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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The aim of this study was to investigate the relationship 

between total quality management style and productivity based on 

Islamic management (Case study: Sports and Youth Departments of 

selected provinces in the northwest of the country). 

Materials and Methods: This research is of applied and descriptive 

type and its design is of correlation type. The target population of 

the present study is all employees of the General Departments of 

Sports and Youth of the selected northwestern provinces of the 

country (East Azerbaijan, Hamedan and Ardabil) who were 

employed in these organizations in 2018-2019, whose number was 

587 people. Of these, 277 people were selected as the research 

sample. Data collection tools of this study included the Inclusive 

Quality Management Questionnaire (1994), and the Standard 

Productivity Questionnaire by Olsania et al. (2012). Cronbach's 

alpha coefficient for research variables is more than 0.70. 

Findings: The results of data analysis showed that teamwork has an 

effect on productivity (factor load coefficient: 0.542), quality groups 

have an effect on productivity (factor load coefficient: 0.743), 

training has an effect on productivity (Factor load factor: 0.520), 

evaluation and feedback affect productivity (factor load factor: 

0.736), use of information affects productivity (factor load factor: 

0.604), quality goals Productivity has an effect (factor load factor: 

0.712), customer orientation has an effect on productivity (factor 

load factor: 0.598), the suggestion system has an effect on 

productivity (factor load factor: 0.598), continuous improvement It 

has an effect on productivity (factor load factor: 0.329), leadership 

commitment has an effect on productivity (factor load factor: 

0.103). 

Conclusion: The dimensions of total quality management have a 

positive and significant effect on productivity. In fact, total quality 

management should increase employee productivity. 
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جامع و بهره  تیفیک تیریارتباط سبک مد یبررس

:  ی)مطالعه مورد یاسالم تیریبر مد یمبتن یور

منتخب شمال  یادارات ورزش و جوانان استان ها

 غرب کشور(

 3یظفر ایرو
هران، ت قاتیواحد علوم و تحق ،یبدن تیگروه ترب ،یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 
 *2یزارع یعل

دانشگاه آزاد  ،یواحد تهران مرکز ،یورزش تیریگروه مد ار،یدانش
 مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 1رتاشیمحمد ام یعل

تهران، دانشگاه  قاتیواحد علوم و تحق ،یبدن تیترباستاد، گروه 
 .رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم

 
 دهیچک

 تیریارتباط سبک مد یبررس: هدف از پژوهش حاضر هدف
:  ی)مطالعه مورد یاسالم تیریبر مد یمبتن یجامع و بهره ور تیفیک

 منتخب شمال غرب کشور( یادارات ورزش و جوانان استان ها
 .باشدیم

و طرح آن  یفیو توص یپژوهش از نوع کاربرد نیا و روش ها: مواد
 یاست. جامعه مورد نظر پژوهش حاضر، تمام یاز نوع همبستگ

منتخب شمال غرب  یکارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان ها
باشند که در سال  ی( ملیهمدان و اردب ،یشرق جانیکشور)آذربا

سازمان ها مشغول به کار بودند که تعداد آن  نای در 0931–0931
 انتخاب قینفر به عنوان نمونه تحق 711تعداد  نینفر بود که از ا 511

 تیریشامل پرسشنامه مد قیتحق نیاطالعات ا یشدند. ابزار گرد آور
 وری¬(، و پرسشنامه استاندارد بهره 0334) نوالیراسپیفراگ تیفیک

 یآلفا بیرض زانی( بود. که م7107و همکاران ) ایتوسط اولسان
 .است 11/1از  شتریب قیتحق یرهایکرونباخ در مورد متغ

 یبر بهره ور یمیداده ها نشان داد که کار ت لیتحل جینتا ها: افتهی
بر بهره  تیفیک ی(، گروه ها547/1: یبار عامل بیتأثیر دارد )ضر

 ی(، آموزش بر بهره ور149/1: یبار عامل بیتأثیر دارد )ضر یور
و بازخورد بر بهره  یابی(، ارزش571/1: یبار عامل بیتأثیر دارد )ضر

(، استفاده از اطالعات بر 197/1: یبار عامل بی)ضر دتأثیر دار یور
بر  یفی(، اهداف ک714/1: یبار عامل بیتأثیر دارد )ضر یبهره ور
بر  یمدار ی(، مشتر107/1: یبار عامل بیتأثیر دارد )ضر یبهره ور
 شنهاداتی(، نظام پ531/1: یبار عامل بیتأثیر دارد )ضر یبهره ور

(، بهبود مستمر بر 531/1: یبار عامل بیتأثیر دارد )ضر یبر بهره ور
بر  یهبر(، تعهد ر973/1: یبار عامل بیتأثیر دارد )ضر یبهره ور
  .(019/1: یبار عامل بیتأثیر دارد )ضر یبهره ور

مثبت  ریتاث یجامع بر بهره ور تیفیک تیری: ابعاد مدیریگ جهینت
 شیباعث افزا دیجامع با تیفیک تیریدارد. به واقع مد یو معنادار

 .گردد یبهره وری کارکنان م
 
لذت  ،یدوست ورزش تیفیک ن،یمشارکت والد واژه ها: دیکل

 یتعهد ورزش ،یورزش
 

 31/04/3400: افتیدر خیتار
 22/06/3400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنdr_alizarei@yahoo.com 

 مقدمه
 و است تیفیک و یفن ابزار نیچند شامل جامع تیفیک تیریمد

 در کارکنان همه که است یمختلف یباورها و ها ارزش بر عالوه
 TQM(. 7109 همکاران، و یقرهخان) دارند اشتراک سازمان کی

 خدمات ارائه و دیتول یبرا یاستراتژ کی عنوان به توان یم را
 سازمان یاعضا انیم یهمکار قیطر از برتر خدمات و کارآمد

