَ تحمیك ث ٝایٗ نٛضف ٔغطح ٔی قٛز و ٝآیب فقبِیت ٞبی  TQMزض ٔحیظ ٞبی  R&Dثهٛضف
چٙسثقسی  ٚتفىیىی ث ٝوبض ض٘ٚس یب ثهٛضف یىپبضچٝ؟
ؾٛاَ ز ْٚتحمیك ٔیعاٖ احطٌصاضی  TQMزض ٔیعاٖ ذطٚری ٞبی ٔٛضز ا٘تؾبض ٔحیظ ٞبی  R&Dضا ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٔی زٞس.
زض ایٗ تحمیك ز ٚقبذم تِٛیس ٘ٛآٚضی  ٚتِٛیس ویفیت وٞ ٝط ز ٚاظ ان َٛپبی ٝای رٟت وؿت ٔعیت ٞبی ضلبثتی ث ٝحؿبة ٔی
آیٙس ث ٝفٛٙاٖ قبذم ٞبی فّٕىطز  R&Dث ٝوبض ثطز ٜقس٘س).(Curkovic et al, 2000
زض ازثیبف تحمیك اؾتفبز ٜاظ قبذم ٘ٛآٚضی ٞبی رسیس تِٛیس ،ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی فّٕىطز ٛٔ R&Dضز تبویس فطاٚاٖ لطاض ٌطفتٝ
اؾت)ٌ .(Thamhain, 2003طچ ٝزض ٔحیظ ٞبی  R&Dفٕس ٜتٕطوع ثط اثسافبف  ٚیب تِٛیس ٔحهٛالف رسیس اؾت  ٚتٛرٝ
چٙسا٘ی ث ٝرٙجٞ ٝبی ویفیت و ٝغبِجبً ثط ضضبیت ٔٙسی ٔكتطیبٖ ٔتٕطوع٘سٕ٘ ،ی قٛز .ایٗ ٘ٛؿ اظ ٌطایكبف رٟت زؾتیبثی ثٝ
ٔٛلقیت ٔٙبؾت  ٚثب حجبف ثطای ؾبظٔبٖ وبفی ٕ٘ی ثبقٙس) .(Taylor & Pearson, 1994زض چٙس ٔغبِق ٝتٛنیفی نٛضف
پصیطفت ٝضاثغ ٝی ثیٗ  ،TQMویفیت ٛ٘ ٚآٚضی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت٘ .تبیذ حبنُ اظ آٟ٘ب ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝایٗ ضٚاثظ
ٔقٙی زاض ٔ ٚخجت ٔی ثبقٙسٞ ،ط چٙس ایٗ ٔغبِقبف ثط ضٚی ؾغٛح تِٛیسی ؾبظٔبٖ ٔتٕطوع ثٛز ٜا٘س).(Flynn et al, 1994
ثٙبثطایٗ تحمیك حبضط ثب ثطضؾی ضٚاثظ شوط قس ٜزض ٔحیظ ٞبی  R&Dقطوت ٞبی تِٛیسی ،ث ٝازثیبف تحمیك وٕه ٔی وٙس.
ؾٛاَ ز ْٚتحمیك ث ٝایٗ نٛضف ٔغطح ٔی قٛز و ٝآیب  TQMزاضای احطی ٔقٙی زاض ثط ضٚی زٔ ٚفٛ٘ ْٟٛآٚضی تِٛیس  ٚویفیت
تِٛیس زض ٚاحسٞبی  R&Dاؾت؟
 -2مًاد ي ريش َا
ایٗ پػٞٚف زض نٛضف زؾت ٝثٙسی تحمیمبف ثط ٔجٙبی ٞسف ،زض زؾت ٝتحمیمبف وبضثطزی  ٚاظ ٘ؾط زؾت ٝثٙسی ثط ٔجٙبی ضٚـ ،زض
زؾت ٝتحمیمبف ٕٞجؿتٍی لطاض زاضز .ثطای ٌطز آٚضی اعالفبف  ٚزازٞ ٜب ٘یع اظ ضٚـ ٔیسا٘ی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝاثعاض ٌطز آٚضی
زازٞ ٜب پطؾف ٘بٔٔ ٝی ثبقس .لؿٕت انّی پطؾف ٘بٔٔ ٝكتُٕ ثط پطؾف ٞبی ٍ٘طقی اؾت .عیف ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ
تحمیك ،عیف ِیىطف ٔی ثبقسٕٞ .چٙیٗ اظ  ، SEMثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  LISRELثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ فطضیٞ ٝبی تحمیك
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
 SEMیه تىٙیه ٘یطٙٔٚس تحّیُ چٙس ٔتغیطی اؾت .ایٗ تىٙیه و ٝتحّیُ چٙس ٔتغیطی ثب ٔتغیطٞبی ٔى ،ٖٛٙیب ٔسَ یبثی
فّّی  ٚتحّ یُ ؾبذتبضی وٚٛاضیب٘ؽ ٘یع ٘بٔیس ٜقس ،ٜیىی اظ پیكطفت ٞبی ٔتسِٛٚغیىی ٘ٛیس ثرف زض فّ ْٛضفتبضی اؾت .زض
 SEMیه ؾّؿّٔ ٝطاتت فّّی ٔغطح ٔی قٛز و ٝزض آٖ ثطذی ٔتغیطٞب ٕٔىٗ اؾت فّت احتٕبِی ٔتغیطٞبی زیٍطی ثبقٙس ،أب
ثغٛض لغـ ٕ٘ی تٛا٘س ٔقّ َٛآٖ ٞب ثبقٙس) .(Homan, 2004ث ٝثیبٖ زیٍط ،تطویت ٔتغیطٞب ث ٌٝ٘ٛ ٝای اؾت ؤ ٝتغیطی و ٝزض
ٔطتج ٝثبالی ایٗ ؾّؿّٔ ٝطاتت لطاض زاضز ٕٔىٗ اؾت فّت ٔتغیط ٔطتج ٝپبییٗ تط اظ آٖ ثبقس ،أب ثقیس اؾت ٔتغیط پبییٗ تط فّت
ٔتغیط ثبالتط اظ آٖ ثبقس .یه ٔسَ ٔقبزِ ٝؾبذتبضی ٔفطٚو ،زض ٚالـ یه ؾبذتبض فّّی ٔكرم قس ٜثیٗ ٔزٕٛف ٝای اظ ؾبظٜ
ٞبیٔ 1كبٞس٘ ٜبپصیط اؾت وٞ ٝط یه تٛؾظ ٔزٕٛف ٝای اظ ٘كبٍ٘طٞب 2ا٘ساظٌ ٜیطی ٔی قٛز ٔ ٚی تٛاٖ آٖ ضا اظ ِحبػ ثطاظـ زض
یه ربٔق ٝث ٝذهٛل آظٔٛز). (Delavar & Karami, 2006
فطایٙس ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی زض ایٗ پػٞٚف ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ٞسفٕٙس اؾت  ٚربٔق ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف ٔزٕٛف ٝقطوت ٞبی تِٛیسی
ٚالـ زض ٔحسٚز ٜاؾتبٖ ٔطوعی ٞؿتٙس .لبفس ٜتقییٗ حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛزض  SEMث ٝنٛضف ٔ 15 q  n  5 qی ثبقس و ٝزض
فطٔٔ َٛصوٛض  qثطاثط ثب تقساز پطؾف ٞبی پطؾكٙبٔ ٝرٕـ آٚضی اعالفبف اؾت) .(Homan, 2004ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝپطؾف
٘بٔ ٝثىبض ضفت ٝزض ایٗ تحمیك حبٚی  45ؾٛاَ اؾت ،تقساز حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثطاثط ثب  225  n  675اؾت .ثٙبثطایٗ تقساز 330
پطؾف ٘بٔ ٝثطای ٚاحسٞبی  R&Dقطوت ٞب اضؾبَ ٌطزیس و ٝاظ ایٗ تقساز 169 ،پطؾف ٘بٔ ٝث ٝپػٞٚكٍطاٖ ثطٌكت زاز ٜقس
و ٝتقساز  128پطؾف ٘بٔ ٝاظ پطؾف ٘بٔٞ ٝبی ثطٌكت زاز ٜقس ٜلبثُ لج َٛثٛز٘س.
- Constructs
- Indicators

