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 بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی روانشناختی 

 )دیدگاه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی(
 

 1سارا باظهوری

 2زکریا احمدیان
 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی کارکنان اداره کل  -چکیده

. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل آموزش و باشدرش استان آذربایجان غربی میآموزش و پرو

گیری تصادفی نفر به روش نمونه 118نفر بودند که  110پرورش استان آذربایجان غربی است که در مجموع 

ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر 

( و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی براساس الگوی توماس و ولتهوس 1811مقیمی )

به تأیید نظر روایی محتوایی هر دو پرسشنامه  ( بود.1333( و وتن و کمرون )1336(، اسپریتزر )1330)

هر دو  ییمتخصصان مدیریت رسید و جهت تعین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پایا

ها از آمار جهت تجزیه و تحلیل داده دست آمد.هب 11/0و  31/0پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب

)نظیر تحلیل مانوا، و تحلیل رگرسیون چندگانه(  راف استاندارد( و آمار استنباطی)میانگین و انح توصیفی

های مدیریت کیفیت فراگیر  با کل ابعاد بین مؤلفه نتایج حاصل از تحلیل مانوا نشان داد شد. استفاده

غالب متغیرهای در ادامه نیز نتایج حاکی از این بود که  داری وجود داردتوانمندسازی روانشناختی رابطه معنی

 های خوبی برای روانشناختی سازمانی هستند.کنندهمدیریت کیفیت فراگیر پیش

 مدیریت کیفیت فراگیر، توانمندسازی روانشناختی، اداره آموزش و پرورش  واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

مهمترین عامل کسب که به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد. نیافته است مگر آنای توسعههیچ جامعه

ها در جوامع مختلف باید مهمترین منبع و عامل رقابتی ها، منابع انسانی هستند، سازمانمزیت رقابتی در سازمان

                                                             
 واحد تبریز اسالمی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد . 1

  z.ahmadyan2015@gmail.comدانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، . 2

mailto:z.ahmadyan2015@gmail.com/
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رو توجه به مقوله توانمندسازی ز اینا (.2018، 1)ارگنلی و همکاران خود، یعنی نیروی انسانی را توانمند نماید

در فرهنگ اکسفورد قدرتمند  2رود. واژه توانمندسازىشمار میها بهسازمانهای جدی مدیران یکی از دغدغه

 (.1836)محمدی و حدادنیا،  شدن، مجوز دادن، ارائه قدرت و توانا شدن معنى شده است

توانمندی است. اخیراً  که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده، بحث از مفاهیمییکی   

 8و ولتهوس اند. توماسروانشناختی، گستره توانمندی را افزایش داده ودن رویکرددانشمندان با اضافه نم

که عالوه بر  های شناختی، انگیزشی استای از حوزهعنوان مجموعه، به1معتقدند: توانمندسازی روانشناختی

)حق  6شود. این سه حوزه عبارتند از: احساس خود مختاریمی خودکارآمدی، سه حوزه دیگر را نیز شامل

 بودن و احساس مؤثر 5داریانتخاب(، احساس معنی
نیز بعدی دیگر را به مفهوم توانمندسازی اضافه   1اسپریترز2

3کند که شامل احساس شایستگیمی
 .(1836)اسفندیاری و آدابی،  خودکفایتی است و 

عنی آزادکردن نیروی عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل، به مبنابراین توانمندی منابع انسانی به

ها و ها برای شکوفایی استعدادها، تواناییوجود آوردن فرصتدرونی کارکنان و فراهم کردن بسترها و به

شود. باشد و در واقع ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل و سازمان میهای افراد میشایستگی

کند و هم برای کارکنان یک راهبرد ایجاد می (. به عبارت دیگر، توانمندسازی،1811)عبداللهی و حیدری، 

آفریند. این مشارکت نگرشی است جمعی که از یک حس کامیابی سازمان را می فرصت مشارکت در

   (.2008و همکاران،  10توانمندی نشأت گرفته و اعتالی کیفی سازمان را به ارمغان خواهدآورد )لیو

ها و اقداماتى که از راه توسعه قابلیت و ها، روشیستمتوانمندسازی کارکنان عبارت است از: مجموعه س

