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هاي کشتی   هیئتالگوي ساختاري مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و تدوین 

  ایران

  1سیده فریده هادوي

  2ابوالفضل فراهانی

حمید سیفی
3  

 ١٨/٩/١٣٩۴: تاریخ دریافت مقالھ

  ۵/١٠/١٣٩۴:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

الگوي ساختاري شاخصه هاي مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و بررسی   هدف از انجام پژوهش حاضر،

 به نیل براي سازمان منابع و ارکان کلیۀ سازماندهی شامل جامع کیفیت مدیریت. بودهاي کشتی  کشور  هیئت

کمـی    از نوع به لحاظ هدف پژوهش حاضر .است کارکنان منافع و مشتریان نیازهاي کردن برآورده و کیفیت

در تحلیلـی   -از روش توصیفی  ،هاآوري دادهجمع براي. هاي کاربردي بودپژوهشاز حیث اجرا از نوع  و 

 پس از تعیین تعداد کل افراد فعال در حوزه پژوهش پژوهش رااین آزمودنی هاي . استفاده شد قالب پیمایش

نفر از کارشناسان نخبـه کشـتی کشـور بـه صـورت تصـادفی        157، )فدراسیوندبیرخانه نفر به استناد  380(

در بر گیرنده هشت  که) پرسشنامه(براي پاسخگویی به سواالت پژوهش، از ابزار اندازه گیري . تشکیل دادند

  .بود، استفاده شد )برمبناي تحلیل عاملی اکتشافی( مولفه مدیریت کیفیت جامع

درصـد از کـل واریـانس را     41/64 تعریف شده براي مدیریت کیفیت جامع نشان داد ساختار پژوهش نتایج

هر یک از عوامل هشتگانه به ترتیب براي پشـتیبانی مـدیریت ارشـد     درصدهاي واریانس براي تبیین کرده و

،  )02/3(، مـدیریت منـابع انسـانی    )22/3(، ارتبـاط بـا تـامین کننـدگان     )29/5(، ارتباط بـا مشـتري   )51/5(

) 07/2(و تضـمین کیفیـت   ) 43/2(، فرایندهاي تولیـد  )68/2(، فرایندهاي طراحی )69/2(کارکنان رفتارهاي 

ها نسـبتاً بـا مـدل    توان گفت که دادههاي نرم افزار لیزرل میها و خروجیبا توجه به شاخص ،همچنین .بود

. مدل مناسبی است ،شدهکه در مجموع مدل ارائه  آن اندنشان دهنده  ،هاي ارائه شدهو شاخص انطباق دارند

 تحصـیالت  داشـتن ، نباشـد  دسـترس  از دور کـه   اثربخشـی  و کیفیت به حصول رسد می نظر به در نهایت
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 سـازمان،  نظـام منـد   تغییـر  و پویـایی  بـه  توجـه  ثبات شغلی، کاري، حوزة با مرتبط مدیریتی سابقۀ ورزشی،

 عواملی دیگر و مداوم ارزشیابی کارکنان، تصمیمات و نظرات دادن به اهمیت انفرادي، کار بر مبتنی مدیریت

 کشـتی  فدراسـیون  در کیفیت مهم عوامل یافت، در زمره پیشرفته و ي پویاسازمان ها در را ها آن توان می که

   .به شمار می آیند ایران

  و الگوي ساختاري ایران فدراسیون کشتی ، بهره وري سازمانی، مدیریت کیفیت جامع :کلیديگان واژ
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 مقدمه

مدیریت "عنوان  باقدرتمند  ییروین ریتحت تاث ،یو عمل يو سازمان به لحاظ نظر تیریقلمرو مدبتازگی 

 نیمنجر شدن به ژرف تر يالزم برا تیظرفاز شود،  تیو هدا اداره یقرار گرفته که اگر به درست 1"کیفیت

اگر چه . برخوردار است اریتمام ع تیانسان بروز يبلکه برا ،يحرفه ا يها نهینه تنها در زم ،یمساع کیتشر

 نیو ا ستیمناسب ن تیریجهان مد يبرا میعظ يروین نیبود که ااستوار  نیباور غالب بر ا ،تا چند دهه قبل

اما اکنون به عنوان موضوع  ،گرفت یعامه پسند مورد بحث و گفتگو قرار م اتیموضوع منحصرا در ادب

