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چکيده
این مقاله به بررسی پیشآیندهای مدیریت کیفیت فراگیربرپایه پذیرش فن اوری وکار تیمی با استفاده از
پژوهش ترکیبی (ترتیبی -تبیینی) میپردازد .در این نوع پژوهش جمعآوری و تحلیل دادههای کیفی
وکمی در یک مطالعه ی واحد در دو مرحله ی جداگانه انجام میشود .در این مقاله ،با مطالعه ی ادبیات
پژوهش ،متغیرهای پژوهش شن اسایی شده و نتیجه در قالب مدل مفهومی ارائه شده است .جامعه اماری
در بخش کمی اعضای هیات علمی استان فارس می باشد که شامل  2320نفر می باشند که با استفاده
از جدول مورگان  253نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به صورت نمونه انتخاب شده اند .
به منظور تب یین بیشتر و بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمّی 14 ،مصاحبه عمیق در
بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند وبه صورت گلوله برفی انجام شده است ..ابزار جمع
آوری داده ها در خصوص ابعاد پذیرش فن اوری ،کارتیمی و مدیریت کیفیت فراگیر  ،پرسشنامه محقق
ساخته است که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و همچنین روایی صوری (تایید خبرگان ) و
پایایی توسط محاسبه آلفای کرونباخ بترتیب با مقادیر 0.712و 0.749و 0.728سنجیده شده است
مدل مفهومی تحقیق با استفاده از دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه و همچنین بهرهگیری از
فنون آمار توصیفی ،استنباطی و مدلسازی معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتهاند .نتایج و یافتههای
پژوهش نشان داد تعهد  ،اعتماد ،مسوولیت پذیری  ،برخورد سازنده مربوط به کار تیمی بر مدیریت
کیفیت فراگیرتاثیرگذار هستند .سودمندی ادراک فن اوری  ،فرهنگ رفتار با فن اوری سهولت  ،نگرش به
فناوری تاثیر بسزایی در مدیریت کیفیت فراگیر دارند
کليد واژه ها :روش ترکیبی  ،ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر  ،پذیرش فن اوری  ،کارتیمی
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مقدمه
موسسات آموزش عالی برای مواجهه با تحوالت هزاره سوم (جهانی شدن ،فن آوری اطالعات و
ارتباطات و اقتصاد دانش) نیازمند اعضایی هستند که با خلق و تبادل فزاینده دانش و اطالعات
سازمان های آموزشی خود را روز به روز به سمت دانش محورتر شدن سوق
دهند() .)Alimohammadlou& Eslamloo,2016از این رو اعضای هیأت علمی به عنوان منابع و
عناصر کلیدی در موسسا ت آموزش عالی محسوب می شوند که بهره وری آنان منوط به توانایی
ها و صالحیت های علمی آنان است .با توجه به این که در عصرانفجار اطالعات و تغییرات لحظه
ای قرار داریم ،همگام شدن با این تغییرات و کسب دانش انسان را با توجه به محدودیت هایی که
دارد با مشکل مواجه می س ازد .یکی از راه هایی که می شود آن را برای رفع این محدودیت ها به
کار گرفت ،به اشتراک گذاری دانش است(واحدچوکده)1396 ،از آنجایی که موسسات آموزش
عالی همواره با چالش تولید و پذیرش فناور رو به رو هستند ،تأکید بیشتری بایستی بر پزوهش و
آموزش در مورد این امر صورت گ یرد .زیرا این مؤسسات مکانی هستند که در آن برپایه آموزش
و یادگیری در کار تیمی  ،مدیریت کیفیت در عمل مورد نظر خواهد بود و این امر از طریق
کشف ،انسجام ،کاربرد ،پژوهش ،وپذیرش کار تیمی وفناوری حاصل می آید ( Idil et ,2016
)al
اگرچه دانشگاه ها و دیگر مؤسسات پژوهشی ودانش افرین هدفشان توسعه و گسترش دانش
مابین اعضای هیات علمی و بطور کلی میان دانش پژوهان است .اما به نظر می رسد که مدیریت
کار تیمی مابین کارکنان این مؤسسات محدود می باشد .درحالی که در موسسات آموزشی ،
مدیریت کیفیت دانش عاملی کلیدی برای دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی است ،در آموزش
عالی به این امر کمتر توجه می شود .)، Jing et al ,2017) .