1
2
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زازٞ ٜبی آٔبضی ٔٛضز ٘یبظ ایٗ تحمیك ثط اؾبؼ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی اظ ٚاحسٞبی  R&Dقطوت ٞبی تِٛیسی ٚالـ زض ٔحسٚز ٜاؾتبٖ
ٔطوعی ٌطزآٚضی قس ٜا٘س .اؾتبٖ ٔطوعی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ لغت ٞبی تِٛیسی نٙقتی وكٛض ٘مف ٔٛحطی زض ایزبز اضظـ افعٚز،ٜ
اقتغبَ  ٚنبزضاف غیط ٘فتی وكٛض زاضز .تقساز  2560وبضٌب ٜتِٛیسی ،نٙقتی زض ؾغح قٟطؾتبٖ ٞبی تبثق ٝاؾتبٖ لطاض زاضز .اؾتبٖ
ٔطوعی زاضای یه قٟط نٙقتی زض  10ویّٔٛتطی ربز ٜؾب ٜٚث ٝتٟطاٖ اؾت (قٟطن نٙقتی وب )ٜٚو ٝزاضای ثیف اظ ٚ 500احس
تِٛیسی ،نٙقتی ٔی ثبقس ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ ٝقٟطن نٙقتی زیٍط ثب ٚؾقت ٞ 2506ىتبض ثٙٔ ٝؾٛض احساث ٚ 3900احس تِٛیسی ،نٙقتی
ٔ ٚقس٘ی ضا زض ذٛز ربی زاز ٜاؾت .قطوت ٞبیی و ٝاعالفبف ایٗ تحمیك اظ آٟ٘ب رٕـ آٚضی قسٍٕٞ ٜی زاضای ٚاحسٞبی
ٞ R&Dؿتٙس .پطؾف ٘بٔٞ ٝبی تحمیك ثطای ٔسیطاٖ ٚاحسٞبی  R&Dقطوت ٞب اضؾبَ ٌطزیس .زض پطؾف ٘بٔٞ ٝبی ٔصوٛض
زضذٛاؾت قس ٜثٛز پطؾف ٘بٔ ٝتٛؾظ ٔسیطا٘ی پط ق٘ٛس و ٝاظ زا٘ف  ٚاعالفبف ٔٙبؾت پیطأٔ ٖٛفبٞیٓ  TQMثطذٛضزاض٘س ٚ
ٕٞچٙیٗ زاضای ٔؿئِٛیت ارطایی زض ٚاحسٞبی ٔ R&Dی ثبقٙس.
ٕٞب٘غٛض و ٝزض رس َٚقٕبض٘ 1 ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت قطوت ٞبیی و ٝظٔی ٝٙوبضی آٟ٘ب ذٛزضٔ ،ٚبقیٗ آالف ضاٞؿبظی ،وكبٚضظی
 ٚلغقبف ذٛزضٔ ٚی ثبقس  25زضنس اظ پبؾد زٙٞسٌبٖ ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜا٘س 22 .زضنس زازٞ ٜب ٔطثٛط ث ٝثرف ٞبی
نٙبیـ قیٕیبیی ،زاضٚیی  ٚپالؾتیىی اؾت  17 ٚزضنس ٘یع ٔطثٛط ث ٝثرف ٞبی ٔبقیٗ آالف نٙقتی  ٚتزٟیعاف ٔطتجظ ٔی
ثبقس .ایٗ اعالفبف ٘كبٖ ٔی زٞس وٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝیطی تٟٙب اظ یه نٙقت ذبل نٛضف ٘پصیطفت ٝاؾت .ا٘ساظ ٜی ٚاحسٞبی تِٛیسی
٘یع زض رس َٚقٕبض 1 ٜلبثُ ٔكبٞسٔ ٜی ثبقس .ثط ایٗ اؾبؼ  47/6پبؾد زٙٞس ٌبٖ اظ قطوت ٞبی نٙبیـ ثعضي (ثیف اظ 100
پطؾ 52/4 ٚ )ُٙپبؾد زٙٞس ٌبٖ اظ قطوت ٞبی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ (وٕتط اظ  100پطؾٔ )ُٙی ثبقٙس٘ .ؿجت ٘عزیه زض ا٘ساظٜ
ی ایٗ ز ٚزؾت ٝقطوت ٘كبٖ ٔی زٞس ؤ ٝزٕٛف ٝی زازٞ ٜبی پػٞٚكی ث ٝؾٕت ٞیچ یه اظ ایٗ ٌطٞ ٜٚب ٌطایف ٘ساضز.
زض پبیبٖ ٕٞب٘غٛض و ٝزض رس َٚقٕبض٘ 1 ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت قطوت ٞبیی و ٝزاضای ٌٛاٞیٙبٔٞ ٝبی ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت
ویفیت ٔی ثبقٙس ،حسٚز  75زضنس پبؾد زٙٞسٌبٖ ضا قبُٔ ٔی ق٘ٛس .ایٗ ٔٛضٛؿ ٘كبٖ زٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝاوخط پبؾد زٙٞسٌبٖ
ثب ٔفبٞیٓ  TQMاضتجبط زاقت ٚ ٝاعالفبف ٔٙبؾجی پیطأ ٖٛآٖ ٞب زاض٘س.

