بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر چابکی سازمانهای خدماتی
تاریخ دریافت0837/00/00 :

تاریخ پذیرش0833/10/03 :

علی حسينخانی انجيرکی ،0اميرحسين یاوری بافقی ، 2احمدرضا

اسماعيلی3

از صفحه  35تا 000
چکید
با تغییرات بسیار گسترده و سریع در محیط مأموریتی سازمانهاي مختلف ،چابکی سازمانی به یکی از
ویژگیهاي اساسی در موفقیت سازمانها تبدیل شده است ،بنابراین در پژوهش پیشرو به بررسی تأثیر
مدیریت كیفیت فراگیر بر چابکی در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک در شركت توزیع نیروي برق
استان مركزي پرداخته شده است .هدف اجراي پژوهش حاضر ،كاربردي و روش اجراي آن ،توصیفی از نوع
پیمایشی میباشد .به منظور گردآوري دادهها از روش كتابخانهاي (ابزار فیشبرداري) و میدانی (ابزار
پرسشنامه) استفاده شده است .جامعه آماري این تحقیق را كاركنان اداره مهندسی مدیریت توزیع برق
اراک تشکیل میدهند كه شامل  041نفر است .نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونهگیري تصادفی ساده
و حجم آن با استفاده از جدول مورگان 041نفر محاسبه شد .پس از جمعآوري اطالعات از طریق
پرسشنامه ،اطالعات بهدست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون رگرسیون مورد تحلیل قرار
گرفت .در نهایت ،نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد كه مدیریت كیفیت فراگیر بر چابکی
سازمان تأثیر دارد؛ و از بین مؤلفههاي مدیریت كیفیت فراگیر ،مؤلفه سرعت ،بیشترین تأثیر را در چابکی
سازمان دارد .به بیان دقیقتر ،مدیریت كیفیت فراگیر ،به میزان  1/606از تغییرات در چابکی سازمانی را
تبیین میكند.
کی هع کییدی
مدیریت كیفیت فراگیر ،چابکی سازمانی ،سازمانهاي خدماتی

 .0كارشناس ارشد مدیرت اجرایی ،گرایش مدیریت راهبردي.
 .دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین.
 .مربی گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین (رایانامه نویسنده مسئول)esmaeliahmadreza@gmail.com :
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قد ا
با پیشرفت علم و فناوري ،انتظار مصرفكنندگان كاالها و خدمات براي دریافت
خدمات مطلوب و كاالهاي مرغوب افزایش یافته است .یکی از روشهاي مهم بهبود
كیفیت ،مدیریت كیفیت فراگیر است (فراک اونال .)04 :0111،0از دهه  0351میالدي
به بعد ،كیفیت با سرعتی فزاینده در ابعاد جهانی مورد توجه ارائهكنندگان
محصوالت(خدمات /كاال) و مشتریان آنها قرار گرفته است (بیچ .)68 :0838 ،0مدیریت
كیفیت فراگیر فرآیندي است كه براساس آن ،مدیریت با مشاركت كاركنان ،مشتریان و
اعتباردهندگان به بهبود مستمر كیفیت میپردازد و این امر باعث جلب رضایت مشتریان
میشود (جوسکا .)06 :0830 ، 8غایت مدیریت كیفیت فراگیر كمک به افراد است تا
دریابند چگونه درباره كارشان بیاندیشند ،محیط كارشان را سامان بخشند ،تصمیمهاي
منطقی بگیرند و دیگران را تحت تأثیر قرار دهند .یکی از مراحل اجرایی مهم مدیریت
كیفیت فراگیر توافق صریح و جدي با مشتریان جهت پاسخگویی دقیق به نیازهاي آنان
میباشد (دانیالی ده حوض و دیگران.)03 :0831،امروزه اقتصاد نوین بینالملل با
ویژگیهایی چون تغییرات فناوري ،یکپارچگی سیستمهاي اقتصادي و بازارهاي جهانی
در رقابتهاي شدید ،از طرفی باعث به وجود آمدن یکسري تهدیدات و از طرفی دیگر
زمینهساز یک سري فرصتها شده است .توجه به پیشرفت و بهبود ،ارتقاء سطح زندگی
و بهره وري همواره خواست بشر بوده و انسان تنها موجود روي كره زمین است كه روش
زندگیاش هیچگاه با گذشتهاش یکسان نبوده و همواره روندي تکاملی داشته است و این
امر نشانه توجه جدي وي به مفاهیمی همچون كیفیت است .عصري كه امروزه در آن
زندگی میكنیم عصر مشتريگرایی و مخاطب محوري است و میزان موفقیت هر سازمان
با میزان توجه آن به مشتري ،خواستههاي وي و كیفیت خدمات و محصوالت رابطه
مستقیم دارد .مؤسساتی كه مبادرت به اجراي این شیوهي مدیریتی كردهاند ،توانستهاند
در مدتی كوتاه ،سودهاي كالن را نصیب سهامداران خود كرده و رفاه و آسایش را براي
. Faruk Unal
. Baiche
. Joosca
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تمامی مدیران و كاركنان و در نهایت ملّتهاي خود فراهم نمایند .جنبههاي كلیدي
مدیریت كیفیت فراگیر عبارتند از؛ جلوگیري از ضایعات و تأكید در مرحلهي طراحی .در
صنعت برق و مخصوصاً در شركتهاي توزیع نیروي برق استانها كه پیشانی صنعت برق
میباشند و مستقیماً با مصرفكنندههاي جزء ارتباط دارند نیز موضوعاتی مانند مشتري
مداري ،افزایش كیفیت خدمات ،رضایت مصرفكنندههاي نهایی ،افزایش سرعت در
پاسخگویی و ...از اهمیت ویژهاي برخوردار هستند .امروزه در دنیاي تجارت،
خدمترسانی و رقابت جهانی ،یکی از مهمترین مزایاي رقابتی شركتهاي تولیدي و
خدماتی ،پاسخگویی سریع به نیازهاي متنوع مشتریان میباشد كه میتوان این مورد
مهم را با چابکی سازمان در یک محیط پویا و غیرقابل پیشبینی به دست آورد
(مدهوشی و هادي تبار )00 :0837 ،طبق تحقیقات دمینگ در سال  0336حدود
34درصد مسائل مربوط به كیفیت ،به مدیران و سیستمهایی كه با آن ارتباط برقرار
میكنند مربوط میشود .ادارات مهندسی و نظارت در شركت توزیع نیروي برق استان
مركزي ،نقش مهمی در كیفیت و كمیت خدمات ارائه شده به مشتركین برق ایفا
میكنند .این ادارات از طریق كارشناسان و اكیپهاي اجرایی درون سازمانی و
پیمانکاران ،از اولین بازدید تا طراحی ،اجراي شبکهها ،نظارت بر اجراي صحیح آنها و در
نهایت برقرسانی به مشتركین را به عهده دارند و با ورود مؤثرتر به چرخه خدمترسانی
به متقاضیان میتوانند نقش مهمی در توسعه صنعت توزیع برق كشور ایفا كنند .بنابراین
تحقیق بر روي مدیریت كیفیت فراگیر در ادارات مهندسی شركت توزیع برق استان
مركزي كه بایستی به تمامی موضوعات پیشتر اشاره شده بصورت كلی احاطه داشته
باشد ،بستر مناسبی را براي توسعه كیفی در ارائه خدمات به مشتركین برق ایجاد خواهد
كرد .بنابراین با توجه به اهمیت متغیرهاي اشاره شده؛ ارزیابی تأثیر مدیریت كیفیت
فراگیر بر چابکی سازمانی به عنوان عوامل مهم در سازمانها و شناخت نقاط قوت و
ضعف آنها در موفقیت سازمان ،هدف محقق پاسخگویی به این سوال است كه آیا بین
مدیریت كیفیت فراگیر با چابکی سازمانی در شركت توزیع نیروي برق استان مركزي
رابطه معنیداري وجود دارد؟
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پیشینا پژعهش
نکوئی و دیگران ( )0834در پژوهشی با عنوان «اثر ابعاد هشتگانه مدیریت
كیفیت در چابکی سازمانی در صنعت بیمه» كه در دفتر بیمه ایران شهرستان شیراز
انجام شده است ،به این نتیجه دست یافتهاند كه؛ بین مدیریت كیفیت فراگیر و چابکی
سازمانی رابطه معناداري وجود دارد .استفاده از مدیریت كیفیت فراگیر براي چابکی
سازمانی یک ضرورت است و این یکی از مزایاي اصلی یک سازمان موفق و كارآمد است.
مدیریت كیفیت فراگیر به عنوان یک حالت جدید مدیریت است و ارتباطات سازمانی را
نشان میدهد .اینكه مدیریت كیفیت فراگیر چگونه میتواند به ایجاد چابکی سازمانی و
افزایش بهره وري منجر شود و موضوع ضرورت توجه به مدیریت كیفیت فراگیر و اجراي
آن ،مستلزم توجه جدي است .نکوئی زاده و اسماعیلی( )0830در پژوهشی با عنوان
« بررسی تأثیر مدیریت كیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی در صنعت مخابرات ایران» كه
در شركت مخابرات استان تهران انجام شده است ،به این نتیجه دست یافتهاند كه؛
تجزیه و تحلیل مدیریت كیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی ،یک پوشش سازمانیافته و
هدفمند بود كه در این رابطه یک مدل مناسب ارائه شد .اثر شاخص مدیریت كیفیت
فراگیر برروي جنبههاي قابلیت سازمانی است و براي رسیدن به اهداف سازمانی و در
نتیجه عوامل بهبود عملکرد سازمانی از اهمیت زیادي برخوردار است .جنبههاي مدیریت
كیفیت فراگیر بر روي كیفیت ،نوآوري و عملکرد سازمانی منجر به بهبود در عملکرد
سازمانی و ارتباط از راه دور تأثیرگذار است .یافتهها نشان میدهد علیرغم اینکه مدیریت
كیفیت فراگیر می تواند كیفیت محصول را بهبود بخشد به طور مشابه در بهبود كیفیت
خدمات و ارائه كیفیت محصول و توسعه محصوالت جدید مؤثر است .شیرزاد و بردبار
( )0833در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر مؤلفههاي اصلی مدیریت كیفیت فراگیر بر
كیفیت زندگی كاري معلمان» كه در یک مدرسه دوره متوسطه انجام شده است ،به این
نتیجه دست یافتهاند كه؛ كلیه مؤلفههاي اصلی مدیریت كیفیت فراگیر بر كیفیت
زندگی كاري معلمان تأثیر مثبت دارد و باعث بهبود كیفیت خدمات آموزشی آنان
میگردد .مؤلفه مشاركت معلمان و چشماندازگرایی بیشترین تأثیر را بر كیفیت
زندگیكاري و راندن ترس و بیم و حذف موانع كمترین تأثیر را داشته است.