برای توسعه میل به تعالی مدیریت کیفیت در سازمان ،نگرشها ،هنجارهای ذهنی و کنترل
رفتارهای ادراک شده در پذیرش فناوری و فرهنگ کارتیمی از عوامل اصلی و کلیدی هستند
( .)Line& Lee, 2004عالوه بر این ،سازمانها هم چنین بایستی ارتباطات محکم همکاری و
رقابتی مابین واحدهای دانشگاهی را برای به ارتقای موفقیت شغلی در دانشگاه برپایه مدیریت
کیفیت ایجاد کنند( .)Tsai1,2002آموزش زمانی می تواند براساس نیاز ملی و در جهت گسترش
فرهنگ و دانش مدیریت نوین استوار باشد که نظام مدیریتی با رویکرد مشتری محور و کیفیت
گرا ایجاد شده باشد .ساختار و نظام مدیریت آموزشی از این لحاظ مورد توجه نظام مدیریت
کیفیت واقع می گردد .موسسات آموزشی به عنوان پلی میان تولیدکنندگان دانش و دانش
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پژوهان جهت پاسخگویی به تغییرات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خود نیازمند تحول
جدی هستند () Olszewska,2107
هم زمان با افزایش نقش آموزش در بهبود کارایی و اثربخشی ها سازمان های دانش افرین و
اهمیت روز افزون دانش در ایجاد ،حفظ و ارتقای توان رقابتی آنها ،آموزش منابع انسانی نوعی
سرمایه گذاری ضروری تلقی می شود .امروزه این اهمیت به حدی است که از قابلیت های
آموزشی در شناسایی و پرورش خالقیت های فردی ،گروهی و سازمانی و توسعه سرمایه های
فکری و دانشی سازمان ،به عنوان مهم ترین و اثربخش ترین مزیت رقابتی شرکت ها ،یاد می
شود .توسعه منابع انسانی در دوران معاصر یکی از مهم ترین مؤلفه های متمایزکننده سازمان
های اثربخش و سرآمد از دیگر نهادها و مؤسسات اجتماعی به شمار می رود ،به گونهای که
تحقیقات متعدد در سراسر جهان میزان توفیق و ماندگاری سازمان ها در عرصه های رقابت ملی،
بین المللی و پیشتازی در عرصه های خدماتی ،اقتصادی و فناوری را مرهون پرداختن جدی به
توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از سیاست های اصلی سازمان تلقی می کنند (,Berk,2005
.)Quenterz,2008
از طرفی دیگر ،پذیرش فناوری بهعنوان بخش مهمی از زندگی سازمانی به شمار میآید که نقش
اساسی در تولید ایدههای جدید و هم چنین توسعه فرصتهای جدید برای کسب و کار ،از طریق
فرایند اجتماعی شدن و یادگیری کارکنان دانش ،دارد .از اینرو ،افزایش توانایی مدیریت بر
پذیرش فن آوری در سازمان بهعنوان یکی از چالشهای بزرگی است که سازمانها با آن مواجه
هستند .کارکنان سازمانها ب ه دالیل مختلف معموالً تمایلی برای پذیرش فناوری ضمنی و آشکار
خود ندارند.
پذیرش فناوری بهعنوان بخش مهمی از زندگی سازمانی به شمار میآید که نقش اساسی در
تولید ایدههای جدید و هم چنین توسعه فرصتهای جدید برای کسب و کار ،از طریق فرایند
اجتماعی شدن و یادگیری کارکنان دانش ،دارد .از اینرو ،افزایش توانایی مدیریت بر پذیرش فن
آوری در سازمان بهعنوان یکی از چالشهای بزرگی است که سازمانها با آن مواجه هستند.
کارکنان سازمان ها به دالیل مختلف معموالً تمایلی برای پذیرش فناوری ضمنی و آشکار خود
ندارند.پذیرش فناوری فرایند ی است که افراد به صورت دو جانبه به تبادل دانش ضمنی و آشکار
خود میپردازند و بطور مشترک دانش جدیدی را خلق می کنند (.)Maccarty,2015
در این پژوهش ،میزان تاثیر گذاری پذیرش فن اوری اعضای هیات علمی وکار تیمی برپایه
پژوهش ترکیبی در مدیریت کیفیت فراگیر مورد بررسی قرار می گیرد تا برای مشارکت
روحیه اعضای هیات علمی کارامد  ،راهکاری را ارائه گردد که در حین اجرائی و کاربردی بودن
قادر باشد همراه و هم سو با اهداف و سیاستهای کالن موسسات اموزشی به نیازی اساسی
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حوزه سرمایه انسانی به ویژه در ابعاد مهارتهای اجتماعی  ،کار گروهی ،اخالق مسوولیت پذیری
و مدیریت منابع انسانی پاسخگو باشد .

