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 Purpose: In any organization the productivity plays an important 

role in improving the performance of that organization. Therefore, 

the purpose of this research was presenting the model of 
productivity based on Islamic management based on the 

components of total quality management style. 

Materials and Methods: This study in terms of purpose was 
applied and in terms of implementation method was qualitative from 

type of correlation. The research population was employees of 

sports and youth departments in selected provinces in the northwest 
of the country in 2019 year with number of 587 people. The sample 

size based on the Krejcie and Morgan table was estimated to be 367 

people, which this number was selected by stratified random 

sampling method according to the size of the provinces. The 
research tools were the questionnaires of productivity based on 

Islamic management (Olsania et al., 2012) and total quality 

management style (Spinwell, 1994), whose validity was confirmed 
by the opinion of experts and the reliability of all of them was 

calculated using Cronbach's alpha method above 0.70. Data were 

analyzed by confirmatory factor analysis and structural equation 
modeling method in SPSS and PLS software. 

Findings: The findings showed that the model of productivity based 

on Islamic management based on the components of total quality 

management style had a good fit. Also, all ten components of total 
quality management style including teamwork, quality groups, 

training, evaluation and feedback, use of information, quality goals, 

customer orientation, suggestion system, continuous improvement 
and leadership commitment had a direct and significant effect on 

productivity based on Islamic management (P<0.001). 

Conclusion: According to the results of this study, to increase the 

productivity based on Islamic management it is possible to provide 

the basis for improving each of the components of the total quality 

management style. 
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 همکاران  و ظفری رویا 540

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بر اسالمی مدیریت بر مبتنی وریبهره مدل ارائه

 جامع کیفیت مدیریت سبک هایمولفه اساس
 

 ۱ظفری رویا
 هران،ت تحقیقات و علوم واحد بدنی، تربیت گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 ۲*زارعی علی

 آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه دانشیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی،

 
 ۳امیرتاش محمد علی

 اهدانشگ تهران، تحقیقات و علوم واحد بدنی، تربیت گروه استاد،
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد

 
 چکیده

 آن عملکرد بهبود در مهمی نقش وریبهره سازمانی هر در: هدف
 مبتنی وریبهره مدل ارائه پژوهش این هدف بنابراین،. دارد سازمان

 امعج کیفیت مدیریت سبک هایمولفه اساس بر اسالمی مدیریت بر
 .بود

 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این: هاروش و مواد
 ادارات کارکنان پژوهش جامعه. بود همبستگی نوع از کمی اجرا

 1398 سال در کشور غرب شمال منتخب هایاستان جوانان و ورزش
 و کرجسی جدول اساس بر نمونه حجم. بودند نفر 587 تعداد به

 فیتصاد گیرینمونه روش با تعداد این که برآورد نفر 367 مورگان
 پژوهش ابزارهای. شدند انتخاب هااستان حجم به توجه با ایطبقه

 و اولسانیا) اسالمی مدیریت بر مبتنی وریبهره هایپرسشنامه
( 1994 اسپینوال،) جامع کیفیت مدیریت سبک و( 2012 همکاران،

 روش اب آنها همه پایایی و تایید خبرگان نظر با آنها روایی که بودند
 تحلیل هایروش با هاداده. شد محاسبه 70/0 از باالتر کرونباخ آلفای
 رهایافزانرم در ساختاری معادالت یابیمدل و تأییدی عاملی

SPSS و PLS شدند تحلیل. 
 مدیریت بر مبتنی وریبهره مدل که داد نشان هایافته: هایافته

 برازش جامع کیفیت مدیریت سبک هایمولفه اساس بر اسالمی
 عجام کیفیت مدیریت سبک مولفه ده هر همچنین،. داشت مناسبی

 بازخورد، و ارزشیابی آموزش، کیفیت، هایگروه تیمی، کار شامل
 پیشنهادها، نظام مداری،مشتری کیفی، اهداف اطالعات، از استفاده
 المیاس مدیریت بر مبتنی وریبهره بر رهبری تعهد و مستمر بهبود

 .(>001/0P) داشتند معنادار و مستقیم اثر
 وریبهره افزایش برای مطالعه این نتایج به توجه با: گیرینتیجه
 زا یک هر بهبود برای را زمینه توانمی اسالمی مدیریت بر مبتنی
 .کرد فراهم جامع کیفیت مدیریت سبک هایمولفه