11

سال چهاردهم ،شماره  ،15بهار 5931

زنجیرچی( )0837در پژوهشی با عنوان «مدلی براي چابکی سازمان در صنعت
الکترونیک ایران» ،به این نتیجه دست یافته است كه؛ ارائه دورههاي آموزشی مدیریت
فناوري در كشور براي صاحبان و صاحب نظران صنایع ،آموزش ،توسعه و نهادینهسازي
مفاهیم زنجیره تأمین در صنایع الکترونیک كشور ،اتخاذ تدابیري جهت به كارگیري
نیروهاي آموزش دیده دانشگاهی به شکل مناسب و وسیع بر چابکی در سازمان تأثیر
مستقیم دارد.
ابوزید ( )0105در پژوهشی با عنوان «آزمون اثر مجموع شیوههاي مدیریت كیفیت
در دستیابی به چابکی استراتژیک» به این نتیجه دست یافته است كه؛ مدیریت كیفیت
فراگیر بر چابکی استراتژیک تأثیر مثبت دارد .مدیریت كیفیت فراگیر بیشترین اثر را بر
مشتري مداري و كمترین تأثیر را بر مداخله كاركنان داشته است .اعبداالت ( )0100در
پژوهشی با عنوان «تأثیر مدیریت كیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی» كه در اردن انجام
شده است ،به این نتیجه دست یافته است كه؛ از بُعد نظري نتایج این تحقیق مطابق با
نتایج به دست آمده از مطالعاتی بود كه با تهیه مدارک عینی تأثیر مدیریت كیفیت
فراگیر بر عملکرد سازمانی را تأیید میكند .از بُعد مدیریتی نتایج این تحقیق نشان داد
كه روابط خاصی میان ابعاد مختلف مدیریت كیفیت و عملکرد سازمانی وجود دارد .بدین
معنا كه مدیران باید براي ارتقاء عملکرد سازمانی به ابعاد مختلف مدیریت كیفیت توجه
كنند .بن عصام ( )0100در پژوهشی با عنوان «تأثیر مدیریت كیفیت فراگیر بر نوآوري
در خدمات سازمان» به این نتیجه دست یافته است كه؛ مدیریت كیفیت فراگیر تأثیر
مستقیمی بر متغیرهاي مستقلی چون توانمندسازي كاركنان ،مشتري مداري ،آموزش
تحلیل اطالعات و بهبود مستمر دارد .مدیریت كیفیت فراگیر تأثیر مستقیمی بر
متغیرهاي وابسته اي چون نوآوري در محصوالت ،نوآوري در فرآیندهاي تولیدي،
نوآوريهاي اجرایی و بازاریابی دارد.
بهمن مظری
مدیریت كیفیت فراگیر( : )TQMویچر ( )0331اصطالح مدیریت كیفیت فراگیر را
به سه قسمت تقسیم می كند كه به موجب آن فراگیر؛ به هر فرد درگیر در این فرآیند
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(شامل مشتریان و تأمینكنندگان) كیفیت؛ به نیازهاي مشخص مشتري و مدیریت؛ به
مدیران ارشد متعهد اشاره دارد .در واقع مدیریت كیفیت فراگیر یک فرایند مشتري
محور است كه به دنبال بهبود مستمر و برآوردن نیازهاي مشتري میباشد (شانی و
دیگران .)03 :0114 ،مدیریت كیفیت فراگیر ،نگرشی است كه بر مبناي آن ،مدیریت
سازمان با مشاركت تمامی كاركنان ،مشتریان و تأمینكنندگان به بهبود مستمر كیفیت
كه به جلب رضایت مشتري منجر میشود میپردازد (ریاحی .)0830 ،هیلستن و
كلیفسجو مدیریت كیفیت فراگیر را به عنوان یک سیستم مدیریتی دائماً در حال تحول
شامل ارزشها ،شیوهها و ابزار ،با هدف افزایش رضایت مشتري داخلی و خارجی با مقدار
كم منابع تعریف كردهاند (هلیستن و كلیفسجو .)58 :0110 ،مدیریت كیفیت فراگیر
هنر مدیریت تمام مجموعه براي بدستآوردن بهترینهاست .روح كالم در توضیح
مدیریت كیفیت فراگیر عبارت طالیی زیر است :چنان با دیگران رفتار كن كه انتظار
داراي با تو رفتار كنند (جعفري و دیگران.)08 :0838 ،
مدیریت كیفیت فراگیر یک سبک مهم مدیریتی است كه محور اصلی توجه آن بر
روي بهبود مستمر كیفیت كاال یا خدمات ارائه شده و جهت تأمین نیازهاي مشتریان
اعم از داخلی و خارجی می باشد .توجه به كیفیت و تالش براي بهبود دایمی ،نقش
اساسی در توسعه دارد .در این راستا براي رسیدن به سطح برتر و كیفیت ممتاز در
سا زمان ،به یک سیستم یکپارچه مدیریت نیاز است كه تمامی عوامل سازمان بر پایه
مفاهیم كیفیت قرار گیرد .بستر فیلد و دیگران ( )0333بیان مینمایند كه مدیریت
كیفیت فراگیر یک هنر مدیریت است براي كسب برتري (زمردیان.)03 :0878،
حاجیشریف ( )0876بیان میكند ،مدیریت كیفیت فراگیر یکی از اثربخشترین و با
ارزشمندترین تئوريهاي مدیریتی است .تاكنون مدیریت كیفیت فراگیر به صورت
گستردهاي در سازمانهاي تولیدي ،اقتصادي و در نظامهاي فرهنگی و علمی مورد
استفاده قرار گرفته است .كشورهاي مختلف جهان به این نتیجه رسیدهاند كه براي
حفظ و بقاي خود باید فلسفه مدیریت كیفیت فراگیر را بپذیرند و آن را اجرا نمایند .لذا
به صورت وسیع از این رویکرد استقبال نموده و نتایج قابل توجهی هم از كاربرد این
رویکرد گرفته اند .مدیریت كیفیت فراگیر نوعی از استراتژي است كه قادر به استفاده از
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ابزارها براي بهبود یادگیري و افزایش مزیت رقابتی سازمانهاست ،تغییرات سریع و
كاهش طول عمر محصوالت از چالشهاي مهم در بازارهاي رقابتی هستند كه سازمانها
را برآن داشته تا از نوآوريهاي فناوري استفاده كنند (سپهوند و عارف نژاد.)0 :0838 ،
چابکی :واژه چابکی در فرهنگ لغات ،به معناي حركت سریع ،چاالک ،فعال ،و
توانایی حركت سریع و آسان ،و قادر بودن به تفکر سریع و با یک روش هوشمندانه به
كار گرفته شده است .از واژه چابکی تعاریف بسیاري شده است ،اما با این وجود ،هیچ
یک از آنها مخالف و ناقض یکدیگر نیستند .این تعاریف عموماً ایده «سرعت و تغییر در
محیط كار» را نشان میدهند .اما با توجه به جدید بودن بحث چابکی ،تعریف جامعی
كه مورد قبول همگان است وجود ندارد .از سال  0330به بعد محققان بسیاري در این
زمینه فعالیت كردهاند و هر كدام تعاریف متعددي را ارائه كردهاند كه به چند مورد از آن
میپردازیم.
چابکی به معناي توانایی هر سازمان در احساس ،ادراک و پیشبینی تغییرات موجود
