
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1398 مستانز ،  27 شمارة، 7دورة 
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 یتۀکم در فرهنگی فناوری و مهارتی، پژوهشی، با اهداف آموزشی، فراگیر کیفیت مدیریت ارتباط

ایران اسالمی جمهوری المپیک ملی  

 
 4انزهایی زهرا حاجی – 3لی زارعیع – 2 فریده اشرف گنجویی  – 1آباد  ابراهیم جوادی نظام

ریت گروه مدی دانشیار .2تهران، ایران مرکزی، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، مدیریت دکتری . دانشجوی1
 دانشگاه یاردانش .3ایران تهران، مرکزی، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی علوم و بدنیتربیت  دانشکدة ورزشی

 و بدنی تربیت دانشکدة استادیار .4 تهران، ایران، مرکزی، تهران واحد ورزشی علوم و بدنیتربیت  دانشکدة اسالمی آزاد
 تهران، ایران مرکزی، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی علوم
 (1398 / 06 / 14 ، تاریخ تصویب :   1397/ 12 /18)تاریخ دریافت :  

 
 

 

 چکیده

 لیم کمیتۀ در آموزشی، مهارتی، فناوری فراگیر با اهداف کیفی پژوهشی، فرهنگی، کیفیت هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط مدیریت

ها بعد از اطمینان از وتحلیل دادهتجزیههمبستگی بود. برای  - روش انجام پژوهش از نوع توصیفی ایران بود. اسالمی جمهوری المپیک

هش حاضر کلیۀ کارکنان کمیتۀ جامعۀ آماری پژو استفاده شد. آمار توصیفی و استنباطی در بخش PLS افزارها از نرماعتبار پرسشنامه

تعداد کل نمونۀ  د.نتخاب شدنشمار اصورت تمامنمونۀ آماری کلیۀ کارکنان کمیتۀ ملی بود که به بود. ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران

و  (2009یریت کیفیت جامع )مؤسسات کیفیت فدرال آمریکا، پرسشنامۀ استاندارد مد ها ازآوری دادهمنظور جمعنفر بود. به 84آماری 

 المپیک لیم ۀکمیت کیفی آموزشی های اهدافبرنامه ساخته اهداف کیفی استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بینپرسشنامۀ محقق

 ملی میتۀک اهداف کیفی هایبرنامه میانگین بین ،(P ،57/2=T ،55/0=B=001/0) دارد وجود داریمعنا رابطۀ جامع کیفیت مدیریت و

 داری وجود داردبین میانگین معیارهای مدیریت کیفیت جامع تفاوت معنا. (p ،8/41=2χ=000/0) دارد وجود داریمعنا تفاوت المپیک

(000/0=p، 7/34=2χ). تۀ ملی است.ترین هدف کیفی کمیترین معیار مدیریت کیفیت جامع و اهداف فناوری مهمحمایت رهبری عالی مهم 

میتۀ است و نمرة مدیریت کیفیت جامع در ک 200باالترین نمرة مدیریت کیفیت جامع  براساس پاسخنامۀ پرسشنامۀ مدیریت کیفیت جامع،

وری کرده های کیفیت و بهرهدهند کمیتۀ ملی المپیک شروع به یادگیری برنامهو نشان می گرفته استدر سطح )ج( قرار است و 2/84ملی 

تواند این نهاد را دررسیدن به اهداف توجه به نتایج پژوهش استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در کمیتۀ ملی المپیک می با است.

 کیفی آموزشی خود کمک کند.

 

  های کلیدیواژه

 کیفیت جامع. ملی المپیک، مدیریت کمیتۀ کیفی، اهداف
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 مقدمه

 و فرهنگی ،نیروا دبعاا ورزش و بدنیتربیت  سائلم

 نيا ارشود دبعاا از يكی. دارند مختلفی و دمتعد جتماعیا

 ،ستا وتمتفا ينظرها و هعمد مسائل بستنآ كه منظا

 زا كه ستا ورزش هايسیاست و هابرنامهكیفیت  مسئلة

. كرد جهتو آن به توانمی ديمتعد تعابیر و نگوناگو ييازوا

 گذشته هةد دو يكی از ورزش هايسیاست چرخش در

 تأكید و توجه غربی يهاركشو خصوصبه هاركشو بیشتر

 شیزموآ هايبرنامه كیفی افهدا و دبعاا به ازپیشبیش

 و كیفیت ممفهو تبیین ايبر سیعیو شتال و شتهدا

 ،گیچگون ،كیفیت بر مؤثر ملاعو زش،موآ در آن هايمؤلفه

 و هارمعیا با كیفیت بطةرا آن، كنترل و شیابیارز

 ها،دادهدرون بر ناظر كیفی منظا ينوتد آن، هايشاخص

 سطح در زشموآ يندافر نتايج و هادادهونبر ها،جريان

 .(12)اند داده منجاا المللیبین و ملی ،محلی

 هاسازمان بیشتر مديريت در تأكید مورد مباحث از يكی

 قرار فراوانی تأكید مورد نیز ورزشی هايسازمان در كه

 هايمدل سازيپیاده و كیفیت مديريت موضوع گیرد،می

 اخیر هايسال در. است ورزشی هايسازمان در كیفیت

 عمیق درک براي روشی عنوانبه كیفیت مديريت

 و نیازها ساختن برآورده و مشتريان هايخواسته

 بخشاطمینان نحوبه و از هر جهت مشتري هايخواسته

(. 6) است شدهمطرح  المللیو بین ملی يهاسازمان توسط

 و هاسازمان در 1جامع كیفیت مديريت كارگیريبه

 هايباشگاه و هاهیأت ها،فدراسیون ،شیورز تتشكیال

 در لتحو ديجاا سبب مختلف يهاركشو در شیورز

 (.5) ستا هشد آنها ورزش و بدنیتربیت

 مديريت استقرار در هاي ايرانیسازمان زياد گرايش

 محققان و دانشگاهیان كه است شده جامع موجب كیفیت

 اين در توجهیقابل تحقیقات هاي اخیردر سال نیز كشور

                                                           

1 . Total Quality Management 

 هايچالش و موانع به توجهیبی اما دهند، انجام زمینه

 مديريت فنون آمیزموفقیت كارگیريبه در موجود اساسی

 كه است شده موجب ايرانی هايسازمان جامع در كیفیت

 نشود. فراهم كامل اين سیستم تحقق براي الزم هايزمینه

در  جامع كیفیت مديريت كارگیريبه موانع شناسايی

 سیستم اين سازيپیاده در گام اولین تواندها میسازمان

 سازمان، كاركنان و مديران كهزمانی تا زيرا شود، محسوب

 شكست باشند، نداشته موانع اين رفع خصوص در اقداماتی

مديريت كیفیت  (.1) رسدمی نظربه اي حتمیپروژه چنین

كارگیري تمامی هدف آن به فلسفة مديريتی است كه جامع

عنوان مؤثرترين عامل منابع سازمان از جمله كاركنان به

منظور دستیابی به اهداف سازمان است. اهداف اصلی به

مديريت كیفیت فراگیر تمركز پايدار بر مشتريان و دستیابی 

ايت مشتري از طريق تولید كاال يا ارائة خدمات به رض

باكیفیت، مشاركت كاركنان در فلسفة كیفیت، بهبود 

مستمر كیفیت، آموزش كافی و مناسب كاركنان، جلب 

تعلق  كنندگان ايجاد حسكنندگان و عرضهرضايت تأمین

بخش و مديريتی سازمانی در كاركنان و محیط كاري لذت

ها بايد ها، نهادها و شركتزمانبنابراين، سا متعهد است؛

عنوان منابع اصلی تأمین نیازهاي مردم كشور، ارتقاي به

 مستمر كیفیت محصوالت و خدمات و تالش براي تأمین

مشتريان و برآوردن نیازهاي آنان را با در نظر گرفتن  رضايت

قرار  اهداف كیفیتی خود مفهوم توسعة پايدار در سرلوحة

 .1اند از: جامع عبارت كیفیت مديريت (. اهداف10دهند )

 مشاركت .2 هزينه، كمترين با مشتري كامل رضايت جلب

 ضايعات از جلوگیري و خطاها حذف با هدف كاركنان همة

 مستمر، بهبود و كیفیت حفظ .3 بهتر، انگیزش در نتیجه و

. 5 تولید، مناسب فرايندهاي و فناوري انتخاب و طراحی .4

 نقطة به توجه .7 كار، گیرياندازه .6 كیفیت، عینی آموزش

 افزودةارزش و وري. بهره8 حیا، چرخة هايهزينه بهینة
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 هايرويه و هاسیستم .10 باالتر، استانداردهاي .9 بیشتر،

