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استادیار ،دانشکدة مهندسی ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان
( تاریخ دریافت – 1395/4/29 :تاریخ پذیرش)1395/7/9 :

چکیده
افزایش کیفیت محصول و خدمات با کاهش آسیبپذیری و هزینهها رابطۀ مستقیم دارد .بهه همهی دلیه ،،بها
توجه به اینکه در سالهای اخیر مدیریت سازمانهها بیشهتر بهر مهدیریت جهامع ) (TMمتمرکهز شهده اسهت،
نمیتوان تأثیر مدیریت کیفیت جامع ) (TQMرا در بقای سازمانها نادیده گرفت .هدف ای مطالعهه شناسهایی
و بررسی موانع اجرای  TQMدر صنعت بانکداری در راستای کاهش آسیبپذیری در ای صنعت است .به ایه
منظور ،بانک تجارت که از گستردهتری بانکهای خصوصی ایران است ،با بیش از  2400شعبۀ فعال ،بهعنهوان
نمونۀ ای مطالعه انتخاب شد .جامعۀ هدف ای مطالعه  47شهعبه بهود و حجهم نمونهه بها اسهتفاده از جهدول
مورگان  42نمونه در نظر گرفته شد که  62نفر از مدیران و سرپرستان شعب استان قزوی را در بهر مهیگیهرد.
ابزار پژوهش ،پرسشنامۀ عمومی (اطالعات فردی) و پرسشنامۀ اختصاصی (شام ،پنج مؤلفۀ اصلی ویژگیههای
فرهنگی و کارمندان ،ویژگیهای زیرساختی ،ویژگیهای مهدیران ،ویژگهیههای رقابهتپهذیری و ویژگهیههای
سازمانی) بود .برای تجزیهوتحلی ،دادهها از نرمافزار  Excelو نرمافزار آماری  SPSS.16استفاده شد .مؤلفههههای
تأثیرگذار بر استقرار ناموفق  TQMو اثرگذاری ای مؤلفهها و شاخصهای آنها ،سهنجش و رتبههبنهدی شهده و
نتایج حاص ،تحلی ،شد و بهترتیب ابعاد سازمانی ،زیرساختی ،فرهنگی و کارمندان و مدیران بیشهتری تهأثیر را
بر اجرای ناموفق  TQMداشتند .با توجه به تأثیر مسهتقیم اجهرای موفهق  TQMبهر افهزایش کیفیهت و تهأثیر
مستقیم افزایش کیفیت بر کاهش آسیبها ،کیفیت نهتنها بهعنوان مقصد ،بلکهه بایهد بههمنزلهۀ سهفری بهدون
مخاطره تلقی شود .با کنترل موانع اجرای موفق  ،TQMمیتوان آسیبپذیری ای صنعت را بههمنظهور کنتهرل
هزینه ،رشد و بهبود مستمر کاهش داد.
واژههای کلیدی :بهبود مستمر ،صنعت بانکداری ،کهاهش آسهیبپهذیری ،مهدیریت کیفیهت جهامع)،(TQM
هزینه.
* نویسندة مسئول