 مایمستق که دارد وجود یمتعدد مطالعات گرچه .کرد فیتعر
 هم هنوز ها وهیش نیا دارند، را تیفیک تیریمد یها وهیش تیریمد

 .هستند نامشخص و مبهم
 تیریمد یها وهیش نیب روابط ییشناسا یبرا یمختلف مطالعات

 یاصل تمرکز که است شده انجام ها سازمان عملکرد و تیفیک
 عیصنا از یمختلف انواع شامل پژوهش محدوده. است ما قاتیتحق

 دهد یم نشان مطالعات نیچن. است تیفیک و یاتیعمل ،یمال مانند
 رابطه یسازمان عملکرد و TQM تیفیک موثر یاجرا نیب که

 کارکنان عملکرد و یسازمان عملکرد که یحال در دارد، وجود مثبت
 یازس ادهیپ شرکت که یزمان ابد،ی یم شیافزا یتوجه قابل طور به

 ابدی یم شیافزا آن یور بهره(. 0) جامع تیفیک تیریمد یها روش
 (.7) ابدی یم کاهش آن یاتیعمل یها نهیهز و

 تیریمد یکل تیریمد در یمهم ریتأث که داد حیتوض (9ترزیوفسکی )
 رد که بزرگ یها شرکت در ژهیو به ات،یعمل اتیعمل در تیفیک

 از هدست نیچند. دارد وجود دارند، تیفعال یتخصص دیتول یندهایفرآ
 ندمان یاساس عملکرد ینیب شیپ عنوان به جامع تیفیک تیریمد

. گرفتند قرار توجه مورد یمشتر تمرکز و یفرد تیریمد ،یرهبر
 یبرا آن یامدهایپ و تیفیک تیریمد یها وهیش مورد در مقاله نیا

 .است یسازمان عملکرد
مدیریت کیفیت جامع نه درمان جادویی و نه بالفاصله قابل اعمال 
است، بلکه خیلی فراتر از این ها است. مدیریت کیفیت جامع شیوه 

قدیمی مدیریت را کامال جدیدی است که ساختارها و روش های 
هدف قرار می دهد و به بازسازی آن ها می پردازد و از طریق تعهد 
دراز مدت، وحدت هدف و آموزش، می تواند به اهداف خود نایل 

از آن ها به سال ها صبر و تالش  شود، اهدافی که رسیدن به برخی
 (.4احتیاج دارد )

از  کدامکسب مزیت رقابتی و ویژگی های منحصر به فردی که هر 
سازمان ها خود را با آن به جامعه معرفی می کنند، یکی از روشهای 
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و تقاضا کنندگان می باشند که  0کسب موفقیت می باشد. این مشتری
موجب می گردند تا سازمان ها بتوانند به برنامه های خود جامه 
عمل بپوشانند. بنابراین توجه به خواست و تقاضای مشتریان اصل 

در فرایند کسب موفقیت سازمان ها تلقی می گردد. اول و اساسی 
 7ارائه محصوالت و خدمات متناسب با نیاز مشتری توام با کیفیت

مناسب اصل مهمی می باشد که منجر به گرایش مشتریان به محصول 
یا خدماتی خاصی می گردد. پس میتوان اذعان کرد که مشتری و 

فرایند رقابتی سازمان خواست آن ها مهمترین و کلیدی ترین عامل در 
 و محصوالت اینکه از اطمینان ها می توانند به حساب آیند. برای

 در تعهدی کیفی هستند، دارا را شده طراحی خدمات، کیفیت

 کل در کیفیت مدیریت به نگرش است. این الزم سازمان سرتاسر

 می ظاهر شده، بیان جامع کیفیت مدیریت شکل آنچه به سازمان

 .(5شود )

با توجه به اینکه به عنوان متولی اصلی ارائه  9سازمان های ورزشی 
دهنده خدمات ورزشی در جامعه شناخته می شود بنابراین نوع و 
کیفیت خدمات ارائه شده نقش بسزایی در جلب و مشارکت آحاد 
مختلف جامعه در فعالیت های ورزشی را دارد. نوع خدمات ارائه 

متناسب با آن خروجی حاصل از  شده توسط سازمان های ورزشی و
آن ها مشخص کننده میزان بهره وری این سازمان ها دارد که در این 

 بین کیفیت خدمات ارائه شده نقش مهمی را ایفا می کند.
بنابراین می توان اینگونه جمع بندی کرد که سازمان های ورزشی 
برای اینکه بتوانند در عرصه رقابت و کسب مزیت رقابتی دست 

را از رقبای خود بربایند بایستی متغیرهای مهم و تاثیر گذار در  پیش
این مهم را متناسب با مقضیات زمان شناخته و ضمن ورود آن ها به 
فضای سازمانی کارکنان را مجاب به اعمال آنها نمایند تا بتوانند 
کارآیی، اثربخشی و در نهایت بهره وری سازمانی را بهبود بخشند. 

ق مدیریت کیفیت جامعبه عنوان یکی ازمولفه های که در این تحقی
 تاثیر گذار در این پژوهش مطرح گردیده است.

