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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ
سازمانی با اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس
استان سمنان در سال تحصیلی 1386-87انجام شد .جامعه
آماری پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی ،راهنمایی و
متوسطه استان سمنان با تعداد  5629نفر بوده است.
حجم نمونه مطابق با جدول مورگان  361نفر برآورد
گردید و به شیوه نمونهگیری خوشهای و تصادفی طبقهای
انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه
فرهنگ سازمانی رابینز ( )1996و مدیریت کیفیت فراگیر
موسسه فدرال کیفیت ( )1990استفاده شد .ضرایب پایایی
پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای
پرسشنامه فرهنگ سازمانی  %80و برای پرسشنامه مدیریت
کیفیت فراگیر  % 95به دست آمد .دادهها با استفاده
از روشهای آماری نظیر ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون
چند متغیری و تحلیل واریانس ،تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج نشان داد که تمامی مولفههای فرهنگ سازمانی با
استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان
در سطح  p<0/000رابطه معنادار نشان دادند .هم چنین
ترکیب مؤلفه های فرهنگ سازمانی به عنوان متغیرهای
پیشایند با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر همبستگی
چندگانه داشتند .از دیگر نتایج تحقیق آنکه متغیرهای
مقطع تحصیلی ،جنسیت و محل مدرسه در رابطه بین فرهنگ
سازمانی مدارس و استقرار مدیریت کیفیت مدارس
تأثیرگذار نیستند.
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کلید واژهها
فرهنگ سازمانی ،مدیریت کیفیت فراگیر.
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از سالهای دهه  70میالدی دو موضوع مهم در
مباحث مدیریت سازمانی مطرح شده است دو موضوعی
که در ارتباط با یکدیگر بوده و توجه به یکی با
ً غیرممکن است .موضوع
صرف نظر از دیگری تقریبا
اول کیفیت که به عنوان مهمترین معیار برای
سازمان ها در بازار رقابت مطرح و نقش تعیین
کننده آن در حفظ موقعیت رقابتی و توان ادامه
حیات سازمان ها کامالً مشخص است ،ازطرف دیگر،
فرهنگ سازمانی که به عنوان پدیدهای واقعی و
نیرومند به کلیه جنبههای سازمان نفوذ کرده و
نقش اساسی در تحقق اهداف و اجرای استراتژی
سازمانها دارد و جایگاه ویژه ای را درادبیات
مدیریت به خود اختصاص داده است (اکبری.)1381 ،
امروزه موفقیت سازمانها در گرو دانش مدیریت
به کار گرفته شده در آنهاست .دانشی که در
ً باید دو ویژگی
سازمانهای هزاره سوم الزاما
کیفیت و تحول را دارا باشد .تحقیقات انجام شده
در رابطه با علل موفقیت شرکتهای موفق جهان حاکی
است که کیفیت در این سازمان ها ،یک موضوع محوری
بوده و تمامی فعالیتهای سازمان در جهت نیل به
آن طراحی شده است .فرهنگ حاکم بر این سازمانها
نیز پشتیبان موثری برای تحقق اهداف کیفی میباشد
به بیان دیگر الگوی فرهنگ سازمانی در این
سازمانها بر اساس باورها و اعتقادات عمیق به
ضرورت تالش و مشارکت همگانی برای بهبود مستمر
کیفیت و جلب رضایت مشتری تنظیم شده است .لذا
کیفیت نه به عنوان یک هدف کوتاه مدت بلکه به
عنوان یک فرهنگ به تمامی فعالیتهای سازمانی
سرایت کرده است (اکبری.)1381 ،
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در کشور ایران نیز از اتخاذ روشهای جدید و
صدور بخشنامههای متنوع میتوان به دیدگاه مثبت
مدیران بلند پایه نظام به مدیریت کیفیت فراگیر
پی برد ،اما دلیل ناکامیها در راه اجرای مدیریت
کیفیت فراگیر در سازمانها کدام است؟ در
چارهجویی برای این ناکامی و یافتن دالیل عدم
کیفیت گرایی ،تحقیقاتی انجام شده است به عنوان
مثال مصدق راد دانشجوی دانشگاه رویال هالووی
لندن 1در تحقیقی که بر روی بیمارستانهای
دانشگاه اصفهان انجام داده است در مورد نتایج
تحقیق خود مینویسد اگر بخواهیم مدیریت کیفیت
فراگیر بطور موفق تحقق یابد چندین عامل حیاتی،
ضروری هستند .این عوامل شامل حمایت و تعهد
مدیران ،رهبری کارآمد و قوی ،سازماندهی کیفی،
اهداف درازمدت ،افزایش درک کارمندان از معیارها
و اهداف کیفی سازمان ،اختیار دهی به کارمندان و
مشارکت اختیاری آنان میباشند (مصدق راد،2007 ،
ص.) 32
2
در تحقیقی که در
کانیس چنگ و انیتا لیو
