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 ی ورزشی استان بوشهرها هیأت موانع پیش روی استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در
  

    فر احمد ترک

 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران
 (1394/  04 / 31، تاریخ تصویب :   1394/ 01/  06ریخ دریافت : )تا 

 

 
 

 
 چکیده

های ورزشی استان  منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیأت هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائۀ راهکارهای مناسب به

های  های ورزشی فعال در استان بود )شهرستان هیأترئیسان  بوشهر است. جامعۀ آماری پژوهش متشکل از تمامی رؤسا، دبیران و نایب

نفر انتخاب شدند. همچنین پایایی مقیاس اصلی  120گیری غیرتصادفی هدفمند،  صورت نمونه بوشهر، جم، دشتستان، گناوه و دیر( که به

سید و روایی پرسشنامه نیز با توجه به به تأیید ر 81/0مقدار   شده برای اجرای پژوهش از طریق آلفای کرونباخ به ابزار پرسشنامۀ استفاده

انجام گرفت، حاکی از آن  spss18افزار  وتحلیل عامل اکتشافی که به کمک نرم نظر استادان و متخصصان مربوط تأیید شد. نتایج تجزیه

ملی موانع استقرار کنند. در نهایت براساس نتایج تحلیل عا درصد واریانس را تبیین می 66های تحت بررسی در مجموع  است که مؤلفه

پذیرش، عدم تربیت و آموزش مستمر و نبود مدیریت مؤثر است. نداشتن  ترتیب اولویت شامل نداشتن فرهنگ  مدیریت کیفیت جامع به

 ترین مانع شناسایی شد.  عنوان مهم پذیرش به فرهنگ 
 

 

  های کلیدی واژه

 های ورزشی. بوشهر، کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، موانع، هیأت

  
 

                                                           

  -  : 09177103782نویسنده مسئول : تلفن Email:Torkfar@gmail.com                                                                                   
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 مقدمه

 در محصوالت تنوع و فناوری سريع رشد امروزه،

 و ی منابعها محدوديت رقابتي با وجود شديد محيط

 مؤسسات مديران انساني، نيروی از استفاده مشكالت

 را خدماتي يا توليدی يا خصوصي، دولتي كوچك، و بزرگ

 دنبال به خود سازمان معضالت رفع برای تا كرده وادار

 يكي فعلي وضعيت در رو ازاين .باشند سبمنا یها حل راه

 هدفمند و پويا سازماني داشتن برای مناسب ابزارهای از

 كند، مديريت كيفيت فعاليت بتواند رقابتي محيط در كه

 (. 11) جامع است

كارگيری مديريت كيفيت جامع ضمن اينكه يك  با به

های بهبود  سازمان ميزان موفقيت خود را در اجرای برنامه

تواند عملكرد  كند، مي قاطع مختلف زماني ارزيابي ميدر م

ويژه بهترين آنها مقايسه كند  ها و به خود را با ساير سازمان

در تعاريف اين نوع مديريت پژوهشگران نظرهای  (.4)

متنوعي دارند، اما در يك تعريف كلي، مديريت كيفيت 

 توان تالشي پيگير برای فرايندها، بروندادها و جامع را مي

ها و  های سازماني با تمركز بيشتر بر فعاليت فعاليت تمامي 

های سازماني در جهت تأمين نيازهای مشتريان،  برنامه

تقويت اهرم رقابتي و دستيابي به سطح بهينۀ كيفيت در 

رابطه با شرايط پيوستۀ در حال تغيير محيطي در نظر 

سياوشي در بررسي ميزان آمادگي اعضای . (13گرفت )

