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  بررسي رابطه فرهنگ سازماني با استقرار مديريت كيفيت 

  فراگير در مدارس استان سمنان

  1نادر سليماني

  2مجيد محمدي

  چكيده

هدف بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با اجراي مديريت  با، پژوهش حاضر

 جامعه. انجام شد 1386-87كيفيت فراگير در مدارس استان سمنان در سال تحصيلي

با تعداد  استان سمنان متوسطهراهنمايي و ، مدارس ابتداييمعلمان كليه  پژوهش يآمار

نفر برآورد گرديد و به  361حجم نمونه مطابق با جدول مورگان . است نفر بوده 5629

از  ها براي گردآوري داده. اي انتخاب شدند اي و تصادفي طبقه گيري خوشه شيوه نمونه

و مديريت كيفيت فراگير موسسه فدرال ) 1996( بينزدو پرسشنامه فرهنگ سازماني را

ها با استفاده از ضريب آلفاي  ضرايب پايايي پرسشنامه. استفاده شد) 1990( كيفيت

و براي پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير % 80كرونباخ براي پرسشنامه فرهنگ سازماني 

همبستگي ضريب نظير آماري هاي  با استفاده از روشها  داده. دست آمده ب%  95

نشان داد  نتايج. تجزيه و تحليل شدند، چند متغيري و تحليل واريانس رگرسيون، پيرسون

مديريت كيفيت فراگير در مدارس استان  استقرارفرهنگ سازماني با هاي  تمامي مولفه كه

چنين تركيب مؤلفه هاي فرهنگ  هم. نشان دادند رابطه معنادار >000/0pسمنان در سطح 

ان متغيرهاي پيشايند با استقرار مديريت كيفيت فراگير همبستگي چندگانه سازماني به عنو

جنسيت و محل مدرسه در ، از ديگر نتايج تحقيق آنكه متغيرهاي مقطع تحصيلي. داشتند

  . رابطه بين فرهنگ سازماني مدارس و استقرار مديريت كيفيت مدارس تأثيرگذار نيستند
 

                                        
1
  drnasoleimani@yahoo.com استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار 

2
  ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار دانش آموخته كارشناسي 

  تربيتي پژوهشنامه
  ي واحد بجنورددانشگاه آزاد اسالم

 88 زمستان – بيست و يكمشماره 
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   ها واژه  كليد

  . كيفيت فراگيرمديريت ، فرهنگ سازماني

  

  مقدمه

ميالدي دو موضوع مهم در مباحث مديريت سازماني  70هاي دهه  از سال

مطرح شده است دو موضوعي كه در ارتباط با يكديگر بوده و توجه به يكي با 

موضوع اول كيفيت كه به عنوان . صرف نظر از ديگري تقريباً غيرممكن است

رقابت مطرح و نقش تعيين كننده آن در  ترين معيار براي سازمان ها در بازار مهم

ازطرف ، حفظ موقعيت رقابتي و توان ادامه حيات سازمان ها كامالً مشخص است

هاي  اي واقعي و نيرومند به كليه جنبه فرهنگ سازماني كه به عنوان پديده، ديگر

ها  سازمان نفوذ كرده و نقش اساسي در تحقق اهداف و اجراي استراتژي سازمان

، اكبري(جايگاه ويژه اي را درادبيات مديريت به خود اختصاص داده است دارد و 

1381( . 

دانش مديريت به كار گرفته شده در  ها در گرو امروزه موفقيت سازمان

هاي هزاره سوم الزاماً بايد دو ويژگي كيفيت و  دانشي كه در سازمان. هاست آن

هاي موفق  علل موفقيت شركتتحقيقات انجام شده در رابطه با . تحول را دارا باشد

يك موضوع محوري بوده و ، جهان حاكي است كه كيفيت در اين سازمان ها

فرهنگ حاكم بر . آن طراحي شده است تمامي فعاليتهاي سازمان در جهت نيل به

باشد به بيان ديگر  پشتيبان موثري براي تحقق اهداف كيفي مي نيزها  اين سازمان

ها بر اساس باورها و اعتقادات عميق به  ن سازمانالگوي فرهنگ سازماني در اي

ضرورت تالش و مشاركت همگاني براي بهبود مستمر كيفيت و جلب رضايت 

لذا كيفيت نه به عنوان يك هدف كوتاه مدت بلكه به . مشتري تنظيم شده است

، اكبري( هاي سازماني سرايت كرده است عنوان يك فرهنگ به تمامي فعاليت

1381( .  
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ي متنوع  ها نامه هاي جديد و صدور بخش ر ايران نيز از اتخاذ روشكشو در

اما ، مثبت مديران بلند پايه نظام به مديريت كيفيت فراگير پي برد گاهتوان به ديد مي

؟ در كدام است ها اجراي مديريت كيفيت فراگير در سازمان ها در راه دليل ناكامي

شده  تحقيقاتي انجام، عدم كيفيت گراييجويي براي اين ناكامي و يافتن داليل  چاره

در  1مصدق راد دانشجوي دانشگاه رويال هالووي لندناست به عنوان مثال 

هاي دانشگاه اصفهان انجام داده است در مورد  تحقيقي كه بر روي بيمارستان

بطور موفق تحقق  كيفيت فراگير نويسد اگر بخواهيم مديريت نتايج تحقيق خود مي

، اين عوامل شامل حمايت و تعهد مديران. ضروري هستند، ل حياتييابد چندين عام

افزايش درك كارمندان ، اهداف درازمدت، سازماندهي كيفي، رهبري كارآمد و قوي

مشاركت اختياري  اختيار دهي به كارمندان و، از معيارها و اهداف كيفي سازمان

  . ) 32ص، 2007، مصدق راد( باشند آنان مي

ي كه در همين زمينه در مورد در تحقيق 2ليو  كانيس چنگ و انيتا 

محققان مختلف تاكيد : نويسند اند مي نگ كنگ انجام دادههاي ساختماني در ه شركت

، به نظر آنان. گذارد اند كه فرهنگ روي كارآيي مديريت كيفيت فراگير تاثير مي كرده

TQMبيان  ناتواني در
و  4نگيو. به علت عدم انطباق با فرهنگ سازماني است 3

بررسي سازگاري و اجراي مديريت كيفيت « پژوهشي با عنوان) 2008( 5فنگ

آنها . اند انجام داده بر روي پيمانكاران در كشور تايوان »فراگير با فرهنگ سازماني

هاي رقابتي براي  نويسند چارچوب ارزش هاي تحقيق خود مي در مورد يافته

ل مديريت كيفيت فراگير در ميان ارزيابي فرهنگ سازماني استفاده شد و هشت عام

. هاي تحقيق معين شد پيمانكاران برآورد شد چهار نوع فرهنگ سازماني از يافته

                                        
1
. Royal Holloway University of London    
2
. Canis WM Cheng & Anita MM Liu 
3
. Total Quality Management 
4
. Koh Tas Yong 
5
. Low Sui pheng 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