 مجموعه به دستیابی و ریزی برنامه طریق از متعالی های سازمان

 ذی نفعان بلندمدت و مدت کوتاه نیازهای نتایج که از متوازن ای

 مأموریت فراتر میرود، مربوط موارد در یا و کرده برآورده را

میروند. بهره وری  پیش انداز چشم سوی به و ساخته محقق را خود
 یک می توان را انسانهاست. بهره وری پیشرفت برای راسخ ایمان

 وضع مستمر بهبود در سعی همواره دانست که فکری دیدگاه

 با مرتبط وری را بهره توان می دیگر عبارت دارد. به موجود

 به رو تدریجی، فرایندی توسعه که طوری همان و دانست توسعه

 از یکی عنوان به را آن و است موجود وضع بهبود و درصدد جلو

 نمود لحاظ سازمانی هر در ارتقای کیفیت و توسعه های شاخص

افزایش سرمایه گذاری در  های راه از یکی توان می را وری بهره و
 (.7هر سازمان دانست )

مدیریت کیفیت جامع و بهره با شناخت متغیرهای این پژوهش یعنی 
وری و رابطه ای که این متغیرها با یکدیگر دارند، می توانیم به ارتقا 

_________________________________ 
0 Customer 

7 Quality 

9Threat 

عملکرد سازمان های ورزشی کمک کرده و رضایت مشتریان درونی 
و بیرونی این سازمان ها را که قشر کثیری از افراد جامعه را دربر 

 می گیرند، فراهم کنیم.

 

 بیان مسئله
وزی با توجه به سرعت فزاینده رشد و پیشرفت علم سازمان های امر

و فناوری در قرن عصر حاضر همواره در پی کسب و تزریق اندیشه 
های نوین و علوم جدید در بدنه سازمان های خود هستند و می 
کوشند تا بدین طریق بتوانند در عرصه رقابت با تولیدکنندگان و 

وده و بتوانند ارائه دهندگان خدمات مشابه گوی سبقت را رب
بیشترین سهم بازار را اذعان خود بکنند. در میان کسب مزیت های 
رقابتی که سازمان یا شرکت را نسبت به رقبا متمایز می کند تا 

الزم و کافی را در این میان داشته باشد  4سازمان بتواند بهره وری
موضوع مورد بحث می تواند باشد. مدیریت کیفیت جامع یا همان 

TQM  یکی از عوامل یا متغیرهایی می تواند باشد که در بحث
 افزایش بهره وری سازمان می تواند مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. 
تالش برای بهبود و استفاده موثر و کارآمد از منابع گوناگون چون 
نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطالعات، هدف تمامی مدیران 

حدهای تولیدی، صنعتی و موسسات سازمان های اقتصادی و وا
 (. 1خدماتی می باشد )

 بایدکیفیت خود بقای برای که اند دریافته ها سازمان اغلب امروزه

 حل کلید ارتقا دهند . جهانی عرصة در شایسته حضور برای را

 مقولة در گریبانند، به دست آن با نها سازما همة که مشکل این

(TQM) رقابت سالح ترین مهم که خالصه شده است . دنیایی 

 کیفیت مدیریت است، خدمات بقا حفظ برای ابزار ترین مهم و

 .است آینده مدیریت روش و حقیقت راه در جامع

 در سعی مستمر بهبود های روش از استفاده با که مدیریتی فلسفة

 و موجود های فرصت از بهینه استفادة

 رضایت دادن قرار محور با کیفیت افزایش برای دسترس در منابع

 و کیفیت دورمی زند محور بر مدیریت نوع این .دارد مشتری
 هدف .است متمرکز وی نیازهای و مشتری بر آن مفاهیم بیشتر

 نیازهای تأمین از جلوتر نهایت گامی در جامع کیفیت مدیریت

 از طور همین و آنها از گرفتن پیشی آن و است مشتریان

 (.1است ) ناپذیر وقفه و مستمر بهبود برپایة متعارف استانداردهای

 اعمال قابل بالفاصله نه و جادویی درمان نه جامع کیفیت مدیریت

 . اینهاست از فراتر خیلی بلکه است،

 و ساختارها که است جدیدی کامالً شیوة جامع کیفیت مدیریت
 بازسازی وبه می دهد قرار هدف را مدیریت قدیمی های روش

 و هدف وحدت درازمدت، تعهد طریق از و پردازد می آنها
 به رسیدن که شود؛اهدافی نایل خود اهداف به تواند می آموزش،

 (.4دارد ) احتیاج تالش و صبر ها سال به آنها از برخی

4Productivity
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 اجتماعی و فرهنگی روانی، ابعاد ورزش، و بدنی تربیت مسائل

 آبستن که این نظام دشوار ابعاد از یکی .دارند مختلفی و متعدد

 و برنامه ها کیفیت مسئلة است، متفاوت نظرهای و عمده مسائل
 متعددی تعابیر و گوناگون از زوایای که است ورزش های سیاست

 از ورزش های سیاست چرخش در کرد. توجه آن به می توان

 غربی کشورهای خصوص به کشورها بیشتر دهة گذشته دو یکی

های  برنامه کیفی اهداف و ابعاد به پیش از بیش تأکید و توجه
 و کیفیت مفهوم تبیین برای وسیعی های تالش و داشته آموزشی

 چگونگی، بر کیفیت، مؤثر عوامل آموزش، در آن های مؤلفه

 شاخص های و معیارها با کیفیت رابطة آن، کنترل و ارزشیابی

 برون و ها جریان ها، داده درون بر ناظر کیفی نظام تدوین آن،

 المللی بین و ملی محلی، سطح در آموزش فرایند نتایج و ها داده

 (.3اند) داده انجام

بهره وری مفهوم وسیعی است، و آن را می توان یک فراگرد فکری 
(. تعاریف 01دانست که با هدف بهبود مستمر تبیین می گردد )

متعددی از بهره وری توسط سازمان ها و مراکز مختلف علمی و 
ه از جمله آن می توان به پژوهشی در سطح جهان ارائه شده است ک

نسبت برون داده ها به درون داده ها اشاره کرد. بهره وری از 
(. به منظور 00معیارهای اصلی و اساسی تعالی سازمان ها است )

توسعه پایدار اقتصادی، انسان ها باید تفکر خالق و نگرش متحول 
 (. 07داشته باشند )

و کارآمد از نهاده ها بهره وری در معنای عام آن استفاده ی موثر 
برای دستیابی به ستاده ها است. نهاده ها، منابعی )نظیر: انرژی، مواد 
اولیه، سرمایه و نیروی کار( هستند که برای خلق خروجی یا ستاده 
)ستاده اشاره به برونداد یک سازمان دارد که می تواند ماهیتی 

(. به 09) فیزیکی یا دارای ماهیتی ناملموس باشد( استفاده می شود
عبارت دیگر می توان گفت که بهره وری عبارت است از به دست 
آوردن سود پیشینه ی ممکن با بهره گیری از نیروی کار، توان، 
استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، مان، 

 مکان و ....