زضنس

رس :)1(َٚذهٛنیبف آٔبضی پبؾد زٙٞسٌبٖ
فطاٚآ٘ی

25
22
17
10
9
17
100

32
28
22
14
11
21
128

32/8
28/6
23/4
14
1/2
100

42
36
30
18
2
128

بخص َای تًلیذی
ذٛزضٔ ،ٚبقیٗ آالف ضاٞؿبظی ،وكبٚضظی  ٚلغقبف ذٛزضٚ
نٙبیـ قیٕیبیی ،زاضٚیی  ٚپالؾتیىی
ٔبقیٗ آالف نٙقتی  ٚتزٟیعاف ٔطتجظ
ؾبظٞ ٜبٔ ،مبعـ فّعی  ٚآِٙٔٛیْٛ
ِٛاظْ ذب٘ٛازٌی  ٚنٙبیـ ٚاثؿتٝ
ؾبیط ثرف ٞب
رٕـ وُ
اوذازٌ ياحذ بر اساس تعذاد پرسىل
>5
5-10
10-15
< 15
پبؾد ٘سازٜ
رٕـ وُ
اوذازٌ سازماوی

تجییٗ احطاف ٔسیطیت ویفیت ربٔـ ثط فّٕىطزٞبی ؾبظٔبٖ زض ٔحیظ ٞبی تحمیك  ٚتٛؾقٛٔ( ٝضز وبٚی :قطوتٞبی تِٛیسی اؾتبٖ ٔطوعی

47/6
52/4
100

61
67
128

75
21
4
100

96
27
5
128
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نٙبیـ ثعضي
نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ
رٕـ وُ
گًاَیىامٍ َای سیستم مذیریت کیغیت
ثّٝ
ذیط
ثس ٖٚپبؾد
رٕـ وُ

پطؾكٙبٔ ٝای و ٝزض ایٗ تحمیك ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت زضثطزاض٘س 2 ٜثرف فٕسٔ ٜی ثبقس .ثرف ا َٚقبُٔ قف ٔقیبض
ا٘ساظٌ ٜیطی ان ٚ TQM َٛثرف زٔ ْٚكتُٕ ثط زٔ ٚمیبؼ ا٘ساظٌ ٜیطی فّٕىطز ٞبی ویفیت ٛ٘ ٚآٚضی تِٛیس اؾت .قف
ٔقیبضان TQM َٛثط اؾبؼ قف ٔقیبض ربیع ٜثیٗ إِّّی ویفیت ٔبِى ٚ ْٛثبِسضیذ (ٔ )MBNQAی ثبقس و٘ ٝبْ آٖ ٞب فجبضتٙس
اظ :ضٞجطی ،ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ،ضضبیتٕٙسی ٔكتطیبٖ ،اعالفبف  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ آٟ٘بٔ ،سیطیت افطاز ٔ ٚسیطیت فطآیٙسٞب.
تقساز ظیبزی اظ اضظیبثبٖ ویفیت ٔقیبضٞبی  MBNQAضا ٔٛضز پصیطـ لطاض زاز ٜا٘س و ٝثط ایٗ اؾبؼ ٔقٕٛالً آٖ ٞب ضا ث ٝفٛٙاٖ
ان َٛپبی ٝای ٔ TQMقطفی ٔی وٙٙس)ٕٞ .(Cho & Pucik, 2005چٙیٗ ضٛاثظ ٔ ٚقیبضٞبی ٔ MBNQAی تٛا٘س ثطای
اضظیبثی قطوت ٞبی تِٛیسی و ٝزض ایٗ ٔغبِقٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝا٘س ،ثىبض ضٚز .ایٗ اثعاض ا٘ساظٌ ٜیطی ٘رؿتیٗ ثبض تٛؾظ
ؾبٔؿ ٚ ٖٛتبضظٚؾىی  )1999( 1اضائ ٝقس ٜاؾت  ٚزض آٖ ثطای اضظیبثی اظ ٔمیبؼ پٙذ أتیبظی ِیىطف (اظ ذیّی ٔربِف تب ذیّی
ٔٛافك) اؾتفبزٔ ٜی قٛزٞ .ط یه اظ ان TQM َٛتٛؾظ چٟبض تب قف فٙهط پػٞٚكی و ٝپبیبیی  ٚضٚایی آٟ٘ب ٔٛضز تبییس ٔی
ثبقس ،ا٘ساظٌ ٜیطی ٔی ق٘ٛس.
2
ٔمیبؼ ا٘ساظٌ ٜیطی فّٕىطز ویفیت ثط اؾبؼ ٔقیبضٞبی ویفیت پیكٟٙبزی تٛؾظ ٌبضٚیٗ (ٔ )1984ی ثبقس  ٚقبذم ٞبی آٖ
فجبضتٙس اظ :لبثّیت اعٕیٙبٖٔ ،ؿتٕط ثٛزٖ  ٚپبیساضی ،وبضایی  ٚزٚاْ زض ذهٛنیبف .افتجبض ٔحتٛایی ایٗ اثعاض ا٘ساظٌ ٜیطی ٘یع ثب
اؾتٙبز ث ٝتقطیف ٌبضٚیٗ پكتیجب٘ی ٔی قٛز .ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی فّٕىطز ٘ٛآٚضی تِٛیس اظ اثعاضی ثب پٙذ قبذم ؤ ٝكتُٕ ثط
ٔقیبضٞبی وّیسی ٘ٛآٚضی ٞؿتٙس ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ایٗ قبذم ٞب زض ٔغبِقبف ا٘زبْ قس ٜتٛؾظ زقپبتٚ ٚ ٝثؿتط )1993( 3
ٔٛضز آظٔ ٚ ٖٛتبییس لطاض ٌطفت ٝا٘س  ٚزض ثؿیبضی اظ ٔغبِقبف زض ظٔیٛ٘ ٝٙآٚضی ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی ق٘ٛس .ایٗ قبذم ٞب فجبضتٙس اظ:
ؾغح ٘ٛآٚضی (رسیس ثٛزٖ رٙجٞ ٝبی تىِٛٛٙغیىی) ،اؾتفبز ٜاظ آذطیٗ تىِٛٛٙغی ٞب ،تقساز ٘ٛآٚضی ،ؾطفت ٘ٛآٚضی ٚ ٚضٚز ث ٝثبظاض
ث ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ ٔحه .َٛاثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜرٟت ا٘ساظٌ ٜیطی ٔقیبضٞبی فّٕىطز ویفیت ٛ٘ ٚآٚضی تِٛیسٔ ،میبؼ  5أتیبظی
ِیىطف اؾت و ٝزض آٖ اظ پبؾد زٙٞسٌبٖ ذٛاؾت ٝقس ٜتب فّٕىطز قطوت ضا زض ٔمبیؿ ٝثب ضلجب ٔٛضز اضظیبثی لطاض زٙٞس .ایٗ ٔمیبؼ
اظ یه (ضقیف تطیٗ زض نٙقت) تب پٙذ (لٛی تطیٗ زض نٙقت ) ٔی ثبقس.