همین زمینه در مورد شرکتهای ساختمانی در هنگ
کنگ انجام دادهاند مینویسند :محققان مختلف
تاکید کردهاند که فرهنگ روی کارآیی مدیریت
کیفیت فراگیر تاثیر میگذارد .به نظر آنان،
ناتوانی در بیان  3TQMبه علت عدم انطباق با
فرهنگ سازمانی است .یونگ 4و فنگ )2008( 5پژوهشی
با عنوان« بررسي سازگاري و اجراي مدیریت کیفیت
فراگیر با فرهنگ سازماني» بر روی پیمانکاران در
کشور تایوان انجام دادهاند .آنها در مورد
یافتههاي تحقیق خود مينویسند چارچوب ارزشهاي
رقابتي براي ارزیابي فرهنگ سازماني استفاده شد
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و هشت عامل مدیریت کیفیت فراگیر در میان
پیمانکاران برآورد شد چهار نوع فرهنگ سازماني
از یافتههاي تحقیق معین شد .اینها شامل فرهنگ
با جامعیت قوي ،1قبیلهاي ،2سلسله مراتبي 3و
جامعیت ضعیف 4ميباشند .شرکتهایي که داراي فرهنگ
با جامعیت قوي هستند عوامل مدیریت کیفیت شامل
حمایت و رهبري ،برنامه ریزي استراتژیک و مشتري
مداري را خوب اجرا ميکنند .شرکت هایي که داراي
فرهنگ قبیله اي هستند مولفههاي مدیریت کیفیت
فراگیر را خوب اجرا ميکنند در حالي که شرکتهاي
ً
با فرهنگ سلسله مراتبي و جامعیت ضعیف تقریبا
تمام مولفه ها را ضعیف اجرا مي کنند.
جاکو کیوجاال) 2002 ( 5در رساله دکتراي خود
با عنوان «مدیریت کیفیت فراگیر به مثابه پدیده
اي فرهنگي -یک مدل نظري و تصویري تجربي» مدیریت
کیفیت فراگیر را به عنوان یک پدیده فرهنگي مورد
مطالعه قرار داده و با انتخاب مدل شاین در مورد
فرهنگ سازماني مي نویسد :این تحقیق بر عمیق
ترین سطح که تحلیل فرضهاي ابتدایي است تا کید
مي کند .وي در ادامه مينویسد :به طور عملي،
گوناگوني در موفقیت اجراي مدیریت کیفیت فراگیر
بر اساس تفاوتهاي بین فرهنگ سازماني موجود و
فرهنگ کیفي مطلوب است .برنامههاي مدیریت کیفیت
فراگیر در صورتي موفق خواهند بود که فرهنگ
سازماني متداول با ارزشها و فرضهاي اولیه که
توسط اصول مدیریت کیفیت فراگیر ارائه شده است
منطبق باشد.
1
چنگ 6و لیو ( )2007تحقیقي مشابه را بر روي
شرکتهاي ساختماني در هنگ کنک انجام داده اند.
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آنها مينویسند :سازماندهي ،دانش و فراگیري سه
مشخصه اساسي  TQMاست که یک مثلث را تشکیل
ميدهند .این سه مشخصه داراي اهمیت برابر و
مستقل از هم هستند و هر سه براي رسیدن به
بهبودي مستمر ،طوالني مدت و موفق در سازمان الزم
هستند .چنگ و لیو با استفاده از تحقیقات هافستد
در زمینه فرهنگ سازماني و در نظر گرفتن هشت
مولفه براي مدیریت کیفیت فراگیر نتیجه گیري مي
کنند که در شرکت هایي که فرهنگ سلسله مراتبي
حاکم است ،تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در پائین
ترین سطح قرار دارد .در حالي که در شرکتهاي با
فرهنگ باشگاهي تحقق مدیریت کیفیت در سطح باال
قرار دارد.
2
یوان لو ( )2007پژوهشی با عنوان «تاثیر
بعدهاي رهبري ،فرهنگ سازماني ،مدیریت کیفیت
فراگیر بر عملکرد سازماني» را در یک شرکت
تولیدي شکر در تایوان به انجام رسانیده است .وي
در مورد یافته هایش مينویسد :در نهایت ،نتایج
نشان ميدهند که رهبري ،عملکرد سازمان را از
طریق مسیر فرهنگ سازماني و مدیریت کیفیت فراگیر
تحت تاثیر قرار ميدهد .همچنین ،فرهنگ سازماني
نیز عملکردهاي سازمان را از طریق مدیریت کیفیت
فراگیر تحت تاثیر قرار ميدهد .اما مدیریت کیفیت
ً تحت تاثیر
فراگیر عملکردهاي سازمان را مستقیما
قرار ميدهد .لذا مدیریت کیفیت فراگیر با
نفوذترین قدرت در عملکردهاي سازمان در میان
متغیرهاست.
3
تحقیقي دیگر توسط جابنون ( )2005با عنوان
مدیریت کیفیت فراگیر ،فرهنگ و عملکرد در
شرکتهاي تولیدي امارات متحده عربي انجام
پذیرفته است .آنها نیز بر طبق تحقیقات هافستد
فرهنگ شرکتها را بررسي و سطح اجراي مدیریت
پژوهشن
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کیفیت فراگیر را در این شرکتها سنجیدهاند .آنها
در بیان نتایج تحقیق مينویسند :مولفه فاصله
قدرت با اجراي  TQMرابطه معکوس دارد و مرد
ساالري رابطه معنيداري با  TQMنداشته و شرکتهاي
با ریسک پذیري باال در اجراي  TQMموفق تر عمل
کردهاند.
1
اسکات و هاوسر ( )1999نیز در پژوهشی با
عنوان « ارتباط بین فرهنگ سازماني و مدیریت
کیفیت فراگیر» به این نتیجه دست یافتند که،
ميتوان به فرهنگ سازماني به عنوان ارزشهاي