Email: M.moghimi@students.semnan.ac.ir
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مقدمه
کشورهای جهان سوم عالوهبر عقهبمانهدگی صهنعتی ،در حهوزهههای منهابع انسهانی و مهدیریتی بها
مشکالت جدی مواجهاند ،بهطوری که آثار مخرب و زیانبار آن در رفتار اجتماعی شههروندان مشههود
است ] .[3کاهش کیفیت یک سیستم ،سبب افهزایش نسهبت خطهر و در نتیجهه افهزایش مخهاطرات
سیستم خواهد شد ] .[5تحلی ،خطر و شدت آن ،یکی از توانمندسازهای کلیهدی بهرای جلهوگیری از
بروز شکستهای سیستم بهشمار میآید ] .[1بانکداری ،صنعتی در حهال توسهعه در بخهش خهدمات
است که به نیازهای گروههای مختلفی از مردم پاسخ میدهد و به یکی از خهدمات پرمصهرف تبهدی،
شده است؛ بنابرای نمیتوان تأثیر  TQMرا در صنعتی ای چنهی پرفرازونشهیب نادیهده گرفهت ].[7
ازآنجا که هر اقدامی برای کاهش خطرهای تهدیدکنندة سازمانها ،کمهزینهتر از اقهداماتی اسهت کهه
برای بهبود وضعیت بعد از قرارگیری سازمان در معرض خطر صهورت مهیگیهرد ] ،[4بهبهود مسهتمر
سازمان بهسمت دوری از خطر بهصرفهتر بهنظر میرسد و استفاده از سیستمههای مهدیریتی بههروز و
درنتیجه ،افزایش کیفیت و کاهش هزینهها میتواند در دسترستری گزینه باشهد ] TQM .[2گهاهی
بهجای ارتقای عملکرد با ایجاد سیستمهای بدون استفاده در سازمان ،روند حرکت سهازمان را مخته،
میکند؛ بنابرای اجرای ای سیستم در سازمانها بازخوردهای متفاوتی دارد کهه تناسهب بها نیهاز ههر
سازمان را طلب میکند ] .[25الزمۀ اجرای موفق  ،TQMدرک صحیح موانع پهیش رو و دانسهت راه
ح ،مشکالت است ][28؛ ای درحالی است که بیتوجهی به موانع اجرای  TQMسهبب شهده اسهت
اجرای آن سخت بهنظر برسد ] .[25در راستای رفع موانع و در نتیجه اجرای موفق سیستم و افهزایش
کیفیت و کاهش آسیبپذیری ،تعهد مدیریت و اطمینان از اینکهه مهدیران درک درسهتی از  TQMو
اصول و روشهای مدیریت کیفیت ) (QMپیداکردهاند ضروری بهنظر میرسد ].[30
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
 TQMیک رویکرد سیستمی برای مدیریت سازمانهاست و ضم توجهه بهه نیازهها و خواسهتهههای
مشتریان ،سیستمهای سازمان را به بهبود مداوم کیفیت و کهاهش هزینهههها سهو مهیدههد ].[11
 TQMرهبر یک راهبرد معهی بهرای رسهیدن بهه بیشهتری کیفیهت و مزیهت رقهابتی و یهک روش
مدیریتی برای ارتقای بهرهوری و کارایی و در نتیجهه کیفیهت اسهت ] .[8 ،17اگهر فرهنهس سهازمانی
آمادة سازگاری با  TQMنباشد ،ابتدا باید فکری به حال فرهنس کرد و بعهد از اصهالآ آن بهه اجهرای
 TQMپرداخت ].[13تعهد نداشت مدیران ارشد ،مانعی برای اجرای  TQMاسهت و انتخهاب مهدیران
متعهد یکی از راههای دستیابی به یک سازمان بها کیفیهت جهامع بههشهمار مهیرود ] .[26در اجهرای
 TQMدر صنعت ،خدمات مدیریت فرایندها و تمرکز بر کارمنهدان بیشهتر از تمرکهز بهر دارایهیهها و
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تأمی کنندگان تأثیرگذار است ] .[19در اجرای  TQMباید بر کارکرد مدیریت میانی نیز تمرکهز کهرد،
چراکه در اص ،مدیر اجرایی سازمان همی بخش است و باید راههای ارتبها مهؤثری بهرای شهناخت
نیاز مشتریان و شک ،دادن روابط انسانی مطلوب میان کارمندان فراهم شهود ] .[15وجهود واحهدهای
رهبری ویژة مرتبط با  TQMهم در اجرای آن بیتأثیر نیست ].[15
در بانکهای امارات متحدة عربی که آغاز موفقی با  TQMداشتند ،شانزده عامه ،موفقیهت TQM
شام ،پشتیبانی مدیریت ک ،،راهبردها ،بهبود مسهتمر ،معیارسهازی ،تمرکهز بهر مشهتری ،تشهویق و
پاداش ،دپارتمانهای کیفیت ،سیستمهای کیفیت ،مدیریت منابع انسانی ،تحلی ،مشهکالت ،فنهاوری
کیفیت خدمات ،طراحهی خهدمات ،توجهه بهه کارمنهدان ،بسهتهههای حمهایتی ،فرهنهس خهدمات و
مسئولیت اجتماعی شناسایی شدهاند ] .[10در صنعت بانکهداری آفریقهای جنهوبی ،راهبهرد آمهوزش
مستمر ،عاملی مهم خوانده شده است ] .[30در بخش بانکداری ترکیه از اشتیا و تعهد تزلهزلناپهذیر
مدیریت و شناساندن صحیح سازمان به  ،TQMهمکاری همۀ عوام ،طی اجرا و بعد از اجهرای TQM
و مدیریت آموزشدیده و شایسته بهعنوان عوامه ،موفقیهت نهام بهرده شهده اسهت ] .[18در صهنعت
بانکداری استرالیا و کرة جنوبی رابطهۀ معنهاداری بهی  ،SQرضهایت مشهتری و وفهاداری مشهتری و
رضایت کارمندان و توانایی اجهرای  TQMمشهاهده شهده اسهت ] .[16در صهنعت بانکهداری قبهرس