 
 کیفیت مدیریت سبک اسالمی، مدیریت وری،بهره: هاواژه کلید
 .جامع

 
 15/07/1400: افتیدر خیتار
 20/10/1400:  رشیپذ خیتار
 dr_alizarei@yahoo.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
های سایر ها و شکستها از موفقیتامروزه مدیران سازمان

های شوند و رمز موفقیت سازمانها سریعا مطلع میسازمان
یافته را بررسی و با بکارگیری آنها و عدم تکرار تجربه توسعه

آورند شکست سایر سازمان زمینه را برای موفقیت خود فراهم می
وری و استفاده صحیح از منابع مختلف از جمله منابع مساله بهره (.1)

شود و بکارگیری افراد ماهر و انسانی عاملی استراتژیک تلقی می
تواند های متعدد میهای مختلف در زمینهمهارتمتخصص و دارای 

افزایش  (.2به کیفیت بهتر و کمیت بیشتر در سازمان منجر شود )
وری بهترین ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد بهره

ثروت ملی است و از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح 
ری وگرفت که افزایش بهرهتوان نتیجه منابع اقتصادی جامعه می

 (.3شود )وری ملی میها موجب افزایش بهرهسازمان
وری در لغت به معنای قدرت تولید، بارور و مولدنمودن است بهره

و در اصطالح به معنای یک فرهنگ و نگرش عقالنی به کار و 
ها برای باشد که هدف آن هوشمندانه کردن فعالیتزندگی می
وری استفاده بهینه از بهره (.4زندگی بهتر است ) تعالی و دستیابی به

منابع برای دستیابی به اهداف کارآمد و اثربخش در چارچوب یک 
باشد که به نسبت ارزش ستانده به ارزش نظام ارزشی مطلوب می

وری وری شامل بهرهطور کلی پنج نوع بهرهبه (.5داده اشاره دارد )
وری عامل کل و چندعاملی، بهرهوری وری کل، بهرهجزئی، بهره

وری جزئی یعنی اینکه در نسبت وری جامع وجود دارد. بهرهبهره
ها و منابع فقط رابطه بین ستاده با یکی از وری از بین کلیه دادهبهره

وری کل یعنی منابع و عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد. بهره
مه منابع و عوامل وری رابطه بین ستاده با هاینکه در نسبت بهره

وری چندعاملی یعنی اینکه نسبت تولید مورد بررسی قرار گیرد. بهره
خروجی یا ستانده به بیش از یک عامل ورودی یا داده، اما نه همه 

وری عامل یعنی اینکه نسبت ارزش عوامل ورودی بررسی شود. بهره
های نیروی انسانی و سرمایه بررسی شود. افزوده به مجموع ورودی
دهنده ارزشی است که استفاده از کارکنان در واقع، این نسبت نشان

شده ای سازمان را به موارد اولیه و خریداریو امکانات سرمایه
وری جامع از دهد. بهرهها نشان میکشرشده از ارزش کل ستاده

وری کل در شاخص عوامل نامشهود حاصل ضرب شاخص بهره
ار پیچیده است که مفهوم معیار آید که این معیار یک معیمی بدست

وری کل را توسعه داده و آن را به عوامل کیفی نظیر کیفیت بهره
موقع بودن محصوالت و خدمات، سهم محصوالت، کیفیت فرآیند، به

 (.6کند )بازار، نگرش جامعه و غیره مرتبط می
امروزه مدیریت نقش مهمی در رشد و توسعه اهداف جامعه ایفا 

عنوان شود که مدیریت بهنگرشی به گذشته مشخص میکند و با می
یک ضرورت در زندگی پیشینیان مطرح بوده و اکنون نیز یکی از 

وری جایگاه ارزشمندی و بهره باشدترین ارکان هر سازمانی میمهم
 را نزد مدیران برای تحقق اهداف و دستیابی به اثربخشی بیشتر دارد
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گیری توان مدیریت در ندازهوری به امفهوم مدیریت بهره (.7)
عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت استفاده بهینه از سرمایه به

وری مبتنی بر مدیریت اسالمی یعنی استفاده موثر (. بهره8پردازد )می
ها با توجه به مدیریت ها برای دستیابی به ستادهو کارآمد از نهاده

ها همان خروجی لیه و ستادهها همان منابع اواسالمی که در آن نهاده
 (.9سازمان هستند )