1

- Samson & Terziovski
- Garvin
3
- Deshpande & Webster
2
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رس :)2( َٚضٚایی ؾبظ ٜای  ٚلبثّیت اعٕیٙبٖ فقبِیت ٞبی TQM
آِفبی وط٘ٚجبخ
(0/78 )0/79

(0/83 )0/82

(0/78 )0/78

(0/71 )0/72

(0/76 )0/76

(0/73 )0/72

ٔؿیطٞبی ثبضٌعاضی
0/72
0/75
0/68
0/61
0/59
0/80
0/73
0/78
0/63
0/74
0/56
0/69
0/73
0/60
0/64
0/56
0/60
0/66
0/59
0/67
0/65
0/76
0/66
0/57
0/68
0/71
0/76

ٔتغیطٞبی ٔكٟٛز
ث ٝاقتطان ٌصاقتٗ زیسٌبٞ ٜبی ٔكتطن
تكٛیك ث ٝیبزٌیطی
ایزبز فطنت رٟت ٕٞفىطی ثب ؾبیط وبضوٙبٖ
ٚحسف زض اٞساف
قطح ٔبٔٛضیت ٔىتٛة
فطآیٙس ثط٘بٔ ٝضیعی ربٔـ  ٚؾبذتبض ثٙسی قسٜ
ثطضؾی تٕبٔی رٛا٘ت ؾطٔبیٌ ٝصاضی
قطح اؾتطاتػی ٔٛضز تٛافك ثب ٔسیطیت اضقس
قٙبذت ٘یبظٞب  ٚتٛلقبف ٔكتطیبٖ
تٛظیـ ٘یبظٞبی ٔكتطیبٖ زض ؾطاؾط فقبِیت ٞبی قطوت
ٔكبضوت ٔكتطیبٖ زض فطآیٙس عطاحی ٔحهٛالف
حفؼ ضاثغ ٝتٍٙبت ًٙثب ٔكتطیبٖ ٟ٘بیی ٔحهٛالف
فطآیٙسٞبی احطثرف ثطای حُ قىبیت ٞبی ٔكتطیبٖ
ا٘ساظٌ ٜیطی ٔٙؾٓ ضضبیت ٔٙسی ٔكتطیبٖ
ؾیؿتٓ احط ثرف ا٘ساظٌ ٜیطی فّٕىطز
ؾِٟٛت زؾتطؾی  ٚث ٝضٚظ ثٛزٖ اعالفبف
ثطضؾی ٔٙؾٓ فّٕىطز قطوت
ضلبثت فقبَ ثب ضلجبی انّی زض ثبظاض
فطآیٙس آٔٛظـ  ٚتٛؾق ٝتٛإ٘ٙسی ٞبی پطؾُٙ
فطآیٙسٞبی اضتجبعی پبییٗ ث ٝثبال  ٚثبال ث ٝپبییٗ
ا٘ساظٌ ٜیطی ٔٙؾٓ ضضبیتٕٙسی پطؾُٙ
پطٚضـ وبضوٙبٖ چٙس ٟٔبضتی  ٚا٘قغبف پصیط
ؾغح ویفیت ٔحیظ وبض
فٙٔ ٟٓبؾت ٔفٔ ْٟٛكتطیبٖ زاذّی
عطاحی فطآیٙس ٞبی ثس ٖٚذغب (ثب ٌطایف ث ٝپیكٍیطی)
ٚرٛز ضٚـ ٞبی قفبف ،اؾتب٘ساضز  ٚزؾت ٝثٙسی قسٜ
اؾتفبز ٜاظ تىٙیه ٞبی آٔبضی

ٔتغیطٞبی ٔى ٖٛٙزضر ٝاَٚ
ضٞجطی

ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه

تٕطوع ثط ٔكتطی

اعالفبف  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ
آٖ

ٔسیطیت افطاز

ٔسیطیت فطآیٙسٞب

ٔتغیطٞبی ٔى ٖٛٙزضر ٝزْٚ

ٔتغیطٞبی ٔى ٖٛٙزضر ٝاَٚ
ٔؿیطٞبی ثبضٌیطی
ضٞجطی
0/78
ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه
0/74
تٕطوع ثط ٔكتطی
0/68
TQM
اعالفبف  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ آٖ
0/89
ٔسیطیت افطاضز
0/85
ٔسیطیت فطآیٙسٞب
0/92
Chi-square =65/508 ; d.f. =304 ; RMSEA =0/07 ; NFI=0/92 NNFI= 0/95; CFI=0/95 ; GFI=0/77

 ٕٝٞفٛأُ ثبضٌعاضی زض ٔمساض ٔ P<0/01قٙی زاض ٔی ثبقٙس.
ٔمبزیط ضطیت پبیبیی زض پطا٘تع شوط قس ٜا٘س.
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تجییٗ احطاف ٔسیطیت ویفیت ربٔـ ثط فّٕىطزٞبی ؾبظٔبٖ زض ٔحیظ ٞبی تحمیك  ٚتٛؾقٛٔ( ٝضز وبٚی :قطوتٞبی تِٛیسی اؾتبٖ ٔطوعی

