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Introduction & Purpose: The purpose of this study was to investigate 
the relationship between comprehensive quality management and its 
components with organizational productivity in Khorasan Razavi 
province.  
Methodology: The method of this research is descriptive-analytical and 
applied which was done by whole number sampling method. The 
statistical population of the study is 129 employees, heads and managers 
of sports boards in Khorasan Razavi province; in this study, three 
questionnaires including personal characteristics questionnaire, total 
quality management questionnaire (Rahimi and Keshtiar, 2017) and scale 
Productivity was used in the organization (Rahimi and Keshtiar, 2017). 
Also, the reliability of the comprehensive quality management 
questionnaire was equal to 0.88 Cronbach's alpha and the organizational 
productivity questionnaire was equal to 0.88 Cronbach's alpha, which was 
confirmed.  
Results: The findings showed that there is a positive and significant 
relationship between total quality management and the components 
of support and leadership of the top management of the organization, 
strategic planning and identification and training of employees with 
productivity. In this regard, it was found that there was no significant 
relationship between the components of service and customer 
orientation, employee empowerment and participation, measurement 
and analysis of quality, quality insurance and the consequences of 
quality improvement with productivity. 
Conclusion: According to the results of the research, by using proper 
quality management and its components, organizational productivity 
and human resources can be improved and cause effectiveness and 
efficiency, followed by significant productivity of more people in the 
organization. 
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هاي اجتماعی و خودکنترلی  فراگیر، مهارت تعیین رابطۀ هوش هیجانی، اختالل اضطراب    مقدمه و هدف:
 .باشدمی

به روش نمونه گیري کل    روش شناسی: این پژوهش،توصیفی تحلیلی و کاربردي است که  روش 
انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش کلیه کارکنان، روسا و  هاي ورزشی استان  مدیران هیئت  شمار 

تعداد   به  رضوي  پژوه می  نفر   129خراسان  این  پرسش باشد؛در  شامل  نامه  پرسش  سه  از  نامه  ش 
دار،  ویژگی  و کشتی  (رحیمی  جامع  کیفیت  فردي،مدیریت  میزان  2017هاي  مقیاس سنجش  و   (

دار،  بهره  کشتی  و  (رحیمی  سازمان  در  پرسش 2017وري  پایایی  گردید.همچنین  استفاده  نامه  ) 
کرونباخ   آلفاي  برابر  جامع  کیفیت  پرسش   0/ 88مدیریت  بهره و  آلفاي  نامه  برابر  نیز  سازمانی  وري 

  . که مورد تایید قرار گرفت   0/ 88کرونباخ  
هاي حمایت و رهبري مدیریت عالی سازمان،  یافته ها نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع و مؤلفه   نتایج:
در    وري رابطه مثبت و معناداري برقرار است. ریزي استراتژیک و شناسایی و آموزش کارکنان با بهره برنامه 

رسانی و مشتري مداري، توانمندسازي و مشارکت  هاي خدمت همین راستا نیز مشخص شد که بین مؤلفه 
وري رابطه  وتحلیل کیفیت، بیمه ي کیفیت و پیامدهاي بهبود کیفیت با بهره گیري و تجزیه کارکنان، اندازه 

  . معناداري یافت نشد 
به کارگیري صحیح مدیریت کیفیت جامع و مولفه  توان با  با توجه به نتایج پژوهش، می  نتیجه گیري: 
وري سازمانی و نیروي انسانی را بهبود بخشید و سبب اثربخشی و کارایی و به دنبال آن  هاي آن، بهره

 . بهره وري چشمگیر هرچه بیشتر افراد در سازمان شد
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 مقدمه 
  ط ی در مح تکنولوژي و تنوع محصوالت  ع ی رشد سر در دنیاي کنونی،  

ها و تغییرات به وجود آمده مدیران  شدید رقابتی علیرغم محدودیت 
براي رفع پیچیدگی و کاستی   مجبور کرده را   تا  هاي سازمان  است 

).  1995، 1 هاي مناسب باشند (چادویک حل خود به دنبال یافتن راه 
م  ابزارهاي  از  یکی  کنونی  وضعیت  در  خاطر  همین  براي  به  ناسب 

در محیط رقابتی بتواند فعالیت    هدفمند که داشتن سازمانی قوي و  
است (ابزري،    شده ی معرف شناخته و    2نماید، مدیریت کیفیت جامع 

نظران تعاریف متعددي براي این نوع  پژوهشگران و صاحب   .) 2016
اند اما در یک تعریف کلی، مدیریت کیفیت جامع را  مدیریت گفته 

تمامی  می  و  بروندادها  فرآیندها،  استمرار  براي  مداوم  تالشی  توان 
هاي حاکم  ها و برنامه هاي سازمانی با تمرکز بیشتر بر فعالیت فعالیت 

ن نیازهاي مشتریان، تقویت توان رقابتی و  بر سازمان در جهت تأمی 
هم در دورانی که دائماً در حال  رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت آن 

همچنین استفاده از    .) 2014،  3هستیم دانست (آدامز  تغییر و تحول 
سازمان  در  جامع  کیفیت  فدراسیون مدیریت  نظیر  ورزشی  ها،  ها 

تلف دنیا سبب ایجاد  هاي ورزشی در کشورهاي مخ و باشگاه  ها ئت ی ه 
ها شده است ( اسد، حمیدي و  تغییر و تحول در عملکرد و کارایی آن 

منظور اینکه سیستم مدیریت کیفیت جامع  پس به   .) 2016اسدي،  
در هر سازمانی به موفقیت دست یابد، باید یک سري از مواد مهم را  

  از رعایت کرد که این موارد شامل: آموزش دادن کلیه مدیران آینده  
و  جایگزین  )، 4پژوهی (آینده  اکنون هم  سنتی  کنترل  سبک  کردن 

روش  با  بهبود  نظارت  مشارکتی)،  مدیریتی(مدیریت  جدید  هاي 
ارتباطات کاري و مطلوب بین مدیران و کارکنان (ایجاد ارتباط مؤثر)،  
ایجاد و تقویت یک سیستم مناسب براي نمایش مداوم نتایج عملکرد  

کارها)، ایجاد انگیزش و پویایی  سازي ت سرپرستان و مدیریت(شفافی 
منظور خالقیت،نوآوري  در کارکنان،فراهم ساختن محیطی توانمند به 

پژوهشگاه  کارآفرینی(ایجاد  تیم و  تشکیل  رشد)،  مراکز  و  هاي  ها 
، تعیین مسیر پیشرفت شغلی  5کیفیت کنترل ر ی دوا   اي حلقه خودگردان 

فرهنگ  ایجاد  قوي  کارکنان،  توسعه سازمانی  مشترك  ارزش   و  هاي 
بر اطالعات موجود و شواهدي که  باشد؛ همچنین با تکیه کارکنان می 