 )1387رستگار و وارث،( .مطرح است يبه طور جد یو علم یدانشگاه يپژوهش ها

براي   ها نه تنها پیچیدگی توام با تغییرات بسیار  است، سازمان در محیط امروزي که ویژگی اصلی آن،

هاي حاکم بر نحوه انجام  تجدید نظر در بسیاري از امور و روال بهناچار  د، بلکه به منظور بقاي خو رقابت،

خود، به پیشواز  تادامه حیا برايسازمان باید  یر،محیط پیچیده و متغدر این  .فعالیت اصلی شان هستند

سازمان باید  به دلیل دشوار بودن ایجاد تغییرات در محیط،. تغییرات برود و خود را با آنها منطبق کند

نیاز  بایدجهت گیري تغییرات بسیار مهم است و سازمان  انتخاب ،از این رو. تغییرات را از خود شروع کند

این امر نه  . موثر را مد نظر داشته باشد عواملاستراتژي ها، اهداف بلند مدت و سایر  اي متغیر مشتریان،ه

در . دبلکه براي هر یک از واحد هاي درونی سازمان نیز صدق می کن ،لتنها براي سازمان به صورت یک ک

هاي گذشته توسعه یافته  در سالهاي نوین مدیریتی  روش همین راستا براي برنامه ریزي و ایجاد تغییرات،

توانند با افزایش  سازمان ها می)  2007انصاري،( .است که هر یک در موقعیت هاي ویژه اي کاربرد دارد

        خروجی، کاهش هزینه ها، افزایش سریع تر خروجی نسبت به هزینه ها و ترکیبی از این روش ها،

دیشمندان سازمان و مدیریت در دو دهه اخیر، انباشته از بررسی نظریه ان. بهره وري خود را افزایش دهند

. مفاهیمی است که همگی تاکید بر تغییر در محیط سازمان ها، و شرایط و شیوه هاي کسب و کار دارند

، 2امروزه، شیوه هاي انجام کسب و کار، وضعیتی جهانی به خود گرفته است و استفاده از فرایندهاي کیفیت

در این راستا به منظور بهبود کیفیت، کاهش  )1381کیرنر،.(این تغییر و تحوالت استیکی از ابزار مهم 

هزینه ها و افزایش بهره وري، ابزارهاي مختلفی توسط سازمان ها به کار گرفته می شود که از معتبرترین و 

                                                           
1 Quality management 
2 Quality Process 
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گیر ، نگهداري و تعمیرات بهره ور فرا (TQM)1متداول ترین آنها می توان به مدیریت کیفیت جامع

(TPM)2 مهندسی مجدد فرایندهاي سازمان ،(BPR)3 2001وستون،(و غیره اشاره کرد.(  

باشد، توصیف مدیریت کیفیت چندان ساده و  هاي مختلفی می ازآنجا که مفاهیم کیفیت، برگرفته از دیدگاه

آهیره (یتی در ادبیات مدیریت، مفهوم مدیریت کیفیت به عنوان یک فلسفه و یا نگرش مدیر. باشد آسان نمی

اي از بهترین اقدامات  ، مجموعه)2005، 5ماله و کالورچیو(، یک سیستم ساختار یافته )1995، 4و همکاران

تعریف ) 1998، 8داهلگارد و همکاران( 7، و باالخره یک فرهنگ مشارکتی)2005،  6سیال و ابراهیم پور(

  .شده است

که براي بهبود مستمر و مداوم کیفیت  سازمان استوش انجام کار و اداره یک نوع ر مدیریت کیفیت جامع،

و بهره وري در سازمان، با استفاده از معیارهاي مشخصی، از تمام قابلیت ها، توانایی ها و استعداد هاي 

کیفیت را  9دمینگ). 1381ریاحی،(بالقوه مدیران و کارکنان بر پایه همیاري و مشارکت فعاالنه، بهره می برد 

بهبود کیفیت خدمات، صرفه جویی . تعریف می کند» و یکسانی کاال یا خدمت مربوطمیزان یکنواختی «را 

آن را به صورت یک روش موثر حفظ سالمت مالی  TQMهزینه و توجه به مشتري به عنوان مبناي روش 

از این رو در دنیایی که ). 1381ریاحی،(سازمان، به خصوص در مواقع محدودیت منابع معرفی می کند 

در حقیقت راه و  TQMالح رقابت و مهمترین ابزار براي حفظ بقا، کیفیت خدمات می باشد، مهمترین س