مشترک یا عقاید یکسان بین افراد یک سازمان
نگریست ،فرهنگ سازماني روي نظر مردم نسبت به
 TQMاثر ميگذارد.
کلی )2007( 2در دانشگاه ایندیا در پژوهش خود
با عنوان «حدود اجرای بهترین عمل در مؤسسات
صنعتی اروپا» تأثیر فرهنگ با استفاده از عناصر
فرهنگ ملی از دیدگاه هافتسد ،بدین نتیجه رسیده
است که بین متغیرهای فاصله از قدرت ،توجه به
افراد (فردگرایی) ،توجه به تیم (تیم گرایی) با
کیفیت گرایی و پیاده سازی  ISO9000رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد.
ادوارد و گور )1999(3پژوهشی با عنوان «
فرهنگ سازماني ،مدیریت کیفیت فراگیر مهندسي
مجدد :یک مقایسه تجربي» به انجام رساندهاند در
بیان چکیده پژوهش آمده است این پژوهش فرهنگ
سازماني را به وسیله آزمایش کردن ارتباط بین
مدیریت کیفیت فراگیر و فرهنگ سازماني بویژه با
تاکید بر سه اصل که به رشد کیفیت مربوط است
یعني مشتري مداري ،مشارکت کارکنان و بهبود
مستمر ،بررسي ميکند .مهندسي مجدد به عنوان یک
جایگزین مدیریت استفاده ميشود .نتایج اطالعات
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بدست آمده از  123سازمان دامنه اي را به دست
داد که در آن یک ارتباط قوي بین اصول فرهنگي
وحضور مدیریت کیفیت فراگیر و جود دارد.
4
بالزاراوا ،1کستکا ،2بامبر 3و شارپ ()2006
در پژوهش خود با عنوان «چگونه فرهنگ سازمانی بر
تحقق هدفهای  ISO1400تأثیر میگذارد؟ به این
نتیجه رسیده است که چهار بعد فرهنگ سازمانی که
عبارتند از توجه به فرد ،توجه به فرایند ،توجه
به ساختار و توجه به محیط بر استقرار ISO1400
تأثیرگذار است.
6
کیم 5و رینولد ( )2003مقاله ای باعنوان «
ایجاد یک فرهنگ سازماني جدید :راهحلي براي
مدیریت کیفیت فراگیر در بخش دولتي» را در کشور
فنالند منتشر نمودهاند .آنها درمقاله خود آورده
اند که در مورد نیاز به مدیریت کیفیت فراگیر و
راهکارهاي آن همچون سنجش کمي و تحلیل آماري
بسیار نوشته شده است و بر کار گروهي و مشارکت
کارکنان تاکید بسیار شده است ،آنها اضافه
میکنند که تغییراتي در فرهنگ سازماني مورد نیاز
است که ميتواند در فرایند تحقق  TQMموثر باش
دالنا و هاوسر ( )1999معتقدند ،از آن جهت که
میتوان به فرهنگ سازمانی به عنوان ارزش های
مشترک یا عقاید یکسان بین افراد یک سازمان
نگریست ،فرهنگ سازمانی روی نظر مردم نسبت به
 TQMاثر میگذارد (چنگ و لیو ،2007 ،ص .)2به طور
کلی می توان گفت که مدیریت کیفیت فراگیر یک روش
گروهی انجام دادن کار است که برای بهبود مداوم
کیفیت و بهرهوری ،قابلیتها و استعدادهای مدیریت
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و نیروی کار را
(عالقهبند.)1385 ،
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مدیریت کیفیت فراگیر شامل هشت بعد اساسی
(حمایت مدیریت عالی ،1اعتنا و توجه به مشتری،2
برنامه ریزی استراتژیک ،3شناسایی و آموزش
کارکنان ،4توانمندسازی کارکنان و کار تیمی،5
اندازه گیری و تحلیل کیفیت ،6تضمین کیفیت 7و
پیامدهای بهبود کیفیت )8است .اگر سازمانها
براستی خواهان بهبود کیفیت هستند بایستس این
هشت عامل را به طور مؤثر مورد توجه قرار دهند.
(مقیمی)1385 ،
مدیریت کیفیت فراگیر ضرورتهای تازه و
پرمعنایی برای سازمانها پیش میآورد( .عالقه بند،
 )1385ولی این ضرورتها کدامند؟ مطابق با
نظریههای موجود فرهنگ سازمانی پویا یکی از این
ضرورتها تلقی میشود ولی این موضوع مستلزم تحقیق
بیشتر است .این پژوهش بر آن است تا رابطه فرهنگ
سازمانی مدارس را با استقرار مدیریت کیفیت
فراگیر مورد بررسی قرار دهد .در این پژوهش
فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز( )1996مد نظر
قرار گرفته است .فرهنگ سازمانی ،سیستمی از
استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان
دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از
یکدیگر میشود»( .رابینز ،ترجمه پارساییان و
اعرابی ،ص.)1059
دیدگاه
با
مطابق
سازمانی
فرهنگ
رابینز( ،)1996دارای هفت مولفه است که عبارتند
از :نوآوری و خطرپذیری ،توجه به جزئیات ،توجه
به نتیجه ،توجه به اعضای سازمان ،توجه به تیم،
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Protection and leader ship
Customer centralization
Strategy programming
Personnel's learning
Team work
Quality analysis
Quality security
Result quality

