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  های علوم پزشکی در دانشگاه تيفيران کيهای ضروری در اثربخشی مد مهارت
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    فصلنامه پايش                                                                                                                                                                    
  ۲۸۹- ۲۹۴  صص١٣٨۵ پاييز چهارم  شمارهپنجم                                                                                                                                  سال 

  ۱۲/٦/١٣٨۵:   تاريخ پذيرش مقاله                                                                                                                                                      
  
  
  چكيده

  .هاي علوم پزشكي انجام گرفت هاي ضروري براي اثر بخشي مديران كيفيت در دانشگاه ترين مهارت اين پژوهش با هدف تعيين مهم
  مـديريت کيفيـت فراگيـر      هـاي    ي شـركت كننـده در كارگـاه       هـا   دانـشگاه   سـتادی  هـاي  تـيم  ياز اعـضا   ر نفـ  ٣٥٠ مـورد پـژوهش    هجامع

)Total Quality Management-TQM(،٧٩-٨٣هـاي    طي سـال ها ن کارگاهيا .ددنهاي تندرستي بو  مديريت مشاركتي و مديريت برنامه 
و  مهـارت اساسـي      ٣٣اي حـاوي     هاي ضروري، پرسشنامه   ه گيري مهارت   انداز  براي . برگزار شد   استان همدان   ازجمله ،هاي مختلف  ندر استا 

 تحليـل  بـه    نـسبت و  شده  آوري   تكميل، جمع  ازكه پس    ال طراحي گرديد  ؤ س ١٥ اي حاوي   پرسشنامه براي اندازه گيري سطح مشاركت نيز     
  .گرديدآنها اقدام 
 ،ضروري مديران جهت اثربخشي در اجراي مديريت كيفيـت        هاي   مهارتاز   درصد   ٨٠ نشان داد كه بيش از        مورد پژوهش  ه در جامع  نتايج
 ٤٠  ايجـاد تـيم اثـر بخـش بـا       امتياز،٤٤  تواناسازي كاركنان با،هاي ذكر شده  مهارتفهرستكه در    بطوري . است هاي رهبري بوده   مهارت
 امتيـاز  ٢٧ و انتخاب سبك رهبري با  متياز ا ٢٨، صداقت و درستي با       امتياز ٣٠  با كاركنان جلب مشاركت    ، امتياز ٣٨يض اختيار با    وتفامتياز  

 ٥/٤٢ .هـستند  كه همگي جزء وظايف رهبري مديران        به خود اختصاص دادند     را هاي ضروري براي مديران كيفيت     باالترين امتيازات مهارت  
هنگ مشاركت و كار     درصد فقدان فر   ٥٠گرياز سوی د   .آمادگي مديران براي مشاركت بودند      درصد موافق وجود   ٥/٢٩  صرفاً درصد مخالف و  

  . هاي كيفيت دانستند  درصد نيز ضعف سيستم پاداش و ارزيابي را عامل ناكامي برنامه٤٨ درصد پايين بودن انگيزه و ٤٨ ،تيمي
بايد هاي رهبري    آموزش مهارت به همين دليل     .شوند  محسوب مي ها براي اثر بخشي مديران كيفيت        ترين مهارت  هاي رهبري، مهم   مهارت

نحـو مطلـوب   ه هاي رهبري سازماني را در طراحي مدل كيفيت فراگير ب   مؤلفهالزم است تا    هاي مديران كيفيت قرار گيرد و        موزشس آ أدر ر 
  .دنمولحاظ 

  
  رهبری اثربخش، دانشگاه علوم پزشکی، مديريت کيفيت، کار تيمی، مشارکت :ها واژه كليد

  

                                                           
 دان پژوهش، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشتهمدان، مي: پاسخگو نويسنده ∗

  ۰۸۱۱- ۸۲۶۰۶۶۱: تلفن
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  ٢٩٠

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
و متداول آن   هاي آموزشي به شکل سنتي        امروزه مديريت سازمان  

