
  

 
 

 

  

  

  

  

  

 
 
 
  

  

  

  

  



 
 

 

 

  ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

هايِ ناشی از انجـام ایـن   تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت مقرّرات مربوطـه و بـا   . باشدمیپژوهش، متعلق به دانشگاه محقق اردبیلی 

 .ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

  

  

 مدیریت آموزشی گرایش  علوم تربیتیي  ي مقطع کارشناسی ارشد رشتهآموختهدانش  افسانه محمدياینجانب  

 که در تاریخ 9419314206ي دانشجویی  روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی به شمارهعلوم تربیتی و  يدانشکده

مدیریت کیفیت جامع و فرهنگ سازمانی در اثربخشی مدیران  نقشي تحصیلی خود تحت عنوان نامهاز پایان 27/6/1396

  مدارس متوسطه شهر اردبیل

 :شوم کهام، متعهد میدفاع نموده

  

گونه مدرك تحصیلی یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در سایر  قبالً براي دریافت هیچ نامه رااین پایان) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

  .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده مینامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

 .باشدتوسط اینجانب می شده انجامنامه، حاصل پژوهش این پایان) 3

ام، مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه و با در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

  .امدهعلمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست منابع و مآخذ ذکر نمو يدار امانترعایت اصل 

از این ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبت اختراع و بهره هرگونهچنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا ) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

ها و انواع ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسنامه در همایشج از این پایاني مستخري مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، طرح بطال مدرك تحصیلیا جمله من(چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن ) 7

دانم با اینجانب مطابق ضوابط و مقرّرات پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) شکایت توسط دانشگاه و 

  .مربوطه رفتار نماید

 
 افسانه محمدي: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

 تاریخ

 
 
 
 
 

  



 
 

  

  

  
  علوم تربیتی و روان شناسی   دانشکده

 علوم تربیتی  گروه آموزشی      

  

  نامه یانپا

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه

  مدیریت آموزشی ي رشتهدر 

  

  :عنوان

  

نقش مدیریت کیفیت جامع و فرهنگ سازمانی در اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر 

  اردبیل

  

 :راهنما دتیااس

  دکتر عیسی ثمري

  دکتر عادل زاهد بابالن

  

  :مشاور استاد

  دکتر علی رضایی شریف

  :پژوهشگر

  افسانه محمدي

  

 

 1396تابستان 



 
 

  

  

  

  ي علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده

     علوم تربیتیگروه آموزشی                                                       

   ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان                       

  مدیریت آموزشیرشته  در                                       

  

  :عنوان                                                                 

مدیریت کیفیت جامع و فرهنگ سازمانی در اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر  نقش

  اردبیل

  

  

  :پژوهشگر                                                        

  افسانه محمدي                                                   

  عالی يدرجه با نامهپایان ي داوراني کمیتهشده تصویب و ارزیابی                 

 امضاء سمت علمیي مرتبه نام و نام خانوادگی

 استادیار دکتر عیسی ثمري
ي و رییس کمیته اول  استاد راهنما

 داوران
 

   استاد راهنماي دوم دانشیار دکتر عادل زاهد بابالن

  استاد مشاور  استادیار  دکتر علی رضایی شریف

  داور دانشیار دکتر مسعود مرادي

  

  1396شهریور 



 
 

  

  :تقدیم به 

همه کسانی که در راه علم 

  چراغی برافروختند

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اریزسپاس گ



 
 

جناب    د علم و اخالقاتیاز استاد  گرامی، اس

عیسی ثمری     و        دکتر عادل زاهد دکتر  ان آقای

بدون     که     چرا    بسیار سپاسگزارم؛   بابالن

نامه های ایشان نگارش و تنظیم این پایانراهنمایی

همچنین از استاد دانشمند  .نمودبسیار مشکل می

ها و به دلیل یاری تر علی رضایی شریفکجناب آقای د

جناب از . هایشان کمال قدردانی را دارمراهنمایی

 و      که قبول زحمت کرده مسعود مرادی آقای دکتر 

در پایان از . بر عهده گرفتند سپاسگزارم     ا  داوری ر

مه یاریم ناکلیه کسانی که جهت پیشبرد این پایان

  .کردند، سپاسگزارم
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  افسانه: نام                                              محمدي: دانشجو خانوادگی نام

  نقش مدیریت کیفیت جامع و فرهنگ سازمانی در اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر اردبیل :نامهپایان عنوان

   دکتر عادل زاهد بابالن دکتر عیسی ثمري و  :راهنما دتیاسا 

  دکتر علی رضایی شریف : رمشاو استاد 

  مدیریت آموزشی: رشته                                   کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع

 علوم تربیتی و  روانشناسی :دانشکده                                               محقق اردبیلی:دانشگاه

  119 :اتصفح تعداد                                            27/6/1396:  دفاع تاریخ

  :چکیده

مدیریت کیفیت جامع و فرهنگ سازمانی در اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش

شهر اردبیل بود که از میان  شامل کلیه معلمان مدارس متوسطهجامعه آماري . همبستگی بود- روش پژوهش توصیفی. اردبیل بود

ها از آوري دادهجهت جمع. اي انتخاب شدندگیري تصادفی خوشهنفر به روش نمونه 230انها با توجه به جدول کرجسی و مورگان 

  )1383(زاده حسن و اثربخشی مدیران )2000(دنیسون ( ، فرهنگ سازمانی)1390(مقیمی  جامعهاي مدیریت کیفیت پرسشنامه

، فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران، جامعاي نشان داد که وضعیت مدیریت کیفیت نتایج آزمون تی تک نمونه. شد استفاده

همچنین . عنادار بودو فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیران مثبت و مرابطه مدیریت کیفیت جامع . تر از میانگین استپایین

ي  ه همهنتایج تحلیل همبستگی نشان داد ک. بینی اثربخشی مدیران بودندو فرهنگ سازمانی قادر به پیشمدیریت کیفیت جامع 

به جز بیانیه مأموریت کیفیت و آشنایی با مدیریت کیفیت جامع، رابطه مثبت و معناداري با هاي مدیریت کیفیت جامع مؤلفه

نتایج . ري با اثربخشی مدیران داشتندي فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداهمچنین هر چهار مؤلفه. اثربخشی مدیران دارند

، فقط تمرکز بر مشتري و سیستم ارزیابی عملکرد قادر به جامع هاي مدیریت کیفیت تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان  مؤلفه

مدیران  بینی اثربخشیفرهنگ سازمانی، فقط مؤلفه مشارکتی قادر به پیش هاياز میان مؤلفه. مدیران بودندبینی اثربخشی گیش

  .بود

  

  

  مدیریت کیفیت جامع، فرهنگ سازمانی، اثربخشی مدیران: هاواژه کلید
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  مقدمه - 1

هاي درونی یک اي است که بر بهبود مستمر کلیه فعالیتساختار نظام یافته 1جامعمدیریت کیفیت 

هدف نهایی مدیریت کیفیت جامع بهبود کیفیت محصـوالت و خـدمات، از طریـق    . کندسازمان تأکید می

. هاي حوزه عملیـاتی اسـت  بهبود منابع انسانی، فرایندها و تجهیزات موجود و به موازات آن کاهش هزینه

اي است کـه اعتقـاد دارد کـه خـدمات و تولیـدات، همـواره بـا        مدیریت کیفیت جامع بسط مفهوم فلسفه

کیفیتی بهتر در دسترس مشتریان درونی و بیرونی سازمان گذاشته شود و بـر آن اسـت کـه بـا در نظـر      

اي هـ سـازمان . گرفتن بازخورد از همین مشتریان، مشخصات کیفی هر تولید یـا خـدمتی را تعیـین کنـد    

اي در جهان مـدیریت بـوده و   هاي اخیر شاهد تحوالت فزایندهاداري، آموزشی، تولیدي و صنعتی در سال

بـا توجـه بـه کمبـود     . شان ارائه شده اسـت اصول و نظریات مختلفی براي موفقیت آنان در نیل به اهداف

ها و توجه روزافزون ینهامکانات و غیر قابل جایگزین بودن بعضی از منابع اهمیت بهبود کیفیت، کاهش هز

ي مدیریت کیفیت جامع هاي ارباب رجوع و مشتري، زمینه مناسبی براي رشد و اجراي نظریهبه خواسته

  ).1384سلطانی، (اهم شده است رف

-هاي دیگر، تحقق اهداف خود را در اولویت قرار میهاي آموزشی هر جامعه، همانند سازمانسازمان

 دادنسـمت  . تواند کمک کند، اثربخشی مدیران اسـت زمینه تحقق اهدا می یکی از مسائلی که در. دهند

ها در جهت اهداف اساسی و استراتژیک چنانچه بـا باورهـا و فرهنـگ سـازمانی کارکنـان همسـو       سازمان

ها از توجه به سازمان). 1998هاشمیان، (سازمانی را با موانع عمده مواجه خواهد کرد  تنباشد، ادامه حیا

فرهنگ . ها، پدیده نسبتاً جدیدي است که در مطالعه سازمان و مدیریت صورت گرفته استگجهت فرهن

هـاي  ي واقعی و بسیار نیرومندي است و نقـش اساسـی را در نظـارت و کنتـرل سـازمان     پدیده 2سازمانی
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  ).1991، 1گوردون.( کندامروزي ایفا می

و بـدون شـک مـدارس متـأثر از      جایگاه تحقق اهداف آموزش و پرورش هر کشور مدارس آن اسـت 

مدارس از مدیران و معلمـان تشـکیل شـده اسـت و     . فرهنگ سازمانی حاکم بر آموزش و پرورش هستند

شیوه رهبري مدیران آمیخته بـا  . اي دارندهاي متفاوت و با این حال یگانهها، باورها و انگیزهمعلمان ارزش

لـذا بررسـی مـدیریت کیفیـت     . دهـد را تشکیل می ها و باورهاي معلمان، فرهنگ مدارسهنجارها، ارزش