شمالی نیاز به بهروز رسانی و اجرای شیوههای مدیریتی جدید بهوسیلۀ انگیزش و آموزش کارکنهان و
کارمندان برای ارزیابی نیاز به  ،TQMو رضایت مشتری برای تأثیرگذار بودن  TQMعنوان شده اسهت
] .[23در بانکهای تجاری هند برای بیان عوام ،حیاتی سیستمهای کیفیت جامع ) (TQSو آزمهودن
سطح اجرای  TQMدر سه گروه از بانکها ،عوام ،تعهد مدیریت ک ،،مدیریت منابع انسانی ،سیسهتم
فنی مورد قبول  ،تمرکز بهر مشهتری ،رضهایت کارمنهدان ،فرهنهس خهدمات ،مسهئولیت اجتمهاعی و
خدماترسانی گسترده معرفی شدهاند ] .[24نبهود حمایهت و رهبهری سهازمان و فقهدان اطالعهات و
بروکراسی کافی ] ،[31داشت یا نداشت تجربیات کاری ] ،[22نبهود آمهوزش کهافی ،تعلهق نداشهت
کارمنههدان ،ضههع در پشههتیبانی مههدیران کهه ،،منههابع ناکههافی ،رهبههری نههاقص ،نبههود یههک فرهنههس
کیفیتمحور ،ارتباطات ضعی بخشهای سازمان ،نبود برنامهه بهرای تیییهر و مقاومهت کارمنهدان در
برابر برنامههای تیییر ] ،[21نبود دانش و اطالعات در مورد برنامههای ارتقای کیفیت ،نبود انگیهزش و
نگرش مثبت ،دید منفی به برنامههای ارتقا ] ،[9عهدم اتحهاد و وجهود چنددسهتگی شهدید ،سهاختار
بروکراسی ،خودمختاری مهدیران ،کشهمکش بهی مهدیران و متخصصهان ،نبهود انضهبا در ارزیهابی
فرایندها ،نبود پایبندی و تعهد در مدیران و کارمندان ،مدیریت و رهبری ضعی  ،نبهود یهک فرهنهس
کیفیتمحور ،کمبود آموزش و منابع ناقص ] ،[20تعهد نداشت مدیریت ،مشهکالت منهابع و نهاتوانی
در استفاده از چارچوب صحیح  ،[7] TQMموانع موفقیت ای سیستمها معرفی شدهاند .بها توجهه بهه
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پیشینۀ تحقیق و اهمیت  TQMای پژوهش سعی بر بررسی موانع اسهتقرار  TQMبههعنهوان عهاملی
تأثیرگههذار در کیفیههت خههدمات و کههاهش آسههیبپههذیری بانههکههها در جایگههاه یکههی از مهههمتههری و
گستردهتری صنایع بخش خدمات دارد.
روش تحقیق
هدف اصلی ای پژوهش ،بررسی وجود یا نبود ارتبا معنادار بی ابعاد موانع ( TQMو شهاخصههای
آنها) و استقرار موفق  TQMو در نهایت ترتیب اثرگهذاری آنهها و در نتیجهه تحلیه ،موانهع در زمینهۀ
کاهش آسیبپذیری اسهت .در همهی زمینهه ،پرسشهنامۀ چنهس و همکهاران ] [6،14بها اسهتفاده از
مطالعات پیشی [ ]7،9،10،12،15-23،24،26،30،21و دیهدگاهههای اهه ،فه از  17گویهه بهه 38
گویه ارتقا داده شد .ای پرسشنامه شام ،پرسشنامۀ مشخصهات فهردی (چههار سهؤال) و پرسشهنامۀ
اختصاصی (حاوی  34گویه دربرگیرندة پنج مؤلفۀ اصلی موانع فرهنگی و کارکنان ،موانع زیرسهاختی،
موانع مدیریتی ،موانع رقابتپذیری و موانع سازمانی) است .نحوة امتیازدهی به هر سؤال شهام ،طیه
پنجدرجهای لیکرت (خیلی کم 1 :تا خیلی زیاد )5 :است .میتهوان موانهع اجهرای موفهق  TQMرا در
بخش خدمات بهویژه صنعت بانکداری با توجه به شهرایط حهاکم بهر بانهکههای ایرانهی در جهدول 1
طبقهبندی کرد.
اطالعات استفادهشده در ای تحقیق از طریق مدیریت شعب استان قزوی و پایگاه اینترنتی
بانک تجارت مطابق جدول  2استخراج شهده انهد .سرپرسهتان و مهدیران ایه شهعب بههعنهوان
پاسخدهندگان هدف انتخاب شدند ] [29و فرض بر ای گذاشته شد کهه ایه افهراد اطالعهات و
تجربۀ کافی در مورد اجرای  TQMو موانع اجرا و موفقیت آن را دارند ].[14
روایی پرسشنامۀ مشخصات فردی با اعمال نظرات استادان و صهاحبنظهران بها روایهی محتهوایی
تأیید شد .پرسشنامۀ یادشده از پرسشنامههایی که بهدفعات در تحقیقات مشابه استفاده شد ،اقتبهاس
شده است؛ ازای رو ،پایایی آن تأیید شد .روایی پرسشنامۀ اختصاصی با مراجعه به مطالعهات پیشهی و
نیز براساس قضاوت استادان ف با روایی محتوایی تأیید شد .پرسشنامۀ مذکور بهصهورت تصهادفی در
اختیار  10نفر از استادان ف قرار داده شد و سپس با استفاده از ضریب آلفهای کرونبها  ،پایهایی که،
پرسشنامه ( )0/86و پنج بُعد آن «فرهنگی و کارکنان ( ،)0/76زیرسهاختی ( ،)0/81مهدیران (،)0/72
رقابتپذیری ( )0/71و ویژگی سازمانی ( »)0/82در سطح مناسب پایایی)  (Validity>0/7تأیید شهد.
پس از جمعآوری ،کدگذاری و ورود دادهها به رایانه با استفاده از نرمافزار  ،Excellاز نهرمافهزار آمهاری
 SPSS.16برای تجزیهوتحلی ،دادهها استفاده شد .برای بررسهی نرمهال بهودن متییرههای تحقیهق از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،برای بررسی وضعیت متییرهای تحقیق و آزمون فرضیهها در صهورت