1

6
7
8
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جاهطلبی و پایداری .رابینز مولفههای فرهنگ
سازمانی را به شرح زیر تعریف کرده است :نوآوری
و خطرپذیری؛ میزانی که کارکنان تشویق به نوآوری
و خطر پذیری میشوند .توجه به جزییات؛ میزانی که
کارکنان باید به جزئیات بپردازند ،دقیق باشند
وکارها را تجزیه وتحلیل نمایند .توجه به نتیجه؛
میزانی که مدیریت به نتیجه ها و دستاوردها توجه
میکند (و نه به شیوههای اجرایی که به این نتیجه
ها انجامیده است) .توجه به اعضای سازمان؛ میزان
توجهی که مدیریت (به هنگام تصمیم گیری و مشارکت
دادن افراد) به اعضای سازمان نشان میدهد .توجه
به تیم؛ میزانی که کارها و فعالیتها حول محور
تیم (و نه افراد) متمرکز شده است .تهورطلبی و
ستیزهجویی؛ میزان یا درجه ای که افراد و اعضای
سازمان بلند پرواز و جاه طلب هستند (و نه این
که همواره سر به زیر و تسلیم باشند) .ثبات و
پایداری؛ میزان یا درجهای که سازمان بر حفظ وضع
موجود تاکید میکند .با توجه به آنچه که گفته شد
سوال پژوهش حاضر این است که آیا فرهنگ سازمانی
مدارس با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در آنها
رابطه معنادار دارد .براساس این سوال فرضیه های
ذیل تدوین گشتهاند.
-1بین هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی مدارس
با استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیررابطه
معنادار وجود دارد.
-2مؤلفههای «نوآوری و خطرپذیری»« ،توجه به
جزئیات»« ،توجه به نتیجه»« ،توجه به اعضای
سازمان»« ،توجه به تیم»« ،تهورطلبی و ستیزه
جویی» ،و «ثبات و پایداری» با اجرای سیستم
مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس هبستگی چند
گانه دارند.
-3در استقرار مدیریت کیفیت فراگیر ،دوعامل
فرهنگ سازمانی و جنسیت مدرسه/فرهنگ سازمانی و
مقطع تحصیلی/فرهنگ سازمانی و محل مدرسه با
یکدیگر تعامل دارند.
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روش
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ
روش گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است.
آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش را کلیه
معلمان شاغل به تدریس در سال تحصیلی  1386-87در
مدارس ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه در استان
سمنان به تعداد  5629نفر تشکیل دادهاند .حجم
نمونه مطابق با جدول مورگان  361نفر برآورد
گردید .برای انتخاب نمونه از شیوه نمونهگیری
تصادفی طبقهای استفاده شده است.
ابزار :برای گردآوری داده ها از  2پرسشنامه
استفاده شده است :الف -پرسشنامه فرهنگ سازمانی:
این پرسشنامه حاصل تالش رابینز ( )1996که بر
مبنای هفت مؤلفه فرهنگ سازمانی تنظیم شده است.
پرسشنامه دارای  31سؤال در طیف پنج درجهای
لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم)
است .پرسشنامه مذکور در تحقیقات قبلی مورد
استفاده محققان قرار گرفته است .این پرسشنامه
مبنای نظری مناسب دارد و از روایی محتوایی الزم
برخوردار است .برای تعیین پایایی پرسشنامه یک
مطالعه مقدماتی بر روی  30نفر از معلمان (به
غیر از نمونه اصلی) اجرا گردید و بعد از آن با
کمک ضریب آلفای کرونباخ ضرائب پایایی خرده
مقیاس های پرسشنامه به شرح جدول ( )1محاسبه
گردید.
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جدول( :)1ضرائب پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی در پژوهش حاضر و تحقیق قبلی
مقیاس ها
نوآوی و خطر پذیری
توجه به جزئیات
توجه به نتیجه
توجه به اعضای سازمان
توجه به تیم
تهورطلبی و ستیزه
جویی
پایداری وثبات
شاخص کلی فرهنگ
سازمانی

ضریب پایایی
تحقیق نوری
تحقیق حاضر
ضریب
تعداد
()1386
30
0/74
0/71
30
0/75
0/74
30
0/74
0/74
30
0/73
0/79
30
0/74
0/71
30
0/75
0/75
30
30

0/71
0/80

0/74
0/82

جدول ( )1نشان میدهد که کلیه ضرائب پایایی
خرده مقیاسهای فرهنگ سازمانی در تحقیق حاضر
کامالً مطلوب میباشد و با نتایج پژوهش قبلی
هماهنگی دارد.
ب -پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر :فرم
مقدماتی این پرسشنامه توسط مؤسسه فدرال کیفیت
آمریکا بر مبنای هشت مؤلفه مدیریت کیفیت فراگیر
تنظیم شده است .محقق بر اساس فرم مقدماتی به
بازنویسی سؤاالت و تغییر طیف نمره گذاری اقدام
ً یک پرسشنامه  24سؤالی با مقیاس
نموده و نهایتا
ً
پنج درجهای لیکرت (کامال موافقم ،موافقم ،تا
حدودی ،مخالفم و کامالً مخالفم) تنظیم نمود .چون
پرسشنامه از مبنای نظری مناسب (نظریه مدیریت
کیفیت فراگیر) دارد و به تأئید متخصصان ذیربط
رسیده از روایی محتوایی الزم برخوردار میباشد.
برای تعیین پایایی یک مطالعه مقدماتی بر روی 30
نفر معلم (به غیر از نمونه اصلی) اجرا گردیده
است و ضرایب آلفای کرانباخ پرسشنامه به شرح
جدول ( )2محاسبه شده است.
پژوهشن
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جدول ( :)2ضرائب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر
خرده مقیاس

تعداد

حمایت و رهبری مدیریت عالی
برنامه ریزی استراتژیک
تمرکز بر روی مشتری
شناسایی و آموزش کارکنان
توانمند سازی کارکنان و
کار تیمی
اندازه گیری و تجزیه و
تحلیل کیفیت
تضمین کیفیت
پیامدهای بهبود کیفیت و
بهره وری
شاخص کلی مدیریت کیفیت

30
30
30
30

ضریب
کرانباخ
0/94
0/95
0/94
0/94

30

0/94

30

0/94

30

0/94

30

0/94

30

0/94

جدول ( )2نشان میدهد که کلیه ضرائب پایایی
خرده مقیاسهای مدیریت کیفیت فراگیر کامالً مناسب
است.
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :داده های
گردآوری شده با استفاده از شاخصهای آماری
میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی پیرسون،
رگرسیون چند متغیره و تجزیه و تحلیل دو طرفه
مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
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یافته ها
در جدول 3و 4یافتههای توصیفی مربوط به
متغیرهای فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر
خالصه شدهاند.
جدول  -3میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره متغیر
فرهنگ سازمانی و ابعاد آن
متغیرهای
پژوهش
نوآوی و
خطر
پذیری
توجه به
جزئیات
نتیجه
گرایی
توجه به
اعضای
سازمان
تیم
گرایی
جاه طلبی
و ستیزه
جویی
پایداری
وثبات
شاخص کلی
فرهنگ
سازمانی