وری مدیریت، سبک مدیریت کیفیت یکی از عوامل موثر بر بهره
شده در عنوان یک رویکرد مدیریتی ابداع( که به10جامع است )

جانشینی برای برخی مفاهیم مدیریتی مثل مدیریت بر  1950دهه 
افزوده و ارزشهای کیفیت، مبنای هدف، مدیریت مشارکتی، حلقه

مفهوم مدیریت کیفیت جامع شامل سه بخش  (.11ارزیابی است )
باشد. بخش اول جامع است که به درگیری و کمک همه افراد می

از جمله کارکنان و مشتریان مرتبط با یک سازمان اشاره دارد. بخش 
ناپذیر از فلسفه سازمان اشاره دوم کیفیت است که بخش جدایی

یریت است که به مسئولیت اجرایی و تعهد دارد. بخش سوم مد
مدیریت کیفیت جامع یک سیستم سبک  (.12مدیریت اشاره دارد )
ای از اصول و نحوه عملیات است که پایه و مدیریتی یا مجموعه

باشد و هدف آن جلب اساس بهبود تدریجی و پیوسته سازمان می
سبک  (.13رضایت مشتریان و ذینفعان گذشته، حال و آینده است )

باشد که هدف آن مدیریت کیفیت جامع فلسفه مدیریتی می
عنوان بکارگیری همه منابع سازمان از جمله منابع انسانی به

(. این سازه یک 14موثرترین عامل دستیابی به اهداف سازمان است )
ها و ابزارها ها، شیوهسیستم مدیریتی دائما در حال تحول شامل ارزش

مشتری داخلی و خارجی با مقدار کم منابع با هدف افزایش رضایت 
عنوان یک استراتژی سازمانی از طریق بکارگیری است که به

های کیفی، خدمات و تولیدات با کیفیت باال به مشتریان و روش
مدیریت کیفیت جامع اقدامی  (.15کند )ذینفعان ارائه می

ین هوشمندانه، آرام، مستمر و هنر مدیریت تمام مجموعه برای تأم
اهداف سازمان، رضایت مشتری، افزایش کارآیی و باالبردن توانایی 

بنابراین، مدیریت کیفیت جامع یکی  (.16باشد )رقابت در بازار می
های مدیریتی است که به خوبی پاسخگوی مسائل ترین فلسفهاز موفق

کیفیتی و نیازها و انتظارات مشتریان، ذینفعان، سازمان و جامعه 
مدیریت کیفیت جامع یک فرهنگ است که به ابزار  .(17باشد )می

شود. یعنی ابتدا باید ایده و تفکر مدیریت کیفیت جامع در تبدیل می
ذهن هر یک از کارکنان شکل بگیرد تا پس از مدتی مفاهیم ذهنی 

ر دهنده کیفیت دعنوان یک ابزار افزایشآن تبدیل به عمل شود و به
ت دیگر، مدیریت کیفیت جامع سازمان بکارگرفته شود. به عبار

روشی برای اداره یک سازمان است که اساس آن بر کیفیت و 
مشارکت تمام اعضای سازمان استوار است و هدف آن رسیدن به 
موفقیت بلندمدت از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین 

مدیریت کیفیت جامع سبک  (.18باشد )رضایتمندی کارکنان می
ها شامل رهبری مدیریت، ه این فعالیتشامل چندین فعالیت است ک

اثربخشی کیفیت، آموزش، روابط کارکنان، کیفیت اطالعات و 
کننده، طراحی خدمات دهی، مدیریت کیفیت تأمینگزارش

، مداریریزی استراتژیک، مشتریمحصول، مدیریت فرآیند، برنامه
باشد فناوری اطالعات و تجزیه و تحلیل و مدیریت مشتریان می

اندرکاران بازخورد این سازه فراگردی است که از همه دست (.19)
گیرد تا بر اساس آن مشخصات و سطح کیفی تولیدات اطالعاتی می

 (.20یا خدمات را ارتقاء ببخشد )
وری مدیریت و مدیریت هایی درباره رابطه بهرهبا اینکه پژوهش

 های مدیریتشده، اما پژوهشی ارتباط مولفهکیفیت جامع انجام
وری مدیریت را بررسی نکرده و کمتر پژوهشی کیفیت جامع با بهره
کارکنان ادارات ورزش و جوانان بررسی کرده روابط آنها را در 