 بیان TQMعوامل اصلی  مورددر ) 2003(بر اساس آنچه مارتینز ). 1380یوجی،(روش مدیریت آینده است 

با ، ارتباط 10پشتیبانی مدیریت ارشد: از عبارت اندمی دارد، شاخصه هاي اصلی مدیریت کیفیت جامع 

، فرآیند 14، مشخصه ها و رفتارهاي کارکنان13، مدیریت منابع انسانی12، ارتباط با تامین کننده11مشتري

  ).1،2003مارتینز( 17واحد تضمین کیفیت و 16، مدیریت فرآیند تولید15طراحی محصول

                                                           
1 Total Quality Management 
2 Total productive maintenance 
3 business process re-engineering 
4. Ahire, et al. 
5. Mele & Colurcio 
6. Sila & Ebrahimpour 
7 Participatory Culture 
8. Dahlgaard, et al. 
9 W. Edward Deming 
10 Top management support 
11 Customer relationship   
12 Supplier relationship   
13 Workforce management 
14 Employee attitudes & behaviour 
15 Product design process 
16 Process flow management 
17 Quality data and reporting 
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مع در فدراسیون هاي رابطه بین فناوري اطالعات و مدیریت کیفیت جا در بررسی) 2015( معرفت و فتحی

   و عملکردهاي شرکت را تحت تأثیر قرار بخش ها هفناوري اطالعات هم داشتند که بیان ورزشی ایران،

فناوري اطالعات، مدیریت کیفیت جامع را نیز تحت تأثیرخود  استفاده از  می توان گفتدر کل  و دهد می

در بررسی مدیریت ) 2014( 23کاراستازیس و همکاران ،همچنین .)2015معرفتی و فتحی، ( قرار خواهد داد

کیفیت جامع در فدراسیون هاي ورزشی یونان دریافتند که با اینکه فرایندهاي مدیریتی در سطح فدراسیون 

 تفاوت ،همچنین. دناما بر اساس یک نظام سیستماتیک صورت نمی گیر ،دنگرفته می شو به کاربه خوبی ها 

به است مدیر قادر یک پذیرش مدیریت کیفیت وجود دارد و در صورتی  برايبین مدیران  در هاي دیدگاهی

و  نمایدتعامل و همفکري مثبتی ایجاد  خود یزیر مجموعه سازمان درمیاننقش نماید که بتواند  يایفاخوبی 

  . آورد را فراهماز مفاهیم کیفیت خدمات  زمینه ایجاد درك مشترك

سازمان مدیریت کاربردها در بین  مدیریت کیفیت جامع و نیز در  بررسی) 2012(ارزشمند و مهدي پور 

گیري مدیریت کیفیت جامع به کارفرایندهاي  ،آمادگی باالتر باشدسطح هرچه  که داشتند بیاني ورزشی ها

گیري به کارفهم و در پذیرش، درصد مشکالت  80 مسئولیت ،همچنین. سهل الوصول تر خواهد بود

اصول  ،همچنین. کارکنان می باشد مربوط بهدرصد آن  20ران و تنها مدی بر عهدهمدیریت کیفیت جامع 

نقش  ،و مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک فرهنگ و نه ابزارتاثیرگذار است  یکیفیت بر عملکرد سازمان

  . داردمهمی را در پیش برد اهداف سازمان هاي ورزشی 

 دریافتندقش یادگیري سازمانی و نوآوري نیز در بررسی مدیریت کیفیت جامع و ن) 1392(کزازي و شوال 

ارائه  ،بنابراین .که یادگیري سازمانی نقش واسطه اي بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوري دارد

مقدمه اي از مدیریت کیفیت فراگیر از سوي مدیران عالی سازمان می تواند نیروي متحرکی براي سازمان و 

در بخش ) TQM(ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در ) 1391(فی مقدم شری. گسترش یادگیري سازمانی باشد

ها به عنوان یک  داشت که ورود مدیریت کیفیت جامع در این شرکت ظهارا تولیدي صنعت ورزش کشور

قرار  ی متوسطاصل پایه محسوب می شود و وضعیت این عوامل در صنعت تولید ورزش کشور در سطح

. عامل استراتژي و خط مشی داراي نامطلوب ترین وضعیت می باشد ،در بین عوامل مورد بررسی. دارد

                                                                                                                                                                                     
 
