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 چکیده
ست از: مدیریت و کنترل فعالیت مبتنی بر رهبری ا ( عبارتTQM) 2مدیریت کیفیت جامع

و واحدها. این اقدامات کنترلی و مدیریتی  کارکنانبه تمامی ها  مدیریت ارشد و گسترش آن
ئه به ارا برایتضمین کیفیتی متمرکز است که از طریق کیفیت ایجاد شده و در خدمات  هب

و  TQM ارتباطهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی  کسب شده است. کنندگان مراجعه
شامل ها  کشور است. این فدراسیون اثربخشی در پنج فدراسیون ورزشی انفرادی

 پژوهش روش این .است تکواندو، کاراته، کشتی، دو و میدانی و بدمینتون های یونفدراس
ران را رؤسا، نایب رئیسان و دبی پژوهشآماری  ۀجامع .توصیفی از نوع پیمایشی است

 )پنج فدراسیون( نفر 25 ها آن از میانکه  دادند می کشور تشکیل انفرادی های یونفدراس
 ۀو پرسشنام TQM ۀپرسشنام پژوهشآماری انتخاب شدند. ابزار این  ۀنمون عنوان به

پرسشنامه و ب پایایی ضری .دشتأیید  تادانبود که اعتبار محتوایی آن توسط اساثربخشی 
آمد. برای تجزیه و  دست به %39و  %73 به ترتیب با استفاده از آلفای کرونباخ آن اثربخشی

ی تحلیل ها  استنباطی از جمله آزمون یها روشتوصیفی و  یها روشاز ها  تحلیل آماری یافته
 نشاننتایج  .استفاده شد و ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون تعقیبی )توکی( ،واریانس

تکواندو، کاراته، کشتی، دو و میدانی و  های یونفدراسدر  TQM یریتمداعمال  ینب دهد می
تکواندو،  های یونفدراسدر  یاثربخش ینب .(> 209/2Pوجود دارد ) دار یمعنبدمینتون تفاوت 

اعمال  ینب (.< p 221/2وجود ندارد ) دار یمعنکاراته، کشتی، دو و میدانی و بدمینتون تفاوت 
 ۀتکواندو، کاراته، کشتی، دو و میدانی و بدمینتون رابط های یونفدراسدر  یبخشو اثر  TQM یریتدم

 (.< p 25/2وجود ندارد.) دار یمعن
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 قدمهم
جهان  .است وجود آوردههبدر قرن حاضر را تحوالت وسیعی ی نوین، درآو عنوان رهمدیریت به

و راهبری نیروی انسانی ها  هدایت سازمان برایجدید این رشته  های یافته ۀروز به روز شاهد ارائ

متعدد در  تحقیقات. نتایج استه رشد سازمان مسیراهداف و  در ایجاد وحدت ،نهایت در و

مدیریت و رهبری  یۀساتوفیق و اثربخشی سازمانی در  دهندۀنشانمتنوع سازمانی  یها حوزه

اً نیروهای شایسته، افرادی هستند که با در و طبع استموفق و مؤثر نیروهای کارآمد و شایسته 

د. ناو دارای تخصص عبور کردهاز فیلتر مدیریت صورت شایسته ینی بهنظر گرفتن معیارهای ع

 ۀرسی و مطالعو الزم است مدیران ورزشی با بر یستمدیریت ورزشی نیز از این قاعده مستثنی ن

خدماتی جهان، بیشترین توجه خود را به امور و -آموزشی های یستمسو ها  تطبیقی سازمان

-هو با ب مهم استورزشی  یها سازمانمعطوف کنند که به وضوح برای موفقیت  ییها ارزش

نوعی انطباق و آن تخصصی  ۀانسانی و ارزشی کار به موازات توجه به جنب ۀکارگیری جنب

سازمان با مشکل روبرو نشوند و از دید کارکنان  برای یجاد کنند تا در کسب موفقیتسازگاری ا

 (.   1)دور دستور و رهبری شناخته شوند فردی عامل به عمل و قابل پیروی و دارای شایستگی ص

جهانی  ۀعرصکیفیت را برای حضور شایسته در  بایدکه برای بقای خود  اند یافتهدرها  اغلب سازمان

  TQMۀند در مقولابا آن دست به گریبانها  سازمان ۀدهند. کلید حل این مشکل که هم ارتقاء