وری، بالندگى و رشد و شکوفایى سازمان و نیروی انسانى با شایستگى افراد در جهت بهبود و افزایش بهره

 (.2003)کارتر و تونی،  شوندکار گرفته مىهای سازمان بهتوجه به هدف

                                                             
1. Ergenli et al 

2. Empowerment 
3. Thomas and Velthouse 

4. Psychological Empowerment 

5. Sense of Self-Determination 

6. Sense of Meaning 

7. Sense of Self-Efficacy 

8. Sense of Self-Efficacy 

9. Sense of Competency 

10. Luo & et al 



 

 9316ماه  بهمنچهل و دو،شماره                                                                های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

101 

 

های بوروکراتیک و ها و شرکتهنه و قدیمی سازمانحلی برای مشکل کعنوان راهتوانمندسازی به   

صورت فردی با هصورت جمعی و چه بتیلوریزه است که در آنها خالقیت نادیده گرفته شده و کارگران چه به

به عقیده سولیوان تا قبل از . (2005، 1)اسکاپلو و لیدوینکا شوندمحتوا از خود بیگانه مینشان دادن رفتارهای بی

-توانمندسازی تنها از طریق مدیریت مشارکتی، کنترل کیفیت، توسعه فردی، دوایر کیفیت و برنامه 1330دهه

کار رفت، چرا به بعد تعداد اندکی از مقاالت برای تشریح آن به 1330پذیر بود. از دهه ریزی استراتژیک امکان

 .(1836محمدی و حدادنیا، ) باشدکه این واژه هم از بعد فردی و هم از بعد سازمانی قابل تفسیر می

مند گردند و که بتوانند از توانایی کارکنان در اداره امور بهرهها برای اینهای اخیر سازماناز طرفی در سال

اند. در واقع مدیریت روی آورده 2(TQM) اثربخشی کارکنان را بهبود بخشند به مدیریت کیفیت فراگیر

انجام کار و تجارت و فنی اثبات شده برای تضمین بقا در جهان های سنتی کیفیت فراگیر، بهبودی در روش

های اداری، آموزشی، تولیدی و صنعتی در (. سازمان2002)آنتونی و همکاران،  رودشمار میرقابتی کنونی به

ای در جهان مدیریت بوده و اصول و نظریات مختلفی برای موفقیت آنان های اخیر شاهد تحوالت فزایندهسال

است. با توجه به کمبود امکانات و غیرقابل جایگزین بودن بعضی از منابع  هشان ارائه شدل به اهدافدر نی

های ارباب رجوع و مشتری، زمینه مناسبی ها و توجه روزافزون به خواستهاهمیت بهبود کیفیت، کاهش هزینه

 برای رشد و اجرای نظریه مدیریت کیفیت فراگیر فراهم شده است.

معنای مشارکت دادن تمامی کارکنان در عرضه محصول یا خدمات نهایی به یت فراگیر بهمدیریت کیف

جهان پذیرفته شده است.  ها در سرتاسروسیله بسیاری از سازمانعنوان پارادایم مدیریت بهمشتری است و به

ها توان کنترل، اداره و مدیریت کیفیت فراگیر یکی از رویکردهای کیفیت محور است که از طریق آن سازمان

نظارت بر فرآیندهای تولید، ارائه و فروش محصوالت و خدمات را دارا خواهند شد )زهیر و همکاران، 

وکار امری حیاتی گرایی دستیابی به مزیت رقابتی در کسبهای خدماتی، توجه به کیفیتدر سازمان(. 2012

های گیر از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی( . مدیریت کیفیت فرا2012)کارانی و پیچانگا،  است

ای برای مطالعات هایی گشته که پایهاقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است و باعث تئوری

(. مدیریت کیفیت فراگیر روش انجام دادن کار مبتنی بر همیاری است و 2010، 8دونالد)مک باشدمدیریت می

-وری در سازمان از قابلیت و استعدادهای گروه مدیران وگروه کارکنان بهره میهرهبرای بهبود مداوم کیفیت ب

                                                             
1. Scarpello. & Ledvinka 

2. Total Quality Management 

3. Macdonald 
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توان انتظار داشت که یکی از عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در سازمان مدیریت گیرد. بنابراین می

 کیفیت فراگیر باشد.

