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 چکيده
. گردد می فعّالیّت ادامه و آغاز موجب و رود می شمار به عمل اصلی دلیل کارکنان انگیزش      

 در را آنان واقعی بازدهی و تالش زمینه مدیران توسط کارکنان های انگیزه بینی پیش و شناخت

 مدیریت سیستم استقرار تأثیر بررسی هدف با تحقیق این لذا. کند می مهیا سازمانی اهداف مسیر

 پرسنل از نفر 180 تحلیلی-توصیفی مطالعه این در: ها روش .باشد می کارکنان انگیزش بر کیفیت

 مطالعات از و شدند انتخاب گیری نمونه روش به منابع و مدیریت توسعه معاونت حوزه شاغل

 به. شد استفاده نظری مبانی گردآوری منظور به الکترونیکی اطالعات منابع بررسی و ای کتابخانه

 بسته پرسشنامه از شده، مطرح های فرضیه بررسی و تحقیق مفهومی مدل از ها داده بررسی منظور

 افزار نرم از استفاده با تحقیق آزمونهای. شد استفاده بود لیکرت تایی پنج مقیاس براساس که

 شاخص بودن نرمال تشخیص برای استنباطی آمار بخش در. پذیرفت انجام 16 نسخه  Spssآماری

 توزیع برای ای نمونه تک تی آزمون از ها فرضیه اثبات برای و اسمیرنوف-کلموگروف آزمون از ها

: نتایج. شد استفاده( ناپارامتری) غیرنرمال توزیع برای ای دوجمله آزمون و( پارامتری) نرمال

 تأثیرگذار کارکنان انگیزش روی بر است نتوانسته سازمان این در کیفیت مدیریت سیستم استقرار

 کارکنان انگیزش های مؤلفه از یک هیچکدام روی کیفیت مدیریت سیستم استقرار همچنین. باشد

 نبوده تأثیرگذار( رشد و پذیری،پیشرفت کار،مسؤولیت شدن،ماهیت هدف،مطرح به دستیابی)

 باعث که شود طراحی ای گونه به باید مشاغل که داد نشان نتایج: گیری نتیجه(. P=0.001)است

 ..گردد آنان در انگیزه ایجاد و کارکنان رضایت
 

 مدیریت کیفیت، عوامل انگیزاننده، انگیزش کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی همدان. :يديکل واژگان

 

 مقدمه

برای سازمان، از حداکثر تالش و استعداد و تواناییهای خود  به کارکنان خوب و عالی که بتوانند در طول مدت کار جهت رسیدن

سازمان به اهداف عالیه اش استفاده کنند، نیاز به توجه به عالیق و استعدادهای کارکنان موضوع اصلی و مهم به شمار می آید به برای نیل 

همان طور که روان شناسان بیان کرده اند، از اولین و ابتدایی ترین (. 1)خصوص در مدیریتهای نوین. عالیق کارمندان بسیار متفاوت است

س هرم ترتیب نیازهای أبه عالیترین نیازها )همان نیاز به خودیابی و کمال ( که در ر نیازهای جسمانی است شروع شده ونیازها، که همان 
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 1 امیر قربانی

همدان، خیابان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت امور مالی، امیر قربانی، کارشناس  1

 .بازاریابی –ارشد مدیریت بازرگانی 
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بررسی تأثير استقرار سيستم مدیریت کيفيت بر 

انگيزش کارکنان حوزه ي معاونت توسعه مدیریت و 

 منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان
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کارمندی وجود دارد که نیاز جسمانی ) همان نیازهای اولیه و پول ( . مازلو، قرار دارد ختم می شود و نسبت به افراد این نیازها متفاوت است

 (.2)عامل رشد و پویایی اوست کارمند دیگری نیاز به امنیت و کارمند دیگر کمال، به کار می کند و او را ترغیب و تشویق

نیروی انسانی شاغل در سازمانها مهمترین سرمایه در اختیار مدیران است و مدیریت منابع انسانی اصلی ترین وظیفه مدیران 

زم مدیریت شایسته و متناسب می باشد. افراد انسانی نه فقط از لحاظ توانایی سازمانها است. منابع انسانی جزء دارائی هایی است که مستل