ابزار برای حفظ بقاء کیفیت  ینتر مهمسالح رقابت و  ینتر مهمخالصه شده است. در دنیایی که 

 (.2حقیقت راه و روش مدیریت آینده است )ر یا مدیریت کیفیت جامع د TQM ،خدمات است

TQM به سخن  ؛پذیری و رقابت سازمان استیتی برای بهبود اثربخشی، انعطافمدیر ایشیوه

 شود. می سبب بهبود مستمر و اثربخشی در سازمان TQMدیگر رعایت اصول 

تربیت  یها دانشکدهت علمی ئآمادگی اعضای هی ۀمطالع»عنوان  اپژوهشی ب (1831) سیاوشی

در دریافت انجام داد و (« TQMفراگیر )کیفیت مدیریت پذیرش بدنی و علوم ورزشی در 

مختلف  یها مؤلفه بندی علمیرتبه ،ها دانشکده مدرک تحصیلی، ،سازمانی متغیرهایی چون پست

TQM  باTQM تدریس با  ۀبین جنسیت و سابق و داری وجود داردتفاوت معنیTQM  تفاوت

لوم ورزشی تربیت بدنی و ع یها دانشکدهعلمی  هیئتاعضای  بیشترداری مشاهده نشد. معنی

آموزش بیشترین  ۀمؤلفدر پذیرش  طور دقیقبه و داشتند TQMی برای پذیرش خوبآمادگی 

 04همچنین بیش از  .ارزشیابی و بازخورد کمترین آمادگی را داشتند مؤلفهآمادگی و در پذیرش 

 دانستندمیتربیت بدنی  یها دانشکدهدانشجویان را مشتریان اصلی  علمی، هیئتدرصد اعضای 

 های یونفدراسدر  TQMمیزان پذیرش اصول  ۀمقایس»عنوان  اب یپژوهش (1831) باقری (.8)

برداری و اعضای فدراسیون وزنه نشان دادها  نتایج آزمون انجام داد.« برداری و کشتی کشوروزنه
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آن در سطح آمادگی  یها مؤلفهو  TQMبرای پذیرش  61/2و  38/2کشتی به ترتیب با میانگین 

برداری برای پذیرش اصول زنهاعضای فدراسیون و چنین مشخص شدهم ر دارند.متوسط قرا

دارند و فدراسیون کشتی نیز عالوه بر این  خوبیآمادگی  ارزیابی و بازخورد و استفاده از اطالعات

مشخص شد که بین  گونه ینا ،در نهایت دارد. زیادیمداری نیز آمادگی اصول در اصل مشتری

تفاوت  TQMاصل از اصول  ششبرداری و کشتی کشور در مورد پذیرش وزنه های یونفدراس

تورانی و  .(0داری وجود دارد و فدراسیون کشتی از این نظر  در وضعیت بهتری قرار دارد )معنی

عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در »پژوهشی تحت عنوان  در (1831همکاران )

بین میانگین کل د: یافتندست نتایج  به این «م پزشکی ایرانآموزشی دانشگاه علو های یمارستانب

 دارمعنیمورد مطالعه تفاوت  های یمارستانبعوامل مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در 

مورد  ۀبا گذشت پنج سال از اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در جامع. (>P 441/4) وجود دارد

و  انفرادیمنابع انسانی، کار  ۀ، مشارکت کارکنان، توسعگ سازمانیتوجه مدیران به فرهن ،مطالعه

 های یمارستانبو مقبولیت اجتماعی ها  تواند به بهبود خدمات، اثربخشی فعالیت می تعهد رهبری

مستقیم و  ۀرابط»تحت عنوان  خود پژوهش در (1833) گلپرور و همکاران (.8) کشور منتهی شود

به « شده با تعهد سازمانیادراک ای یهرو( و عدالت TQM) مستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیرغیر

 ۀبا تعهد عاطفی رابط ای یهرونتایج دست یافتند: بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت این 

ابعاد مدیرت کیفیت فراگیر، دیدگاه مدیریت و  میاناز  وجود دارد. (>P 41/4دار )مثبت و معنی

مثبت و  ۀشده با تعهد تداومی رابطادراک های یهروکنار عدالت رهبری و استفاده از اطالعات در 