در محیط كسب و كار است .چنین سازمانهایی باید بتوانند تغییرات محیطی را
تشخیص و به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرند (جعفرنژاد و شهابی:0836 ،
 .)04چابکی توانایی رونق و شکوفایی در محیط داراي تغییر مداوم و غیرقابل پیشبینی
تعریف شده است .چابکی مجموعهاي از توانمنديها و شایستگیهایی است كه باعث بقا
و رشد سازمان در رویارویی با محیطهاي مملو از شرایط عدم قطعیت میشود (ماسکل ،
.)48 :0110
كاي و پرینس ( )0118معتقدند چابکی به معناي واكنش به تغییرات ناگهانی و
رفع نیازهاي متغیر مشتریان بر اساس مؤلفههایی همچون قیمت ،مشخصه ،كمیت،
كیفیت ،و تحویل به موقع است .به طور كلی چابکی ،توانایی یک سازمان براي درک
تغییر محیطی و سپس پاسخگویی سریع و كارآ به آن تغییر است .این تغییر محیطی
می تواند تغییرات تکنولوژیک و كاري ،یا تغییر نیاز مشتري باشد (فتحیان و دیگران،
.)48 :0834
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چابکی پویا ،در برگیرنده تغییرات ،تهاجمی و رشدگر است .چابکی به دنبال پیروزي
و موفقیت در سود ،سهم بازار و به دست آوردن مشتریان در بازارهاي رقابتی است كه
بسیاري از كمپانیها به علت اینكه در بازارها مراكز متالطمی هستند از ورود به آن
بازارها هراسان هستند .براي چابکی نهایتی فرض نمیشود و نقطهاي وجود ندارد كه
كمپانی یا یک شخص به چابکی كامل رسیده باشد .چابکی به طور دائم به عملکرد
كاركنان و سازمان ،ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه فرصتهاي حاصل از
جذب مشتري توجه میكند و مستلزم آمادگی دائم براي روبرو شدن براي تغییرات
سطحی و بنیادي است كمپانیهاي چابک همیشه براي یادگیري هر چیز جدید كه
باعث افزایش سودآوري ناشی از بهرهگیري از فرصتهاي جدید میشود آمادهاند .انتقال
به چابکی با فرض به اشتراک گذاري بازارهاي سود ده همراه با اطالعات و خدمات كامل
تعدیل میشود و محصوالت متناسب با نیازهاي مشتریان مشخص شکلدهی میشود.
قابلیت سوددهی این محصوالت مبتنی بر استراتژيهاي بازاریابی و قیمتگذاري است
كه خود مبتنی بر ارزش دریافت شده از مشتري است (گلدمن و دیگران0335 ،؛
گوناسکاران .)03 :0110 ،
بنابراین ،رقباي چابک موفق ،نه تنها باید بازارها ،خطوط تولید ،شایستگیها و
مشتریان فعلی خود را خیلی خوب بشناسند ،بلکه باید مشتریان و بازارهاي بالقوه آینده
را هم بشناسند .این شناخت به برنامههاي استراتژیک براي به دست آوردن
شایستگیهاي جدید ،توسعه خطوط محصول جدید و ثبت و ضبط بازارهاي جدید منجر
میشود .مفاهیم ضمنی رقابت چابک وابسته به زمینههاي رقابتی است كه در داخل یک
كمپانی به طور خاص عمل میكنند .كمپانیهاي چابک به صورت تهاجمی با تغییرات
روبرو می شوند .براي رقباي چابک تغییر و عدم اطمینان منبع احیاي فرصتها از
روش هاي موفق دائمی است .رقباي چابک تغییر را تسریع كرده ،بازارها مشتریان جدید
ایجاد میكنند كه خارج از شناخت آنها از مسیري است كه در آن بازارها و نیازهاي
مشتریان ظاهر میشوند .اگر چه چابکی به كمپانی اجازه میدهد تا خیلی سریعتر از
گذشته واكنش نشان دهد ،لیکن نقطه قوت رقباي چابک در پیشبینی پیش از عمل
نیازهاي مشتریان و رهبري در ایجاد بازارهاي جدید از طریق نوآوري دائم است .چابکی
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یک پاسخ جامع به محیط رقابتی جدید است كه به وسیله نیروهایی كه تسلط سیستم
تولیدي انبوه را كاهش داده اند ،شکل گرفته است (گلدمن و دیگران0335 ،؛
گوناسکاران.)0110 ،
ابطا د ر ت کیفیت فراگیر ع چهبکن سهل همن
امروزه اكثر كارشناسان و صاحبنظران به این نتیجه رسیدهاند كه اگر بخواهند در
جامعه اي دگرگونی ایجاد نمایند بایستی به نیروي انسانی توجه كنند ،بنابراین میتوان
نیروي انسانی را به عنوان اساسیترین عامل در توسعه كشورها دانست .از آن جا كه
مدیریت كیفیت فراگیر و چابکی سازمانی از موضوعات مهم و اساسی سرمایههاي انسانی
بوده و اجراي صحیح آنها به عنوان عامل موفقیت مدیران و سازمانها میشوند ،از این
رو یکی از وظایف مهم مدیران ،شناسایی استعدادهاي بالقوه كاركنان و فراهم نمودن
زمینه رشد و شکوفایی آنان است كه زمینه ارتقاي اثربخشی و بهرهوري را فراهم
میكنند .امروزه اجراي مدیریت كیفیت فراگیر اقدامی است در جهت توسعه پایدار و
بهرهوري در سازمان ،به این دلیل كه كیفیت انجام كارها نتایج مهمی در اثربخشی
سازمان دارد و باعث وابستگی فرد به سازمان شده و سازمانها هم به فکر آن هستند تا
كاركنان خود را توانمند نموده و با اجراي چابکی سازمانی و پیادهسازي مؤلفههاي آن،
گامی در راستاي بهبود بهرهوري سازمان بردارند .استفاده از مدیریت كیفیت فراگیر براي
چابکی سازمانی یک ضرورت است و این كه یکی از مزایاي اصلی یک سازمان موفق و
كارآمد است .مدیریت كیفیت فراگیر به عنوان یک حالت جدید مدیریت است و
ارتباطات سازمانی را نشان میدهد .اینكه مدیریت كیفیت فراگیر چگونه میتواند به
ایجاد چابکی سازمانی و افزایش بهرهوري منجر شود و موضوع ضرورت توجه به مدیریت
كیفیت فراگیر و اجراي آن ،مستلزم توجه جدي است (نکویی و دیگران.)86 :0834 ،
الگوی فهو ن پژعهش
همانطور كه از الگوي مفهومی بر میآید؛ چابکی سازمانی داراي چهار بُعد
پاسخگویی ،شایستگی ،انعطافپذیري و سرعت میباشد كه طبق فرضیههاي تحقیق
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انتظار میرود مدیریت كیفیت فراگیر بر مؤلفه هاي چابکی و در نهایت با توجه به فرضیه
اصلی بر خود چابکی سازمانی تأثیر گذارد.

