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Abstract  
 

The purpose of this study was to investigate the 
role of total quality management (TQM) on the 

relationship between organizational culture and 

teachers' job motivation. In this survey statistical 
population included 440 teachers in Firoozabad 

City, of which 205 of them were selected as a 

sample using Morgan table and using class and 
relative sampling method. For data collection, 

Organizational Culture Questionnaire of Denison 

(2000), Job Motivation Questionnaire of Hackman 
& Oldham (1975), and Total Quality Management 

Questionnaire of Mittel et al. (2011) were 

distributed The validity of the scales was assessed 

through content validity. Cronbach's alpha (α 

<0.70) was also used to estimate their reliability. 

The data were tested by structural equation 
modeling. The results showed that there is a 

positive and significant relationship between 

organizational culture with TQM and teachers' job 
motivation (P <0.01). There was also a positive 

and significant relationship between TQM and 

teachers' job motivation (P <0.01). The coefficient 
of determination showed that 23% of the variance 

of total quality management was explained by 

organizational culture. And 24% of the variance 
of teachers' job motivation was explained and 

predicted by the variables of organizational 

culture (cohesion and coordination and change) 
and TQM (teamwork, assessment and feedback, 

training and development). Finally, it can be said 

that TQM played a mediating and effective role in 

the relationship between organizational culture 

and teachers' job motivation. 
 

Keywords: Organizational Culture, Total Quality 

Management, Job Motivation, Teachers 
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 مقدمه

کار برانگیخته به عنوان نشانی از  های جهانی، نیرویدر شرایط اقتصادی کنونی و با وجود رقابت

ه اجزای کلیدی جهت افزایش عملکرد الزم برای سازمانی است که خواهان بقا در برتری و از جمل

دنیای رقابتی کنونی است. یکی از مؤثرترین نیروها در بازسازی جامعه از جوانب مختلف، معلمان 

هستند که بحث انگیزش شغلی آنان و پی بردن به علل و پیامدهای آن حائز اهمیت بسیاری است. 

ها های مناسبی در جهت ایجاد تغییرات و پیشگیری از شکستشود تا گامباعث میبررسی این امر 

های درونی )نیازها یا تمایالت( افراد است و انگیزش در جامعه برداشته شود. انگیزه، قوا یا خواسته

 (. اگر از491: 1399دهنده رفتار است )رضائیان، دهنده و تداومباشد که جهتزا مییک نیروی انرژی

شوند: های انگیزش به دو دسته تقسیم میلحاظ نظری و تئوریک به مفهوم انگیزه نگاه شود، نظریه

ها یا چراهای رفتار دارد و دسته دوم، های محتوایی است که صحبت از انگیزهدسته اول، شامل نظریه

کند. از جمله میهای فرآیندی است که بر جریان و فرآیند ایجاد انگیزه در افراد تأکید شامل نظریه

انگیزش و  1های سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلوتوان به نظریههای مربوط به دسته اول، مینظریه

« نیاز قدر و منزلت»اشاره کرد. طبق نظریه نیازهای انسانی مازلو، اگر  3هرزبرگ 2و بهداشت روانی

اد، احساساتی مانند اعتماد به نفس، است ارضا شود، در افر« نیاز احترام»که یکی از ابعاد درونی 

آید و در غیر اینصورت شخص احساس ارزش داشتن، قابلیت داشتن و مانند اینها بوجود می

(. بنابراین، بر اساس این نظریه، 235: 1399کند )رضائیان، پناهی میبینی، ضعف و بیخودکم

پرورش( بهتر بتواند آنها را پاسخ  معلمان نیازهای بسیاری دارند که هر چه سازمان )نظام آموزش و

شود. طبق نظریه شان میآنها، باعث بهبود عملکرد دهد، عالوه بر باال رفتن انگیزش و رضایت شغلی

انگیزش و بهداشت روانی هرزبرگ، عواملی مانند حقوق و شرایط فیزیکی )عوامل ابقا یا نگهدارنده( 

کند؛ و برخی دیگر از نیازها که به وسیله ضایتی میاند و در صورت نبود آنها فرد احساس نارضروری

آنها است که رضایت، « نیازهای شغلی و درونی»توان افراد شاغل را راضی کرد، ارضای آنها می

و تحت عنوان عوامل برانگیزاننده )کسب موفقیت، ذات و ماهیت آورند کامیابی و انگیزش فراهم می

اند ت، بهبود رشد و ترقی و شهرت و شناسایی( شناسایی شدهکار، چالشی بودن کار، افزایش مسئولی

های فرآیندی(، شامل های انگیزش )نظریهدسته دوم نظریه (.1397کار رجبی، )اعتباریان و کشت

نظریه انتظار، ادراک یا انتظار فرد از نتایج مورد انتظار یک رفتار های انتظار و برابری است. نظریه

های( رفتاری خاص و جذابیت شامل انتظار فرد از نتایج احتمالی )پاداش کند وخاص را بررسی می

آن پاداش برای فرد است. اما در نظریه برابری، قدرت انگیزش یک شغل برابر است با حاصلضرب 

اعتقاد به اینکه تالش به عملکرد منجر خواهد شد در اعتقاد به اینکه عملکرد نتیجه مطلوب را 

                                                           
1. Abraham Maslow 
2. Hygiene Theory 

3. Herzberg 
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(. با توجه به مباحث نظری بیان شده، عوامل 168: 1398)دوبرین،  1نتایجخواهد داد در جذابیت 

توان به ارضا نیازهای مادی و معنوی، میزان متعددی بر انگیزش و عملکرد شغلی مؤثرند، که می

زاده و تالش، جذابیت نتایج، نوع شغل، میزان مسئولیت و ... اشاره کرد. به عنوان نمونه، قلی

های مالی )رفاهی و دستمزد( و پژوهشی نشان دادند که، عواملی مانند پاداش( در 1398مسکینی )

معنوی )اداری(، ارتباط صحیح بین مدیران و معلمان، نظارت و ارزیابی از کارهای انجام شده در 

های مدرسه، شأن شغل، کسب موفقیت، پیشرفت شغلی، امکان دریافت کالس درس، زیرساخت

با همکاران، شرایط کاری، وضعیت استخدامی و عملکرد مدیریت  ای، روابطهای حرفهآموزش

بر انگیزش شغلی معلمان اثرگذارند. همچنین این پژوهش به دنبال بررسی انگیزش شغلی 2مدرسه

 معلمان و متأثر بودن آن از دو مفهوم فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع است.
هافتسهد و  و نحوۀ عملکهرد آن در ارتبهاط اسهت.     فرهنگ سازمانی دقیقاً با مدیریت منابع انسانی

( با دیدگاه تئوری سازمان به موضوع فرهنگ سازمانی توجه داشتند و بهر ایهن عقیهده    1990) 3شاین

تواند به ابزاری برای کنتهرل و تهرویج   بودند که اگر به فرهنگ با نگاه کارکردگرایانه نگریسته شود می

بهه نقهل از شهفیعی و     ت عملکرد سازمانی را بهبود ببخشهد ) رفتارهای مطلوب تبدیل شده و در نهای

یعنی فرهنگ برای سازمان و مدیریت مانند یک صافی یا فیلتر اسهت کهه ههر نهوع     (؛ 1399ناصری، 

صهورت،  عمل مدیر یا معلم باید مورد تأیید فرهنگ سازمان باشد و از فیلتر آن عبور کند؛ در غیر این

(. 1397، 4و مهورد تأییهد اکثهر اعضها قهرار نخواههد گرفهت )رابینهز        هها نخواههد بهود    مطابق با ارزش

داند که به اعضای یهک  های مشترک می( فرهنگ سازمانی را الگویی از باورها و ارزش1984دیویس)

بهه نقهل از    آورد )بخشد و برای رفتار آنان در سازمان راهنمایی فهراهم مهی  سازمان معنا و مفهوم می

هها،  گرایی، توسهعه قابلیهت  (. در واقع فرهنگ سازمانی )توانمندسازی، تیم4: 1399شفیعی و ناصری، 