استمرار  ۀمقایس»پژوهشی تحت عنوان ( 1836بخش و همکاران )فرح  .(1) معنی دار وجود دارد

اثربخشی مدیریت در  ۀمدیریت کیفیت جامع و اجرای همزمان مدیریت کیفیت جامع و برنام

متعدد و  یها راهکارکنان در برابر  دریافتند ادند وانجام د «سالمت یها سازمانبهبود مدیریت 

یریت از ضعف تعهد مد یکردهاروو از طرف دیگر تغییرات سریع  دهند یممتنوع مقاومت نشان 

برای استقرار فرهنگ کیفیت در  .کند یماستراتژیک حکایت  ۀارشد سازمان و نداشتن برنام

 .رود یمه و اساس تغییر به شمار کیفیت و تغییر مدل ذهنی پای ۀپذیرش فلسف ،سازمان

سمیعی  (.1) مختلف است یکردهایروکارگیری رویکردی خالق و یکسان در سازمان بهتر از  به

تبیین اثرات مدیریت کیفیت جامع بر »عنوان  اب خود پژوهش در (1836) نیستانی و همکاران

فتند: اجرای اصول نتایج دست یا این به« تحقیق و توسعه های یطمحعملکردهای سازمان در 

TQM ثر باشدؤویژه امکانات کیفیت در سازمان مبه ،از امکانات یا دامنهدر خلق اثربخش  تواند یم. 

که  استدار بر هر دو موضوع کیفیت و نوآوری تولید دارای اثر معنی TQM های یتفعالهمچنین 

 یها شرکتعه در تحقیق و توس های یتفعالاز  یا عمدهتمرکز بخش  ۀدهنداین موضوع نشان
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 1سامز(. 3) تولیدی بر ایجاد محصوالت جدید و تقویت فرآیند بهبود کیفیت محصوالت است

داری وجود معنی ۀو عملکرد سازمانی رابط  TQMمنظور بررسی این فرضیه که بین به( 2448)

ا استفاده باطالعات الزم  .انجام داد« و عملکرد سازمانی TQMبین  ۀرابط»عنوان  اپژوهشی بدارد، 

با استفاده از تحلیل رگرسیون به این نتیجه دست یافت که بین  د وشآوری جمعاز پرسشنامه 

و عملکرد   TQM، تعهد مدیریت، نیروی کار و در نهایت بین انفرادیر مداری، آموزش، کامشتری

 ار پژوهشی بد (2441) 8و تاکایر 2بهاتی (.6، مثبت و مستقیم وجود دارد )دارمعنی ۀسازمانی رابط

انجام دادند و به این  «موردی دانشگاه پنجاب ۀفیت: مطالعبرای ارزیابی کی ییها داده»عنوان 

عنوان استاندارد کیفیت را به  TQMعلمی  هیئتدرصد اعضای  81حدود  -1 نتیجه رسیدند که:

اعضای درصد  12 -2 ؛شناختند می مدل عنوانرا به TQM ها آندرصد  1کنند و تنها  می درک

یاد ها  شبیه دیپلم کیفیت، سمینارها یا کارگاه یا حرفهصورت منابع را به TQMعلمی  هیئت

تشویقی از طرف مدیریت عالی علمی اعتقاد دارند  هیئتدرصد اعضای  13 یباًتقر -8 ؛اند گرفته

مدیریت  -0 ؛دبرای بهبود و بهتر کردن کیفیت وجود ندار TQM های یکتکنکار بردن برای به

 هیئترا عملی کند و اعضای  TQMبرنامه آموزشی  یا مالحظهطور قابل دانشگاه پنجاب باید به

 اپژوهشی ب (2443) 4همایون نائم و همکاران .(14د )تشویق کن  TQMعلمی را به پیاده کردن 

-انجام دادند. به «راهبرد پیشنهادی برای بخش بانکداری پاکستان-مدیریت کیفیت جامع»عنوان 

تجاری پاکستان تماس گرفته شد.  یها بانک ۀهمبررسی این پژوهش با شعب اصلی  منظور

قرار مقدماتی اجرای کیفیت  ۀپاکستان در مرحل یها بانک اغلباطالعات بر این گواه است که 

همچنین  .کنند می طور کامل اجرارا به TQMکنند  می ادعاها  در حالی که یک پنجم آن دارند،