گذاری نیروی انسانی در سرمایهعنوان بارزترین نمود های آموزشی بهدر نهایت باید عنوان کرد که نظام

های مهم سهم قابل توجهی از بودجه هر امروزه این نظام زمینه شکوفایی در جامعه نقش اصلی را به عهده دارند.

کشوری را به خود اختصاص داده و با توجه به اهمیت و نقش آن در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و 

های آموزشی اقدامات اساسی صورت بگیرد و از هدر د کیفیت نظامسیاسی جامعه ضروری است در جهت بهبو

ای برخوردار است.  های انسانی و مادی جلوگیری شود. مدیریت در این نظام از اهمیت ویژهرفتن سرمایه

اند؛ از جمله محمدی و وهش را در نهادهای مختلف بررسی نمودهژپ یتحقیقات متعددی روابط بین متغیرها

های آموزشی با ( در پژوهش تحت عنوان رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر مدیران گروه1836)حدادنیا 

و توانمندسازی آنان به این نتیجه دست یافتند که مدیریت کیفیت فراگیر بر اثربخشی و توانمندی  اثربخشی

د که مدیریت کیفیت ( در پژوهشی نشان دادن1832) کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. فاضلی و رحیمیان

( به این نتیجه دست یافتند که بین 1831) جامع با نوآوری رابطه مثبت و معناداری دارد. احمدی و همکاران

مدیریت کیفیت فراگیر، توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان اداره ورزش و جوانان فارس رابطه مثبت و 

شکارا نقش مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد و آش خود ( در پژوه1813) نیامعناداری وجود دارد. گیالنی

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که سبک 1831) اثربخشی سازمان نشان دادند. عدالتی و همکاران

تواند کار گیری سبک رهبری مناسب میهنماید. بنابراین برهبری در توانمندسازی کارکنان نقش مهمی ایفا می

های ( طی پژوهش نشان دادند که سازمان2012) وانمندی کارکنان گردد. حسن و همکارانموجب افزایش ت

( در مطالعه خود 2011) 1که از مدیریت کیفیت فراگیر برخوردارند از عملکرد بهتری نیز برخوردارند. درویسو

یت کیفیت فراگیر ها برای رسیدن به نوآوری و حداکثر عملکرد باید مدیربه این نتیجه دست یافت که سازمان

 را در دستور کار خود قرار دهند.

دهی به گفته و با توجه به نقش اساسی مدیریت کیفیت فراگیر در جهتبنابراین با توجه به مطالب پیش

های افراد در سازمان تالش گردید که تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر توانمندسازی کارکنان ها و تواناییقابلیت

و پرورش استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار بگیرد. به عبارتی پژوهش حاضر درصدد  اداره کل آموزش

این است که آیا مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی کارکنان رابطه دارد و آیا توانمندسازی کارکنان از 

                                                             
1. dervisio 
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به هدف پژوهش و  بینی هستند یا خیر؟ لذا جهت دستیابیهای مدیریت کیفیت فراگیر قابل پیشطریق مولفه

 گیرد.های به شرح ذیل طرح و مورد آزمون قرار میبینی روابط احتمالی بین متغیرهای پژوهش فرضیهپیش

 

 های پژوهش فرضیه

 فرضیه اصلی پژوهش

 های مدیریت کیفیت فراگیر و ابعاد توانمندسازی روانشناختی رابطه وجود دارد.مولفهبین 
 

 های فرعی پژوهشفرضیه

 های مدیریت کیفیت فراگیر و شایستگی در شغل رابطه وجود دارد.مؤلفهبین 

 داری در شغل رابطه وجود دارد.های مدیریت کیفیت فراگیر و احساس معنیبین مؤلفه

 های مدیریت کیفیت فراگیر و داشتن حق انتخاب رابطه وجود دارد.بین مؤلفه

 بودن رابطه وجود دارد.های مدیریت کیفیت فراگیر و احساس مؤثر بین مؤلفه

 های مدیریت کیفیت فراگیر و اعتماد به دیگران رابطه وجود دارد.بین مؤلفه

 

 روش پژوهش 

طرح پژوهش در این مطالعه، توصیفی )غیر آزمایشی( از نوع طرح همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه 

نفر به  118نفر بودند و از این تعداد  110تعداد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به 