37

اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت جامع در راستای کاهش آسیبپذیری صنعت بانکداری

نرمال بودن از آزمون تی تکنمونههای و در صهورت غیرنرمهال بهودن از آزمهون ویلکاکسهون و بهرای
رتبهبندی ابعاد مؤلفهها از آزمون فریدم استفاده شد.
جدول  .1موانع اصلی اجرای موفق  TQMدر صنعت بانکداری
شماره

ابعاد موانع اصلی
ویژگی فرهنگی و
کارمندان

2

ویژگی زیرساختی

3

ویژگی مدیران

4

ویژگی رقابتپذیری

5

ویژگی سازمانی

1

شماره
 .1تیییر فرهنس  .2ترس یا مقاومت نسبت به تیییر  .3کمبود تعهد و مشارکت کارکنان
 .4کمبود اعتماد کارکنان.
 .1نبود سیستم بازخور به مشتری  .2کافی نبودن آموزش کیفیت  .3نبود سیستم
پاداش و تقدیر  .4کافی نبودن دانش در زمینۀ مدیریت کیفیت  .5مقیاسهای در
حالتوسعۀ کیفیت  .6کمبود تخصص در زمینۀ مدیریت کیفیت.
 .1شناخت مدیران عالی در مورد اجرای سیستم مدیریت کیفیت  .2نبود عوام،
انگیزشی (در تمام سطوآ) بانکها برای اجرای سیستم مدیریت کیفیت  .3عدم شناخت
مدیران عالی در مورد افزایش بازده فروش با استفاده از سیستمهای مدیریت کیفیت .4
تیییر و جابهجایی سریع مدیران  .5کمتجربگی مدیران بانکها در زمینۀ سیستم کیفیت
 .6کمتجربگی مدیران میانی در لزوم اجرا و چگونگی اجرا و استقرار سیستمهای
مدیریت کیفیت  .7کمبود تعهد مدیران  .8نداشت چشمانداز برنامههای آتی.
 .1نبود رقابت جدی و مؤثر بی بانکها  .2نبود الزامات قانونی برای ارائۀ خدمات
باکیفیتتر  .3عدم فعالیت مؤثر بخش بازاریابی برای ارتبا با خارج از کشور و
الگوبرداری  .4عدم احساس نیاز به سیستم کیفیت در بانکها بهدلی ،نبود رقابت .5
محدودیتهای حمایت دولت در زمینۀ افزایش رقابتپذیری  .6وجود عوام ،غیر کیفی
در رقابت بی بانکها.
 .1شبکۀ ارتباطات داخلی و خارجی غیر اثربخش  .2ضع توان مالی بیشتر بانکها .3
ضع در کنترل کیفیت خدمات ارائهشده  .4سیاست سازمانی  .5اشکال و ابهام در نحوة
استانداردسازی خدمات ارائهشونده  .6ضعی بودن استانداردهای موجود نسبت به
استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت در صنایع  .7تأثیر اجرا و اجرای سیستم کیفیت
بر سرعت ارائۀ خدمات با استاندارد  .8ارائۀ اکثر خدمات ضروری توسط بانکهای دولتی
 .9وجود ارتباطات سلسلهمراتبی  .10کوچک بودن اکثر بانکها.