 (.11) اندقدم شده و در حال تالشمدیریت کیفیت پیش برایپاکستان  یها نکباد دا نتایج نشان

به تعالی در کیفیت و  یابی دستنخستین گام در مسیر »عنوان  ا( پژوهشی ب2443) 8قلیچ اتمانب

و  یفیتکبه  یابی دست یدکلامور سازمان  یتمامبهبود مستمر  دریافتانجام داد و « وریبهره

 ینمؤثرتر. کارکنان یتماممگر با جلب مشارکت  شود ینم یسرمامر  یناو  استبرتر  یور بهره

افراد مرتبط با سازمان نظام  یرساجلب مشارکت کارکنان و  یبراشده شناخته یستمس

 های یستمسبه  یابی دست یرمسگام در  ینتر مهمو  یناولآن،  یحصح یاجراکه با  ستیشنهادهاپ
                                                                                                                                            
1. Sams 

2. Bhatti 

3. Tauqir 

4. Hummayoun Naeem et al. 

5. Bathman Ghelich. 
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 یداپ ییمعنا یمتعال یور بهرهو  یفیتکو بدون آن،  اهد شدخوبرداشته  یور بهرهو  یفیتکبرتر 

سازی مدل نظری برای پیاده»عنوان  ا( پژوهشی ب2446) 1اسوالد فرانک (. 12نخواهد کرد )

انجام داد. در این پژوهش مدلی که شامل هشت فعالیت « مدیریت کیفیت در محیط خودکار

 268آوری شده از . تحلیل اطالعات جمعدشبررسی  ت کیفی و پنج عملکرد ارزیابی استمدیری

عنوان از زمانی که این مدل به داد سراسر ایاالت متحده نشان یها سازماندر دهنده پاسخ

یافته برای درک روند مدیریت کیفی به خدمات گرفته شده است، برای فعاالن و سازمان یارچوبچ

عنوان  ا( در پژوهشی ب2446) 0یچ وینرتر(. اول18کیفیت مفید بوده است ) ۀمتخصصان عرص

یک مدل واسطه و میانجی  ۀمختلف: ارائ های یطمحو ها  در فرهنگ TQMاجرا و پیاده کردن »

 TQM یها ارزش دریافت« و راندمان یا عملکرد سازمانی TQM یها ارزشجانبه مبتنی بر همه

 ند.کن می ی را فراهمکامالً مقدمات ایجاد ارتباط بین فرهنگ ملی و راندمان یا عملکرد سازمان

و فرهنگ ملی  TQMگذاری اجرای و نیز تأثیر TQMاجرای  ۀنحوهمچنین تأثیر فرهنگ ملی بر 

 اپژوهشی بدر ( 2446) 9(. دریفوس و همکاران10است ) شدهبر راندمان و عملکرد سازمانی تأیید 

زی چار چوب ساسطح کیفیت و پیاده یشرکت، مدت زمان ارتقا ۀروابط احتمالی انداز»عنوان 

شرکت، مدت زمان  ۀانداز نتیجه گرفتند« سطح کیفیت، تمرکز بر اثرات کل یصنعت در ارتقا

از محیط و فرهنگ را بر برآیندها  حاصلگذاری کلیت آثار و نوع صنعت تأثیر TQMاجرای اصول 

ی کنند. از طرف دیگر این سه متغیر احتمالی سبب تعدیل در اثرگذار می و نتایج نهایی تعدیل

از طراحی سیستم کیفیت در تمامی ابعاد آن یعنی مدیریت طراحی، آموزش و تفویض آن  حاصل

شرکت و  ۀانداز ،شوند. نوع صنعت می به دیگری، کاربرد اطالعات کیفیتی، مدیریت کیفیت فرآیند

 یها گروهو برآیندها در  یرهامتغدر تغییر را ترتیب بیشترین نقش به TQM اجرای مدت زمان

استفاده از »( پژوهشی تحت عنوان 2414) 4تانگ ژانگ جان و همکاران (.18) داشتند مختلف

انجام « رفتاری برای بررسی تعیین سطح مشارکت کارکنان در مدیریت کیفیت جامع های یتئور

به رفتار کارکنان  کنندهعامل کمک ها یتفعالمشارکت در  دادنشان  ی پژوهشها یافتهدادند. 