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان بهروش نمونه

 ها، دو پرسشنامه به شرح ذیل بود. گردآوری داده
 

( 1811) مه بومی مقیمیجهت سنجش مدیریت کیفیت فراگیر از پرسشنا پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر:

)حمایت و رهبری  مولفه 6گویه و  80استفاده گردید. این پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر را در قالب 

مداری، شناسایی و آموزش کارکنان، توانمندسازی کارکنان(  ریزی استراتژیک، مشتریمدیریت عالی، برنامه

 دهد. قرار می ای لیکرت مورد سنجشدرجه 6و با استفاده از مقیاس 

جهت سنجش توانمندسازی روانشناختی نیز از پرسشنامه استاندارد  پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی:

( 1331( و وتن و کمرون )1336(، اسپریترز )1330توانمندسازی با استفاده از الگوی توماس و ولتهوس )
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)شایستگی،  مولفه 6گویه و  16ر قالب استفاده گردید. پرسشنامه مذکور نیز توانمندسازی کارکنان را د

مالً مخالفم، کا -1) ای لیکرتو با استفاده از مقیاس هفت درجه داری، اعتماد(خودمختاری، تأثیرگذاری، معنی

موافقم( مورد آزمون قرار  کامالً -2موافقم،  -5موافقم،  اًتقریب -6نظرم، بی -1مخالفم،  تقریباً -8مخالفم،  -2

 دهد.می

ها ازآلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای پرسشنامه رهبری برآورد پایایی پرسشنامهبرای 

که بیانگر پایایی خوب  11/0 و برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی برابر 31/0مدیریت کیفیت فراگیر 

نفر از  5نظرت و پیشنهادات ها، از نامهباشد. همچنین برای اطمینان از روایی پرسشبرای دو پرسشنامه می

نامه استفاده نامه و نیز ترتیب قرارگرفتن سؤاالت در پرسشنظران و مدیران در مورد سؤاالت پرسشصاحب

گردید. همچنین از روش تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه ابزارهای پژوهش استفاده شد که نتایج آن در 

توانند متغیر مکنون را تبیین  خوبی می که متغیرهای مشاهده شده بهآمده است. نتایج نشان داد  1جدول شماره 

 . کنند

 
 گیری: روایی سازه ابزارهای اندازه1جدول 

 توانمندسازی روانشناختی مدیریت کیفیت فراگیر شاخص برازندگی

نسبت مجذور خی به درجه 

 (df/2) آزادی
81/1 12/1 

RMSEA 081/0 011/0 

SRMR 013/0 018/0 

NFI 00/1 32/0 

CFI 00/1 31/0 

IFI 00/1 31/0 

RFI 31/0 35/0 

GFI 33/0 31/0 

AGFI 35/0 13/0 
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های آمار های آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و روشها از روشجهت تجزیه و تحلیل داده

 شد. استفادهاستنباطی )ماتریس همبستگی، تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه( 
 

 هایافته

 .های توصیفی )میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی( برای کل نمونه بررسی شده استابتدا شاخص

 

 شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش -2جدول 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 -12/0 -21/0                                51/0     88/8 مدیریت کیفیت فراگیر

 -02/0 28/0 21/0   61/8   توانمندسازی

 

ها از پراکندگی خوبی دهد که نمرهی دو  نشان میمیانگین و انحراف معیار محاسبه شده در جدول شماره

صورت ر بهیها در هر متغدادهی کجی و کشیدگی نیز حاکی از آن است پراکندگی برخودارند. نتایج دو آماره

 .است ارائه شده 8ی ماتریس همبستگی متغیرهای مورد بررسی در جدول شماره. توزیع نرمال است
 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش -8جدول 

 2 1 متغیر شماره

  1 مدیریت کیفیت فراگیر 1

 توانمندسازی 2
**20/0 1 

 **p<0.01 *p<0.05
  

 

همبستگی باال با توانمندسازی شود که مدیریت کیفیت فراگیر دارای مشاهده می 8ی در جدول شماره

 گیرد.ها مورد بررسی قرار میهای پژوهش به تفکیک فرضیهدر زیر یافته. ( است20/0)

 

 بین مدیریت کیفیت فراگیر با ابعاد توانمندسازی رابطه وجود دارد.فرضیه اصلی: 
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 : نتایج تحلیل مانوا بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی1 جدول