 جامع كیفیت مديريت موفق اجراي . براي(14) بهبوديافته

 باشد، داشته تمركز كلیدي معیار هشت روي بايد سازمان

 مديريت رهبري و حمايت .1 از اندعبارت معیار هشت اين

 روي بر تمركز .3 ،2استراتژيک ريزيبرنامه .2 ،1سازمان عالی

 ،4كاركنان آموزش و شناسايی .4 ،3 (مداريمشتري) مشتري

 .6 تیمی، كار و كاركنان 5 (قدرتمندسازي) توانمندسازي .5

 .8و  7كیفیت بیمة .7 ،6كیفیت وتحلیلتجزيه و گیرياندازه

 (.13) 8وريبهره كیفیت بهبود پیامدهاي

 سازمان كه هستند هايیبرنامه كیفی، هاي اهدافبرنامه

 و كنندمی كمک استراتژيک خود اهداف به دررسیدن را

ها، وري سازماناثربخشی، افزايش بهره افزايش كارايی، باعث

افزايش  مشتريان، به خدمات ارائة كیفیت افزايش

 مندي كاركنان،افزايش رضايت مندي مشتريان،رضايت

 انتظار زمان كاهش خدمات، و تولید هايهزينه كاهش

 اثربخشی و كارايی افزايش خدمت، دريافت جهت مشتريان

 اهداف هاياهم برنامه. شوندمی سازمان در انسانی نیروي

هاي برنامه آموزشی، اهداف هاياز برنامه اندعبارت كیفی

 هايفرهنگی، برنامه اهداف هايمهارتی، برنامه اهداف

 كیفی اهداف در فناوري؛ هاي اهدافبرنامه پژوهشی، اهداف

 ضمن هايكالس برگزاري مانند اهدافی سازمان آموزشی،

 افزايیدانش كاركنان، تخصص كردن روزبه براي خدمت

 و مدتمیان بلندمدت، اهداف راستاي در كاركنان

 پايدار، توسعة براي مؤثر شرايط افزايش سازمان، مدتكوتاه

 تأكید مورد علمی هايگروهی درس و هاهمايش برگزاري

 خالقانة تفكر افزايش مهارتی، اهداف هايدر برنامه است؛

 بردن باال كارآفرينی براي تفكر سطح بردن باال كاركنان،

 سازمان كیفی اهداف اولويت از كاركنان فنی هايمهارت

                                                           

1. Top – Manaegment Leadership Support 

2. Strategic Planning 

3. Fpics pm the Cistomer 

4. Employee Training and Recognition 

5. Employee Empowerment and Teamwork 

 و دگرگونی و تحول فناوري، اهداف در شود.می محسوب

 انجام فرايندهاي نمودن روزبه سنتی، سیستم از شدن خارج

 دنیا، روز ارتباطی هايسیستم به سازمان كار، تجهیز

 كار ماهیت به توجه با دنیا روز مدرن هايدستگاه از استفاده

 است؛ تأكید مورد سازمان، اندازچشم و اهداف و سازمان

 توسعه تنش، موانع رفع كاركنان، در منديرضايت افزايش

 و مراسم برگزاري سازمان، در مدارياخالق ترويج و

 هايجزو برنامه سازمان، اهداف با مرتبط ويژة هايهمايش

 با ارتباط شود؛می محسوب سازمان فرهنگی كیفی اهداف

 بنیان،دانش علمی مؤسسات و دانشگاهی علمی مراكز

 از حمايت سازمان، اهداف با مرتبط هايپژوهش از حمايت

 توسعة سازمان، اهداف با مرتبط جديد اختراعات و ابداعات

 هاينامهپايان و هارساله از حمايت كتب، و نشريات

 و كاركنان تشويق سازمان، اهداف با مرتبط دانشجويی

 جزو تحقیقاتی هايحوزه در فعالیت جهت كارشناسان

 .(4) است پژوهشی كیفی اهداف هايبرنامه

كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران سازمانی  

دور از هرگونه منظورهاي نژادي ورزشی و غیرانتفاعی و به 

و در سال  تأسیس شد 1325و سیاسی است كه در سال 

درآمد، اين  9المللی المپیکبه عضويت كمیتة بین 1326

كمیته مسئول فرستادن ورزشكاران به مسابقات المپیک و 

هاي همبستگی یايی، پارالمپیک، بازيهاي آسبازي

المللی كشورهاي اسالمی و مسابقاتی كه توسط كمیتة بین

 (.9) گشود، استالمپیک برگزار می

وظايف كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران 

اساسنامة  مرتبط با پژوهش حاضر: با توجه به وظايف و

از كمیتة ملی المپیک اهداف كیفی در پژوهش حاضر بعد 

انتخاب  مصاحبه با خبرگان مديريت ورزش كشور پنج هدف

6. Measurement and Anlysis 

7. Quality Assuranc 

8. Quality and Productivity Improvement Results 

9. International Olympic Committee (IOC) 
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. اهداف 3. اهداف پژوهشی، 2. اهداف آموزشی، 1 شد:

و اينكه آيا  . اهداف فناوري5 . اهداف فرهنگی و4مهارتی، 

اجراي مديريت كیفیت جامع در كمیتة ملی المپیک بر روي 

 خیر؟ اهداف كیفی تأثیرگذار است يا

 

 . اهداف آموزشی1

آموزش كمیتة ملی المپیک جمهوري  كمیتةوظايف 

 اسالمی ايران

 ،يهنر ،یفرهنگ يهابرنامه ياجرا و نيتدوالف( 

 ورزش كردن یعلم كرديرو با یپژوهش و یقاتیتحق ،یآموزش

 ةادار و لیتشك قيطر از ژهيوبه آن، یانسان منابع يبهساز و

 یمل یآكادمجمله  از يهنر و یفرهنگ ،یعلم ينهادها

 .کیالمپ ةموز و کیالمپ

 كرديرو بر یمبتن كشور در یقهرمان ورزش گسترشب( 

 بالقوه ياستعدادها رشد و يبسترساز قيطر از ژهيوبه یعلم

 .ورزشكاران يفكر و یروان ،ـیجسم يهايیتوانا يارتقا و

 يهاورزش ازجانبه همه یبانیپشت و تيحما پ(

 ازین مورد اعتبارات نیتأم در مساعدت و نمعلوال و جانبازان

 ةارائ در یهمراه و ژهيوصورت به ک،یپارالمپ یمل كمیتة

 (.18ه )كمیت آن به یآموزش و یعلم ،یورزش خدمات

 . اهداف پژوهشی2

پژوهش، كمیتة ملی المپیک  كمیتةوظايف  -ب

 جمهوري اسالمی ايران

 و اتينشر كتب، انتشار و ترجمه ف،یتأل ن،يتدو الف(

 با مرتبط يخبر و یعلم ،يهنر ،یفرهنگ ،یورزش مقاالت

 مورد یاطالعات يهابانک جاديا زین و هكمیت فيوظا و اهداف

 .ازین

 یدولت يهاسازمان با هماهنگ و مؤثر رابطه جادياب( 

 كهي نحوبه ورزش يارتقا و توسعهمنظور به یردولتیغ و

 با تضاد در كه يیهاتیفعال با گاهچیه کیالمپ یمل كمیتة

 (.18) نشود ریدرگ و مرتبط ،است کیالمپ منشور

 . اهداف مهارتی3

ی كمیتة ملی المپیک شناسروان كمیتةوظايف  -پ

 جمهوري اسالمی ايران

 یاجتماع و یروان ،يانهیزم اطالعات به یابیدست (الف

 يهامهارت رشد روند لیتحلمنظور به ورزشكاران

 .آنها یشناختروان

 ابعاد در ورزشكاران یروان سالمت تیوضع نییتع (ب

 زشیانگ و اضطراب سطوح زانیم يیشناسا و مختلف

 .ورزشكاران

 ورزشكاران یروان يهامهارت سطح يارتقا به كمک (پ

 .رانهیشگیپ اقدامات و

 یورزش مجرب شناسانروان يریكارگبه به كمک (ت

 (.17) یمل يهامیت ياردوها در

 . اهداف فرهنگی4

كمیتة ملی المپیک فرهنگی  كمیتةوظايف  -ت 

 جمهوري اسالمی ايران

 هر يسو از شدهنییتع یفرهنگ نارابط ديیتأ (الف

 .ونیفدراس

 .هاونیفدراس یورزش یفرهنگ مسائل یشناسبیآس (ب

 جهت در یمل يهامیت ورزشكاران نیب زهیانگ جاديا (پ

 ی.اخالق ليفضا رشد

 خاص يهنر و یفرهنگ يهابرنامه جيترو و نيتدو( ت

 يهامیت يگریمرب و یسرپرست كادر ياعضا و ورزشكاران

 ی.مل

 ض،یتبعهرگونه  با مقابله يبرا الزم ریتداب اتخاذ ث(

 یورزش اخالق جيترو و گسترش ورزش، در فساد و خشونت

 و رشيپذ بر دیتأك با نگیدوپ مذموم ةديپد با مبارزه زین و

 ياجرا و رشيپذ ،نگیدوپ با مبارزه یجهان نیقوان ياجرا

 كه دشو حاصل نانیاطم كه یصورت به، نگیضددوپ قانون

 منابع نیتأم ةنحو و تيعضو طيشرا ن،یقوان و هااستیس

 در هاشيآزما جينتا تيريمد يهادستورالعمل زین و یمال
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 در كه هايیتیمسئول و نقش نیهمچن .باشد آن با انطباق