بایست مورد توجه مدیران و دبیـران  و فرهنگی سازمانی و نقش آنها در بهبود اثربخشی مدیران می جامع

  .قرار گیرد

  بیان مسئله - 1- 1

هـا، کمبـود   آوري، تنوع سـلیقه هاي فنامروزه اثربخشی با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی

اثربخشی در سازمان همواره سعی دارد آنچه را که . تبادل اطالعات بر کسی پوشیده نیستمنابع و سرعت 

تواند کارهـا را  در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد و در واقع بر این عقیده استوار است که انسان می

-ل شویم میاگر براي سازمان مدلی عقالیی قائ). 1389سیدعامري، ( هر روز بهتر از روز پیش انجام دهد

توان اثربخشی را توانایی سازمان براي دستیابی به اهداف دانست و اگر سازمان را یک سیسـتم اجتمـاعی   

توان اثربخشی را قابلیت سازگاري سازمان با شـرایط محیطـی دانسـت؛ و هـدف از ایجـاد      تلقی کنیم می

مـدیران اثـربخش،   ). 1375د، بنـ عالقه( سازمان را دستیابی به اهداف از طریق رفتارهاي اثربخش دانست

وري شکست هر سازمان را در زمینه دستیابی به بهـره . ترین منابع هر سازمان هستندترین و نایاباساسی

سـاعتچی،  ( توان تا حدودي مربوط به مـدیریت و رهبـري غیـر اثـربخش آن سـازمان دانسـت      بهینه، می

این معنا که هـر سـازمانی از درجـه یـا      نظران اثربخشی یک مفهوم نسبی است بهبه نظر صاحب). 1379

انـد بـه بیشـتر    هایی هستند که توانسـته هاي اثربخش سازمانسازمان. میزانی از اثربخشی برخوردار است

هـا  تـر شـوند مـدیر آن   هاي خـود نزدیـک  ها به هدفهاي خود دست یابند، بنابراین هر چه سازمانهدف
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محققان اثربخشی را تـابع توافـق و همخـوانی    ). 1375کنامی، به نقل از نی 1کراتو( تر خواهند بوداثربخش

  ).1383سیدجوادین، ( دانندرفتار با انتظارات سازمانی می

که با هدف بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و اثربخشی مدیران ) 1389( نتایج پژوهش جهانیان

ع و اثربخشـی مـدیران رابطـه    مدارس شهر تهران انجام داد، نشان داد که بین اعمال مدیریت کیفیت جام

در تحقیقی بـا هـدف بررسـی، مهـارت هـاي      ) 1385( حمیدي و همکاران. مثبت و معناداري وجود دارد

ها، نتایج در جامعه مورد پژوهش نشـان داد کـه بـیش از    ضروري در اثربخشی مدیران کیفیت در دانشگاه

هـاي رهبـري   مهارت ،یریت کیفیتت اثربخشی در اجراي مدهاي ضروري مدیران جهرتادرصد از مه 80

هاي درونـی  اي است که بر بهبود مستمر کلیه فعالیتیافتهمدیریت کیفیت جامع ساختار نظام. بوده است

  .کندیک سازمان تأکید می

هدف نهایی مدیریت کیفیت جامع بهبـود کیفیـت محصـوالت و خـدمات، از طریـق بهبـود منـابع         

گونه که همان. هاي حوزه عملیاتی استو به موازات آن کاهش هزینهانسانی، فرایندها و تجهیزات موجود 

اي از تواند مجموعـه اي از بهبود مستمر است که میفلسفه" جامعفیت ینیز باور دارد، مدیریت ک 2سالیس

ي آموزشی را ها و انتظارات فعلی و آینده هر مؤسسهابزارهاي علمی و فنون براي برآوردن نیازها، خواسته

سازي ي آمادهکنندههاي اصلی و تعیینها و واحدهاي آموزشی عاملم سازد با توجه به اینکه سازمانفراه

رونـد، ضـرورت مطالعـه و    و تأمین نیروي انسانی دیگر نهادهاي تولیدي و خدماتی در جامعه به شمار می

). 2000سـالیس،  ( شـود در آموزش بیش از پیش احسـاس مـی   جامعپیاده کردن اصول مدیریت کیفیت 

کند و ادراك یکسان از شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان براي کارکنان مشخص می 3فرهنگ سازمانی

ي مشخصات معمول دهندهگردد و نشانها در همه اعضاي سازمان مشاهده میسازمان است که وجود آن

هویت اجتماعی هر سـازمان را مشـخص   سازد و ها متمایز میرا از دیگر سازمان و ثابتی است که سازمان
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هـاي آمـوزش و پـرورش مبحـث     هاي هـزاره سـوم و سـازمان   امروزه در سازمان). 1991، 1رابینز( کندمی

اثربخشی از ضروریات مهم است که متغیرهاي مختلفی از جمله فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع 

ها و پژوهش. و پیامدهاي آن را کنترل و هدایت کنند توانند رفتار سازمانیدر آن اثرگذار خواهند بود و می