پاسخگويي

شايستگي
مديريت کيفيت

چابکي سازماني

فراگير
انعطافپذيري

سرعت

هکل :1الگوی فهو ن پژعهش برگرفتا ال دل پن فهمگ هسو)7613 (1

عشهنهسن پژعهش
این پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از نظر روش اجراي پژوهش ،توصیفی از نوع
پیمایشی می باشد .جامعه آماري این پژوهش كارمندان و كاركنان اداره مهندسی توزیع
برق شرق اراک و همچنین كاركنان و كارمندان پیمانکاران تابعه این حوزه به تعداد
 001نفر میباشد .از تعداد  001نفر كارمند و كارگر مرتبط با اداره مهندسی توزیع برق
شرق اراک ،تعداد  041نفر به عنوان نمونه مدنظر قرار گرفته است .نمونهگیري در این
روش به صورت تصادفی ساده انجام گرفت .براي گردآوري دادهها و اطالعات در این
تحقیق ،از روش كتابخانهاي به منظور مطالعه و گردآوري دادهها از مبانی نظري و
پیشینه تحقیق (منابع كتابخانهاي شامل كتب ،مجالت ،انتشارات مراكز تحقیقی و
پژوهشی ،پایاننامه هاي تحصیلی و مقاالت و غیره) و از روش میدانی به منظور گردآوري
داده هاي اولیه براي پاسخ به سؤاالت تحقیق (پرسشنامه) استفاده شده است .در پژوهش
. Pei-Fang Hsu
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حاضر ،با توجه به متغیرهاي تحقیق ،پرسشنامه بر پایه پرسشنامه استاندارد شریفی و
ژانگ( )0333جهت چابکی سازمانی و گویال آمیت ( )0100جهت مدیریت كیفیت
فراگیر ،تنظیم شده است .پرسشنامه این تحقیق نیز بر اساس مقایسه  5گزینه طیف
لیکرت تدوین گردید .در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .به
منظور سازمانبندي ،طبقهبندي نمرات خام و توصیف اندازههاي نمونه ،از آمار توصیفی
بهرهگیري شده است .به منظور نشان دادن یافتههاي توصیفی تحقیق از آمار توصیفی
مانند آماره هاي میانگین ،میانه ،درصد و  ...استفاده شده است .به منظور پاسخ به
سواالت تحقیق ،ابتدا با استفاده از آزمون كولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن یا نبودن
دادهها مورد آزمون قرار می گیرد و در ادامه با توجه به نتایج این آزمون ،از آزمونهاي
پارامتریک و ناپارامتریک براي پاسخ به سوالهاي تحقیق استفاده میشود .براي تأیید
روایی از روش روایی صوري استفاده شده است ،بنابراین در تهیه و تنظیم پرسشنامه
تحقیق از نقطه نظرات كتبی و شفاهی خبرگان مرتبط با موضوع پژوهش به منظور
تعیین روایی پرسشنامه استفاده شده است كه بعد از انجام اصالحات مورد نیاز ،روایی
ابزار پژوهش مورد پذیرش قرار گرفته است .براي بررسی پایایی پرسشنامه از تکنیک
آلفاي كرونباخ استفاده شد .این مقدار براي پرسشنامه مذكور مقدار  1/308بدست آمد.
از آنجا كه این مقادیر بیشتر از  1/7میباشد بنابراین پایایی پرسشنامهها تائید میشود.
هفتاهه
هفتاههی توصیفن

در جدول زیر میتوان انحراف معیار و همچنین سطح میانه براي دادههاي مربوط به
ابعاد چابکی سازمان را مالحظه كرد همانطور كه از رقم به دست آمده براي میانه
پیداست ،میتوان گفت دادهها تا حد زیادي تمایل به مركزیت دارند و پراكنده نیستتند.
جدعل  :1آ ه ههی توصیفن ابعهد قهبییتههی چهبکن سهل هن
انحراف از معیار