های تربيت بدني و علوم ورزشي در  دانشكده لمي هيأت ع

 40پذيرش مديريت كيفيت جامع نشان داد كه بيش از  

های تربيت بدني و  دانشكده درصد اعضای هيأت علمي 

عنوان مشتريان آموزش  علوم ورزشي، دانشجويان را به

( در تحقيقي 1391سيدی و همكاران ) (.11شناسند ) مي

كارگيری مديريت كيفيت جامع  هسنجي ب امكان»با عنوان 

منظور ايجاد نوآوری در نواحي چهارگانۀ آموزش و  به

نشان داد كه بين متغيرهای « پرورش شهرستان شيراز

پذيری و  مستقل )استقالل، ارتباطات، مشاركت، انعطاف

 از و تأثيرپذيریحمايت مديريت(، با نوآوری فناورانه 

 رابطۀ سازمان در و نوآوری فراگير كيفيت مديريت فرهنگ

( 1391نژاد و همكاران ) همتي (.1وجود دارد ) معناداری

 تربيت كل ادارات كارمندان آمادگي مطالعۀ ميزاندر 

 در و اردبيل غربي شرقي، آذربايجان یها استان بدني

ند كارمنداني با نشان داد جامع كيفيت مديريت پذيرش

ه سال، مقاومت بيشتری نسبت ب 15تا  11سابقۀ كاری 

پذيرش اين نوع مديريت نسبت به كارمندان با سابقۀ  

اند. داليل اين مقاومت را عدم  سال داشته 10تا  6كاری 

ضرورت اجرای تغييرات، فرهنگ و گذشتۀ سازمان نام 

بيشترين  28/13اند و مؤلفۀ آموزش با ميانگين  برده

كمترين ميانگين  98/11با ميانگين  ميانگين و كار تيمي 

پذيرش در مديريت كيفيت  های مورد  ن مؤلفهرا در بي

جامع )شامل تعهد رهبری، بهبود مستمر، نظام 

مداری، اهداف كيفي، استفاده از  پيشنهادها، مشتری

های كيفيت،   اطالعات، ارزشيابي و بازخورد، آموزش، گروه

 (.2پذيرش( داشته است ) و آمادگي  كار تيمي 

موانع »نوان (، در تحقيقي با ع2012)1فادل حجازی

 -های ورزشي آل استقرار مديريت كيفيت جامع در باشگاه

انداز، مأموريت، مديريت  چشم« جواف در عربستان سعودی

مؤثر، منابع انساني، توجه به نياز مشتريان و 

را جزو موانع استقرار مديريت كيفيت پذيری  مسئوليت

نظام مديريت (. 14ها اعالم كرد ) جامع در اين باشگاه

موفقيت بايد  منظور كسب يت جامع در هر سازماني بهكيف

آموزش دادن كليۀ مديران آينده موارد زير را رعايت كند: 

اكنون، جايگزين كردن سبك كنترل سنتي و  از هم

مديريت با روش جديد مديريتي، بهبود ارتباطات كاری، 

ايجاد و تقويت سيستم مناسب برای نمايش مداوم نتايج 

و مديريت، آگاه كردن كاركنان در  عملكرد سرپرستان

زمينۀ ضرورت بهبود كيفيت، ايجاد انگيزش و پويايي در 

                                                           

1. Fadel Hegazy 
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منظور  كاركنان، فراهم ساختن محيطي توانمند به

های خودگردان  خالقيت، نوآوری و كارآفريني، تشكيل تيم

كنترل كيفيت، تعيين مسير پيشرفت شغلي كاركنان، 

های مشترك  زشايجاد فرهنگ سازماني قوی و توسعۀ ار

(. اجرای سيستم مديريت كيفيت جامع 12،10) كاركنان

در كشور ما در مقايسه با كشورهای پيشرفته با كندی 

مواجه بوده و ميزان كاربرد اين نظام در بخش ادارات 

های دولتي كم است. با  ورزش و جوانان و ديگر دستگاه

توجه به اينكه اجرای مديريت كيفيت جامع در تمامي 

آيد تا  نظر مي های كشور يك ضرورت است، به شبخ 

ها  كه بسترسازی مناسب صورت نگيرد، سازمان زماني

منافع الزم را از استقرار مديريت كيفيت جامع كسب 

در مديريت كيفيت جامع  كارگيری به (.7نخواهند كرد )