پيشينه پژوهشي
در خصوص تاثیر ابعاد پذیرش فن اوری وکار تیمی بر مدیریت کیفیت فراگیر تاکنون تحقیقی
صورت نپذیرفته لکن این مفاهیم بهتنهایی و در ارتباط با متغیرهای دیگر ،موردتحقیق
قرارگرفتهاند که در زیر به تعدادی از آنان اشاره میگردد.
 بهمنی و رحیمی ( )Bahmani, 2016پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت کیفیتفراگیر و مدیریت دانش در سازمان های دانش محور انجام دادند پژوهش توصیفی ،همبستگی
حاضر بر روی کارمندان شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انجام شد .نتایج تجزیه و
تحلیل داده های تحقیق وجود رابطه معنادار بین مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش را
تایید کرد.
 جهانی و میاندهی رودسری ( )Jahani ,2016پژوهشی با عنوان رابطه پذیرش فناوری اطالعاتبا بهره وری سازمانی کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی استان گیالن انجام داند این تحقیق از
لحاظ نوع روش همبستگی واز حیث هدف کاربردی می باشد .فراگیره آماری تحقیق را  566نفر
از کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی استان گیالن شکیل می دهند .نتایج تحقیق نشان داد بین
ابعاد پذیرش فناوری اطالعات (نگرش در خصوص استفاده از فناوری اطالعات (، )r=0/811
تمایل به استفاده ازفناوری اطالعات ( ، )r =0/794سودمندی درک شده ( ، )r =0/840سهولت
درک فناوری اطالعات( ))r =0/820و بهره وری سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.
سیدی ( )Seyedi ,2012در پژوهش با عنوان امکانسنجی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر به
منظور ایجاد نوآوری در آموزش و پرورش ،بهبود فرآیند کار و درک رابطهی  TQMدر ساخت
محیطی مناسب جهت پیدایش نوآوری در نواحی چهارگانهی آموزش و پرورش شیراز انجام داد.
جامعه آماری این پژوهش شامل  12577نفر مدیران و دبیران نواحی چهارگانه شهرستان شیراز
هستند که از میان آنان  ،تعداد  1420نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی نسبی به عنوان
نمونه انتخاب شدند .داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .نتایج بدست آمده نشان دادند که بین متغیرهای مستقل و نوآوری فناورانه همبستگی
یاالیی وجود داشت .بین نوآوری فناورانه و نوآوری در سازمان ضریب همبستگی وجود داشت .در
حالی که بین این عوامل با در نظر گرفتن تاثیر فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری فناورانه
ضریب همبستگی وجود داشت .با توجه به نتایج به دست آمده ،مدیریت کیفیت فراگیر می تواند
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به عنوان یک فلسفه مدیریت و فرهنگ سازمانی در جهت ایجاد و بهبود نوآوری در سازمان موثر
واقع شود.
شایان جهرمی ( )Shayan Jahromi ,2014پژوهشی با عنوان تبیین رابطه مدیریت کیفیت
فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس انجام
داد .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش  160نفر از کارکنان
اداره ورزش و جوانان فارس میباشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان  111نفر به روش
نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند .جهت جمعآوری اطالعات از سه
پر سشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر ،ارتباطات سازمانی رابرت هیلر و تحلیل رفتگی
شغلی مسلش وجکسون استفاده گردید ..جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش آماری ضریب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است .نتایج تحلیل آماری
به دست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی رابطه معناداری
وجود دارد .هم چنین بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با تحلیل رفتگی شغلی رابطه معنادار
وجود دارد ،که از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی بعدهای پیامدهای بهبود
کیفیت و بهرهوری ،مشتریمداری و حمایت و رهبری مدیران و از بین ابعاد مدیریت کیفیت
فراگیر با تحلیل رفتگی شغلی بعدهای پیامدهای بهبود کیفیت و بهرهوری و مشتری مداری
قدرت پیشبینی بیشتری را نشان میدهند.
 صالحی چلچه و همکاران ( )Salehi ,2015پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر فناوری اطالعات وارتباطات  ICTبر مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر  TQMدردانشگاه های آزاد اسالمی منطقه4
انجام دادند روش تحقیق توصیفی –پیمایشی فرضیاتی مطرح برای تایید فرضیات روش های
آماری  tتک متغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره(مانوا) استفاده شد مطالعه حاضر نشان داد از
دید کارکنان دانشگاه های ازاداسالمی منطقه  4فناوری اطالعات و ارتباطات بر تمامی مولفه های
مدیریت کیفیت فراگیر شامل تعهد مدیران به کیفیت تمرکز بر وضعیت منابع انسانی زیر
ساختهای کیفیت تاکید بر مدیریت اطالعات انعطاف پذیری و تناسب ساختار سازمانی دانشگاه
باارتقای کیفیت تائیر مستقیم و مثبت دارد.
احمدی (  (Ahmadi ,2012در پژوهشی با عنوان تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با
توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس انجام داد .روش پژوهش
توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش  160نفر از کارکنان اداره کل ورزش و
جوانان فارس می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان  111نفر به روش نمونه گیری
تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند .نتایج تحلیل آماری بدست آمده نشان داد
که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین ،بین
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ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد رابطه معنی دار وجود دارد که از بین ابعاد
مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی ،بعدهای حمایت و رهبری مدیران ،پیامدهای بهبود
کیفیت و بهره وری ،مشتری مداری و بیمه کیفیت و از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با
ارزیابی عملکرد بعدهای حمایت و رهبری مدیران و بیمه کیفیت رابطه قوی تری را نشان می
دهند- .
 اورتگا و همکاران ( )Oretega ,2016پژوهشی با عنوان یادگیری و اثربخشی تیم در تیم هایپروژه مجازی :نقش باورها در زمینه بین فردی انجام داند نتایج نشان دادند که رفتارهای
یادگیری تیمی به طور مثبت و معنی داری با اثربخشی تیم و باورهای تیم به طور مثبت و معنی
داری با یادگیری تیمی رابطه دارند .نتیجه ها تایید کننده اثر میانی رفتارهای یادگیری تیمی بر
رابطه بین باورها در زمینه های بین -فردی و اثربخشی تیم بود.
 مک کارتی و همکاران ( )Maccarthy &et all ,2015پژوهشی با عنوان یادگیری تیم وفراشناخت :محدوده نادیده گرفته شده از تحقیق و عمل انجام دادند که فرایندهای فراشناختی
تیم می توانند درک یک تیم را از زمینه آن بهبود بخشند .دستیابی به توان واکنشی ،نیازمند
شرکت فعال در تفکر فراشناختی است و این دو عملکرد را شکوفا می کنند.
 چانگ و همکاران )Chang ,2015(1پژوهشی با عنوان درک چندبعدی توسعه گروه انجامدادند نتایج نشان دادند که انسجام وظیفه و انسجام اجتماعی با ابعاد اثربخشی گروه (عملکرد،
یادگیری و تداوم حیات تیم) رابطه دارند.
 هافر و همکاران )Haffer,2014(2پژوهشی با عنوان تأثیر فرهنگ سازمانی بر آمادگی فردبرای تغییر در سازمان ها ،انجام دادند نشان داد فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در سازمان
رابطه دارد و فرهنگ انعطافپذیر وقوع تغییرات را تسهیل می کند.
 استوارت و همکاران )Stewart ,2014(3اثر فناوری اطالعات و گسترش آن در سازمان را برعملکرد مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که با افزایش توسعه فناوری اطالعات در سازمان
حوز ة فعالیت و خدمت افزایش یافته و در زمان کمتری میتوان به مشتری بیشتری رسیدگی
کرد.با در نظر گرفتن مبانی نظری و پیشی نه تحقیق  ،می توان فرضیه های تحقیق را به شرح زیر
بیان نمود:

1Chang et al
2Haffar et al
3Stewart et al
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سئول اصلي :ابعاد تاثیر گذار مولفه های پذیرش فن اوری وکار تیمی بر مدیریت کیفیت
فراگیرکدامند
سئوالهای فرعي:
 )1ابعاد تاثیر گذار مولفه های پذیرش فن اوری بر مدیریت کیفیت فراگیرکدامند
 )2ابعاد تاثیر گذار مولفه های کار تیمی بر مدیریت کیفیت فراگیرکدامند
با توجه به پیشینه پژوهش  ،نقش و اهمیت کیفیت در نظام آموزشی ومدیریت صحیح وناب
تأثیر زیاد آن در عملکرد اموزشی سازمان دانش افرین  ،باعث شده تا در زمینه محیط کیفیت
فراگیر برپایه کار تیمی و پذیرش فناوری در سطح جهانی بحثهای زیادی مطرح شود .مدیریت
تعالی کیفیت می تواند برای محیط سازمانی مفید باشد بیشتر محققان و مدیران اموزشی به
این باور رسیدهاند که موفقیتهای بخشهای آموزش رسمی مدیران در برنامه های تکنولوژی
محور در عملکرد دانشگاه ها میتواند به طور معنیداری بوسیله دسترسی مربیان واعضای هیات
علمی و مشارکت آن ها در فعالیتهای توسعه حرفهای با کیفیت تحت تأثیر قرار گیرد .بنابراین
مدل مفهومی زیر برای پژوهش مد نظر قرار گرفته است .
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شکل -1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقيق
این پژوهش براساس شیوه های ترکیبی وبرپایه نوعی استراتژی پژو هشی برای گرداوری
وترکیب داده های کمی وکیفی استفاده می شود  .پژوهش حاضر از روش ترکیبی برای
دستیابی به اهداف بهره برده است .دربخش کیفی با استفاده از روش داده بنیان ابعاد مدیریت
کیفیت فراگیر اموزشی شناسایی شده است  .در بخش کمی با استفاده از روش معادالت
ساختاری تاثیر عوامل پذیرش فن اوری وکار تیمی کشف گردیده ومدل تدوین شده با نتایج مدل
تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است  .مطالعه حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر
روش از نوع توصیفی -پیمایشی و مبتنی بر معادالت ساختاری وبصورت کمی کیفی اجرا شده
است .جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش دربخش کمی شامل 2320نفر از اعضای هیات
علمی دانشگاه های ازاد استان فارس بودند که نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و به
روش تصادفی ساده تعداد 253نفر انتخاب و پرسشنامهها میان آنها توزیع گردید .برای سنجش
ابعاد پذیرش فن اوری از پرسشنامه با  28سؤال در  4بعد سودمندی ادراک شده  ،سهولت
استفاده  ،نگرش به فن اوری  ،اررفتار به فن اوری  ،و مدیریت کیفیت فراگیرنیز از پرسش نامه
محقق ساخته با  15سؤال که با طیف لیکرت تنظیمشده ،استفاده گردیده است.
هم چنین پرسشنا مه کارتیمی با سئوال نیز از طریق مصاحبه با نخبگان و مبانی نظری پژوهش
تنظیم شده است  .برای تائید روایی محتوی و صوری پرسشنامهها عالوه بر استفاده از نظرات
استادان و خبرگان ،روایی همگرا محاسبه گردید .برای دست یازیدن به این هدف از شاخص
میانگین واریانس تبیین شده ( )AVEیکی از مفیدترین شاخصها در این زمینه است ،استفاده
گردیده است .بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامهها و سازگاری درونی هر یک از سازهها
شاخصهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRمحاسبهشده است .دادههای جمعآوریشده از
طریق ضریب همبستگی پیرسون (برای وجود یا عدم وجود رابطه و شدت آن در بین متغیرها) و
مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMتحلیل شد .در محاسبه ضریب همبستگی پیرسون،
نرمافزار  SPSSو برای مدلسازی معادالت ساختاری ،نرمافزار  PLSبه کار گرفته شد.