گـردد کـه تحـول و نـوآوري، خالقيـت،             منسوخ گرديده و تأکيد مي    
از  ،كاركنـان نگري، ايجاد انگيزش و هـدايت صـحيح           مشارکت، آينده 

هاي مهم مديريت امروز است که تحت عنـوان رهبـري             ويژگيجمله  
يعني . شود از آن ياد مي )Organizational Leadership(سازماني 

بق شرايط موجود بتواننـد از طريـق بکـارگيري          رهبراني که ط  وجود  
هـاي    هاي مناسب، اعضاي هيأت علمي و کارکنان را به انـسان            سبک

رهبـري يعنـي تـالش بـراي        . جـو مبـدل نماينـد       توانمند و مشارکت  
تأثيرگذاري بر ديگران به نحوي که موجب تشويق آنهـا در رسـيدن             

 ،سـازماني رهبـران بـزرگ     . به اهدافي گردد که خوشايند آنها اسـت       
اجتنـاب ناپـذيري کـه ديگـران را بـه سـوي             ) Vision(چشم انـداز    

کننــد و ضــمن آن کــه  کــشاند مــشخص مــي رســالت ســازمان مــي
ــاط ــز     ارتب ــال ني ــده اعم ــدايت کنن ــستند، ه ــؤثري ه ــدگان م دهن

مـدار هـيچ عـاملي بـه انـدازه           هاي کيفيـت    در سازمان ]. ۱[باشند  مي
. ود مداوم اهميت ندارد رهبري جهت طراحي و استقرار استراتژي بهب      

هـاي مـديريت کيفيـت        هـا و روش     در حالي که اسـتفاده از تکنيـک       
منجـر بـه نتـايج    ) Total Quality Management-TQM(فراگير 

بسيار ارزشمند در مؤسسات صنعتي، خـدماتي و آموزشـي گرديـده            
که براي توفيق و دستيابي بـه       است  ، ولي نکته مهم آن      ]۲-۵[ است

هاي مديريتي و رهبري سازماني       يت بايد در شيوه   نتايج مديريت کيف  
ترين اين تغييرات جلـب مـشارکت    يکي از مهم  .  نمود راتی ايجاد ييتغ

مديريت مـشارکتي   . در تصميم سازي و تصميم گيري است      كاركنان  
هـايي اسـت کـه خـود را بـا تغييـرات محـيط منطبـق                   نماد سازمان 

رهبر اثربخش . ندسازند و به دنبال الگوهاي مديريت کيفيت هست مي
بايد اعضاي هيأت علمي و کارکنان را به طريقي هدايت کند که هـر              

فهمم که مـشتري يـا مـشتريان          من شخصاً مي  : فردي اظهار کند که   
من چه کساني هستند و چه نيازها و توقعاتي دارند و هـر تالشـي را                

  ]. ۷، ۶[خواهم دادبراي برآورده کردن توقعات آنها انجام 
انـداز مـشترکي    ترين الزامات ايجاد چـشم  ر يکي از مهمکا براي اين 

)Common Vision (     است که به دنبـال توسـعه، تکامـل و تعـالي
ــسياري از . اعــضاي هيــأت علمــي، کارکنــان و دانــشجويان باشــد  ب

هاي نوين مديريتي معتقدند بدون داشتن چشم         نظران نظريه   صاحب
نظـام   ].۷-۹[دانداز مشترک، هيچ سازماني به توفيـق نخواهـد رسـي          

اهـداف کـالن خـود کـه همانـا           تواند به رسالت و     آموزش، زماني مي  
ها بـا نيازهـاي جامعـه، دسـتيابي بـه اسـتانداردهاي               انطباق آموزش 

دانشجويان و در نهايت    / آموزشي، توانمند سازي اعضاي هيأت علمي     
 عمـل کنـد کـه نظـام مـديريتي بـا رويکـرد               اسـت وري جـامع      بهره