1 Martinez 
2Dimitris Karastathis, Υiannis Afthinos, Dimitris Gargalianos, Nicholas D. Theodorakis  
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در بررسی مدیریت کیفیت جامع و اثربخشی در فدراسیون هاي ) 1392(ذاکرین، فراهانی و اسد  ،همچنین

 ،ورزشی موفق بیان داشتند که پذیرش اصول مدیریت کیفیت جامع و دستیابی به اثربخشی ابزار و لوازم

حصول کیفیت و ،باشند برخوردارآنها  از ی طلبد که اگر مدیران و روساي فدراسیونپیش نیازهایی را م

در فدراسیون هایی که روساي آنها داراي شاخص هاي تحصیلی، . خواهد بوداز دسترس ن اثربخشی دور

طراحی  يمیمات منطقی تر و برنامه هاي مدون و طوالنی ترصت ،و پویایی ثبات شغلی باشند یتجرب

   .و به نتایج ارزشمندتري خواهند رسید شد خواهند

کشتی استان ها از جمله مراکز مهم پرورش نیروي انسانی براي ورزش  هاي ورزشی هیئتها و فدراسیون

با توجه به این وظایف خطیر  و نقش . سعه ورزش کشتی در استان ها هستندکشور و همچنین متولی تو

دارند،  بازده کم این سازمان ها در قبال منابع بیشتري که به مهمی که در پیش برد اهداف فدراسیون کشتی 

     -که البته ناشی از فقر کیفیت در نظام ورزش کشتی و فعالیت هاي آن است -آنها اختصاص می یابد

. ورزش کشتی کشور باشد در نهایت براي ورزش کشتی استان ها و اي روشن نمی تواند نوید بخش آینده

 "مدیریت کیفیت  جامع"براي حل این گونه مشکالت  از یک استراتژي کلیدي به نام  کشور ها ،از این رو

در  در بهره وري و کارایی کلی سازمانیایجاد بهبود  با هدفروشی براي مدیریت سازمان ها  ؛بهره می برند

ست که درمانی نی ،مدیریت کیفیت  جامع باید توجه داشت که .ه باالترین سطح کیفی موجودبجهت رسیدن 

قبل از اجراي آن باید به بررسی سازمان براي ) 2009(فورا قابل اعمال باشد و به گفته هارت و ماسفلد 

  . پذیرش مدیریت کیفیت  جامع همت گمارد

اکنون با توجه با اینکه کیفیت در فدراسیون ورزشی کشتی نیز همانند سایر سازمان ها یک عامل مهم و 

به عنوان یکی از  هاي ورزشی کشتی هیئتو  ش فراگیر فدراسیوناساسی تلقی می شود، بررسی نق

ها و شناسایی ذینفعان در فدراسیون. ز اهمیت بسیار خواهد بودئتخصصی ترین نهادهاي ورزشی کشور، حا

اعم از قهرمانان و نخبگان به عنوان مهمترین محصوالت فرآیند تخصصی  هاي کشتی کشور هیئت

هاي بلندمدت فدراسیون و همچنین کلیه  نوجوانان به عنوان پشتوانه با ارزش فعالیت، جوانان و فدراسیون

و حامیان مالی، رسانه ها، تولیدکنندگان در  سرپرستان در محیط داخلی فدراسیونمربیان و داوران، مدیران، 

ها فدراسیونمحیط خارجی فدراسیون و باالخره سایر ذینفعان که هر یک به نوعی یا در تولیدات و خدمات 

هایی براي ارزیابی کیفیت قابلیت  دخالت دارند و یا مشتریان آن محسوب می شوند، اهمیت وجود شاخص

ي ورزشی از جمله سازمان هابسیاري از  کنونیمشکل . مدیریت و اداره امور را ضروري می سازد
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مناسب براي  2و اثربخشی 1هاي کشتی کشور این است که امکان توصیف کارایی هیئتفدراسیون و 

بنابراین تحقیق حاضر در . و شاخص هاي استاندارد وجود ندارد 3مدیران و سازمان بر اساس معیارها

 4هايگیري شاخصبه کارمیزان  :بیابدچالشی عظیم و ملی سعی بر آن دارد تا پاسخی براي این سوال 

است و  در صورت بهره گیري هاي کشتی  تا چه اندازه بوده  هیئتمدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و 

هاي کشتی   هیئتهاي مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و از این فرایند، الگوي ساختاري شاخص

 چگونه است؟

  روش شناسی پژوهش

الگوي ساختاري مدیریت  تدوینبه در آن  وبوده تحلیلی از نوع پیمایشی  -پژوهش توصیفی این روش 

