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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی الگوی معیارهای
مدیریت کیفیت اروپا ( )EFQMبا رضایت شغلی و
وفاداری سازمانی بود ..جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان
دانشگاه ارومیه بود ( 186نفر) که به دلیل تعداد کم افراد
جامعه تمامی آنان بهعنوان نمونه پژوهش حاضر در نظر
گرفته شدند .در نهایت  168نفر به ابزار مورد استفاده در
پژوهش پاسخ دادند .ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر
شامل پرسشنامههای مدیریت کیفیت اروپا ،رضایت شغلی و
وفاداری سازمانی بود .جهت تحلیل دادهها از تحلیل مسیر با
استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده شد .نتایج نشان دادند که
معیارهای مدیریت کیفیت اروپا رابطه معنیداری با رضایت
شغلی و وفاداری سازمانی دارند.

Abstract
The aim of this study was to investigate the
causal relationship of EFQM criteria wit job
satisfaction and organizational loyalty. The
statistical population of this study included all
employees of Urmia university (186 employees).
All 186 employees selected as research
sample. The instruments included EFQM, Job
Satisfaction and organizational loyalty
questionnaires. Path analysis used for data
analysis. Results showed that EFQM criteria had
significant relationship with job satisfaction
and organizational loyalty.

کلیدواژگان :مدیریت کیفیت اروپا ،رضایت شغلی ،وفاداری سازمانی Keywords: EFQM, job satisfaction, organizational
loyalty
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مقدمه
مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی بررای سرن ش میرزان
استقرار مدل درسازمان های مختلف به کارگرفته می شوند .با بكارگیری این مدلها سرازمانهرا
میتوانند از یك سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامههای بهبود در مقاطع مختلف زمانی
مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملكرد خود را با سایر سازمانها بهویژه بهترین آنهرا
مقایسه کنند .مدل های سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه
سازمانی است و چه اهداف و مفاهیمی را دنبال می کند .امروز اکثرر کشرورهای دنیرا برا تكیره
براین مدلها جوایزی را درسطح ملی و منطقهای تعیین کردهاند که محرك سازمانها و کسب و
کار در ارتباط با تعالی ،رشد و ثروتآفرینی است .مدلهای تعالی برا محرور قرراردادن کیفیرت
تولید (کاال یا خدمات) و مشارکت همه اعضا سازمان می توانرد رضرایت مشرتری را جلرب و
منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تكیه برر خققیرت
و نوآوری تشویق و ترویج کنند (حری ،اکبری ،قرقرهچی ،و نوری الموتی.)1388 ،
آنچه به عنوان یك سؤال بزرگ ،فراروی سازمانها قرار دارد این است که با چره ابرزاری و
چگونه میتوان ضمن بررسی موارد مختلف ،به شكل جامع تمام نقاط قوت و حوزههای قابرل
بهبود را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت آماده کرد .امرروزه اندیشرمندان و
متفكران بهرهوری بر مدیریت کیفیت جامع )TQM( 1به عنروان راهحرل فراگیرر بررای افرزایش
کارآمدی سازمانها از طریق ای اد سیستمی در مدیریت که ضامن ان ام کارها بهطرور صرحیح،
مداوم و در همه سطوح و زوایای سازمان باشد ،تأکید دارند .در چارچوب توجره بره مردیریت
کیفیت جامع ،مدلهای تعالی سازمان به عنوان ابرزاری بررای اسرتقرار سیسرتمهرا و نظرامهرای
مختلف مدیریتی در سازمانها و نیز ابزاری برای سن ش میزان موفقیت آنهرا در اسرتقرار ایرن
نظامها معرفی شدهاند .به کارگیری این مدلها در سازمانهای مختلف ،نشاندهنده رشرد قابرل
توجهی است که در شاخصهای عملكرد آنها اتفاق افتاده است .صرفنظر از اینکره سرازمان
در چه بخشی فعالیت میکند و اندازه آن در مقیاسهای اقتصادی چقردر اسرت ،بررای ایرنکره