 یها وهیش نیب رابطه یدر تحقیقی که نرمین تحت عنوان بررس
 51در  عملکرد بر آنها ریتأث و( TQM) جامع تیفیک تیریمد

 دتعه که داد نشان مطالعه این نتایج. ی انجام داد نیفلسط شرکت
 هب شناخت و پاداش آموزش، آموزش، کارکنان، مشارکت مدیریتی،

 . دارد ارتباط شرکت بهبود عملکرد با معناداری طور
ی و همکاران در سال تحت  عنوان القحطان ضرفدر تحقیقی که 

 و( TQM) کیفیت مدیریت جامع مدیریت تاثیر بررسی
 یک عنوان به TQM. پرداخت سازمانی عملکرد بر استراتژیک

 ارائه و ایجاد هدف با اساسا که است شده تعریف استراتژی
 انمشتری های خواسته تمام که خدماتی و باال کیفیت با محصوالت

 . ندک می تامین را مشتری رضایت از باالیی سطح و دهد می پوشش را

_________________________________ 
0Total  Quality Management 

7 Diagnosis 

عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار عبارتند از: توانایی، شناخت، 
کمک، تمایل، ارزیابی، هزینه و محیط. به نحوی که بهبود عملکرد 

 و بهره وری را می توان با توجه به عوامل فوق ارزیابی نمود. 
خدمات، کیفیت طراحی شده برای اطمینان از این که محصوالت و 

را دارا هستند، تعهدی کیفی در سرتاسر سازمان الزم است. این 
نگرش به مدیریت کیفیت در کل سازمان به شکل آن چه مدیریت 

(. مدیریت کیفیت جامع 04بیان شده، ظاهر می شود ) 0کیفیت جامع
همان اصول اولیه تضمین کیفیت، کنترل کیفیت جامع و کنترل 

رتاسر شرکت را متصور می کند. سازمان هایی که کیفیت در س
مدیریت کیفیت جامع را استفاده کرده اند، مزایای بسیاری از جمله 
تولید محصوالت با کیفیت باالتر، مشتریان با رضایت بیشتر، هزینه 
های کاهش یافته، عمکلرد مالی بهبود یافته، عملکرد کیفیت و 

کارکنان را کسب کرده اند. نوآوری و هم چنین رضایت بهبود یافته 
عالوه بر این، اگر مدیریت کیفیت جامع به طور موفقیت آمیزی به 
کار گرفته شود به خوبی مزایای رقابتی فراهم می کن. بسیاری از 
محققان اظهار داشته اند که استراتژی مدیریت کیفیت جامع 

(TQM به طور بالقوه یک ابزار مفید در ترویج یادگیری و )
سازمان هایی مانند دانشکده  مزیت رقابتی شرکت می باشد.افزایش 

های تربیت بدنی، سازمان تربیت بدنی، تربیت بدنی آموزش و 
پرورش، فدراسیون های ورزشی و غیره، همه تشکیالتی هستند که 
باید توسط افراد مدیر اداره شوند، چنان چه افراد، فاقد صالحیت و 

الت باشند، مشکالت فراوانی به توانایی الزم برای اداره این تشکی
این تشکیالت و سازمان های ورزشی تحمیل خواهد شد. شواهدی 
در دست است مبنی بر این که افزایش هزینه ها در ادارات تربیت 
بدنی و به عبارتی اختصاص منابع بیشتر به این سازمان ها در قبال 

ت بدنی بیبازده و فرآورده های کمتر، ناشی از فقر کیفیت در نظام تر
 (.05و فعالیت های آن است )
( یک استراتژی کلیدی برای حفظ TQMمدیریت کیفیت فراگیر )

برتری رقابتی و روشی برای مدیریت سازمان ها برای ایجاد بهبود در 
بهره وری و کارایی کلی سازمان درجهت رسیدن به باالترین وضعیت 

ه ، نه یک درمان جادویی است و نTQMکیفی موجود است. 
چیزی که فورا قابل اعمال است، بلکه خیلی فراتر از اینهاست. و 
یک شیوه کامال جدیدی است که ساختارها و روش های قدیمی 
مدیریت را مورد هدف قرار داده و به بازسازی آن ها می پردازد و 
از طریق تعهد دراز مدت، وحدت هدف و آموزش، می تواند به 

رسیدن به برخی از آن ها به  اهداف خود نایل گردد. اهدافی که
 (.07سالها صبر و تالش احتیاج دارد )

به کارگیری و توسعه مدیریت کیفیت جامع علی رغم مزایای بسیار 
آن )نظیر مشتریان مشعوف، کارکنان توانمند، درآمد بیشتر، هزینه 
کمتر و ...( با چالشها و موانع بسیاری نیز مواجه می باشد. برای 

جهت به کارگیری و توسعه موفق مدیریت کیفیت  تشویق سازمان ها
و بحث موانع عمده بسیار  4، تحلیل9، شناسایی7جامع، تشخیص

9 Identification 
4 Analysis 
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  و همکاران                 یظفر ایرو  396

 0411مستان ز، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ضروری است. موانع به کارگیری و توسعه مدیریت کیفیت جامع 
 هم چنین بر یکدیگر نیز تاثیر می گذارند.