مداری، یادگیری سازمانی، نیهت  های بنیادین، توافق، انسجام و هماهنگی، ایجاد تغییر، مشتریارزش

ههای  انداز( یهک مفههوم اجتمهاعی اسهت کهه بهه گهروه       و جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم

کند و شیوۀ زندگی یک سازمان است، و با توجه به اینکهه یکهی از   ک القا میاجتماعی احساس مشتر

مهمترین منابع هر سازمانی، منبع انسانی آن است، عملکهرد افهراد در سهازمان متهأثر از فرهنهگ آن      

فرهنگ سازمانی برچسبی اجتماعی است  (.1394سازمان است )سلیمانگلی، دولتی و امین بیدختی، 

ها را باهم پیوند های اجتماعی اعضای سازمانی مشترک، تدبیرهای نمادین و آرمانهاکه از راه ارزش

با این توصیف، فرهنگ سازمانی چه بهه صهورت مسهتقیم و چهه بهه       (.1399زند )فرهی و نوری، می

گذارد. از جمله پیامدهای مههم سهازمانی آن،   صورت غیرمستقیم بر اکثر پیامدهای سازمانی تأثیر می

                                                           
( * عتقاد به اینکهه عملکهرد نتیجهه مبلهو  را خواههد داد     ( * )ااعتقاد به اینکه تالش به عملکرد منجر خواهد شدل = )قدرت انگیزش یک شغ .1

 (جذابیت نتایج)

 کنند.تر کردن و قابل فهم کردن مفاهیم فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع کمک بزرگی میاین عوامل در پررنگ .2
3. Hofstede & shine 

4. Robbins 
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( که در این پژوهش مهدنظر  1391ی و انگیزش شغلی است )داوودی، بهاری، میرزاجانی، اشتیاق شغل

شتریان داخلی )در این پهژوهش دانهش  قرار گرفت. بنابراین فرهنگ سازمانی قوی و مستحکم بین م

نمایهد و در  آموزان و دانشجویان( و مشتریان خارجی )والدین، جامعه، و ...( حلقه ارتباطی برقرار مهی 

(. در ایههن راسههتا، شههفیعی و 1393کنههد )رحیمهی،  ت موجبههات انگیههزش شهغلی را فههراهم مههی نهایه 

( در پژوهشی نشان دادند که فرهنگ سازمانی بر رفتار فردی، انگیزش، رضایت شغلی، 1399ناصری)

گیری و میزان مشارکت در امور میزان فهداکاری و تعههد، انضهباط و    خالقیت و نوآوری، شیوه تصمیم

( در پهژوهش خهود نشهان    1390پور و نیسی )علمان ابتدایی اثرگذار است. نعامی، تقیکوشی مسخت

دادند که بین فرهنگ سازمانی با انگیزش و اشتیاق شغلی رابطه مثبهت و معنهاداری وجهود دارد. در    

( نشان داده شد که بهین فرهنهگ سهازمانی و تمهامی ابعهاد آن بها       1394پژوهش حسنی و احمدی )

( نشهان  1395خهانی ) علمان رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد. پازکی و افضهل ای متوسعه حرفه

های آموزشی رابطه مثبت و معناداری دادند که فرهنگ سازمانی مدارس با گرایش معلمان به نوآوری

( نیهز در پژوهشهی آمهوزش معلمهان از     2014) 1دارد. همچنین کانوک، سامپرچ و پراسرچ ارونسوک

 انی را موثر دانستند.طریق فرهنگ سازم

های پنهان و غیررسمی سازمان است که پس فرهنگ سازمانی همانند ساختار غیرمشخص و پایه

تهرین  آوری، ساختار، سیاست و محصوالت سهازمان دیهد و واضهح   توان در اهداف، فنتجلی آن را می

(. افراد سهازمان در  1399شفیعی و ناصری، توان در رفتار افراد سازمان مشاهده کرد )تبلور آن را می

ترین هدف دهند و برای مهمهای خود را با محیط پیرامون تطبیق میهای رقابتی، دائماً بینشمحیط

لذا قبل از هر تحولی افراد باید فرهنهگ سهازمانی خهود را    سازمان؛ یعنی بقا، دائماً در تالش هستند. 

ههای متنهوع و متعهدد    اسهت کهه فعالیهت   شناسایی و بررسی نمایند؛ زیرا در بستر فرهنگ سهازمانی  

ههای سهازمانی   رسهد و مهدیریت کیفیهت جهامع یکهی از همهین فعالیهت       سازمان به منصه عمل مهی 

مدیریت کیفیت جامع، روشهی اسهت بهرای اداره یهک سهازمان کهه       (. 138: 1390است)والمحمدی، 

ف آن دستیابی به اساس آن بر کیفیت و مشارکت همه اعضای سازمان )کار تیمی( استوار است و هد

اهداف بلندمهدت از طریهق جلهب رضهایت مشهتری و تهأمین منهافع افهراد ذینفهع اسهت )محمهدی            

موفقیهت  ( 2013) 2بنا به گفته هافار، ال کهاراگولی و کهونیم   (.2: 1399میرعزیزی، کمالی و داودی، 

بهه عنهوان    مدیریت کیفیت فراگیر )بهبود مستمر، آموزش و توسعه، سنجش و بازخورد، و کار تیمی(

هها،  ها، نگهرش یک تغییر سازمانی به میزان زیادی با فرهنگ سازمانی که با تغییر مشخصی در ارزش

. لهذا اهمیهت فرهنهگ سهازمانی جههت اجهرای       آورد ارتبهاط دارد اعتقادات و باورها را به وجهود مهی  

 سی است. آمیز مدیریت کیفیت جامع )همانند اثرگذاری آن بر انگیزش شغلی( قابل بررموفقیت

                                                           
1. Kanok, Somprach   & Prasertcharoensuk 

2. Haffar, Al-Karaghouli & Ghoneim 
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ابزارهای مدیریت کیفیهت جهامع را در    از استفاده تربیت و تعلیم متخصصان اخیر، سال بیست در

اند. مدیریت کیفیت فراگیر )جامع( در آمهوزش عبهارت اسهت از فرآینهد     آموزش و پرورش آغاز کرده

درسهی،   ریهزی آموزشهی و  مستمر ایجاد بهبود و تحول در مدیریت آموزشی و نیروی انسهانی، برنامهه  

ههای برگهزاری امتحانهات،    ها و فنون تدریس، منابع و فضهای آموزشهی، شهیوه   ساختار سازمان، روش

ها و نیازههای دانهش و تحقهق اههداف     تشخیص نیازهای جامعه و آموزش در جهت انطباق با خواسته

جملهۀ   از (.1399)محمهدی میرعزیهزی، کمهالی و داودی،    آموزشی با مشارکت همه تهیم آموزشهی   

تهوان  را می 1اند، دمینگ و ارسوزادی که به نقش مدیریت کیفیت جامع در امر آموزش اشاره کردهافر

 یهادگیری در کهالس درس و موفقیهت    -یهاددهی  ها بهبود نظام آموزشی، فراینهد برد که هدف آن نام

 ان یهک به عنوان مشتریان و هم به عنوان کهارگزار  آموزان را، همها دانشآموزان بوده است. آندانش

باشهند و در   بایست در یادگیری خهود دخالهت داشهته   گیرند که همواره مینظام آموزشی در نظر می

کیفیت جامع  . در مدارسی که از ابزار مدیریتدهندو نظر  مورد بهبود فرایند یادگیری خود پیشنهاد

 کننهد و یت مهی به صورت یک گروه در کنار هم )کار تیمی( فعال شود، معلمان و کارکناناستفاده می

 که به طور سنتی همواره در دسهت مهدیران   معلمان هم صاحب بخشی از قدرت و مسئولیتی هستند

( مهدیریت کیفیهت   2003) 2از دیهدگاه کلمهن  (. 1392ها بوده است )زند حسامی و فریهد،  آموزشگاه