جمعیت (شعبههای

قزوين)

تعداد شعبۀ

دريافتکنندۀ

پرسشنامه

تعداد شعبۀ پاسخگو

تعداد پرسشنامۀ

دريافتشده

تعداد پرسشنامۀ

غیرقابل استناد

تعداد پرسشنامۀ

قابل استناد

تعداد شعبۀ مورد نیاز

بانک تجارت استان
47

47

40

68

6

62

طبق جدول مورگان

جدول  .2اطالعات جامعۀ تحقیق

40-44
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بحث و تحلیل يافتهها
براساس آمار توصیفی 4/8 ،درصد از افراد بررسیشده زن و  95/2درصد مهرد هسهتند؛  12/9درصهد
بی  30تا  40سال 43/5 ،درصد بی  40تا  50سال ،و  43/5درصهد بهیش از  50سهال دارنهد؛ 1/6
درصد از افراد  5تا  9سال 33/9 ،درصد بی  10تا  15سال و  64/5درصد بهیش از  15سهال سهابقۀ
کار دارنهد؛  1/6درصهد دارای مهدرک فهو دیهپلم هسهتند ،و  62/9درصهد لیسهانس و  35/5درصهد
فو لیسانس دارند .جدول  3وضعیت واحدهای پژوهش را برحسب متییرهای جمعیتشناختی نشهان
میدهد.
جدول  .3ويژگیهای جمعیتشناختی واحدهای پژوهش
متغیر
جنسیت

سن

سابقۀ فعالیت

تحصیالت

سطح

تعداد

درصد

مرد
زن
زیر  30سال
 30-40سال
 40-50سال
باالی  50سال
زیر  5سال
 5-9سال
 10-15سال
باالی  15سال
دیپلم
فو دیپلم
لیسانس
فو لیسانس

59
3
0
8
27
27
0
1
21
40
0
1
39
22

95/2
4/8
0
12/9
43/5
43/5
0
1/6
33/9
64/5
0
1/6
62/9
35/5

برای بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق ،ابتدا به بررسهی نرمهال بهودن توزیهع متییرههای
تحقیق پرداخته شد .با توجه به سطح معناداری ) (Sig>0.05آزمهون کولمهوگروف -اسهمیرنوف
(جدول  ،)4ادعای نرمال بودن توزیع ای متییرها پذیرفته شد و میتوان از آزمونهای پارامتری
برای بررسی فرضیهها استفاده کرد.
برای بررسی فرضیه ها و اهداف تحقیق ،از آزمون تی تکنمونهای استفاده شد .مطابق جدول
 ،5آزمونهای تی برای متییر رقابتپذیری در بانکها معنادار نیست؛ بدی معنا که رقابتپذیری
در بانکها تأثیر معناداری بر استقرار موفق  TQMندارد.
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جدول  .4آزمون نرمال بودن توزيع متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق
فرهنگی و کارمندان
زیرساختی
مدیریتی
رقابتپذیری
سازمانی

وضعیت
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

سطح معناداری
0/644
0/907
0/752
0/551
0/674

جدول  .5بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیهها
ابعاد تحقیق
فرهنگی و کارکنان
زیرساختی
مدیران
رقابتپذیری*
سازمانی

انحراف معیار
0/254
0/558
0/256
0/437
0/748

میانگین
3/36
3/45
2/88
3/59
3/45

آمارۀ  tبحرانی
2/89
2/005
-1/246
3/98
1/622

سطح معناداری
0/630
0/101
0/253
*0/03
0/156

*Sig<0.05

با توجه به نرمال بودن دادهها (جدول  ،)4بهرای سهنجش همبسهتگی بهی ابعهاد از ضهریب
همبستگی پیرسون مطابق جدول  6استفاده شد .با توجه به همبستگیهای موجود در بعضهی از
متییرها میتوان گفت متییرهای با مقدار  Sig>0/05وابستهاند و افزایش و کاهش ههر یهک بهر
دیگری (با در نظر گرفت عالمت  )pتأثیر میگذارد.
نتایج آزمون فریدم برای میانگی تأثیر و رتبهبندی ابعاد و شاخصهای موانع تأثیرگذار بهر
استقرار موفق  TQMدر بانکها در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  .6ضريب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق (*بر يکديگر تأثیرگذار نیستند)