 

 88 زمستان  - 21شماره   - سال ششم

 .. .سازماني با استقرار مديريت بررسي رابطه فرهنگ 

  
76 

 4و جامعيت ضعيف 3مراتبي سلسله، 2اي قبيله، 1ها شامل فرهنگ با جامعيت قوي اين

هايي كه داراي فرهنگ با جامعيت قوي هستند عوامل مديريت  شركت. باشند مي

برنامه ريزي استراتژيك و مشتري مداري را خوب ، مايت و رهبريكيفيت شامل ح

هاي مديريت  شركت هايي كه داراي فرهنگ قبيله اي هستند مولفه. كنند اجرا مي

با فرهنگ سلسله  هاي كه شركت كنند در حالي كيفيت فراگير را خوب اجرا مي

  . نندمراتبي و جامعيت ضعيف تقريباً تمام مولفه ها را ضعيف اجرا مي ك

مديريت كيفيت  «رساله دكتراي خود با عنوان  در) 2002(  5جاكو كيوجاال

مديريت » يك مدل نظري و تصويري تجربي - فراگير به مثابه پديده اي فرهنگي

كيفيت فراگير را به عنوان يك پديده فرهنگي مورد مطالعه قرار داده و با انتخاب 

اين تحقيق بر عميق ترين سطح : مدل شاين در مورد فرهنگ سازماني مي نويسد

به طور  :نويسد وي در ادامه مي. هاي ابتدايي است تا كيد مي كند كه تحليل فرض

هاي بين  گوناگوني در موفقيت اجراي مديريت كيفيت فراگير بر اساس تفاوت، عملي

هاي مديريت كيفيت  برنامه. فرهنگ سازماني موجود و فرهنگ كيفي مطلوب است

ها و  موفق خواهند بود كه فرهنگ سازماني متداول با ارزش فراگير در صورتي

توسط اصول مديريت كيفيت فراگير ارائه شده است منطبق  كه هاي اوليه فرض

  . باشد

تحقيقي مشابه را بر روي شركتهاي ساختماني در ) 2007( 7و ليو 6چنگ

سه دانش و فراگيري ، سازماندهي: نويسند آنها مي. هنگ كنك انجام داده اند

اين سه مشخصه . دهند است كه يك مثلث را تشكيل مي TQMمشخصه اساسي 

                                        
1
. Strong comprhensive 
2
. Clan - driven 
3
. Hierachy driven 
4
 Week comprehensive 
5
. Jakko Kujala 
6
. Canis WM cheng 
7
. Anita MM Lia 
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داراي اهميت برابر و مستقل از هم هستند و هر سه براي رسيدن به بهبودي 

چنگ و ليو با استفاده از . طوالني مدت و موفق در سازمان الزم هستند، مستمر

هشت مولفه براي در زمينه فرهنگ سازماني و در نظر گرفتن تحقيقات هافستد 

مديريت كيفيت فراگير نتيجه گيري مي كنند كه در شركت هايي كه فرهنگ سلسله 

در . تحقق مديريت كيفيت فراگير در پائين ترين سطح قرار دارد، مراتبي حاكم است

حالي كه در شركتهاي با فرهنگ باشگاهي تحقق مديريت كيفيت در سطح باال قرار 

  . دارد

فرهنگ ، تاثير بعدهاي رهبري« هشي با عنوانپژو) 2007( 1يوان لو

را در يك شركت توليدي » كيفيت فراگير بر عملكرد سازماني مديريت، سازماني

در : نويسد وي در مورد يافته هايش مي. شكر در تايوان به انجام رسانيده است

عملكرد سازمان را از طريق مسير فرهنگ ، دهند كه رهبري نتايج نشان مي، نهايت

فرهنگ ، همچنين. دهد اني و مديريت كيفيت فراگير تحت تاثير قرار ميسازم

سازماني نيز عملكردهاي سازمان را از طريق مديريت كيفيت فراگير تحت تاثير 

اما مديريت كيفيت فراگير عملكردهاي سازمان را مستقيماً تحت تاثير . دهد قرار مي

ن قدرت در عملكردهاي سازمان لذا مديريت كيفيت فراگير با نفوذتري. دهد قرار مي

  . در ميان متغيرهاست

، مديريت كيفيت فراگير با عنوان) 2005( 2تحقيقي ديگر توسط جابنون

. انجام پذيرفته است فرهنگ و عملكرد در شركتهاي توليدي امارات متحده عربي

ها را بررسي و سطح اجراي  آنها نيز بر طبق تحقيقات هافستد فرهنگ شركت

آنها در بيان نتايج تحقيق . اند ها سنجيده ت فراگير را در اين شركتمديريت كيفي

رابطه معكوس دارد و مرد  TQMمولفه فاصله قدرت با اجراي  : نويسند مي

                                        
1
. Iuan Tuan Lu  
2
. Jabnoun , naceur 
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هاي با ريسك پذيري باال در  نداشته و شركت TQMداري با  ساالري رابطه معني