کند که اختصاص منابع  باشد این موضوع را روشن می در دست می 
هاي ورزشی در قبال بازدهی کمتر ناشی از کمبود  بیشتر به سازمان 

ها است  هاي آن سازمان و یا حتی نبود کیفیت در نظام کاري و فعالیت 
بررسی 2013امیران،  (  می ).  نشان  بیشتر  ها  ایران،  در  که  دهند 

هاي ورزشی ازنظر کمی  ها، ادارات ورزش و جوانان و هیئت فدراسیون 
و کیفی در سطح قابل قبولی قرار نداشته و مشکالت بسیاري بر سر  

آن  و  راه  اثربخشی  و  کارایی  آمدن سطح  پایین  به  که  دارد  قرار  ها 
این    6سازمانی   وري همچنین کاهش بهره  منجر شده است، ازجمله 

هاي  توان به: فقدان رهبري و مدیریت صحیح در هیئت مشکالت می 

 
1 Chadwick 
2 Total Quality Management (TQM) 
3 Adams 
4 Future study 

ورزشی، فقدان آگاهی چه در سطوح مدیریت عالی و چه در سطوح  
مدیران میانی و عملیاتی در مورد سیستم مدیریت کیفیت جامع،  

ندمدت و  مدت و چه بل ریزي درست چه به میزان کوتاه فقدان برنامه 
استراتژیک، عدم وجود ارتباطات مناسب بین مسئوالن با یکدیگر و  

کارگیري فرهنگ  حتی با ورزشکاران و همچنین سوء مدیریت در به 
هاي  ها و هیئت منظور پذیرش مدیریت کیفیت جامع در سازمان به 

). در همین راستا بین  2008ورزشی نام برد (ذوالفقاري و کالنتري،  
بنام    1990ا  ت   1987هاي  سال  مدیریت  از  نوینی  روش  میالدي 

به  جامع»  کیفیت  ارتقاء  «مدیریت  در  مؤثر  و  کارآمد  روشی  عنوان 
هاي رقابت یک سازمان در آمریکا موردپذیرش قرار گرفت که  ظرفیت 

هاي مختلف کیفیت  هاي حاصل درزمینه باگذشت زمان و پیشرفت 
صاحب  در  بیشتر  که  کردند  اذعان  مدیریت  علم  صورت  نظران 

توان با صرف کمترین  کارگیري صحیح مدیریت کیفیت جامع می به 
یافت (طالبی  هزینه به باالترین سطح از کیفیت در سازمان خود دست 

است    ی سیستم   ). به همین منظور مدیریت کیفیت جامع 2005پور،  
هاي بهبود کیفی مستمر افراد در کلیه سطوح  براي انجام تالش   که 

خ  ارائه  براي  تضمین  است  دمات  سازمان،  را  مشتریان  رضایت  که 
وجوي این است که فرهنگی را ایجاد کند تا کلیه  کند و در جست می 

به  به کارکنان  آن  تأمین    دهی طور مداوم سازمان وسیله  نگرش  با  را 
). پس  2014(سلطانی،    نیازهاي متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشد 

نگرش به شیوه    مدل مدیریت کیفیت جامع روش متفاوت در نحوه 
بخشد  یک نوع فرهنگ مشارکتی را توسعه می باشد که  می مدیریت  

می  کارکنان  از  یک  هر  تصمیم که  در  حضورداشته  گیري توانند  ها 
، یک استراتژي سازمانی  جامع دیگر مدیریت کیفیت  عبارت باشند، به 

هاي کیفی، خدمات و تولیدات  کارگیري روش است که از طریق به 
؛ همچنین در مدیریت کیفیت  کند به مشتریان ارائه می باکیفیت باال  

آموزش کیفیت،   تولید،  مناسب  فرآیند  و  فناوري  انتخاب  بر  جامع، 
مشارکت بیشتر کارکنان و توجه به نیاز مشتریان تأکید شده است.  

نمی  محصول  ارائه  مختص  فقط  جامع  کیفیت  بلکه  مدیریت  باشد 
گیرد و به عبارت کلی  تمامی جوانب موجود در سازمان را در برمی 

و   (سلطانی  دارد  محصول  و  سازمان  به  نسبت  جامع  دیدگاه  یک 
جامع  2007پورسینا،   کیفیت  مدیریت  راستا  همین  در    وه ی ش ). 

و   ساختارها  شناخت  اول  وهله  در  آن  هدف  که  است  جدیدي 
هاي قدیمی مدیریت و در وهله دوم بازسازي و در صورت لزوم  روش 

 باشد؛این نوع مدیریت نیز ها می ایجاد تغییر در این ساختار و روش 
هاي سازمانی  تواند از طریق اتحاد بین اهداف و آموزش همچنین می 

خواهد،برسد.اهدافی  دافی که دارد و می و ایجاد تعهد بلندمدت به اه 
زمان،    ها سال ها طبق روال عادي سازمانی نیازبه  که طی کردن آن 

 ). 1996, 7وبنیت (بیلی   هزینه و تالش بسیار است 

5 Quality control circles 
6 Organizational  Efficiency 
7 Bailey & Bennett 
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و   شارما  است؛  گرفته  انجام  حوزه  این  در  متعددي  پژوهشات 
کارگیري مدیریت  به     )، در پژوهشی تحت عنوان 2014(   1همکاران 

وري سازمان به این نتیجه رسیدند که  کیفیت جامع براي بهبود بهره 
اینکه سیستم مدیریت کیفیت جامع  اثربخش را در    براي  موجبات 

بهبود   فرهنگ،  تعهد،  مواردي همچون:  به  باید  کند  فراهم  سازمان 
همک  و  مشتري  بر  تمرکز  کنترل،  ویژه مستمر،  توجه  شود.  اري  اي 

با  ) در  2015معرفت و فریدفتحی (  بررسی رابطه فناوري اطالعات 
هاي ورزشی منتخب  در فدراسیون جامع    مؤلفه هاي مدیریت کیفیت 

کیفیت  بین  یادگیري سازمانی  در مقوله و مبحث    که  متوجه شدند 
عملکرد   و  وجود  فراگیر  معناداري  و  متقابل  ارتباط  دارد.  سازمانی 

اگر مدیران در سطوح باالیی سازمان بتوانند مقدمه و ارائه  این  بنابر 
ایی از مدیریت کیفیت جامع  به کارکنان خود دهند مطمئنا نیروي  

وري  محرکی هم در توسعه و پیشرفت سازمان وهم در افزایش بهره 
در  )  2012ارزشمند و مهدي پور ( باشند.  سازمانی در بین افراد می 

یت کیفیت جامع و مدیریت کاربرد در بین  مدیر پژوهشی تحت عنوان  
کیفیت بر عملکرد سازمانی   اصول که    ند بیان داشت  ورزشی  سازمان 