مطالعات متعدد حاکی از این است که فرهنگ سازمان به خاطر تأثیري که بر ادراك و رفتار کارکنان دارد 

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین فرهنـگ  ) 1387( فرعامري. سازمان مؤثر است 2بر اثربخشی

نشان داد کـه بـین   ) 1384(نتایج امین بیدختی و سینا . معناداري وجود داردسازمانی و اثربخشی رابطه 

امـا  . گرایی در مدارس با اثربخشی مدیران رابطه معناداري وجـود دارد فرهنگ مردساالري و فرهنگ جمع

 آقاحسـینی و همکـاران  . بین فاصله قدرت در مدارس با اثربخشی مدیران رابطـه معنـاداري وجـود نـدارد    

هـاي آموزشـی مدرسـه و    پژوهشی نشان دادند که مجموعه عوامل مرتبط بـا تقویـت برنامـه    در) 1385(

هاي فردي مدیران در باالترین سطح اثرگذاري بوده و پس از آن به ترتیـب عوامـل مـرتط بـا ادراه     ویژگی

 هـاي فـردي  پاسخگویان از بین متغیرهـاي مـرتبط بـا ویژگـی    . کیفی مدرسه و ارزیابی مستمر قرار دارند

گـذاري کلـی،   هاي آموزشی؛ هـدف مدیران؛ خصایص رفتاري و عاطفی، متغیرهاي مرتبط با تقویت برنامه

متغیرهاي مربوط به ادراه کیفی مدرسه؛ ارتباط سازنده و خالق و متغیرهاي مـرتبط بـا ارزیـابی؛ ارزیـابی     

  .انددانسته مستمر را بیش از سایر متغیرها بر اثربخش سازي مدیریت مدارس متوسطه تأثیرگذار

هاي زیادي پیرامون کیفیت و اهمیت آن به ویـژه نـزد مـدیران و کارشناسـان آموزشـی      امروز بحث

هاي انسانی، افزایش کیفیـت بـه طریـق اولـی     در آموزش با توجه به بیشتر بودن نقش عامل. مطرح است

ل توجـه انـدکی   رسد که در عمـل بـه ایـن اصـ    به نظر می. ي افراد استمحتاج مشارکت و همکاري همه

هاي زیادي که در بخش صنعت، آمـوزش و بهداشـت بـا هـدف افـزایش      با وجود تالش. مبذول شده است

ي ما از برخی جهات از جمله آموزش و پرورش و به ویژه در مدارس از گیرد، هنوز جامعهکیفیت انجام می

نگ سازمانی و مـدیریت کیفیـت   ي فرهبا توجه به ناشناخته بودن رابطه. برندپایین بودن کیفیت رنج می
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شود که آیا مدیریت کیفیت جامع و فرهنگ سـازمانی بـا   ، با اثربخشی مدیران، این سؤال مطرح میجامع

  اثربخشی مدیران رابطه دارد؟

  اهمیت و ضرورت -2- 1

هایی مثل صنعت و تولید، بهداشت و آموزش و پرورش یـک ضـرورت   امروزه بهبود کیفیت در زمینه

هـا، پـایین بـودن    قلمرو آموزش و پرورش، به دالیلی نظیر کاهش روزافـزون بودجـه   در. شودمحسوب می

ي ها براي بازسـازي یـا بهسـازي گسـترده    آموختگان و پافشاري مردم و دولتسطح دانش و مهارت دانش

اي کـه در سـطح   اقـدامات فزاینـده  . هاي آموزشی، توجه به کیفیت اهمیت بیشتري پیدا کرده اسـت نظام

هاي بـارز ایـن   نظر خودگردان کردن مدیریت مدارس، ارج نهادن به ابتکار عمل مدیران از نشانه جهانی از

در این شرایط، صاحب نظران مدیریت در آموزش و پرورش، مفاهیم مدیریت کیفیت جامع را . توجه است

-یهـاي آمـوزش و پـروش قلمـداد مـ     با مختصري تغییر و تعدیل، ابزارهاي مهمی بـراي بازسـازي نظـام   

  ).1374بند، عالقه(کنند

نامنـد، از تعـدادي فنـون و    مدیریت کیفیت جامع، که گهگـاهی آن را بهبـود مسـتمر کیفیـت مـی     

هاي کنترل کیفیت، کنترل کیفیت آماري، کنترل فرایند آماري، رویکردهاي تحول سازمان، از قبیل حلقه

  .ن استهاي خودگردان، و استفاده وسیع از مشارکت کارکناها و گروهتیم

ت ها، پدیده نسبتاً جدیدي است که در مطالعه سازمان و مـدیری ها از جهت فرهنگتوجه به سازمان

اي واقعی و بسیار نیرومند است و نقش اساسی را در نظارت و پدیده فرهنگ سازمانی. صورت گرفته است

توجـه  . ها و هنجارها داردفرهنگ سازمانی ریشه در باورها، ارزش. کندهاي امروزي ایفا میکنترل سازمان

فرهنگ سازمانی همانند فرهنگ ملـی  . صحیح به فرهنگ سازمانی کلید موفقیت و اثربخشی مدیران است