 در کیالمپ یمل يهاهكمیت يبرا نگیضددوپ یجهان قانون

 (.17) شوند شمرده محترم ،شدهگرفته نظر

 . اهداف فناوری5

 يهاتیقابل يریگاندازه و سنجش كمیتةوظايف  -ث 

 ی كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايرانجسمان

 ةرشت هر يبرا یبدن ياستانداردها و نرم یةته (الف

 ی.ورزش

 سنجش زین و کيولوژيزیف عملكرد یبررس (ب

 .پوشیمل ورزشكاران یجسمان يهاتیقابل

 یكيآنتروپومتر يهایژگيو يبندطبقه و یابيارز( پ

 .پوشانیمل

 و اشكاالت رفعمنظور به یاصالح يهابرنامه ةارائ (ت

 .(18) هاآزمون جينتا از مستخرج يهاضعف

( طراحی مدل استقرار مديريت 2018) بوژمهرانی

هاي ورزشی با تأكید بر كیفیت جامع در فدراسیون

هاي پايه و پرمدال را مورد پژوهش قرار داده و فدراسیون

منظور طراحی الگوي استقرار مديريت كیفیت اين تحقیق به

 و به روش آمیخته انجام هاي پايه و پرمدالدر فدراسیون

ترتیب نتايج ورزشی، نتايج مالی و به)شده است. نتايج 

ن( زيرساختی، نتايج جامعه و نتايج فرايندها و كاركنا

بندي شده است تا مدلی براي ارزيابی وضعیت اولويت

هاي پايه و پرمدال استقرار مديريت كیفیت در فدراسیون

( در پژوهشی به 2106) يگانه و همكاران (.6) دست آيدبه

سنجی استقرار سیستم مديريت كیفیت جامع بررسی امكان

بدنی استان مازندران پرداختند. نتايج در ادارات تربیت 

ژوهش نشان داد تفاوت معناداري بین میانگین نمرات پ

معیارهاي مديريت كیفیت جامع وجود دارد؛ همچنین 

ترين پذيري، باالترين و آموزش كاركنان، پايینمسئولیت

                                                           

1 . Muhammad Naeem Khan 

2 . Gadaf Rexhepi 

 (.17) رتبه را در استقرار مديريت كیفیت دارا بودند

به بررسی وضعیت مديريت ( 2015) بختیاري و همكاران

بدنی خراسان رضوي ارات تربیت كیفیت جامع در اد

ها نشان داد بین ادارات ورزش و جوانان پرداختند. يافته

هاي خراسان رضوي در اعمال مديريت كیفیت شهرستان

ذاكريان و  (.5) جامع تفاوت آماري معناداري وجود دارد

( ارتباط مديريت كیفیت جامع و اثربخشی 2014) همكاران

بررسی كردند و نتايج نشان هاي انفرادي را در فدراسیون

هاي داد بین اعمال مديريت كیفیت جامع در فدراسیون

تكواندو، كاراته، دوومیدانی، كشتی و بدمینتون تفاوت 

داري وجود دارد. همچنین بین اعمال مديريت جامع معنا

 داريمعنا رابطة انفرادي هايو اثربخشی فدراسیون كیفیت

( تأثیر 2019و همكاران ) 1خانمحمد نعیم. (8) وجود ندارد

بر عملكرد كاركنان در مؤسسات  مديريت كیفیت فراگیر

عالی آموزش عالی پاكستان را بررسی كردند. نتايج پژوهش 

مديريت كیفیت فراگیر با عملكرد كاركنان و  وي نشان داد،

متغیرهاي میانجی رضايت شغلی و تعهد عاطفی رابطة 

 و همكاران 2ركسیپی(. گداف 25) داري داردمثبت و معنا

در پژوهشی ارتباط بین فنون مديريت كیفیت  (2018)

هاي ورزشی بررسی كردند، و عملكرد سازمان جامع

چارچوب مفهومی اين مطالعه مبتنی بر تأثیر عوامل 

معیارهاي مديريت كیفیت جامع شامل آموزش كاركنان، 

ريزي استراتژيک، حمايت رهبري عالی، بهبود مستمر، برنامه

مداري و بیمة كیفیت وانمندسازي و كار تیمی، مشتريت

است. نتايج پژوهش وي نشان داد كاربرد فنون مديريت 

هاي ورزشی به افزايش كلی كیفیت جامع در سازمان

كیفیت، افزايش نوآوري، افزايش مشاركت كاركنان و 

هاي ورزشی كمک وفاداري و افزايش ثبات مالی سازمان

( نقش مديريت 2014) 3محمد يوسف عبداهلل .(20) كندمی

3 . Abdalla, Mohammed Yousif 
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كیفیت جامع در ايجاد سیستم مديريت ايمنی و بهداشت 

هاي كوچک و متوسط خارطوم را اي در سازمانحرفه

بررسی كردند و نشان دادند كه بین ايمنی شغلی و مديريت 

همچنین  داري وجود دارد. نتايجكیفیت جامع رابطة معنا

یر مستقیم بر ايمنی است مديريت كیفیت جامع تأث حاكی

جويی در وقت و هزينه و سالمت شغلی دارد و باعث صرفه

كاهد و مبنايی مؤثر كاري میشود. همچنین از دوبارهمی

  (.19) براي ارزيابی عملكرد كاركنان است

مديريت كیفیت جامع و  ارتباط (2013) 1ايكاساتريكا

 عالی آموزش در را با اهداف كیفی آموزشی 9000 ايزو

پژوهش وي نشان داد،  نتايج و كرد بررسی را اندونزي

 9000 ايزو با اندونزي عالی آموزش كیفی هاي اهدافبرنامه

 ( طی2011) 2(. میلسون23) دارد دارارتباط مثبت و معنا

 در جامع كیفیت مديريت مفاهیم روي پژوهشی

 كیفیت مديريت موفقیت عامل رومانی، كشور هايدانشگاه

 تیمی، كار آموزش، نفس،اعتمادبه عنصر شش را جامع

نتايج پژوهش وي . ذكر كرد ارتباط و شناسايی رهبري،

 نقش همواره سازمان جامع در كیفیت مديريت نشان داد كه

 كمی و كیفی ارتقاي و كارها فرايند بهبود در مهمی بسیار

همة  به را آلايده رقابتی مزيت همچنین كند.می ايفا

 (. 24) رساندمی هاسازمان

 و ورزش وزارت، کیالمپ یمل كمیتة مثل يیهاسازمان

ی، ورزش يهاونیفدراسی، بدنتیترب ادارات جوانان

 يهاهنرستانی، ورزشو علوم  یبدن تیترب يهادانشكده

 را كشور ورزش ةتوسع كه هستند یالتیتشك ... یبدنتیترب

 اداره تيريمد علم اصول براساس است الزم ودارند  بر عهده

 ركود باعث مراكز نيا در تيريمد اصول تيرعا عدم. ندشو

 يكشورها ريسا با سهيمقا در كشور ورزش یماندگعقب و

(. كمیتة ملی المپیک جمهوري 2) استتوسعه  حال در

المللی المپیک ارتباط تنگاتنگ اسالمی ايران با كمیتة بین

                                                           