عنوان  جامع به کیفیت  مدیریت  از طرف دیگر  و    باشد گذار می تاثیر  
نقش  فرهنگ،  اهداف  یک  پیشبرد  در  هاي   مهمی  مشی  خط    و 

باالتر باشد،    افراد   هر چه سطح آمادگی دارد و  هاي ورزشی  سازمان 
تر خواهد بود.  آسان   جامع  کیفیت  کارگیري مدیریت  فرایندهاي به 

پژوهش  همچنین   این  در    80مسئولیت  در  قبول  درصد مشکالت 
  20  مدیران و  عهده  مدیریت کیفیت جامع بر   کارگیریی و به   کردن 

کارمندان   به  مربوط  آن  سازمان درصد  بین  در  ورشی  شاغل  هاي 
رتباط  ) پژوهشی را تحت عنوان ا 2014مکاران ( باشد. فراهانی و ه می 

بهره  با  جامع  کیفیت  تربیت مدیریت  ادارات  در  استان  وري  بدنی 
که میانگین  اند  یافت انجام دادند و به این نتایج دست   آذربایجان شرقی 

و    88در کل جامعۀ مورد بررسی برابر   مدیریت کیفیت جامع  امتیاز 
برابر   معیاري  همچنی   16انحراف  تمامی است،  بین  معیارهاي    ن 

بهره  و  جامع  کیفیت  و  مدیریت  مدیران  دیدگاه  از  سازمانی  وري 
تربیت  ادارات  رابطۀ مثبت و    بدنی استان آذربایجان کارکنان  شرقی 

بر لزوم توجه بیشتر  ؛ همچنین در این پژوهش  معناداري وجود دارد 
ریزي صحیح و اصولی در خصوص کیفیت و    مدیران عالی به برنامه 

م  می در  تأکید  کیفیت  اصول  اجراي  بعد  به رحلۀ  هم  شود،  طوریکه 
مدیران عالی و میانی و هم کارکنان موظف به اجراي اصول یادشده  

ضمن باشند  در  ادار   ؛  تربیت ه  کارکنان  ادارات  و  نگرش  کل  بدنی 
میتوان  طوریکه  به   مدیریت کیفیت جامع داشتند نسبت به  مساعدتري  

یت کیفیت جامع و توجه به نیازها  گفت با توجه به اهداف اصل مدیر 
هاي نیروهاي انسانی مدیران میتوانند در همکاران و مدیران    و انگیزه 

ایجاد کنند و به اصالح رفتار آنان نسبت به پذیرش   انگیزش  خود 
توان  شده می د. با توجه به مطالب بیان مدیریت کیفیت جامع بپردازن 

کیفیت جامع ) در    قبول کرد که کاربرد این روش مدیریت (مدیریت 
ها و الگوهاي منظم در  مندي مشتریان از طریق روش افزایش رضایت 

 
1 Sharma 

بهره  افزایش  و  مستمر  بهبود  می فرآیند  عملکرد  وري  این  که  باشد 
افزایش  می  مشتري،  نیاز  تأمین  و  رضایت  حفظ،ارتقاي  باعث  تواند 

ها و افزایش سوددهی منجر شود  کیفیت در خدمات،کاهش هزینه 
و   نیز  2013شول،  (کزازي  موضوع  همین  کنکاش  با  رابطه  در   .(

دهند، اجراي سیستم مدیریت کیفیت  شده نشان می پژوهشات انجام 
جامع در کشور ما در مقایسه با کشورهاي پیشرفته با کندي مواجه  

هاي ورزشی، ادارات  بوده است و میزان کاربرد این نظام در فدراسیون 
و د ورزش و جوانان،هیئت  هاي دولتی کم  یگر دستگاه هاي ورزشی 

تمامی   در  جامع  کیفیت  مدیریت  اجراي  اینکه  به  توجه  با  است. 
آید  شود اما به نظر می عنوان یک ضرورت تلقی می هاي کشور به بخش 

ها  بسترهاي الزم براي استقرار این مدیریت را  تا زمانی که سازمان 
رضایان،  برقرار نکنند منافع الزم را کسب نخواهند کرد (درگاهی و  

ورزشی    هاي هیئت اکنون با توجه بااینکه کیفیت در  ). همچنین  2014
یک عامل  , حال چه ورزشی و غیرورزشی ها نیز همانند سایر سازمان 
هاي ورزشی  هیئت   جامع شود، بررسی نقش  مهم و اساسی تلقی می 

از  به  ترین نهادهاي ورزشی کشور،  تخصصی ترین و  مهم عنوان یکی 
بسیار  اهمیت  بود   حائز  در چالشی  ؛  خواهد  پژوهش حاضر  بنابراین 

به بررسی ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و  سعی بر آن دارد تا  
مولفه هاي آن با بهره وري سازمانی در هیئت هاي ورزشی استان  

 . خراسان رضوي بپردازد 

 شناسی روش  
به  پژوهش  گیري  نمونه  آماري  روش  جامعه  و  شمار  تمام  صورت 

کلیه   و پژوهش  هیئت  کارکنان,روسا  استان  مدیران  ورزشی  هاي 
باشد؛همچنین در این پژوهش  می  نفر   129خراسان رضوي به تعداد 

اول شامل   نامه  پرسش  است که  استفاده شده  نامه  پرسش  از سه 
هاي فردي آزمودنی ها نظیر سن,جنسیت، وضعیت  اطالعات و ویژگی 

؛ پرسش نامه  تأهل، مدرك تحصیلی, رشته ورزشی و سابقه کار است 
و   (رحیمی  کیفیت جامع  مدیریت  از  بعد  برگیرنده هشت  در  دوم، 

) شامل حمایت و رهبري مدیریت عالی سازمان,  2017کشتی دار، 
خدمت برنامه  استراتژیک،  مشتري  ریزي  روي  بر  تمرکز  و  رسانی 

(مشتري مداري )، شناسایی و آموزش کارکنان, مشارکت و توانمند  
تیمی  (کار  کارکنان  اندازه سازي  تجزیه )،  و  کیفیت  گیري  وتحلیل 

(استفاده از آمار و اطالعات)،  بیمه کیفیت و پیامدهاي بهبود کیفیت  
وري است؛ پرسش نامه سوم نیز پرسش نامه مقیاس سنجش  و بهره 

باشدکه  ) می 2017وري در سازمان(رحیمی و کشتی دار، میزان بهره 
بهره  سنجش  میزان  شده جهت  ارائه  سازمان  در  براي   وري   است. 