میانگین

حداكثر

حداقل

نمونه آماري

0/11503

8/5037

5/11

0/11

041

پاسخگویی

1/33466

8/6155

5/11

0/11

041

انعطافپذیري
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1/38404

8/4753

5/11

0/11

041

شایستگی

1/38053

8/5464

5/11

0/11

041

سرعت

041

مجموع

بعد از توصیف متغیرها و پاسخهاي بدست آمده از جامعه آماري در این بخش به
بررسی فرضیههاي مطرح شده و آزمون آماري مورد استفاده در پژوهش پرداخته شده
است .به بیان دیگر به تحلیل یافتههاي بدست آمده پرداخته میشود تا از نظر آماري نیز
بتوان صحت و سقم فرضیات را مورد بررسی قرار داد.
با توجه به نتایج جدول زیر اگر مقدار سطح معنیداري (مقدار  sigجدول) بزرگتر
از مقدار خطا ( )a=1/15باشد ،فرضیه صفر را نتیجه میگیریم و در صورتی كه مقدار
سطح معنیداري از مقدار خطا كوچکتر باشد فرضیه یک را نتیجه میگیریم.
: H0دادهها داراي توزیع نرمال هستند
 : H1دادهها داراي توزیع نرمال نیستند.
جدعل :7آل ون بر سن مر هلیتن
سرعت

شایستگی

انعطاف پذیري

پاسخگویی

مدیریت

041

041

041

041

041

8/5464

8/4753

8/6155

8/37/50

8/5585

میانگین

1/38053

1/38404

1/33466

0/11503

1/64755

انحراف از معیار

1/080

1/083

1/057

1/051

1/000

مطلق

1/163

1/165

1/163

1/177

1/153

مثبت

1/080-

1/083-

1/057-

1/051-

1/000-

منفی

1/080

1/083

1/057

1/051

1/000

آماره آزمون

c1/70

c1/004

c1/168

c1/010

c1/151

معیار تصمیم). (2-tailed

نمونه آماري
پارامترهاي عادي

ناهمسانی هاي
شدید

با توجه به نتایج جدول فوق چون مقدار سطح معنیداري براي تمام مؤلفهها بزرگتر
از مقدار خطا  1/15است ،در نتیجه این متغیرها داراي توزیع نرمال هستند .براساس
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نتایج این آزمون و همچنین بررسی چولگی و كشیدگی مربوط به دادهها میتوان براي
آزمون فرضیهها ،ازآزمونهاي پارامتریک استفاده نمود.

هفتاههی استنبهطن

فرضیه اصلی
 :H0مدیریت كیفیت فراگیر بر قابلیتهاي چابکی سازمان تأثیر معناداري ندارد.
 :H1مدیریت كیفیت فراگیر بر قابلیتهاي چابکی سازمان تأثیر معناداري دارد.
جهت بررسی میزان تاثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت،
كه در ادامه به آن پرداخته شده است.
جدعل  :3آل ون گرسیون
امحراف عیه خطه ضر ب تعیین تعد ل هد ضر ب تعیین ضر ب ه بستگن دل
1/40338

1/531

1/530

1/786

a

0

همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته برابر با  1/786است و ضریب
تعیین  1/530به دست آمده و این مقدار نشان می دهد كه  53درصد از تغییرات
مدیریت كیفیت فراگیر توسط متغیر چابکی سازمانی تبیین میشود .چون این مقدار
درجه آزادي را در نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده میكنیم كه
آن هم برابر با  53درصد است .در جدول زیر معنیدار بودن به وسیله آزمون  Fمورد
بررسی قرار میگیرد .لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین مدیریت كیفیت فراگیر ( )Yو
چابکی سازمان ( )Xپس از بررسی شاخصهاي كفایت مدل كه در جدول زیر آمده است
به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
جدعل  :5جدعل آل ون  Fجهت عنندا بودن گرسیون
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عنن دا ی
1/111

b
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یهمگین ج وع ربعهع د جا آلادی ج وع ربعهع

F
080/613

دل

40/103

0

40/103

رگرسیون

1/076

083

03/443

باقیمانده 0

041

71/463

كل

جدعل  :4دل گرسیومن
Sig.
B

t

ضر ب استهمدا هد ضر ب غیر استهمدا د
Beta

3/831 1/111
05/050 1/111

1/786

Std. Error

دل

B

1/046

 0/874عدد ثابت

1/141

 1/606چابکی

0

با توجه به جدول فوق سطح معنیداري محاسبه شده براي این آماره برابر 1/111
بوده و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح  1/35درصد دارد.
متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد كه در
جدول فوق آمــده است معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب
استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه كرد:
چابکی( = 0/874 + )1/606مدیریت كیفیت فراگیر
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده،
متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد كرد .یا به عبارتی با ارتقاي یک واحد چابکی1/606 ،
واحد انحراف معیار مدیریت كیفیت فراگیر ارتقاء پیدا میكند .آزمون  tمربوط به ضرایب
رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر مستقل نشان داده شده است كه این مقدار برابر
با  1/111بوده در نتیجه در مدیریت كیفیت فراگیر مؤثر است .پس میتوان با اطمینان
ادعا كرد كه این فرضیه قبول میشود.
فرضیاههی فرمن

سال چهاردهم ،شماره  ،15بهار 5931
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فرضیا فرمن اعل

 :H0مدیریت كیفیت فراگیر بر پاسخگویی در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق
اراک تأثیر معناداري ندارد.
 :H1مدیریت كیفیت فراگیر بر پاسخگویی در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق
اراک تأثیر معناداري دارد.
جهت بررسی میزان تأثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت،
كه در ادامه به آن پرداخته شده است .لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین مدیریت كیفیت
فراگیر ( )Yو اثر پاسخگویی ( )Xپس از بررسی شاخصهاي كفایت مدل كه در جدول
زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
جدعل  :0خالصا دل
امحراف عیه خطه ضر ب تعیین تعد ل هد ضر ب تعیین ضر ب ه بستگن
1/50030

1/854

1/850

1/553

دل

a

1

همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته برابر با  1/553است و ضریب
تعیین  1/854به دست آمده و این مقدار نشان می دهد كه  85درصد از تغییرات
مدیریت كیفیت فراگیر به پاسخگویی مربوط میشود چون این مقدار درجه آزادي را در
نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده میكنیم كه آن هم برابر با 85
درصد است .در جدول زیر معنیدار بودن به وسیله آزمون  Fمورد بررسی قرار میگیرد.
جدعل  :2آل ون  Fجهت عنن دا بودن گرسیون
عنن دا ی
1/111

b

F
30/634

یهمگین ج وع ربعهع د جا آلادی

دل

ج وع ربعهع

04/377

0

04/377

رگرسیون

1/070

083

45/430

باقیمانده

041

71/463

كل

1

با توجه به جدول فوق سطح معنیداري محاسبه شده براي این آماره برابر 1/111
بوده و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح  1/35درصد دارد.
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جدعل  :1عنهدا بودن ضرا ب گرسیومن

Sig.

t

1/11

05/186

1/11

3/576

ضر ب استهمدا هد
Beta

1/553

ضر ب غیر استهمدا د
Std. Error

B

1/047

0/014

مقدار ثابت

1/141

1/834

پاسخگویی

متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد كه در
جدول فوق آمده است.
معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر
محاسبه كرد:
پاسخگویی ( = 0/014 + )1/834مدیریت كیفیت فراگیر
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده
متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد كرد .یا به عبارتی با ارتقاي یک واحد عامل پاسخگویی
 1/834واحد انحراف معیار مدیریت كیفیت فراگیر ارتقاء پیدا میكند در نتیجه ارتباط
مثبت دارد .آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر مستقل
نشان داده شده است كه این مقدار برابر با  1/111بوده در نتیجه در پاسخگویی مؤثر
است .پس میتوان با اطمینان ادعا كرد كه این فرضیه قبول میشود.
فرضیا فرمن دع

 :H0مدیریت كیفیت فراگیر بر شایستگی در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک
تأثیر معناداري ندارد.
 :H1مدیریت كیفیت فراگیر بر شایستگی در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک
تأثیر معناداري دارد.
جهت بررسی میزان تأثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت،
كه در ادامه به آن پرداخته شده است.