  . اند موفق تر عمل كرده TQMاجراي 

ارتباط بين فرهنگ « يز در پژوهشي با عنوان ن) 1999( 1و هاوسر اسكات

توان به فرهنگ  مي، به اين نتيجه دست يافتند كه» فراگير سازماني و مديريت كيفيت

هاي مشترك يا عقايد يكسان بين افراد يك سازمان  سازماني به عنوان ارزش

  . گذارد اثر مي TQMفرهنگ سازماني روي نظر مردم نسبت به ، نگريست

حدود اجراي «در دانشگاه اينديا در پژوهش خود با عنوان  )2007( 2كلي

تأثير فرهنگ با استفاده از عناصر » بهترين عمل در مؤسسات صنعتي اروپا

بدين نتيجه رسيده است كه بين متغيرهاي فاصله از ، فرهنگ ملي از ديدگاه هافتسد

ت گرايي و پياده با كيفي) تيم گرايي(توجه به تيم ، )فردگرايي(توجه به افراد ، قدرت

  . رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ISO9000سازي 

مديريت كيفيت ، فرهنگ سازماني« پژوهشي با عنوان ) 1999(3و گور ادوارد

اند در بيان چكيده  به انجام رسانده«  يك مقايسه تجربي: فراگير مهندسي مجدد

ش كردن پژوهش آمده است اين پژوهش فرهنگ سازماني را به وسيله آزماي

ارتباط بين مديريت كيفيت فراگير و فرهنگ سازماني بويژه با تاكيد بر سه اصل 

 مشاركت كاركنان و بهبود، كيفيت مربوط است يعني مشتري مداري كه به رشد

يك جايگزين مديريت استفاده  مهندسي مجدد به عنوان. كند بررسي مي، مستمر

ان دامنه اي را به دست داد كه سازم 123نتايج اطالعات بدست آمده از . شود مي

در آن يك ارتباط قوي بين اصول فرهنگي وحضور مديريت كيفيت فراگير و جود 

  . دارد

                                        
1
. Scott & Hauser  
2
 Kelly 
3
. Edward W & Gore Jr 
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در پژوهش خود با عنوان ) 2006( 4و شارپ 3بامبر، 2كستكا، 1بالزاراوا

گذارد؟ به اين  تأثير مي ISO1400هاي  چگونه فرهنگ سازماني بر تحقق هدف«

، هار بعد فرهنگ سازماني كه عبارتند از توجه به فردنتيجه رسيده است كه چ

 ISO1400توجه به ساختار و توجه به محيط بر استقرار ، توجه به فرايند

  . تأثيرگذار است

: يك فرهنگ سازماني جديد ايجاد« باعنوان  مقاله اي )2003(6و رينولد  5كيم

منتشر  ور فنالندرا در كش«  حلي براي مديريت كيفيت فراگير در بخش دولتي راه

كه در مورد نياز به مديريت كيفيت فراگير و  خود آورده اند مقالهآنها در. اند نموده

تحليل آماري بسيار نوشته شده است و بر  كارهاي آن همچون سنجش كمي و راه

كه  كنند آنها اضافه مي، كار گروهي و مشاركت كاركنان تاكيد بسيار شده است

 TQMتواند در فرايند تحقق  ي مورد نياز است كه ميتغييراتي در فرهنگ سازمان

توان به فرهنگ  از آن جهت كه مي، معتقدند) 1999(موثر باش دالنا و هاوسر 

سازماني به عنوان ارزش هاي مشترك يا عقايد يكسان بين افراد يك سازمان 

چنگ و (گذارد  اثر مي TQM فرهنگ سازماني روي نظر مردم نسبت به، نگريست

به طور كلي مي توان گفت كه مديريت كيفيت فراگير يك روش . )2ص، 2007، ليو

ها و  قابليت، وري گروهي انجام دادن كار است كه براي بهبود مداوم كيفيت و بهره

  . )1385، بند عالقه(دهد  استعدادهاي مديريت و نيروي كار را مورد استفاده قرار مي

                                        
1
 Balzarova 
2
 Castka 
3
 Bamber 
4
 Sharp 
5
. Pan S Kim 
6
. Keith Reynolds 
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اعتنا ، 1مايت مديريت عاليح(مديريت كيفيت فراگير شامل هشت بعد اساسي 

، 4شناسايي و آموزش كاركنان، 3برنامه ريزي استراتژيك، 2و توجه به مشتري

 7تضمين كيفيت، 6اندازه گيري و تحليل كيفيت، 5توانمندسازي كاركنان و كار تيمي

ها براستي خواهان بهبود  اگر سازمان. است) 8و پيامدهاي بهبود كيفيت 7كيفيت

. ت عامل را به طور مؤثر مورد توجه قرار دهندكيفيت هستند بايستس اين هش

  )1385، مقيمي(

ها پيش  هاي تازه و پرمعنايي براي سازمان مديريت كيفيت فراگير ضرورت

هاي  ها كدامند؟ مطابق با نظريه ولي اين ضرورت) 1385، عالقه بند(. آورد مي

ن شود ولي اي ها تلقي مي موجود فرهنگ سازماني پويا يكي از اين ضرورت

اين پژوهش بر آن است تا رابطه فرهنگ . موضوع مستلزم تحقيق بيشتر است

در . سازماني مدارس را با استقرار مديريت كيفيت فراگير مورد بررسي قرار دهد

. مد نظر قرار گرفته است) 1996(رهنگ سازماني از ديدگاه رابينزاين پژوهش ف

عضاء نسبت به يك سيستمي از استنباط مشترك است كه ا، فرهنگ سازماني

. »شود سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي

  . )1059ص، ترجمه پارساييان و اعرابي، رابينز(

داراي هفت مولفه است كه ، )1996(ديدگاه رابينز مطابق بافرهنگ سازماني 

توجه به ، توجه به نتيجه، توجه به جزئيات، پذيريخطر و آوري نو :عبارتند از

هاي فرهنگ  مولفه رابينز. طلبي و پايداري جاه، توجه به تيم، اعضاي سازمان

                                        
1
 Protection and leader ship 
2
 Customer centralization 
3
 Strategy programming 
4
 Personnel's learning 
5
 Team work 
6
 Quality analysis 
7
 Quality security 
8
 Result quality 
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ميزاني كه ؛ خطرپذيري نوآوري و :را به شرح زير تعريف كرده استسازماني 