 محترم  اساتید  نظر  از  پرسش نامه،  محتوایی  روایی  از  اطمینان  کسب 
 از  پس  شد،که  استفاده  زمینه  این  در  متخصصان  و  نظر صاحب  و 

شد و   حاصل  اطمینان  محتوا  روایی  از  ایشان،  نظرات  اعمال  و  دریافت 
روایی و پایایی پرسش نامه مدیریت کیفیت جامع برابر آلفاي کرونباخ  

  0/ 88و پرسش نامه بهره وري سازمانی نیز برابر آلفاي کرونباخ    0/ 88



163-173)، 1400( 4رفتاري  و  حرکتی علوم مجله                                            ... مدیریت کیفیت جامع  و بهره وري  بینبررسی ارتباط    

167 
 

وتحلیل داده ها در دو  تجزیه به دست آمدکه مورد تایید قرار گرفت.  
وتحلیل قرار گرفته  بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه 

براي  ت اس  توصیفی  آمار  در سطح  پژوهش  این  هاي  داده  تحلیل   .
میزان    ، جنسیت   ، سن   : مانند  آماري  جامعه  افراد  مشخصات 
پراکندگی   و  مرکزي  هاي  شاخص  از  ورزشی  رشته  و  تحصیالت 

انحراف استاندارد ، محاسبه میانگین ، درصدها و فراوانی ها مربوط  "
ها   داده  شد؛   "به  از استفاده  پژوهش  این  کلوموگرف    در  آزمون 

نرمان یا غیر نرمال بودن داده ها    جهت مشخص کردن   اسمیرنوف 

استفاده شد.که با توجه به نرمال بودن داده ها از ، ضریب همبستگی  
 . د استفاده گردی اسپیرمن و آزمون تی تک نمونه اي،  

 ها یافته 

 ) آماري  1جدول  جامعه  به  مربوط  شناختی  جمعیت  اطالعات   (
 . دهد نشان می پژوهش را  

 اطالعات جمعیت شناختی   .1جدول  
 درصد  فراوانی  گروه بندي  متغییر (جمعیت شناختی) 

 
 

 وضعیت سنی 

 سال  20زیر 
 سال  30تا  21
 سال  40تا  31
 سال  50تا  41
 سال به باال 51

2 
55 
51 
13 
8 

6/1 
6/42 
5/39 
1/10 

2/6 
 
 

 وضعیت تحصیلی

 و زیردیپلم  دیپلم
 کاردانی

 کارشناسی 
 ارشد و باالتر 

5 
42 
58 
24 

9/3 
6/32 
0/45 
6/18/ 

 مجرد وضعیت تاهل 
 متاهل 

61 
68 

3/47 
7/52 

 مرد جنسیت 
 زن

82 
47 

6/63 
4/36 

 
 

 سابقه کار 

 سال 5کمتر از 
 سال 10الی  6

 سال  15الی  11
 سال 20الی  16
 سال به باال 21

60 
35 
18 
11 
5 

5/46 
1/27 
0/14 
5/8 
9/3 

 100 129 - کل 
 

نشان داد که در  نتایج اطالعات جمعیت شناختی این را  
سال،    20نفر از جامعه آماري پژوهش زیر    2وضعیت سنی،  

  13سال،    40تا    31نفر بین    51سال،    30تا    21نفر بین    55
سال داشتند    51نفر هم باالي    8سال و    50تا    41نفر بین  

درصد    1/ 6سال با    20که کم ترین فراوانی مربوط به گروه زیر  
تا    21درصد مربوط به گروه    42/ 6و بیشترین فراوانی نیز با  

نفر از جامعه    5سال می باشد. در وضعیت تحصیلی هم    30
دیپلم،   زیر  و  دیپلم  مدرك  داراي  پژوهش  نفر    42آماري 

و    58کاردانی،   کارشناسی  مدرك    24نفر  داراي  نیز  نفر 
کارشناسی ارشد و باالتر بودند که کم ترین فراوانی مربوط به  

درصد و بیشترین    3/ 9ر دیپلم با  گروه داراي مدرك دیپلم و زی 
با   کارشناسی  مدرك  داراي  گروه  به  مربوط  نیز    45فراوانی 

نفر از جامعه آماري    68درصد می باشد. در وضعیت تاهل نیز  
نفر هم مجرد بودند. در موضوع جنسیت،    61پژوهش متاهل و  

نفر زن، کل جامعه آماري پژوهش را تشکیل    47نفر مرد و    82
بحث  در  و  نیز،    دادند  افراد  کاري  از    60سابقه  کمتر    5نفر 
  11نفر بین    18سال،    10الی    6نفر بین    35سال سابقه کار،  

نفر    5سال و تنها    20الی    16نفر هم بین    11سال،    20الی  
سال به باال  در هیئت هاي ورزشی استان    21با سابقه کاري  

 . خراسان رضوي مشغول به فعالیت بودند 
 ) به  3و 2جدول  مربوط  متغیرهاي  )  توصیفی  اطالعات 
و  تحقیق می  متغیرها  استاندارد  انحراف  و  میانگین  باشد که 

 هاي پژوهش نشان داده شده است. مؤلفه 
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 هاي آن میانگین و انحراف استاندارد مدیریت کیفیت جامع و مؤلفه .  1  جدول 
 انحراف استاندارد  میانگین  عوامل 

 1/ 75 2/ 62 رهبري مدیریت عالی سازمان حمایت و  
 1/ 36 2/ 72 ریزي استراتژیک برنامه 

 1/ 35 2/ 72 رسانی و مشتري مداري خدمت 
 1/ 73 3/ 58 شناسایی و آموزش کارکنان 

 1/ 63 3/ 40 توانمندسازي و مشارکت کارکنان 
 1/ 92 3/ 72 وتحلیل کیفیت گیري و تجزیه اندازه 

 1/ 89 3/ 05 بیمه ي کیفیت 
 1/ 43 3/   44 وري پیامدهاي بهبود کیفیت و بهره 

 1/ 22 3/ 16 مدیریت کیفیت جامع 
 
 

 ) جدول  به  هاي  2باتوجه  متغیر  توصیفی  اطالعات  که   (
می  مشاهده  است،  آورده  را  انحراف  پژوهش  و  میانگین  شود 

) بوده  SD  ،16 /3 =x=   ± 1/ 22جامع (   کیفیت   استاندارد مدیریت 
مؤلفه  بین  در  مؤلفه  و  به  مربوط  میانگین  باالترین  نیز  آن  هاي 

SD  ،72 /3 =x=   ± 1/ 92(   "وتحلیل کیفیت گیري و تجزیه اندازه "
مؤلفه   به  مربوط  میانگین  ترین  پایین  و    رهبري   و   حمایت ")، 

 .باشد ) می SD  ،62 /2 =x=   ± 1/ 75(   "سازمان   عالی   مدیریت 

 وري میانگین و انحراف استاندارد متغیر بهره   . 3جدول 
 انحراف استاندارد  میانگین  عوامل 