بتواند به موفقیت دست یابد ،میبایست چارچوب مدیریتی مناسب را برای خود انتخراب کنرد.
مدل تعالی سازمانی ابزار عملیاتی نیرومندی است که برای مقاصد مختلف سرازمانهرا بره کرار
)1- Total Quality Management (TQM
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میرود .تعالی سازمانی یك برداشت نظری نیسرت بلكره کسرب و ارانره نترایج ملمروس و قابرل
مشاهدهای است که مبتنیبر شواهد بوده و پایداری و دوام داشته باشد (حری و همكاران.)1388 ،
در پاسخ به نیاز سازمانها برای داشتن عملكرد باال ،دانش مدیریت توسعه یافتره و فنرون و
نظامهای گوناگون مدیریتی عرضه شرده اسرت کره در ارتقرای بهررهوری نیرز نقرش ارزنرده و
شایستهای ایفا کردهاند .در دهه های اخیر ،سرعت و تنوع ،توسرعه علروم و فنرون و نظرامهرای
مدیریت به حدی بوده که نوعی آشفتگی ذهنی و دشواری انتخاب در واحدهای کسرب و کرار
ای اد کرده است .مدل های تعالی کسب و کار ،در پاسخ به این نیاز شكل گرفتهاند که م موعه
فنون و نظامهای مدیریتی را در قالبی یكپارچه و سازگار با عملكردهای مؤثر و کاربردی آسران
در اختیار بنگاهها قرار دهند (دشتیزاده.)1386 ،
رهبری .تعهد مدیریت عالی برای دستیابی به اهداف کیفی بایستی به شكل واضرحی ملمروس و
دانمی باشد و در تمام سطوح سازمان ارانه شود .وظایف مردیریت عرالی در تررویج انرواع متفراوت
دانش و تشویق فعالیتها و خققیتهای کارکنان که عوامل کلیدی موفقیت شرکت هستند ،مرنعك
میشوند .همچنین مدیران عالی رهبرانی هستند کره بایرد دسرتورالعملهرایی روشرن در بكرارگیری
فرآیندهای مدیریت کیفیت جامع ( )TQMکه از طریق تعریف اهداف کیفی و طرز عمل کیفیت بره
عنوان برنامهریزی استراتژیك به دست میآید ،ارانه کنند .تمرکز مدیران عالی روی کارکنران ،مرواد و
منابع مالی و همینطور توسعه سیاستها و استراتژیها باید برای هر سرازمان ،اولویرتبنردی شرود.
نبود حمایت مدیران عالی نیرز دلیلری اساسری اسرت در مرورد ایرنکره چررا بسریاری از نهادهرا در
بكارگیری مدیریت کیفیت جامع ( )TQMموفق نبودهاند .نقش مدیران عالی ،مردیریت کرردن همره
فرآیندهای اساسی است که در سازمان مخصوصاً در سازمانهایی با عملكرد  TQMکره برر اسراس
اصل فرآیند اداره میشوند ،آشكار میشوند (چانگ ،چیو و سوهن.)2010 ،1
سیاست و استراتژی .سیاست ،یك روش هدایت کسب و کار یا م موعه موجود از اصول
است که دستورالعملهایی را برای اجرای فعالیتهای کسب و کار سازمان ارانه میکنرد .بررای
دستیابی به اهداف تعریفشده ،سازمانها برنامه ریزی استراتژیك را که جهت حرکت مورد نیاز
سازمان را تعیین میکند ،ارانه میکنند .ایرن برنامرهریرزی بره سرازمانهرا اجرازه مریدهرد کره
کوشش های اولیه خود را برای اهداف ای ادشده ،هدایت کننرد .عرقوه برر ایرن ،برنامرهریرزی
1- Chang, Chiu, & Cvhen
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استراتژیك ،ادراك و مدیریت محیط های پیچیده کسب و کار و سطوح باالی عردم اطمینران را
در محیطهای کسب و کار فراهم میکنند (اسحاق.)2012 ،1
مدیریت منابع انسانی .مطابق با معیارهای مدیریت کیفیت اروپرا )EFQM( 2سرازمانهرای
موفق ،ترویج و توسعه بالقوه کارکنان خود را در سطوح فرردی و تیمری و سرازمانی ،مردیریت
میکنند .بهترین روش برای به دست آوردن موفقیت در سازمانها ،مستمر بودن کار برا افرراد و
آموزش و تشویق آنها در تمام سرطوح اسرت .مردلهرای ارزیرابی و آکادمیرك کره در مرورد
فعالیتهای مربوط با منابع انسانی ساخته میشوند به ایدههایی من ر میشروند کره بیرانکننرده
منابع انسانی برای توسعه عملكردهای  TQMیرا مردیریت کیفیرت جرامع ،ضرروری هسرتند.
بنابراین با آموزشهای مورد نیاز کارکنان ،آنها قادر خواهند بود که مسانل را شناسرایی و حرل
کنند و روشهای کاری را بهبود بخشیده و مسئولیت را برای بهبود کیفیتها به عهرده بگیرنرد.
آموزشها باید شامل جنبههای فنی و انسانی شود (الم ،لی ،اوی و لین.)2011 ،3