گردد و در ضمن اینکه هر کس موجبات انسجام و بقاي سازمان را فراهم آورده و به سختی دچار تغییر می

نی پایبند باشد دیگر جایی براي چند دسـتگی و  اي که باشد وقتی به فرهنگ سازمااز هر گروه و یا دسته

ترین عامل تعیین کننده عملکرد کارکنـان آن  همچنین یک سازمان مهم. گذاردتفاوت فرهنگی باقی نمی
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توان در فرهنگ ناسالم آن یافت که مانند موریانه رشد هاي سازمان را میاست و گاهی ریشه اکثر بیماري

یکـی از  . دهـد و خواه ناخواه اثربخشی مـدیر را تحـت تـأثیر قـرار مـی      کندکرده و عملکرد را تضعیف می

در ایـن  ). 1382بند، عالقه(هاي وضعیت فعلی کشور ما به هدر رفتن منابع یا عدم اثربخشی استدشواري

و فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیران را مورد بررسی جامع کنیم رابطه مدیریت کیفیت پژوهش سعی می

تواند مورد توجه قرار گیرد که با سـنجش میـزان رابطـه    ضوع این پژوهش از این جهت میمو. قرار دهیم

و فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیران، در پی یافتن نتیجه مفید و ارزشمند در این جامع مدیریت کیفیت 

دهـد و بـا    ها بوده تا از طریق باال بردن کیفیت و فرهنگ سازمانی، سطح اثربخشی مدیران را ارتقاءزمینه

کارهاي صحیح موجب افزایش اثربخشی مدیران گردد و از آنجایی که افزایش فرهنـگ و کیفیـت   ارائه راه

  .شودگردد، اهمیت آن به وضوح دیده میاحتماالً باعث افزایش اثربخشی مدیران می

  اهداف پژوهش -3- 1

  اهداف اصلی

  .مدیران دوره متوسطهتعیین وضعیت مدیریت کیفیت جامع، فرهنگ سازمانی و اثربخشی 

  .تعیین رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیران

  .بینی اثربخشی مدیرانتعیین سهم مدیریت کیفیت جامع و فرهنگ سازمانی در پیش

  اهداف جزئی

  . تعیین وضعیت فرهنگ سازمانی در مدارس

  . تعیین وضعیت مدیریت کیفیت جامع مدیران

  .عیت اثربخشی مدیرانتعیین وض

  . شناسایی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن با اثربخشی مدیران
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  . شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با اثربخشی مدیران

  . بینی اثربخشی مدیرانتعیین سهم مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن در پیش

 .بینی اثربخشی مدیرانپیشتعیین سهم فرهنگ سازمانی و ابعاد آن در 

  سواالت پژوهش -4- 1

  هاي اصلیسؤال

  وضعیت مدیریت کیفیت جامع، فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران دوره متوسطه چگونه است؟. 1

  آیا مدیریت کیفیت جامع و فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیران رابطه معناداري دارند؟. 2

  بینی اثربخشی مدیران چقدر است؟در پیشسهم مدیریت کیفیت جامع و فرهنگ سازمانی . 3

  فرعیهاي سؤال

  وضعیت فرهنگ سازمانی در مدارس چگونه است؟. 1

  وضعیت مدیریت کیفیت جامع مدیران چگونه است؟. 2

  وضعیت اثربخشی مدیران چگونه است؟. 3

  آیا بین مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن با اثربخشی مدیران رابطه وجود دارد؟. 4

  بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با اثربخشی مدیران رابطه وجود دارد؟آیا . 5

  بینی اثربخشی مدیران چقدر است؟سهم مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن در پیش. 6

 بینی اثربخشی مدیران چقدر است؟سهم فرهنگ سازمانی و ابعاد آن در پیش. 7
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  تعاریف نظري و عملیاتی -5- 1

  تعاریف نظري - 1- 5- 1

راهی براي اداره یک سازمان است؛ که بر کیفیت و مشارکت : جامعریت کیفیت تعریف مفهومی مدی

همچنین وجود . باشدمدت میتمامی اعضاي سازمان استوار بوده؛ و هدف آن، دستیابی به موفقیت طوالنی

هاي حیاتی در راستاي تقویت منابع سازمان، به منظور دسـتیابی بـه سـطوح    شرط کیفیت، یکی از الزمه

  ).2013قدیري و همکاران، (باشد بازدهی و کارآمدي میباالتر 

اي از مفروضات بنیـادي مشـترك   فرهنگ سازمانی بیانگر مجموعه: فرهنگ سازمانی مفهومیتعریف 

. است که اعضاي سازمان در جریان حل مسائل مرتبط با یکپارچگی درونی و انطباق خارجی آموخته است

باشد که روش درست ادراك، تفکر و احساس در مورد مسائل سازمان این چارچوب یا الگو آنقدر معتبر می

  )2010، 1ادگار شاین(آموزد را به کارکنان می

اســتونر و فــریمن، ( کارهــاي شایســته یــا مناســب نیعنــی انجــام داد: تعریــف مفهــومی اثربخشــی