، یا حرفهو سپس با اخالق  گذارد یمبتدا با نگرش به مشارکت تأثیر است. این اهداف ا

خوداثربخشی و درک  .خوداثربخشی، هنجار ذهنی، درک توانمندسازی و مواردی از این دست

                                                                                                                                            
1. Oswald. W.ks. 

2. Wehnert.Ulrich 

3. Driufus. Poul et al    

4. Zhongjun Tang et al 
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(. چانگ و 11توانمند سازی دو مورد مهم در نظر گرفته شده در رفتار مشارکت کارکنان است )

بر رضایت کارکنان و  TQMکارگیری اصول تأثیر به»عنوان  ا( پژوهشی ب2414) 1همکاران

پاداش کارمند، کار تیمی و رهبری  و اختیار  دادانجام دادند. نتایج نشان « وفاداری در دولت

از طریق  تواند یممثبت و معنی دار با رضایت کارمند دارد و وفاداری کارکنان  ۀمدیریت رابط

شناسایی »عنوان  ا( پژوهشی ب2411)  2و همکاران سیندوانی (.11رضایت کارکنان افزایش یابد )

را در  ویژگی 02ام دادند. این تحقیق انج« کیفیت جامع در یک مدیریت آموزشیویژگی مدیریت 

نتایج این مطالعه به داشتن تحقیقات یکنواخت  ده است.کرمؤسسات آموزشی بررسی و ارائه 

انجام  2441 -1668از  یا دورهعات . این مطالکند یمدر مؤسسات آموزشی کمک  TQM ۀدربار

و صعودی داشته  رشدی مداوم TQMاین تحقیق تکامل  ۀاست. با در نظر گرفتن محدود شده

مدیریت کیفیت جامع برای »( پژوهشی تحت عنوان 2411) 8تادس فاسیل و همکاران .(13) است

جام دادند. نتایج ان« تولیدات جدید در کشورهای در حال توسعه ۀپایدار از طریق توسع ۀتوسع

محصوالت،  ۀبهبود تدریجی تکنولوژی تولید، توسعتوافق  ربمدیریت کیفیت جامع  دادنشان 

مدیریت کیفیت جامع همچنین  فرآیند تولید و دانش و معلومات کارمند متمرکز شده است.

  .(16) برد یمتوسعه و زمان را از بین  های ینههزمحدودیت مالی مربوط به کاهش 

ورزش قهرمانی در سطح جهان، منطقه و کشور در حال پیشرفت است و متولیان اصلی  های یتفعال

بنابراین چنانچه مدیریت  ؛ورزشی هستند های یونفدراسمدیریت و راهبردی ورزش قهرمانی در کشور 

بر اساس اصول رایج در سطح کشورهای پیشرفته قرار داشته باشد، رسیدن ها  و رهبری این فدراسیون

داف کلی، کیفی و کمی نظام ورزشی کشور دور از دسترس نیست و امکان توسعه و پیشرفت در به اه

و  TQMبا هدف بررسی ارتباط  حاضر پژوهش؛ از این رو، امر ورزش قهرمانی فراهم خواهد شد

 است.و و میدانی و بدمینتون انجام شده تکواندو، کاراته، کشتی، د های یونفدراساثربخشی در 

  پژوهش روش
را رؤسا، نایب رئیسان و دبیران  آنآماری  ۀجامعو  توصیفی و از نوع پیمایشی است پژوهشروش 

عنوان نمونه آماری انتخاب نفر به 18د که از این میان هند می کشور تشکیل انفرادی های یونفدراس

 د.شآوری شده، تکمیل و جمعتوزیع یها پرسشنامهشدند. تمامی 

                                                                                                                                            
1. C.C. Chang et al 

2. Rajiv Sindwani et al 

3. Fasil Taddese et al 
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بودند  و دیگری مربوط به اثربخشی TQMکه یکی مربوط به اصول  بود رسشنامهابزار اندازه گیری دو پ

ضریب پایایی  با استفاده از آلفای کرونباخ .دشتأیید  تادانتوسط اسها  پرسشنامهاعتبار محتوای  و

 دست آمد.% به63اثربخشی  ۀ% و ضریب پرسشنامTQM 16 ۀپرسشنام

بسیار  ۀگزین چهارال ؤال بود که هر سؤس 01و شامل شد اصل طراحی  دهبر مبنای  TQM ۀپرسشنام