گرا ايجاد شود و به همين دليـل از          دار و کيفيت  گرا، مشتري م   تحول
تـرين الگـوي تحـول در        ارزش مديريت کيفيت فراگير بـه عنـوان بـا        

براي توفيق در دسـتيابي بـه اهـداف         . شود  آموزش عالي نام برده مي    
مـديران را  . هاي رهبري مـورد نيـاز اسـت      کيفيت، مديراني با ويژگي   

 آينـده نگـر، تحـول سـاز،         بايد به رهبراني با چشم انداز بلند مـدت،        
پذير، توانمند ساز، مشارکت جو، مشتري مـدار، فرآينـد           خالق، خطر 

 در واقـع رهبـري      . نمود گر، با تفکر سيستميک و استراتژيک تبديل      ن
هاي کيفيت مدار آن قدر مهم است کـه بـه عنـوان يـک                 در سازمان 

 هعامل اساسي و قطعي در اعطاي جوايز جهاني کيفيت خصوصاً جايز
نکتـه  ]. ۱۰[شـود  محـسوب مـي   و کيفيت اروپا    ) Baldrige(دريج  بال

هاي کيفيت، وجود فرهنگ مـشارکتي مناسـب       مهم در اجراي برنامه   
 در تـصميم    كاركنـان مـديران بايـد بـه مـشارکت         . استدر سازمان   

هاي سازمان اعتقاد کامـل داشـته و تعهـد و             گيري ها و تصميم    سازي
بنابر ايـن بـا توجـه بـه     . ندحمايت خود را به صورت واقعي نشان ده     

هاي علـوم   هاي مديريت کيفيت در دانشگاه گسترش الگوها و تکنيک  
ن تأکيد بر اهميت رهبري تحول ساز و آينده نگر و يپزشکي و همچن

هـاي    جو به عنوان عامل اصلي و عمـده در توفيـق دانـشگاه              مشارکت
گرا و از سوي ديگر وجود زمينه و فرهنگ مناسـب مـشارکت         کيفيت

پژوهـشگران  هاي کيفيت،     ه عنوان اصل مهم در اجراي موفق برنامه       ب
هـاي الزم بـراي       هـا و مهـارت      تـرين ويژگـي     در صدد شناسايي مهـم    

هاي مديريتي در     مديران دانشگاه بوده تا مشخص گردد کدام مهارت       
اثربخشي مديران دانشگاه در مسير کيفيت فراگير بيشترين تـأثير را           

 مــديران و ســازمان بــراي اســتقرار  همچنــين ســطح آمــادگي.دارد
مديريت مشارکتي چقدر است و الگوي مناسب رهبـري کيفيـت در            

  هاي علوم پزشکي چيست؟ دانشگاه
  

   كار مواد و روش
جامعـه مـورد   . تحليلـي بـود  / اين پژوهش يـک مطالعـه توصـيفي      

هـاي    هـاي سـتادي دانـشگاه        نفر از اعضاي تـيم     ۳۵۰پژوهش شامل   
، مـديريت مـشارکتي،   TQMاي آموزشـي  ه  شرکت کننده در کارگاه   

ريزي استراتژيک و عملياتي بودند که طي        سيستم پيشنهادها، برنامه  
ــال ــاي  س ــي از    ۷۹-۸۳ه ــاران در برخ ــشگر و همک ــط پژوه  توس

دانـشگاه همـدان برگـزار      از جمله   هاي علوم پزشکي کشور و        دانشگاه
هـاي ضـروري بـراي مـديران          تـرين مهـارت     براي سنجش مهـم    .شد
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     همكاران و يداهللا حميدي                                                                                                                      ...       كيفيتهاي ضروري در اثربخشي مديران مهارت