این پژوهش به صورت آمیخته و  .پرداخته شده است هاي کشتی کشور هیئتکیفیت جامع در فدراسیون و 

در بخش کیفی، ضمن مطالعه مقاالت علمی متعدد مرتبط با . در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است

با اساتید مدیریت ورزش   -آمده به دستبه منظور تایید گویه هاي  -حضوري موضوع پژوهش و مصاحبه

تاکید  که بیشترین تکرار و - زمینه این متغیرهاي مطرح در  نیتر شده شناختهترین و کشور، فهرستی از مرتبط

پرسشنامه پس از دریافت نظر کارشناسی اساتید رشته مدیریت ورزشی،  .تهیه گردید  - ندرا در مقاالت داشت

سعی شد تا در تدوین پرسشنامه ابعاد مختلف سیاسی، . طراحی گردید هاآوري دادهبراي جمعپژوهش 

) ساخت پرسشنامه(در بخش کمی .  با جامعه ایران مدنظر قرار گیرد خوان همشرایط فرهنگی و اجتماعی 

ه، با بهره گیري از ي تکمیل شدها پرسشنامهاطالعات حاصل از  که بودنیز روش مطالعه از نوع پیمایشی 

  .ي آماري قرار گرفتها لیتحل، مورد تجزیه و يمشاوره آمار

      ن و روساي اکلیه کارشناسان، معاون شامل با توجه به ماهیت اجرایی کارتحقیق این جامعه آماري  

آمار موجود در  بنا برکه  می شدها و کارشناسان فدراسیون کشتی کشور  هاي کشتی شهرستان هیئت

بر مبناي   سادهبه روش نمونه گیري تصادفی  نمونه هاي آماري. ندنفر گزارش شد 380 فدراسیون، حدود

حوزه کارشناسان  از نفر 70،از این رو .شدندانتخاب  1393ساالنه کشتی  در سال حضور در همایش 

هاي کشتی سراسر کشور  هیئتن و روساي اکارشناسان، معاوناز نفر  80حب نظر رشته ورزشی کشتی، صا

  .شرکت داشتنددر این پژوهش کارشناسان و مسئوالن فدراسیون کشتی کشور به عنوان نمونه از نفر  20و 

                                                           
1 efficiency 
2 Effectiveness 
3 Criteria 
4 Indexes 
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اطالعات و قسمت نخست شامل  شامل دو بخش بود که اي پرسشنامه، ابزار اندازه گیري این تحقیق 

محل کار و ورزشی  هیئت، رشته تحصیلی و مودنی ها نظیر جنسیت، سنوات خدمتي فردي آزویژگی ها

هاي ها راجع به وضعیت مؤلفهنظر آزمودنی پیرامونهاي چهار گزینه اي  در برگیرنده مولفه دومقسمت 

پشتیبانی مدیریت ارشد، ارتباط با مشتري، ارتباط با تامین کنندگان، (مدیریت کیفیت جامع  گانه هشت

مت رسانی و واحد مدیریت فرآیند تولید و خدفتارهاي کارکنان، فرآیند طراحی، مدیریت منابع انسانی، ر

میزان پذیرش اصول مدیریت کیفیت جامع در "عنوان  باسؤال  42 در قالببود که  )تضمین کیفیت

 الزم به توضیح است که در جمع آوري داده ها. گیري شدیک مقیاس پنج طیفی اندازه در"فدراسیون کشتی

بر روي ادارات ) 1391(فتحی  که توسط  فرید - ) 1994(پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر  اسپینوال  از

. بهره گیري شدترکیب با مولفه هاي مستخرج از روش کتابخانه اي،  در - ورزش و جوانان بررسی شده بود

 از ،ضریب واریانس مولفه هاي مستخرجبه منظور برآورد  و یفیاطالعات، از آمار توص فیمنظور توص به

 SPSS18 تاییدي با استفاده از نرم افزار جهت برازش مدل نهایی از تحلیل عاملی اکتشافی وتحلیل عاملی 

  . شد تفادهاس 5/8 زرلیل و

  پژوهشه هاي یافت

سال،  4/47میانگین سنی آزمودنی ها نشان داد که  هاي تحقیقشناختی آزمودنیجمعیت بررسی مشخصات

کارشناسان رشته االترین سابقه خدمت ب ،سال 70 آن هاسال و حداکثر سن  26 کارشناسانحداقل سن  