ال داشت که ؤس 21اثربخشی  ۀقسمت دوم در پرسشنام داشت.بسیار مخالفم  و موافقم، موافقم، مخالفم

  خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم بود. ۀگزین پنجال شامل ؤهر س

در بخش توصیفی با استفاده  .اطی استفاده شدصیفی و آمار استنباز آمار تو ها دادهبرای تجزیه و تحلیل 

 های یژگیوجمعیت شناختی نمونه و همچنین  های یژگیومرکزی و پراکندگی،  یها شاخصاز 

 یها آزمونبا استفاده از ها  آزمون فرضیه، و در بخش استنباطی شدتوصیفی متغیرهای پژوهش بررسی 

به همراه آزمون تعقیبی )توکی(  ها  در گروهها  میانگین ۀبرای مقایس آماری تجزیه و تحلیل واریانس

و اثربخشی  TQMتعیین ارتباط  منظوربهو ضریب همبستگی اسپیرمن ی اختالف دارمعنیتعیین  برای

 .انجام شد

 نتایج 
 نشان داد: ها  توصیفی مربوط به آزمودنی های یافته

%( را زنان تشکیل 8/18) نفر 2%( مرد و 1/31نفر ) 18تحت بررسی  ۀنفر نمون 18از مجموع 

 دادند.می

%( در گروه سنی 1/21نفر ) 0سال،  08 -04%( در گروه سنی 8/18نفر ) 2آماری،  ۀاز کل نمون

 -81%( در گروه سنی 1/21نفر ) 0سال،  88 -81%( در گروه سنی 24نفر ) 8سال،  84 -01

 سال بودند. 14 -11%( در گروه سنی 8/18نفر ) 2سال و  14

، لیسانس کمتر از%( دارای تحصیالت 1/21نفر ) 0تحت بررسی  ۀان تحصیالت نموندر مورد میز

 2%( دارای تحصیالت فوق لیسانس و 8/18نفر ) 2%( دارای تحصیالت لیسانس، 1/01نفر ) 1

 %( دارای تحصیالت دکتری بودند.8/18نفر )

%( 8/88نفر ) 3ی و تربیت بدن ۀرشت ر%( د1/01نفر ) 1تحصیلی نمونه تحت بررسی  ۀدر مورد رشت

 های غیرتربیت بدنی تحصیل کرده بودند.در رشته

%( دارای وضعیت استخدامی 8/88نفر ) 8 تحت بررسی ۀدر مورد وضعیت استخدامی نمون

 . بودند%( دارای وضعیت استخدامی قراردادی  1/11نفر ) 14رسمی و 
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 8 ،%( رئیس8/88نفر ) 8عداد نشان داد از این تۀ آماری ج آمار توصیفی در مورد سمت نموننتای

سهم هر فدراسیون در ؛ یعنی بودند%( دبیر فدراسیون 8/88نفر ) 8%( نایب رئیس و 8/88نفر )

 داشتن رئیس، نایب رئیس و دبیر مساوی بود.

 منتخب: های یونفدراسدر  TQMاعمال مدیریت  ۀمقایس
 

 منتخب های یونفدراسر د TQMآزمون تحلیل واریانس نمرات اعمال مدیریت  یجنتا .2 جدول

 شاخص آماری

 منبع تغییرات

 مجموع 

 مجذورات

  ۀدرج

 یآزاد

  یانگینم

 مجذورات
 F یبضر

 سطح 

 (p)یدارمعنی

 44428 24362 1814481 6 101848 واریانس بین گروهی

   8048 24 1431 واریانس درون گروهی

 

 TQMمقیاس اعمال مدیریت منتخب در  های فدراسیون میانگین ، بین1 مطابق با نتایج جدول

دار وجود دارد تفاوت معنی 48/4( با احتمال خطای =p-valu 428/4داری ) با سطح معنی

(48/4 p<.)  
 