ابعاد
تأثیرگذار
تحقیق

فرهنگی و
کارمندان
sig

زيرساختی
p

فرهنگی و
کارمندان
زیرساختی
مدیران
سازمانی

*0/421
0/022
0/022

-0/579
-0/978
-0/978

سازمانی

مديران

sig

p

sig

p

sig

p

*0/421

0/579

0/022

0/978

0/022

0/978

0/044

-0/824

*0/705
*0/098

-0/199
-0/624

0/044
*0/705

0/824
0/199

*0/098

0/624
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جدول  .7نتايج آزمون فريدمن در رتبهبندی ابعاد و شاخصهای موانع تأثیرگذار بر TQM
رتبهبندی
بعد

شاخص

سازمانی
زیرساختی
فرهنگی و کارمندان
مدیران

شبکۀ ارتباطات داخلی و خارجی غیر اثربخش
ضعی بودن استانداردهای موجود نسبت به استانداردهای سیستم مدیریت
کیفیت در صنایع
ضع مالی بیشتر بانکها
وجود ارتباطات سلسلهمراتبی
سیاست سازمانی
تأثیر اجرای  TQMبر سرعت ارائۀ خدمات با استاندارد
اشکال و ابهام در نحوة استانداردسازی خدمات ارائهشده
کوچک بودن اکثر بانکها
ضع در کنترل کیفیت خدمات ارائهشده
ارائۀ اکثر خدمات ضروری توسط بانکهای دولتی
سطح معناداری آزمون فریدم )(sig
نبود سیستم بازخورد به مشتری
کافی نبودن دانش در زمینۀ مدیریت کیفیت
مقیاسهای در حال توسعۀ کیفیت
کافی نبودن آموزش کیفیت
نبود سیستم پاداش و تقدیر
کمبود تخصص در زمینۀ مدیریت کیفیت
سطح معناداری آزمون فریدم )(sig
کمبود تعهد و مشارکت کارکنان
تیییر فرهنس
کمبود اعتماد کارکنان
ترس یا مقاومت نسبت به تیییر
سطح معناداری آزمون فریدم )(sig
پایی بودن تجربۀ مدیران بانکها در زمینۀ TQM
نبود عوام ،انگیزشی بانکها برای اجرای TQM
عدم شناخت مدیران عالی در مورد اجرای TQM
تیییر و جابهجایی سریع مدیران
ناآگاهی مدیران عالی در مورد افزایش بازده فروش با استفاده ازTQM
کمتجربگی مدیران میانی در لزوم و چگونگی اجرا و استقرارTQM
کمبود تعهد مدیران
نداشت چشمانداز برنامههای آتی
سطح معناداری آزمون فریدم )(sig
سطح معناداری آزمون فریدم )(sig

شاخصها
میانگین
رتبه
رتبه
1
6/86
6/41

2

6/36
6/34
6/14
5/33
5/06
4/49
4/31
3/69

3
4
5
6
7
8
9
10

ابعاد
میانگین
رتبه
رتبه

4/75

1

0/0
1
2
3
4
5
6

4/35
4/03
3/97
3/20
2/89
2/56

3/50

2

0/0
---------

2/93
2/41
2/36
2/30

3/00

3

0/09
1
2
3
4
5
6
7
8

5/00
4/98
4/94
4/91
4/68
4/60
3/47
3/43

1/50

0/0
0/026

4
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بر اساس جدول  ،7جایگاه چهار بعد تأثیرگذار بر استقرار موفق  TQMدر بانهکهها یکسهان
نیسههت )) (sig<0.05(=0.026و ابعههاد سههازمانی ،زیرسههاختی ،فرهنگههی و کارکنههان ،و مههدیران
بهترتیب در رتبههای اول تا چههارم تأثیرگهذاری قهرار گرفتنهد .آزمهون فریهدم بهرای بررسهی
اختالف رتبۀ شاخصهای سه بُعد سازمانی ،زیرساختی و مدیران با توجه به  sig>0/05معنهادار
است .ای بدان معناست که شاخصهای ای ابعاد تهأثیر یکسهانی بهر اسهتقرار موفهق  TQMدر
بانکها ندارند که در هر بعد مطابق جدول  7رتبهبندی شدهاند (هر چهه میهانگی رتبهه بیشهتر
باشد ،اثرگذاری بیشتری بر  TQMدارنهد) .درحهالی کهه نتهایج ،معنهادار نبهودن اخهتالف رتبهۀ
شاخصهای بعد فرهنگی و کارمندان بهدلی sig<0/05 ،را نشان دادهاند .ای بدان معناست کهه
شاخصهای ای بُعد تأثیر یکسانی بر استقرار موفق  TQMدر بانکها دارند و نمهیتهوان آنهها را
رتبهبندی کرد .با توجه به نتایج ،به بررسی هر بُعد و راهکار مناسب پرداخته شده است.
 ويژگیهای سازمان