به صورت گسترده ای در سازمان های اقتصادی،   TQMتاکنون 
و علمی مورد استفاده قرار گرفته است. کشور های  نظامی،  فرهنگی

مختلف جهان به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ بقای خود باید 
را بپذیرند و آن را اجرا کنند. لذا از این رویکرد  TQMفلسفه 

در  0(. هارت و ماسفلد01نمود و نتایج قابل توجهی گرفته اند )
باید به  TQMل از اجرای مطالعه کیفیت پیشنهاد می کنند که قب

پرداخت. فرآیند آمادگی  TQMبررسی سازمان برای پذیرش 
سازمان، اطالعاتی درباره هدف و کیفیت به سازمان می دهد و باعث 

حمایت و در آن شرکت کنند. همچنین  TQMمی شود افراد از 
نشان می دهد که هرچه سازمان آمادگی بیشتری  7مطالعه آچیسون

داشته باشد، موفقیتش در اجرای فرآیند  TQMبرای اجرای 
TQM در خصوص اهمیت شرایط  9بیشتر خواهد بود. پاکارد

  TQM می گوید : برای اجرا TQMمحیطی برای به کارگیری 
نخست باید شرایط محیطی بررسی شود و در مرحله بعد باید جنبه 
های عوامل محیطی، ادراکات و انتظارات کارکنان و مدیران سنجیده 

 به آن ها نشان داده شود. TQMو سپس راههای اجرای  شود
 کیفیت مدیریت ارتباط بررسی" عنوان با خود تحقیق در اسد

 ورزشی های سازمان های ستادی حوزه در اثربخشی و فراگیر

 فراگیر کیفیت مدیریت اعمال بین که رسید نتیجه این به "کشور

 معناداری رابطة علوم وزارت بدنی تربیت کل در ادارة اثربخشی و

در  اثربخشی و فراگیر کیفیت مدیریت اعمال بین ندارد. وجود
 رابطة پرورش و آموزش وزارت تندرستی و بدنی تربیت معاونت

 و کیفیت فراگیر مدیریت اعمال بین ندارد. وجود معناداری
 بین ندارد. وجود معناداری رابطة بدنی تربیت سازمان در اثربخشی

 وزارت بدنی تربیت کل در ادارة فراگیر کیفیت مدیریت اعمال

 پرورش و آموزش وزارت تندرستی و بدنی تربیت معاونت و علوم

 فراگیر کیفیت مدیریت اعمال بین ندارد. معناداری وجود تفاوت

رابطة  تبدنی تربی سازمان و علوم وزارت بدنی تربیت کل ادارة در
 در فراگیر کیفیت مدیریت اعمال بین دارد. وجود معناداری

 و و پرورش آموزش وزارت تندرستی و بدنی تربیت معاونت
 .دارد وجود معناداری تفاوت بدنی تربیت سازمان

 نسبت به علمی هیأت اعضای و مدیران نگرش بررسی در باقری

 با آن رابطة و ارومیه دانشگاه در جامع کیفیت مدیریت پذیرش

 نگرش بین که نتیجه گرفت آنان دموگرافیک ویژگیهای برخی

 کیفیت مدیریت پذیرش مورد در علمی هیأت اعضای و مدیران

 بهبود های مؤلفه در تفاوت این دارد. معناداری وجود تفاوت جامع

 داد نشان نتایج همچنین دارد. وجود ارزشیابی و آموزش مستمر،

 پذیرش مورد در آنان نگرش با مدیران مدیریت سابقة که بین

 توان و می ندارد وجود معناداری رابطة جامع کیفیت مدیریت

 تأثیری مدیریت سابقة جامع، کیفیت مدیریت پذیرش در که گفت

 مورد در علمی هیأت نگرش اعضای بین ندارد. مدیریت نگرش در

_________________________________ 
0 Hart and Mossfield 

7 Atchison 

 رابطة آنان خدمت سابقة با جامع کیفیت مدیریت پذیرش

 و محوری مشتری های مؤلفه در این ارتباط دارد. وجود معناداری
 خدمت سابقة افزایش با که معنی بدین است. معنادار گروهی کار

 دانشجویان کمتر مشتری به توجه و گروهی کار به افراد تمایل این

 کیفیت مدیریت بررسی ارتباط در همکاران و شود. دستگردی می

 خراسان های استان بدنی تربیت کل ادارات در وری بهره و جامع

 جامع کیفیت مدیریت اعمال بین رضوی دریافتند و شمالی جنوبی،

رابطة  نظر مورد های استان بدنی تربیت کل ادارات در وری بهره و
 بهره و جامع کیفیت مدیریت اعمال بین دارد؛ وجود معناداری

 با خراسان جنوبی های استان بدنی تربیت کل ادارات در وری

 ارتباط بررسی در مبینی . ندارد وجود داری معنا تفاوت شمالی

 و بدنی تربیت سازمان در و اثربخشی جامع کیفیت مدیریت
 طریق از اثربخشی بینی پیش توان که دریافت گانه سه فدراسیون

 ولی ندارد، وجود گانه سه فدراسیون در جامع مدیریت کیفیت

 .است شده مشاهده بدنی تربیت سازمان در توان این
 آموزش در مشتری نیازهای تعریف" عنوان با خود تحقیق در مگاد

 آموزش نظام داخلی مشتریان عنوان به نقش دانشجویان به " عالی

 برای دستیابی تمایالتی با دانشجویان وی نظر به می کند. اشاره عالی

 می دانشگاه محیط وارد یادگیری و دانش تحصیل ها، مهارت به

 و علمی هیأت که اعضای است این وی تحقیق نتایج از شوند.
 نمی نشان مشتری به عنوان دانشجویان نامیدن برای تمایلی مدیران