 نشان داد( 1401بارانی و همکاران ) نتایج پژوهش برای مثال است.
وری های آن بر بهرهکه مدیریت کیفیت جامع و همه مولفه

السفری و  (.10های ورزشی اثر مستقیم و معنادار داشت )سازمان
ای هضمن پژوهشی به این نتیجه رسدید که تمرین( 2021میوقاربیل )

ها داشت مدیریت کیفیت نقش موثری در بهبود عملکرد سازمان
گزارش ( 1398اورنج و عمرانی )زاده موسیدر پژوهشی دیگر  (.21)

 وری منابعکه مدیریت کیفیت جامع نقش موثری بر بهره کردند
همچنین، نتایج  (.22انسانی در ستاد پلیس پیشگیری ناجا داشت )

( نشان داد که مدیریت کیفیت 2019پژوهش یاسین و همکاران )
(. 23ها اثر معنادار مستقیم داشت )وری رد بیمارستانجامع بر بهره

( ضمن پژوهشی به این 1397زاده خوراسگانی و همکاران )هاشم
ایع وری سبز در صننتیجه رسیدند که مدیریت کیفیت جامع به بهره

(. در پژوهشی دیگر 24گری تاثیر مستقیم و مثبت داشت )ریخته
( گزارش کرد که اجرای مدیریت کیفیت جامع 2015توپالویک )

وری و ارتقای سطح رضایت نقش موثری در بهبود عملکرد بهره
(. عالوه بر آن، نتایج پژوهش فراهانی و همکاران 25مشتریان داشت )

های آن شامل ( نشان داد که مدیریت کیفیت جامع و مولفه1393)
ریزی راهبردی، حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان، برنامه

مداری، شناسایی و آموزش کارکنان، توانمندسازی کارکنان مشتری
گیری و تجزیه و تحلیل کیفیت، بیمه کیفیت و و کار تیمی، اندازه

طه بدنی رابوری در ادارات تربیتپیامدهای بهبود کیفیت با بهره
( ضمن 1391احمدی و همکاران ) (.26مثبت و معنادار داشتند )

پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مدیریت کیفیت جامع نقش موثری 
(. در پژوهشی 27ای صنعتی داشت )هدر افزایش عملکرد شرکت

( گزارش کرد که مدیریت کیفیت جامع بر 2003دیگر کیناک )
 (.28ها اثر مستقیم و معنادار داشت )عملکرد شرکت

شده، اما با وری مدیریت انجامهایی درباره بهرهبا اینکه پژوهش
ری مبتنی وتوجه به زندگی در جامعه اسالمی، پژوهشی درباره بهره

تواند زوایای نشده و انجام این پژوهش میریت اسالمی انجامبر مدی
وری مبتنی بر مدیریت اسالمی را آشکار سازد. مختلفی از بهره

وری مدیریت بر هایی درباره مدل بهرههمچنین، با اینکه پژوهش
درباره ارائه  شده، اما پژوهشییت جامع انجاماساس مدیریت کیف

ک مدیریت کیفیت جامع در سبهای مدل آن بر اساس مولفه
نشده و انجام این پژوهش انجامادارات ورزش و جوانان کارکنان 

تواند به متخصصان و مسئوالن ادارات ورزش و جوانان کمک می
وری مبتین بر مدیریت اسالمی نماید. با شایانی در جهت بهبود بهره

وری هدف این پژوهش ارائه مدل بهرهشده، توجه به مطالب مطرح
ت های سبک مدیریت کیفیبتنی بر مدیریت اسالمی بر اساس مولفهم

 جامع بود.
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 و روش هااد وم

این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی از نوع 
همبستگی بود. جامعه پژوهش کارکنان ادارات ورزش و جوانان 

 587به تعداد  1398های منتخب شمال غرب کشور در سال استان
نفر  367 بر اساس جدول کرجسی و مورگان بودند. حجم نمونهنفر 

وجه ای با تگیری تصادفی طبقهبرآورد که این تعداد با روش نمونه
گیری ابتدا حجم در این روش نمونه ها انتخاب شدند.به حجم استان
های منتخب محاسبه و بعد از تعیین حجم نمونه به جامعه استان

 گیری انجام شد.ها نمونهتانهمان نسبت از هر یک از اس
های الزم با مسئوالن جهت انجام پژوهش حاضر پس از هماهنگی