ميزاني كه ؛ توجه به جزييات. شوند آوري و خطر پذيري مي كاركنان تشويق به نو

. شند وكارها را تجزيه وتحليل نماينددقيق با، كاركنان بايد به جزئيات بپردازند

و نه به ( كند ميزاني كه مديريت به نتيجه ها و دستاوردها توجه مي ؛توجه به نتيجه

؛ توجه به اعضاي سازمان. )هاي اجرايي كه به اين نتيجه ها انجاميده است شيوه

به  )به هنگام تصميم گيري و مشاركت دادن افراد( ميزان توجهي كه مديريت

ها حول  ميزاني كه كارها و فعاليت ؛توجه به تيم. دهد سازمان نشان مياعضاي 

ميزان يا  جويي؛ تهورطلبي و ستيزه. متمركز شده است )و نه افراد( محور تيم

و نه اين كه ( درجه اي كه افراد و اعضاي سازمان بلند پرواز و جاه طلب هستند

اي كه سازمان  ميزان يا درجه؛ پايداريثبات و . )همواره سر به زير و تسليم باشند

با توجه به آنچه كه گفته شد سوال پژوهش . كند بر حفظ وضع موجود تاكيد مي

حاضر اين است كه آيا فرهنگ سازماني مدارس با استقرار مديريت كيفيت فراگير 

  . اند براساس اين سوال فرضيه هاي ذيل تدوين گشته. آنها رابطه معنادار دارد در

سيستم مديريت  استقرارمدارس با  فرهنگ سازماني مولفه هايهر يك از  بين-1

  . فراگيررابطه معنادار وجود دارد كيفيت

، »توجه به نتيجه«، »توجه به جزئيات«، »پذيري خطر نوآوري و«هاي  لفهؤم-2

و ، »تهورطلبي و ستيزه جويي«، »توجه به تيم«، »توجه به اعضاي سازمان«

تم مديريت كيفيت فراگير در مدارس هبستگي با اجراي سيس »پايداريثبات و «

  . چند گانه دارند

جنسيت  دوعامل فرهنگ سازماني و، در استقرار مديريت كيفيت فراگير-3

محل مدرسه با  فرهنگ سازماني و/مقطع تحصيلي فرهنگ سازماني و/مدرسه

  .يكديگر تعامل دارند
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  روش

ها  وري دادهاين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش گردآ

  . توصيفي از نوع همبستگي است

جامعه آماري پژوهش را كليه معلمان شاغل به تدريس در سال : ها آزمودني

راهنمايي و متوسطه در استان سمنان به ، در مدارس ابتدايي 1386-87تحصيلي 

نفر  361حجم نمونه مطابق با جدول مورگان . اند نفر تشكيل داده 5629تعداد 

اي استفاده  گيري تصادفي طبقه براي انتخاب نمونه از شيوه نمونه. دبرآورد گردي

  . شده است

 - الف: پرسشنامه استفاده شده است 2براي گردآوري داده ها از : ابزار

كه بر ) 1996(اين پرسشنامه حاصل تالش رابينز : پرسشنامه فرهنگ سازماني

سؤال  31ه داراي پرسشنام. مبناي هفت مؤلفه فرهنگ سازماني تنظيم شده است

. است) كم و خيلي كم، متوسط، زياد، خيلي زياد(اي ليكرت  در طيف پنج درجه

اين . پرسشنامه مذكور در تحقيقات قبلي مورد استفاده محققان قرار گرفته است

. پرسشنامه مبناي نظري مناسب دارد و از روايي محتوايي الزم برخوردار است

به (نفر از معلمان  30طالعه مقدماتي بر روي براي تعيين پايايي پرسشنامه يك م

اجرا گرديد و بعد از آن با كمك ضريب آلفاي كرونباخ ) غير از نمونه اصلي

 . محاسبه گرديد) 1(ضرائب پايايي خرده مقياس هاي پرسشنامه به شرح جدول 
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  ضرائب پايايي پرسشنامه فرهنگ سازماني در پژوهش حاضر و تحقيق قبلي): 1(جدول

  س هامقيا

  ضريب پايايي

  تحقيق نوري  تحقيق حاضر

  ضريب  تعداد  )1386( 

 74/0 71/0 30  نوآوي و خطر پذيري

 75/0 74/0 30  توجه به جزئيات

 74/0 74/0  30  نتيجه توجه به 

 73/0 79/0 30  توجه به اعضاي سازمان

 74/0 71/0 30  تيمتوجه به 

 75/0 75/0 30  تهورطلبي و ستيزه جويي

 74/0 71/0 30  وثبات ريپايدا

 82/0 80/0 30  شاخص كلي فرهنگ سازماني

هاي فرهنگ  دهد كه كليه ضرائب پايايي خرده مقياس نشان مي) 1(جدول 

باشد و با نتايج پژوهش قبلي هماهنگي  سازماني در تحقيق حاضر كامالً مطلوب مي

  . دارد

نامه توسط فرم مقدماتي اين پرسش: پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير - ب

مؤسسه فدرال كيفيت آمريكا بر مبناي هشت مؤلفه مديريت كيفيت فراگير تنظيم 

محقق بر اساس فرم مقدماتي به بازنويسي سؤاالت و تغيير طيف نمره . شده است

اي ليكرت  سؤالي با مقياس پنج درجه 24گذاري اقدام نموده و نهايتاً يك پرسشنامه 

چون . تنظيم نمود) مخالفم و كامالً مخالفم، ديتا حدو، موافقم، كامالً موافقم(

دارد و به تأئيد ) نظريه مديريت كيفيت فراگير(پرسشنامه از مبناي نظري مناسب 

براي تعيين . باشد متخصصان ذيربط رسيده از روايي محتوايي الزم برخوردار مي

جرا ا) به غير از نمونه اصلي(نفر معلم  30پايايي يك مطالعه مقدماتي بر روي 

محاسبه شده ) 2(گرديده است و ضرايب آلفاي كرانباخ پرسشنامه به شرح جدول 

  . است
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  ضرائب پايايي خرده مقياس هاي پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير): 2(جدول 

  تعداد  خرده مقياس
ضريب 

  كرانباخ

 94/0 30  حمايت و رهبري مديريت عالي

 95/0 30  برنامه ريزي استراتژيك

 94/0  30  مشتري تمركز بر روي

 94/0 30  شناسايي و آموزش كاركنان

 94/0 30  توانمند سازي كاركنان و كار تيمي

 94/0 30  اندازه گيري و تجزيه و تحليل كيفيت

 94/0 30  تضمين كيفيت

 94/0 30  پيامدهاي بهبود كيفيت و بهره وري

 94/0 30  شاخص كلي مديريت كيفيت

  