يافته های کيفي برپايه محتوی کد محوری
از بین مقولههای استخراجشده ،مدیریت کیفیت فراگیر بهمنزله مقوله محوری در نظر گرفتهشده
و در مرکز مدل قرارگرفته است دلیل انتخاب این مقوله بهمنزله مقوله محوری این است که در
اغلب دادهها ردپای آن را میتوان به وضوح مشاهده کرد .بهعبارتدیگر اغلب پاسخدهندگان اشاره
داشتهاند کهمدیریت کیفیت فراگیر درسازمانها نیازمند سازوکارهایی خاص و متفاوت است و با
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روشها و رویههای فعلی نمیتوان بهطور موفق به افزایش آن پرداخت .بنابراین میتوان این مقوله
را در مرکز قرارداد و دیگر مقولهها را به آن مرتبط نمود .برچسب انتخابشده برای مقوله محوری
نیز انتزاعی و درعینحال از جامعیت برخوردار است .نمودارهای ذیل چگونگی شکلگیری مقوله
محوری ،شرایط علی مداخلهگر ،شرایط بستر ،راهبردها و پیامدها رانشان میدهد .با توجه به
توضیحات ارائهشده و تشریح اجزاء مدل کدگذاری محوری (مدل پارادایم) مدل افزایش کیفیت
سازمانی مرحله به مرحله بهصورت زیر طراحی و تکمیل گردید.
جدول کدهای محوری مربوط به مدیریت کیفیت فراگیر
جدول  15-3کدگذاری محوری با شرایط علی برای مولفه های پژوهش