ها  ها، هيأت ورزشي مانند فدراسيون ها و تشكيالت سازمان

در كشورهای مختلف سبب ايجاد های ورزشي  و باشگاه

تحول در عملكرد آنها شده و از طرف ديگر شواهدی در 

ها يا اختصاص  دست است مبني بر اينكه افزايش هزينه

های  ها در قبال بازده و فراورده منابع بيشتر به اين سازمان

های ورزشي، ناشي از فقر كيفيت در نظام  كمتر در سازمان

ها نشان  (. بررسي5،2است )ه های آن سازمان و فعاليت

دهند، در ايران بيشتر ادارات ورزش و جوانان و  مي

های ورزشي از نظر كيفي در سطح قابل قبولي قرار  هيأت

ندارند و مشكالت متعددی بر سر راه آنها وجود دارد كه به 

(. با توجه به اين 6)كاهش كارايي آنها منجر شده است 

های اصلي پيشرفت  ههای ورزشي زيرساز مسئله كه هيأت

ورزش بوده و داشتن نظام مديريتي صحيح و كارا از 

ند، اين سؤال مطرح ا های ورزشي ملزومات پيشرفت هيأت

شود كه موانع موجود در استقرار مديريت كيفيت جامع  مي

كارگيری و بهبود خدمات  منظور به و راهكارهای مناسب به

 اند. های ورزشي كدام مديريت كيفيت جامع در هيأت

 روش تحقیق

نوع پژوهش حاضر توصيفي ـ تحليلي است. روش 

آماری از نوع ميداني و از نظر زماني نيز در يك مقطع 

های اين  دليل اينكه از يافته زماني خاص است. همچنين به

های ورزشي استان بوشهر استفاده خواهد  تحقيق در هيأت

 شد، از نوع كاربردی است. 

رؤسا، دبيران و نايب رؤسای جامعۀ آماری شامل كليۀ 

های ورزشي فعال در استان بوشهر )بوشهر، جم،  هيأت

نفر( است كه  120دشتستان، گناوه و دير( )در كل

از پرسشنامۀ  شمار انتخاب شدند. صورت كل به

در قسمت اول  ( استفاده شد.1392ساختۀ درويش ) محقق

پرسشنامه سن و رشتۀ تحصيلي، و در قسمت دوم هفت 

انداز،  شوند: مؤلفۀ چشم با سؤاالت زير ارزيابي مي مؤلفه

(، 10-12-17-25-28(، مديريت )3-5-8-13مأموريت )

(، منابع انساني 2-7-14-19-20تربيت و آموزش مستمر )

ها   (، اختيارات و مسئوليت6-15-24-29-30و مادی )

(، و 9-21-33-35(، مسائل فرهنگي )34-26-27-18)

(. روايي آن 11-16-20-31-32) اطالعات -مؤلفۀ ارتباطي

دست آمد.  به 81/0توسط استادان متخصص و پايايي آن 

از روش آمار توصيفي فراواني، درصد و ميانگين و آمار 

ها  منظور سنجش مؤلفه استنباطي تحليل عامل تأييدی به

ها با استفاده  و رگرسيون همزمان استفاده شد. آناليز داده

 گرفت. انجام spss18افزار  از نرم

 

 های تحقیق نتایج و یافته

شود، بيشترين  مشاهده مي 1طوركه در جدول  همان

سال است كه اين  31-40ردۀ سني مربوط به گروه سني 

 (.1هاست )جدول   دهندۀ جوان بودن سن آزمودني مورد نشان
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 ی پژوهشها ی سنی نمونهها . رده1 جدول

 درصد فراوانی گروه سنی

30-20 22 36/23 

40-31 74 01/54 

50-41 22 17/21 

60-51 2 48/1 

 100 120 مجموع

 