ضٚایی ٔقیبضٞبی  TQMثب اؾتفبز ٜاظ یه ٔسَ ا٘ساظٌ ٜیطی زضر ٝزٛٔ ْٚضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ ٔسَ  TQMثٝ
فٛٙاٖ یه ٔتغییط ٔى ٖٛٙزضر ٝزٔ ْٚی ثبقس و ٝتٛؾظ قف ٔتغییط ٔى ٖٛٙزضر ٝا َٚث٘ ٝبْ ٞبی ضٞجطی ،ثط٘بٔ ٝضیعی
اؾتطاتػیه ،ضضبیت ٔٙسی ٔكتطیبٖ ،اعالفبف  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ آٟ٘بٔ ،سیطیت افطاز ٔ ٚسیطیت فطآیٙسٞب ،ا٘ساظٌ ٜیطی ٔی قٛز.
اظ ٘ؾط تئٛضی ٘یع ازثیبف تحمیك ،وبضثطز  TQMزض یه حبِت وُ ٍ٘ط ضا ٘ؿجت ث ٝیه ٚضقیت رعء ث ٝرعء  ٚتفىیه قسٜ
حٕبیت ٔی وٙس .اِجتٔ ٝغبِقبف تٛنیفی فطاٚا٘ی ٘یع ٚرٛز ضٚاثظ لٛی ثیٗ ان TQM َٛضا ٔٛضز تبییس لطاض ٔی زٙٞس (Lssac et
) .al., 2004ایٗ ضٚاثظ ثبفج تمٛیت  ٓٞافعایی زض ثیٗ قبذم ٞبی ٔ TQMی ق٘ٛس .افتجبض ٔسَ زضر ٝز TQM ْٚثب اؾتٙبز
ث٘ ٝتبیذ حبنُ اظ ٔغبِقبف تٛنیفی ا٘زبْ قس ٜتٛؾظ تبٔیٕی ٛٔ )1998( 1ضز پكتیجب٘ی اؾت.
٘تبیذ اضائ ٝقس ٜزض رس َٚقٕبض٘ 2 ٜیع افتجبض ٔسَ ا٘ساظٌ ٜیطی زضر ٝز ْٚفقبِیت ٞبی  TQMضا ٔٛضز تبئیس لطاض ٔی زٞسٔ .مبزیط
قبذم ٞبی ثطاظ٘سٌی ث ٝزؾت آٔس٘ ٜیع ٘كبٖ ٔی زٙٞس و ٝثطاظ٘سٌی ٔسَ  ٕٝٞ ٚی ضطایت ٔٛحط اؾتب٘ساضز ،زض ثیٗ ٔتغیطٞبی
ٔكٟٛز ٔ ٚتغیطٞبی ٔى ٖٛٙزضر ٝإٞ ٚ َٚچٙیٗ ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔى ٖٛٙزضر ٝا ٚ َٚز ْٚزض ٔ P > 0/01قٙی زاض ٔی ثبقس .ثط
ایٗ اؾبؼ ٍٕٞطایی افتجبض  ٚته ثقسی ثٛزٖ ٔسَ ا٘ساظٌ ٜیطیٛٔ ،ضز تبییس اؾت .ثٙبثطایٗ زض پبؾد ث ٝؾٛاَ ا َٚتحمیك ،یبفتٞ ٝب
٘كبٖ ٔی زٙٞس و ٝقف فبُٔ شوط قس ٜرٟت ا٘ساظٌ ٜیطی  TQMزاضای ٍٕٞطایی لٛی ثب یىسیٍط ٔی ثبقٙس .ایٗ ثساٖ ٔقٙی
اؾت و ٝفقبِیت ٞبی  TQMثبیس زض یه ضٚـ یىپبضچ ٝزض ٔغبِقبف پیطأٔ ٖٛحیظ ٞبی  R&Dث ٝوبض ض٘ٚس.
ثٚ ٝؾیّ( CFA ٝتزعی ٚ ٝتحّیُ فٛأُ تبییس وٙٙسٔ )ٜی تٛا٘یٓ افتجبض ؾبذتبض قف فبُٔ  ٚ TQMزٔ ٚمیبؼ فّٕىطز ضا ثٝ
نٛضف تؿت ٞبی افتجبض ته ثقسی ٍٕٞ ٚطاییٛٔ ،ضز آظٔ ٖٛلطاض زٞیٓ ٕٝٞ .ی ٔٛاضز شوط قس ٜتٛؾظ ٔتغیطٞبی ٔىٔ ٖٛٙطتجظ
ث ٝذٛز ثبضٌصاضی ٔی ق٘ٛس .ؾپؽ ایٗ ٔسَ ٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ٛٔ LISRELضز تؿت لطاض ٌطفت٘ .تبیذ زض
رس َٚقٕبض 2 ٜاضائ ٝقس ٜاؾت و ٝث ٝاؾتٙبز آٖ ٞب ضٚایی ؾبظ ٜای ثب اؾتفبز ٜاظ قبذم ثطاظ٘سٌی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔمساض ذغبی ا٘ساظٜ
ٌیطی ٔسَٛٔ ،ضز تبییس اؾت .آظٔ ٖٛپبیبیی ٞط یه اظ ٔمیبؼ ٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٔمبزیط آِفبی وط٘ٚجبخ  ٚضٚایی تطویجی ٔٛضز ثطضؾی
لطاض ٌطفت و٘ ٝتبیذ حبنُ ٘كبٖ ٔی زٞس آِفبی وط٘ٚجبخ  ٚضٚایی تطویجی(ٔمبزیط زض پطا٘تع) زاضای ٔمبزیط ثیف اظ  0/7و ٝتٛؾظ
٘٘ٛبِی  )1978( 2پیكٟٙبز قس ٜاؾتٔ ،ی ثبقٙس.
ٔمبزیط ثسؾت آٔسِ ٜع ْٚحصف قبذم ٞب رٟت ثٟجٛز ٔمساضآِفب ضا اظ ثیٗ ٔی ثطز ،ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٔمیبؼ ضا ث ٝفٛٙاٖ یه
ٔمیبؼ پبی ٝحفؼ ٕ٘ٛز٘ .تبیذ  CFAثطآٚضز ٜقس ٜرٟت آظٔ ٖٛضٚایی ؾبظ ٜای زٔ ٚمیبؼ فّٕىطز ویفیت تِٛیس ٛ٘ ٚآٚضی تِٛیس ٘یع
زض رس َٚقٕبض 3 ٜاضائ ٝقس ٜاؾت .ثب تٛر ٝثٔ ٝمبزیط ثسؾت آٔس ،ٜثطاظ٘سٌی افتجبض ٞط ز ٚقبذم ٔٛضز تبئیس اؾت.

آِفبی وط٘ٚجبخ
(0/77 )0/78

(0/79 )0/90

رس :)3( َٚضٚایی ؾبظ ٜای  ٚپبیبیی ٔمیبؼ ٞبی فّٕىطزی
قبذم ٞب
ثبضٌعاضی فٛأُ
لبثّیت اعٕیٙبٖ
0/85
وبضایی
0/79
پبیساضی ٔ ٚؿتٕط ثٛزٖ
0/83
زٚاْ زض ذهٛنیبف
0/72
ؾغح ٘ٛآٚضی (رسیس ثٛزٖ رٙجٞ ٝبی تىِٛٛٙغیىی)
0/78
اؾتفبز ٜاظ آذطیٗ تىِٛٛٙغی ٞب
0/72
تقساز ٘ٛآٚضی
0/84

ٔمیبؼ ٞب
ویفیت تِٛیس

٘ٛآٚضی تِٛیس

- Tamimi
- Nunnally

1
2
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0/78
0/70

ؾطفت ٘ٛآٚضی
ٚضٚز ث ٝثبظاض ث ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ ٔحهَٛ
Chi-square = 29/24 ; d.f. = 22 ; RMSEA 0/05 ; NFI=0/94
NNFI = 0/97 ; CFI = 0/97 ; GFI = 0/94