مقولهها

گویه ها

مفاهیم

ارتباطات سازمانی
ثبات در تصمیم گیری
برخورد سازنده

نشانگرها
-E24 - -A7
P15
K10-M25

گروهی
تالش در بهبود مشارکت

M21

حمایتتت متتدیرا از کتتار

F33

گروهی
وظیفه شناسی

H15

وپاسخگویی گروهی
برنامه محوری در وظایف
اطالع همگا از قوانین و
کارتیمی

هدفمندی

مقررات

J13 J4 H16
C17L11
K16- P5-E12
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مصونیت بخشی به

B20

سازما با اطالعرسانی
مناسب
مدیریت خطا با شفاف

A3

سازی مسئولیت ها
تعهد

توجه به ارتقای اموزش

H19 J12

در سازما
لزوم داشتن اطالعات فنی

E5

وتعهد در انتقال اطالعات
آگاهی کارکنا در امور

P7

مربوط به مسیر
اعتماد افرینی

خدمتیشا
افزایش تالش همگانی
ارزش افرینی به وظایف

D1
D3-A5

سازمانی
سیاست های حمایتی

C8

مدیرا
عدم شایعه پراکنی به دلیل
اخالق حرفه ای

C22

کمبود اطالعات فنی
توجه به مسئولیت پذیری

D6

وانجام وظایف
توجه به روحیه مشارکت

F2
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در کار گروهی

پذیرش
فناوری

سودمندی ادراک

تالش به شناخت بیشتر

شده

فناوری

سهولت استفاده

A19-E32

همراهی بیشتر با فناوری

A8- B7-B5

مشارکت در یادگیری

- H14-N17
H2

واسا سازی عملیات فن
اور
مشارکت فعال در ارتقای
نگرش به فناوری

P24

دانش فناوری
نقش کارکنا در
فعالیتهای فناوری محور

رفتار استفاده از فن

اشکار سازی در استفاده

اوری

از فناوری
حل مشکالت سازمانی در
استفاده از فن اوری
دور نشده از تجهیزات
فناور به هنگام

K21
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D15

پنها کاری سازما ها به
دلیل ریزبینی بیشازحد
حمایت
پنها کاری در بحرا ها

A33

عدم امکا

عدم امکا مخفی کرد

P2

مخفیکاری

اطالعات

ورهبری

پیامد

مخفی کرد اطالعات

J24

عدم پنها کاری اطالعات

H3

شفاف سازی

صداقت در ارتباطات

H25

درکارتیمی

اطالعات گزینی پویا

B10

مشارکت

مسئولیت پذیری گروهی

J3- M23

کاهش شکلگیری

وجود سطحی نگری

A24-C25

درسطحی نگری

درسازما ها

رفع نقص اطالعات

شناخت خطاها ومدیریت

های

F19

در ا

بهبود

اهداف

مسئولیتهای

مسئولیت سازما ها در

گوناگو اجتماعی

حوزههای گوناگو

وظایف اجتماعی

توجه به وظایف اجتماعی

بلند

J2

سازما ها

مدت
درکیفیت

F3

N1

ایفای نقش اجتماعی در
نقش اجتماعی

شناخت کیفیت سازما

سازما

توجه به نوع اموزش

H8
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يافتههای کمي مربوط به متغير های پژوهش
برای بررسی برازش متغیرها و ابعاد آنها با دادههای جمعآوریشده نرمافزار  PLSاستفاده گردید.
برای اینکه مدل ساختاری یا همان نمودار مسیر تائید شود ،باید ارزیابی مدل اندازهگیری (مدل
بیرونی) و ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی) محاسبه گردد.
معموالٌ اولین معیاری که در ارزیابی پایایی مطرح میگردد ،پایایی سازگاری درونی است .معیار
سنتی و مرسوم برای این کنترل آلفای کرونباخ است که برآوردی را برای پایایی بر اساس
همبستگی درونی معرفها ارائه میدهد .اگر این شاخص برای مطالعات تأییدی بیشتر از 0/7
باشد ،بلوک همگن در نظر گرفته میشود.
دومین معیار سنجش پایایی ،سنجه پایایی مرکب1است وقتی بیشتر از  0/7باشد ،آن بلوک
تکبعدی است .برای ارزیابی روایی مدلهای اندازهگیری ،اولین معیار روایی همگرا ( )AVEاست.
این روایی به این معناست که مجموعه معرفها سازه اصلی را تبیین میکنند .استفاده از متوسط
واریانس استخراجشده ( )AVEرا بهعنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد نموده است .حداقل
 AVEمعادل  0/5بیانگر اعتبار همگرایی کافی است به این معنی که یک متغیر مکنون میتواند
بهطور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرفهایش را تبیین میکند.
نتایج بررسی پایایی و روایی مدل اندازهگیری در جداول صفحه بعد آورده شده است:
جدول  : 8-4بررسی تکبعدی بودن معرفها (آلفای کرونباخ و ترکیبی)
متغیر

پایایی مرکب
cρ

آلفای کرونباخ

حمایت و رهبری مدیریت عالی

0/75

0/72

اهداف بلند مدت

0/79

0/70

شناسایی و آموزش کارکنان

0/83

0/75

توانمندسازی کارکنان

0/84

0/75

پیامدهای بهبود

0/84

0/78

مدیریت کیفیت فراگیر

0/78

0/89

تعهد

0/79

0/78

اعتماد

0/85

0/79

1.Composite Reliability
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مسئولیت پذیری