 توان آماری
میزان 

 اشتراک

 سطح

 معناداری

درجه 

 آزادی
F 

المبدای 

 ویلکس

 مدیریت هایمؤلفه

 کیفیت فراگیر

 حمایت و رهبری 32/0 58/2 5 011/0 11/16 161/0

 ریزی استراتژیکبرنامه 32/0 21/2 5 016/0 25/15 158/0

 مشتری مداری 30/0 15/8 5 005/0 00/13 312/0

 شناسایی کارکنان 12/0 12/5 5 000/0 35/10 333/0

 توانمندکردن کارکنان 22/0 80/3 5 000/0 10/66 000/1

      

( با =p 11/0داری بین حمایت و رهبری )دهد که رابطه مثبت و معنینشان می در جدول فوق Fضرایب 

 (=005/0pمداری )، مشتری25/15( با میزان اشتراک =16/0pریزی استراتژیک )، برنامه11/16میزان اشتراک 

، توانمندکردن کارکنان 35/10( با میزان اشتراک =000/0p، شناسایی کارکنان )00/13با میزان اشتراک 

(000/0p= با میزان اشتراک )رو فرضیه در پنج مورد، و توانمندسازی روانشناختی وجود دارد. از این 10/66

ایت حجم نمونه برای آزمایش این فرضیه است. بنابراین بیانگر کف 1/0باشد و توان آماری باالی مورد تأیید می

کیفیت فراگیر با توانمندسازی روانشناختی  های مدیریتتوان ادعا نمود که بین مؤلفهدرصد می 36با اطمینان 

 باشد.رابطه وجود دارد و فرضیه اول پژوهش مورد تأیید می
 

مؤلفه شایستگی توانمندسازی روانشناختی رابطه وجود های مدیریت کیفیت فراگیر با بین مؤلفهفرضیه اول: 

 دارد.
 

 های مدیریت کیفیت فراگیر با مؤلفه شایستگی توانمندسازی روانشناختی: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مؤلفه 6 جدول

P T Β    R P F بینمتغیرهای پیش متغیر مالک 

 حمایت و رهبری      801/0 811/8 001/0

 ریزی استراتژیکبرنامه      -/111 -215/1 200/0

 مشتری مداری شایستگی 228/8 008/0 231/0 013/0 116/0 221/2 021/0

 شناسایی کارکنان      115/0 621/1 111/0

 توانمندکردن کارکنان      103/0 112/1 282/0
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فراگیر و شایستگی برابر  های مدیریت کیفیتبرای بررسی رابطه بین هر یک از مؤلفه Fمقدار آماره آزمون 

درصد از  013/0دهد که نشان می    مقدار باشد.دار میمعنی (=008/0p) سطح در است که 228/8با 

عالوه بر آن، ضرایب رگرسیون شود. های مدیریت کیفیت فراگیر تبیین میطریق مؤلفه واریانس شایستگی از

طور هب توانند( می0β=/ 116مشتری مداری ) ( و0β=/ 801) دهد که ابعاد حمایت و رهبریچندگانه نشان می

 بینی کنند.معناداری شایستگی را پیش
 

 های مدیریت دانش با مؤلفه خودمختاری توانمندسازی روانشناختی رابطه وجود دارد.بین مؤلفهفرضیه دوم: 
 

 های مدیریت کیفیت فراگیر با مؤلفه : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مؤلفه 5 جدول

 خودمختاری توانمندسازی روانشناختی

P T Β    R P F بینمتغیرهای پیش متغیر مالک 

 حمایت و رهبری      -/082 -/110 550/0

113/0 110/0 012/0      
ریزی برنامه

 استراتژیک

 مداریمشتری  خودمختاری 235/3 000/0 113/0 202/0 202/0 558/2 001/0

 شناسایی کارکنان      861/0 122/1 000/0

 توانمندکردن کارکنان      -/081 -/116 562/0

 

های مدیریت کیفیت برای بررسی رابطه بین هر یک از مؤلفه Fبا توجه به جدول فوق مقدار آماره آزمون  

دهد نشان می   مقدار باشد.دار می( معنی=000/0p) درسطح است که 235/3فراگیر و خودمختاری برابر با 