میانگین

انحراف
معیار

حداقل
نمره

حداکثر
نمره

تعداد
ماده

تعداد
آزمودنی

39 .3

83 .0

1

5

6

357

54 .3

69 .0

1

5

4

357

28 .2

66 .0

1

33 .4

3

357

50 .3

71 .0

50 .1

5

4

357

50 .3

72 .0

50 .1

5

6

357

37 .3

52 .0

2

67 .4

6

357

64 .3

74 .0

50 .1

5

2

357

31 .3

46 .0

30 .2

5

31

357
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همان طور که در جدول  3مشاهده می شود،
دامنه نمرات فرهنگ سازمانی بین ()30 .2و( )5قرار
دارد ،انحراف استاندارد فرهنگ سازمانی برابر
( )46 .0است .میانگین نمره فرهنگ سازمانی برابر
( )31 .3محاسبه شده است .باالترین میانگین برابر
با ( )64 .3مربوط به مؤلفه پایداری وپایین ترین
میانگین برابر( )28 .2مربوط به مولفه نتیجه
گرایی میباشد.
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جدول  -4میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره متغیر مدیریت
کیفیت فراگیر و ابعاد آن
متغیرهای
پژوهش
حمایت و
رهبری
مدیریت
عالی
برنامه
ریزی
استراتژیک
تمرکز بر
روی مشتری
شناسایی و
آموزش
کارکنان
توانمند
سازی
کارکنان و
کار تیمی
اندازه
گیری و
تجزیه و
تحلیل
کیفیت
تضمین
کیفیت
پیامدهای
بهبود
کیفیت و
بهره وری
شاخص کلی
مدیریت
کیفیت

میانگین

انحراف
معیار

حداقل
نمره

حداکثر
نمره

تعداد
ماده

تعداد
آزمودنی

68 .3

69 .0

33 .1

5

3

357

52 .3

64 .0

33 .1

5

3

357

52 .3

66 .0

67 .1

5

3

357

45 .3

66 .0

67 .1

5

3

357

54 .3

69 .0

33 .1

5

3

357

65 .3

65 .0

67 .1

5

3

357

46 .3

67 .0

1

5

3

357

65 .3

69 .0

67 .1

5

3

357

56 .3

56 .0

83 .1

5

24

357
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همان طور که در جدول  4مشاهده میشود دامنه
نمرات مدیریت کیفیت فراگیر بین ( )83 .1و ()5
قرار دارد ،انحراف استاندارد مدیریت کیفیت
فراگیر برابر ( )56 .0است .میانگین نمره مدیریت
کیفیت فراگیر در کل نمره تحقیق برابر ()56 .3
محاسبه شده است .باالترین میانگین برابر با (.3
 )68مربوط به مؤلفه حمایت و رهبری مدیریت عالی
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و پایینترین میانگین برابر ( )45 .3مربوط به
مؤلفه شناسایی و آموزش کارکنان میباشد.
فرضیه یک پژوهش مربوط به رابطه متغیرهای
پیشایند (مولفههای فرهنگ سازمانی) با مدیریت
کیفیت فراگیر هستند که هفت مورد آنها با مدیریت
کیفیت فراگیر رابطه مثبت دارند و یک مورد رابطه
منفی نشان داده است .در جدول ( )5همبستگی
متغیرهای مؤلفههای فرهنگ سازمانی (متغیرهای
پیشایند) با مدیریت کیفیت فراگیر آورده شده
اند.
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جدول ( :)5ضرائب همبستگی ساده بین متغیرهای پیشایند (مؤلفه های
فرهنگ سازمانی) و مدیریت کیفیت فراگیر
متغیرهای پژوهش
نوآوری و خطر پذیری
توجه به جزئیات
توجه به نتیجه
توجه به اعضای
سازمان
توجه به تیم
تهور طلبی و ستیزه
جویی
ثبات و پایداری
شاخص کلی فرهنگ
سازمانی

N
357
357
357
357

r
0/716
0/623
-0/442
0/732

p
0/000
0/000
0/000
0/000

357
357

0/657
0/656

0/000
0/000

357
357

0/689
0/795

0/000
0/000
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جدول ( )5نشان میدهد که بین متغیرهی
پیشایند (مؤلفههای فرهنگ سازمانی) و مدیریت
کیفیت فراگیر در سطح  P >0/000رابطه معنادار
وجود دارد .این رابطه برای هفت مورد مثبت و
برای یک متغیر (نتیجه گرایی) منفی حاصل شده
است .بیشترین و کمترین مقدار همبستگی با متغیر
مدیریت کیفیت فراگیر را به ترتیب «توجه به
اعضای سازمان» ( )r = 0/732و نتیجه گرایی (-0/442
=  )rداشتهاند .ضریب همبستگی برای متغیر اصلی
فرهنگ سازمانی با مدیریت کیفیت فراگیر r = 0/795
حاصل شده است که از تمام مقادیر جدول بیشتر
است.
فرضیه دوم این بود که متغیرهای پیشایند
(مؤلفه های فرهنگ سازمانی) نوآوری و خطرپذیری،
توجه به جزئیات ،نتیجه گرایی ،توجه به اعضاء
سازمان ،توجه به تیم ،جاه طلبی و پایداری) با
مدیریت کیفیت فراگیر همبستگی چند گانه معنادار
دارند .بدین منظور محاسبات رگرسیون چندگانه با
استفاده از روش مرحلهای ( )stepwiseانجام شد که
نتایج محاسبات در جدول  6ارائه شدهاند.
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جدول ( :)6ضرائب همبستگی چندگانه بین متغیرهای پیشایند با مدیریت کیفیت
فراگیر با روش مرحله ای ()stepwise