 
 ی سنی ها ه. رد1شکل 

دهد كه بيشترين ردۀ سني  نشان مي 1شكل 

سال و  31-40های ورزشي مربوط به گروه سني  هيأت

 (.1سال تعلق دارد )شكل  51-61های سني  كمترين به گروه

م دهد، هنوز ه نشان مي 2كه جدول  گونه همان

بسياری از افراد شاغل در حوزۀ تربيت بدني دارای 

ای كه از كل  گونه ند، بها هايي غير از تربيت بدني تخصص

ها  درصد نمونه 4/22شده، حدود  های توزيع پرسشنامه

 4/75رشتۀ تحصيلي خود را تربيت بدني گزارش كرده و 

 (.2اند )جدول  های ديگری تحصيل كرده درصد در رشته

 

 ی پژوهشها تحصیلی نمونه ۀشت. ر2 جدول

 درصد فراوانی رشتۀ تحصیلی

 4/22 29 تربيت بدني

 4/75 91 غير تربيت بدني

 100 120 مجموع
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 TQMهای اصلی موانع استقرار  های تحلیل مؤلفه فرض . نتایج تأیید پیش3جدول 

 

 

 
 

 

شود، مقادير  مشاهده مي 3كه در جدول  گونه همان

و  82/0 1الكين-ماير-آمده برای شاخص كيزر دست به

( p<001/0نيز ) 2سطح معناداری آزمون كرويت بارتلت

های پژوهش قابليت عامل شدن را  است، بنابراين داده

و  3دارند. عوامل نهفته در مدل با روش تحليل مؤلفۀ اصلي

استخراج شدند. در پژوهش حاضر برای  4چرخش مايل

باالتر از يك در نظر گرفته شد.  5تحليل عاملي مقادير ويژه

بر اين اساس، مقادير ويژۀ هفت عامل باالتر از يك است، 

ها را تبيين  يانس گويهدرصد وار 66كه در مجموع 

 (.3كنند )جدول  مي

دهد كه عامل اول تقريباً با وضوح  نشان مي 4جدول 

گويۀ مربوط  4كه  طوری است، به« فرهنگي»بااليي معرف 

تا  70/0ای )از  به اين مؤلفه بار عاملي شايان مالحظه

دهندۀ  اند. عامل دوم نشان ( در اين عامل داشته93/0

های  است. گويه« ش مستمرتربيت و آموز»مؤلفۀ 

ند و بار عاملي ا های اصلي اين مؤلفه گويه 21و  35،33،9

است. عامل سوم در اين جدول معرف  81/0تا  45/0آنها 

 3و  13، 5،8های  است. گويه« مديريت مؤثر»مؤلفۀ 

تا  85/0ند و بار عاملي آنها ا های اصلي اين مؤلفه گويه

ز دربرگيرندۀ در نوسان است. عامل چهارم ني 79/0

بود كه با توجه به محتوای  20و 7،14،2، 19های  گويه

نامگذاری شد. گويۀ « انداز، مأموريت و اهداف چشم»آنها 

اطالعاتي مربوط است، در اين -كه به مؤلفۀ ارتباطي 20

                                                           

1.Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 

2.Bartlett's Test of Sphericity 

3.Principal Components 

4.Oblimin rotation 

5.Eigen Values 

دهندۀ مؤلفۀ  عامل بارگذاری شده است. عامل پنجم نشان

مؤلفه شامل های اصلي اين  است. گويه« منابع انساني»

است كه همۀ آنها با بار  24و  15،6، 30، 29های  گويه

اند. عامل  در اين عامل قرار گرفته 74/0تا  45/0عاملي 

بود كه  34و  26،27، 18های  ششم نيز دربرگيرندۀ گويه

« ها و اختيارات مسئوليت»با توجه به محتوای آنها 

نامگذاری شد. عامل هفتم در اين جدول معرف مؤلفۀ 

 32و  31، 11،16های  است. گويه« اطالعاتي-ارتباطي»