1 . Ika Sartika  

سازمان  المللی در ايندارد و لزوم رعايت استانداردهاي بین

مهم ضروري است، بنابراين نیاز است كه در مديريت كمیتة 

هاي ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران جديدترين روش

كار گرفته شود، از آن هاي سازمانی بهمديريتی و تئوري

رو با جمله، رويكرد مديريت كیفیت فراگیرهاست. ازاين

ت توجه به نقشی كه مديريت كیفیت فراگیر و در موفقی

 هاي امـروزي دارد تحقیق حاضر سعی دارد به سهسازمان

 پرسش پاسخ دهد:

 لیم كمیتة كیفی منتخب اهداف هايبرنامه بین آيا .1

 فراگیر كیفیت مديريت و ايران اسالمی جمهوري المپیک

 دارد؟ وجود داريمعنا رابطة

 ملی كمیتة كیفی منتخب اهداف هايوضعیت برنامه .2

 است؟ چگونه ايران اسالمی جمهوري المپیک

 در جامـــع كیفیت سیستم مديــريت وضـعیت .3

 است؟ چگونـه ايران اسالمی المپیک جمـهوري ملی كمیتة

نظر به اينكه در حوزة صنعت تحقیقات متعددي در 

طور عام زمینة مديريت كیفیت فراگیر صورت گرفته، ولی به

المپیک طور خاص در كمیتة ملی در حوزة ورزش و به

تحقیق مشابهی صورت نگرفته است، با توجه به اين خأل 

انجام اين پژوهش در سطح كمیتة ملی المپیک جمهوري 

رسد. نتايج پژوهش حاضر نظر میاسالمی ايران ضروري به

 افزايش ،تماشاگران افزايش مشاغل، توسعة تواند سببمی

 انگیزة افزايش ورزشی، مهم رويدادهاي میزبانی اخذ شانس

 كسب و ورزشی شود مهم رويدادهاي در ورزشكاران حضور

به ارمغان  كشور را براي مثبت اجتماعی و سیاسی وجهة

 .بیاورد

 شناسی پژوهشروش

 توصیفی، نوع از حاضر پژوهش تحقیق روش 

گرفته صورت كمی و كیفی انجام است كه به همبستگی

با استفاده از پرسشنامه و كیفی با استفاده  است. روش كمی

2 . Milsan 
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از مصاحبه انجام گرفت. پژوهش حاضر براساس هدف، 

و همچنین اين  شناسی پژوهش میدانیكاربردي است، روش

منظور نگر است. بهپژوهش براساس زمان مورد بررسی حال

هاي منتخب كیفی براساس وظايف و انتخاب برنامه

ده از نظرهاي خبرگان مديريت اساسنامة كمیتة ملی و استفا

جامعة آماري  ورزشی و مسئوالن كمیتة ملی انجام گرفت.

كلیة كاركنان كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران 

نفر است  84 است، تعداد كل كاركنان كمیتة ملی المپیک

در كمیتة ملی المپیک شاغل بودند.  1397كه ارديبهشت 

بودجة كمیتة ملی المپیک اين آمار از طريق ادارة آمار و 

شده است. نمونة آماري اين جمهوري اسالمی ايران ارائه 

پژوهش كلیة كاركنان كمیتة ملی المپیک جمهوري 

 84شمار انتخاب شدند. صورت تماماسالمی ايران به

ها پرسشنامه بین نمونة آماري توزيع شد و تمامی پرسشنامه

دلیل كامل نبودن ها بهفقره از پرسشنامه 9و  مرجوع شد؛

در  وتحلیل كنار گذاشته شدند.ها از مرحله تجزيهپاسخ

وتحلیل شد. ها تجزيهفقره از پرسشنامه 73نهايت نتايج 

 PLSافزار ها در اين پژوهش از نرموتحلیل دادهبراي تجزيه

منظور دستیابی به اهداف استفاده شد. در اين پژوهش به

 شده است: دهپژوهش از سه پرسشنامة زير استفا

ساختة اطالعات فردي، شامل سن، . پرسشنامة محقق1

 جنس، تحصیالت، سابقه، وضعیت استخدام، سمت.

. پرسشنامة استاندارد مديريت كیفیت جامع، 2

پرسشنامة مديريت كیفیت جامع توسط مؤسسات كیفیت 

براي اطمینان بیشتر  .(13)ابداع شد  1فدرال در آمريكا

نفر از خبرگان مديريت  15توسط روايی اين پرسشنامه 

جهت تعیین پايايی درونی اين  ورزشی كشور تأيید شد.

هاي ضريب پرسشنامه از تحلیل عاملی تأيیدي استفاده شد.

ضريب آلفا كرونباخ  دهد كهآلفا كرونباخ نشان می

                                                           
1 . Federal Total Quality Management Handbook 2:Criteria 

and Scoring Guidines for the presidents Award for Quality 

است. روايی همگرا  73/0پرسشنامة مديريت كیفیت جامع 

 انس استخراجیاين پرسشنامه توسط روش آماري واري

(AVE تأيید شد و براي سنجش روايی سازه از معیار )

استفاده شد. پرسشنامه براساس اصول  2كر فورنل الر

شده و هر بخش مديريت جامع در هشت بخش تدوين 

داراي شش سؤال است، هدف اين پرسشنامه ارزيابی 

 مديريت جامع كیفیت در سازمان است.

هاي اهداف كیفی مهساختة برناپرسشنامة محقق .3 

كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران: اين پرسشنامه 

. اهداف مهارتی، 2. اهداف آموزشی، 1در پنج هدف شامل 

. اهداف پژوهشی، 5. اهداف فرهنگی و 4. اهداف فناوري،3

آموزگار و قديري  تنظیم شده است. اين پرسشنامه توسط

وضعیت سیستم  تحلیل»در پژوهشی با عنوان ( 4) (،2016)

و مديريت كیفیت جامع در دانشگاه  9000 مديريت ايزو

 استفاده شده و روايی و پايايی آن مورد تأيید« آزاد رودهن

شده است و  بوده و از ساختار آن در اين پژوهش استفاده

 سازي شده است.هاي آن براي اين پژوهش بومیپرسش

گان نفر از خبر 15روايی صوري اين پرسشنامه توسط 

مديريت ورزشی كشور و روايی همگرا آن توسط روش 

( تأيید شد و براي AVE) آماري واريانس استخراجی

كر استفاده شد.  سنجش روايی سازه از معیار فورنل الر

پايايی اين پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدي و 

ضريب آلفا  محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ تأيید شد.

و براي  %88هاي اهداف پژوهشی برنامه كرونباخ براي

هاي اهداف براي برنامه ،%95 هاي اهداف مهارتیبرنامه

براي  و %84 آموزشی هاي اهدافبراي برنامه ،%78 فناوري

(. 6تأيید شد )جدول  %73 هاي اهداف فرهنگیبرنامه

وتحلیل آماري پژوهش حاضر در سه بخش انجام تجزيه

 از استفاده با تحقیق متغیرهاي اول بخش گرفت، در

and produtiviy Improvement Washington Dc: office of 

personnel Management 1990 

2 . Fornell-Larcker 
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 استاندارد انحراف میانگین، نظیر توصیفی آمار هايشاخص

 هاداده طبیعی توزيع مفروضة دوم، در بخش. شد توصیف

از  استفاده با تحقیق هايدر نهايت، فرضیه شد و بررسی

 و تحلیل واريانس فريدمن آماري آزمون استنباطی آمار

 منظوربه حاضر پژوهش در شد. وتحلیلتجزيه يكطرفه

 .استفاده شد 1پی ال اس افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزيه

 

 های تحقیقنتایج و یافته

درصد  8/28كنندگان مدير، درصد شركت 4/27 (1

 (.1جدول ) درصد كارمند بودند 8/43كارشناس و 

 ديپلم، مدرک كنندگانشركت درصد 5/5 درصد  5/5 (2

 درصد 6/46 لیسانس، 5/31 ديپلم،فوق درصد 8/6

 (.2 جدول) داشتند دكتري درصد 6/9 و لیسانسفوق

 

 کنندگانشرکت. فراوانی و فراوانی نسبی سمت 1جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی سمت
 4/27 20 مدير

 8/28 21 كارشناس

 8/43 32 كارمند

 100 73 جمع

 

 کنندگانشرکتفراوانی و فراوانی نسبی مدرک تحصیلی  .2جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی مدرک
 5/5 4 ديپلم

 8/6 5 پلميدفوق

 5/31 23 لیسانس

 6/46 34 سانسیلفوق

 6/9 7 دكتري

 100 73 جمع

 