 0/ 21 1/ 89 وري بهره 
 

شود میانگین و انحراف  ) مشاهده می 3همانطور که در جدول ( 
 باشد. ) می SD  ،89 /1 =x=   ± 0/ 21وري ( استاندارد متغیر بهره 

اسمیرنف به    - ) با استفاده از آزمون کولموگروف 5و 4در جدول ( 
 . شود. ها پرداخته می بررسی نرمال بودن توزیع داده 

  مدیریت کیفیت جامع و مولفه هاي آن آماره آزمون کلموگروف اسمیرنوف  .  4جدول 
 سطح معنی داري  Zنمره   متغیر  ردیف 

حمایت و رهبري مدیریت عالی   1
 سازمان 

47 /0 11 /0 

 0/ 09 0/ 52 ریزي استراتژیک برنامه  2
 0/ 22 0/ 51 رسانی و مشتري مداري خدمت  3
 0/ 13 0/ 41 شناسایی و آموزش کارکنان  4
 0/ 08 0/ 63 کارکنان توانمندسازي و مشارکت   5
 0/ 056 0/ 60 وتحلیل کیفیت گیري و تجزیه اندازه  6
 0/ 12 0/ 55 بیمه ي کیفیت  7
 0/ 09 0/ 41 وري پیامدهاي بهبود کیفیت و بهره  8
 0/ 10 0/ 52 مدیریت کیفیت جامع  9

 
آماره آزمون کلموگروف اسمیرنوف مدیریت کیفیت جامع و 

، مولفه حمایت و رهبري   Zمولفه هاي آن مشخص کرد که نمره  
ریزي استراتژیک برابر ، برنامه 0/ 47مدیریت عالی سازمان برابر با  

، شناسایی  51/0رسانی و مشتري مداري برابر با  ، خدمت 52/0با  
با   برابر  کارکنان  آموزش  تو0/ 41و  مشارکت  ،  و  انمندسازي 

وتحلیل کیفیت برابر  گیري و تجزیه، اندازه 63/0کارکنان برابر با  
، پیامدهاي بهبود کیفیت  55/0، بیمه ي کیفیت برابر با  60/0با  

بهره  با  و  برابر  با    41/0وري  برابر  نیز  کیفیت جامع  مدیریت  و 
درصد می باشد که در این بین پایین ترین نمره، مربوط    52/0

وري با سطح معنی  و مولفه پیامدهاي بهبود کیفیت و بهره به د
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و شناسایی و آموزش کارکنان با سطح    41/0و نمره    11/0داري  
و باالترین نمره مربوط به مولفه    41/0و نمره    13/0معنی داري  

و    08/0توانمندسازي و مشارکت کارکنان با سطح معنی داري  
) و  4تایج جدول (می باشد. همچنین با توجه به ن  63/0نمره  

هستند، مشخص    05/0ها باالي  سطوح معناداري که همگی آن
هاي جامع و مؤلفه   کیفیت  گردید که توزیع داده هاي مدیریت

 . باشدآن نرمال می 

 وري آماره آزمون کلموگروف اسمیرنوف بهره .  5جدول  
 سطح معنی داري  Zنمره   متغیر  ردیف 

 0/ 12 0/ 53 وري بهره  1

) و سطح معناداري که باالي  5با توجه به نتایج جدول ( 
وري  گردد که توزیع داده هاي بهره است، مشخص می   0/ 05

می  می نرمال  ادامه  در  بنابراین،  هاي  باشد.  آزمون  از  توان 
 . هاي پژوهش استفاده کرد پارامتریک بمنظور آزمون فرضیه 

 3هاي آن در گروه نمونه با نمره برش و مؤلفه   جامع   کیفیت   تک نمونه اي براي تعیین نقش نمره مدیریت   تحلیل تی   . 6جدول  
 سطح معناداري  tآماره   میانگین  متغیر 

 0/ 01 - 2/ 41 2/ 62 حمایت و رهبري مدیریت عالی سازمان 
 0/ 01 - 2/ 31 2/ 72 ریزي استراتژیک برنامه 

 0/ 01 - 2/ 27 2/ 72 رسانی و مشتري مداري خدمت 
 0/ 001 3/ 85 3/ 58 کارکنان وآموزش شناسایی 

 0/ 006 2/ 80 3/ 40 مشارکت کارکنان و توانمندسازي 
 0/ 001 4/ 30 3/ 72 وتحلیل کیفیت وتجزیه گیري اندازه 

 0/ 74 0/ 32 3/ 05 کیفیت بیمه 
 0/ 001 3/ 55 3/ 44 وري بهره و بهبودکیفیت پیامدهاي 

 0/ 13 1/ 50 3/ 16 جامع کیفیت مدیریت 
 

تعیین   جهت  ها  داده  توزیع  بودن  نرمال  به  توجه  با 
هاي مورد بررسی، نتایج آزمون تی تک نمونه  وضعیت مؤلفه 

شود که  )  به این صورت گزارش می 6اي با توجه به جدول ( 
هاي شناسایی و  جامع و مؤلفه نمره میانگین مدیریت کیفیت  

کارکنان،   مشارکت  و  توانمندسازي  کارکنان،  آموزش 
تجزیه اندازه  و  و  گیري  کیفیت  ي  بیمه  کیفیت،  وتحلیل 

بهره  و  کیفیت  بهبود  نسبی  پیامدهاي  وضعیت  نشانگر  وري 
می  آن مطلوبی  میانگین  نمره  بطوریکه  از  باشد،  بیشتر    3ها 

مؤلفه  اما  شد،  و گزارش  حمایت  عالی    هاي  مدیریت  رهبري 

برنامه  خدمت سازمان،  و  استراتژیک  مشتري  ریزي  و  رسانی 
از   کمتر  اینکه  به  توجه  با  وضعیت    3مداري  نشاگر  بودند، 

که   معناداري  سطوح  به  توجه  با  همچنین  بودند.  نامطلوبی 
ها به جز مدیریت کیفیت جامع و مؤلفه ي بیمه ي  همگی آن 

از   کمتر  می   0/ 05کیفیت  میانگین  توا بودند  بین  گفت  ن 
هاي ورزشی  هاي آن در هیئت مدیریت کیفیت جامع و مؤلفه 

معناداري   تفاوت  فرضی  میانگین  با  رضوي  خراسان  استان 
وجود دارد و تنها در خصوص مدیریت کیفیت جامع و بیمه  

 .  ي کیفیت، تفاوت معناداري یافت نشد 

 2وري در گروه نمونه با نمره برش  اي براي تعیین نقش نمره بهره   تک نمونه   تحلیل تی   . 7جدول 
 سطح معناداري  tآماره   میانگین  متغیر 

 0/ 001 - 5/ 49 1/ 89 وري بهره 
 

مؤلفه  و  متغیرها  اهمیت  و  نقش  بررسی  هاي  جهت 
از آزمون تی تک نمونه اي   پژوهش در جامعه مورد بررسی 