هـوي و  (انتظـار  اثربخشی عبارت است از درجه همخوانی نتایج علمی سازمانی با نتایج مورد ). 1375:14

  ).130: 1392میسکل، 

  تعاریف عملیاتی- 2- 5- 1

اي اسـت کـه   در این پژوهش مدیریت کیفیـت جـامع نمـره   : جامعتعریف عملیاتی مدیریت کیفیت 

معرفی گردیده است ) 2009(که به وسیله مقیمی و همکاران  جامعپرسشنامه مدیریت کیفیت مدیران از 

  .کنندکسب می

 36اي است که از پرسشنامه در این پژوهش فرهنگ سازمانی نمره: تعریف عملیاتی فرهنگ سازمانی

  .شودکسب می) 2000(پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

                                                
1 Schein 
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پرسشنامه اثربخشی مدیران اي است که در در این پژوهش اثربخشی نمره: تعریف عملیاتی اثربخشی

  .کنندکسب می اخته شده استس) 1383(زاده مدارس ابتدائی توسط حسن

  



 

  

 :فصل دوم

مباني نظري 

شپژوه
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  مقدمه -2

، فرهنگ سازمانی جامعمدیریت کیفیت (در این فصل ابتدا مبانی و ادبیات نظري متغیرهاي پژوهش 

  .شودهاي داخلی و خارجی اشاره میشوند و سپس به پیشینه پژوهشمطرح می) مدیرانو اثربخشی 

  جامعمدیریت کیفیت  -2-1

بررسـی و  . تشـکیل شـده اسـت    3و مدیریت 2، کیفیت1جامعاز سه کلمه  جامعمدیریت کیفیت واژه 

بـه ایـن معناسـت کـه      "جـامع   "کلمه . تحلیل این سه جزء به درك و فهم عمیق تر آن کمک می کند

یعنـی ارائـه آنچـه     "کیفیت"واژه . گیردهمه افراد و همه امور سازمان را در بر می ،جامعمدیریت کیفیت 

آقـایی،  (شـود  یعنی کیفیت در سازمان مـدیریت مـی   "مدیریت"مورد نیاز و انتظار مشتریان است و واژه 

1379 .(  

کند که به موجب آن جامع ه قسمت تقسیم میرا به سجامع اصطالح مدیریت کیفیت ) 1990( 4ویچر

کیفیت، به نیازهاي مشخص مشتري ) شامل مشتریان و تامین کنندگان(به هر فرد درگیر در این فرآیند 

یک فرایند مشتري محور  مدیریت کیفیت جامعدر واقع . و مدیریت؛ به مدیران ارشد متعهد اشاره دارد

  ). 2004، 5شانی، بانت و کارونز(است که به دنبال بهبود مستمر و برآوردن نیازهاي مشتري می باشد 

را به عنوان یک سیستم مدیریتی دائماً در حال تحول  مدیریت کیفیت جامع 6هیلستن و کلیفسجو

خلی و خارجی با مقدار کم منابع تعریف ها و ابزار، با هدف افزایش رضایت مشتري داها، شیوهشامل ارزش

دست مدیریت کیفیت جامع هنر مدیریت تمام مجموعه براي به ). 2002هلیستن و کلیفسجو، (اند کرده

چنان با دیگران  :عبارت طالیی زیر است مدیریت کیفیت جامعروح کالم در توضیح . هاستآوردن بهترین

مدیریت کیفیت جامع، نگرشی ). 1383جعفري و همکاران، ( "درفتار کن که انتظار داراي با تو رفتار کنن

                                                
1 Total 
2 Quality 
3 Manegment 
4- Witcher 
5- Sahaney, Banwet & Karunes 
6- Hellsten   & Klefsjo 



4 

 

مین کنندگان به بهبود أاست که بر مبناي آن، مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و ت

  ).1381ریاحی، (پردازد شود میمستمر کیفیت که به جلب رضایت مشتري منجر می

هاي و مستمر که تأثیر مهمی در تأمین اهداف سازمان مدیریت کیفیت جامع اقدامی هوشمندانه، آرام

افزایش کارایی و باال بردن توان رقابتی ختم ) مشتریان(آموزشی داشته و در نهایت به رضایت فراگیران 

شود و اما شکی نیست که ارتقاي کیفیت از انتخاب یک فلسفه مدیریتی مناسب شروع می. شودمی

شود مگر با اجراي صحیح و اصولی آن تحول اساسی در سازمان نمیانتخاب یک فلسفه مدیریتی موجب 

 ).1383المعی، (

ارزشمندترین  با و ترین اثربخش از یکیجامع  مدیریت کیفیت کند،می بیان) 1376( شریف حاجی

 تولیدي، هايسازمان اي در گسترده صورت بهجامع  کیفیت مدیریت تاکنون .است مدیریتی هاي تئوري

 این مختلف جهان به کشورهاي. است گرفته قرار استفاده مورد و علمی فرهنگی هاينظام در و اقتصادي