شود. عالوه بر های مدیریت کیفیت فراگیر تبیین میخودمختاری از طریق مؤلفهدرصد از واریانس  202/0که 

 861( و شناسایی کارکنان )=0β/ 202) دهد که ابعاد مشتری مداریآن، ضرایب رگرسیون چندگانه نشان می

/=0βبینی کنند.را پیش خودمختاری طور مثبت و معناداریهب توانند( می 
 

های مدیریت کیفیت فراگیر با مؤلفه تأثیرگذاری توانمندسازی روانشناختی رابطه بین مؤلفهفرضیه سوم: 

 وجود دارد.
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 های مدیریت کیفیت فراگیر با : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مؤلفه 2 جدول

 مؤلفه موثر بودن توانمندسازی روانشناختی

P T Β    R P F 
متغیر 

 مالک
 بینمتغیرهای پیش

 حمایت و رهبری      125/0 132/2 080/0

 ریزی استراتژیکبرنامه      011/0 605/0 518/0

 مداریمشتری موثر بودن 606/11 000/0 622/0 222/0 821/0 811/1 000/0

 شناسایی کارکنان      231/0 631/8 000/0

 توانمندکردن کارکنان      011/0 025/1 218/0

 

های مدیریت  برای بررسی رابطه بین هر یک از مؤلفه F( مقدار آماره آزمون 3-1براساس نتایج جدول )

نشان      باشد. مقداردار می( معنی=000/0pاست که در سطح ) 606/11کیفیت فراگیر و موثر بودن برابر با 

شود. مدیریت کیفیت فراگیر تبیین میهای طریق مؤلفه ازدرصد از واریانس تأثیرگذاری 222/0دهد که می

( و مشتری =0β/ 125دهد که ابعاد حمایت و رهبری )عالوه بر آن، ضرایب رگرسیون چندگانه نشان می

 بینی کنند.معناداری تأثیرگذاری را پیش طورهب توانند( می=0β/ 231( و شناسایی کارکنان )=0β/ 821مداری )
 

داری توانمندسازی روانشناختی رابطه های مدیریت کیفیت فراگیر با مؤلفه معنیبین مؤلفهفرضیه چهارم: 

 وجود دارد.

 دار توانمندسازی روانشناختیهای مدیریت کیفیت فراگیر با مؤلفه معنی: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مؤلفه 1 جدول

P T Β    R P F 
متغیر 

 مالک
 بینمتغیرهای پیش

 حمایت و رهبری      -/181 -623/1 121/0

 ریزی استراتژیکبرنامه      -/161 -102/1 022/0

 مشتری مداری داریمعنی 101/1 000/0 115/0 128/0 165/0 321/1 060/0

 شناسایی کارکنان      018/0 131/0 521/0

 توانمندکردن کارکنان      118/0 213/1 000/0
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های مدیریت دانش و برای بررسی رابطه بین هر یک از مؤلفه Fجدول فوق مقدار آماره آزمون  براساس

 128/0دهد که مینشان    باشد. مقداردار می( معنی=000/0pاست که در سطح ) 101/1داری برابر با معنی

عالوه بر آن، ضرایب  شود.های مدیریت دانش تبیین میدرصد از واریانس تأثیرگذاری از طریق مؤلفه

( =0β/ 118( و نگهداری دانش )=0β/ 165دهد که ابعاد ذخیره کردن دانش )رگرسیون چندگانه نشان می

 بینی کنند.داری را پیشمثبت و معناداری مؤلفه معنی طورهب توانندمی
 

روانشناختی رابطه وجود های مدیریت کیفیت فراگیر با مؤلفه اعتماد توانمندسازی بین مؤلفهفرضیه پنجم: 

 دارد.