توجه به
افراد
سازمان

0/732

0/536

292/75
= F
> 0/000
P

نوآوری و
خطرپذیری

0/781

0/610

197/16
= F
> 0/000
P

ثبات و
پایداری

0/790

0/625

139/32
= F
> 0/000
P

توجه به
جزئیات

0/795

0/632
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ضریب
تعیین
همبستگی
چندگانه
()MR

شاخص های
آماری
متغیر
پیش بین

نسبت F
احتمال
P

107/43
= F
> 0/000
P

ضرائب رگرسیون
1
= 0/732
β
= 17/11
t
> 0/000
P
= 0/450
β
= 7/91
t
> 0/000
P
= 0/357
β
= 5/64
t
> 0/000
P
= 0/342
β
t= 5/43
> 0/000
P

2

= 0/392
β
= 6/90
t
> 0/000
P
= 0/319
β
= 5/27
t
> 0/000
P
= 0/258
β
= 3/923
t
> 0/000
P

3

= 0/196
β
= 3/136
t
> 0/000
P
= 0/170
β
= 2/697
t
> 0/000
P

4

0/127
= β
=2/245
t
0/000
> P

جدول ( )6نشان میدهد که از بین هفت متغیر
پیشایند (مؤلفههای فرهنگ سازمانی) متغیرهای
توجه به سازمان ،نوآوری و خطرپذیری ،ثبات و
پایداری در سطح  > 0/001و  Pمتغیرهای «ثبات و
پایداری» و «توجه به جزئیات» در سطح P > 0/05
در معادله رگرسیون چندگانه معنادار می باشند.
را به ترتیب
بیشترین و کمترین مقدار  Rو
متغیرهای «توجه به جزئیات» و «توجه به افراد
سازمان» در معادله رگرسیون داشتند .به عبارت
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دیگر نتایج این فرضیه نشان داده است که از میان
مؤلفه های هفت گانه فرهنگ سازمانی به عنوان
متغیر پیش بین ،مؤلفههای «توجه به افراد»،
«نوآوری و خطرپذیری»« ،ثبات و پایداری» و «توجه
به جزئیات» دارای نقش پیشبینی کننده برای
استقرار مدیریت کیفیت فراگیر میباشند و بقیه
مؤلفهها در پیش بینی کنندگی نقشی ندارند.
فرضیه سوم این بود که متغیرهای دموگرافیک
نظیر مقطع تحصیلی ،محل مدرسه (شهری و روستایی)
و جنسیت مدرسه (دخترانه و پسرانه) به عنوان
متغیرهای تعدیل کننده در رابطه بین فرهنگ
سازمانی مدارس و استقرار مدیریت کیفیت فراگیر
اثرگذار هستند .برای آزمون فرضیه مذکور از
تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شده
که فقط نتایج مربوط به اثر تعاملی در جدول ()7
منعکس شده است.
جدول( :)7نتایج بخشی از جداول تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) برای تعیین تأثیر کنش
متقابل فرهنگ سازمانی /مقطع ،جنسیت و محل مدرسه با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر
منبع تغییرپذیری
تعامل مقطع تحصیلی
و
فرهنگ سازمانی
مدرسه
تعامل جنسیت مدرسه
و
فرهنگ سازمانی
مدرسه
تعامل محل مدرسه و
فرهنگ سازمانی
مدرسه

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

آزمون
F

سطح
معناداری

1/18

2

0/59

2/89

0/057

0/27

1

0/27

1/32

0/252

0/57

1

0/57

2/76

0/098
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همانگونه که ستون سطح معناداری جدول فوق
نشان میدهد هیچ کدام از اثرات تعاملی در سطح
 0/05معنادار نیستند .بنابراین نتیجه گرفته
میشود که رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار
سال ششم –
شماره - 21
زمستان 88

93

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت...

مدیریت کیفیت فراگیر تحت تأثیر متغیرهای مقطع،
جنسیت و محل مدرسه قرار نمیگیرد.
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بحث و نتیجه گیری
در این قسمت با عنایت به مسأله تحقیق تالش
شده است تا نتایج بدست آمده مورد بحث و تفسیر
قرار گیرد و یافتههای پژوهش تبیین گردد .پژوهش
حاضر برای بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و
مؤلفههای آن با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در
مدارس استان سمنان میباشد .نتایج تحلیل همبستگی
نشان میدهند که بین فرهنگ سازمانی و استقرار
مدیریت کیفیت فراگیر در سطح P > 0/000رابطه مثبت
و معنا دار وجود دارد .نتایج بدست آمده از
آزمون این فرضیه با نظریه های موجود و نیز
یافته های پژوهش های خارجی و داخلی یونگ و فنگ
( ،)2008جاکوکیوجاال ( ،)2002چنگ ولیو (،)2007
یوان لو( ،)2007جانبون ( ،)2005اسکات و هاوسر
( ،)1999کیم و رینولد ( ،)2003گور ( ،)1999اکبری
( )1380و مصدق راد ( )2007مشابه و هماهنگ هستند.
تمامی تحقیقات مزکور با انتخاب مدلهای فرهنگی
متفاوت و شیوه های پژوهشی متفاوت به نتایج
مشابهی نائل شده اند که فرهنگ سازمانی با
استقرار مدیریت کیفیت فراگیر رابطه مثبت و
معنادار دارد .در تبیین این یافته می توان گفت
که اگرچه مدیریت کیفیت فراگیر بستری است که با
استفاده از ابزارهای عملی و فنون شناخته شده در
جهت بر آوردن نیازها ،خواسته ها و انتظارات هر
سازمانی تالش مینماید ،لیکن دست یابی به این
اهداف بدون وجود یک فرهنگ سازمانی قوی فراهم
نمی شود .در واقع تثبیت نتایج حاصل از اجرای
سیستم های نوین مدیریت نظیر مدیریت کیفیت
فراگیر اگر با یک نگرش همسو و فرهنگ سازمانی
قوی پشتیبانی نشود امکانپذیر نیست.
پژوهشن
امه
تربیتي