 مدیریت های مؤلفه از یکی که بر مشتری تمرکز اصل و دهند

  . شود می گرفته نادیده مؤسسات این در است، جامع کیفیت
مسائل تربیت بدنی و ورزش، ابعاد روانی، فرهنگی و اجتماعی متعدد 
و مختلفی دارند. یکی از ابعاد دشوار این نظام که آبستن عمده و 
نظرهای متفاوت است، مسئله کیفیت برنامه ها و سیاست های 

و تعابیر متعددی می توان به آن ورزش است که از زوایای گوناگون 
ت های ورزش از یکی دو دهه گذشته توجه کرد. در چرخش سیاس

بیشتر کشورها به خصوص کشورهای غربی توجه و تاکید بیش از 
پیش به ابعاد و اهداف کیفی برنامه ها آموزشی داشته و تالش های 
وسیعی برای تبیین مفهوم کیفیت و مولفه های آن در آموزش، عوامل 

یت با فموثر بر کیفیت، چگونگی ارزشیابی و کنترل آن، رابطه کی
معیارها و شاخص های آن، تدوین نظام کیفی ناظر بر درون داده 
هاف جریان ها و برون داده ها و نتایج فرایند آموزش در سطح محلی، 

 ملی و بین المللی انجام داده اند.
به دلیل اهمیت تربیت بدنی و ورزش در تامین بهداشت و سالمت 

ره مندی از نتایج جسمی و روحی انسان کشورهای پیشرفته برای به
سازنده و مفید آن نیاز به نیروهای متخصص و تشکیالت سازمان 
یافته دارند و برنامه ریزی های موثر و سرمایه گذاری های هنگفتی 
در بخش تربیت بدنی و ورزش انجام می دهند. به طوری که برای 
تحقق اهداف آن از کلیه روش ها و فنون مدیریتی استفاده می کنند 

(01 .) 

9 Packard 
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ادارات کل ورزش و جوانان استان ها از جمله مراکز مهم پرورش 
نیروی انسانی برای ورزش کشور و هم چنین متولی توسعه اماکن و 
تجهیزات ورزش استان ها هستند. با توجه به این وظایف خطیر و 
نقش مهمی که در پیش برد اهداف سازمان ورزشی کشور دارند، 

ل منابع بیشتری که به آن ها اختصاص بازده کم این سازمان ها در قبا
می یابد که البته ناشی از فقر کیفیت در نظام ورزش و جوانان و 
فعالیت های آن است، نمی تواند نوید بخش آینده روشنی برای ورزش 
استان ها و نهایتا ورزش کشور باشد. کشور ها برای حل این گونه 

بهره می برند  TQMکلیدی به نام  0مشکالت از یک استراتژی
که روشی است برای مدیریت سازمان ها برای ایجاد بهبود در بهره 
وری و کارایی کلی سازمان، در جهت رسیدن به باالترین سطح کیفی 

درمانی نیست که فورا قابل  TQM(، ولی 0911موجود )مدنی، 
اعمال باشد و به گفته هارت و ماسفلد قبل از اجرای آن باید به 

پرداخت. در همین راستا  TQMبرای پذیرش  بررسی سازمان
محقق بر آن است مقایسه تفاوت میزان آمادگی کارمندان ادارات 

با برخی از  TQMکل ورزش و جوانان استان ها در پذیرش تفکر 
ویژگی های آنان را تعیین نموده و با شناسایی زمینه های موجود، 

به کار گیری پیشنهاداتی را در جهت رفع موانع موجود در برابر 
TQM  در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب ارایه

و بهبود  TQMدهد، تا این کار بتواند مقدمه ای برای اجرای 
 کیفیت خدمات ادارات کل ورزش و جوانان استان ها در آینده باشد.

اعتقاد دارد کلید اصلی حیات سازمان، حفظ مشتریان  7دکنوپ
ن ها، مدیران / رهبران انرژی را از طریق رضایت مند است.در سازما

ارضاء نیازهای مشتری و بقای سازمانی به دست می آورند که فلسفه 
 اصلی مدیریت کیفیت جامع است.

امروزه اوضاع رقابتی حاکم بر بازارهای جهانی، سازمان ها را به 
اتخاذ راهبردهای مناسب از جمله مدیریت کیفیت جامع سوق داده 

کیفیت جامع چنان چه به طور صحیح به کار گرفته است. مدیریت 
شود، باعث ارتقای انعطاف پذیری سازمان، رضایت مشتریان و 

 کارکنان و تعالی کسب و کار می شود.
در اصل یک فلسفه و تفکر است و  TQMهمانطور که بیان شد 

به عنوان یک فرهنگ و عقیده غالب بر سازمان ها تاثیر گذاشته و 
( یک TQMمی دهد. مدیریت کیفیت فراگیر )آن ها را جهت 

استراتژی کلیدی برای حفظ برتری رقابتی و روشی برای مدیریت 
سازمان ها برای ایجاد بهبود در بهره وری و کاراییکلی سازمان 
درجهت رسیدن به باالترین وضعیت کیفی موجود است. از سویی 

ل ر عوامدیگر بهره وری مقوله ای می باشد که می تواند تحت تاثی
مختلفی از قییل توانایی و مهارت نیروی کار، تجهیزات و غیره قرار 
گیرد. لذا مساله اصلی این می باشد که آیا می توان از طریق مدیریت 
کیفیت جامع در سازمان های مطرح شده میزان بهره وری این 
سازمان ها را افزایش داد؟ و سئوالی که در این مورد مطرح می شود 

ارتباط پذیرش این مهم یعنی مدیریت کیفیت جامع در  آن است که
بین کارکنان زن و مرد سازمان های مذکور در استان های منتخب 

شمال غرب کشور تا چه اندازه می باشد و ارتباط و همبستگی آن با 
 بهره وری در این سازمان تا چه اندازه است؟

 