هاي مديريت  ضرائب پايايي خرده مقياسدهد كه كليه  نشان مي) 2(جدول 

  . كيفيت فراگير كامالً مناسب است

داده هاي گردآوري شده با استفاده از  :شيوه تجزيه و تحليل داده ها

رگرسيون ، ضريب همبستگي پيرسون، انحراف معيار، هاي آماري ميانگين شاخص

  . دان چند متغيره و تجزيه و تحليل دو طرفه مورد تحليل قرار گرفته
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  يافته ها

 هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي فرهنگ سازماني و يافته 4و3در جدول 

  . اند مديريت كيفيت فراگير خالصه شده

  

  حداقل و حداكثر نمره متغير ، انحراف معيار، ميانگين -3جدول 

  نفرهنگ سازماني و ابعاد آ

  ميانگين  متغيرهاي پژوهش
  انحراف 

  معيار

  حداقل 

  نمره

  حداكثر 

  رهنم

  تعداد 

 ماده

  تعداد 

  آزمودني

 357 6 5 1 83. 0 39. 3  نوآوي و خطر پذيري

 357 4 5 1 69. 0 54. 3  توجه به جزئيات

 357 3 33. 4 1 66. 0  28. 2  نتيجه گرايي

 357 4 5 50. 1 71. 0 50. 3  توجه به اعضاي سازمان

 357 6 5 50. 1 72. 0 50. 3  تيم گرايي

 357 6 67. 4 2 52. 0 37. 3  و ستيزه جويي جاه طلبي

 357 2 5 50. 1 74. 0 64. 3  وثبات پايداري

 357 31 5 30. 2 46. 0 31. 3  شاخص كلي فرهنگ سازماني

  

دامنه نمرات فرهنگ سازماني ، مشاهده مي شود 3همان طور كه در جدول 

. ستا )46. 0(انحراف استاندارد فرهنگ سازماني برابر ، قرار دارد) 5(و)30. 2(بين 

 باالترين ميانگين. محاسبه شده است )31. 3(برابر  نمره فرهنگ سازمانيميانگين 

مربوط  )28. 2(لفه پايداري وپايين ترين ميانگين برابرؤمربوط به م) 64. 3(برابر با 

  . باشد به مولفه نتيجه گرايي مي
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  حداقل و حداكثر نمره متغير مديريت ، انحراف معيار، ميانگين - 4جدول 

  آنيفيت فراگير و ابعاد ك

  ميانگين  متغيرهاي پژوهش
  انحراف 

  معيار

  حداقل 

  نمره

  حداكثر 

  نمره

  تعداد 

 ماده

  تعداد 

  آزمودني

 357 3 5 33. 1 69. 0 68. 3  حمايت و رهبري مديريت عالي

 357 3 5 33. 1 64. 0 52. 3  برنامه ريزي استراتژيك

 357 3 5 67. 1 66. 0  52. 3  تمركز بر روي مشتري

 357 3 5 67. 1 66. 0 45. 3  شناسايي و آموزش كاركنان

 357 3 5 33. 1 69. 0 54. 3  توانمند سازي كاركنان و كار تيمي

 357 3 5 67. 1 65. 0 65. 3  اندازه گيري و تجزيه و تحليل كيفيت

 357 3 5 1 67. 0 46. 3  تضمين كيفيت

 357 3 5 67. 1 69. 0 65. 3  پيامدهاي بهبود كيفيت و بهره وري

 357 24 5 83. 1 56. 0 56. 3  شاخص كلي مديريت كيفيت

شود دامنه نمرات مديريت كيفيت  مشاهده مي 4همان طور كه در جدول 

 انحراف استاندارد مديريت كيفيت فراگير برابر، قرار دارد) 5( و )83. 1(فراگير بين 

 )56. 3(برابر ه تحقيق در كل نمر نمره مديريت كيفيت فراگيرميانگين . است) 56. 0(

لفه حمايت و ؤمربوط به م) 68. 3(برابر با  باالترين ميانگين. محاسبه شده است

لفه شناسايي ؤمربوط به م) 45. 3(ترين ميانگين برابر  رهبري مديريت عالي و پايين

  . باشد و آموزش كاركنان مي

ي فرهنگ ها مولفه(فرضيه يك پژوهش مربوط به رابطه متغيرهاي پيشايند 

كه هفت مورد آنها با مديريت كيفيت  با مديريت كيفيت فراگير هستند) سازماني

) 5(در جدول . فراگير رابطه مثبت دارند و يك مورد رابطه منفي نشان داده است

با مديريت ) متغيرهاي پيشايند(هاي فرهنگ سازماني  همبستگي متغيرهاي مؤلفه

  . كيفيت فراگير آورده شده اند
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  مؤلفه هاي (ضرائب همبستگي ساده بين متغيرهاي پيشايند ): 5(جدول 

  و مديريت كيفيت فراگير) فرهنگ سازماني

 N r p  متغيرهاي پژوهش

 000/0 716/0  357  ي و خطر پذيريرنوآو

 000/0 623/0 357  توجه به جزئيات

 000/0 -442/0  357  نتيجه توجه به 

 000/0 732/0 357  توجه به اعضاي سازمان

 000/0 657/0 357  وجه به تيم ت

 000/0 656/0 357  تهور طلبي و ستيزه جويي

 000/0 689/0 357  پايداريثبات و 

 000/0 795/0 357  شاخص كلي فرهنگ سازماني

هاي فرهنگ  مؤلفه(دهد كه بين متغيرهي پيشايند  نشان مي) 5(جدول 

. عنادار وجود داردرابطه م P >000/0و مديريت كيفيت فراگير در سطح ) سازماني

منفي حاصل ) نتيجه گرايي(اين رابطه براي هفت مورد مثبت و براي يك متغير 

بيشترين و كمترين مقدار همبستگي با متغير مديريت كيفيت فراگير را . شده است

) r=  -442/0(و نتيجه گرايي ) r=  732/0(» توجه به اعضاي سازمان«به ترتيب 

اي متغير اصلي فرهنگ سازماني با مديريت كيفيت ضريب همبستگي بر. اند داشته

  . حاصل شده است كه از تمام مقادير جدول بيشتر است r=  795/0فراگير 

) مؤلفه هاي فرهنگ سازماني(فرضيه دوم اين بود كه متغيرهاي پيشايند 

، توجه به اعضاء سازمان، نتيجه گرايي، توجه به جزئيات، نوآوري و خطرپذيري

با مديريت كيفيت فراگير همبستگي چند گانه ) جاه طلبي و پايداري، توجه به تيم

بدين منظور محاسبات رگرسيون چندگانه با استفاده از روش . معنادار دارند

  . اند ارائه شده 6انجام شد كه نتايج محاسبات در جدول ) stepwise(اي  مرحله
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  ا مديريت كيفيتضرائب همبستگي چندگانه بين متغيرهاي پيشايند ب): 6(جدول 