 )توکی( نمرات اعمال  های یانگینمدو به دو  ۀآزمون مقایس یجنتا .0 جدول

 ها یونفدراسدر  TQMمدیریت 

 تعداد فدراسیون
Subset for alpha = .05 

1 2 

  121 8 مینتونبد

 184 184 8 تکواندو

 184488 184488 8 کاراته

 182411 182411 8 کشتی

 180  8 میدانیو دو 

 44013 44186  داریسطح معنی

 

رین میانگین یشتبها  آزمون توکی نشان داد فدراسیون دو و میدانی در مقایسه با دیگر فدراسیون

 .ردداترین میانگین را کمو فدراسیون بدمینتون 

 منتخب: های یونفدراسمقایسه نمرات اثربخشی در 
 نتخبم های یونفدراسآزمون تحلیل واریانس نمرات اثربخشی در  یجنتا .9 جدول

 شاخص آماری

 منبع تغییرات

 مجموع 

 مجذورات

  ۀدرج

 یآزاد

  یانگینم

 مجذورات
 F یبضر

 سطح 

 (p)یدارمعنی

 141/4 682/1 686/848 6 188/2188 واریانس بین گروهی

   811/181 24 888/8101 واریانس درون گروهی
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مختلف در مقیاس اثربخشی با سطح  های یونفدراس های یانگینمبین ، 8بر مبنای نتایج جدول 

(. با <p 48/4تفاوت معنی دار وجود ندارد ) 48/4( با احتمال خطای =p-valu 141/4) داریمعنی

مشخص شد نمرات فدراسیون  ،ر نمرات اثربخشیآمده ددستبه های یانگینم ۀتوجه به مقایس

 نمرات را به خود اختصاص دادند.  (30)ترین کمو فدراسیون کاراته  ( 141)  یشترینب بدمینتون

 منتخب: های یونفدراسو اثربخشی در  TQMارتباط بین اعمال مدیریت 
 

اثربخشی در و  TQMآزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای اعمال مدیریت  یجنتا .4جدول 

 نتخبم های یونفدراس

 شاخص آماری

 فدراسیون
 همبستگی اسپیرمن ضریب تعداد

 سطح 

 داریمعنی

 11/4 84/4 8 یدانیدو و م

 11/4 84/4 8 کاراته

 11/4 -84/4 8 بدمینتون

 11/4 -84/4 8 تکواندو

 11/4 84/4 8 کشتی

 

با منتخب  های یونفدراسی در و اثربخش TQM، بین اعمال مدیریت 0با توجه به نتایج جدول 

 داری وجود نداشت.معنی ۀرابط48/4احتمال خطای 

 گیری نتیجهبحث و 
TQM سازمان است. مدیریت  در پذیری و رقابتریتی برای بهبود اثربخشی، انعطافمدی ایشیوه

ارکان و منابع سازمان برای نیل به کیفیت و برآورده  ۀکیفیت جامع شامل سازماندهی کلی

کلی است که  یمفهوم TQMو به سخن دیگر  استنیازهای مشتریان و منافع  کارکنان  کردن

 (.24) شود یمسبب بهبود مستمر در سازمان 

TQM  یا مدیریت کیفیت فراگیر اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمر که تأثیری نیروزا در

توانایی  افزایشیی و آکاربهبود تأمین اهداف سازمانی دارد و در نهایت به رضایت مشتری، 

آل رسیدن به انسان ایده TQM. فلسفه و هدف سیستم شود یمسازمان در نیل به اهداف ختم 

خود رهبر و  یها انساناست. در چنین سازمانی احترام و اعتماد متقابل، نهادی و فراگیر است و 

ت تمامی افراد و مشارک توان یم. مدیریت کیفیت فراگیر را اندنمجریان سازما پرورش یافته

 (.21اجزای سازمان از طریق کار گروهی در پیشرفت و اصالح مستمر دانست )
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تحت بررسی، بین  های یونفدراسدهد از میان  می نشان 2و  1 هایجدول های یافته

فدراسیون دو و میدانی   وجود دارد.میدانی تفاوت معنی داری و بدمینتون و دو  های یونفدراس

 دست آوردند. به نظرمیانگین را به (121ون کمترین )و فدراسیون بدمینت (108) باالترین

مدرک تحصیلی باالتر عوامل  چون امتیازاتی داشتندلیل رسد فدراسیون دو و میدانی به می

 های یونفدراس میانمیانگین را در  یشتریناجرایی فدراسیون و وضعیت استخدامی رسمی ب

ن فدراسیون با داشتن این طور تشبیه کرد که مسئوال توان می دست آورده است.منتخب به

دارند  در بین کارکنان و نفوذها  ریزی، اجرای برنامهامهدر برن خوبیتوانایی ، سطح باالتحصیالت 