 مواد و روش ها
هدف تحقیق حاضر، آزمون ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با 
بهره وری سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان 
استان های منتخب شمال غرب کشور )آذربایجان شرقی، همدان و 

 اردبیل( می باشد. 
همبستگی است که به صورت میدانی  -این پژوهش از نوع توصیفی 

عه مورد نظر تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و و جام اجرا شده
جوانان استان های منتخب شمال غرب کشور)آذربایجان شرقی، 

در این سازمان  0931–0931همدان و اردبیل( می باشند که در سال 
ها مشغول به کار هستند. که تعداد کارکنان این اداره کل طبق 

وانان استان های استعالمی از اداره کارگزینی اداره کل ورزش و ج
نفر و روش نمونه گیری، تصادفی  971نفر و تعداد نمونه  511مذکور

در پژوهش حاضر مدیریت کیفیت ساده می باشد. متغیرهای تحقیق 
جامع به عنوان متغیر پیش بین و بهره وری سازمانی به عنوان متغیر 

پرسشنامه مدیریت ابزار اندازه گیری در این پژوهش . مالک است
خرده  01سوال و  91( که داری 0334فراگیر اسپینوال ) کیفیت

است.  بر اساس طیف چهار درجه ای لیکرتمقیاس می باشد که 
اعتبار این پرسشنامه  بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه شده با نرم 

سشنامه بهره وری سازمانی است . پرسشنامه دوم پر spss 39%افزار 
طراحی و تدوین شده است. این  اولسانیا و همکاراناست که توسط 
-گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه 71پرسشنامه دارای 

ای )خیلی کم تا خیلی زیاد(، با سؤاالتی مانند: )سازمان ما در بروز 
های  روش های اجرایی و مدیریتی توانمند است؛ در سازمان قابلیت

( بهره بندی موضوعی کارآمد وجود دارد.گزارش گیری و فهرست 
وری را می سنجد. پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ باالی 

در این پژوهش، برای به دست آمده است. آزمونهای آماری  11/1
تحلیل فرضیات با استفاده از ضریب رگرسیون تک متغیره می باشد. 
با توجه به اینکه در هر یک از فرضیات تاثیریک متغیر کمی )متغیر 

تغیر کمی )متغیر وابسته( مورد بررسی قرار خواهد مستقل( بر یک م
گرفت، بهترین آزمون آماری برای تعیین تاثیر متغیر کمی بر متغیر 

ه و برای مقایس کمی دیگر ضریب رگرسیون تک متغیره می باشد.
 مستقل استفاده گردید. tمتغیرها در گروه های پژوهشی از آزمون 

 
 یافته ها

ابتدا جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرهای  در این قسمت،
پژوهش و سپس به تحلیل و توضیح هر یک از فرضیات پژوهش 

ها، به صورت های مربوط به فرضیهیافتهپرداخته شده و در انتها 
 .کلی در یک جدول آورده شده است

 

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش 0جدول 

_________________________________ 
0 Strategy 7 Decnop 
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 کشیدگی چولگی اریانحراف مع نیانگیم ریمتغ
 -314/1 -150/1 141/1 51/7 کار تیمی

 -111/1 -913/1 107/1 70/7 گروههای کیفیت
 -010/0 -771/1 317/1 57/7 آموزش

 -043/0 -110/1 174/0 45/7 ارزشیابی و بازخورد
 -109/0 710/1 147/1 70/7 استفاده از اطالعات

 -157/0 -113/1 153/1 44/7 اهداف کیفی
 -074/0 -599/1 319/1 34/0 مشتری مداری
 -334/1 -711/1 115/1 51/7 نظام پیشنهادات

 -775/0 779/1 373/1 03/7 بهبود مستمر
 -051/0 -090/1 179/0 59/7 تعهد رهبری
 -119/1 915/1 171/1 01/7 بهره وری

فرضیه اصلی تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره 
 وری در بین کارمندان زن و مرد ادارات ورزش و جوانان استان های

منتخب شمال کشور می باشد. به منظور بررسی این فرضیه، فرضیه 
های زیر مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه نتایج آن آورده شده 

 است.
یر تأث کار تیمی بر بهره وری"فرضیه اول پژوهش، تحت عنوان در 

دار بودن ضریب رگرسیونی برآورد . با استفاده از آزمون معنا"دارد
در  فرضیهکه این می باشد  (t =319/0) گردید کهمشاهده شده، 
، تحت عنوان نیز پژوهش دومفرضیه  . دردار استمعنا%35سطح 

. با استفاده از آزمون "تأثیر دارد گروه های کیفیت بر بهره وری"
 مشاهده گردید کهدار بودن ضریب رگرسیونی برآورد شده معنا

(107/7= t)   معنادار است.  %33این فرضیه نیز در سطح  که می باشد
 آموزش بر بهره وری"، تحت عنوان نیز پژوهش سومفرضیه  در

دار بودن ضریب رگرسیونی . با استفاده از آزمون معنا"تأثیر دارد
این فرضیه که می باشد   (t =113/1) مشاهده گردید کهبرآورد شده 
، تحت نیز پژوهش چهارمفرضیه  معنادار است. در %33نیز در سطح 

اده . با استف"تأثیر دارد  ارزشیابی و بازخورد بر بهره وری "عنوان 
مشاهده دار بودن ضریب رگرسیونی برآورد شده از آزمون معنا

 %33این فرضیه نیز در سطح که می باشد  (t =349/1) گردید که
استفاده  "، تحت عنوان نیز پژوهش پنجمفرضیه  معنادار است. در