  )stepwise( فراگير با روش مرحله اي 

  آماري شاخص هاي

  متغير

ي   پيش بين
تگ
س
مب
ه

ه 
گان

ند
چ

)
M
R

(  

ين
عي
ب ت

ري
ض

  

 Fنسبت 

 Pاحتمال 

  ضرائب رگرسيون

1  2  3  4  

توجه به افراد 

  سازمان

73
2

/0  

53
6

/0  

75/292  =F  

000/0 < P 

732/0  =β  

11/17  =t 

000/0 < P  

      

نوآوري و 

  ذيريخطرپ

78
1

/0  

61
0

/0  

16/197  =F  

000/0 < P  

450/0  =β  

91/7  =t  

000/0 < P  

392/0  =β  

90/6  =t 

000/0 < P  

    

79  ثبات و پايداري
0

/0  

62
5

/0  
32/139  =F  

000/0 < P  

357/0  =β  

64/5  =t  

000/0 < P  

319/0  =β  

27/5  =t 

000/0 < P  

196/0  =β  

136/3  =t 

000/0 < P  

  

79  توجه به جزئيات
5

/0  

63
2

/0  

43/107  =F  

000/0 < P  

342/0  =β  

43/5 =t  

000/0 < P  

258/0  =β  

923/3  =t 

000/0 < P  

170/0  =β  

697/2  =t 

000/0 < P  

127/0  =β  

245/2 =t 

000/0 < P  

هاي فرهنگ  مؤلفه(دهد كه از بين هفت متغير پيشايند  نشان مي) 6(جدول 

ثبات و پايداري در ، خطرپذيرينوآوري و ، متغيرهاي توجه به سازمان) سازماني

در سطح » توجه به جزئيات«و » ثبات و پايداري«متغيرهاي  P و > 001/0سطح 

05/0 < P بيشترين و كمترين . در معادله رگرسيون چندگانه معنادار مي باشند

توجه به افراد «و » توجه به جزئيات«را به ترتيب متغيرهاي  و Rمقدار 

به عبارت ديگر نتايج اين فرضيه نشان . دله رگرسيون داشتنددر معا» سازمان

داده است كه از ميان مؤلفه هاي هفت گانه فرهنگ سازماني به عنوان متغير پيش 

و » ثبات و پايداري«، »نوآوري و خطرپذيري«، »توجه به افراد«هاي  مؤلفه، بين
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يريت كيفيت فراگير بيني كننده براي استقرار مد داراي نقش پيش» توجه به جزئيات«

  . ها در پيش بيني كنندگي نقشي ندارند باشند و بقيه مؤلفه مي

محل ، فرضيه سوم اين بود كه متغيرهاي دموگرافيك نظير مقطع تحصيلي

به عنوان ) دخترانه و پسرانه(و جنسيت مدرسه ) شهري و روستايي(مدرسه 

و استقرار مديريت  متغيرهاي تعديل كننده در رابطه بين فرهنگ سازماني مدارس

براي آزمون فرضيه مذكور از تحليل واريانس چند . كيفيت فراگير اثرگذار هستند

) 7(استفاده شده كه فقط نتايج مربوط به اثر تعاملي در جدول ) مانوا(متغيري 

  . منعكس شده است

  

ر كنش براي تعيين تأثي) مانوا(نتايج بخشي از جداول تحليل واريانس چند متغيره ): 7(جدول

  جنسيت و محل مدرسه با استقرار مديريت كيفيت فراگير، مقطع/ متقابل فرهنگ سازماني

  مجموع   منبع تغييرپذيري

  مجذورات

  درجه 

  آزادي

  ميانگين 

  مجذورات

  آزمون
 F 

  سطح 

  معناداري

  تعامل مقطع تحصيلي و 

  فرهنگ سازماني مدرسه
18/1  2  59/0  89/2  057/0  

  تعامل جنسيت مدرسه و 

  نگ سازماني مدرسهفره
27/0  1  27/0  32/1  252/0  

  تعامل محل مدرسه و 

  فرهنگ سازماني مدرسه
57/0  1  57/0  76/2  098/0  

كدام از  دهد هيچ همانگونه كه ستون سطح معناداري جدول فوق نشان مي

شود كه  بنابراين نتيجه گرفته مي. معنادار نيستند 05/0اثرات تعاملي در سطح 

ي با استقرار مديريت كيفيت فراگير تحت تأثير متغيرهاي رابطه فرهنگ سازمان

  . گيرد جنسيت و محل مدرسه قرار نمي، مقطع
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  بحث و نتيجه گيري

در اين قسمت با عنايت به مسأله تحقيق تالش شده است تا نتايج بدست 

پژوهش . هاي پژوهش تبيين گردد آمده مورد بحث و تفسير قرار گيرد و يافته

هاي آن با استقرار  رابطه بين فرهنگ سازماني و مؤلفه حاضر براي بررسي

نتايج تحليل همبستگي . باشد مديريت كيفيت فراگير در مدارس استان سمنان مي

دهند كه بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت كيفيت فراگير در  نشان مي

ون نتايج بدست آمده از آزم. رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد P > 000/0سطح