سال چهاردهم ،شماره  ،15بهار 5931

163

برالش دل گرسیومن

لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین مدیریت كیفیت فراگیر ( )Yو اثر شایستگی ()X
پس از بررسی شاخصهاي كفایت مدل كه در جدول زیر آمده است به ارائه مدل
پردازش یافته پرداخته میشود.
جدعل  :1خالصا دل
امحراف عیه خطه ضر ب تعیین تعد ل هد ضر ب تعیین ضر ب ه بستگن دل
1/416

1/43306

1/614

1/413

a

0

همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته برابر با 1/614است و ضریب
تعیین  1/413به دست آمده و این مقدار نشان می دهد كه  41درصد از تغییرات
مدیریت كیفیت فراگیر به شایستگی مربوط میشود چون این مقدار درجه آزادي را در
نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده میكنیم كه آن هم برابر با 41
درصد است .در جدول زیر معنیدار بودن به وسیله آزمون  Fمورد بررسی قرار میگیرد.
جدعل  :16آل ون  Fجهت عنندا بودن گرسیون
عنن دا ی

F

b1/111

005/700

دل

یهمگین ج وع ربعهع د جا آلادی ج وع ربعهع
03/340

0

03/340

رگرسیون

1/043

083

40/606

باقیمانده

041

71/463

كل

0

با توجه به جدول فوق سطح معنیداري محاسبه شده براي این آماره برابر 1/111
بوده و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح 1/35درصد دارد.
جدعل  :11عنهدا بودن ضرا ب گرسیومن
Sig.

t

ضر ب استهمدا هد
Beta

08/553 1/111
01/757 1/111

1/614

ضر ب غیر استهمدا د
Std. Error

B

دل

1/043

 0/100مقدار ثابت

1/140

 1/444شایستگی
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متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد كه در
جدول فوق آمده است.
معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر
محاسبه كرد:
پاسخگویی ( = 0/0100 + )1/444مدیریت كیفیت فراگیر
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده
متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد كرد .یا به عبارتی با ارتقاي یک واحد عامل شایستگی
 1/444واحد انحراف معیار مدیریت كیفیت فراگیر ارتقاء پیدا میكند در نتیجه ارتباط
مثبت دارد.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر مستقل نشان داده
شده است كه این مقدار برابر با  1/111بوده در نتیجه در مدیریت كیفیت فراگیر مؤثر
است .پس میتوان با اطمینان ادعا كرد كه این فرضیه قبول میشود.
فرضیا فرمن سو

 :H0مدیریت كیفیت فراگیر بر انعطافپذیري در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق
اراک تأثیر معناداري ندارد.
 :H1مدیریت كیفیت فراگیر بر انعطافپذیري در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق
اراک تأثیر معناداري دارد.
جهت بررسی میزان تأثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت،
كه در ادامه به آن پرداخته شده است.
برالش دل گرسیومن

لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین مدیریت كیفیت فراگیر ( )Yو اثر انعطافپذیري
( )Xپس از بررسی شاخصهاي كفایت مدل كه در جدول زیر آمده است به ارائه مدل
پردازش یافته پرداخته میشود.

سال چهاردهم ،شماره  ،15بهار 5931
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جدعل  :17خالصا دل
امحراف عیه خطه ضر ب تعیین تعد ل هد ضر ب تعیین ضر ب ه بستگن دل
1/454

1/47354

1/667

1/457

a

0

همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته برابر با  1/667است و ضریب
تعیین  1/457به دست آمده و این مقدار نشان می دهد كه  45درصد از تغییرات
مدیریت كیفیت فراگیر به انعطافپذیري مربوط میشود چون این مقدار درجه آزادي را
در نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده میكنیم كه آن هم برابر با 45
درصد است .در جدول زیر معنیدار بودن به وسیله آزمون  Fمورد بررسی قرار میگیرد.
جدعل  :13آل ون  Fجهت عنندا بودن گرسیون
عنن دا ی
F
041/705 b1/11

دل

یهمگین ج وع ربعهع د جا آلادی ج وع ربعهع
80/004

0

80/004

رگرسیون

1/003

083

83/044

باقیمانده

041

71/463

كل

0

با توجه به جدول فوق سطح معنیداري محاسبه شده براي این آماره برابر 1/111
بوده و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح  1/35درصد دارد.
جدعل  :15عنهدا بودن ضرا ب گرسیومن
Sig.

t

ضر ب استهمدا هد
Beta

Std. Error
1/055

B
0/763

مقدار ثابت

1/667

1/140

1/435

انعطافپذیري

00/406 .000
00/360 1/111

ضر ب غیر استهمدا د

متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد كه در
جدول فوق آمده است.
معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر
محاسبه كرد:
انعطافپذیري ( = 0/763 + )1/435مدیریت كیفیت فراگیر
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میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده
متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد كرد .یا به عبارتی با ارتقاي یک واحد عامل
انعطافپذیري  1/435واحد انحراف معیار مدیریت كیفیت فراگیر ارتقاء پیدا میكند در
نتیجه ارتباط مثبت دارد .آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي
متغیر مستقل نشان داده شده است كه این مقدار برابر با  1/111بوده در نتیجه در
مدیریت كیفیت فراگیر مؤثر است .پس میتوان با اطمینان ادعا كرد كه این فرضیه
قبول میشود.
فرضیا فرمن چهه

 :H0مدیریت كیفیت فراگیر بر سرعت در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک
تأثیر معناداري ندارد.
 :H1مدیریت كیفیت فراگیر بر سرعت در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک
تأثیر معناداري دارد.
جهت بررسی میزان تأثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت،
كه در ادامه به آن پرداخته شده است.
برالش دل گرسیومن

لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین مدیریت كیفیت فراگیر ( )Yو اثر سرعت ( )Xپس
از بررسی شاخصهاي كفایت مدل كه در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش
یافته پرداخته میشود.
جدعل  :14خالصا دل
امحراف عیه خطه ضر ب تعیین تعد ل هد ضر ب تعیین ضر ب ه بستگن دل
1/46835

1/437

1/431

1/711

a

0

همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته برابر با  1/711است و ضریب
تعیین  1/431به دست آمده و این مقدار نشان میدهد كه  43درصد از تغییرات
مدیریت كیفیت فراگیر به شایستگی مربوط میشود چون این مقدار درجه آزادي را در
نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده میكنیم كه آن هم برابر با 43
درصد است .در جدول زیر معنیدار بودن به وسیله آزمون  Fمورد بررسی قرار میگیرد.