هاي ضروري     سؤال که اکثر مهارت    ۳۳هاي حاوي      از پرسشنامه  کيفيت،
اين پرسشنامه با توجه به بررسي متـون        . گرفت استفاده شد    را در بر مي   

نظران داخلي و خـارجي تهيـه و           آراي صاحب   و كسب  تخصصي کيفيت 
روش کار به    .مورد استفاده قرار گرفت   پس از تأييد روايي و پايايي آن        

ر ابتدا و قبل از شروع هر کارگاه، محقق ليـست           اين ترتيب بود که د    
داد و در مـورد   کنندگان قـرار مـي     ها را در اختيار شرکت      انواع مهارت 

شـرکت کننـدگان از     . شـد   هر يک توضيح مختصر و کلـي داده مـي         
 )هاي دانشگاه   کارشناسان ستادي معاونت  ( بودههاي ستادي     اعضاي تيم 

هـاي کيفيـت در    ي برنامـه  آگاهي نسبي و تجربيـات متعـدد در اجـرا    و
هـا را     تـرين مهـارت     به روش امتياز دهي، مهـم     لذا   .داشتندرا  ها    دانشگاه

بنـدي     و محقـق بعـد از جمـع        ندبراي مديران کيفيت الويت بندي کرد     
آوري   جهـت جمـع    .سـاخت   هـا را مـشخص        امتيازات، مهمترين مهارت  

اطالعــات در مــورد ســطح آمــادگي مــديريت بــراي مــشارکت نيــز از  
 ۱۵كه ايـن پرسـشنامه شـامل        ] ۱۱[ سشنامه استاندارد استفاده شد   پر

  .سؤال بود

  ها يافته
هاي   ترين مهارت   صدد تعيين مهم   طبق اهداف پژوهش، محقق در    
 بـا اسـتفاده از پرسـشنامه تنظـيم          .ضروري براي مديران کيفيت بود    

تـرين    شده و پس از تکميل و تحليل آنها، مشخص گرديد کـه مهـم             
اي   ران جهت توفيق در دستيابي به اهداف، مجموعـه        هاي مدي   مهارت

 مـشخص   ۱جـدول شـماره     بـه   توجـه    بـا . هاي رهبري بود    از مهارت 
هاي ذکـر شـده جـزء حيطـه رهبـري             گردد که بيشترين مهارت     مي

شش مهارت اول بـه ترتيـب شـامل تواناسـازي،           . باشد  ها مي   سازمان
و داقت  ، صـ  كاركنـان ايجاد تيم اثربخش، تفويض اختيـار، مـشارکت         

يکي از اهداف فرعـي پـژوهش،        .درستي و انتخاب سبک رهبري بود     
کيفيـت   رپيگيهاي    ترين وظايف مديران در سازمان      بندي مهم  تقسيم

جدول شماره . بندي کالسيک وظايف مديران بود   فراگير طبق تقسيم  
ها را  دهد که در مجموع، وظيفه رهبري، بيشترين مهارت  نشان مي۲

يابي به اهداف کيفيت فراگيـر بخـود اختـصاص          براي توفيق در دست   
  .دهد مي

  
 هاي مورد بررسي اهشگهاي ضروري براي مديران کيفيت در دان  توزيع امتياز مهارت-١جدول شماره 

 حيطه امتياز 
 رهبري ٤٤ تواناسازي کارکنان
 رهبري ٤٠ ايجاد تيم اثربخش

 رهبري ٣٨ تفويض اختيار
 رهبري ٣٠ جلب مشارکت کارکنان

 رهبري ٢٨ صداقت و درستي
 رهبري ٢٧ انتخاب سبک رهبري

 ريزي برنامه ،رهبري ٢٤ تعيين ديدگاه و اهداف
 يريز برنامه ،رهبری ٢٠ حل خالق مشکل

 يريز برنامه ي،رهبر ٥/١٨ گيري تصميم
 رهبري ٥/١٨ گري مربي

 سازماندهي ريزي، برنامه ١٥ ايجاد نظم
 رلريزي، کنت برنامه ١٤ بودجه بندي

 سازماندهي ريزي، برنامه ١٣ تحليل وضعيت
 رهبري ١٠ مديريت تعارض

  
  ها ترين وظايف مديران در استقرار مديريت کيفيت در دانشگاه  توزيع فراواني مهم-٢جدول شماره 