می شوند. انجام کار بلکه از لحاظ علل یا اراده انجام کار ) انگیزش ( با هم متفاوتند. انگیزه ها چراهای رفتارند و موجب آغاز و ادامه فعالیت 

(. مدیریت صحیح در سازمانها ایجاب می کند که مدیران با شناخت و پیش 3می روند) انگیزه ها ) نیازها ( ماهیتاً دالیل اصلی عمل به شمار

بینی انگیزه های نیروی انسانی تحت مدیریت خود همت گمارند تا بتوانند با ارضاء صحیح و به موقع نیازهای آنان زمینه فعالیت و بازدهی 

که در انگیزش کارکنان خود موفق هستند غالباً محیطی فراهم کرده اند که در  واقعی آنان را در جهت اهداف سازمانی فراهم نمایند. مدیرانی

 آن هدفهای مقتضی و مناسب برای ارضاء نیازهای آنان مهیا شود. عدم توجه به ارضاء نیازهای نیروی انسانی باعث بروز رفتارهای سوء مانند

. عدم همسوئی در نگرش مدیران و کارکنان در مورد نیازها و انگیزه ناکامی، القیدی، پرخاشگری و کاهش شدید بازدهی در آنها می گردد

(. سیستم انگیزش و پاداش باید کارآمد و اثر بخش باشد. به 4های کارکنان از عوامل مهم بروز مشکالت نیروی انسانی در سازمانها است)

ارایی و اثربخشی باال برساند. به عنوان اولین قدم در این راستا، عبارت دیگر انگیزش افراد در سازمان باید به گونه ای باشد که سازمان را به ک

سیستم باید طوری طراحی شود که متناسب با عوامل اقتضایی سازمان باشد. طبیعی است که سیستم انگیزش یک سازمان بزرگ با سیستم 

د است به طور حتم در یک محیط ساده انگیزش سازمان کوچک متفاوت خواهد بود و یا سیستم انگیزش که در یک محیط متالطم مفی

 (.5مفید نخواهد بود)

همان گونه که انگیزه رهبران و مدیران برای پذیرش مسؤولیت ها با یکدیگر متفاوت است، طرز تلقی و نگرش و نیازهای افراد نیز 

درك واقعی و درست و منطقی داشته تا بتواند  برای کار در هر سازمان با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین مدیریت سازمان باید از افراد سازمان

 (. 6با ایجاد انگیزه مناسب از آنان در جهت تحقق  اهداف و مقاصد سازمان بهره جویی نماید)

استراتژی انگیزش: رهبر باید نیازهای پیروان خود را تشخیص داده و با ایجاد انگیزه آنان را در راه نیل به اهداف سازمان خود ترغیب 

 (.7ر به حرکت و تالش نماید. در ایجاد انگیزه رهبر باید از قدرت های خویش استفاده کند و شیوه های مناسب مدیریت را برگزیند)و وادا

توان یکی از وظایف مهم مدیریت بیان کرد. بدیهی است که در ادامه وظیفه هدایت و رهبری مدیریت ایجاد انگیزه در کارکنان را می

وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد. میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی و داشتن انگیزه با افزایش بهرهدهد مطالعات نشان می

تواند بکند و دومین عامل )انگیزش( مشخص می کند که او چه می خواهد انگیزش اوست. اولین عامل )توانایی( تعیین می کند که او چه می

 .(8-10)انجام دهد

مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است از وظایف مهم 

که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود 

سیار حائز اهمیت است. همچنین کسب چنین شناختی می تواند به بهبود کاربرد منابع انسانی سازمانی عملکرد و افزایش بهره وری سازمان ب

کمک شایانی کند و در جلوگیری از مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات، کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با ستیز و مجادله کاری 

سازد تا محیط درونی و له مدیران را وادار و ناگزیر میأاین مس .دآور منتهی شودیکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان سو کارکنان با

بیرونی حاکم بر سازمان را به گونه ای شکل دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب کنند و برای ایجاد انگیزش در 