اين فرضيه با نظريه هاي موجود و نيز يافته هاي پژوهش هاي خارجي و داخلي 

، )2007(يوان لو، )2007(چنگ وليو ، )2002(جاكوكيوجاال ، )2008(يونگ و فنگ 

، )1999(گور ، )2003(كيم و رينولد ، )1999(اسكات و هاوسر ، )2005(جانبون 

تمامي تحقيقات . نگ هستندمشابه و هماه) 2007(و مصدق راد ) 1380(اكبري 

مزكور با انتخاب مدلهاي فرهنگي متفاوت و شيوه هاي پژوهشي متفاوت به نتايج 

مشابهي نائل شده اند كه فرهنگ سازماني با استقرار مديريت كيفيت فراگير رابطه 

در تبيين اين يافته مي توان گفت كه اگرچه مديريت كيفيت . مثبت و معنادار دارد

است كه با استفاده از ابزارهاي عملي و فنون شناخته شده در فراگير بستري 

ليكن ، نمايد خواسته ها و انتظارات هر سازماني تالش مي، جهت بر آوردن نيازها

. دست يابي به اين اهداف بدون وجود يك فرهنگ سازماني قوي فراهم نمي شود

ر مديريت در واقع تثبيت نتايج حاصل از اجراي سيستم هاي نوين مديريت نظي

كيفيت فراگير اگر با يك نگرش همسو و فرهنگ سازماني قوي پشتيباني نشود 

  . امكانپذير نيست

آوري و خطر پذيري با استقرار مديريت كيفيت فراگير در  رابطه مؤلفه نو

نتايج بدست آمده از آزمون اين فرضيه با . مثبت و معنادار است P > 000/0سطح 

مشابه ) 2005(و جانبون ، )2007(هاي مصدق راد  نظريه ها و يافته هاي پژوهش
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در تبيين اين يافته مي توان گفت كه تشويق افراد مدرسه به . و هماهنگ است

خالقيت و ابتكار فردي براي انجام بهتر وظايف و ، آزمايش شيوه هاي جديد

  . فعاليت ها زمينه ساز كيفيت گرايي و استقرار مديريت كيفيت فراگير است

 ؤلفه توجه به جزئيات با استقرار مديريت كيفيت فراگير در سطحرابطه م 

001/0 < P تحقيقي براي مقايسه اين يافته حاصل نشده . مثبت و معنادار است

است ولي در تبيين اين يافته مي توان گفت كه هر چقدر كاركنان مدرسه به ابعاد 

نجام امور خود توجه به جزئيات ا، دقيق باشند، مختلف انجام كار خود تفكر نمايند

نمايند و فعاليت ها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند در راستاي كيفيت گرايي 

نتايج . نمايند اند و زمينه استقرار مديريت كيفيت فراگير را فراهم مي حركت نموده

با ) فرد محوري(دهد كه بين توجه به اعضاي سازمان  تحليل همبستگي نشان مي

رابطه مثبت و معنادار وجود P > 000/0يت فراگير در سطح استقرار مديريت كيف

هاي موجود و يافته هاي  دست آمده از آزمون اين فرضيه با نظريهه نتايج ب. دارد

مشابه و هماهنگ ) 2006(بامبر و شارپ ، كستكا، بالزاروا، )2000(پژوهش كلي 

از توان گفت كه هر چقدر مديريت مدرسه  در تبيين اين يافته مي. است

و از امكانات موجود جهت ارتقاء سطح علمي و ، هاي كاركنان آگاه باشد توانمندي

اي كاركنان استفاده نمايد و با دادن اطالعات صحيح و به موقع آنها را در  حرفه

هاي مدرسه مشاركت دهد به همان اندازه آنها را در راستاي  تصميم گيري

رار مديريت كيفيت فراگير بيشر گرايي سوق داده است و بستر براي استق كيفيت

  . شود فراهم مي

ها با استقرار  نتايج تحليل همبستگي نشان مي دهد كه بين توجه به تيم

و  رابطه مثبت و معنادار وجود دارد P > 000/0مديريت كيفيت فراگير در سطح 

هاي  دست آمده از آزمون اين فرضيه با نظريه هاي موجود و يافتهه نتايج ب
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در تبيين اين يافته . همخوان است) 2003(كيم و رينولد ، )2000(پژوهش كلي 

توان گفت كه هر چقدر مديريت مدرسه به كاركنان مدرسه در جهت بهبود  مي

كيفيت كار فرصت مشاركت دهد و كاركنان را به هماهنگي با هم و تبادل اطالعات 

يت فراگير و نظرات با همديگر ترغيب نمايد بستر را براي استقرار مديريت كيف

  . بيشتر فراهم مي نمايد

نتايج تحليل همبستگي نشان مي دهد كه بين نتيجه گرايي با استقرار مديريت 

هيچ . را رابطه منفي و معنادار وجود داردP > 000/0كيفيت فراگير در سطح 

تحقيقي براي مقايسه اين يافته حاصل نشده است ولي نتايج بدست آمده از آزمون 

اصوالً . تا حدود زيادي مطابقت دارد» سازمان هاي فرايندگرا«ظريه اين فرضيه با ن

در نظريه سازمان هاي فرايندگرا به فرايند و شيوه هاي انجام عمل بيشتر از نتايج 

توجه زياد به نتايج مثالً تعداد فعاليت ها و خدمات انجام شده و . شود تأكيد مي

، يندها و روش هاي انجام كاردستاوردهاي كمي حاصله بدون توجه به كيفيت فرا

سازمان را از كيفيت گرايي دور مي كند و استقرار مديريت كيفيت فراگير را با مانع 

ي محض و توجه به فرايندها و بنابراين پرهيز از نتيجه گراي. كند مواجه مي

  . هاي انجام كار زمينه را براي استقرار مديريت كيفيت فراگير فراهم مي نمايد شيوه

تحليل همبستگي نشان مي دهد كه بين تهورطلبي و ستيزه جويي مثبت  نتايج

ديريت كيفيت فراگير در سطح با استقرار م) چالشگر بودن افراد سازماني(

000/0<P هيچ تحقيقي براي مقايسه اين يافته . رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

هاي  با نظريهولي نتايج بدست آمده از آزمون اين فرضيه . مشاهده نشده است

استقبال مديريت مدرسه از روحيه مسئوليت پذيري و . موجود همخواني دارد

خطرپذيري معلمان از يك طرف و عالقه معلمان به داشتن آزادي عمل و اسقالل 

كاري و اتكاء كمتر به مدبريت مدرسه براي انجام كارها از طرف ديگر و همچنين 
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در هنگام مواجهه با مسايل و مشكالت و عالقه آنها به يافتن راه حل هاي جديد 