های منتخب شمال غرب کشور و ادارات ورزش و جوانان استان
ها گیری شد. برای نمونهتعیین حجم جامعه و نمونه، اقدام به نمونه

رعایت مالحظات اخالقی و اهمیت و ضرورت پژوهش بیان و از 
صورت صادقانه به خواسته شد تا در پژوهش شرکت و به آنها

ابزارهای پژوهش حاضر پاسخ دهند. الزم به ذکر است که به آنها 
گفته شد که هیچ پاسخ صحیح یا غلطی وجود ندارد و بهترین پاسخ، 

در پژوهش حاضر  پاسخی است که گویای وضعیت واقعی آنها باشد.
 شوند.رح داده میاز سه ابزار استفاده شد که در زیر ش

شناختی بود که اولین ابزار پژوهش حاضر فرم اطالعات جمعیت
عاتی توسط محققان پژوهش حاضر طراحی شده بود و شامل اطال

 سنوات خدمت بود. درباره جنسیت، سن، تحصیالت و
بود که  وری سازمانیبهرهدومین ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه 

 گویه ساخته شد. 27با  2012ولسانیا و همکاران در سال توسط ا
یلی خای لیکرت از برای پاسخگویی به هر گویه از طیف پنج درجه

با  بزارااستفاده شد و نمره  خیلی زیاد با نمره پنجبا نمره یک تا  کم
الی  27شود. بنابراین، دامنه نمرات محاسبه می هایهمجموع نمره گو

انیا اولس باشد.می یشتروری ببهرهدهنده بود و نمره باالتر نشان 135
( روایی صوری پرسشنامه را با نظر متخصصان 2012و همکاران )

تأیید و پایایی آن را در چند پژوهش با روش آلفای کرونباخ باالتر 
( 1400در ایران، برزگری و همکاران ) .(9) گزارش کردند 70/0از 

را با نظرات خبرگان از جمله اساتید راهنما و  ابزار روایی صوری
 70/0مشاور تأیید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ باالتر از 

در پژوهش حاضر پایایی با روش آلفای  (.29محاسبه کردند )
 بدست آمد. 93/0کرونباخ برای کل ابزار 

سومین ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع بود 
کار مولفه شامل  10گویه و  40با  1994ل در سال اسط اسپینوکه تو

های کیفیت، آموزش، ارزشیابی و بازخورد، استفاده از تیمی، گروه
نظام پیشنهادها، بهبود مستمر مداری، اطالعات، اهداف کیفی، مشتری

گویه( ساخته شد. برای پاسخگویی به  4و تعهد رهبری )هر مولفه 
ای لیکرت از بسیار مخالفم با نمره رجههر گویه از طیف چهار د

یک تا بسیار موافقم با نمره چهار استفاده شد و نمره هر مولفه با 
شود. بنابراین، های سازنده آن مولفه محاسبه میمجموع نمره گویه

دهنده بیشتر بود و نمره باالتر نشان 16الی  4دامنه نمرات هر مولفه 
( روایی سازه ابزار 1994اسپینوال ) .باشدداشتن آن ویژگی یا مولفه می

 10را با روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و نتایج حاکی از وجود 
عامل یا مولفه بود و پایایی آنها را با روش آلفای کرونباخ باالتر از 

 (1391نژاد و همکاران ). در ایران، همتی(9) گزارش کردند 70/0
پایایی آن را با  و 86/0روایی محتوایی ابزار را با نظر متخصصان 

در پژوهش حاضر  .(30) محاسبه کردند 84/0روش آلفای کرونباخ 
، 78/0کار تیمی های پایایی با روش آلفای کرونباخ برای مولفه

، 99/0، ارزشیابی و بازخورد 85/0، آموزش 76/0های کیفیت گروه
، 93/0مداری ، مشتری79/0، اهداف کیفی 80/0استفاده از اطالعات 

 95/0و تعهد رهبری  88/0، بهبود مستمر 81/0نظام پیشنهادها 
 بدست آمد.

های تحلیل عاملی روشبا  پس از گردآوری با ابزارهای فوق هاداده
و  SPSSافزارهای یابی معادالت ساختاری در نرممدلتأییدی و 

PLS .تحلیل شدند 
 

 هایافته
کارکنان ادارات ورزش و جوانان نفر از  367در این پژوهش 

 1حضور داشتند. در جدول های منتخب شمال غرب کشور استان
سنوات خدمت  جنسیت، سن، تحصیالت وفراوانی و درصد فراوانی 

 کارکنان ادارات ورزش و جوانان گزارش شد.
 