 درصد تعداد 
 ١٥/٤٥ ١٥٨ رهبري
 ٢٢ ٧٧ ريزي برنامه

 ٨٥/١٨ ٦٦ سازماندهي
 ١٤ ٤٩ کنترل
 ١٠٠ ٣٥٠ جمع
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   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

هـاي    بندي نهايي طبق ديدگاه تـيم       گردد که در جمع     ه مي مالحظ
هـاي الزم مربـوط بـه         مهـارت از   درصـد    ۲/۴۵هاي مختلـف      دانشگاه
ــوده ورهبــري ــه برنامــه۸/۲۱  ب ــزي،   درصــد ب ــه  درصــد ۸/۱۸ري ب
ــه کنتــرل اختــصاص يافــت ۲/۱۴دهــي و  ســازمان اکثــر  . درصــد ب
شود   مي مطرح   TQMترين ابعادي که در       نظران کيفيت، مهم    صاحب

و بايد همواره مدنظر قرار گيرد را شامل رهبري، بهبود مستمر، کـار             
ريــزي کيفيــت و آمــوزش کيفيــت  مــداري، برنامــه تيمــي، مــشتري

گردد که در بين اين ابعاد،         مشخص مي  ۳شماره  در جدول    .دانند  مي
بيشترين توافق و حداکثر توجه به سـمت رهبـري مبـذول گرديـده              

هـاي   تـرين مهـارت   گفته شـد، يکـي از مهـم    همانطور که قبالً     .است
کيفيـت فراگيـر، اسـتقرار نظـام مـديريت          پيگيرهاي   رهبري سازمان 

هـاي آن نظيـر کـار تيمـي، سيـستم             مشارکتي و استفاده از تکنيک    
هـا،    ايـن تکنيـک    اسـت و بـراي اسـتفاده درسـت از         ... پيشنهادها و   

ضروري است ابتدا سـطح آمـادگي مـديريت بـراي مـشارکت مـورد               
 .هـاي مناسـب پيـشنهاد گـردد         زيابي قرار گيرد و سـپس تکنيـک       ار

مربوط بـه   دهد که باالترين سطح آمادگي         نشان مي  ۴جدول شماره   
تجربه در هدايت جلسات، تشويق کارکنان به مشارکت و احتـرام بـه         

 درصد بود و کمک به افزايش دانش کارکنان و اعتقاد           ۴۰کارکنان با   
از طرفـي    .قـرار گرفـت   به دنبال آنهـا      درصد   ۵/۳۳به نتايج مثبت با     

ر در اختيـار قـرار      يـ ترين موارد آمـادگي مـديريت مـواردی نظ          پايين
ها و روندهاي کاري، عدم       ندادن اطالعات کاري، عدم تشريح سياست     

درک نقش خود به عنوان مربي و آموزش دهنـده و فقـدان سـاختار               
ر کـه   همـانطو . مشخص بررسي و توجه به پيشنهادهای کارکنان بود       

 درصـد موافـق وجـود آمـادگي         ۳/۲۹گردد به طور کلي       مالحظه مي 
 درصد مخالف وجود آمـادگي      ۵/۴۱الزم در مديران براي مشارکت و       

 .بودندبدون نظر در اين خصوص  درصد ۲/۲۸و 
  
  
  

  تينظران کيف ترين ابعاد مديريت کيفيت از ديدگاه برخي صاحب  مهم-٣جدول شماره 
 کيفيت آموزش مداري مشتري تيمي کار بهبود مستمر يزير برنامه کيفيت  رهبري 