نیازههای   های آموزشی سه اصل دارد: الف. تمرکز بر درک و جوابگهویی بهه  فراگیر )جامع( در سازمان

یادگیرندگان، ب. بهبود مستمر همه به صورت منظم و ج. مشارکت گروهی در جهت تحقق رضهایت  

(. 1389کننهدگان خهدمات آموزشهی )اعهم از مهدیران، معلمهان و ...( )بهه نقهل از جهانیهان،          دریافت

رخهوردار  های آموزشی( از اهمیت اساسی بها )سازمانبنابراین، مدیریت کیفیت جامع در این سازمان

است. در این بین توجه به انگیزش شغلی معلمان )به عنهوان قشهر آموزشهی جامعهه( جههت اجهرای       

آمیز مدیریت کیفیت جامع ضروری است. به هر حال، موضهوع فرهنهگ سهازمانی و کیفیهت     موفقیت

ای مؤسسات آموزشی همواره مورد توجه مدیران، معلمان و کارکنان آموزشی بوده و هست؛ بهه گونهه  

ه راه اصلی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر، تغییر در فرهنگ سازمانی است کهه خهود باعهث تغییهر     ک

گردد و نهایتاً ممکن است انگیزه شغلی آنان را مرتفع نماید. در این الگوی رفتار سازمان و معلمان می

کهه بهین   ( در پژوهشی نشان داد 1389راستا، تحقیقاتی صورت گرفته شده است؛ از جمله جهانیان )

اعمال مدیریت کیفیت جامع در مدارس و رهبری معلمان توسط مدیر، برخورد شایسته بها معلمهان،   

آموزان، روابط سازنده با اولیا و مهارت ارزشیابی و اداره مدارس توسط مهدیران  یاری رساندن به دانش

پژوهشهی کهه    ( در1399رابطه معناداری وجود دارد. همچنین محمدی میرعزیزی، کمالی و داودی )

تهرین ابعهاد و مؤلفهه   به جایگاه و نقش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان پرداختند، مههم 

-های مدیریت کیفیت فراگیر را رضایت مشتریان و پاسخگویی به آنهها، سهازمان یادگیرنهده و آینهده    

                                                           
1. Dming & Ersouz 

2. Kelemen 
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ریزی آموزشی و مهنگری بیان کردند. آنها همچنین فرهنگ تفکر سیستمی، تمرکززدایی آموزش، برنا

ای فرهنگیهان، رویکردههای نهوین در    ریزی درسی اثربخش را مهمترین راهبردها و رشد حرفهه برنامه

پذیر شهدن دانشهگاه فرهنگیهان را مهمتهرین     مدیریت، ارتقای اثربخشی آموزش و یادگیری و انعطاف

هایت نشهان دادنهد کهه    پیامدهای استقرار مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه فرهنگیان دانستند. در ن

یهادگیری دارای بهاالترین اهمیهت    -رضایت مشتریان، تمرکززدایی و ارتقای اثربخشی فرآیند یاددهی

( نیز در پژوهشی نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر انگیزه کاری مؤثر 2017) 1هستند. ساهردی

 است.

ذا آموزش، ابزارهای باکیفیت و ای است، لهای اساسی هر جامعهاز آنجایی که تعلیم و تربیت پایه

گیهری باشهند تها جامعهه     های اثربخش باید با استانداردهایی باکیفیت ارائه شوند و قابهل انهدازه  روش

بتواند به سوی رشد و شکوفایی حرکت کند. بنابراین، استفاده از مدیریت کیفیهت جهامع بهه عنهوان     

دیریت کیفیت جهامع از جملهه تغییراتهی    ابزاری برای ارتقای سطح کیفیت موارد فوق الزم است و م

است که باید توسط فرهنگ سازمان حمایت شود تا کارکنان انگیهزه الزم جههت مشهارکت در آن را    

ای مدیریت کیفیت جهامع  داشته و از حمایت سازمان اطمینان حاصل کنند. لذا بررسی نقش واسطه

ههای پهژوهش بهرای    رسد. فرضیهیدر اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر انگیزش شغلی ضروری به نظر م

 یابی به هدف پژوهش عبارتند از:دست

 آمیز مدیریت کیفیت جامع رابطه معناداری وجود دارد.بین فرهنگ سازمانی و اجرای موفقیت* 

 بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.* 

انگیزش شغلی معلمهان رابطهه معنهاداری وجهود      آمیز مدیریت کیفیت جامع وبین اجرای موفقیت* 

 دارد.

آمیز مدیریت کیفیت جامع بر انگیهزش شهغلی معلمهان    فرهنگ سازمانی با واسطه اجرای موفقیت* 

 تأثیر معناداری دارد. 

 

 مدل پژوهش

 

  

 

 

 

 
 (: مدل مفهومی پژوهش1شکل )

                                                           
1. Suhardi 

عکیفیت جاممدیریت   

سازمانی   

 
سازمانی فرهنگ انگیزش شغلی  
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 شناسیروش

معه آماری؛ شامل معلمهان آمهوزش و   همبستگی است. جا -روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی 

نفهر از   205، که با استفاده از جدول مورگهان  استنفر  440پرورش منطقه فیروزآباد فارس به تعداد 

ای نسهبی انتخهاب شهدند و در    گیهری طبقهه  آنان به عنوان نمونه، تعیین و با استفاده از روش نمونهه 

(، انگیهزش  2000) 1فرهنهگ سهازمانی دنیسهون    هاینهایت ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه

هها  ( بهین آن 2011و همکهاران )  2( و مدیریت کیفیهت جهامع میتهال   1975شغلی هاکمن و اُلدهام )

 توزیع شد.  

 12گویههه و  60رسشههنامه دارای (: ایههن پ2000) الههف. پرسشههنامه فرهنههگ سههازمانی دنیسههون 

)کهامالً   5تها   1ای از نقطهه  5ف لیکهرت  گذاری آن به صورت طیه ( است، که شیوۀ نمره1)جدول بُعد

و کهامالً   4، مهوافقم = نمهره   3، نهه مخهالفم نهه مهوافقم = نمهره      2، مخالفم = نمره 1مخالفم = نمره 

( روایی محتوایی پرسشنامه با مطالعهۀ  1387نیا و همکاران )( است. در پژوهش رحیم5موافقم= نمره 

نظران رشهتۀ مهدیریت   ، مصاحبه و مشاوره با صاحبمقاالت و کتب مرتبط در زمینه فرهنگ سازمانی

 ( گزارش شد.α=  90/0تأیید شد و میزان پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ )

 5گویهه و   15پرسشهنامه دارای  ایهن  : (1975کمن و اُلهدهام ) هها  ب. پرسشنامه انگیزش شهغلی 

)کهامالً   4تها   1ای از نقطهه  4یکهرت  گذاری آن به صورت طیهف ل شیوۀ نمره( است، که 1)جدول بُعد

( است. روایی محتهوایی  4و کامالً موافقم= نمره  3، موافقم = نمره 2، مخالفم = نمره 1مخالفم = نمره 

( بها اسهتفاده از   1386آن توسط کاردانی )و پایایی یید سازنده آن واقع شده است تأپرسشنامه، مورد 

 ( گزارش شد. α=  79/0روش آلفای کرونباخ )

گویه و  35(: این پرسشنامه دارای 2011و همکاران )3میتال ج. پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

)بهی  5تها   1ای از نقطهه  5ف لیکهرت  گذاری آن به صورت طیشیوۀ نمره( است که 1بُعد )جدول  7

( 5و حیهاتی = نمهره    4، خیلهی مههم = نمهره    3، مهم = نمهره  2، کمی مهم = نمره 1اهمیت = نمره 

بهها اسههتفاده از روش آلفههای ( 1386پرسشههنامه توسههط علیههزاده و سههلیمی )میههزان پایههایی  .اسههت

 ( گزارش شد. α=  87/0)کرونباخ
ها استاندارد بودند، اما روایی یا قابلیهت اعتبهار آنهها از طریهق     در این پژوهش، با اینکه پرسشنامه