 ٕٝٞفٛأُ ثبضٌعاضی زض ٔمساض ٔ P<0/01قٙی زاض ٔی ثبقٙس.
ٔمبزیط ضطیت پبیبیی زض پطا٘تع شوط قس ٜا٘س.
فال ٜٚثط ٔٛاضز شوط قس ٜتؿت تبییسی ثطضٚی فقبِیت ٞبی  TQMثب ا٘زبْ آظٔ ٖٛافتجبض تفىیه قس ٜزض ٔیبٖ قف قبذم
 ٚ TQMز ٚقبذم فّٕىطز ،اظ عطیك ثطآٚضز  CFAثطضٚی ٞط رفت اظ ؾبظٞ ٜب ،نٛضف پصیطفت  ٚافتجبض تكریهی ثیٗ ٞط
رفت اظ ؾبظٞ ٜب زض ٔ df =1 ٚ p<0/05حبؾج ٝقسٔ .مبزیط تفبٚف  Chi-squareثبیس ثیف اظ ٔمساض  3/84ثبقس (ٔمبزیط
رسٔ .)Chi-square َٚمبزیط تفبٚف  Chi-squareزض ثیٗ قف فقبِیت  TQMزض رس َٚقٕبض 4 ٜاضائ ٝقس ٜا٘س٘ .تبیذ حبنُ
اظ رسٔ َٚصوٛض ٘كبٖ زٙٞس ٜآٖ اؾت و ٝوّی ٝقبذم ٞب لبثّیت ٌصض اظ ایٗ آظٔ ٖٛضا زاضا ٔی ثبقس .آظٔٔ ٖٛكبثٟی ٘یع ثیٗ
فّٕىطزٞبی ویفیت ٛ٘ ٚآٚضی تِٛیس نٛضف پصیطفت ؤ ٝیعاٖ تفبٚف  Chi-squareثیٗ آٖ ٞب  44/27ثٛز (> ، )3/84ثٙبثطایٗ
ضلٓ ثسؾت آٔس ٜافتجبض تكریهی ثیٗ زٔ ٚمیبؼ ٔٛضز پكتیجب٘ی ٔی ثبقس.

ٔسیطیت
فطآیٙسٞب

ٔسیطیت
افطاز

-

38/37

رس : )4( َٚافتجبض تفىیىی فقبِیت ٞبی ٔ( TQMمبزیط )Chi-square
ضٞجطی
ثط٘بٔ ٝضیعی
تٕطوع ثط
اعالفبف  ٚتزعیٝ
اؾتطاتػیه
ٔكتطی
 ٚتحّیُ آٖ

42/06
46/66

47/84
26/80
48/89

42/77
44/32
46/17
36/78

38/62
47/54
38/40
40/23
38/57

ضٞجطی
ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه
تٕطوع ثط ٔكتطی
اعالفبف  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ آٖ
ٔسیطیت افطاز
ٔسیطیت فطآیٙسٞب

 -3وتایج ي بحث
ثطای آظٔ ٖٛاحط ثركی  TQMزض ٔحیظ ٞبی ٔ ، R&Dسَ ٔ SEMیبٖ  ٚ TQMفّٕىطز ٞبی  R&Dارطا ٌطزیسTQM .
ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطی ثط ٖٚظا (ٔؿتمُ)  ٚویفیت ٛ٘ ٚآٚضی تِٛیس ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٞبی زض ٖٚظا (ٚاثؿتٛٔ )ٝضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٙس.
٘تبیذ حبنُ اظ ایٗ ثطضؾی ٞب زض رس َٚقٕبض 5 ٜاضائ ٝقس ٜاؾت .ثطاظ٘سٌی وّی ضٚاثظ ؾبذتبضی تٛؾظ قبذم ٞبی ثطاظ٘سٌی
ٔٛضز تبییس ٔی ثبقٙس .ضاثغ ٝثیٗ ٞ ٚ TQMط ز ٚفّٕىطز ویفیت تِٛیس ٛ٘ ٚآٚضی تِٛیس ٔخیت ٔ ٚقٙی زاض اؾت ( .ث ٝتطتیت ٚ 0/47
ٞ ،0/58ط ز ٚزض  ) P > 0/01و ٝثط ایٗ اؾبؼ افتجبض  TQMزض ٔحیظ ٛٔ R&Dضز تبییس اؾت.
ٔمبزیط ضطیت ٔؿیط ٘یع ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝزض ٔحیظ ٞبی  TQM ،R&Dزاضای ضاثغ ٝلٛی تط ثب ٘ٛآٚضی تِٛیس ٘ؿجت ث ٝویفیت
تِٛیس ٔی ثبقسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیذ حبنُ ،ایٗ زیسٌب ٜضا ؤ ٝفبٞیٓ  ٚان TQM َٛلبثّیت ؾبظٌبضی ثب ٔحیغی و ٝزض آٖ ث ٝارطا
زض ٔی آیٙس ضا زاضا ٔی ثبقٙس ،پكتیجب٘ی ٔی وٙٙس .فال ٜٚثط ایٗ ذغبی ٕٞجؿتٍی ثیٗ ویفیت ٛ٘ ٚآٚضی تِٛیس ٔمساضی ٔقٙی زاض ٚ

تجییٗ احطاف ٔسیطیت ویفیت ربٔـ ثط فّٕىطزٞبی ؾبظٔبٖ زض ٔحیظ ٞبی تحمیك  ٚتٛؾقٛٔ( ٝضز وبٚی :قطوتٞبی تِٛیسی اؾتبٖ ٔطوعی
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لٛی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس 0/47( .زض ) P<0/01ایٗ ٔٛضٛؿ ثساٖ ٔقٙی اؾت و ٝضؾیسٖ ثٛ٘ ٝآٚضی ٔی تٛا٘س ٔٙزط ث ٝزؾت یبثی ثٝ
ویفیت قٛز.
رس : 5 َٚضاثغ ٝؾبذتبضی ثیٗ  ٚ TQMفّٕىطزٞب
ٔتغیط ٔؿتمُ(ثط ٖٚظا)
ٔتغیط ٚاثؿت(ٝزض ٖٚظا)
ٔؿیط ؾبذتبضٞب
ویفیت تِٛیس
0/47
TQM
٘ٛآٚضی تِٛیس
0/58
Chi-square ; 75/81; d.f. ; 574; RMSEA ; 0/05; NFI ; 0/91
NNFI 0/94;; CFI ; 0/94; GFI ; 0/72