 
 سنوات خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان و فراوانی و درصد فراوانی جنسیت، سن، تحصیالت. 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطح متغیر

 جنسیت
 80/18 69 مرد
 20/81 298 زن

 سن

 34/28 104 سال 30-21
 79/30 113 سال 40-31
 88/34 128 سال 50-41

 99/5 22 سال 50بیشتر از 

 تحصیالت
 89/22 84 دیپلم

 61/31 116 دیپلمفوق
 43/26 97 لیسانس
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 08/16 59 لیسانسفوق
 99/2 11 دکتری

 سنوات خدمت

 89/22 84 سال 5-1
 24/36 133 سال 10-6
 89/25 95 سال 15-11
 26/12 45 سال 20-16

 72/2 10 سال 20باالتر از 

بیشتر کارکنان ادارات ورزش و جوانان زن  ،1های جدول طبق یافته
 تحصیالت ،(88/34٪) سال 41-50 سن دارای و( ٪20/81)

. بودند( 24/36٪) سال 6-10 خدمت سنوات و( 61/31٪) دیپلمفوق
ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی، نتایج آزمون قبل از انجام تحلیل

KMO  و آزمون کرویت  50/0برای هر یک از متغیرها باالتر از
دهنده معنادار بود که نشان 001/0تر از بارتلت در سطح کوچک

نتایج تحلیل  2همبستگی کافی و کفایت نمونه بودند. در جدول 
وری مبتنی بر مدیریت اسالمی بر اساس عاملی تأییدی برای مدل بهره

مع در کارکنان ادارات ورزش های سبک مدیریت کیفیت جامولفه
 و جوانان گزارش شد.

 

 
های سبک مدیریت کیفیت جامع در کارکنان وری مبتنی بر مدیریت اسالمی بر اساس مولفه. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای مدل بهره2جدول 

 ادارات ورزش و جوانان
 پایایی ترکیبی پایایی کرونباخ AVE بار عاملی عامل یا مولفه

 85/0 78/0 59/0 78/0 تیمیکار 
 84/0 76/0 58/0 76/0 های کیفیتگروه

 90/0 85/0 70/0 83/0 آموزش
 99/0 99/0 97/0 99/0 ارزشیابی و بازخورد
 87/0 80/0 63/0 78/0 استفاده از اطالعات

 86/0 79/0 61/0 78/0 اهداف کیفی
 95/0 93/0 83/0 86/0 مداریمشتری

 87/0 81/0 64/0 81/0 نظام پیشنهادها
 92/0 88/0 75/0 86/0 بهبود مستمر
 96/0 95/0 88/0 94/0 تعهد رهبری

 94/0 93/0 55/0 76/0 وری مبتنی بر مدیریت اسالمیبهره

شده بار عاملی و میانگین واریانس استخراج، 2های جدول طبق یافته
 آنهاترکیبی همه کرونباخ و و پایایی  50/0باالتر از  متغیرهاهمه 

 نشان داد های برازش مدلنتایج بررسی شاخص .بود 70/0باالتر از 
2R  و  63/0با مقدارGOF  حاکی از برازش  79/0با مقدار

های وری مبتنی بر مدیریت اسالمی بر اساس مولفهبهرهمناسب مدل 
سبک مدیریت کیفیت جامع در کارکنان ادارات ورزش و جوانان 

مدل  ساختارییابی معادالت نتایج مدل 2و  1در شکل  بودند.
های سبک وری مبتنی بر مدیریت اسالمی بر اساس مولفهبهره

مدیریت کیفیت جامع در کارکنان ادارات ورزش و جوانان 
 3ترتیب بر اساس مقادیر ضریب مسیر و آماره تی و در جدول به

 نتایج اثرهای آن گزارش شد.
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های سبک مدیریت کیفیت جامع در کارکنان وری مبتنی بر مدیریت اسالمی بر اساس مولفهیابی معادالت ساختاری مدل بهرهمدل. نتایج 1شکل 

 ادارات ورزش و جوانان بر اساس ضریب مسیر

 