عهه بهه داوران متخصهص، مقهاالت،     روش اعتبار محتوایی و آن هم از نوع اعتبار صوری )یعنی با مراج
نظهران و  نفر از صاحب 6های مذکور به کتب و موضوعات مرتبط( آزمون شدند. به عبارتی پرسشنامه

نفر( تحویل داده شهد و   1گر آماری )نفر( و تحلیل 3نفر(، مدیریتی ) 2شناسی )اساتید مختلف روش
اخهذ و پهس از جمهع    ،ها و سؤاالترفها، معهای هر یک از آنها در خصوص شاخصنظرات و دیدگاه

ههایی باکیفیهت و   ها اجرا شدند و حاصل بازخورد نظرات آنها پرسشنامهبندی نظرات آنها، پرسشنامه

                                                           
1. Denison 

2. Mittal 

3. Mittal 
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هها از آلفهای کرونبهاخ اسهتفاده شهد.      خوب برای پژوهش شد. و به منظور سنجش پایایی پرسشهنامه 
هها، دلیلهی بهر مناسهب     هماهنگی در بین آیهتم ( و عدم نا70/0مقادیر باالی آلفای کرونباخ )باالتر از 

هها تکمیهل شهد. بهرای توزیهع      ( پرسشنامه1ها بود. بعد از اطمینان از پایایی )جدول بودن پرسشنامه
پرسشهنامه  ها با سازمان آموزش و پرورش منطقه فیروزآباد هماهنگی الزم صورت گرفت وپرسشنامه

زم جهت پاسهخگویی بهتهر صهورت گرفهت. بهه منظهور       ها توزیع و راهنمایی الها در محل کار نمونه
ها بدون ذکهر نهام   ای و جلوگیری از هر گونه سوگیری احتمالی تمامی پرسشنامهرعایت اخالق حرفه

 Amos23و  Spss24افزارههای  هها بهه وسهیله نهرم    تجزیهه و تحلیهل داده   آوری گردید.تکمیل و جمع
ضریب همبستگی پیرسهون )جههت    از آزمونهای استنباطی پژوهش صورت گرفت و در بخش یافته

بررسی ارتباط بین متغیرها( و مدل معادالت ساختاری )جهت سنجش فرضهیات پهژوهش( اسهتفاده    
 شده است.

در پژوهش حاضر، فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و مدیریت کیفیت جهامع بهه عنهوان    

 ای و انگیزش شغلی متغیر وابسته است.متغیر واسطه
فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و انگیزش شغلی با سه متغیر مقدار آلفای کرونباخ در  (1جدول )

 هاهای آنمولفه

متغیرهای 
 تحقیق

نام در 
 مدل

تعداد 
 هاگویه

آلفای 
 کرونباخ

متغیرهای 
 تحقیق

 نام در مدل
تعداد 

 هاگویه
آلفای 
 کرونباخ

 89/0 15 - انگیزش شغلی 86/0 60 - فرهنگ سازمانی
 AN1 11-6-1 76/0 تنوع مهارت FR1 5 - 1 76/0 توانمندسازی

 AN2 12-7-2 82/0 وظیفه هویت FR2 10 - 6 80/0 گراییتیم
 AN3 13-8-3 70/0 اهمیت وظیفه FR3 15 - 11 68/0 هاتوسعه قابلیت

های ارزش
 بنیادین

FR4 20 - 16 77/0 استقالل AN4 14-9-4 86/0 

 AN5 15-10-5 80/0 زخوردبا FR5 25 - 21 80/0 توافق

انسجام و 
 هماهنگی

FR6 30 - 26 69/0 
مدیریت کیفیت 

 جامع
- 35 81/0 

 MO1 5 - 1 71/0 توجه به مشتری FR7 35 - 31 72/0 ایجاد تغییر
 MO2 10 - 6 77/0 بهبود مستمر FR8 40 - 36 76/0 مشتری مداری

یادگیری 
 سازمانی

FR9 45 - 41 80/0 کار تیمی MO3 15 - 11 69/0 

نیت و جهت 
 تژیکااستر

FR10 50 - 46 79/0 
تعهد مدیریت 
 عالی و شناسایی

MO4 20 - 16 82/0 

 MO5 25 - 21 80/0 آموزش و توسعه FR11 55 - 51 82/0 اهداف و مقاصد

 FR12 60 - 56 77/0 چشم انداز
ارتباطات در 

 شرکت
MO6 30 - 26 74/0 

 
سنجش و 

 بازخورد
MO7 35 - 31 72/0 
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 هاتهیاف
 96درصد( مرد و  2/53نفر ) 109نفر پاسخگو،  205های توصیفی پژوهش، از مجموع بر اساس یافته

نفر( مربوط بهه کسهانی اسهت کهه دارای تحصهیالت       159( زن هستند. بیشترین فراوانی )8/46نفر )
ان درصهد( از پاسهخگوی   3/9نفهر )  19درصد( دیپلم و فوق دیهپلم و   2/13نفر ) 27لیسانس هستند. 

 6/16نفهر )  34نفهر پاسهخگو،    205لیسانس هستند. همچنین از مجموع دارای مدرک تحصیلی فوق
 9/22نفر ) 47سال،  10تا  5درصد(  2/32نفر ) 66سال،  5درصد( از آنان دارای سنوات خدمت زیر 

درصهد( از معلمهان    6/14نفهر )  30سهال و   20تا  15درصد(  7/13نفر ) 28سال،  15تا  10درصد( 
 اند.سال خدمت کرده 20الی با

 فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت  میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی متغیرهای (2جدول )

 هاهای آنجامع و انگیزش شغلی با مولفه

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها
 انگیزش شغلی
 تنوع مهارت
 هویت وظیفه
 اهمیت وظیفه

 استقالل
 بازخورد

12/37 

04/7 

32/7 
65/7 
57/7 
52/7 

045/9 
148/2 
142/2 
212/2 
211/2 
066/2 

077/0- 
013/0- 
045/0 
032/0- 
151/0 
183/0- 

296/0-  

443/0-  

725/0-  
599/0-  
576/0-  
365/0-  

232/0 399/0 329/14 96/114 مدیریت کیفیت جامع  
-095/0 282/0 133/3 60/15 توجه به مشتری  
555/0 -453/0 722/2 19/18 بهبود مستمر  

-050/0 194/0 640/3 38/15 کار تیمی  
-002/0 -310/0 126/3 70/17 تعهد مدیریت عالی و شناسایی  

253/0 232/0 548/3 64/13 آموزش و توسعه  
504/0 -336/0 133/3 05/18 ارتباطات در شرکت  
-019/0 108/0 972/2 38/16 سنجش و بازخورد  
053/0 206/0 736/23 167 فرهنگ سازمانی  

869/0 479/0 244/3 45/12 توانمندسازی  
671/0 323/0 145/3 56/13 گراییتیم  

437/0 096/0 611/3 05/14 هاتوسعه قابلیت  
-460/0 353/0 642/4 80/12 های بنیادینارش  

430/0 393/0 492/3 25/12 توافق  
-242/0 353/0 023/4 85/11 انسجام و هماهنگی  

575/0 -552/0 065/3 32/16 ایجاد تغییر  
106/1 -699/0 915/2 62/15 مداریمشتری  

167/0 -002/0 797/2 89/13 یادگیری سازمانی  
-182/0 -429/0 164/3 08/16 نیت و جهت استراتژیک  

657/0 249/0 771/2 18/13 اهداف و مقاصد  
414/0 -214/0 855/2 87/14 اندازچشم  
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لی و فرهنگ سازمانی معلمان متوسط رو به باالست و (، میانگین انگیزش شغ2با توجه به جدول )

ها از توزیع نرمال برخوردار دهد داده( نشان می-1+ و 1میزان کجی و کشیدگی متغیرها )در بازه 

های پارامتریک هستند. بنابراین با اثبات نرمال بودن، برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون

 شود.استفاده می
 های پژوهشهمبستگی بین سازه ماتریس (3جدول )

 فرهنگ سازمانی مدیریت کیفیت جامع انگیزش شغلی 

   1 انگیزش شغلی 

  1 372/0 ** مدیریت کیفیت جامع  

 1 248/0 ** 329/0 ** فرهنگ سازمانی 
01/0 ** P < 205و  =n 

 

مع بها  دهد بین فرهنگ سهازمانی و مهدیریت کیفیهت جها    ( نشان می3همچنان که نتایج جدول )

همچنهین نشهان   (. P  01/0)انگیزش شغلی معلمان رابطه معناداری مثبت و مستقیمی وجود دارد 

داده شده است که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع رابطه معناداری مثبت و مستقیمی 

 های تحقیهق، بهه جهای اسهتفاده از نتهایج     برای سنجش فرضیه(. r= 248/0و  P  01/0)وجود دارد 

 (، از معادالت ساختاری )بخاطر دقت باالتر( استفاده شده است.3جدول )

ای ابعاد مدیریت کیفیت تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر انگیزش شغلی معلمان با نقش واسطه -

 جامع با استفاده از مدل معادالت ساختاری.