 ) همانطور که در جدول  و  شود  ) مشاهده می 7استفاده شد 

بهره  میانگین  می نمره  نامطلوبی  وضعیت  نشانگر  باشد،  وري 
 . گزارش شد    2بطوریکه نمره میانگین آن کمتر از  
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 وري بهره   با   آن   هاي مؤلفه   و   جامع   کیفیت   آزمون همبستگی بین مدیریت   . 8جدول 
همبستگی   متغیر  ردیف 

  
معنی  سطح 

حمایت و رهبري مدیریت عالی سازمان و   1  
 وري بهره 

27 /0 001 /0 

 0/ 009 0/ 23 وري ریزي استراتژیک و بهره برنامه  2
 0/ 96 - 0/ 004 وري رسانی و مشتري مداري و بهره خدمت  3
 0/ 002 0/ 26 وري شناسایی و آموزش کارکنان و بهره  4
 0/ 43 0/ 07 وري توانمندسازي و مشارکت کارکنان و بهره  5
 0/ 13 0/ 13 وري وتحلیل کیفیت و بهره گیري و تجزیه اندازه  6
 0/ 15 0/ 12 وري بیمه ي کیفیت و بهره  7
 0/ 07 0/ 15 وري پیامدهاي بهبود کیفیت و بهره  8
 0/ 01 0/ 21 وري مدیریت کیفیت جامع و بهره  9

 
هاي آن با  در بررسی بین مدیریت کیفیت جامع و مولفه 

هیئت  بهره  در  رضوي  وري  خراسان  استان  ورزشی  هاي 
مشخص شد که در تعدادي از مولفه ها رابطه مثبت و معنی  
داري وجود دارد و در تعدادي دیگر رابطه مثبت و معنی داري  

  آزمون همبستگی بین مدیریت وجود ندارد؛ در این بخش از  
با  بهره   با   آن   هاي مؤلفه   و   جامع   کیفیت  و  استفاده شد  وري 

) مشاهده شد، بین مدیریت کیفیت جامع  8توجه به جدول ( 
مؤلفه  سازمان،  و  عالی  مدیریت  رهبري  و  حمایت  هاي 

با  برنامه  کارکنان  آموزش  و  شناسایی  و  استراتژیک  ریزي 
)، اما  >0P/ 05برقرار است (   وري رابطه مثبت و معناداري بهره 

رسانی و مشتري مداري، توانمندسازي  هاي خدمت بین مؤلفه 
اندازه  کارکنان،  مشارکت  تجزیه و  و  کیفیت،  گیري  وتحلیل 

وري رابطه  بیمه ي کیفیت و پیامدهاي بهبود کیفیت با بهره 
 ). P<0/ 05معناداري یافت نشد ( 

 نتیجه گیري بحث و  
راب  بررسی  هدف  با  حاضر  مدیریت  پژوهش  میان  طه 

بهره وري در هیئت هاي   با  مولفه هاي آن  و  کیفیت جامع 
ورزشی استان خراسان رضوي انجام گرفت؛ که با استفاده از  

اسمیرنف به بررسی نرمال بودن توزیع    - آزمون کولموگروف 
) و سطوح  4ها پرداخته شد و با توجه به نتایج جدول ( داده 

آن  همگی  که  باالي  معناداري  مشخص    0/ 05ها  هستند، 
هاي  جامع و مؤلفه   کیفیت   گردید که توزیع داده هاي مدیریت 

نتایج جدول ( آن نرمال می  با توجه به  ) و  5باشد. همچنین 
باالي   که  معناداري  که    0/ 05سطح  گردید  مشخص  است، 

در همین رابطه   باشد. وري نیز نرمال می توزیع داده هاي بهره 
وري و با توجه به  اده ها بهره با توجه به نرمال بودن توزیع د 

 ) بهره 7جدول  میانگین  نمره  که  مشاهده شد  نشانگر  )  وري 
باشد، بطوریکه نمره میانگین آن کمتر  وضعیت نامطلوبی می 

 
1 Milsan 

گزارش شد. پژوهش هاي مختلفی در رابطه با همین     2از  
) نیز در پژوهشی  2019( 1موضوع انجام گرفته است؛میلسون 

مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه    که روي مفاهیم و کاربرد 
دریافت که مدیریت   داده است؛  انجام  رومانی  ترانسیلوانیاي 
کیفیت جامع روي همه سطوح سازمان و وظایف و همچنین  
افزایش   باعث  کار  این  و  دارد  تمرکز  کیفیت  مستمر  بهبود 

ن  همکارا   و 2کاراستازیس گردد؛  وري سازمان مربوطه می بهره 
هاي  جامع در فدراسیون  کیفیت   ریت در بررسی مدی )  2014( 

یونان  مهم   ورزشی  از  یکی  که  اجرایی  دریافتند  نتایج  ترین 
بهره می جامع   کیفیت   مدیریت کردن   در  تواند  افراد  وري 

دستگردي  باشد؛  سازمانی  (   محیط  همکاران  )  2008و 
با عنوان در  ارتباط مدیریت کیفیت جامع و    بررسی   تحقیقی 

تربیت وري  بهره  کل  ادارات  است در    خراسان هاي  ن ا بدنی 
بین اعمال    به این نتیجه رسیدند که   جنوبی، شمالی و رضوي 

بدنی  در ادارات کل تربیت   وري بهره مدیریت کیفیت جامع و  
  جنوبی، شمالی و رضوي مورد نظر رابطه   خراسان هاي  ن ا است 

ذاکرین، فراهانی و اسد  در همین راستا    ؛ معناداري وجود دارد 
بررسی  2015(  در  مدیریت  که  )  عنوان  و  با  جامع  کیفیت 

  کردند بیان  داشتند    موفق   ی ورزش  هاي اثربخشی در فدراسیون 
مدیریت   اصول  پذیرش  به    کیفیت که  دستیابی  و  جامع 

کند  وري پیش نیاز هایی را طلب می و افزایش بهره   اثربخشی 
که اگر مدیران و افراد در سطوح باالیی مدیریت ورزش کشور  

ها را دارا باشند رسیدن به اثربخشی و کارایی و همچنین  آن 
توصیه می بهره  بنابراین  بود.  نخواهد  انتظار  از  شود  وري دور 

فزایش بهره  مدیران،روسا و کارکنان هیئت هاي ورزشی براي ا 
رساندن   با  و  کنند  بیشتري  تالش  خود  سازمان  در  وري 

بهره  از  مطلوبی  سطح  به  خود  بهبود  سازمان  شاهد  وري 
عملکرد و افزایش رضایت مندي ارباب رجوعان و همچنین با  
و   توسعه  شاهد  کیفیت  مختلف  فاکتورهاي  از  استفاده 