-آن وضعیت استخدامی کهدلیل آنبههمچنین افزایش دهند. توانند بهره وری فدراسیون را  میو 

کنند.  می دیریت خود ندارند و با آرامش بیشتری کارم در موردفکری  ۀدغدغ است، رسمی ها

میزان آمادگی و مشارکت کارکنان  در مورد( 2442) 2به نقل قول از دنیس 1مهرمن و همکاران

دند و به این نتیجه رسیدند که میزان آمادگی و مشارکت کر، تحقیق TQM یها برنامهدر 

یچ رلو( و ا2448تایج با نتایج سامز ). این ن(22) ثر استؤبسیار م TQMکارکنان در موفقیت 

    ( همخوانی دارد.  2446وینرت )

یی را انجام درست کارها تعریف آدر ادبیات مدیریت، اثربخشی را انجام کارهای درست و کار

 به اهداف یابی دستاند. منظور از اثربخشی در واقع بررسی میزان مؤثر بودن اقدامات برای  کرده

-اثربخشی، میزان تحقق اهداف اندازه اتدر مطالع تر ساده ت؛ به عبارتاز پیش تعیین شده اس

 (.28)  شود یماثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب  8. از نظر دراگرشود یمگیری 

تکواندو، کاراته، کشتی،  های یونفدراسدهد در نمرات اثربخشی  می نشان 8جدول  های یافته

 فدراسیون بدمینتون ۀنمر ،. در عین حالوجود نداردری دابدمینتون و دو و میدانی تفاوت معنی

. بودندها  ترین نمرات در میان فدراسیونکم( 30فدراسیون کاراته ) ۀو نمر بیشترین( 141)

آموزشی تخصصی مدیریت ورزشی در میزان  یها دورهکنند  میبیان ( 1834اسدی و همکاران )

 ایآموزشی یها برنامهد فدراسیون بدمینتون سر می ؛ به نظر(20) سزایی داردهاثربخشی تأثیر ب

تخصصی مدیریت  یها دورهن فدراسیون در برای کارکنان خود ترتیب داده و احتماالً مسئوال

 .دست آوردمیانگین را به بیشترینکه باعث شده این فدراسیون  اند کردهورزشی شرکت 

                                                                                                                                            
1. Mohrnan et al. 

2. Dennis 

3. Drucker 
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 های یونفدراسخشی در بین و اثرب TQMدهد بین اعمال مدیریت  می نشان 0جدول  های یافته

به اثربخشی سازمان  TQMداری وجود ندارد. با توجه به اینکه رعایت اصول معنی ۀب رابطخمنت

وری و اثربخشی است. تورانی و به بهرهرسیدن  یها راهیکی از  TQM ،خواهد شدمنجر 

ها  عالیت( معتقدند اجرای مدیریت کیفیت جامع به بهبود خدمات، اثربخشی ف1831همکاران )

  .(8) شود می و مقبولیت اجتماعی سازمان منجر

وری و نهایت بهرهدر در رسیدن به اهداف و  TQMو اهمیت اصول  پژوهشبا توجه به نتایج 

که متوّلی ورزش -ورزشی  های یونفدراسدر  دنتوان یم ، عوامل متعددیها سازماناثربخشی در 

توان گفت  می مرتبطتحقیقات  ۀ. با مطالعدنثر باشؤم -شوند می قهرمانی در کشور محسوب

طلبد که اگر  می را یازهایینبه اثربخشی ابزار، لوازم و پیش یابی دستو  TQMپذیرش اصول 

رسد حصول کیفیت و اثربخشی  می را داشته باشند به نظر ها آنها  مدیران و رؤسای فدراسیون

کاری، ثبات  ۀتی مرتبط با حوزمدیری ۀدور از دسترس نباشد. داشتن تحصیالت ورزشی، سابق

دادن اهمیت ، انفرادیمدیریت مبتنی بر کار  ،مند سازمانشغلی، توجه به پویایی و تغییر نظام

 هایسازمان را درها  توان آن می به نظرات و تصمیمات کارکنان، ارزشیابی مداوم و عواملی که
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