 دار توانمندسازی روانشناختیهای مدیریت کیفیت فراگیر با مؤلفه معنی: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مؤلفه 3 جدول

P T Β    R P F 
متغیر 

 مالک
 بینمتغیرهای پیش

 حمایت و رهبری      002/0 011/0 386/0

 استراتژیکریزی برنامه      -/183 -655/1 113/0

 مشتری مداری اعتماد 121/5 000/0 812/0 160/0 101/0 811/1 123/0

 شناسایی کارکنان      001/0 032/0 322/0

 توانمندکردن کارکنان      825/0 212/1 000/0

های مدیریت برای بررسی رابطه بین هر یک از مؤلفه F( مقدار آماره آزمون 11-1براساس نتایج جدول )

دهد نشان می   باشد. مقدارمیدار ( معنی=000/0pاست که در سطح  ) 121/5فراگیر و اعتماد برابر با کیفیت 

شود. عالوه بر آن، های مدیریت کیفیت فراگیر تبیین میدرصد از واریانس اعتماد از طریق مؤلفه 160/0که 

طور مثبت و هب تواند( می=0β/ 825دهد که بعد توانمند کردن کارکنان )ضرایب رگرسیون چندگانه نشان می

 بینی کند.معناداری اعتماد را پیش

 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی کارکنان اداره کل آموزش و 

طرح و آزمون شد که از  یهایذربایجان غربی انجام شد. جهت دستیابی به هدف فوق فرضیهآپرورش استان 

های مدیریت کیفیت فراگیر با جمله نتایج حاصل از تحلیل مانوا نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین مولفه
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های مدیریت کیفیت فراگیر عبارتی هر اندازه که ویژگیابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان وجود دارد. به

توان شاهد افزایش توانمندی کارکنان شد. به عبارت دیگر، ندازه میدر سازمان متبلور گردد به همان ا

های مدیران و مافوقان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی براساس پارامتر کهدرصورتی

مدیریت کیفیت فراگیر عمل کنند، بستری مهیا خواهد شد تا کارکنان به تقویت روحیۀ همکاری و فرهنگ 

های خود برسند؛ برای خود مهم بدانند و به هویت کاری برسند؛ به درک توانایی زند؛ کار رامشارکت بپردا

گیری در امور شغلی خود، احساس استقالل خوبی تشخیص دهند؛ با افزایش قدرت تصمیمبه منابع اطالعاتی را

 شغلی، کنترل امور کاری،وظایف شغلی داشته باشند و با استفاده از ابتکارات خود در انجام امور  در انجام

 ها درمشارکت در تعیین اهداف و احساس توانایی و تسلط در انجام امور شغلی، داشته باشند. این ویژگی

  .پویایی و تعالی سازمانی بسیار مهم است

های مدیریت همچنین در ادامه نتایج حاصل از بررسی  فرضیات پژوهش حاکی از این بود که همه مولفه

های بینی ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان را دارند. به عبارتی از طریق مولفهیر قابلیت پیشکیفیت فراگ

های بینی نمود. بر این اساس، سازمانمندسازی کارکنان را پیشنتوان ابعاد توامدیریت کیفیت فراگیر می

تفاوت مدیریت کیفیت جامع را توانند فرایندهای مسازی سیستم مدیریت کیفیت جامع میآموزشی با پیاده

ها و توانایی کارکنان را بهبود بخشند و در نتیجه زمینه الزم را برای نوآوری مدیریت و پشتیبانی نموده و قابلیت

-گیری نظری نتایج حاصل از پژوهش حاضر با یافتهو توانمندسازی روانشناختی کارکنان فراهم نمایند. جهت

(، 1831) (، احمدی و همکاران1832) (، فاضلی و رحیمیان1836ادنیا )های حاصل از پژوهش محمدی و حد

جهت ( همسو و هم2012) ( و حسن و همکاران2011)1(، درویسو1813) نیا(، گیالنی1831) عدالتی و همکاران

باشد. چرا که آنان نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست یافتند. در واقع نتایج حاصل از پژوهش حاضر می

 باشد.های مذکور میهای پژوهشمکمل یافته

تواند به این دلیل باشد که مدیریت کیفیت فراگیر جزئیات خدمات، کارگروهی و سیستم این نتایج می

ورزند، لذا سازمانی که پالت وکار مبادرت مینمایند و به اصالح الگوهای عملیاتی کسبپاداش را تقویت می

مداری، همکاری داخلی/خارجی، بهبود مستمر، هایی در زمینه مشتریه پیشرفتگیرند بکار میهرا ب TQMفرم 

دارد که ( بیان می1832زاده )حسن. یابندمدیریت فرآیند و آموزش، توانمندسازی و پاداش کارکنان دست می