2 Karastathis 
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باشند.  خود  سازمان  قلیچ  پیشرفت  نیز  2018( 1باتمان   (
دستیابی به تعالی  مسیر  عنوان اولین قدم در    تحت   ی یق تحق 

بهبود مستمر  که  و دریافت  داد  نجام  ا وري  بهره  در کیفیت و 
و  کیفیت  به  کلید دستیابی  امور سازمان    باال وري  بهره  همه 

با مشارکت همه    باشد می  نیست مگر  پذیر  امکان  امر  این  و 
ت و  ترین قدم دررسیدن به کیفی ؛ وي همچنین مهم کارکنان 

وري باال در سازمان را نظام پیشنهادها میداند که ممکن  بهره 
است از سوي مدیران و کارکنان انجام شود؛ باتوجه به فرضیه  

فرانک  پژوهش  این  ( 2 اول  عنوان  2017,  با  پژوهشی  نیز   (
محیط   در  جامع  کیفیت  مدیریت  اجراي  براي  نظري  مدلی 

شده نشان داد    وتحلیل اطالعات وارد خودکارانجام داد؛ تجزیه 
به  جامع  کیفیت  مدیریت  از  که  سیستم  زمانی  یک  عنوان 

مدیران،   شد؛  استفاده  کیفیت  اجراي  روند  در  نظامند 
و   مفید  را  آن  کیفیت  عرصه  صاحبنظران  و  متخصصان 

بهره  محرك  و  سازمان  در  کردند؛  مثمرثمر  عنوان  وري 
) نیز تحقیقی تحت عنوان  2009و همکاران (  همچنین کومار 

ها انجام دادند  مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد شرکت   تاثیر 
و نتایج این تحقیق نشان دادکه استفاده از مدیریت کیفیت  

بهره  افزایش  باعث،  می جامع  اشتباهات  کاهش  و  شود؛  وري 
) تحقیقی تحت عنوان تاثیر مدیریت  2011و همکاران(  هانگ 

در   نوآوري  عملکرد  بر  سازمانی  یادگیري  و  جامع  کیفیت 
ت انجام دادند و نتایج این تحقیق نشان داد زمانی که از  صنع 

طریق مدیریت کیفیت جامع، یادگیري سازمانی حاصل شد  
وري کارکنان و مدیران سازمان را  توان به مرور زمان بهره می 

 افزایش داد. 
بین   بررسی  در  که  شد  مشخص  تحقیق  نتایج  ادامه  در 
هیئت   در  آن  هاي  مولفه  و  جامع  کیفیت  مدیریت  میانگین 
وري   بهره  میانگین  با  رضوي  خراسان  استان  ورزشی  هاي 

) تحقیقی را تحت  2015تفاوت معناداري وجود دارد. میراندا ( 
حوزه  عنوان   در  جامع  کیفیت  تاثیرمدیریت  متقابل  اثرات 

در نتیجه پژوهش    قرار داد و   مطالعه بدنی مورد  بیت ورزش و تر 
بدنی و ورزش  عنوان کرد بین مدیریت کیفیت جامع و تربیت 

معنادار   و  مثبت  دارد؛ رابطه  و   وجود  اسد  راستا  همین  در 
 ) بررسی وضعیت  2003حمیدي  عنوان  تحقیقی تحت  در   ،(

تربیت  این  مدیریت کیفیت جامع در سازمان  به  بدنی کشور 
یدند که، اصول مدیریت کیفیت جامع در سازمان  نتیجه رس 

استفاده  تربیت  از آن  به همین دلیل  و  است  ناشناخته  بدنی 
رهبري  نمی  و  حمایت  که  داد  نشان  همچنین  نتایج  شود؛ 

نمی  صورت  کیفیت  از  سازمان  عالی  برنامه  مدیریت  گیرد 
استراتژیک مدونی هم براي دستیابی به کیفیت طراحی نشده  

همچنین   دست آن است؛  براي  که  کردند  عنوان  به  ها  یابی 
نمی  داده  آموزش  کارکنان  به  خدمات،  در  و  کیفیت  شود 

 
1 Bathman Ghelich 

اجرا   کیفیت  امر  به  دستیابی  براي  تیمی  کار  توانمندسازي 
به  نمی  آمده  به دست  نتایج  به  توجه  با  رسد  شود.  می  نظر 

تنها به  ها نه اجرایی کردن مدیریت کیفیت جامع در سازمان 
تواند بر کل سیستم  کمک می کنید بلکه می   مان وري ساز بهره 

شود ادارات و نهادهاي  اداري تاثیر گذار باشد لذا پیشنهاد می 
  دولتی و خصوصی در جهت اجرایی کردن این سیستم اقدام 

مدیریت کیفیت جامع با تاثیر گذاري    کنند؛ همچنین سیستم 
تاثیرگذار   سازمانی  کارکردهاي  بر  مختلف  فاکتورهاي  بر 

می نابراین  ،ب است  سیستم  پیشنهاد  بر  مؤثر  فاکتورهاي  شود 
هاي حمایت و رهبري  (ازجمله، مؤلفه   مدیریت کیفیت جامع 

برنامه  سازمان،  عالی  استراتژیک،شناسایی  مدیریت  ریزي 
خدمت  کارکنان،  مداري،  وآموزش  مشتري  و  رسانی 

اندازه  کارکنان،  مشارکت  و  و  توانمندسازي  گیري 
بی تجزیه  کیفیت،  بهبود  وتحلیل  پیامدهاي  و  کیفیت  ي  مه 

تقویت    ي ورزشی کشور نهادها ها و  ،سازمان در ادارات   کیفیت) 
 ؛ شوند 

-در نهایت در بررسی بین مدیریت کیفیت جامع و مولفه 
بهره  با  آن  هیئت  هاي  در  استان خراسان  وري  ورزشی  هاي 

رضوي مشخص شد که در تعدادي از مولفه ها رابطه مثبت و  
دار  وجود  داري  و  معنی  مثبت  رابطه  دیگر  تعدادي  در  و  د 

و   آمده  دست  به  نتایج  به  باتوجه  ندارد؛  وجود  داري  معنی 
هاي حمایت و رهبري مدیریت عالی  تاثیر گذاري بیشتر مؤلفه 

برنامه  آموزش  سازمان،  و  شناسایی  و  استراتژیک  ریزي 
بهره  بر  می کارکنان  پیشنهاد  پژوهش،  این  در  که  وري  شود 

هاي ورزشی استفاده بهتري  روسا هیئت   مدیران، کارمندان و 
بهره  افزایش  در  ها  مؤلفه  این  داشته  از  خود  سازمان  وري 