 5/42 و مرد كنندگانشركت درصد 5/57 (3

 (.1 )نمودار بودند زن درصد

 

 

 
 کنندگان. جنسیت شرکت1 نمودار

  

                                                           

1 . PLS 
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 درصد 9/16 و متأهل كنندگانشركت درصد 83/0 (4

 (.2نمودار ) بودند مجرد

 كنندگانشركت درصد 1/36 تحصیلی رشتة (5

 بودند بدنیتربیت غیر درصد 9/63 و بدنیتربیت

 (.3 نمودار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كنندگانشركت درصد 7/41 استخدامی، وضعیت (6

 قراردادي درصد 6/48 و پیمانی درصد 7/9 رسمی،

 .(3جدول ) بود

سال داشت كه سابقة  26دهنده پاسخترين جوان (7

 65دهنده ترين پاسخهم يک سال و مسن كاري آن

 .(4جدول ) سال سابقة خدمت بود 28سال با 

 

 
 

 

 

 

 

 کنندگانشرکتفراوانی و فراوانی نسبی وضعیت استخدامی  .3جدول 
 فراوانی نسبی فراوانی وضعیت استخدامی

 7/41 30 رسمی

 7/9 7 پیمانی

 6/48 35 قراردادي

 

 . توصیف سن و سابقۀ کاری )سال(4جدول 
 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین متغیر

 8/7 6/40 65 26 سن

 6/6 8/13 28 1 سابقه

 

 

بدنیبدنی و غیر تربیت کنندگان تربیت درصد شرکت .3نمودار  کنندگان. میزان تأهل شرکت2نمودار   
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در جدول  1نتايج تحلیل مسیر با اسمارت پی ال اس .2

كمیتة هاي اهداف كیفی آموزشی برنامه نیب نشان داد 5

و مديريت كیفیت  رانيا یاسالم يجمهور کیالمپ یمل

ة رابط رانيا یاسالم يجمهور کیالمپ یمل كمیتة در جامع

، P ،69/2=T=001/0) وجود دارد داريمثبت و معنا

556/0=Bعبارت شود. بهبنابراين، فرضیة صفر رد می (؛

مديريت كیفیت جامع به افزايش هاي ديگر، افزايش برنامه

 کیالمپ یكمیتة ملاهداف آموزشی در  دار در استقرارمعنا

 .(5جدول ) منجر شد رانيا یاسالم يجمهور

يريت كیفیت ي كیفی فرهنگی و مدهابرنامه نیب. 2-1

 ةرابط رانيا یاسالم يجمهور کیالمپ یكمیتة مل جامع

 (P ،794/0=T ،042/0-=B=428/0) داردنوجود  يدارمعنا

  .(5جدول )

ي كیفی پژوهشی و مديريت كیفیت هابرنامه نیب. 2-2

 ةرابط رانيا یاسالم يجمهور کیالمپ یكمیتة مل جامع

 (P ،767/0=T ،107/0-=B=532/0) داردنوجود  يدارمعنا

 .(5جدول )

ي كیفی مهارتی و مديريت كیفیت هابرنامه نیب. 2-3

 ةرابط رانيا یاسالم يجمهور کیالمپ یكمیتة مل جامع

 (P ،297/0=T ،059/0=B=767/0) داردنوجود  يدارمعنا

 .(5جدول )

ي كیفی فناوري و مديريت كیفیت هابرنامه نیب. 2-4

 ةرابط رانيا یاسالم يجمهور کیالمپ یكمیتة مل جامع

 (P ،269/0=T ،047/0=B=778/0) داردنوجود  يدارمعنا

 .(5جدول )

 های منتخب اهداف کیفی با مدیریت کیفیت جامعارتباط برنامه–. نتایج تحلیل مسیر )مستقیم( 5جدول 
 .B T Sig مسیر

 001/0 269/2 556/0 ديريت كیفیت جامعم -اهداف آموزشی

 428/0 794/0 -42/0 ديريت كیفیت جامعم-اهداف فرهنگی

 532/0 626/0 -107/0 ديريت كیفیت جامعم-اهداف پژوهشی

 767/0 297/0 059/0 ديريت كیفیت جامعم-اهداف مهارتی

 778/0 269/0 047/0 ديريت كیفیت جامعم-اهداف تكنولوژي

 

هاي اهداف كیفی در هاي برنامهرتبه بین میانگین. 3

 تفاوت كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران

نتايج آزمون فريدمن  2جدول  (.05/0وجود دارد ) داريمعنا

دهد، نتايج هاي كیفی را نشان میبندي برنامهرا براي رتبه

آزمون فريدمن نشان داد كه بین میانگین اهداف كیفی 

( p ،8/41=2χ=000/0داري وجود دارد )تفاوت معنا

ترين برنامه كمیتة ملی المپیک، برنامة فناوري و مهم

 .(6جدول ) هاي مهارتی استبرنامهترين برنامه، اهمیتبی

 

 های اهداف کیفیرنامهببندی . نتایج آزمون فریدمن را برای رتبه6جدول 

هامیانگین رتبه برنامه  رتبه 
  آموزشی
 مهارتی

03/3  4 
85/2  5 

33/3 فناوري  1 
03/3 فرهنگی  3 

پژوهشی   29/3  2 

 

                                                           

1 . Smar-PLS 
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نتايج پژوهش حاضر نشان داد میانگین و انحراف  .4

 کیالمپ یدر كمیتة ملهاي اهداف كیفی استاندارد برنامه

است از میانگین برنامة  عبارت رانيا یاسالم يجمهور

باالتر است؛ برنامة  3كه از حد متوسط  03/3آموزشی برابر با 

كمتر است؛ برنامة  3كه از حد متوسط  85/2 مهارتی برابر با

باالتر است؛ برنامة  3كه از حد متوسط  33/3فناوري برابر با 

باالتر است؛ و  3كه از حد متوسط  06/3فرهنگی برابر با 

باالتر  3است كه از حد متوسط  29/3برنامة پژوهشی برابر با 

 (.7جدول ) است

 

 رانیا یاسالم یجمهور کیالمپ یدر کمیتۀ ملنحراف استاندارد اهداف کیفی . میانگین و ا7جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین برنامه
 68/0 11/3 5 4/1 كل

 80/0 03/3 5 7/1 آموزشی

 89/0 85/2 5 1 مهارتی

 77/0 33/3 5 25/1 فناوري

 72/0 06/3 5 1 فرهنگی

 78/0 29/3 5 1 پژوهشی

 

 مديريت هشتگانة معیارهاي هايرتبه . بین میانگین5

جامع در كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی  كیفیت

 آزمون نتايج 3 دارد. جدول وجود داريمعنا تفاوت ايران

 فراگیر كیفیت مديريت معیارهاي بنديرتبه براي را فريدمن

 نشان فريدمن آزمون نتايج دهد،می نشان را 8 تا 1 مبناي بر

 تفاوت معیار هشت اين هايرتبه میانگین بین كه داد

بنابراين  ؛(p، 7/34=2χ=000/0) دارد وجود داريمعنا

 پیامدهاي و معیار باالترين عالی مديريت رهبري و حمايت

 ملی كمیتة در معیار ترينكیفیت، پايین و وريبهره بهبود

 (.8جدول )است  ايران اسالمی جمهوري المپیک

 
 بندی معیارهای مدیریت کیفیت جامع در کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسالمی ایرانفریدمن، رتبه . آزمون8 جدول

 رتبه میانگین متغیر

 1 55/5 حمايت و رهبري مديريت عالی

 2 98/4 ريزي استراتژيکبرنامه

 6 15/4 مداريمشتري

 7 4 شناسايی و آموزش كاركنان

 4 35/4 كار تیمی توانمندسازي كاركنان و

 5 21/4 وتحلیل كیفیتتجزيه وگیري اندازه

 3 86/4 بیمة كیفیت

 8 91/3 وري و كیفیتبهره بهبودپیامدهاي 

 

 مديريت امتیاز استاندارد انحراف و میانگین 9 . جدول6

 اسالمی جمهوري المپیک ملی كمیتة در جامع كیفیت

كنید می مشاهده كهگونههمان دهد.می نشان را ايران

براساس پاسخنامة پرسشنامة مديريت كیفیت جامع 

 ( حداكثر1388)مؤسسات كیفیت فدرال آمريكا، مقیمی، 

 میانگین نمرة است، 200 جامع كیفیت مديريت امتیاز
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 2/84 با برابر المپیک ملی كمیتة در جامع كیفیت مديريت