 * * * * * * دمينگ
 - - * * * * کرازبي
 * * * * * * جوران
 * * * - - * الولر

 * * - - - * اسپنسر
 * - * * * * هانت

 - * * * - * اندرسن
  
  

  ان سطح آمادگي مديريت براي مشارکت بر حسب درصد نظرات پاسخگوي-٤ه رجدول شما
 مخالف نظر بي موافق 

 ٥٨ ٥/١٨ ٥/٢٣ درک نقش خود به عنوان مربي و آموزش دهنده
 ٥/٣٦ ٣٠ ٥/٣٣ افزايش دانش و مهارتهاي افراد زيردست

 ٢٧ ٣٣ ٤٠ تجربه در هدايت جلسات مشارکت
 ٣٨ ٥/٢٨ ٥/٣٣ اعتقاد به نتايج مثبت مشارکت کارکنان

 ٤٣ ١٧ ٤٠ تشويق کارکنان به مشارکت
 ٥/٣٨ ٣٠ ٥/٣١  به بهبود اهداف سازمان از طريق مشارکتاعتقاد

 ٣٥ ٢٥ ٤٠ احترام به کارکنان به عنوان منابع ارزشمند سازمان
 ٤٢ ٥/٢٦ ٥/٣١ اهميت دادن به رضايتمندي شغلي کارکنان

 ٤٥ ٢٥ ٣٠ قدرداني از کمکهاي کارکنان
 ٦٠ ٥/٢١ ٥/١٨  کارکنانادر ميان گذاردن اطالعات کاري ب

 ٥/٥٥ ٥/٢٣ ١٧ سياستها و روندهاي کاريتشريح 
 ٥/٣٣ ٤٠ ٥/٢٦ ها پذيرش نظرات کارکنان در تصميم گيري
 ٥/٥٣ ٢٨ ٥/١٨ بررسي و توجه به پيشنهادهاي کارکنان

 ٥/٣٣ ٥/٣٦ ٣٠ تدارک برنامه هاي آموزش مناسب
 ٣٥ ٤٠ ٢٥ طرفدار کارکنان با اعتماد و مبتکر

 ٥/٤٢ ٢/٢٨ ٣/٢٩ ميانگين
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  ٢٩٣

     همكاران و يداهللا حميدي                                                                                                                      ...       كيفيتهاي ضروري در اثربخشي مديران مهارت

   گيري تيجه و ن بحث
هـاي    ها و توانمنـدي     ترين مهارت    نشان دادند که مهم    ۱-۳جداول  

هــاي کيفيــت فراگيــر از جملــه  ســازمانپيگيــر الزم بــراي مــديران 
 و يـا در حـال اجـراي آن          TQMهايي کـه در پـي اسـتقرار           دانشگاه

هاي ذکر شـده، تواناسـازي        ترين مهارت   مطرح. هستند، رهبري است  
ربخش، تفــويض اختيــار، جلــب مــشارکت کارکنــان، ايجــاد تــيم اثــ

هاي   ديدگاه. ، صداقت و درستي و انتخاب سبک رهبري بود        كاركنان
  ].۱۲-۱۶[د فوق استرمتخصصين کيفيت و مديريت نيز مؤيد موا

تـوان بـه ضـرورت تغييـر و تحـول             هاي مهم پژوهش مـي      از يافته 
فرهنگ سازماني از شکل سنتي به فرهنگ مبتني بر مشارکت، کـار            

طبــق ديــدگاه اکثــر   .  و توســعه خالقيــت اشــاره کــرد   تيمــي
هـاي کيفيـت       و مديران در برنامـه     كاركنان مشارکت   ،دهندگان  پاسخ

مطمئنـاً  . شمرده شـده اسـت    ها    عنوان عامل مهم در توفيق برنامه       به
رش تعـارض، توسـعه خالقيـت و        يايجاد کـار تيمـي، مـشارکت، پـذ        