رابطه مؤلفه نوآوری و خطر پذیری با استقرار
مدیریت کیفیت فراگیر در سطح  P > 0/000مثبت و
معنادار است .نتایج بدست آمده از آزمون این
فرضیه با نظریه ها و یافته های پژوهش های مصدق
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راد ( ،)2007و جانبون ( )2005مشابه و هماهنگ
است .در تبیین این یافته می توان گفت که تشویق
افراد مدرسه به آزمایش شیوه های جدید ،خالقیت و
ابتکار فردی برای انجام بهتر وظایف و فعالیت ها
زمینه ساز کیفیت گرایی و استقرار مدیریت کیفیت
فراگیر است.
رابطه مؤلفه توجه به جزئیات با استقرار
مدیریت کیفیت فراگیر در سطح  P > 0/001مثبت و
معنادار است .تحقیقی برای مقایسه این یافته
حاصل نشده است ولی در تبیین این یافته می توان
گفت که هر چقدر کارکنان مدرسه به ابعاد مختلف
انجام کار خود تفکر نمایند ،دقیق باشند ،به
جزئیات انجام امور خود توجه نمایند و فعالیت ها
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در راستای
کیفیت گرایی حرکت نمودهاند و زمینه استقرار
مدیریت کیفیت فراگیر را فراهم مینمایند .نتایج
تحلیل همبستگی نشان میدهد که بین توجه به اعضای
سازمان (فرد محوری) با استقرار مدیریت کیفیت
فراگیر در سطح P > 0/000رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد .نتایج به دست آمده از آزمون این
فرضیه با نظریه های موجود و یافته های پژوهش کلی
( ،)2000بالزاروا ،کستکا ،بامبر و شارپ ()2006
مشابه و هماهنگ است .در تبیین این یافته میتوان
گفت که هر چقدر مدیریت مدرسه از توانمندیهای
کارکنان آگاه باشد ،و از امکانات موجود جهت
ارتقاء سطح علمی و حرفهای کارکنان استفاده
نماید و با دادن اطالعات صحیح و به موقع آنها را
در تصمیم گیریهای مدرسه مشارکت دهد به همان
اندازه آنها را در راستای کیفیتگرایی سوق داده
است و بستر برای استقرار مدیریت کیفیت فراگیر
بیشر فراهم میشود.
پژوهشن
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نتایج تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین
توجه به تیمها با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر
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در سطح  P > 0/000رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد و نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه
با نظریه های موجود و یافتههای پژوهش کلی
( ،)2000کیم و رینولد ( )2003همخوان است .در
تبیین این یافته میتوان گفت که هر چقدر مدیریت
مدرسه به کارکنان مدرسه در جهت بهبود کیفیت کار
فرصت مشارکت دهد و کارکنان را به هماهنگی با هم
و تبادل اطالعات و نظرات با همدیگر ترغیب نماید
بستر را برای استقرار مدیریت کیفیت فراگیر
بیشتر فراهم می نماید.
نتایج تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین
نتیجه گرایی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در
سطح P > 0/000را رابطه منفی و معنادار وجود
دارد .هیچ تحقیقی برای مقایسه این یافته حاصل
نشده است ولی نتایج بدست آمده از آزمون این
فرضیه با نظریه «سازمان های فرایندگرا» تا حدود
زیادی مطابقت دارد .اصوالً در نظریه سازمان های
فرایندگرا به فرایند و شیوه های انجام عمل
بیشتر از نتایج تأکید میشود .توجه زیاد به
نتایج مثالً تعداد فعالیت ها و خدمات انجام شده و
دستاوردهای کمی حاصله بدون توجه به کیفیت
فرایندها و روش های انجام کار ،سازمان را از
کیفیت گرایی دور می کند و استقرار مدیریت کیفیت
فراگیر را با مانع مواجه میکند .بنابراین پرهیز
از نتیجه گرایی محض و توجه به فرایندها و
شیوههای انجام کار زمینه را برای استقرار
مدیریت کیفیت فراگیر فراهم می نماید.
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نتایج تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین
تهورطلبی و ستیزه جویی مثبت (چالشگر بودن افراد
سازمانی) با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در
سطح  P>0/000رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
هیچ تحقیقی برای مقایسه این یافته مشاهده نشده
است .ولی نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه
با نظریههای موجود همخوانی دارد .استقبال
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مدیریت مدرسه از روحیه مسئولیت پذیری و
خطرپذیری معلمان از یک طرف و عالقه معلمان به
داشتن آزادی عمل و اسقالل کاری و اتکاء کمتر به
مدبریت مدرسه برای انجام کارها از طرف دیگر و
همچنین عالقه آنها به یافتن راه حل های جدید در
هنگام مواجهه با مسایل و مشکالت و مخالفت منطقی
با مسئولین مدرسه بیانگر روحیه تهورطلبی و
ً
ستیزه جویی مثبت آنها تلقی میشود که مسلما
داشتن چنین ویژگی هایی زمینه را برای استقرار
مدیریت کیفیت فراگیر فراهم می نماید.