                                                             
1. dervisio 
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ار و گیری از مدیریت مدیریت کیفیت فراگیر منجر به توانمندسازی نیروی انسانی، پویایی در محیط کبهره

 شود.پیشرفت می

توان گفت بین مدیریت کیفیت فراگیر و توانمندسازی روانشناختی بندی میدر نهایت در مقام جمع

کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و جهت آن مثبت است. بنابراین مدیران باید سعی کنند که بسترهای الزم 

نمایند. ایجاد این بسترها موجبات توانمندسازی را برای اجرای فرایندهای مدیریت کیفیت جامع  فراهم 

کارکنان را فراهم خواهد ساخت که در نهایت موجب رشد و توسعه و پیشبرد اهداف سازمان خواهد شد. در 

مجموع پیام اصلی پژوهش این است که هر چه قدر کیفیت فراگیر در سازمان بهتر مدیریت شود کارکنان از 

پذیری و یی برخوردار خواهند شد بالطبع عملکرد آنان بهبود یافته و مسئولیتتوانمندسازی روانشناختی باال

 پاسخگویی آنان در قبال نتایج اعمالشان بیشتر و بهتر خواهد شد.

گیری توان به ابزار اندازهنیز برای محققان به همراه داشت که از جمله می یهایپژوهش حاضر محدودیت

ها در قالب یک ای همچون سنجش پاسخهای ویژهابزار دارای محدودیت که پرسشنامه بود اشاره نمود؛ این

های پژوهش از اداره کل آموزش و پرورش استان ای لیکرت و... است. همچنین دادهطیف چنددرجه

ها و موسسات بایستی جانب آوری گردیده است لذا در تعمیم نتایج به سایر سازمانآذربایجان غربی جمع

 نمود.  احتیاط را رعایت

های مدیریت کیفیت فراگیر و افزایش با توجه به نتایج حاصل شده، در راستای تقویت ویژگی

توانمندسازی روانشناختی کارکنان، پیشنهاداتی به مدیران و متولیان اداره کل آموزش و پرورش استان 

 گردد؛آذربایجان غربی به شرح ذیل ارائه می

-ترهای الزم برای استقرار پالت فرم مدیریت کیفیت فراگیر، زمینهگردد با فراهم آوردن بسپیشنهاد می -1

های الزم برای افزایش احساس معناداری، شایستگی، موثربودن، خودمختاری و ...در کارکنان فراهم 

 گردد که این امر نهایتا موجب توانمندسازی کارکنان خواهد شد.

کل آموزش و پرورش استان آذربایجان  متولیان اداره اصول مدیریت کیفیت جامع برای مدیران و -2

 های آموزشی اقدام به آموزش اصول آن شود. غربی شرح داده شود و در قالب دوره

های افراد از طریق آموزش پرداخته شود. و از ها و مهارتگردد که به توسعه قابلیتپیشنهاد می -8

شود از مزیت تفویض اختیار یهای توانمندسازی تفویض اختیار به زیردستان است لذا توصیه مشاخص

 برداری بیشتری صورت پذیرد،بهره
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که طوریگیری بهاستفاده از مدیریت مشارکتی و فراهم نمودن زمینه مشارکت کارکنان در تصمیم -1

های های جدید زیردستان باشند و آنها را تشویق به بیان اندیشهحلفرادستان آماده شنیدن نظرات و راه

های های مدیریت کیفیت فراگیر قابلیت و تواناییعوامل ضمن بکار گیری ویژگیخود کنند. که این 

 دهد.روانشناختی افراد را نیز افزایش می

ای نظرات خود را در گونه ترس و واهمهای که کارکنان بتوانند آزادانه و بدون هیچفراهم نمودن زمینه -6

های کارکنان در ارائه زمان بتواند از توانمندیرابطه با امورات سازمان ارائه نمایند تا بدین صورت سا

 راهکارهای مناسب جهت برخورد و حل مشکالت استفاده نماید.

میدان فعالیت کارکنان خالق و آموزش توسعه یابد و مواردی که سبب جلب رضایت کارکنان  -5

ان برای گردد مورد شناسایی قرار گیرد و معرفی گردد، نیازهای آموزشی مدیرآموزش و پرورش می

 های الزم در تمامی سطوح ارائه گردد.استقرار مدیریت کیفیت فراگیر مورد شناسایی و آموزش
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