روابط با مشتریان .تعهد  TQMدر سازمانها شامل همكاری با مشتریان و عرضهکننردگان
با ای اد یك زن یره عرضه منحصر به فررد بره منظرور تغییرر روابرط ت راری اسرت .رضرایت
مشتریان ،مهمترین عنصر عملیاتی  TQMاست که من ر به توسعه مدلهای متفراوت رضرایت
مصرفکنندگان است .با در نظر گرفتن این که مشتریان سطح کیفیت چیزی را کره در سرازمان
ارانه میشود ،همانطوری که مطابق با سازمان استانداردهای بینالمللی )ISO 9000( 4تعریرف
شده است ،تعیین میکنند (چانگ و همكاران.)2010 ،
روابط با عرضهکنندگان .بهبود روابط با عرضهکنندگان ،فرآیند عملكررد سرازمان را بهبرود
می بخشد .ویژگی های مورد نظر مشتریان و استانداردهای کیفیت بره شركل مثبتری برر قابلیرت
کاربرد فرآیندها تأثیر دارند .بنابراین ،این فرآیندهای بهبودیافته ،من ر به بهبود مدیریت کیفیرت
میشود .مدیریت تدارکات میتواند تأثیر مثبتی بر فرآیند مدیریت کیفیت داشته باشد (صرفری،
عبدالهی و قاسمی.)2012 ،5
نگرشها نسبت به امنیت یا اطمینان و جامعه .مراقبتهای مدیریت از کارکنان ،یك عامرل
Ishaq
(European Foundations for Quality Management (EFQM
Lam, Lee, Ooi, & Lin
International Standardization Organization
Safari, Abdollahi, & Ghasemi
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انگیزشی قوی است زیرا امنیت را برای کارکنان فراهم میکند و به کارکنان اجازه مریدهرد کره
توجه خود را به کارشان ،در برخی از روشهرا کره قراردادهرای روانشرناختی برین کارکنران و
مدیریت شرکت ای اد می شود ،اختصاص دهند .گاهی اوقات ،با تشخیص و شناسایی برخی از
مسانل اجتماعی و روانشناسی و سایر مسانل که در سازمان پیش میآید ،تغییراتری در سرازمان
و روش های کار آن مورد نیاز است .رضایت کارکنان یا ایرن مراقبرتهرای مردیریتی و روابرط
ناظرانشان ،امنیت و وفاداری روانشناختی برای شرکت را ای اد میکند که برای استراتژی رشرد
یا توسعه مدیریت منابع انسانی )HRM( 1در شرکتهرا حیراتی اسرت (سراوی  ،جورجروی ،
نیكلی  ،میهلوی و زویكووی .)2014 ،2
مدل تعالی سازمانی .به عنوان چارچوبی اولیه برای  EFQMمدل تعالی ارزیرابی و بهبرود
سازمانها معرفی شده است .این مدل نشاندهنده مزیتهای پایرداری اسرت کره یرك سرازمان
متعالی باید به آنها دست یابد .بنا بر نظر مدیریت کیفیت اروپا ( )2006کار طراحی این مردل،
به صورت جدی از سال  1988میقدی آغاز شد و مدل تعرالی در سرال  1991معرفری گردیرد
(مارتین و رویز .)2008 3مدیریت کیفیت اروپا ( )EFQMرویكرد فرآیند مدیریت کیفیت ،برر
توسعه سیستم بهبود کیفیت مستمر به منظور به دست آوردن عملكرد بهتر عملیاتی و وفراداری
بیشتر کارکنان ،داللت دارد (الزوبی.)2012 ،4
نتایج کسب و کار .نتایج کسب و کار شرکت با نتایج در بازار واقعی اندازهگیری میشرود.
اگر نتایج مالی خوب باشند تأمین سلسله مراتب نیازهای کارکنان بررای توسرعه معنراداری کره
رضایت کارکنان را ای اد خواهد کرد ،به دست میآیند .پژوهش های متعدد نشان داد که عوامل
انگیزشی ،با مطرح شدن نیازهای افراد ،در طول زمان تغییر میکنند و ویژگریهرای خاصری در
شروع هزاره جدید دارند (ساوی و همكاران.)2014 ،
وفاداری کارکنان .التام و ارنست )2006( 5معتقد است که اگر فردی برا وجرود آگراهی از
شرایط بهتر یك شغل ،حقوق بیشتر و شرایط مناسبتر ،از پذیرش آن شرغل بره منظرور حفر
شغل فعلیاش ،امتناع کند ،وفاداری فرد به سازمان پنداشته میشرود .از دیردگاه و مرایر و الرن
)Human Resource Management (HRM
Savic, Djordjevic, Nikolic, Mihajlovic, & Zivkovic
Martin-Castilla & Rodriguez-Ruiz
Al-Zoubi
Latham & Ernst
Meyer & Allen
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( )1997وفاداری با سه فاکتور قابل شناسایی است؛ اعتقاد به ارزشهای سرازمان ،ترقش زیراد
برای تحقق اهداف سازمان و تمایل زیاد برای ماندن در سازمان (التام و ارنست)2006 ،