همچنهین بها کمهک     و1خطی بودن آنها بررسی شدقبل از آوردن متغیرها در قالب مدل، عدم هم

اند رگرسیون گام به گام از بین ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع، ابعادی وارد مدل شده

که در رگرسیون گام به گام بر انگیزش شغلی تأثیر معناداری داشتند )ابعادی که از رگرسیون خهارج  

رگرسیون گهام بهه گهام از بهین     اند(. همچنین با کمک شدند، در مدل معادالت ساختاری قرار نگرفته

اند که در رگرسیون گام بهه گهام بهر مهدیریت کیفیهت      ابعاد فرهنگ سازمانی، ابعادی وارد مدل شده

 اند.جامع تأثیر معناداری داشته

                                                           
بود و مقادیری  1س بزرگتر از وجود نداشت( و مقادیر تورم واریانس )متوسط تورم واریان 2/0نشان داده شد که مقادیر آماره تحمل )مقادیر کمتر از  .1

 خطی بین متغیرها بود.دهنده عدم هموجود نداشت( تقریباً قابل قبول بودند، که نشان 10باالتر از 
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ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با نقش  (2شکل )

 د مدیریت کیفیت جامع )مدل مفروض(ای ابعاواسطه

( و در 4ههای بهرازش کلهی )جهدول     الزم است که در وهلۀ اول کلیت مدل با استفاده از شهاخص 

ههای  ( تحلیل شوند. بدین منظور در ابتدا مقادیر مربوط به شاخص5وهلۀ دوم جزئیات مدل )جدول 

 ( ارائه شد.4کلی برازش در جدول )
 رازش های نکوئی ب(: شاخص4جدول )

 CMIN DF P CMIN/DF CFI PCFI RMSEA RMR GFI NFI IFI NNFI هامدل

 795/0 875/0 845/0 889/0 879/0 131/0 543/0 872/0 515/4 000/0 28 432/126 مفروض

 965/0 978/0 943/0 956/0 415/0 055/0 630/0 977/0 606/1 021/0 29 573/46 اصالح 
 

های برازش مدل وضعیت مطلهوبی  ز اصالحات مدل، شاخصشود پس اگونه که مالحظه میهمان

در دامنه مورد قبول و مناسهب قهرار دارد، لهذا     05/0نیز برابر با  RMSEA دهند. شاخصرا نشان می

دهندۀ عالی دارد و نیز نشان 5است و مقداری کمتر از  60/1که برابر  مدل فاقد خطا است. مقدار 

نیهز مقهادیر مطلهوبی داشهته و      GFI IFI, CFI ،,NNFI NFI, ههای ت. شهاخص بودن برازش مدل اس

گیری هستند. بنهابراین، الگهوی   دهنده مطلوبیت مدل اندازهنزدیک به یک هستند و در مجموع نشان

 ساختاری از برازش خوبی برخوردار است.

 
انگیزش شغلی با نقش  ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و (3شکل )

 ای ابعاد مدیریت کیفیت جامع )مدل اصالح شده(.واسطه
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 نتایج تبیین مدل پژوهش (5جدول )

 مسیرها
برآورد 

 غیراستاندارد

خطای 

 معیار
 P نسبت بحرانی

برآورد 

 استاندارد

ضریب 

 تعیین

 243/0 *** 597/3 061/0 220/0 کار تیمی ---> انسجام و هماهنگی
086/0 

 137/0 043/0 027/2 080/0 162/0 کار تیمی --> ییرایجاد تغ

 336/0 *** 832/5 051/0 296/0 آموزش و توسعه ---> انسجام و هماهنگی
369/0 

 426/0 *** 398/7 056/0 415/0 آموزش و توسعه --> کار تیمی

 147/0 030/0 170/2 050/0 109/0 سنجش و بازخورد ---> انسجام و هماهنگی
122/0 

 281/0 *** 130/4 055/0 229/0 سنجش و بازخورد ---> یمیکار ت

 214/0 003/0 998/2 027/0 081/0 انگیزش شغلی ---> انسجام و هماهنگی

 187/0 007/0 685/2 035/0 093/0 انگیزش شغلی --> ایجاد تغییر 201/0

 256/0 *** 532/3 030/0 107/0 انگیزش شغلی ---> کار تیمی

 تأثیر کلی تأثیر غیرمستقیم تقیمتأثیر مس مسیرها

 038/0 038/0 - سنجش و بازخورد ---> ایجاد تغییر

 058/0 058/0 - آموزش و توسعه ---> ایجاد تغییر

 222/0 035/0 187/0 انگیزش شغلی ---> ایجاد تغییر

 184/0 184/0 - بازخورد ---> ایجاد تغییر

 186/0 186/0 - استقالل ---> ایجاد تغییر

 186/0 186/0 - اهمیت وظیفه ---> اد تغییرایج

 157/0 157/0 - وظیفه هویت ---> ایجاد تغییر

 158/0 158/0 - تنوع مهارت ---> ایجاد تغییر

 216/0 068/0 147/0 سنجش و بازخورد ---> انسجام و هماهنگی

 439/0 103/0 336/0 آموزش و توسعه ---> انسجام و هماهنگی

 276/0 062/0 214/0 انگیزش شغلی ---> انسجام و هماهنگی

 229/0 229/0 - بازخورد ---> انسجام و هماهنگی

 231/0 231/0 - استقالل ---> انسجام و هماهنگی

 231/0 231/0 - اهمیت وظیفه ---> انسجام و هماهنگی

 195/0 195/0 - وظیفه هویت ---> انسجام و هماهنگی

 196/0 196/0 - تنوع مهارت ---> انسجام و هماهنگی

 212/0 212/0 - بازخورد ---> کار تیمی

 214/0 214/0 - استقالل ---> کار تیمی

 214/0 214/0 - اهمیت وظیفه ---> کار تیمی

 181/0 181/0 - وظیفه هویت ---> کار تیمی

 182/0 182/0 - تنوع مهارت ---> کار تیمی
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 05/0از  Pتهر بهودن مقهدار    ن گفهت؛ کوچهک  توا(، به طور خالصه می5با توجه به نتایج جدول )

است. مقهدار نسهبت    %95معیاری برای تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده با صفر در سطح اطمینان 

-دهد که در صورت رد فرضیه صفری که مقدار این پارامتر را برابر با صفر قهرار مهی  بحرانی نشان می

ه مقدار ایهن نسهبت کهوچکتر از قهدر مطلهق      دهد، تا چه حد احتمال خطا وجود دارد )در صورتی ک

ههای جزئهی و سهطوح    باشد، پارامتر محاسبه شده فاقد تفاوت معنادار با صفر اسهت(. شهاخص   96/1

 99/0یها   95/0دهد که بین کلیۀ متغیرهای پژوهش در سطح اطمینهان  ( نیز نشان میPsمعناداری )

تاری دارای تفهاوت معنهادار بها صهفر     (، همهه ضهرایب سهاخ   5رابطۀ معناداری وجود دارد. در جدول )

هستند. بنابراین، بین انسجام و هماهنگی بها کهار تیمهی، آمهوزش و توسهعه، سهنجش و بهازخورد و        

انگیزش شغلی رابطۀ معناداری وجود دارد؛ بین ایجاد تغییر بها کهار تیمهی و انگیهزش شهغلی رابطهۀ       

ش و بازخورد و انگیزش شغلی رابطهۀ  معناداری وجود دارد و بین کار تیمی با آموزش و توسعه، سنج

 (.P < 05/0معناداری وجود دارد )

 سنجش فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری

ای در ابتدا یک مدل مفروض رابطه فرهنهگ سهازمانی و انگیهزش شهغلی معلمهان بها نقهش واسهطه        

ههای  زمانی از جمع گویه( آورده شده است. در اینجا متغیر فرهنگ ساTQMمدیریت کیفیت جامع )

 استخراج شده است.« ایجاد تغییر»و « انسجام و هماهنگی»دو متغیر 

 
ای ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی رابطه بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با نقش واسطه (4شکل )

 مدیریت کیفیت جامع )مدل مفروض(.