اجرا  را آن و بپذیرند راجامع  کیفیت مدیریت فلسفه خود باید بقاي و حفظ براي که اندرسیده نتیجه

رویکرد  این کاربرد از هم توجهی قابل و نتایج نموده استقبال رویکرد این از وسیع صورت به لذا. نمایند

   .اند گرفته

منظور دستیابی به بهبود مستمر ادغام وظایف و فرآیندهاي داخل سازمان به جامعمدیریت کیفیت 

) 2001( 1الگروسن). 2005کول کارنی، (کیفیت کاالها و خدمات است و هدف آن رضایت مشتري است 

. است مشتریان رضایت و هاسازمان عملکرد بهبود براي سیستمی مدیریت کیفیت جامعمعتقد است که 

 قرار توجه مورد را سازمان کارکردهاي تمام کیفیت مدیریت کیفیت جامع معتقد است که) 1999( 2رس

 یکجامع همچنین مدیریت کیفیت . کندادغام می سطوح تمام در را هم به مرتبط وظایف و دهدمی

 ،3سوینسون( گیردمی نظر در را سازمان مختلف عناصر بین تمام تعامالت که است سیستمی رویکرد

2005( . 

                                                
1- Lagrossen 
2- Ross 
3- Svensson 
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 افزایش هدف با ییابزارها و هاروش ها،ارزش شامل مدیریتی سیستم یکجامع مدیریت کیفیت 

 مدیریت کلی به طور). 2004 ،1فریدریسکون( باشدمی کم منابع با خارجی و داخلی رضایت مشتریان

 و آرام هوشمندانه، اقدام یعنی ،جامع کیفیت مدیریت :نمود تعریف گونهاین توانمی راجامع  کیفیت

 افزایش مشتري، رضایت به نهایت در و دارد سازمان اهداف جهت تأمین در افزایی هم تأثیر که مستمر

 نهفته اساسی نکته سهجامع  کیفیت مدیریت در بنابراین، .شودمی ختم در بازار رقابت ارتقاي و کارایی

باشد  مشتري پسند مورد که طریقی به ؛ تولید»مشتري سلیقه«مشتري  نیاز هاياولویت تعیین: است

   .)1376 شریف، حاجی(» بازار«مشتري  نیاز ؛ تشخیص»نهایی کیفیت«

 جامع کیفیت مدیریت تاریخچه - 2-2

 زنگ سیستم یک طراحی براي الکتریک کارخانه وسترن در 1920 دهه اواسط در جامع کیفیت مدیریت

 والتر نام به فردي. است آماري بوده کیفیت کنترل اصل همان درجامع  کیفیت مدیریت. شد شروع تلفن

 عنوان تحت کتابی شوهارت 1931 سال در. رسیدنقایصش به صفر می کرد طراحی زنگ شوهارت یک

 کنترل کتاب، این در شوهارت .کرد منتشر» صنعتی تولیدات کنترل اقتصادي کیفیت محصوالت«

  ). 1997 زانگ،( نمود تعریف را کیفیت و بهبود تولید، ارزیابی براي آماري هايتکنیک گسترش کیفیت،

هاي آماري در آماردان انگلیسی به نام پیرسون کتاب خود را تحت عنوان کاربرد روش 1935در سال 

دکتر فیگنبام کتابی  1951در سال . هاي صنعتی و کنترل کیفیت منتشر کرداستاندارد کردن فعالیت

در این کتاب او به جاي کنترل کیفیت آماري از کنترل . منتشرکردجامع تحت عنوان کنترل کیفیت 

ها در جوزف جوران اهیمت درگیر نمودن تمام بخش 1954در سال . سخن به میان آوردجامع کیفیت 

اهمیت رضایت مشتري را به جاي امر ساده تبعیت از مشخصات محصول به ژاپنی پیگیري امر کیفیت و 

اشی کاوا ایده و تفکرات جوران و فیگنبام را بسط داد و موضوع مشتریان  1962در سال . یادآوري نمود

عالوه بر مشتریان خارجی سازمان . هاي داخل سازمان هستندداخلی را که دریافت کنندگان برون داده

                                                
1- Fredriksson 
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ها در تسخیر بازار ها که متوجه پیشی گرفتن ژاپنیها و اروپاییآمریکایی 1970در اواخر دهه . ردمطرح ک

  . بر مدیریت خود بر آمدند مدیریت کیفیت جامعجهانی شدند، به فکر استفاده از نگرش 

این . اي را به نام مالکوم بالدریج ابداع کردندآمریکا در مقابل جایزه دمینگ جایزه 1987در سال 

دست مدیریت کیفیت جامع هایی که به باال بردن سطح کیفیت خود و اجراي جایزه براي معرفی شرکت

اصل را به عنوان داروي شفابخش اقتصاد و صنایع بیمار آن زمان  14دمینگ . اند، طراحی شده استیافته

زیادي از توان بخش مطرح نمود که در صورت به کارگیري صحیح و توجه به فرهنگ سازمان می

عالوه بر دکتر دمینگ . مشکالتی را که در جهت ارتقاي کیفیت و کاهش ضایعات وجود دارد، برطرف نمود