سال چهاردهم ،شماره  ،15بهار 5931
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جدعل  :10آل ون  Fجهت عنندا بودن گرسیون
عنن دا ی
1/111

b

یهمگین ج وع ربعهع د جا آلادی ج وع ربعهع

F
061/508

دل

84/586

0

84/586

رگرسیون

1/005

083

85/380

باقیمانده

041

71/463

كل

0

با توجه به جدول فوق سطح معنیداري محاسبه شده براي این آماره برابر 1/111
بوده و نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح  1/35درصد دارد.

جدعل  :12عنهدا بودن ضرا ب گرسیومن
Sig.

t

ضر ب استهمدا هد ضر ب غیر استهمدا د
Beta

08/118 1/111
00/663 1/111

Std. Error
1/040

1/711

1/183

B
 0/303مقدار ثابت
1/463

سرعت

متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد كه در
جدول فوق آمده است.
معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر
محاسبه كرد:
سرعت ( = 0/303 + )0/436مدیریت كیفیت فراگیر
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میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده
متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد كرد .یا به عبارتی با ارتقاي یک واحد عامل سرعت
 1/436واحد انحراف معیار مدیریت كیفیت فراگیر ارتقاء پیدا میكند در نتیجه ارتباط
مثبت دارد.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر مستقل نشان داده
شده است كه این مقدار برابر با  1/111بوده در نتیجه در مدیریت كیفیت فراگیر مؤثر
است .پس میتوان با اطمینان ادعا كرد كه این فرضیه قبول میشود.
دل گرسیومن کین

براي تعیین اثرگذاري تمامی متغیرهاي مورد بررسی به صورت كلی معادله
رگرسیونی آن به شرح زیر نوشه شده است.

جدعل  :11عهدلا گرسیومن کین
Sig.

t

ضرا ب تعه ف ضرا ب غیر تعه ف
Beta

05/186 1/111

Std. Error

B

دل

1/047

 0/014مقدار ثابت

1/141

 1/834پاسخگویی

1/051

 0/300مقدار ثابت

0/703 1/117

1/051

1/153

 1/060پاسخگویی

4/347 1/111

1/446

1/164

1/813

شایستگی

1/058

 0/430مقدار ثابت

0/018 1/103

1/035

1/154

 1/003پاسخگویی

0/803 1/100

1/004

1/164

1/043

شایستگی

6/133 1/111

1/480

1/150

 1/805انعطافپذیري

1/046

 0/848مقدار ثابت

1/150

 0/018پاسخگویی

3/576 1/111

1/553

00/704 1/111

3/660 1/111

3/036 1/111
0/105 1/144

1/061
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0/360 1/150

1/063

1/161

1/007

0/446 1/106

1/033

1/153

 1/045انعطافپذیري

4/340 1/111

1/870

1/150

1/053

شایستگی
سرعت

به منظور به دست آوردن معادله رگرسیون كلی ،متغیرهاي مستقل به ترتیبی كه مدنظر
است و تکتک به معادله اضافه میشوند.
معادله رگرسیونی كلی مدل به صورت زیر می باشد.
سرعت ( + )1/053شایستگی ( + )1/007انعطاف پذیري ( + )1/045پاسخگویی
( = 0/848 + )1/018مدیریت كیفیت فراگیر
بحث ع متیجاگیری
با توجه به نتایج به دست آمده ،رابطه مثبت معنیداري را نشان میدهد .با توجه به
ضرایب به دست آمده میتوان گفت كه فرضیه فوق تأیید میشود و مدیریت كیفیت
فراگیر بر قابلیتهاي چابکی سازمان تأثیر معناداري دارد .آزمون tمربوط به ضرایب
رگرسیون نیز براي متغیر مستقل نشان داده شده است كه این مقدار برابر با 1/111
بوده در نتیجه در مدیریت كیفیت فراگیر مؤثر است .پس میتوان با اطمینان ادعا كرد
كه این فرضیه قبول میشود .با توجه به تأیید فرضیه اصلی در آمار استنباطی و نیز
تأیید تأثیر مدیریت كیفیت فراگیر بر چابکی مطابق پژوهشهاي پیشین كه توسط
نکوئی زاده ( )0830و نکوئی و دیگران ( )0834و همچنین عبدالفتاح ( )0100و ابوزید
( )0105انجام شده است ،میتوان گفت كه مدیریت كیفیت فراگیر بر چابکی سازمان
تأثیر مثبت دارد .با اجراي مدیریت كیفیت فراگیر در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق
اراک میتوان تا حد قابل قبولی به چابکی سازمانی دست یافت .لذا با اجراي مدیریت
كیفیت فراگیر و رسیدن به چابکی ،در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک این
انتظار وجود دارد كه با تغییراتی كه در ارائه خدمات به مشتركین انجام میشود ،تمامی
عوامل این اداره نیز بتوانند خود را با شرایط جدید بهروزرسانی كنند و جوابگوي
خدمترسانی به مشتركین باشند؛ كه این امر خود باعث بهبود كیفی در ارائه خدمات،
كاهش هزینههاي خدمات و نیز رضایتمندي باالتر مشتركین میشود.
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با توجه به نتایج و ضرایب به دست آمده میتوان گفت كه فرضیه فوق تأیید میشود
و مدیریت كیفیت فراگیر بر پاسخگویی در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک تأثیر
معناداري دارد .آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر
مستقل نشان داده شده است كه این مقدار برابر با  1/111بوده در نتیجه در پاسخگویی
مؤثر است .پس میتوان با اطمینان ادعا كرد كه این فرضیه قبول میشود.
با توجه به نتایج و ضرایب به دست آمده میتوان گفت كه فرضیه فوق تأیید میشود
و مدیریت كیفیت فراگیر بر شایستگی بر اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک تأثیر
معناداري دارد .آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر
مستقل نشان داده شده است كه این مقدار برابر با  1/111بوده در نتیجه در شایستگی
مؤثر است .پس میتوان با اطمینان ادعا كرد كه این فرضیه قبول میشود.
با توجه به نتایج و ضرایب به دست آمده می توان گفت كه فرضیه فوق تأیید
میشود و مدیریت كیفیت فراگیر بر انعطافپذیري در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق
اراک تأثیر معناداري دارد .آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي
متغیر مستقل نشان داده شده است كه این مقدار برابر با  1/111بوده در نتیجه در
انعطافپذیري مؤثر است .پس میتوان با اطمینان ادعا كرد كه این فرضیه قبول میشود.
با توجه به نتایج و ضرایب به دست آمده میتوان گفت كه فرضیه فوق تأیید
میشود و مدیریت كیفیت فراگیر بر سرعت در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک
تأثیر معناداري دارد .آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول براي متغیر
مستقل نشان داده شده است كه این مقدار برابر با  1/111بوده در نتیجه در سرعت
مؤثر است .پس میتوان با اطمینان ادعا كرد كه این فرضیه قبول میشود.
پیشنههدهه
با توجه به یافتههاي به دست آمده و بر اساس اهمیت و اولویت پیشنهادهاي ذیل به
منظور بررسی تأثیرات مدیریت كیفیت فراگیر بر چابکی سازمانهاي خدماتی (مطالعه
موردي اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک در شركت توزیع نیروي برق استان
مركزي ) توصیه میشود.
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 به دلیل اهمیت و تأثیرگذاري ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر بر چابکی درسازمان مورد مطالعه ،لذا پیشنهاد میشود كه آموزشهاي الزم را براي سرپرستان
مستقیم كاركنان در زمینه مدیریت كیفیت جامع برگزار شده و زیرساختهاي مورد نیاز
براي اجراي آن در سازمان در قالب كارگروهی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
 از آن جا كه طبق یافتههاي آماري مدیریت كیفیت فراگیر پیشبینیكنندهچابکی سازمانهاي خدماتی میباشد ،پیشنهاد میشود كه برنامه اجرایی به منظور بهبود
وضعیت تمامی مؤلفههاي مدیریت كیفیت فراگیر شامل؛ كیفیت و پاسخگویی،
انعطافپذیري ،شایستگی و سرعت ،را بهبود بخشند و این كار با برگزار كردن جلسات
توجیهی ،براي باال بردن سطح كیفیت ،و آشنا ساختن كاركنان با اهداف و ارزشهاي
سازمان و بهبود سطح توانمندسازي تنظیم شده و در قالب برنامۀ از پیش تعیین شده،
مورد اجرا قرار گیرد.
 با توجه به تأیید فرضیههاي پژوهش پیشنهاد میگردد كه به منظور افزایشكیفیت جامع كاركنان با اجراي برنامههاي متنوع و برگزاري كارگاههاي آموزشی جهت
افزایش توانمندسازي و بهبود عملکرد اقدام الزم به عمل آید.