هـاي    ر سـازمان  هـاي رهبـري اثـربخش د        ترين جنبه   نوآوري، از مهم  
متخصـصين کيفيـت    ]. ۱۷-۱۹،  ۹[رونـد   به شمار مي  کيفيت فراگير   

معتقدند رهبر بايد فرهنگي را توسعه دهد که تمام کارکنان از مدير            
تر، تعهـد بـه بهبـود مـداوم را بـه عنـوان                کل گرفته تا سطوح پايين    

 شيوه مديريتي روشني    TQM. بخشي از کار روزانه خود نشان دهند      
انتقال مسئوليت و توسعه فرهنـگ کيفيتـي کـه فـرد در             دارد که با    

هـا احـساس      سازمان نسبت به بهبود مداوم و جلب رضايت مـشتري         
بنابر اين براي انتقال به بـستر       ]. ۲۰[درکار دا  کند، سرو   مسئوليت مي 

 ارتباطـات و تعهـدات      ،هـا    بايـد تغييراتـي در نگـرش       TQMمناسب  
وهش مـشخص شـد کـه       بر اساس نتـايج پـژ      .وجود آورد   کارکنان به 

 موافق آمادگي مديران براي مشارکت      ،دهندگان  پاسخاز   درصد   ۵/۲۹
هاي    مخالف آمادگي مديران براي اجراي برنامه      ، درصد ۵/۴۲بودند و   

 نـشان داد کـه تجربـه در هـدايت           ۴جدول شـماره    . مشارکت بودند 
 ۴۰جلسات، تشويق کارکنان به مشارکت و احتـرام بـه کارکنـان بـا               

رين توافق در عملکرد مشارکتي مديران و سرپرستان در       درصد، بيشت 
توان از اين نکات مثبـت در تقويـت           جامعه مورد پژوهش بود که مي     

ميزان مشارکت کارکنان و افزايش جو مشارکت در سازمان اسـتفاده           
تـرين سـطح آمـادگي        گردد، پـايين    همانطوري که مالحظه مي   . کرد

هـا و     ري، تـشريح سياسـت    مديران مربوط به قرار دادن اطالعات کـا       
روندهاي کاري و درک نقش خود به عنوان مربي و آمـوزش دهنـده              

ايران نيز موارد مشابهي اعالم شـده        در تحقيقات ديگر در   . بوده است 
يکي ديگر از عوامل کليدي که تـأثير غيـر قابـل ترديـدي بـر                . است

ي  و به عبـارت    كاركنانهاي کيفيت دارد، وجود انگيزه کافي در          برنامه
 درصـد پـايين بـودن       ۴۸در پژوهش اخيـر،     .  با انگيزه است   كاركنان
 درصد نيـز ضـعف سيـستم پـاداش و ارزيـابي را عامـل                ۴۸انگيزه و   

هـاي ديگـر نيـز        شهنتـايج پـژو    .هاي کيفيت دانستند    ناکامي برنامه 
تأکيدي است بر اين که شناسايي عواملي که منجر به افزايش انگيزه            

گردد، از درجـه اهميـت بـااليي برخـوردار            و مديران مي   كاركناندر  
هـاي مـالي را موجـب         نظـران، کمبـود انگيـزه       يکي از صـاحب   . است

درجـه اهميـت مـستمر در    در مطالعـه او   دانـد و       مي TQMتضعيف  
  ].۱۸[پرستاران، نظام پاداش و تشويق رتبه اول را داشت

اسـتفاده از ايـن روش را       ] Deming] (۱۲(در حالي که دمينـگ      
هـاي    کند که اجراي طـرح       اشاره مي   و سرزنش کرده ) ديتشويق ما (

مالي، عملکردهاي متعهدانه، خالق و مـشارکتي را کـه بـراي بهبـود              
  سـاير افـراد نظيـر وود و پـسي          .کنـد   مداوم الزم است، تضعيف مـي     