 ٕٝٞفٛأُ ثبضٌعاضی زض ٔمساض ٔ P<0/01قٙی زاض ٔی ثبقٙس.
فالضغٓ ایٙىٔ ٝیعاٖ زؾتیبثی ٔی تٛا٘س زاضای پطاوٙسٌی ث ٝؾٕت ثبال یب پبییٗ ثبقس ؤ ٝیعاٖ آٖ ث ٝفٛأُ ٚ TQMاثؿتٝ
اؾت .ثٙبثطایٗ ٘تبیذ تحمیك ٘كبٖ ٔی زٞس ٌطچ ٝتٕطوع انّی  R&Dثیكتط ث ٝؾٕت ٘ٛآٚضی اؾت ِٚی زض ا٘زبْ فقبِیت ٞبی
ٔ R&Dم ِٝٛویفیت ٘یع ثبیس ٔٛضز ت ٛر ٝرسی لطاض ٌیطز .ثط ایٗ اؾبؼ ثٟجٛز  ٚتٛؾق ٝویفیت ٔی تٛا٘س ٔٙزط ثٛ٘ ٝآٚضی زض
تِٛیس ٌطزز و ٝایٗ ٘ٛآٚضی ٔی تٛا٘س ث ٝتٛؾقٔ ٝحهٛالف رسیس ثب فّٕىطزٞبی ویفی ثبال وٕه وٙس .اظ ایٗ ض ٚتٛؾق ٝیىپبضچٍی
ثیٗ ویفیت ٛ٘ ٚآٚضی ٔٛضز تبویس ٔی ثبقس.
ثٙبثطایٗ زض پبؾد ث ٝؾٛاَ ز٘ ْٚتبیذ تحمیك ٘كبٖ ٔی زٞس و TQM ٝزاضای احطی لٛی ٔ ٚقٙی زاض ثط فّٕىطز ٞبی  R&Dزض
ظٔیٞ ٝٙبی ویفیت تِٛیس ٛ٘ ٚآٚضی تِٛیس ٔی ثبقس .وبضثطز ٘تیز ٝشوط قس ٜزض ایٗ اؾت و ٝثط اؾبؼ زیسٌب٘ ٜكبف ٌطفت ٝاظؾغٛح
تِٛیسیٔ TQM ،زٕٛف ٝای اظ ان َٛپبی ٝای اؾت و ٝلبثّیت ؾبظٌبضی ثب زیٍط ٔحیظ ٞبی ٔتفبٚف زض ٖٚؾبظٔبٖ ضا زاضز  ٚایٗ
لبثّیت ضا اظ عطیك لطاض زازٖ فّٕىطز  ٚضاٞجطی اؾتطاضتػیه ذٛز زض قطایغی ٔٙبؾت  ٚزض ضاؾتبی اٞساف اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖ ثٝ
ا٘زبْ ٔی ضؾب٘س .الظْ ث ٝشوط اؾت وٛٔ ٝضٛؿ ثیبٖ قس ٜثب زیسٌبٞ ٜبی ٘ٚٛان  )1997( 1ؾبظٌبض ٔی ثبقس.
اظ ٘مغ٘ ٝؾط ویفیت ٛ٘ ٚآٚضی ٔ R&Dزٕٛف ٝفقبِیت ٞبیی اؾت و ٝثط ضٚی عطاحی ٞبی رسیس ٔ ٚتفبٚف ٔحهٛالف ٚ
تزٟیعافٛٔ ،از اِٚی ،ٝفطآیٙسٞب ،ضٚـ ٞبی ٔرتّف  ٚیب ٔزٕٛف ٝای و ٝزاضای پتب٘ؿیُ ٞبی ثبِم ٜٛرٟت تٛؾق ٝویفیت اؾت،
ٔقطفی ٔی ٌطزیس .ظٔب٘ی وٞ ٝسف انّی ٔ R&Dفٛ٘ ْٟٛآٚضی ا٘تربة قٛز ایٗ ا٘تربة رٟت ،ثبفج ایزبز پی٘ٛس ؾبظٔبٖ یبفتٝ
ثیٗ ٚؽبیف  ٚفقبِیت ٞبی ؾبظٔب٘ی زض ظٔیٞ ٝٙبی ویفیت ٛ٘ ٚآٚضی ٔی قٛز.
اظ ٘تبیذ ٔغطح قسٔ ٜی تٛاٖ ز ٚاؾتٙجبط ظیط ضا ٔغطح وطز .ا َٚایٙى ٝف ٟٓان َٛپبی ٝای ٛٔ TQMضٛفی پط إٞیت ثطای
ٔسیطاٖ  R&Dاؾتٛٔ .ضٛؿ ٔصوٛض ث ٝایٗ ٚالقیت ٔطتجظ اؾت وٚ ٝاحس ٞبی ٛٔ R&Dضز ثطضؾی زض ایٗ تحمیك ٍٕٞی
ثركی اظ قطوت ٞبی تِٛیسی ٞؿتٙسٕٞ .چٙیٗ ایٗ حمیمت ٘یع ٚرٛز زاضز و ٝؾبظٌبضی  TQMزض ٚاحسٞبی  R&Dثركی اظ
ثط٘بٔٞ ٝبی ٌؿتطز ٜویفیت اؾت و ٝزض ؾغٛح تِٛیسی قطوت ث ٝارطا زض ٔی آیسٔ .سیطاٖ ویفیت قطوت ٞب ٘جبیس ث ٝنٛضف
وٛضوٛضا٘ ٝتىٙیه ٞب  ٚاثعاضٞبی ٔسیطیت ویفیت ضا زض قطوت ث ٝارطا زض آٚض٘س ثّى ٝثبیس ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝؿ فقبِیت  ٚؾغٛح ٔرتّف
فّٕىطزی اظ انٔ TQM َٛطتجظ ثب آٖ قطایظ اؾتفبز ٜوٙٙس  ٚآٖ ضا تٛؾق ٝزٙٞس .حب٘یبً ٕٞب٘غٛضو ٝزض ازثیبف تحمیك ٔٛضز اقبضٜ
لطاض ٌطفت ،ثٟطٙٔ ٜس قسٖ حساوخطی اظ ٔعایبی اؾتمطاض ٘ TQMیبظٔٙس ارطای آٖ ثهٛضف یىپبضچ ٝاؾت .اظ قطایظ الظْ ثطای
ایٗ ٘ٛؿ اظ ارطا ثٛٔ ٝاضز شیُ ٔی تٛاٖ اقبضٕٛ٘ ٜز؛ تقٟس ثّٙس ٔسف  ٚپكتیجب٘ی ٔسیطیت اضقس ،پصیطـ ان TQM َٛتٛؾظ
وبضوٙبٖ ،تقٟس آٖ ٞب ٘ؿجت ث ٝانٚ ٚ TQM َٛرٛز ؾیؿتٓ ٞبی فىطی  ٚفط ًٙٞؾبظٔب٘ی ٔٙبؾتٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝغطح قس
ٚاحسٞبی  R&Dثركی اظ قطوت ٞبی تِٛیسی ٔی ثبقٙس  ٚزض فطآیٙسٞبی ؾبظٔب٘ی ٔی ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔس٘ؾط لطاض ٌیط٘س وٝ
(- Nowak )1991