.

رضایت کارکنان .حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسربت بره شرغل خرود
دارند را رضایت شغلی گویند .وقتی که شخص میگوید دارای رضایت شرغلی براالیی اسرت،
این بدان معنی است که او واقعاً شغلش را دوست دارد ،احساسات خوبی درباره کرارش دارد و
برای شغلش ارزش زیادی قانل است .نتایج تحقیقات نشان میدهرد کره کارکنران برا رضرایت
شغلی باال ،از نظر جسمانی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند (مك و ساکل.)2001 ،1
در کوشش برای فراهم کردن سطوح باالیی از عملكرد ،سازمانها سعی میکنند نگرشهای
مثبتی را نسبت به شغل و یادگیری سازمانی در کارکنان ای اد کنند .در توسعه «اقتصاد دانرش»،
رضایت و وفاداری کارکنان ،یك موقعیت حیاتی را ای اد میکند .بسیاری از مطالعرات ت ربری
نشان دادند که رضایت کارکنان تأثیر مثبتی روی قابلیت سازمانی و وفراداری سرازمانی و ترأثیر
منفی بر ترك سازمان دارد (ساوی و همكاران.)2014 ،

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی دانشرگاه ارومیره بره تعرداد  186نفرر
میباشند که به دلیل کمح م بودن جامعه ،نمونه پرژوهش همران تعرداد افرراد جامعره در نظرر
گرفته شد و در نهایت  168پرسشنامه از کل جامعه آماری کارکنان جمعآوری گردید.

ابزار پژوهش
جهت سن ش رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کرروم ( )1991کره شرامل
 39گویه و  5خرردهمقیراس مریباشرد ،اسرتفاده شرد .جهرت سرن ش متغیرر وفراداری کارکنران از
پرسشنامهای که به منظور سن ش وابستگی و وفاداری سازمانی توسط مایر و آلن ( )1997تهیه شرده
و شامل سه بخش عمدۀ تعهد عاطفی ،تعهد به ادامه فعالیت و تعهد هن اری است ،استفاده شد.
1- Mak & Sockel
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جهت سن ش معیارهای مدیریت کیفیرت اروپرا ( )EFQMاز پرسشرنامه سراویج و همكراران
( )2014استفاده شد .این پرسشنامه  8معیار را شامل معیارهای رهبرری ،منرابع انسرانی ،اسرتراتژی و
خطمشی ،فرایند مدیریت ،روابط با مشتری ،روابط با عرضهکننده ،امنیت و جامعره و نترایج کسرب و
کار در بر میگیرد .در این پژوهش ،مدل پیشنهادی پرژوهش دارای  10متغیرر بروده و بررای بررسری
آن از روش الگویابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  LISRELاستفاده شد.

یافتهها
جدول  1یافتههای توصیفی پژوهش شامل میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین
متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1یافتههای توصیفی پژوهش و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش حاضر
ردیف متغیر
 1هدایت یا رهبری

میانگین

ضرایب همبستگی

انحراف
معیار

1

0/698 3/60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 2استراتژی و خطمشی 1 0/33 0/687 3/53
 3منابع انسانی

1 0/33 0/35 0/802 3/34

 4فرآیند مدیریت

1 0/31 0/30 0/49 0/783 3/49

 5روابط با مشتریان

1 0/34 0/26 0/36 0/30 0/926 3/62

 6روابط با عرضهکنندگان 1 0/23 0/25 0/25 0/29 0/34 0/822 3/33
 7امنیت و جامعه

1 0/44 0/28 0/31 0/29 0/35 0/37 1/018 3/53

 8نتایج کسب و کار

1 0/32 0/27 0/34 0/32 0/33 0/41 0/34 0/828 3/61

 9رضایت شغلی

1 0/25 0/24 0/47 0/48 0/59 0/64 0/62 0/29 0/813 3/92

 10وفاداری کارکنان

1 0/30 0/48 0/51 0/28 0/57 0/52 0/33 0/31 0/37 0/855 3/65

شكل  1مدل پیشنهادی پژوهش حاضر را به همراه با ضرایب مسریر نشران مریدهرد .جردول 2
شاخصهای برازش مدل پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان میدهد.
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β= 0/28
p0/000