تا  56/0ند و بار عاملي آنها از ا های اصلي اين مؤلفه گويه

 (.4در نوسان است )جدول  63/0

 مقدار فرض پیش

 82/0 نمونهاولكين در مورد كفايت حجم -مير-مقدار كيزر

 28/211 مقدار مجذور كای آزمون كرويت بارتلت

 465 درجۀ آزادی

 000/0 سطح معناداری
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 TQMی اصلی موانع استقرار ها مؤلفهبندی  . اولویت4جدول 

 بار عاملی TQMموانع استقرار 

 93/0 فرهنگي

 81/0 تربيت و آموزش مستمر

 79/0 يريت مؤثرمد

 78/0 انداز، مأموريت و اهداف چشم

 74/0 منابع انساني

 70/0 ها و اختيارات مسئوليت

 63/0 اطالعاتي-ارتباطي

 

 گیری بحث و نتیجه

اولويت اول اين پژوهش بررسي مسائل فرهنگي در 

های ورزشي استان  استقرار مديريت كيفيت جامع در هيأت

(، در 1390و مجردی )رضايي  است. در همين زمينه

سازی نظام  شناسايي موانع پياده»ای با عنوان  مقاله

های كشاورزی شمال  مديريت كيفيت جامع در دانشكده

غرب كشور در چهار دانشگاه تبريز، اردبيل، اروميه و 

عنوان موانع  ، عامل فرهنگي را در رتبۀ دوم به«زنجان

اني و (. ذوالفقاری زعفر6شده اعالم داشتند ) شناخته

مؤلفۀ فرهنگي ـ اجتماعي را  يكي  (، نيز1387كالنتری )

(. با 5از موانع استقرار مديريت كيفيت جامع بيان كردند )

های تحقيق مسائل فرهنگي شامل عدم  توجه به يافته

 مشترك یها ارزشۀ توسع و قوی سازماني فرهنگ ايجاد

، ترس يا مقاومت كاركنان و مديران نسبت كاركنانبين 

تغيير و پايين بودن روحيۀ انتقادپذيری كاركنان و به 

ترين موانع استقرار مديريت كيفيت جامع  جزء مهممديران 

يكي از مشكالت های ورزشي استان بوشهر است.  در هيأت

وری، استقرار مديريت كيفيت  های تحول اداری، بهره برنامه

های  خالصه شدن فعاليت های ورزشي، در هيأتجامع 

نويسي بر در و ديوار، پوستر  سطح پارچه فرهنگي در

ترين  از مهمبه همين منظور  چسباندن و سخنراني است.

سازی است كه اين  های مديريت كيفيت جامع تيم مؤلفه

نحوی كه  های ورزشي محقق نشده به موضوع در هيأت

افراد اطمينان و اعتماد چنداني به يكديگر ندارند و بيشتر 

كنند.  با يكديگر ارتباط برقرار مي و اداری در قالب رسمي 

اولويت دوم اين تحقيق مؤلفۀ تربيت و آموزش مستمر در 

های ورزشي است.  استقرار مديريت كيفيت جامع در هيأت

منظور  ( در بررسي توسعۀ منابع انساني به1387) كريمي 

سازی مديريت كيفيت جامع در بيمارستان رسول  پياده

تدوين يران بيان كرد كه اكرم دانشگاه علوم پزشكي ا

ها و راهبردهای مرتبط با آموزش و توانمندسازی  مشي خط

كاركنان، توجه به پيگيری و استمرار آموزش كاركنان، 

های آموزشي كاركنان،  تخصيص منابع برای رفع نيازمندی

های آموزشي در راستای يادگيری و  وجود برنامه

يت جامع، كارگيری ابزارهای مورد نياز مديريت كيف به

گرفته با نيازهای  های انجام مطابقت و هماهنگي آموزش

بيمارستان، جزء موانع اين مؤلفه در استقرار مديريت 

( و 1391(. سيدی و همكاران )8اند ) كيفيت جامع بوده

 85( در تحقيقي دريافتند كه 1388باقری و همكاران )