0/94

0/73

برخوردسازنده

0/89

0/87

هدفمندی

0/85

0/81

کارتیمی

0/74

0/84

سودمندی ادراک شده

0/78

0/70

سهولت ادراک شده

0/79

0/73

نگرش به فناوری

0/80

0/80

رفتار استفاده از فناوری

0/81

0/85

فرهنگ پذیری فناوری

0/78

0/89

برای آزمون فرضیههای تحقیق مدل سازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر اجرا شد .تحلیل
مسیر فنی است که روابط بین متغیرها را بهطور همزمان نشان میدهد .دو خروجی مهم نرمافزار،
مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداری است .در حالت تخمین
استاندارد میزان تبیین استاندارد واریانس هر متغیر توسط متغیرهای وابسته به آن و در خروجی
ضرایب معناداری ،معنادار بودن روابط متغیرها مشخص میشود .اعداد روی مسیرها نشاندهنده
ضرایب مسیر و اعداد روی فلش متغیرهای مکنون نشاندهنده بارهای عاملی است .ضرایب
مسیرها نیز که نشاندهنده اثر مثبت و معنادار بین متغیرهای تحقیق است .شکل  ،1معناداری
ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .اگر مقادیر تی بهدستآمده در این
خروجی بزرگتر از  1/96و یا کوچکتر از  -1/96باشد ،ضرایب مسیر معنادارند .در شکل 2
(مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد) مشاهده میشود میزان تأثیر ابعاد پذیرش فن اوری
بر مدیریت کیفیت فراگیر برابر با 0/969است.

مدل رابطه کارتيمي و فرهنگ پذيرش فناوری و مديريت کيفيت فراگير
در شکل زیر نتایج مدل آزمون شده رابطه کارتیمی و فرهنگ پذیرش فناوری و مدیریت کیفیت
فراگیر آورده شده است .همانطور که مالحظه میشود کارتیمی و فرهنگ پذیری فناوری تأثیر
مثبت و معناداری بر مدیریت کیفیت فراگیر دارد.

ابعاد مديريت کيفيت فراگيرآموزشي سازمان دانش آفرين برپايه کارتيمي وپذيرش فن آوری با رويکرد پژوهش ترکيبي

شکل ( )17مدل آزمون شده رابطه کارتیمی و فرهنگ پذیرش فناوری و مدیریت کیفیت فراگیر
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شکل ( ) 18ضرایب تی مدل آزمون شده رابطه کارتیمی و فرهنگ پذیرش فناوری و مدیریت کیفیت
فراگیر

بحث و نتيجهگيری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر پذیرش فن اوری وکارتیمی بر مدیریت کیفیت فراگیر سازمان
دانش افرین بود .نخستین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مولفه های پذیرش فن
اوری وکارتیمی بر مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر مثبت و معنیداری دارند ،از آنجا که تاثیر بین