 .(11،12)کارکنان خود موفق باشند

خدمات بهداشتی درمانی چندان مشخص نیست ولی تجربیات مؤسسات بازرگانی و تولیدی آشکار می اگرچه نتایج اقدامات فوق در 

 سازد که توجه به انگیزه های کارکنان در افزایش کارایی و بازده کارکنان به نحو چشم گیری مؤثر می باشد. به عبارت دیگر مدیران به این

کنان مؤثرتر باشد، میزان بازده کارکنان بیشتر خواهد شد بدیهی است که باید در موضوع مهم توجه دارند که هر قدر میزان انگیزش کار

سازمان های بهداشتی درمانی اقدامات مختلفی که هماهنگ با طبیعت کارکرد آنها باشد با ابتکار مدیران و با استفاده از تجربیات مختلفی 

 (.14،13که به دست می آید اعمال گردد)

فیت خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش رضایتمندی مشتریان یکی از استراتژیهای اساسی وزارت بهداشت در حال حاضر ارتقاء کی

در چند سال اخیر بوده است. جهت دستیابی به این استراتژی ضروری است تا از روش ها و ابزارهای مناسبی استفاده شود. یکی از این 

ر بخش های خدماتی مانند بهداشت و درمان نیز مورد توجه قرار گرفته است سری های ابزارها که دارای محبوبیت جهانی است و اخیراً د

(. لذا دانشگاه علوم پزشکی همدان در راستای ارتقاء خدمات به مشتریان و انگیزش کارکنان خود اقدام به استقرار سیستم 15ایزو می باشد)

شکی همدان نمود. در بحث استقرار ایزو به عنوان یک عملکرد فردی و ایزو در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پز

سازمانی وجود سه منبع ضروری است: منبع فیزیکی ، مالی و انسانی. دو عامل فیزیکی و مالی خود به خود باعث اتفاق افتادن این امر مهم 
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د یا بر استقرار آن همت گمارد. دو عامل اساسی عملکرد نمی شوند بلکه زمانی این هدف عملیاتی می گردد که عنصر انسانی وارد عمل شو

(. با توجه به اهمیت استقرار ایزو و ضرورت مشارکت کارکنان 16نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد که عبارتند از توانایی و انگیزش)

دیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان را مورد در آن، بر آن شدیم ابتدا در این تحقیق عوامل انگیزشی کارکنان حوزه معاونت توسعه م

بررسی قرار دهیم تا در صورت امکان با برنامه ریزی صحیح و مدوّن با شناسایی عوامل انگیزشی در جهت تقویت عوامل انگیزشی مثبت و 

 تعدیل یا برطرف نمودن عوامل انگیزشی منفی، راهکارها و اقدامات مناسبی اتخاذ گردد.

 روش ها
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم کارکنان شاغل در جامعه ی آماری شامل تحلیلی  –تحقیق توصیفی این در 

نفر از پرسنل شاغل بصورت رسمی، پیمانی، قراردادی  123می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین و تعداد  پزشکی همدان

و تبدیل وضعیت یافته از حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب 

. گرفت استفاده قرار پرسشنامه مورد مطالعه ادبیات نظری تحقیق و ای و روشهای کتابخانه نیاز اده های موردجمع آوری د به منظورشدند. 

. برای جمع آوری داده های شدبرده  مبانی نظری تحقیق بکار روش کتابخانه ای جهت جمع آوری داده های ثانویه شامل بررسی پیشینه و

پرسشنامه بسته  ابزار غیرمستقیم متغیرها، از و محاسبه اثرات مستقیم فرضیه های تحقیق و وبرای آزمون مدل مفهومی  اولیه مورد نیاز

استنباطی، داده های به دست آمده مورد  آمار توصیفی و روش های آمار تایی لیکرت بهره گرفته شد. با استفاده ازپنج براساس مقیاس 

آنجا  از .شدبرده  ایشی مقطعی برای شناخت ویژگی های جامعه آماری به کاراین تحقیق، روش تحقیق پیم در گرفت. تحلیل قرار تجزیه و

ای الزم برای بررسی معناداری نظرات اعضای نمونه ههمچنین داده  منابع کتابخانه ای جمع آوری شده و که مبانی نظری این تحقیق از