مدیریت   نوع  این  کردن  اجرایی  در  استمرار  با  و  باشند 
(مدیریت کیفیت جامع) شاهد پیشرفت و افزایش کیفیت در  
سازمان خود باشند؛ همچنین به دلیل فقدان تاثیرگذاري و  

رسانی  هاي خدمت ابطه معنادار مؤلفه نداشتن همبستگی و ر 
کارکنان،   مشارکت  و  توانمندسازي  مداري،  مشتري  و 

تجزیه اندازه  و  و  گیري  کیفیت  ي  بیمه  کیفیت،  وتحلیل 
بهره  با  کیفیت  بهبود  می پیامدهاي  پیشنهاد  شود  وري 

هاي ورزشی اهتمام و توجه ویژه اي به این  مسئولین هیئت 
ن این مؤلفه ها به سطح مطلوب  موارد داشته باشند و با رساند 

به افزایش تاثیرگذاري مدیریت کیفیت جامع در سازمان خود  
نژاد،   موضوع همتی  با همین  رابطه  در  کنند.  شایانی  کمک 

را تحت عنوان   2012حمیدي و مدنی و میرزایی(  )،تحقیقی 
تربیت  کل  ادارات  کارمندان  آمادگی  میزان  بدنی  مطالعۀ 

شرقی استان  آذربایجان  در  هاي  اردبیل  و  غربی  آذربایجان   ،
نتایج نشان داد   انجام دادند.  پذیرش مدیریت کیفیت جامع 

بیشترین میانگین و کار    13/ 28که مؤلفه آموزش با میانگین  

2 Oswald.F 
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میانگین   با  بین    11/ 98تیمی  در  را  میانگین  کمترین 
هاي موردپذیرش در مدیریت کیفیت جامع که شامل  مؤلفه 

مستمر،  بهبود  رهبري،  مشتري    (تعهد  پیشنهادها،  نظام 
و   ارزشیابی  اطالعات،  از  استفاده  کیفی،  اهداف  مداري، 
آمادگی   و  تیمی  کار  کیفیت،  هاي  گروه  آموزش،  بازخورد، 

می  و  پذیرش)  یگانه  راستا  همین  اند.در  داشته  باشند، 
سنجی   بررسی امکان ) تحقیقی تحت عنوان 2015(  همکاران 

در   جامع  کیفیت  مدیریت  سیستم  هاي    اداره استقرار 
داد انجام دادند که    بدنی تربیت  در هر    ؛ نتایج پژوهش نشان 

پذیري و    شش متغیر تعهد مدیریت ارشد سازمان، مسئولیت 
و  خدمت  آمار  کارکنان،  مشارکت  کارکنان،  آموزش  رسانی، 

تفاوت  الع اط  سازمان،  محسوس  و  فیزیکی  عوامل  و  ات 
  ئولیت معناداري بین میانگین نمرات وجود دارد. همچنین مس 

ب  پایین االت پذیري،  ترین رتبه را در    رین و آموزش کارکنان، 
هاي پژوهش نشان    یافته   ؛ استقرار مدیریت کیفیت دارا بودند 

  متغیرهاي   مه میدهد که سیستم مدیریت کیفیت جامع در ه 
  قابل اجرا   مازندران   استان   بدنی تربیت   اداره هاي   در   شش گانه 

ارزیابی  نیز  )  2016(   و همکاران   شریفی ت.  اس   استقرار   و  در 
تولیدي صنعت ورزش کشور   کیفیت مدیریت جامع در بخش 

  بخش ها این   در جامع  کیفیت  اظهار داشت که ورود مدیریت 
شود و وضعیت  محسوب می  مهم و عامل حیاتی   عنوان یک به 

کشور   ورزش  تولید  متوسط  که  صنعت  سطح  دارد    قرار در 
به یک سطح مطلوبی دست پیدا    تواند با ورود این عوامل می 

) پژوهشی را  2014کند. درهمین راستا فراهانی و همکاران ( 
ا  عنوان  بهره تحت  با  جامع  کیفیت  مدیریت  در  رتباط  وري 
انجام دادند و به    بدنی استان آذربایجان شرقی ادارات تربیت 

نتایج دست  امتیاز اند  یافت این  میانگین  مدیریت کیفیت   که 
جامعۀ  جامع  کل  برابر    در  بررسی  انحراف    88/ 10مورد  و 

برابر   معیارهاي    16/ 34معیاري  تمامی  بین  همچنین  است، 

وري سازمانی از دیدگاه مدیران  مدیریت کیفیت جامع و بهره 
شرقی رابطۀ    بدنی استان آذربایجان و کارکنان ادارات تربیت 

دارد  وجود  معناداري  و  تحقیق  مثبت  این  در  همچنین  بر  ؛ 
بیشت  توجه  برنامه لزوم  به  عالی  مدیران  و    ر  صحیح  ریزي 

اصول   اجراي  بعد  مرحلۀ  در  و  کیفیت  خصوص  در  اصولی 
طوریکه هم مدیران عالی و میانی و  شود، به کیفیت تأکید می 

باشند  به اجراي اصول یادشده  ناییم هم کارکنان موظف  و    ؛ 
  بر   مؤثر   ) نیز پژوهشی را تحت عنوان عوامل 2015(  سوآندج 
هدف   کیفیت   مدیریت  داد؛  انجام  را    مطالعه   این   از   جامع 
سازي   بر   مؤثر   عوامل   بررسی    جامع   کیفیت   مدیریت   مدل 

کیفیت    مدیریت   مدل   یک   ایجاد   هاي کشور تایلند و   شهرداري 
هاي   براي   مطلوب   جامع  نشان    شهرداري  نتایج  بود؛  مناطق 

حائز اهمیت بوده   موفق  هاي داد که فاکتور رهبري درسازمان 
  هاي قوي، آموزش گروهی   کار   شیابی شد؛ همچنین و مؤثر ارز 

ارزیابی   انگیزه   مناسب،  ارتباط   ها،  و    موفقیت   به   مؤثر   ها 
کمک سازمان  جامع  کیفیت  مدیریت  ایجاد  در  کند؛  می   ها 

بنابراین با توجه به نتایج کلی که از پژوهش حاضر به دست  
-آوریم، به مدیران و روسا هیئت هاي ورزشی پیشنهاد می می 

ا آموزش هاي الزم و ارتقاي سطح یادگیري کارکنان،  شود ب 
استفاده از یک برنامه مدون براي پیاده سازي بهتر و موثر تر  
مدیریت کیفیت جامع و همچنین افزایش حمایت و رهبري  
بهبود کیفیت در   و  در سازمان خود شاهد توسعه، پیشرفت 

 . سطوح مختلف سازمانی باشند 

 تشکر و قدردانی 
افرادي که حتی نکته اي کوچک در  الزم می  از تمامی  دانم 

پیشبرد این پژوهش به بنده یاري رساندند تشکر و قدردانی  
 نمایم. 
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