ار د. با استفاده از آزمون معنا"تأثیر دارد  ات بر بهره وریاز اطالع
 =151/9) مشاهده گردید کهبودن ضریب رگرسیونی برآورد شده 

t)   فرضیه  معنادار است. در %33این فرضیه نیز در سطح  کهمی باشد
ر تأثی اهداف کیفی بر بهره وری "، تحت عنوان نیز پژوهش ششم
دار بودن ضریب رگرسیونی برآورد ن معنا. با استفاده از آزمو"دارد 
این فرضیه نیز  که می باشد   (t =770/9) مشاهده گردید کهشده 

، تحت عنوان نیز پژوهش هفتمفرضیه  معنادار است. در %33در سطح 
. با استفاده از آزمون "تأثیر دارد  مشتری مداری بر بهره وری "

 مشاهده گردید کهدار بودن ضریب رگرسیونی برآورد شده معنا
(171/07= t)  معنادار است.  %33این فرضیه نیز در سطح  کهمی باشد

 نظام پیشنهادات بر بهره "، تحت عنوان نیز پژوهش هشتمفرضیه  در
دار بودن ضریب . با استفاده از آزمون معنا"تأثیر دارد  وری

که می باشد  (t =337/0) مشاهده گردید کهرگرسیونی برآورد شده 
 پژوهش نهمفرضیه  معنادار است. در %35فرضیه نیز در سطح این 
ستفاده . با ا"تأثیر دارد  بهبود مستمر بر بهره وری "، تحت عنوان نیز

مشاهده دار بودن ضریب رگرسیونی برآورد شده از آزمون معنا
 %33این فرضیه نیز در سطح که می باشد  (t =540/07) گردید که

تعهد  "، تحت عنوان نیز پژوهش دهمفرضیه  معنادار است. در
دن دار بو. با استفاده از آزمون معنا"تأثیر دارد  رهبری بر بهره وری

می  (t =331/4) مشاهده گردید کهضریب رگرسیونی برآورد شده 
 معنادار است. %33این فرضیه نیز در سطح که باشد 

 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق در جدول زیر گنجانده شده است :
 

 
 خالصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 7 جدول

 فرضیات مستقیم
 نتیجه بار عاملی tآماره  داریاسطح معن متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه

 تأیید 547/1 319/0 111/1 بهره وری کار تیمی 0
 تأیید 149/1 107/7 111/1 بهره وری گروههای کیفیت 7
 تأیید 571/1 113/1 111/1 بهره وری آموزش 9
 تأیید 197/1 349/1 111/1 بهره وری ارزشیابی و بازخورد 4
 تأیید 714/1 151/9 111/1 بهره وری استفاده از اطالعات 5
 تأیید 107/1 770/9 111/1 بهره وری اهداف کیفی 7
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 تأیید 737/1 171/07 111/1 بهره وری مشتری مداری 1
 تأیید 531/1 337/0 111/1 بهره وری پیشنهاداتنظام  1
 تأیید 973/1 540/07 111/1 بهره وری بهبود مستمر 3
 تأیید 019/1 331/4 111/1 بهره وری تعهد رهبری 01
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 گیرینتیجه
فرضیه اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط مدیریت کیفیت جامع و 
بهره وری در بین کارمندان زن و مرد ادارات ورزش و جوانان استان 
های منتخب شمال غرب کشور می باشد. نتایج نشان داد که ابعاد 

ه بمدیریت کیفیت جامع بر بهره وری تاثیر مثبت و معناداری دارد. 
باعث افزایش بهره وری کارکنان  باید واقع مدیریت کیفیت جامع

گردد. مدیریت کیفیت جامع یعنی بهبود مستمر فرآیندها، می 
خدمات و همه فعالیت های سازمانی در جهت تامین  تولیدات،

 برای افزایش نیازهای مشتری که این بهبود مستمر خدمات بی شک
تن افدست ی بهره وری می باشد. بنابراین تمامی سازمان ها به دنبال

به اساسی ترین هدف خودیعنی تعالی و افزایش بهره وری می باشند 
 که بی شک مدیریت کیفیت جامع و استفاده بهینه از آن موثرترین

گرفت که استقرار مدیریت  نتیجه رضایی فر .راه این مهم می باشد
راندمان  کیفیت جامع در صنعت آب و فاضالب منجر به افزایش

و مصرف کنندگان گردیده است و با کاری و رضایت مشتریان 
تاثیر کارکرد مدیریت  بررسی به که پژوهش ذهیر و همکارانش

کیفیت جامع بر بهره وری پرداختند و نتیجه گرفتند که بین مدیریت 
جامع و بهره وری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد، این  کیفیت

د گرفتننتیچه که  خلخالی و همکارانش نتیجه همچنین با پژوهش
عنادار م شغلی رابطهبهره وری جامع و  بین استقرار مدیریت کیفیت

با نتایج . عالوه بر این، این نتیجه همسو می باشدنیز وجود دارد 
به بررسی آثار استقرار سیستم مدیریت کیفیت که  پژوهش بهرامی

بهره وری بر اساس استاندارد بین المللی ایزو پرداخت،  جامع بر ابعاد
ریت مدی ین نتیجه دست یافت که نه فقط رابطه مثبت بینو به ا

 الود وجود دارد کیفیت جامع وابعاد بهره وری در شرکت غدایی بین
بلکه استقرار مدیریت کیفیت جامعمنجر به کاهش ضایعات و 

در پژوهش خود که دوباره کاری ها داشته است و همچنین غالمزاده 
ه کیفیت جامع بر ابعاد بهر نتیجه رسید که استقرار مدیریت به این

عالوه بر موارد ذکر  .وری کارکنان تاثیرداشته است همسو می باشد
شده، در تحقیق طاهری، از میان مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر، 
نتجیه و تحلیل کیفیت بیشترین سهم را در بهره وری سازمان داراست 

 یشتریندر حالی که در مطالعه حاضر، مولفه گروه های کیفیت ب
 سهم را در پیش بینی بهره وری دارد.
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