سازمانهایی که در زمینۀ اجرای فلسفۀ مدیریت کیفیت فراگیر قدم برمیدارنهد ،بایهد از بهبهود
مستمر کیفیت در تمام اجزای سهازمان بههعنهوان یکهی از عوامه ،تأثیرگهذار در حهذف عوامه،
آسیبزا و مخاطرهآمیز ،مطمئ شوند .عوام ،ای قسمت که بیشتری تأثیر را بر  TQMداشتند
حاکی از وضعیت نابسامان اقتصادی است .با توجه به وضعیت تحریمها و ارتبا نداشت بانکها
با بازار جهانی از یک طرف و وضعیت رکود اقتصادی و تورم حاکم بر کشور از طرف دیگهر ،ایه
نکته بهخوبی ملموس است .نداشت ارتباطات خارجی ،آشنا نبودن با استاندارهای روز مهدیریت
کیفیت و ضع مالی ،ریسک اجرای موفق  TQMرا افزایش میدهند .با توجه به ایه شهرایط و
پیشبینیهایی مبنی بر بهتر شدن روند اقتصادی ،بهتر است بانکها برای پیشهگیری از گرفتهار
شدن در آسیبهای ناشی از ای ریسکها ارتباطات خود را گستردهتر کنند.
 ويژگیهای زيرساختی

میتوان گفت کیفیت را نباید مقصد دانست ،بلکه آن را باید سفری بدون مخاطره تلقی کرد کهه
هدفش فراتر رفت از حد انتظار مشتری اسهت .خهدمات و تولیهدات بایهد انتظهارات مشهتری را
برآورده کنند یا حتی از آن فراتر روند .ازآنجا که آموزش یکی از ابعاد اصهلی کهاهش مخهاطرات
است ] ،[5با نهادینه کردن آموزش می توان به آموزش مستمر کارکنان و ارتبا بها مشهتری در
مورد پیشرفتهای ناشی از تالشهای بهبود کیفیت رسید .همچنهی بها توجهه بهه رکه احیها،
میتوان فرایندها را بهبود داد .سازمان باید به پاداشهای بازاریابی که تنها مبتنی بر قیمهت کهم
هستند ،پایان دهد؛ زیرا قیمت بهدون در نظهر گهرفت کیفیهت ههیا معنهایی نهدارد و ریسهک

42

دانش مخاطرات /دورة  ،3شمارة  ،1بهار 1395

هزینههای بیحاص ،را افزایش میدهد .برای آنکه نیاز و انتظارات مشهتریهها بهه ویژگهیههای
کیفی خدمت تبدی ،شود ،از «گسترش عملکرد کیفیت» 1استفاده میشود .بهعبارتی توجهه بهه
صدای مشتری در شناخت نیازها و فرا رفت از حد نیاز آنها بسیار مهم است.
 ويژگیهای فرهنگوکارکنان

مشارکت و همکاری باید جایگزی روابط خصمانه بها کارکنهان و مشهتریان شهود .بهه کارکنهان
سازمان ،در همۀ ردهها ،باید اقتدار و اختیار داد تا تصمیماتی را که ضام کیفیت و خدمت بهتر
است ،اتخاذ کنند .کیفیت مستلزم وجود فرهنس سازمانی پویا در سازمان اسهت؛ بهدی ترتیهب
کیفیت در سراسر زنجیرة تأمی (محصول یا خدمت) لحاظ خواهد شد .اگر با کارکنان متناسهب
با شأن و مهارتشان برخورد شود ،ترس برطرف میشود و کارکنان با شایستگی برای سازمان کار
خواهند کرد؛ افزونبر آن ،شایستهساالری خطرهای تهدیدکنندة سازمان را پوشش میدههد .در
ای وضعیت آنها برای بهبود کار ،ایدههای خوب با ریسک معقول ارائه میدهند.
 ويژگیهای مديران