مخالفت منطقي با مسئولين مدرسه بيانگر روحيه تهورطلبي و ستيزه جويي مثبت 

شود كه مسلماً داشتن چنين ويژگي هايي زمينه را براي استقرار  آنها تلقي مي

  . مديريت كيفيت فراگير فراهم مي نمايد

تركيب متغيرهاي پيشايند  دهد كه نتايج تحليل همبستگي چندگانه نشان مي

 P>000/0قرار مديريت فراگير در سطح با است) هاي فرهنگ سازماني مؤلفه(

ضريب همبستگي چندگانه متغيرهاي پيشايند با استقرار مديريت . معنادار است

كيفيت فراگير از ضرايب همبستگي ساده هر يك از آنها بيشتر است در پژوهش 

دست آمده ه عناداري رسيد ليكن احتمال بحاضر همبستگي چندگانه به سطح م

تهورطلبي و ستيزه جويي و ، توجه به تيم(مربوط به ضرايب رگرسيون سه متغير 

توان  هاي بدست آمده مي بنابراين بر اساس يافته. معنادار نشده است) نتيجه گرايي

تهورطلبي و ستيزه جويي و ، نتيجه گرفت كه افزودن سه متغير توجه به تيم

بيني كنندگي استقرار مديريت كيفيت فراگير را به طور  گرايي دقت پيش نتيجه

همه مؤلفه ها بخشي از واريانس استقرار مديريت . دهند معناداري افزايش نمي

كنند ولي در اين ميان با توجه به مقادير ضرايب  كيفيت فراگير را تبيين مي

، وآوري و خطرپذيرين، سهم چهار متغير توجه به افراد سازمان) بتا(رگرسيون 

توجه به جزئيات و ثبات و پايداري بيشتر مي باشد و از قدرت پيش بيني باالتري 

  . برخوردار هستند

، نشان داد كه متغيرهاي مقطع تحصيلي) مانوا(نتايج تحليل واريانس عاملي 

جنسيت محل مدرسه نمي توانند به عنوان متغيرهاي تعديل كننده در رابطه بين 

مديريت كيفيت (و متغير وابسته ) مؤلفه هاي فرهنگ سازماني(ستقل متغيرهاي م

در تبيين اين يافته شايد بتوان گفت كه ) P < 05/0(. نقش آفريني نمايند) فراگير
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برخورداري معلمان زن و مرد مقاطع سه گانه در مدارس شهري و روستايي از 

قريباً مشابه هاي ضمن خدمت نسبتاً يكسان و داشتن مدارك تحصيلي ت آموزش

جو و فرهنگ (شود كه برداشت و ادراك آنان از واقعيت هاي محيط كار  موجب مي

نتيجه تحقيق نيز نشان داده است . به هم نزديك شود) ...كيفيت گرايي و، سازماني

كه بين فرهنگ سازماني مدارس و استقرار مديريت كيفيت فراگير بر اساس مقطع 

جنسيت مدرسه تفاوت معنادار  و) تاييشهري و روس(محل مدرسه ، تحصيلي

توانند به عنوان متغيرهاي تعديل كننده در رابطه  بنابراين عوامل نمي. وجود ندارد

  . بين فرهنگ سازماني و مديريت كيفيت فراگير تأثيرگذار باشند

فرهنگ سازماني و  به طور كلي يافته هاي اين پژوهش نشان دهنده ارتباط

اين نتيجه مورد انتظار بوده . ر مديريت كيفيت فراگير استمؤلفه هاي آن با استقرا

شود تا هريك  عدم وجود يكپارچگي در فرهنگ سازماني موجب ميچرا كه . است

دست به اقداماتي بزنند كه ، ها به تبعيت از خرده فرهنگ، مدرسهاز واحد ها و افراد 

 مدرسه مانساز اين زمينه ساز زوال ونابوديمورد قبول خودشان است و فقط 

درك  ند كهبايد به نقطه اي برس در رابطه با مقوله كيفيت نيز افراد مدرسه. است

، حاصل شود و اين درك حاصل نمي شود مگر آنكهآنان از كيفيت در يمشترك

مدرسه و جامعه رشد كند و مهم ، در خانه، موضوع كيفيت در تمام سطوح زندگي

فرهنگ سازماني و قانون ، عموميتر اين كه كيفيت بايد به صورت يك فرهنگ 

هاي  كه دروني شدن پديده داشتبايد به اين نكته توجه . درتمام جامعه رخ دهد

، شود تعبير مي» نهادينه شدن«از آن به، فرهنگي كه امروزه در جامعه ايراني

ترويج و توسعه است و از همين روي ، مستلزم عبور از فرايند هاي بستر سازي

شايسته است كه در جهت فرهنگ ، فرهنگي در هر زمينه اي براي نيل به توسعه

، برنامه ريزي هاي مناسب و مطالعه شده و روزآمد، سازي براي نهادينه كردن آن

شكل گيرد مدرسه فكر كيفيت در ذهن تك تك كاركنان تابتدا بايد ايده و. لحاظ شود
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يك ابزار افزايش تبديل به عمل شود و به عنوان  هاتا پس از مدتي مفاهيم ذهني آن

  . به كار گرفته شود مدارس بهره وريدهنده 

  

  پيشنهادها 

معنا دار بودن رابطه بين فرهنگ سازماني و ، از آنجا كه يافته هاي پژوهش-

پيشنهاد مي ، اجراي سيستم مديريت كيفيت فراگير را مورد تائيد قرار مي دهد

ستيابي به اهداف گردد مسئوالن بلند پايه آموزش و پرورش كشور در جهت د

فرهنگ سازماني حاكم بر سازمان آموزش و پرورش را ، مديريت كيفيت فراگير

  . مد نظر قرار داده و جايگاه ويژه اي براي آن قايل شوند

در جهت نيل به ، همچنين پيشنهاد مي گردد با برقراري كالس هاي ضمن خدمت-

اهداف وفرايند هاي توجه مديران مدارس را به ، اهداف مديريت كيفيت فراگير

از ميزان نتيجه گرايي  اصلي آموزش و پرورش معطوف داشته و بدين طريق

 . آنان كاسته شودمحض 

آگاهي دادن به مدارس در مورد مزاياي مديريت كيفيت فراگير و كمكي كه اين -

و باال بردن سطح بهره وري  مقوله مي تواند در جهت بهبود انجام امور مدارس

 . شدآنان داشته با

برگزاري كالس هاي آموزشي در جهت ترغيب و تشويق مديران و معلمان به -

  . انجام امور بصورت گروهي و تيمي
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