 .طریق پرسشنامه میدانی به دست آمد آزمون فرضیه های تحقیق، از انتخابی و

ابزار  ،درونی ی هماهنگیدر این روش برای محاسبه .کرونباخ استفاده شدگیری پایایی از فرمول آلفای در این تحقیق برای اندازه

 7/0شد که چون بیشتر از 968/0اندازه گیری گردید که مقدار کل آلفا  افزارپایایی آن ها در نرم ،رفتنامه ها...( به کار گیری )پرسشاندازه

انجام پذیرفت. در بخش  16نسخه ی  Spssاستفاده از نرم افزار آماری  فوق باتحقیق کلیه آزمون های  ایایی پرسشنامه، تأیید گردید.بود پ

اسمیرنوف و برای اثبات فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای برای  -برای تشخیص نرمال بودن شاخص ها از آزمون کلموگروفآمار استباطی 

شایان ذکر است که تجزیه و تحلیل و  ارامتری( و آزمون دوجمله ای برای توزیع غیرنرمال )ناپارامتری( استفاده شده است.توزیع نرمال )پ

این  می پذیرد. 16نسخه ی  Spssاستفاده از نرم افزار آماری  انجام گرفته و کلیه آزمون های فوق با % 5رتبه بندی مذکور در سطح خطای 

خش آمار توصیفی که در آن از دستورات موجود در آمار توصیفی مانند فراوانی داده ها و توصیف داده ها و در فصل از پژوهش شامل دو ب

اسمیرنوف و برای اثبات فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه  -بخش آمار استنباطی برای تشخیص نرمال بودن شاخص ها از آزمون کلموگروف

 دوجمله ای برای توزیع غیرنرمال )ناپارامتری( استفاده شده است. ای برای توزیع نرمال )پارامتری( و آزمون

 نتایج

( از % 4/63نفر ) 78سال قرار داشتند. جنسیت  35±47سال بود که اکثر آنها در گروه سنی  22±57میانگین سنی کارکنان 

( %6/10نفر ) 13( ابتدایی، %6/1نفر ) 2 ( خواندن و نوشتن،%8/0نفر ) 1( زن بود. تحصیالت % 9/30نفر ) 38پاسخگویان مرد و جنسیت 

( به این سؤاالت پاسخ نداده %1/8نفر ) 10( دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. همچنین %2/64نفر ) 79( دیپلم و %6/14نفر ) 18سیکل، 

ؤاالت پاسخ نداده اند. ( به این س%4/11نفر ) 14( مجرد و%5/19نفر ) 24( متأهل بودند و%1/69نفر از پاسخگویان ) 85 (.1اند)جدول 

  74/0بوده و انحراف معیار تأثیر مدیریت کیفیت بر انگیزش برابر  86/2میانگین میزان تأثیر مدیریت کیفیت بر انگیزش

نشان دهنده میانگین، انحراف معیار و سایر معیارهای آمار توصیفی برای تأثیر مدیریت کیفیت بر انگیزش کارکنان می  2می باشد. جدول 

 .باشد

 

 بر انگيزش کارکنان (ISO): فراوانی تحصيالت تأثير مدیریت کيفيت 1جدول  

 تحصیالت
فراوانی 

 مطلق
 فراوانی تجمعی نسبی % فراوانی %

 9/0 8/0 1 خواندن و نوشتن

 7/2 6/1 2 ابتدایی

 2/14 6/10 13 سیکل

 1/30 6/14 18 دیپلم
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 0/100 2/64 79 تحصیالت دانشگاهی

  1/8 10 بدون پاسخ

  100 123 جمع

 

 بر انگيزش کارکنان (ISO): آمار توصيفی تأثير مدیریت کيفيت 2جدول 

 معیار
میانگی

 ن
 انحراف معیار

 مد میانه 

تأثیر مدیریت کیفیت بر 

 انگیزش کارکنان
86/2 74 . / 8/2 04/3 

 

بوده و انحراف معیار تأثیر سیستم مدیریت کیفیت  98/2میانگین میزان تأثیر سیستم مدیریت کیفیت بر دستیابی به هدف کارکنان 