ابعاد مديريت کيفيت فراگيرآموزشي سازمان دانش آفرين برپايه کارتيمي وپذيرش فن آوری با رويکرد پژوهش ترکيبي
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متغیرهای پژوهش معنی دار بدست آمد ،برای بررسی تاثیر مولفه های پذیرش فن اوری
وکارتیمی بر مدیریت کیفیت فراگیر از مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد.
شاخصهای برازش مدل نشان داد که مدل ساختاری طراحیشده از برازش مطلوبی در تمام
شاخصها برخوردار است ،همچنین بررسی مقادیر استانداردشده و مقادیر  Tمتغیرهای پژوهش با
اثر مستقیم و غیرمستقیم ب ر اساس مسیرهای مدل ساختاری ،فرضیات تحقیق را مورد تایید
قرارداد.
در مقوله مدیریت کیفیت فراگیر برپایه مصاحبه نخبگان درروش کیفی می توان به مفاهیم
حمایت ورهبری ،پیامد های بهبود افرینی ،اهداف بلند مدت اموزشی اشاره نمود .در مقوله
حمایت ورهبری آموزشی در مدیریت ک یفیت فراگیر گویه های شفاف سازی در اطالعات ،حمایت
از اعضای هیات علمی برپایه شایسته محوری آموزشی ومسئولیت پذیری اشاره شده است
.همچنین در روش کیفی در مقوله پیامد های بهبود آموزشی خارج شدن از وضعیت سطحی
نگری ،رفع نقص اطالعات اموزشی وبرنامه ریزی مناسب اشاره شده است  .در مقوله اهداف
بلندمدت ،مفاهیم مسئولیت پذیری اجتماعی ،وظیفه شناسی اجتماعی وسازمانی ونقش افرینی
اعضای هیات علمی اینده محور در مدیریت کیفیت فراگیر استخراج شده است  .همچنین در
گویه های مفاهیم ،توجه به آموزش مناسب همراه با فن اوری ،ایفای نقش اجتماعی اعضای هیات
علمی در ارتقای اموزش اینده محور وارتقای کیفیت اموزش فن اور محور اشاره نمود .در مدیریت
کیفیت فراگیر ،برنامه ریزی استراتژیک در اهداف بلند مدت برپایه اهمیت به فن اوری توجه
شده است  .در جهت بهبود کیفیت در سازمان های آموزشی با فن اوری در حوزه آموزش
و پژوهش  ،در فرایند انجام وظایف سازمانی به برنامه ریزی توجه ویژه شده است  .برنامه محوری
در روند آموزش وپژوهش  ،رشد تعالی اموزش حرفه ای با توجه به کارگروهی وفعالیت تیمی با
پذیرش ارتباطات الکترونیکی در دانشگاه ،نقش بسزایی در ارتقای مدیریت کیفیت فراگیر خواهد
دا شت  .از طریق دیگر در عصر فن اوری توجه به برنامه ریزی اموزشی اعضای هیات علمی با
توجه به سیاست های حمایتی مدیران در مدیریت کیفیت فراگیر یک تحول رخ خواهد داد  .با
ادراک مناسب از سودمندی واستفاده از فن اوری در پژوهش وارتقای شغلی اعضای هیات علمی
برپایه مدیریت ناب می تواند در بهبود مدیریت کیفیت فراگیرسازمانی امیدواربود .در مدیریت
کیفیت فراگیر به تمرکز برروی دانش پذیران وفراگیران اموزشی در سازمان های اموزشی توجه
می شود .نیاز به ارائه شیوه های متنوع ابتکاری وموثر در جهت گرفتن واکنش مثبت از دانش
پذیران وکارکرد های موفق سازمانی می باشد  .توجه به کار گروهی وپذیرش فن اوری وخرید
تجهیزات به هنگام در حوزه فن اوری می تواند در سیستم های برنامه ریزی واموزش  ،تاثیر
موفق تری در بهبود کیفیت جامع ایجاد نماید  .در جهت برقراری تعامل برانگیز وروشن بین
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اعضای هیات علمی وفراگیران امو زش ودانش پذیران در سازمان های اموزشی می توان به
انعطاف پذیری مدیران دردرک وسودمندی فن اوری توجه بیشتری نمود  .اعضای هیات علمی
می توانند با استفاده مناسب از فن اوری ،توانمند سازی تخصصی وسازمانی خود را افزایش داده
وارتباطات بهتری با سیاست های آینده نگر حمایتی وسازمانی مدیران می توانند برقرار کنند .
داشتن اطالعات به هنگام اموزش وسازماندهی نظام مند در حوزه اموزش وپژوهش در جهت
پیامد های حاصل از بهبود وجلوگیری از سطحی نگری اموزش می تواند در راستای ارتقای
کیفیت موثر باشد  .توجه به پیشرفت ورشد حرفه ای اینده نگری در کیفیت اموزشی توسعه
فرهنگ پذیرش فن اوری ،مشارکت پذیری مدیران در استفاده از نخبگان اموزش وپژوهش نام
اشنا در تکنولوژی ،عالقه مندان استفاده از فن اوری در جهت ارتقای مدیریت کیفیت فراگیر به
همراه خواهد داشت  .هم چنین در خصوص توانمندسازی اموزشی  ،پیامد های بهبود اموزشی ،
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق بهمنی وهمکاران (.،)1396دوستدار وهمکاران ( )1395اورتگا
وهمکاران ( ،)2016چانگ وهمکاران ( )2015و.هافر وهمکاران ()2014همخوانی دارد .در
ال
خصوص شناسایی واموزش کیفیت محور و ابعاد مرتبط با این مقوله  ،نتایج تحقیق کام ٌ
نتایج نوآورانه
نواورانه محسوب شده و این نتایج در کار سایر محققان آورده نشده است.
حاصله از بررسی مدل آزمون شده تاثیر حمایت ورهبری بر مدیریت کیفیت فراگیر نشان داده
که تصمیم گیری مناسب در سیاست ها های اموزشی و حمایت منطقی مدیران از کارتیمی و
یکپ ارچگی در پاسخگویی پژوهشی  ،حمایت از برنامه ریزی مناسب و هدفمند در سیاست های
علمی پژوهشی  ،اهمیت و ارزش گذاری به تسهیل ارتباطات  ،سیاست های منظم حمایتی در
جامعه پذیری پژوهش و داشتن تفکر با ثبات در اعتماد افرینی عامل توسعه مدیریت کیفیت
فراگیر است.
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