 های نکوئی برازششاخص (6)جدول 

 CMIN DF P CMIN/DF CFI PCFI RMSEA RMR GFI NFI IFI NNFI هامدل

 923/0 947/0 917/0 928/0 433/0 089/0 657/0 947/0 610/2 000/0 25 249/65 مفروض

 959/0 973/0 944/0 953/0 463/0 065/0 648/0 973/0 857/1 007/0 24 566/44 اصالح

مدل وضعیت مطلهوبی را  های برازش شود پس از اصالح مدل، شاخصگونه که مالحظه میهمان

 گیری است. دهنده مطلوبیت مدل اندازهدهند و در مجموع نشاننشان می
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ای ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی رابطه بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با نقش واسطه (5شکل )

 یریت کیفیت جامع )مدل اصالح شده(مد

 نتایج تبیین مدل پژوهش (7جدول )

 مسیرها
 برآورد

 غیراستاندارد

خطای 

 معیار
 P نسبت بحرانی

برآورد 

 استاندارد

ضریب 

 تعیین

 229/0 478/0 *** 646/5 042/0 237/0 مدیریت کیفیت ---> فرهنگ سازمانی

 363/0 *** 361/3 062/0 209/0 انگیزش شغلی --> مدیریت کیفیت
243/0 

 203/0 016/0 411/2 024/0 058/0 انگیزش شغلی ---> فرهنگ سازمانی

 تأثیر کلی تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم مسیرها

 376/0 173/0 203/0 انگیزش شغلی ---> فرهنگ سازمانی

 197/0 197/0 - سنجش و بازخورد ---> فرهنگ سازمانی

 327/0 327/0 - آموزش و توسعه ---> فرهنگ سازمانی

 349/0 349/0 - کار تیمی ---> فرهنگ سازمانی

 312/0 312/0 - بازخورد ---> فرهنگ سازمانی

 314/0 314/0 - استقالل ---> فرهنگ سازمانی

 315/0 315/0 - اهمیت وظیفه ---> فرهنگ سازمانی

 267/0 267/0 - هویت وظیفه ---> فرهنگ سازمانی

 268/0 268/0 - تنوع مهارت ---> فرهنگ سازمانی

 301/0 301/0 - بازخورد ---> مدیریت کیفیت

 303/0 303/0 - استقالل ---> یفیتمدیریت ک

 304/0 304/0 - اهمیت وظیفه ---> مدیریت کیفیت

 258/0 258/0 - هویت وظیفه ---> مدیریت کیفیت

 258/0 258/0 - تنوع مهارت ---> مدیریت کیفیت

 

دههد کهه   ( نیز نشان مهی Psهای جزئی و سطوح معناداری )شاخص(، 7با توجه به نتایج جدول )

رابطۀ معناداری وجود دارد و اکثریهت   99/0یا  95/0متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان  بین کلیۀ

که بین فرهنگ سازمانی با مهدیریت  بارهای عاملی دارای تفاوت معنادار با صفر هستند. به این صورت
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(. و بین مهدیریت  R=  47/0و  P > 01/0کیفیت جامع رابطه معناداری مثبت و مستقیم وجود دارد )

و  P > 01/0فیت جامع و انگیزش شغلی معلمان هم رابطه معناداری مثبت و مستقیم وجود دارد )کی

36/0  =Rدرصد از واریانس متغیهر   23 دهد که به میزان(. ضرایب تعیین محاسبه شده نیز نشان می

ده را تحت تهأثیر قهرار دا   توسط متغیر فرهنگ سازمانی که در این مدل آن« مدیریت کیفیت جامع»

توان استنباط نمود که فرهنگ سازمانی بر مهدیریت  بینی شده است. بنابراین میاست، تبیین و پیش

 کیفیت جامع تأثیر معناداری دارد.  

دهد که بهین فرهنهگ سهازمانی و انگیهزش شهغلی معلمهان       ( نشان می7همچنین نتایج جدول )

دارد، بنابراین، ههم اثهر مسهتقیم و    ( وجود R=  20/0و  P > 05/0رابطه معناداری مثبت و مستقیم )

هم اثر غیرمستقیم فرهنگ سازمانی بر انگیزش شغلی معلمان معنادار است. پس در مهدل پهژوهش،   

گری مدیریت کیفیت جامع(. از آنجا که بهین فرهنهگ سهازمانی و    گری، جزئی است )میانجیمیانجی

ابطهۀ معنهاداری وجهود دارد،    مدیریت کیفیت جامع و بین مدیریت کیفیت جامع و انگیزش شهغلی ر 

توان گفت که مدیریت کیفیت جامع در رابطه بین فرهنهگ سهازمانی و انگیهزش شهغلی معلمهان      می

درصد بر انگیزش شغلی تأثیر دارد )تأثیر معنادار(،  20نقش مؤثری دارد. فرهنگ سازمانی به تنهایی 

تهأثیر دارد. ضهریب تعیهین     درصد بر انگیزش شهغلی  37اما با واسطه و کمک مدیریت کیفیت جامع 

، توسهط  «انگیهزش شهغلی  »درصد از واریانس متغیر  24 دهد که به میزانمحاسبه شده نیز نشان می

متغیرهای فرهنگ سازمانی )با دو بُعد آن( و مدیریت کیفیت جامع )با سه بُعد آن( که در ایهن مهدل   

تهوان اسهتنباط نمهود کهه     بنهابراین مهی   بینی شده است.اند، تبیین و پیشرا تحت تأثیر قرار داده آن

 فرهنگ سازمانی با واسطۀ مدیریت کیفیت جامع بر انگیزش شغلی معلمان تأثیر معناداری دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر، این بود که رابطۀ میان فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی معلمان را با توجه بهه  

رسی کند. برای نیل به این هدف، یک مدل فرضی پیشهنهاد  ای مدیریت کیفیت جامع برنقش واسطه

و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشهان داد کهه مهدل پیشهنهادی بها      

ههای پهژوهش، بهه تحلیهل     های این تحقیق برازش نسبتاً مطلوبی دارد. بنابراین بر اساس فرضیهداده

ا بر انگیزش شغلی پرداخته شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیره

آمیز مدیریت کیفیت جامع رابطۀ معناداری وجود دارد و مثبت بودن مقدار سازمانی و اجرای موفقیت

همبستگی بین این دو متغیر نشان از آن است که هر چه فرهنگ سهازمانی )انسهجام و همهاهنگی و    

یریت کیفیت جامع )کار تیمی، سنجش و بازخورد و آمهوزش و توسهعه(   ایجاد تغییر( افزایش یابد مد

درصد از تغییهرات   23رود. ضریب تعیین مدل ساختاری نشان داد که یابد و باالتر میهم افزایش می

بینی شده اسهت و تهأثیر کلهی فرهنهگ     مدیریت کیفیت جامع توسط فرهنگ سازمانی تبیین و پیش