بوده و  79/2 مطرح شدن کارکنان بر یفیتک یریتمد یستمتأثیر س یزانممی باشد. میانگین  83/0بر دستیابی به هدف کارکنان برابر 

 یریتمد یستمتأثیر س یزانممی باشد. میانگین  83/0برابر  مطرح شدن کارکنان بر یفیتک یریتمد یستمس تأثیر یزانمانحراف معیار 

 یزانممی باشد. میانگین  74/0بخش کار یتماه بر یفیتک یریتمد یستمتأثیر س یزانمبوده و انحراف معیار  86/2اهیت کار م بر یفیتک

 یریبرمسؤولیت پذ یفیتک یریتمد یستمتأثیر سبوده و انحراف معیار  93/2 کارکنان یریمسؤولیت پذ بر یفیتک یریتمد یستمتأثیر س

تأثیر  یزانم 81/0بوده و انحراف معیار  71/2کارکنان یشرفتپ بر یفیتک یریتمد یستمتأثیر س یزانممی باشد. میانگین  87/0برابرکارکنان 

بوده و انحراف  91/2 رشد کارکنان بر یفیتک یریتمد یستمتأثیر س زانیممی باشد. میانگین  کارکنان یشرفتپ بر یفیتک یریتمد یستمس

 می باشد. 86/0برابر رشد کارکنان بر یفیتک یریتمد یستمتأثیر س یزانممعیار 

 بحث

بیشتر مردم از روی اشتباه انگیزه را به عنوان خصوصیتی فردی می پندارند. یعنی بعضی دارای انگیزه بوده و برخی دیگر فاقد آن 

می باشند. در عمل بعضی از مدیران، کارمندانی را که فاقد انگیزه هستند، تنبل می دانند. فردی با داشتن چنین خصوصیت به نظر می رسد 

ست و یا فاقد انگیزه می باشد. از مفهوم انگیزه چنین استنباط می کنیم که چنین برداشتی نادرست است و انگیزه حاصل که همواره تنبل ا

نه به شخص، بلکه به موقعیت بستگی  "عمل متقابل فرد و موقعیت است. بطور حتم افراد دارای نیروی محرکه متفاوتی هستند و این لزوما

هوم انگیزه را تجزیه و تحلیل می کنیم، به خاطر می سپاریم که سطح انگیزه هم در بین افراد و هم در وجود دارد. بنابراین، هنگامی که مف

(. ارتقای انگیزش کارکنان و رضایت شغلی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. 17،18،22خود فرد در موقعیت های مختلف متفاوت است)

(. مطالعات 19رود)ین زمینه و عامل انجام کار در سازمانها و در نهایت بهره وری به شمار میانگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهمتر

بسیاری در زمینه ی مدیریت کیفیت، انگیزش کارکنان و رضایت شغلی آنان صورت گرفته است که هر کدام نتایج مختلفی را دربرداشته 

رگ )عوامل درونی( استفاده گردید که هیچ کدام از مؤلفه ها تأثیرگذار نبودند که (. در این مطالعه از عوامل انگیزاننده هرزب11،12،14است)

قره خانی و همکاران تحقیقی را با هدف بررسی انگیزش شغلی این یافته با نتایج مطالعات قره داغی، مالحسینی و نایلی همخوانی نداشت. 

نتایج این تحقیق با قسمت اول نظریه هرزبرگ  شکل میدانی انجام دادند.دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ به روش توصیفی و به 

مبنی بر تاثیر عوامل انگیزشی در انگیزش شغلی همسو، ولی با قسمت دوم مبنی بر عدم تاثیر عوامل بهداشتی در انگیزش شغلی مغایرت 

وامع مختلف که در تعیین عوامل انگیزشی نقش دارند، دارد. شاید دلیل این مساله اختالفات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موجود بین ج

مطالعه ای را با هدف بررسی عوامل انگیزشی )نیازهای فیزیولوژیکی، وابستگی و تعلق و نیازهای رشد( مالحسینی و همکاران  .(11)باشد

نان نشان داد که بین عوامل انگیزشی از یافته های آ کارکنان و سرپرستان شرکت ملی نفت ایران و رابطه آن با رضایت شغلی انجام دادند.