های آموزش مديريت را  درصد مديراني كه دوره

ند، از امتياز اثربخشي در حد ضعيف تا متوسط ا نگذرانده

برخوردار شدند و بيشترين نگرش باز در برخورد با 

ها در مديران با مدرك دكتری مشاهده شد.  موقعيت

اساساً از وظايف مهم سازمان توجه به مقولۀ آموزش و 

منظور رسيدن به  تربيت كاركنان و تخصيص منابع الزم به

ه از طريق تغيير در رفتار و اهداف كالن سازمان است ك

(. آموزش 3،1آيد ) دست مي نگرش مديران و كاركنان به

ای باشد كه ضمن ايجاد پيشرفت در روند  گونه بايد به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 8

https://ntsmj.issma.ir/article-1-442-en.html


 های ورزشی استان بوشهر موانع پیش روی استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیأت
 

 

47 

های آماری برای  كاری كاركنان، آنان را به استفاده از روش

های بعدی قادر كند. همچنين  نيازسنجي و ادارۀ آموزش

زد مفاهيم ارتقای مستمر سا آموزش كاركنان را قادر مي

اولويت كيفيت مديريت جامع را درك كنند. در زمينۀ 

سوم اين تحقيق در بررسي ميزان مديريت مؤثر در 

های ورزشي استان  استقرار مديريت كيفيت جامع در هيأت

(، نيز 1387تحقيقات ذوالفقاری زعفراني و كالنتری )

ع استقرار عنوان يكي از موان مؤلفۀ مديريت و رهبری را به

واحد  مديريت كيفيت جامع در دانشگاه آزاد اسالمي 

پور  (. همچنين موحدی و يحيي5رودهن بيان داشتند )

بررسي موانع و ارائۀ »( در تحقيق خود با عنوان 1390)

راهكارهای مناسب جهت برقراری نظام مديريت كيفيت 

، به اين نتيجه «جامع در شركت سيمان مازندران )نكا(

كه ساختار مديريتي سومين مانع در استقرار اين رسيدند 

(، در 2012(. فادل حجازی و همكاران )9مديريت است )

موانع استقرار مديريت كيفيت جامع در »تحقيقي با عنوان 

(، در تحقيقي با 1380زاده ) و قاسمي« های ورزشي باشگاه

ارزيابي تحليلي آمادگي مديران دانشگاه شيراز »عنوان 

به نتايج همسويي « ش مديريت كيفيت جامعپذير برای 

 گرفته (. با بررسي نتايج تحقيقات انجام14،7دست يافتند )

مديريت مؤثر شامل موارد شناخت پايين مديران از 

سازی آن و  مديريت كيفيت جامع و عدم حمايت از پياده

نداشتن توجه كافي به ايجاد انگيزه و عدم تمايل كاركنان 

های عمده و  گيری روهي در تصميمبه مشاركت در كار گ

ترين موانع استقرار مديريت كيفيت  كالن يكي از مهم

 های ورزشي استان بوشهر است.  جامع در هيأت

مديران بايد محيطي در سازمان ايجاد كنند كه در  

های آموزشي ويژۀ مديران  شود دوره اين زمينه توصيه مي

ارهای اجرايي سازی و آشنايي با راهك منظور آگاه ارشد به

 های ورزشي برگزار شود. مديريت كيفيت جامع در هيأت

ها از  مديريت كيفيت جامع به ارتقای مستمر در سازمان

طريق مشاركت كليۀ كاركنان و مديران و تركيب و فلسفۀ 

های آماری  مديريت مشاركتي و استفاده از روش

دهي در  كارگيری اصل ارتباط انديشد و سرانجام با به مي

راسر سازمان در نهايت درصدد اصالح و بهبود عملكرد و س

در نتيجه اصالح كيفيت توليد و افزايش بهروری در 

تك كارمندان و  منظور مشاركت تك و بهسازمان برآيند 

مديران در امور سازمان بايد فرهنگ سازماني و تربيت 

ها  آموزش مستمر و مديريتي مؤثر و كارامد، اهداف، آرمان

 ر در آن سازمان تغيير يابد.و طرز تفك
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