رهبری

β= 0/26
p0/01
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β= 0/24
p0/01

β= 0/52
p0/000
منابع انسانی

β= 0/25
p0/01

β= 0/51
p0/000
استراتژی و خطمشی
β= 0/39
p0/000

β= 0/46
p0/000
فرایند مدیریت

β= 0/52
p0/000

وفاداری
کارکنان

β= 0/32
p0/000

روابط با مشتری
β= 0/20
p0/01

روابط با

β= 0/30
p0/000

عرضهکنندگان
β= 0/42
p0/000

β= 0/35
p0/01

امنیت و جامعه

نتایج کسب و کار

β= 0/18
p0/01

β= 0/21
p0/01

شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهش به همراه ضرایب مسیر

رضایت
شغلی
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جدول  .2شاخصهای برازش مدل پیشنهادی
الگو

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

RMSEA

الگوی پیشنهادی

0/99

0/95

0/99

0/99

1/00

0/09

نتایج جدول  2نشان میدهند الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با دادهها برخوردار است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا با رضایت شرغلی
و وفاداری کارکنان رسمی دانشگاه ارومیره برود .نترایج پرژوهش حاضرر نشران داد کره رابطره
معیارهای هشتگانه مدیریت کیفیت اروپرا برا رضرایت شرغلی و وفراداری سرازمانی کارکنران
معنیدار بود.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر میتواند سودمند باشند:
 -1ای اد زمینهای مساعد برای فعالیت کارکنان در تیمهای تخصصی .این تیمها مریتواننرد
در زمینههای مختلف و مطابق با نیاز دانشگاه از جمله ارتباط صنعت و دانشگاه فعالیت نمایند.
 -2ای اد زمینهای برای برقراری ارتباطرات مسرتمر برین بخرشهرای مختلرف دانشرگاه برا
یكدیگر با هدف افزایش تعامل و کارایی آنها.
 -3طراحی و تدوین استراتژیهای توسعه فعالیرتهرای دانشرگاه براسراس دریافرت نقطره
نظرات کارکنان بخشهای مختلف با هدف همسو کردن آنها در اعمال استراتژی.
 -4برنامهریزی برای تبیین استراتژیها و اهداف تدوینشده به کارکنران برا هردف افرزایش
تعامل و همكاری آنها در اجرایی نمودن استراتژیها و دستیابی به اهداف سازمانی.
 -5شناسایی فرآیندهای کلیدی سازمانی و برنامهریرزی بررای کنتررل مسرتمر فراینردها بره
منظور شناسایی فرآیندهای کاری موازی و زاید و بهبود آنها.
 -6ای اد فرهنگ سازمانی برای ارزیابی فرآیندهای کاری و دانش بكار رفته در آنها توسط
کارکنان با هدف درگیر نمودن آنها در اجرای فرآیندها.
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 -7برنامه ریزی برای ای اد بانك اطقعات کامل از دانش ویان (بهعنوان مشتریان دانشرگاه)
و پیادهسازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در دانشگاه.
 -8طراحی سیستم مناسب رسیدگی به شكایات و پیشنهادهای دانش ویان بره گونرهای کره
در جریان رسیدگی قرار گرفته و نتی ه به اطقع آنها رسیده شود.
 -9برنامهریزی برای برقراری ارتباط مستمر و مرؤثر برا عرضرهکننردگان (بره ویرژه اسراتید
دانشگاه) به منظور توسعه خدمات جدید متناسب با توانمندیهای آنها.
 -10برنامه ریزی برای تعیین فرایند انتخاب اساتید دانشگاه برر اسراس معیارهرای علمری و
تخصصی با هدف افزایش سطح کیفی عملكرد آنها.
 -11توسعه و آموزش قوانین و مقررات و آیین نامه به دانش ویان و اسراتید و کارکنران برا
هدف افزایش سطح آگاهی آنها و درك حقوق قانونی و ان ام مطالبات منطقی مطابق با قوانین
حاکم.
 -12برنامه ریزی بررای توسرعه فعالیرت هرای اجتمراعی و فرهنگری دانشرگاه از جملره در
خصوص مباحث کلیدی و کقن جامعه ،نظر بسترسازی فرهنگی اقتصاد مقاومتی در سال اقدام
و عمل.
 -13برنامهریزی برای افزایش متقاضیان رشته های تحصیلی از طریق توسرعه رشرته جدیرد
کاربردی متناسب با شرایط جامعه و دانشگاههای رقیب.
 -14برنامهریزی برای افزایش کیفیت عملكردی دانشگاه در حوزههای تخصصی.
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