گذاري سیستم مديريت سطح )ج( نمره امتیاز دراين  است،

 كه دهدمی نشان امتیاز اين گیرد،كیفیت جامع قرار می

 كرده وريبهره و كیفیت برنامه و يادگیري به شروع سازمان

 مراحل از حركت روي بر اهداف بايد سطح اين در و است

 منظوربه فراگیر كیفیت مديريت واقعی اجراي به ريزيبرنامه

 اين همچنین در. شود متمركز عملی تجربة آوردن دستبه

 مديريت معیار هشت استاندارد انحراف میانگین و جدول

 رهبري و حمايت است، شده داده نشان فراگیر كیفیت

 و وريبهره بهبود پیامدهاي و معیار ترينمهم عالی مديريت

 المپیک ملی كمیتة در معیار تريناهمیتبی كیفیت

 (.9جدول )است  ايران اسالمی جمهوري

 
 ایران اسالمی جمهوری المپیک ملی کمیتۀ در فراگیر کیفیت. توصیف مدیریت 9 جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین متغیر

 2/34 2/84 200 0 مديريت كیفیت فراگیر

 4/4 23/9 20 0 حمايت و رهبري مديريت عالی

 7/3 5/7 15 0 ريزي استراتژيکبرنامه

 6/10 2/16 40 0 مداريمشتري

 02/5 5/5 15 0 شناسايی و آموزش كاركنان

 08/4 4/6 15 0 كاركنان و كار تیمی توانمندسازي

 5/4 1/6 15 0 وتحلیل كیفیتگیري و تجزيهاندازه

 03/8 2/14 30 0 بیمة كیفیت

 09/14 9/18 50 0 وري و كیفیتبهره بهبودپیامدهاي 

 

 كیفی اهداف هايبرنامه ارزيابی پرسشنامة . پايايی7

 پايايی: ايران اسالمی جمهوري المپیک ملی كمیتة

 و لیعام بارهاي مطلق قدر براساس پذيرمشاهده متغیرهاي

 كه ددا نشان 5 جدول در نتايج شد، مشخص آنها داريمعنا

همچنین  د،باالترن 6/0 قبولقابل مقدار از عاملی بارهاي همة

 آلفاي هايضريب در نهايت،. دارندمعنا عاملی بارهاي

هاي برنامه كرونباخ آلفا ضريب كه دهدمی نشان كرونباخ

 هايبرنامه ؛73/0 فرهنگی هايبرنامه ؛84/0 آموزشی

 هايبرنامه و 78/0 فناوري هايبرنامه ؛95/0 مهارتی

 هستند؛ 70/0 قبولقابل مقدار از باالتر 0 /88 با پژوهشی

 برخوردار است مناسبی پايايی از پرسشنامه بنابراين

 (.10جدول )

                                                           

1 . AVE 

 كیفی اهداف هايبرنامه ارزيابی پرسشنامه . روايی8

واريانس  ايران: مقادير اسالمی جمهوري المپیک ملی كمیتة

 هايبرنامه ؛68/0 آموزشی هايبرنامه براي 1استخراجی

 فناوري هايبرنامه ؛83/0 مهارتی هايبرنامه ؛55/0 فرهنگی

 قبولقابل مقدار از باالتر 74/0 پژوهشی هايبرنامه و 60/0

 مناسبی همگرا روايی از پرسشنامه بنابراين، هستند؛ 5/0

 يبرا كر الر -فورنل اریمع مقادير (.8جدول ) است برخوردار

 قطر ريمقاد كه داد نشان 7 جدول در سازه يیروا سنجش

 يرهایمتغ از کي هر يبرا( واريانس استخراجی جذر) اصل

 هاي اهدافبرنامه ،یآموزش هاي اهدافبرنامه پنهان

 هاي اهدافبرنامه ،یمهارت هاي اهدافبرنامه ،یفرهنگ

 ریمتغ آن یهمبستگ از یپژوهش هاي اهدافبرنامه و يفناور
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 شتریب مدل در موجود یانعكاس پنهان يرهایمتغ ريسا با

 یصیتشخ اي سازه يیروا از هاپرسشنامه ن،يبنابرا ؛است

.(11)جدول  است برخوردار یمناسب( واگرا)

 
 داری آنها )پرسشنامۀ اهداف کیفی در کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران(. بارهای عاملی و معنا10جدول 

 آلفای کرونباخ T Sig بار عاملی اهداف سؤال

 1سؤال 

 آموزشی

72/0 1/10 000/0 

84/0 
 000/0 7/19 82/0 2سؤال 

 000/0 07/19 85/0 3سؤال 

 000/0 9/30 88/0 4سؤال 

 1سؤال 

 فرهنگی

74/0 5/10 000/0 

73/0 
 000/0 5/8 74/0 2سؤال 

 000/0 06/10 81/0 3سؤال 

 000/0 2/7 69/0 4سؤال 

 1سؤال 

 مهارتی

91/0 29 000/0 

95/0 
 000/0 5/44 91/0 2سؤال 

 000/0 2/63 93/0 3سؤال 

 000/0 08/21 87/0 4سؤال 

 1سؤال 

 فناوری

79/0 5/18 000/0 

78/0 
 000/0 1/11 75/0 2سؤال 

 000/0 9/29 89/0 3سؤال 

 000/0 1/5 65/0 4سؤال 

 1سؤال 

 پژوهشی

87/0 1/28 000/0 

88/0 
 000/0 9/18 85/0 2سؤال 

 000/0 3/29 89/0 3سؤال 

 000/0 1/15 81/0 4سؤال 

 

 های منتخب اهداف کیفی و پرسشنامۀ مدیریت کیفیت جامعبرنامه پرسشنامه –. نتایج روایی تشخیصی 11جدول 

 پژوهشی مهارتی کیفیت جامع مدیریت فرهنگی فناوری آموزشی  برنامه

 - - - - - 82/0 65/0 اهداف آموزشی

 - - - - 77/0 63/0 65/0 اهداف فناوري

 - - - 74/0 70/0 75/0 72/0 اهداف فرهنگی

 - - 69/0 42/0 38/0 59/0 45/0 كیفیت جامع مديريت

 - 91/0 50/0 69/0 62/0 81/0 64/0 اهداف مهارتی

 86/0 57/0 31/0 69/0 70/0 56/0 70/0 اهداف پژوهشی

 

پرسشنامة مديريت كیفیت جامع: پايايی . پايايی 9

پذير براساس قدر مطلق بارهاي عملی و متغیرهاي مشاهده

داري آنها مشخص شد، نتايج نشان داد كه همة بارهاي معنا

و همچنین، بارهاي  باالترند 6/0قبول عاملی از مقدار قابل

هاي آلفاي كرونباخ نشان ضريب باشند.دار میعاملی معنا

ضريب آلفا كرونباخ پرسشنامة مديريت جامع  دهد كهمی

 70/0قبول باالتر از مقدار قابل است كه 73/0كیفیت 

مقادير  جامع: هستند. روايی پرسشنامه مديريت كیفیت
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AVE  نشان داد كه مقدار  7در جدولAVE مديريت  براي

قبول است كه باالتر از مقدار قابل 50/0 جامع كیفیت برابر با

ابراين، پرسشنامه از روايی همگرا مناسبی بن هستند؛ 5/0

-همچنین، مقادير معیار فورنل (.7جدول ) برخوردار است

نشان داد كه  7 الركر براي سنجش روايی سازه در جدول

( براي پرسشنامة مديريت AVEمقادير قطر اصلی )جذر 

جامع كیفیت از همبستگی آن متغیر با ساير متغیرهاي 

بنابراين،  مدل بیشتر است؛پنهان انعكاسی موجود در 

پرسشنامه از روايی سازه يا تشخیصی )واگرا( مناسبی 

 (.12جدول ) برخوردار است

 

 پرسشنامۀ مدیریت کیفیت جامع های اهداف کیفی و. نتایج روایی همگرا پرسشنامۀ برنامه12جدول 

 AVE برنامه

 68/0 آموزشی

 5/0 فرهنگی

 83/0 مهارتی

 60/0 فناوري

 74/0 پژوهشی

 50/0 مديريت كیفیت جامع

 

 گیریبحث و نتیجه

نتايج پژوهش حاضر در خصوص وضعیت مديريت 

گانة آن در هاي معیارهاي هشتكیفیت جامع و اولويت

كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران نشان داد، 

امتیاز  كسب باكمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران 

وري شروع به يادگیري و برنامة كیفیت و بهره 200از  2/84

طور كامل اين مديريت در كمیتة ملی كرده و هنوز به

المپیک جمهوري اسالمی ايران استقرار نیافته است. 