در گسترش و توسعه مدیریت کیفیت و روند ... افرادي نظر جوزف جوران، فیلیپ کرازبی، ایشی کاوا و 

 ). 1997زانگ، (نقش بسزایی ایفا کرده اند جامع تکامل کنترل کیفیت 

  :شوداز نظر زانگ به چهار مرحله تقسیم می مدیریت کیفیت جامعطور کلی روند تکامل به 

  مرحله بازرسی کیفیت -1

  مرحله کنترل کیفیت -2

  مرحله اطمینان کیفیت -3

  جامعمرحله مدیریت کیفیت  -4

  

 378-386 ص ،1998 دال، جامع گیري مدیریت کیفیتوقایع مهم در شکل:  1- 2جدول 

  جامع کیفیت مدیریتوقایع مهم در شکل گیري   سال

  .شوهارت کنترل فرآیند آماري را به وجود آورد  1924

  .شرکت تلفن بل روش ها کنترل آماري را به کار برد  1926

  .ارتش آمریکا در طول جنگ جهانی دوم روش هاي نمونه برداري را به طور گسترده مورد استفاده قرار داد  40اواسط 

مانند غنی سازي (هاي متعددي به منظور بهبود فرآیندهاي کاري در سازمان ها صورت گرفت  تالش  1950

  ، نخستین بازدید دمینگ از ژاپن)شغل، مدیریت مشارکتی، کیفیت زندگی کاري و مشارکت کارکنان
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  ایجاد جایزه دمینگ در ژاپن، نخستین ویرایش کتاب کنترل کیفیت جوران  1951

  جوران از ژاپن، نظریه مازلو در مورد نیازهاي انساننخستین بازدید   1954

  Yو  Xآزادسازي اقتصاد در ژاپن با فشار براي بهبود کیفیت به منظور رقابت با کشورهاي خارجی، نظریه   1960

  .مک گرگور

  نخستین وبرایش کتاب کنترل کیفیت فراگیر فیگنبام  1961

  مجله ژاپنی کنترل کیفیت براي سرپرستانارائه فکر دوایر کیفیت در نخستین شماره   1962

 60اواخر دهه 

و اوایل ده 

70  

  .احساس خطر صنایع آمریکا از موفقیت فزاینده فرآورده هاي شرکت هاي ژاپنی در بازارهاي جهانی

  .در صنایع کشتی سازي میتسوبیشی QFDپیدایش   1972

  .بسیاري از شرکت هاي ژاپنی به کار گرفته شد پس از بحران نفتی در این سال، نظام تولید بهنگام توسط  1973

اواسط دهه 

70  
  .دوایر کیفیت به طور گسترده اي درآمریکا معرفی شدند

  نخستین ویرایش کتاب کیفیت رایگان است اتر کرازبی  1979

  توجه تعدادي از شرکت هاي آرمریکایی به نظام تولید بهنگام  1980

  ویلیام اوچی  Zنظریه   1981

  .نخستین ویرایش کتاب کیفیت، بهره وري و شرایط رقابت اثر دمینگ  1982

، ایجاد جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج ISOنخستین ویرایش استانداردهاي مدیریت کیفیت سري   1987

)MBNQA.(  

  

  

  جامعفلسفه مدیریت کیفیت  - 2-3

 سازمان مستمر بهبود براي ايشالوده که است اصول از ايمجموعه و فلسفه داراي ،جامع کیفیت مدیریت

   و مشتريمدیریت کیفیت جامع محیط  در. کندمی درگیر سازمان در را افراد تمام این سیستم. است
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Abstract:   

     The aim of this study was to investigate the role of comprehensive quality of 

management and organizational culture on efficiency of managers in high schools of 

Ardebil. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of 

study consisted of all high school teachers in Ardebil and 230 people were chosen by 

random cluster sampling method according to Morgan table. For data collection, 

comprehensive management quality questionnaire by Moghimi (2011), organizational 

culture (Denison, 2000) and managers’ efficiency questionnaire by Hassanzadeh (2009) 

were used. The results of single-sample t-test showed that, position of comprehensive 

quality of management, organizational culture and managers’ effectiveness are lower than 

the average. The relationship between comprehensive quality of management and 

organizational culture with the effectiveness of managers was positive and significant. 

Also, comprehensive quality of management and organizational culture were able to 

predict the effectiveness of managers. The results of correlation analysis showed that, all 

components of comprehensive quality of management except quality of mission statement 

and familiarity with comprehensive quality of management have a positive and significant 

relationship with the effectiveness of managers. Also, all four components of 

organizational culture had a positive and significant relationship with effectiveness of 

managers. The results of regression analysis showed that, among components of 

comprehensive quality of management, only concentration on customer and performance 

evaluation system were able to predict the effectiveness of managers. Among the 

components of organizational culture, only the participatory component was able to predict 

the effectiveness of managers. 

Keywords:  : Comprehensive Quality Management, Organizational Culture, Effectiveness 

of Managers  
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