)Wood & Peccei] (۲۱ [هاي قدرداني و تجليـل   استفاده از برنامه
نند که تجليل و قـدرداني از       ک  را مورد حمايت قرار داده و تصريح مي       

کارکنان بدون پرداخت وجه مالي، عامل مؤثر و مهمي در تغيير روند      
ــت  ــوده اس ــد ب ــارينگتون  . فرآين ــي ه ] Harrington] (۸(در بررس

هـاي مـورد بررسـي،        سـازمان از   درصـد    ۱۳مشخص شد که تنها در      
طرح تجليل از کارکنان وجود داشته و تجليـل از عملکـرد مـديران،              

هزينه يا وجوه پرداختي در قبال اقدامات         درصد و کمک   ۱۰در  تنها  
جامعه از  درصد  ۲۷در  .  درصد وجود داشته است    ۳کيفيتي، فقط در    

 درصد  ۵۰ پژوهش تواناسازي کارکنان، مورد توجه بوده است و          دمور
مـانکس   .انـد   و مـديريت اشـاره کـرده      كاركنـان   به بهبود روابط بين     

)Monks(    انـد کـه بـراي        پژوهـشي نـشان داده    در  ] ۲۲[و همکاران
هاي مورد بررسي بر کـار تيمـي          سازماناز   درصد   ۷۰افزايش انگيزه،   

ترين عامل    مالحظه گرديد که رهبري سازماني، مهم     . اند  تأکيد داشته 
به همين دليـل در     . استها در مسير بهبود مداوم        در توفيق دانشگاه  

 و بـه رهبـري      گرا بـه مـديريت و کنتـرل کمتـر          هاي کيفيت   دانشگاه
 .کيفيت فراگير نيازمند فرهنگ پويا و خـالق اسـت     . بيشتر نياز است  

حرکت به سمت فرهنگ نوين سازماني که متناسب با پارادايم فعلي           
  . هاي رهبري است ترين چالش از مهم، و آتي مديريت باشد

انـد و هـيچ تغييـري صـورت           ها تـشکيل شـده      ها از انسان    سازمان
 نگرش و احساس کارکنان بـه سـازمان تغييـر            آن كه  رد، مگر يگ    نمي

زمـاني تحـول فرهنگـي پايـدار     . کند و اين يک فعاليت رهبري است      
شود که ساز و کارهاي حمايتي مناسـب بـراي آن وجـود داشـته              مي

ها شامل ارتباطات اثربخش، حمايت مديران ارشد،         اين حمايت . باشد
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  ٢٩٤

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

مادامي . هاي صحيح است    استفاده از سبک رهبري مناسب و آموزش      
. د، تحـول مـوقتي خواهـد بـود        نکه اين ساز و کارها توسعه پيدا نکن       

تحول بايد با تـدوين رسـالت و ديـدگاه اسـتراتژيک شـروع شـود و                 
هـايي را بکـار گيـرد و          چه اسـتراتژي  كه  سازمان بايد تصميم بگيرد     

چگونــه فرهنــگ ســازمان را بــه قــصد اجــراي موفقيــت آميــز ايــن 
   .ها تغيير دهد استراتژي

اين با توجه به نتايج پژوهش و تحقيقات در مفـاهيم رهبـري              بنابر
هـاي رهبـري سـازماني در     سازماني و همچنين اهميتـي کـه مؤلفـه        

تـرين ابعـاد مـديريت کيفيـت را           پيشبرد اهداف دارند، محقـق مهـم      
توانمند سازي کارکنان، مشارکت، خالقيت و نوآوري، سبک رهبري،         

ــرد،   ــديريت عملک ــي، م ــد گراي ــدگاه   فرآين ــشترک، دي ــدگاه م  دي
  .نمايد  تفکر سيستميک و يادگيري تيمي معرفي مي،استراتژيک
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