براساس جدول امتیازدهی سیستم مديريت كیفیت جامع 

در اين سطح بايد اهداف بر روي حركت از مراحل 

منظور ريزي به اجراي واقعی مديريت كیفیت جامع بهمهبرنا

دست آوردن تجربه عملی متمركز شود. نتايج پژوهش  به

تحقیق  ( كه4) ،(2016) قديري و حاضر با نتايج آموزگار

خود به اين نتیجه رسیده بودند دانشگاه آزاد واحد رودهن 

تصور مبهمی از مديريت كیفیت جامع دارد، همسوست، 

تايج آزمون فريد من نشان داد بین میانگین همچنین ن

داري معیارهاي هشتگانه مديريت كیفیت جامع تفاوت معنا

گداف  (،2) اسد آمده با نتايجدستوجود دارد نتايج به

(، )میلسون، 21)(2013ايكا ساتريكا، ) (20) (،2018)

خلخالی و ) (،5()2015بختیاري و همكاران، ) (،22)(2011

( همخوانی دارد. در پژوهش محققان 7()2015همكاران، 

مذكور بین معیارهاي مديريت كیفیت جامع تفاوت 

آمده دستشده بود. با توجه به نتايج بهداري مشاهده معنا

حمايت و رهبري عالی بهترين معیار و پیامدهاي بهبود و 

ترين معیار مديريت اهمیتعنوان بیكیفیت به وريبهره

ی المپیک جمهوري اسالمی كیفیت جامع در كمیتة مل

هاي برنامه بین داد نشان پژوهش حاضر ايران است. نتايج

 كمیتة در جامع كیفیت مديريت و كیفی آموزشی اهداف

 رابطة مثبت و ايران اسالمی جمهوري المپیک ملی

دارد. همسويی اهداف كیفی آموزشی  وجود داريمعنا

كمیتة ملی المپیک با اصول مديريت كیفیت جامع 

به هر میزان مديران ارشد  دهندة اين موضوع استنشان

كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران براي مرتفع 

المپیک  كردن نیازهاي آموزشی كاركنان در كمیتة ملی

ريزي كنند، در استقرار سیستم مديريت كیفیت جامع برنامه

مؤثر خواهد بود. استقرار مديريت كیفیت جامع در سازمان 
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هاي سازمان دررسیدن به ه همكاري كلیة بخشمنوط ب

شود شده خواهد بود و سبب میاهداف از پیش تعیین

ترين زمان ممكن به اهداف سازمان با حداقل هزينه و كوتاه

از آنجا كه بهبود مستمر كیفیت  آموزشی خود نائل شود.

 بنابراين همكاري كلیة گیرد،تمام اجزاي سازمان را فرامی

كارگیري آن ضروري بوده و اين امر تنها با به اعضا در تحقق

پذير نیست، بلكه بیشتر اختیارات رسمی در سازمان امكان

هاي رهبري در سازمان وابسته است كه بايد روح به توانايی

برابر كیفیت خدمات و  مسئول دانستن خود در تعهد و

محصول تولیدشده را در يكايک اعضاي سازمان نهادينه كند 

با مشاركت و كار تیمی بتوانند بهبود مستمر را  تا اعضا

رو توجه به نیازهاي آموزشی كاركنان تحقق بخشند، ازاين

سازمان در استقرار مديريت كیفیت جامع بسیار مؤثر 

 (.14)است 

براساس آزمون فريدمن براي اهداف كیفی در كمیتة 

بندي اين ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران جهت رتبه

 و حداقل صفر در نظر گرفته شد. 6 حداكثر نمرةاهداف 

میانگین و انحراف استاندارد براي اهداف كیفی در كمیتة 

هاي دهد برنامهملی المپیک جمهوري اسالمی نشان می

باالتر است،  3از حد متوسط  3.3آموزشی با میانگین 

هاي اهداف كیفی دهندة اين موضوع است كه برنامهنشان

ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران  آموزشی در كمیتة

عنوان جهت باال بردن دانش كاركنان كمیتة ملی المپیک به

يک نیاز بوده و سعی در مرتفع كردن نقاط ضعف آموزشی 

ها مرتبط با اهداف كمیتة ملی است، مانند برگزاري همايش

هاي ضمن خدمت براي كاركنان، المپیک برگزاري كالس

و  كاركنان كمیتة ملی المپیک تسهیل روند ادامه تحصیل

نتايج پژوهش حاضر با  برنامة آموزشی است.هاي فوقبرنامه

كه عنوان كردند  (4)(2016آموزگار و قديري ) نتايج

                                                           

1 . Ika Sartika 

2 . Aksu 

هدف آموزشی  ترين هدف كیفی دانشگاه آزاد رودهنمهم

 همكاران و نژادهمتی نتايج است، همسوست. همچنین با

 ادارات روي بر كه وي تحقیق در همسوست. (16)(2012)

 گرفته، انجام كشور غرب شمال هاياستان بدنیتربیت 

است. در  شده شناخته معیار ترينمهم كاركنان آموزش

فناوري، فرهنگی و مهارتی ارتباط  اهداف كیفی پژوهشی،

داري با مديريت كیفیت جامع مشاهده نشد دلیل عدم معنا

ممكن است اين ارتباط اين اهداف با مديريت كیفیت جامع 

پژوهش  در آمدهدستبه نتايج موضوع باشد كه براساس

 المپیک ملی حاضر سیستم مديريت كیفیت جامع در كمیتة

و  طور كامل استقرار نیافتهايران هنوز به اسالمی جمهوري

 كرده كیفیت هايبرنامه يادگیري به شروع سازمان اين

ک جمهوري رود كمیتة ملی المپیرو انتظار میاست، ازاين

عنوان يكی از اركان اساسی ورزش كشور اسالمی ايران به

هايی كه در اجراي مديريت ويژه ورزش قهرمانی كاستیبه

كیفیت فراگیر در اين سازمان وجود دارد و در اين پژوهش 

شده است، مانند پیامدهاي بهبود و نیز به آنان اشاره 

كیفیت و  وري، مشتري مداري، آموزش كاركنان، بیمةبهره

كارتمی را برطرف كرده تا تمامی اهداف كیفی و كمی كه 

دهند، همسو را تحت تأثیر قرار می پیشرفت ورزش كشور

 باشد. 

( كه 2013) 1ايكا ساتريكا پژوهش آمده بادستنتايج به

مديريت كیفیت جامع و اهداف كیفی آموزش عالی اندونزي 

همچنین با  (.23) را ضعیف ارزيابی كرده بود، همسوست

 كیفیت مديريت استقرار كه میزان (2003) 2آكسو نتايج

 و بررسی را تركیه وپرورشآموزش مركزي سازمان در جامع

 حد در جامع كیفیت مديريت استقرار میزان گرفت نتیجه

نتايج پژوهش حاضر در  (.21) است، همسوست پايینی

میانگین  هاي فرهنگی نشان دادبرنامه خصوص اهداف كیفی
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و از حد متوسط باالتر است  3.6آمده برابر با دستمرات بهن

هاي فرهنگی در كمیتة ملی دهد كه برنامهمی كه نشان

المپیک جمهوري اسالمی ايران جهت پیشبرد اهداف 

هاي فرهنگی گیرد برنامهفرهنگی در اين سازمان انجام می

زا بین كاركنان، مشاركت در شامل رفع موارد تنش

هاي ملی و مداري، برگزاري همايشاخالق ي،گیرتصمیم

 با فرهنگی اهداف در حاضر پژوهش مذهبی است. نتايج

نتايج . همسوست (،4)(2016) قديري آموزگار و نتايج

دهد كمیتة ملی المپیک جمهوري پژوهش حاضر نشان می

كند. اين اسالمی ايران از اهداف پژوهشی حمايت می

المپیک جمهوري اسالمی ايران در ها در كمیتة ملی برنامه

وضعیت مطلوب بوده و كمیتة ملی المپیک جمهوري 

مانند تألیف كتب و نشريات  اسالمی ايران از اهداف پژوهشی

هاي مرتبط و همچنین حمايت از پژوهشگران در حوزه

كند. میانگین اهداف پژوهشی در كمیتة ملی حمايت می

نتايج  است. 3.20المپیک براساس جدول فريدمن 

هاي فناوري كمیتة ملی آمده در خصوص برنامهدستبه

دهد كمیتة ملی المپیک المپیک در پژوهش حاضر نشان می

جمهوري اسالمی ايران از علوم و فنون روز دنیا استفاده 

هاي روز دنیا و تجهیز كنند و در استفاده از فناوريمی

مراكز آكادمی ملی المپیک و استفاده از نخبگان ورزشی در 

كند. سنجش آكادمی كمیتة ملی المپیک استقبال می

است كه  3.33اهداف فناوري جدول فريدمن  میانگین نمرة

از حد متوسط باالتر است و بهترين هدف كیفی كمیتة ملی 

فتحی  آمده با نتايج فريددستالمپیک شناخته شد. نتايج به

( كه عنوان كرده است مديريت 11()2012و همكاران )