نهبع
-

جعفرنژاد ،احمد و شهایی ،بهنام ( .)0836مقدمهاي بر چابکی سازمان و تولید چابک .چاپ اول،
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جعفر نژاد ،احمد و زارعی ،علی اصغر ( .)0834بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی
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پایاننامه كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه
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فتحیان ،مهدي؛ گلچین پور ،مونا و خسرو شاهی ،سرور ( .)0835راهکارهاي چابکی در سازمانهاي
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فتحیان ،مهدي؛ گلچینپور ،مونا و خسروشاهی ،سرور ( .)0834نقش فناوري اطالعات در چابکی
بنگاههاي كوچک و متوسط ایران .تهران :سومین كنفرانس بینالمللی مدیریت.
زنجیرچی ،محمود ( .)0837مدلی براي چابکی سازمان در صنعت الکترونیک ایران .پایاننامه
دكتري مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی.
آقایی ،عبداهلل ( .)0873ریشهیابی واژه ،تاریخچه ،تعریف مفهوم مدیریت كیفیت فراگیر .تهران:
دومین كنفرانس بین المللی مدیریت كیفیت.
خنیفر ،حسین و حیدرنیا ،زهرا ( .)0835رابطه بین مدیریت كیفیت جامع و رضایت مشتریان در
بخش خدمات .فرهنگ مدیریت.)04(4 ،
باران دوست ،رامبد و رحمانی ،شادي ( .)0830بررسی رابطه تطبیقی مدیریت كیفیت فراگیر و
سازمان یاد گیرنده .ماهنامه تدبیر.084 ،
شهایی ،بهنام و رجبزاده ،علی ( .)0834قابلیتها و ابعاد ارزیابی چابکی و چاالكی سازمانهاي
دولتی با رویکرد فناوري اطالعات .تهران :نخستین همایش ملی مدیریت صنعتی.
بیچ ،ا .)0838( .مدیریت فراگیر كیفیت براي آموزش .ترجمه ابوالفتح المعی ،ارومیه :مؤسسه
فرهنگی انتشاراتی شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
جعفري ،مصطفی؛ اصولی ،حسین؛ شهریاري ،حسام؛ شیرازي منش ،مژده و فهیمی ،امیر حسین
( .)0838ابزارهاي استراتژیک و فرهنگی مدیریت كیفیت فراگیر .جلد اول ،چاپ سوم ،تهران:
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
ریاحی ،بهروز و الوانی مهدي ( .)0830آموزههایی براي استقرار مدیریت كیفیت جامع در بخش
عمومی .چاپ اول ،تهران :انتشارات مركز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
جعفري ،مصطفی ( .)0833مدیریت كیفیت فراگیر .جلد اول ،تهران :انتشارات كیفیت و مدیریت.
حاجی شریف ،محمود ( .)0876طراحی سیستم مدیریت كیفیت فراگیر :سیستم جامع اجرایی
مدیریت كیفیت فراگیر  ،ISO 9000چاپ دوم ،قزوین :مركز آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک.
المعی ،ابوالفتح ( .)0873مبانی مدیریت كیفیت كمیته كشوري ارتقاء كیفیت .چاپ دوم ،تهران:
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
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زمردیان ،اصغر ( .)0878مدیریت كیفیت جامع :مفاهیم ،اصول ،فنون و روشهاي اجرایی .چاپ اول،
تهران :مؤسسه مطالعات و برنامهریزي آموزشی سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران.
جان مک دونالد ( .)0830مدیریت كیفیت فراگیر.ترجمه محمد حسین نفیسی ،تهران :انتشارات
كیفیت و مدیریت.
قاسمی ،شهریار ( .) 0833شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر چابکی كاركنان بانک ملی
شهرستان سنندج .پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.
لحافی ،بیان ( .)0831بررسی رابطه بین كار تیمی و چابکی سازمانی .پایاننامه كارشناسی ارشد
مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.
حافظ نیا ،محمد رضا ( .)0837مقدمهاي بر روش پژوهش در علوم انسانی .چاپ چهاردهم ،تهران:
سمت.
خاكی ،غالمرضا ( .)0837روش پژوهش با رویکردي به پایان نامه نویسی .چاپ چهارم ،تهران:
بازتاب.
خاكی ،غالمرضا ( .)0837ارزش افزوده راهی براي اندازهگیري بهرهوري .تهران :مؤسسه مطالعات و
برنامهریزي آموزشی.
خاكی ،غالمرضا ( .)0834روش پژوهش در مدیریت .تهران :مركز انتشارات علمی دانشگاه آزاد.
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازي ،الهه .)0837( .روشهاي پژوهش در علوم رفتاري .تهران:
آگه.
فرهنگی ،علی اكبر و صفرزاده ،حسین ( .)0837روشهاي پژوهش در علوم انسانی .چاپ دوم،
تهران :پیام پویا.
دانیالی ده حوض و دیگران ( .)0831رابطه مؤلفه مشتري مداري مدیریت كیفیت فراگیر با تعهد
سازمانی .فصلنامه فراسوي مدیریت.)03(5 ،
اولیاء ،محمد ( .)0837مدیریت كیفیت فراگیر و جایگاه آن در آموزش عالی .فصلنامه پژوهش و
برنامهریزي در آموزش عالی.
شیرزاد ،كبریا ( .)0833بررسی تأثیر مؤلفههاي اصلی مدیریت كیفیت فراگیر بر كیفیت زندگی
كاري معلمان .فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رودهن.)4(0 ،
یارمحمدي ،افسانه ( .)0835بررسی آراي مدیران و كارشناسان ستادي مناطق آموزش و پرورش
تهران دربارة روشهاي اجراي مدیریت كیفیت فراگیر .پایاننامه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.
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