کمتجربگی مدیران در زمینۀ  TQMکه ناشی از بهره نبردن سازمانهای ایرانی بهویهژه سهازمانههای
دولتی از سیستم کیفیت است ،نشان از بیتجربگی مدیران ،بهویژه مدیران میهانی نسهبت بهه TQM
دارد .شناخت ضعی مدیران بانکها در زمینۀ سیستم مدیریت کیفیت ،ریسهک سهازمان را افهزایش
میدهد .سازمانها در ای زمینه باید نگرشی درازمدت داشته باشند و ریسکهای بالقوه را برای بهاقی
ماندن در کسبوکار و تجارت خود برنامهریزی کنند .مدیریت سهازمان بایهد بهرای بهبهود همیشهگی
فرایند ،بیشتری مسئولیت را متقب ،شود که ای امر در گرو شناخت و تحلی ،سازمانهایی است کهه
TQMرا با موفقیت اجرا کردهاند یا در اجرای  TQMشکسهت خهوردهانهد .بههره نبهردن از تجربیهات
موفق یا ناموفق گذشتگان و واکاوی نکردن آن قاب ،گذشت نیست و درس آموخت از ایه تجربیهات
سبب رشد و بهبود مستمر سیستم میشود ]،[5ای کار سبب شناخت عوام ،آسیبزا و مخاطرهآمیهز
تأثیرگذار بر استقرار موفق  TQMمیشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
 TQMساختار نظامیافتهای است که بر بهبود مستمر کلیۀ فعالیتهای درونی یک سهازمان تأکیهد
میکند .هدف نهایی  TQMبهبود کیفیت محصوالت و خدمات و بهمهوازات آن کهاهش ریسهک و
آسیبپذیری حوزة عملیاتی است .در ای پژوهش ،پرسشنامۀ چنس و همکاران ] [14،6متناسب با
)1. Quality Function Deployment (QFD
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صنعت بانکداری ایران و با استفاده از نظر استادان ف ارتقا داده شد .نرمال بودن متییرهها بررسهی
شد و سپس برای آزمون فرضیهها از آزمون تی تکنمونهای و برای بررسی همبسهتگی متییرهها از
آزمون پیرسون استفاده شد .در نهایت با استفاده از آزمون فریهدم ترتیهب اثرگهذاری ههر یهک از
متییرها بر  TQMبررسی شهد .نتهایج حهاکی از آن اسهت کهه بههترتیهب ویژگهیههای سهازمان،
زیرساختی ،کارمندان ،و مدیران رتبههای اول تا چهارم را کسب کردند که بهتفصی ،در بخش قب،
توضیح داده شد .همچنی اثرگذاری ابعاد بر یکدیگر تحلی ،شد .با توجه بهه رابطهۀ مسهتقیم بهی
 TQMو بهبود کیفیت و رابطۀ مستقیم بهی بهبهود کیفیهت و کهاهش ریسهک و آسهیبپهذیری،
میتوان نتیجه گرفت که در صنعت بانکداری با اجرای موفق  TQMو در نتیجۀ آن افزایش کیفیت
صنعت میتوان به یک صنعت کممخاطره با ریسک معقهول دسهت یافهت .در ایه زمینهه ،بهبهود
مستمر کیفیت در تمام اجزای سازمان و گستردگی ارتباطات بی المللی بانکها برای همگام بهودن
با بازار جهانی ،آموزش مستمر کارکنان و ارتبا با مشتری ،توجه به هزینهههها بهرای جلهوگیری از
هدررفت منابع و کسری بودجه ،ایجاد فرهنس سازمانی پویا در سازمان و توجه به سراسهر زنجیهرة
تأمی  ،شایستهساالری و افزایش فرهنس سازمانی بهطور نظامیافته و تأکید بهر اسهتفاده از مهدیران
کارامد و شناخت و تحلی ،دقیق سازمانهای موفق و ناموفق در اجهرای  TQMبههمنظهور تحلیه،
ضع ها و قوتها ضروری بهنظر میرسد .همچنی برای بهبود فرایند اجهرای سیسهتم  TQMو در
نتیجه کاهش ریسک و آسیبپذیری در بانکها پیشنهادهای زیر بیان میشود:
 گسترش ارتباطات بی المللی بانکها برای ورود دانش و سرمایۀ جدید در زمینۀ کهاهش
ریسکهای عملیاتی و تالش برای دوام در ای بازارها؛
 گسترش نشریههای تخصصی برای فعالیتهای مختل خدماتی؛
 استفاده از روش الگوبرداری1؛
 اجرای  QFDدر سیستم و سازماندهی آن؛
 بررسی ابعاد ایجاد و اجرای سیستم متمرکز برای استفادة هوشمندانۀ از روش الگهوبرداری
سیستمهای موفق در زمینۀ ارتقای کیفیت.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران قدردانی خود را از مسئوالن و مدیران شعب بانهک تجهارت اسهتان قهزوی بههویهژه
مدیریت ک ،شعب استان قزوی برای همکاری در اجرای ای پژوهش اعالم میدارند.
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