هاي ورزشی تحت تأثیر فناوري یت جامع در فدراسیونكیف

هاي نوين است، همسوست. همچنین اطالعات و فناوري

نتايج پژوهش حاضر در اين بخش نشان داد وضعیت 

هاي مهارتی كمیتة ملی المپیک از حد متوسط پايین برنامه

هاي مهارتی جهت باال بردن بوده و حمايت كافی از برنامه

در كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی مهارت كاركنان 

ايران بسیار ضعیف است و نیاز است كه اين سازمان براي 

رسیدن به اهداف عالی در اين حوزه به كاركنان خود ارائه 

خدمات كند. اهداف مهارتی شامل توسعة يادگیري پايدار 

هاي تفكر انتقادي و خالقانة توسعة تفكر توسعه مهارت

هاي فنی كاركنان است. با ردن مهارتكارآفرينی و باال ب

آمده الزم است مسئوالن اين سازمان جهت دستتوجه به

باال بردن توانايی مهارتی كاركنان كمیتة ملی المپیک 

هاي ازپیش تالش كنند، برنامهجمهوري اسالمی ايران بیش

تر باشد. نتايج آزمون فريد از حد متوسط پايین 2.85 مهارت

دهد بین میانگین ي اهداف كیفی نشان میبندبراي رتبه من

ترين برنامة داري وجود دارد. مهماهداف كیفی تفاوت معنا

كمیتة ملی المپیک در حوزة اهداف كیفی برنامة اهداف 

هاي فناوري كمیتة ملی شامل فناوري است. اهداف برنامه

خارج كردن كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران از 

ل و دگرگونی، استفاده از نخبگان علوم حالت سنتی و تحو

ورزشی، ايجاد تجهیزات آزمايشگاهی و كارگاهی، تجهیز 

هاي به دستگاه آكادمی ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران

شناختی، مدرن آمادگی جسمانی، ساختار قامتی، روان

هاي مدرن موردنیاز ورزشكاران نخبه تغذيه و ساير دستگاه

ضر نشان داد كمیتة ملی المپیک است. نتايج پژوهش حا

جمهوري اسالمی ايران بیشتر از ساير اهداف بر روي اهداف 

ريزي كرده است و متناسب با نیاز ورزشكاران فناوري برنامه

كند. همچنین نتايج آزمون فريدمن نشان ارائة خدمات می

ترين نمره را به خود اختصاص داد. داد اهداف مهارتی پايین

ايج اين پژوهش مديران ارشد كمیتة ملی با توجه به نت

المپیک بايد به نیاز مهارتی كاركنان توجه كرده و سعی در 

آمده دستنفعان اقدام كند. نتايج بهمرتفع ساختن نیاز ذي

( كه در پژوهش خود در 21()2013با نتايج ايكا ساتريكا )

آموزش عالی اندونزي نتیجه گرفته بود اهداف كیفی آموزش 

 (.23) همسوست است، 9000دونزي مطابق با ايزو عالی ان
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 هاي اهدافترين برنامهمهم كه نشان داد پژوهش نتايج

 فناوري اهداف هايشامل برنامه المپیک ملی كمیتة كیفی

 اهداف آموزشی، اهداف و كیفی هدف ترينمهم عنوانبه

 ساير عنوانبه نیز مهارتی اهداف و فرهنگی اهداف پژوهشی،

 ملی شود.؛كمیتةمی دنبال سازمان اين در كیفی اهداف

 سیستم يادگیري مرحلة در ايران اسالمی جمهوري المپیک

دارد؛ بین  قرار كیفیت هايبرنامه و فراگیر كیفیت مديريت

مديريت كیفیت جامع و اهداف كیفی آموزشی رابطة مثبت 

 عنوانبه عالی رهبري حمايت داري وجود دارد؛و معنا

 عنوانبه كیفیت وتحلیلتجزيه و یارمع ترينمهم

. شد شناخته فراگیر كیفیت مديريت معیار تريناهمیتبی

 ايران اسالمی جمهوري المپیک ملی رو كمیتةازاين

 بايد فراگیر كیفیت مديريت مزاياي از منديبهره منظوربه

 در كه جامع را كیفیت مديريت معیارهاي هايكاستی

 وتحلیلتجزيه مانند شد، اشاره آنها به حاضر پژوهش

 قدرتمندسازي مداري، مشتري كاركنان، آموزش كیفیت،

 ملی كمیتة همچنین كند؛ مرتفع تیمی كار و كاركنان

 نیز مهارتی اهداف در زمینة ايران اسالمی جمهوري المپیک

دارد،  زيادي هايكاستی حاضر پژوهش نتايج به توجه با

 المپیک ملی كمیتة ارشد مديران كه است نیاز روازاين

 نیازهاي و مهارتی نیازهاي به ايران اسالمی جمهوري

كاركنان كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی  آموزشی

 كنند. بیشتري توجه ايران

 هاپیشنهاد

درصد كاركنان  63 حاضر. با توجه به نتايج پژوهش 1

كمیتة ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران را كاركنان با 

رو اند، ازاينبدنی تشكیل داده تیترب با رمرتبطیغمدرک 

مسئوالن ارشد كمیتة ملی المپیک  دشویمپیشنهاد 

 آموختگاندانشجمهوري اسالمی ايران راهكارهاي جذب 

ی اتیح وورزشی در اين ارگان مهم  علوم وبدنی رشتة تربیت 

 ورزش را بررسی كنند.

 وزشآم و يیشناسا قیتحق نيا جينتا به توجه با. 2

 معیار نيترتیاهمیب تیفیك بهبود يامدهایپ و كاركنان

رو ازاين است، کیالمپ یمل كمیتة در جامع تیفیك تيريمد

جمهوري  کیالمپ یمل كمیتة مسئوالن شودیم شنهادیپ

 كمیتة كاركنان مهارتی ی و نیازآموزش ازین بهاسالمی ايران 

 .جمهوري اسالمی ايران توجه كنند کیالمپ یمل

 قیتحق نيا در یبررس مورد یفیك اهداف به توجه با. 3 

 تواند متأثر ازمی كه يگريد یفیك اهداف شودیم شنهادیپ

همچنین اهداف  و ردیبگ انجام تیفیك تيريمد ستمیس

تواند در استقرار سیستم مديريت كیفی ديگري كه می

 .كیفیت جامع مؤثر باشد بررسی شود
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the relationship of total quality 

management with research, cultural, educational, skills and technology qualitative 

goals in the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran. The method 

of this study was descriptive – correlation. After the questionnaires were validated, 

PLS software in the descriptive and inferential statistics was used to analyze the data. 

The statistical population consisted of all the employees of Olympic National 

Committee of Iran. The sample included all employees of the committee who were 

selected by census sampling method (n=84). To collect data, the standard 

questionnaire of total quality management (US federal quality institutes, 2009) and a 

researcher-made questionnaire of qualitative goals were used. The results showed a 

significant relationship between the programs of NOC educational qualitative goals 

and total quality management (P=0.001, T=2.57, B=0.55). There was a significant 

difference in the mean of programs of NOC qualitative goals (P=0.000, χ2=41.8). 

There was a significant difference in the mean of total quality management criteria 

(P=0.000, χ2=34.7). Supreme leader support was the most important criterion for total 

quality management and technology goals were recognized as the most important 

qualitative goal of the National Olympic Committee. The answer sheet of the 

questionnaire of total quality management showed that the highest score of total 

quality management was 200 and the score of NOC total quality management was 

84.2 at C level which showed that NOC started to learn quality and productivity 

programs. These findings show that the implementation of total quality management 

system in NOC can help this committee to achieve its educational qualitative goals. 
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