، 47/0، کار تیمی، سنجش و بازخورد و آموزش و توسعه به ترتیب سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع
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-(2013) است. این یافتۀ تحقیق با نتایج پژوهش هافار، ال کهاراگولی و کهونیم   20/0و  32/0، 35/0

موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک تغییهر سهازمانی بهه میهزان زیهادی بها       که نشان دادند 

آورد( ها، اعتقادات و باورها بهه وجهود مهی   ها، نگرششخصی را در ارزشفرهنگ سازمانی )که تغییر م

توان گفت کهه اگهر چهه مهدیریت کیفیهت فراگیهر       همسو است. در تبیین این یافته می -ارتباط دارد

نیازها، خواسهته شده در جهت برآوردن بستری است که با استفاده از ابزارهای عملی و فنون شناخته

نماید لیکن دستیابی به این اههداف بهدون وجهود یهک فرهنهگ      زمانی تالش میها و انتظارات هر سا

های نوین مدیریت نظیهر  شود. در واقع تثبیت نتایج حاصل از اجرای سیستمسازمانی قوی فراهم نمی

پهذیر  مدیریت کیفیت فراگیر اگر با یک نگرش همسو با فرهنگ سازمانی قوی پشتیبانی نشود امکهان 

 نیست. 

آمیز مدیریت کیفیهت جهامع و انگیهزش شهغلی     ن داده شد که بین اجرای موفقیتهمچنین نشا

معلمان رابطۀ معناداری وجود دارد و مثبت بودن مقدار همبستگی بهین ایهن دو متغیهر نشهان از آن     

آمیز مدیریت کیفیت جهامع بهاال رود، انگیهزش شهغلی معلمهان ههم       است که هر چه اجرای موفقیت

آمیهز مهدیریت   رود. مدل ساختاری نشان داد که تأثیر کلی اجرای موفقیتر مییابد و باالتافزایش می

کیفیت جامع بر انگیزش شغلی، بازخورد، استقالل، اهمیت وظیفه، هویت وظیفه و تنهوع مههارت بهه    

است. این یافتۀ تحقیق به نوعی با نتهایج مطالعهات    26/0و  26/0، 30/0، 30/0، 30/0، 36/0ترتیب 

 همسهو اسهت.   (2017سهاهردی ) و  (1399محمدی میرعزیزی، کمالی و داودی )، (1389جهانیان )

( در پژوهش خود نشان داد که بهین اعمهال مهدیریت کیفیهت جهامع در مهدارس و       1389جهانیان )

رهبری معلمان توسط مدیر و برخورد شایسهته بها معلمهان رابطهه معنهاداری وجهود دارد. همچنهین        

یستمی، تمرکززدایهی آمهوزش، برنامهه   ( فرهنگ تفکر س1399)محمدی میرعزیزی، کمالی و داودی 

ای فرهنگیهان،  ریهزی درسهی اثهربخش را مهمتهرین راهبردهها و رشهد حرفهه       ریزی آموزشی و برنامه

پهذیر شهدن دانشهگاه    رویکردهای نوین در مدیریت، ارتقای اثربخشی آمهوزش و یهادگیری و انعطهاف   

یریت کیفیت جامع در دانشهگاه فرهنگیهان دانسهتند. یها     ترین پیامدهای استقرار مدفرهنگیان را مهم

( در پژوهشی نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر انگیهزه کهاری مهؤثر اسهت. در     2017ساهردی )

شهود،  کیفیهت جهامع اسهتفاده مهی     در مدارسی که از ابهزار مهدیریت  توان گفت تبیین این یافته می

معلمان هم صاحب  کنند وم )کار تیمی( فعالیت میبه صورت یک گروه در کنار ه معلمان و کارکنان

 شود.گردند که منجر به باال بردن انگیزش شغلی آنها میبخشی از قدرت و مسئولیت آموزشی می

نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی معلمان رابطۀ معنهاداری وجهود دارد و   

شان از آن است که هر چهه فرهنهگ سهازمانی بهاال     مثبت بودن مقدار همبستگی بین این دو متغیر ن

رود. مدل سهاختاری نشهان داد کهه تهأثیر     یابد و باالتر میرود، انگیزش شغلی معلمان هم افزایش می

کلی فرهنگ سازمانی بر انگیزش شغلی، بازخورد، استقالل، اهمیهت وظیفهه، هویهت وظیفهه و تنهوع      

است. این یافتۀ تحقیق با نتایج مطالعهات   27/0و  27/0، 31/0، 31/0، 31/0، 20/0مهارت به ترتیب 
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پهازکی و  ، (1394حسهنی و احمهدی )  ، (1390پور و نیسهی ) نعامی، تقی، (1399شفیعی و ناصری )

، همسو است. به این صورت کهه  (2014کانوک، سامپرچ و پراسرچ ارونسوک )و  (1395افضل خانی )

( در پژوهش خود نشهان دادنهد فرهنهگ    1390)پور و نیسی ( و نعامی، تقی1399شفیعی و ناصری )

گیهری و میهزان   سازمانی بر رفتار فردی، انگیزش و رضایت شغلی، خالقیت و نوآوری، شهیوه تصهمیم  

( نیز نشان دادند که 1394کوشی معلمان اثرگذار است. حسنی و احمدی )مشارکت، انضباط و سخت

ی معلمان رابطۀ مسهتقیم و معنهاداری وجهود    ابین فرهنگ سازمانی و تمامی ابعاد آن با توسعه حرفه

( نشان دادند کهه فرهنهگ سهازمانی مهدارس بها گهرایش       1395خانی )دارد. همچنین پازکی و افضل

های آموزشی رابطه مثبت و معنهاداری دارد. در آخهر کهانوک، سهامپرچ و پراسهرچ      معلمان به نوآوری

ق فرهنگ سازمانی را مهؤثر دانسهتند.   ( نیز در پژوهش خود آموزش معلمان از طری2014ارونسوک )

 معناداری مثبت شغلی معلمان رابطه انگیزش با سازمانی فرهنگ که استنباط موردنظر برای این یافته

 انجهام  بهرای  کافی اطالعات هستند، آن اساسی کاری رکن هایتیم که این است که در فرهنگی دارد

 توأم و مناسب کاری روابط شود )اهمیت وظیفه(؛یقرار داده م کارکنان )یا معلمان( در اختیار مشاغل

 داده مشارکت شانبا شغل مرتبط هایگیریتصمیم در معلمان تمام دارد. وجود میان آنان در احترام با

معنهاداری،   حهس  افهزایش  بهه  کهه منجهر   هسهتند  مفیهد  و اثهربخش  شوند )استقالل( و جلسهات، می

 افهزایش  را آنهها  شغلی انگیزش این احساسات، و شده معلمان در اثرگذاری و خودمختاری شایستگی،

 دهد.می

و « انسهجام و همهاهنگی  »همچنین نتایج نشان داد از بین ابعاد فرهنگ سهازمانی، فقهط دو بُعهد    

بر انگیزش شغلی و مدیریت کیفیهت جهامع اثرگهذار بودنهد و از بهین ابعهاد مهدیریت        « ایجاد تغییر»

ر انگیهزش شهغلی اثهر معنهادار داشهت. انسهجام و همهاهنگی        به « کار تیمی»کیفیت جامع، تنها بُعد 

توانسهت بهه   « کهار تیمهی  »داشت، اما تنها با واسطه بُعد « آموزش و توسعه»بیشترین تأثیر را بر بُعد 

بیشترین تهأثیر را  « ایجاد تغییر»طور غیرمستقیم بر انگیزش شغلی معلمان اثر معنادار بگذارد و بُعد 

و تنها با واسطه همین ُبعد هم توانست به طهور غیرمسهتقیم بهر انگیهزش      داشت« کار تیمی»بر بُعد 

شغلی معلمان اثر معنادار بگذارد. پس ابعاد فرهنگ سازمانی تنها با واسطۀ بُعد کار تیمی توانستند بر 