نتایج تحلیل همبستگی چندگانه نشان میدهد که
فرهنگ
(مؤلفههای
پیشایند
متغیرهای
ترکیب
سازمانی) با استقرار مدیریت فراگیر در سطح
 P>0/000معنادار است .ضریب همبستگی چندگانه
متغیرهای پیشایند با استقرار مدیریت کیفیت
فراگیر از ضرایب همبستگی ساده هر یک از آنها
بیشتر است در پژوهش حاضر همبستگی چندگانه به
سطح معناداری رسید لیکن احتمال به دست آمده
مربوط به ضرایب رگرسیون سه متغیر (توجه به تیم،
تهورطلبی و ستیزه جویی و نتیجه گرایی) معنادار
نشده است .بنابراین بر اساس یافتههای بدست آمده
میتوان نتیجه گرفت که افزودن سه متغیر توجه به
تیم ،تهورطلبی و ستیزه جویی و نتیجهگرایی دقت
پیشبینی کنندگی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر را
به طور معناداری افزایش نمیدهند .همه مؤلفه ها
بخشی از واریانس استقرار مدیریت کیفیت فراگیر
را تبیین میکنند ولی در این میان با توجه به
مقادیر ضرایب رگرسیون (بتا) سهم چهار متغیر
توجه به افراد سازمان ،نوآوری و خطرپذیری ،توجه
به جزئیات و ثبات و پایداری بیشتر می باشد و از
قدرت پیش بینی باالتری برخوردار هستند.
پژوهشن
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نمی توانند به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در
رابطه بین متغیرهای مستقل (مؤلفه های فرهنگ
سازمانی) و متغیر وابسته (مدیریت کیفیت فراگیر)
نقش آفرینی نمایند )P < 0/05( .در تبیین این
یافته شاید بتوان گفت که برخورداری معلمان زن و
مرد مقاطع سه گانه در مدارس شهری و روستایی از
ً یکسان و داشتن مدارک
آموزشهای ضمن خدمت نسبتا
ً مشابه موجب میشود که برداشت و
تحصیلی تقریبا
ادراک آنان از واقعیت های محیط کار (جو و فرهنگ
سازمانی ،کیفیت گرایی و )...به هم نزدیک شود.
نتیجه تحقیق نیز نشان داده است که بین فرهنگ
سازمانی مدارس و استقرار مدیریت کیفیت فراگیر
بر اساس مقطع تحصیلی ،محل مدرسه (شهری و
روستایی) و جنسیت مدرسه تفاوت معنادار وجود
ندارد .بنابراین عوامل نمیتوانند به عنوان
متغیرهای تعدیل کننده در رابطه بین فرهنگ
سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر تأثیرگذار
باشند.
به طور کلی یافته های این پژوهش نشان دهنده
ارتباط فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن با
استقرار مدیریت کیفیت فراگیر است .این نتیجه
مورد انتظار بوده است .چرا که عدم وجود
یکپارچگی در فرهنگ سازمانی موجب میشود تا هریک
از واحد ها و افراد مدرسه ،به تبعیت از خرده
فرهنگها ،دست به اقداماتی بزنند که فقط مورد
قبول خودشان است و این زمینه ساز زوال ونابودی
سازمان مدرسه است .در رابطه با مقوله کیفیت نیز
افراد مدرسه باید به نقطه ای برسند که درک
مشترکی از کیفیت درآنان حاصل شود و این درک
حاصل نمی شود مگر آنکه ،موضوع کیفیت در تمام
سطوح زندگی ،در خانه ،مدرسه و جامعه رشد کند و
مهم تر این که کیفیت باید به صورت یک فرهنگ
عمومی ،فرهنگ سازمانی و قانون درتمام جامعه رخ
دهد .باید به این نكته توجه داشت كه دروني شدن
پدیدههاي فرهنگي كه امروزه در جامعه ایراني ،از
آن به«نهادینه شدن» تعبیر ميشود ،مستلزم عبور
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از فرایند هاي بستر سازي ،ترویج و توسعه است و
از همین روي براي نیل به توسعه فرهنگي در هر
زمینه اي ،شایسته است كه در جهت فرهنگ سازي
براي نهادینه كردن آن ،برنامه ریزي هاي مناسب و
مطالعه شده و روزآمد ،لحاظ شود .ابتدا باید
ایده وتفکر کیفیت در ذهن تک تک کارکنان مدرسه
شکل گیرد تا پس از مدتی مفاهیم ذهنی آنها تبدیل
به عمل شود و به عنوان یک ابزار افزایش دهنده
بهره وری مدارس به کار گرفته شود.
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پیشنهادها
از آنجا که یافته های پژوهش ،معنا دار بودنرابطه بین فرهنگ سازمانی و اجرای سیستم مدیریت
کیفیت فراگیر را مورد تائید قرار می دهد،
پیشنهاد می گردد مسئوالن بلند پایه آموزش و
پرورش کشور در جهت دستیابی به اهداف مدیریت
کیفیت فراگیر ،فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان
آموزش و پرورش را مد نظر قرار داده و جایگاه
ویژه ای برای آن قایل شوند.
همچنین پیشنهاد می گردد با برقراری کالس هایضمن خدمت ،در جهت نیل به اهداف مدیریت کیفیت
فراگیر ،توجه مدیران مدارس را به اهداف
وفرایند های اصلی آموزش و پرورش معطوف داشته و
بدین طریق از میزان نتیجه گرایی محض آنان
کاسته شود.
آگاهی دادن به مدارس در مورد مزایای مدیریتکیفیت فراگیر و کمکی که این مقوله می تواند در
جهت بهبود انجام امور مدارس و باال بردن سطح
بهره وری آنان داشته باشد.
برگزاری کالس های آموزشی در جهت ترغیب و تشویقمدیران و معلمان به انجام امور بصورت گروهی و
تیمی.
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