مهمترین نیاز کارکنان رشد بوده و  ،دیدگاه کارکنان و سرپرستان تفاوت معنی دار وجود دارد و بر عکس آنچه سرپرستان می پنداشتند

محمودی و همکاران نیز  .(12)مربوط بود ءبیشترین رضایت شغلی به نوع کار و همکاران و کمترین رضایت شغلی به حقوق و دستمزد و ارتقا

نتایج نشان داد که در بین عوامل درونی . در پژوهش خود به بررسی عوامل انگیزش شغلی پرستاران بخش های ویژه استان سمنان پرداختند

و نظارت  ولیت کم اهمیت ترین عامل از نظر گروه مورد بررسی بود. در بین عوامل بیرونی سرپرستیؤماهیت کار با اهمیت ترین عامل و مس

با اهمیت ترین عامل و حقوق و دستمزد کم اهمیت ترین عامل بود. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که عوامل درونی اهمیت بیشتری در 

 .(14)ایجاد انگیزش شغلی گروه مورد بررسی نسبت به عوامل بیرونی دارد
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نگیزه کاهش یافته است. آنها ترجیح می دهند به ارزش از نظر دانشمندان علوم رفتاری اهمیت پول بطور مداوم به عنوان یک ا

کارهای چالش برانگیز، اهداف بلند مدت، مشارکت در تصمیم گیری، بازخورد، گروه های کاری منسجم و عوامل غیرمادی دیگر اشاره کنند 

وستد واضح است. برای اکثریت قریب  (. ارزش پول به عنوان وسیله ای برای داد19که به عنوان محرکی برای مشارکت کارکنان عمل کنند)

 (.20ضروری است) "به اتفاق نیروی انسانی جهت تأمین نیازهای اساسی و ایمنی، پرداخت منظم مقرری کامال

عدم توجه به ارضاء نیازهای نیروی انسانی باعث بروز رفتارهای سوء مانند ناکامی، القیدی، پرخاشگری و کاهش شدید بازدهی در 

(. عدم همسوئی در نگرش مدیران و کارکنان در مورد نیازها و انگیزه های کارکنان از عوامل مهم بروز مشکالت نیروی 21آنها می گردد)

(. از 24(. مدیران می توانند از پاداش های غیر نقدی شامل اعطای بن های اجناس یا سایر موارد استفاده کنند)23انسانی در سازمانها است)

تنبیهات مادی نیز ممکن است شامل کسری حقوق روزانه باشد که در چارچوب طرح سیستم پاداش به اجراء  سوی دیگر اعمال جریمه و

های این تحقیق بیانگر آن است که استقرار سیستم مدیریت کیفیت (. از آنجایی که نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده25گذارده می شود)

کارکنان تأثیرگذار باشد، چنین به نظر می رسد که استقرار سیستم مدیریت کیفیت روی هیچ  در این سازمان نتوانسته است بر روی انگیزش

کدام یک از مؤلفه های انگیزش کارکنان تأثیرگذار نبوده است. این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان حوزه معاونت توسعه 

 . دیران و کارکنان پرداخته و نگرش آنان را بررسی کرده استمدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه م

 بحث ونتيجه گيري:
یافته های مطالعه حاضر نشان داد استقرار سیستم مدیریت کیفیت در این سازمان نتوانسته است بر روی انگیزش کارکنان تأثیرگذار باشد. 

همچنین استقرار سیستم مدیریت کیفیت روی هیچ کدام یک از مؤلفه های انگیزش کارکنان تأثیرگذار نبوده است. با بررسی نظرات 

عواملی به چشم می خورد که احتمال می رود این عوامل منجر به این شده است که استقرار سیستم مدیریت کیفیت  کارمندان این سازمان

روی انگیزش کارکنان تأثیرگذار نباشد. بنابراین بایستی در اجرای صحیح سیستم مدیریت کیفیت در این سازمان بطور مداوم مورد نظارت و 

 تا نقاط ضعف برطرف شود.  پیگیری مسؤوالن و مدیران قرار گیرد
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