 
کیفیت جامع در کارکنان  های سبک مدیریتوری مبتنی بر مدیریت اسالمی بر اساس مولفهیابی معادالت ساختاری مدل بهره. نتایج مدل2شکل 

 ادارات ورزش و جوانان بر اساس آماره تی
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های سبک مدیریت کیفیت جامع در کارکنان ادارات ورزش و وری مبتنی بر مدیریت اسالمی بر اساس مولفه. نتایج اثرها در مدل بهره3جدول 
 جوانان

 نتیجه آزمون معناداری آماره تی ضریب مسیر اثرها
 تأیید >001/0 98/1 54/0 وریبر بهره کار تیمی

 تأیید >001/0 71/2 74/0 وریبر بهره های کیفیتگروه
 تأیید >001/0 80/7 52/0 وریبر بهره آموزش

 تأیید >001/0 94/8 73/0 وریبر بهره ارزشیابی و بازخورد
 تأیید >001/0 85/3 60/0 وریبر بهره استفاده از اطالعات

 تأیید >001/0 66/3 71/0 وریبر بهره اهداف کیفی
 تأیید >001/0 76/12 59/0 وریبر بهره مداریمشتری

 تأیید >001/0 99/1 59/0 وریبر بهره نظام پیشنهادها
 تأیید >001/0 51/12 32/0 وریبر بهره بهبود مستمر
 تأیید >001/0 99/4 10/0 وریبر بهره تعهد رهبری

هر ده مولفه سبک مدیریت  ،3و جدول  2و 1های شکل طبق یافته
های کیفیت، آموزش، ارزشیابی کیفیت جامع شامل کار تیمی، گروه

مداری، نظام و بازخورد، استفاده از اطالعات، اهداف کیفی، مشتری
وری مبتنی بر پیشنهادها، بهبود مستمر و تعهد رهبری بر بهره

 (.>001/0P) مدیریت اسالمی اثر مستقیم و معنادار داشتند
 
 گیریتیجه ن

وری در مدیریت، هدف این پژوهش ارائه با توجه به اهمیت بهره
 های سبکوری مبتنی بر مدیریت اسالمی بر اساس مولفهمدل بهره

 مدیریت کیفیت جامع بود.
ده مولفه سبک مدیریت های این پژوهش نشان داد که هر یافته

ابی ارزشیهای کیفیت، آموزش، کیفیت جامع شامل کار تیمی، گروه
مداری، نظام و بازخورد، استفاده از اطالعات، اهداف کیفی، مشتری

وری مبتنی بر پیشنهادها، بهبود مستمر و تعهد رهبری بر بهره
شی . با اینکه کمتر پژوهمدیریت اسالمی اثر مستقیم و معنادار داشتند

 وری را بررسیهای سبک مدیریت کیفیت جامع بر بهرهاثر مولفه
 هایهای پژوهشهای این پژوهش همسو با یافته، اما یافتهکرده است

زاده اورنج (، موسی21(، السفری و میوقاربیل )10بارانی و همکاران )
زاده خوراسگانی و (، هاشم23(، یاسین و همکاران )22و عمرانی )
(، احمدی 26(، فراهانی و همکاران )25(، توپالویک )24همکاران )

 ( بودند.28اک )( و کین27و همکاران )
ک های سبمولفهتوان گفت که های این پژوهش میدر تبیین یافته

وری مبتنی بر مدیریت مدیریت کیفیت جامع باعث افزایش بهره
گردد. مدیریت میاسالمی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان 

کیفیت جامع یعنی بهبود مستمر فرآیندها، تولیدها، خدمات و همه 
سازمانی در جهت تأمین نیازهای مشتری که این بهبود های فعالیت

. بنابراین، شودوری میشک باعث افزایش بهرهمستمر خدمات بی
ترین هدف خود یعنی دنبال دستیابی به اساسیها بهتمامی سازمان

شک مدیریت کیفیت وری هستند که بدونتعالی و افزایش بهره
باشد. اه برای این مهم میجامع و استفاده بهینه از آن موثرترین ر

وری از کارآیی عملیات و توانایی ایجاد کاالها و خدمات با بهره

استفاده از سرمایه و کار اشاره دارد، در حالی که سودآوری نتیجه 
. همچنین، بر اساس مدیریت دهدنهایی عملیات شرکت را نشان می

رای بکیفیت جامع تمام کارکنان سازمان باید با همکاری یکدیگر 
 منظور پاسخگوییتولید محصوالت باکیفیت و خدمات مطلوب به