« آموزش و توسهعه »انگیزش شغلی معلمان اثر غیرمستقیم و معنادار داشته باشند، چون بین دو بُعد 

 ای برقرار نشد. با انگیزش شغلی رابطه« بازخورد سنجش و»و 

نتایج نشان داد که اثرگذاری فرهنگ سازمانی بهر مهدیریت کیفیهت جهامع بیشهتر از اثهر آن بهر        

انگیزش شغلی است. از لحاظ تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع بر ابعاد انگیهزش  

 داشتند. « هویت وظیفه»و « اهمیت وظیفه»ر ابعاد شغلی، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را ب

از لحاظ تأثیرگذاری ابعاد فرهنگ سازمانی بر انگیزش شغلی و ابعاد آن، نشان داده شد کهه بُعهد   

بر انگیزش شهغلی معلمهان تهأثیر دارد. در ادامهه     « ایجاد تغییر»بیشتر از بُعد « انسجام و هماهنگی»

به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را « ایجاد تغییر»و « ماهنگیانسجام و ه»نشان داده شد که ابعاد 
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دارند. همچنین از لحاظ تأثیرگذاری بُعد کهار تیمهی )یکهی از    « هویت وظیفه»و « استقالل»بر ابعاد 

ابعاد مدیریت کیفیت جامع( بر ابعاد انگیزش شغلی، نشان داده شد که این بُعد به ترتیب بیشهترین و  

 دارد. « هویت وظیفه»و « استقالل»ر ابعاد کمترین تأثیر را ب

توسهط متغیهر   « مدیریت کیفیت جامع»درصد از واریانس متغیر  23ضرایب تعیین نشان داد که 

، توسهط متغیرههای فرهنهگ    «یانگیهزش شهغل  »درصهد از واریهانس متغیهر     24فرهنگ سهازمانی و  

)کار تیمی، سهنجش و بهازخورد   )انسجام و هماهنگی و ایجاد تغییر( و مدیریت کیفیت جامع سازمانی

درصهد از   9همچنین نشان داده شهده اسهت کهه     بینی شده است.و آموزش و توسعه( تبیین و پیش

و بهه ترتیهب   « ایجاد تغییهر »و « انسجام و هماهنگی»، توسط متغیرهای «کار تیمی»واریانس متغیر 

، توسط متغیرهای «وردسنجش و بازخ»و « آموزش و توسعه»درصد از واریانس متغیرهای  12و  37

 بینی شده است.انسجام و هماهنگی، ایجاد تغییر و کار تیمی تبیین و پیش

دههد کهه کهه    کند و نشان میتر مینتیجه این پژوهش نقش بارز مدیریت کیفیت جامع را نمایان

این متغیر )مدیریت کیفیت جامع(، به فرهنگ سازمانی )در جهت تأثیر گذاشتن بر انگیهزش شهغلی   

دههد.  کند. این خود نوآوری پژوهش را نسبت به مطالعات گذشته نشان میلمان( کمک بزرگی میمع

به این صورت که فرهنگ سازمانی به تنهایی بر انگیزش شغلی معلمان تأثیر معنادار نسهبتاً ضهعیفی   

تهری  گذاشت، اما با واسطۀ مدیریت کیفیت جامع توانسته بر انگیهزش شهغلی تهأثیر معنهاداری قهوی     

گذارد. از آنجا که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جهامع و بهین مهدیریت کیفیهت جهامع و      ب

توان گفت که مدیریت کیفیهت جهامع در رابطهۀ بهین     انگیزش شغلی رابطۀ معناداری وجود دارد می

 فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی معلمان نقش میانجی و مؤثری دارد. 

اسهت، از جملهه اینکهه در     هها دارای یکسهری محهدودیت   هها این پژوهش هم مثل دیگر پهژوهش 

تحقیقات علوم انسانی صداقت آزمودنی عاملی محدودکننده است که این پژوهش نیهز از ایهن خطهر    

ها ها در پر کردن پرسشنامه و سوگیری احتمالی آنمستنثی نبود. همکاری نکردن برخی از آزمودنی

پیشهنهاد  این پژوهش بود. با توجه به نتایج پهژوهش،   هایدر پاسخ به پرسشنامه از جمله محدودیت

ههای  شود معلمان و مدیران در جهت آشنایی و اجهرای برنامهه مهدیریت کیفیهت جهامع آمهوزش      می

ههای کیفیهت   کاربردی ببینند. همچنین از مشاوران سازمانی )رفتار سازمانی( در اجرا و بهبود برنامهه 

د فرهنگ سازمانی، دو بُعد انسجام و هماهنگی و ایجهاد تغییهر   استفاده شود. از آنجایی که از بین ابعا

شود چگونگی بیشترین تأثیر را بر مدیریت کیفیت جامع و انگیزش شغلی معلمان داشتند، توصیه می

ههای فرهنگهی و   ریهزی موفقیت در ایجاد انسجام و هماهنگی و همچنین دانش ایجاد تغییر در برنامه

به صورت کاربردی به کارکنان آموزش داده شهود. همچنهین نتهایج     آموزشی مدارس گنجانده شده و

نشان داد که فرهنگ سازمانی بواسطه مهدیریت کیفیهت جهامع تهأثیر بیشهتری بهر انگیهزش شهغلی         

شود ابعاد تأثیرگذار مدیریت کیفیت جامع )از جمله کار تیمی، آموزش معلمان دارد، لذا پیشنهاد می

آموزشی و اجرایهی در فرهنهگ نظهام آموزشهی     های در قالب برنامهو توسعه، سنجش و بازخورد( نیز 
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ای که در ارزیابی اهداف رفتاری و شناختی معلمان در نظام آموزشی به ابعهاد  گنجانده شوند، به گونه

 ای شود.فوق توجه ویژه
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(. بررسی اثر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت سفارشی 1392زندحسامی، حسام و فرید، سمیه. )

 .17-7(: 13) 5 مدیریت توسعه و تحول،سازی انبوه . 

رابطهه فرهنهگ سهازمانی بها تعههد و      (. 1394سلیمانگلی، اکبر؛ دولتی، علی اکبر و امین بیدختی، علی اکبر. )
 .21المللی مدیریت و اقتصاد در قرن . کنفرانس بینرضایت شغلی معلمان

مجله دسهتاوردهای نهوین   علمان ابتدایی. (. بررسی فرهنگ سازمانی م1399شفیعی، صابر و ناصری، مسعود. )
 .30-20(: 28) 3، در مطالعات علوم انسانی

(. بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان ستاد مدیریت بحران وزارت کشهور بهر   1399فرهی، علی و نوری، محمد. )

 .72-37(: 4) 12 فصلنامه مدیریت بحران،مبنای الگوی رابینز. 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5419
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سهومین  انگیزه شغلی در معلمان و بررسهی عوامهل مهوثر بهر آن.     (. 1398زاده، حمزه و مسکینی، شیدا. )قلی

همههایش ملههی راهکارهههای دسههتیابی بههه توسههعه پایههدار در علههوم تربیتههی و روانشناسههی ایههران،         

 https://civilica.com/doc/926529تهران،

کیفیت فراگیر (. جایگاه و نقش مدیریت 1399محمدی میرعزیزی، محمدرضا؛ کمالی، نقی و داودی، رسول. )

 .584-567نامه: ، ویژه14، دوره های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامدر دانشگاه فرهنگیان. 

(. رابطه فرهنهگ سهازمانی بها انگیهزش شهغلی،      1390پور، آذین و نیسی، عبدالکاظم. )نعامی، عبدالزهرا؛ تقی

(: 4)5، مجله علوم رفتهاری ناختی. شگری توانمندسازی رواناشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی

325-333. 

(. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع. 1392والمحمدی، چنگیز و روشن ضمیر، شروین. )

 .119-141(: 72) 23 .فصلنامه مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(

نتشهارات دانشهگاه آزاد اسهالمی    . چاپ دوم، تهران: اوریمدیریت کیفیت و بهره(. 1390والمحمدی، چنگیز. )
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