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ثتٛا٘ٙس ؾبظٔبٖ ضا زض زؾتیبثی ثٛٔ ٝلقیت ٞبی ٚیػ ٜوؿت  ٚوبض یبضی وٙٙس و ٝالظٔ ٝایٗ وبض ٚرٛز یىپبضچٍی ٔیبٖ فقبِیت ٞبی
ٔرتّف ؾبظٔب٘ی اؾت.
زض ایٗ تحمیك تبحیط  TQMثط فّٕىطز  R&Dثب اؾتفبز ٜاظ اعالفبف رٕـ آٚضی قس ٜاظ قطوت ٞبی تِٛیسی ٚالـ زض اؾتبٖ
ٔطوعی ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض ٌطفت .ز ٚؾٛاَ انّی تحمیك پیطإٍٔٞ ٖٛطایی فقبِیت ٞبی  ٚ TQMتبحیط فقبِیت ٞبی  TQMزض
ٔحیظ ٞبی  R&Dثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه ٛٔ SEMضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت .زض پبؾد ث ٝؾٛاَ ا َٚتحمیك ٘تبیذ حبنُ ٘كبٖ ٔی
زٙٞس و ٝفقبِیت ٞبی  TQMزض ٔحیظ ٞبی ٔ R&Dی ثبیس ثهٛضف یىپبضچٍٕٞ ٚ ٝطا ث ٝارطا زض آیٙس ٝ٘ ،زض یه حبِت
تفىیىی  ٚرعء ث ٝرعء.
اظ زیسٌب ٜتئٛضی ٘یع ٔی تٛاٖ فٛٙاٖ ٕ٘ٛز و ٝارطای انٔ TQM َٛی تٛا٘س زض ذّك احطثرف زأ ٝٙای اظ أىب٘بف ثٚ ٝیػٜ
أىب٘بف ویفیت زض ؾبظٔبٖ ٔٛحط ثبقس و ٝایٗ ٔٛضٛؿ زض ٘مغٔ ٝمبثُ ٘تبیذ حبنُ اظ ثؿیبضی اظ تحمیمبف ٌصقت ٝلطاض ٔی ٌیطز وٝ
احطثركی فقبِیت ٞبی  TQMضا زض ایزبز أىب٘بف ٘ٛآٚضی زض ؾبظٔبٖ ضز ٔی وطز٘س اظ ؾٛی زیٍط رٟت تكریم ضاثغٔ ٝخجت
ثیٗ ارطای فقبِیت ٞبی  ٚ TQMفّٕىطزٞبی ٘ ،R&Dتبیذ ثسؾت آٔس٘ ٜكبٖ ٔی زٞس و ٝؾبظٌبضی  TQMزض ٔحیظ ٞبی
 R&Dزاضای ٔٙبفقی ثطای ؾبظٔبٖ اؾت و ٝایٗ ٘تیزٌ ٝیطی پبؾد ٌٛی ؾٛاَ ز ْٚتحمیك ٔی ثبقس .فقبِیت ٞبی TQM
زا ضای احط ٔقٙبزاض ثط ضٚی ٞط زٛٔ ٚضٛؿ ویفیت ٛ٘ ٚآٚضی تِٛیس ٔی ثبقس .ایٗ ٔٛضٛؿ ٘كبٖ زٙٞس ٜتٕطوع ثرف فٕس ٜای اظ
فقبِیت ٞبی  R&Dزض قطوت ٞبی تِٛیسی ثط ایزبز ٔحهٛالف رسیس  ٚتمٛیت فطآیٙس ثٟجٛز ویفیت ٔحهٛالف اؾتٞ .ط چٙس
و ٝقسف آٖ زض ظٔی ٝٙتِٛیس ٘ٛآٚضی ٘ؿجت ث ٝتِٛیس ویفیت ثؿیبض لٛی تط ٔی ثبقس و ٝایٗ ٔٛضٛؿ ٕٞطاؾتب ثب ٕٟٔتطیٗ ا٘تؾبضاف
اظ ذطٚری فقبِیت ٞبی  R&Dاؾت .اظ ٔجبحج شوط قسٔ ٜی تٛاٖ ٘تیزٌ ٝیطی ٕ٘ٛز و ٝان TQM َٛفال ٜٚثط وبضثطزی ثٛزٖ
زض ٔحیظ ٞبی  R&Dثبفج ثبال ثطزٖ احط ثركی فّٕىطز فقبِیت ٞبی ٘ R&Dیع ٔی ق٘ٛس.
ایٗ ٔغ بِق ٝثب ٔحسٚزیت ٞبیی ٘یع ضٚثط ٚثٛز و ٝثرف فٕس ٜای اظ آٖ ٞب ثسِیُ رسیس ثٛزٖ ٔٛضٛؿ تحمیك ٔی ثبقس .زض ایٗ
تحمیك اٌطچٔ ٝیعاٖ احطثركی  TQMثط فّٕىطز زض ٔحیظ ٞبی ٛٔ R&Dضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت ِٚی پیطأ٘ ٖٛح ٜٛثٟجٛز ٚ
یىپبضچٍی ٔٙبؾت تط ٔحیظ ٞبی  ٚ R&Dانٛٔ TQM َٛضٛفی ثیبٖ ٘كس .چٍٍ٘ٛی تقبُٔ ٚاحس  R&Dثب زیٍط فقبِیت
ٞبی ؾبظٔبٖ ٘ ٚیع ٘مف ایٗ ٚاحسٞب زض چٍٍ٘ٛی وبضثطز ان ،TQM َٛاظ زیٍط ٔٛضٛفبف پط إٞیتی اؾت وٛٔ ٝضٛؿ آٖ ٞب
ذبضد اظ ٔحسٚز ٜایٗ پػٞٚف اؾت .حب٘یبً زض ٔغبِقبف آتی ٔی تٛاٖ اظ زازٞ ٜبی زیٍطی رٟت آظٔ ٖٛؾٛاالف تحمیك اؾتفبزٜ
ٕ٘ٛز  ٚعی آٖ اظ نحت  ٚزلت ٘تبیذ حبنُ اظ یبفتٞ ٝبی ایٗ ٔغبِق ٝاعٕیٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز .حبِخبً زازٞ ٜبی ٔٛضز ٘یبظ ایٗ تحمیك
اظ قطوت ٞبی تِٛیسی رٕـ آٚضی ٌطزیس ٜاؾت .ثٙبثطایٗ ٚاحسٞبی  R&Dفقبَ زض ثرف ٞبی زیٍط ٔی تٛا٘ٙس زض ٔغبِقبتی
ٔزعا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیط٘س.
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