وری تالش کنند. مدیریت های مشتریان و تحقق بهرهبه خواسته
ها و باورهای مختلف های آن عالوه بر ارزشکیفیت جامع و مولفه

از چند ابزار و تکنیک کیفی در بین همه کارکنان در یک سازمان 
صورت یک استراتژی توان بهرا میمشترک برخوردار است و آن 

تعریف کرد که هدف آن تولید و انتقال خدمات کارآمد و برتر از 
طریق دستیابی به همکاری بین اعضای سازمانی است. با توجه به 

توان انتظار داشت که اجرا و تحقق مدیریت کیفیت مطالب باال می
کارکنان  وریهای آن در سازمان، باعث افزایش بهرهجامع و مولفه

. تبیین دیگر اینکه رهبران وری آنان را ارتقاء دهدشود و میزان بهره
عنوان یک در یک سیستم مدیریت کیفیت جامع سازمان را به

نها وری آکنند، از توسعه کارکنان و افزایش بهرهسیستم مشاهده می
کنند. نمایند و از اطالعات به شیوه موثرتری استفاده میپشتیبانی می

ها با بکارگیری مدیریت کیفیت جامع به براین، رهبران سازمانبنا
های مختلف تمامی کارکنان خود آموزش الزم جهت بهبود مهارت

دهند و آموزش موثر در مدیریت جهت انجام مناسب وظایف را می
ه وری را بتواند موفقیت و بهرهها میو بهبود کیفیت برای سازمان

رسد که همه ، منطقی به نظر میدر نتیجه .همراه داشته باشد
ای هکار تیمی، گروههای سبک مدیریت کیفیت جامع شامل مولفه

کیفیت، آموزش، ارزشیابی و بازخورد، استفاده از اطالعات، اهداف 
مداری، نظام پیشنهادها، بهبود مستمر و تعهد رهبری کیفی، مشتری

اسالمی  مدیریتوری مبتنی بر بتوانند اثر مستقیم و معناداری بر بهره
 در کارکنان ادارات ورزش و جوانان داشته باشند.

توان هایی مواجه بود که از جمله میپژوهش حاضر با محدودیت
کارکنان ادارات ورزش و جوانان به محدودشدن جامعه پژوهش به 

منتخب شمال غرب کشور، مقطعی بودن پژوهش، عدم  هایاستان
شناختی از جمله جمعیتتفکیک اطالعات ها بهبررسی یافته

 جنسیت و تحصیالت و استفاده از ابزارهای خودگزارشی اشاره کرد.
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وری بر اساس های بیشتر درباره مدل بهرهبنابراین، انجام پژوهش
های مدیریت کیفیت جامع در کارکنان ادارات ورزش و مولفه

ها پیشنهاد ها و حتی کارکنان سایر سازمانجوانان سایر استان
های طولی، بررسی د. پیشنهادهای پژوهشی دیگر انجام پژوهششومی

تفکیک جنسیت و تحصیالت و حتی استفاده از مدل مذکور به
 باشد.ابزارهای غیرخودگزارشی مانند مصاحبه و مشاهده می

شود که برای های پژوهش حاضر پیشنهاد میبا توجه به یافته
بهبود و ارتقای  کارکنان ادارات ورزش و جوانان دوره ضمن خدمت

وری در سازمان برگزار مدیریت کیفیت جامع جهت افزایش بهره
ها برای سازمان خود اهدافی روشن شود. مدیران و رهبران سازمان

ی ریزو برنامه انگیز با مشارکت کارکنان انتخاب نمایندو چالش
یران و مد پیشنهاد کاربردی دیگر اینکه استراتژیک داشته باشند.

ا و هبرای کارکنان سازمان بروشورها، تراکت ریزان سازمانیبرنامه
ا ارائه و ب پوسترهایی با موضوع مدیریت کیفیت جامع طراحی نمایند

 .وری فراهم آورندآنها به کارکنان زمینه را برای بهبود بهره
 

 تشکر و قدردانی
های منتخب و جوانان استانوسیله از مسئوالن ادارات ورزش بدین

به دلیل همکاری با پژوهشگران و از کارکنان  شمال غرب کشور
آنها به دلیل شرکت در پژوهش و تکمیل ابزارها تقدیر و تشکر 

 شود.می
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