سطح داراي  کارشناسان رشته کشتیدرصد از  36 .بوده استسال  12 ،و کمترین سابقه سال 46، کشتی

  . بودندداراي تحصیالت فوق لیسانس و دکتري  درصد 8/19لیسانس و  درصد 5/30 ، دیپلم تحصیالت

مدیریت کیفیت جامع     ترین گویه کارشناسان پراهمیتهاي تحقیق، از دیدگاه چنین بر اساس یافتههم

=SD،23/4= ±94/0(" .عالقه مندان رشته کشتی نسبت به نتایج رشته کشتی عکس العمل نشان می دهند"

x (  رئیس فدراسیون شخصا در پروژه بهبود وضعیت رشته کشتی در کشور مشارکت می کند"و." 

)02/1± =SD،07/4=x (ایمنی و بهداشت فضاهاي ورزشی به طور روزانه "ترین آنها اهمیتکمو  بوده

نظرات و پیشنهادات مراجعه کنندگان توسط پرسشنامه "و  گویه ) SD،56/2=x= ±2/1( ".بررسی می شود

  )1جدول . (ه استبود) SD،68/2=x= ±1/1(  ".سنجیده می شود
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  مدیریت کیفیت جامع  هاي ترین گویهاهمیتترین و کماي از پراهمیتخالصه :1جدول 

میزان 

  اهمیت

  انحراف معیار  میانگین  مدیریت کیفیت جامع  مربوط به هاي گویه

ت
می

اه
پر

ن
ری

ت
  

عالقه مندان رشته کشتی نسبت به نتـایج رشـته کشـتی عکـس العمـل      

  .دهندنشان می 

23/4  94/0  

رئیس فدراسیون شخصـا در پـروژه بهبـود وضـعیت رشـته کشـتی در       

  .کشور مشارکت می کند

07/4  02/1  

ت
می

اه
م 

ک
ن

ری
ت

  

  3/1  56/2 .ایمنی و بهداشت فضاهاي ورزشی به طور روزانه بررسی می شود

نظرات و پیشنهادات مراجعه کنندگان توسط پرسشـنامه سـنجیده مـی    

  شود

68/2  1/1  

  

براي شناسایی ساختار داخلی ابزار و عوامل مربوط به آن از تحلیل عاملی اکتشافی همراه با چرخش متعامد 

چنین نتایج آزمون کیسر، میر و هم. دست آمدعامل با استفاده از ترکیب چندین معیار به هشت. استفاده شد

که حجم نمونه براي انجام  براي کفایت حجم نمونه و آزمون کرویت بارتلت نشان داد) KMO(اُلکین 

  ).2جدول (ها از کرویت برخوردار است تحلیل عاملی مناسب و ماتریس همبستگی

  

  می یر و اوکلین –نتایج آزمون بارتلت و کیسر  :2 جدول

  مقدار  پیش فرض

  935/0  )کفایت حجم نمونه( می یر و اوکلین –مقدار کیسر 

  83/4017  مقدار مجذور کاي  آزمون کرویت بارتلت

  861  درجه آزادي

  001/0  سطح معناداري

  معنادار است >01/0Pدر سطح  -         

سهم پذیري واریانس هر یک از این مطالعه نشان داد که میزان  تحلیل عامل اکتشافیهاي عالوه بر این، یافته

 .گزارش شده است 3در جدول  مدیریت کیفیت جامعابعاد  مولفه هاي
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  عامل هاي شناسایی شدهنتایج سهم واریانس هر یک از   :3 جدول

شماره 

  عامل
  نام عامل

  مربعات بارهاي استخراج شده

  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  واریانس کل

1  

  

  )پشتیبانی مدیریت ارشد(1مولفه 

  

51/5  14/13  14/13  

2  

  

  75/25  611/12  29/5  )ارتباط با مشتري(2مولفه 

3  

  

  67/33  91/7  32/3  )ارتباط با تامین کنندگان(3مولفه 

  88/40  21/7  02/3  )مدیریت منابع انسانی( 4مولفه   4

  29/47  41/6  69/2  )رفتارهاي کارکنان(5مولفه  5

  69/53  4/6  68/2  )فرایندهاي طراحی( 6مولفه  6

  48/59  78/5  43/2  )فرایندهاي تولید( 7مولفه  7

  41/64  93/4  07/2  )تضمین کیفیت(8مولفه   8

س عامل ها و درصد واریانس ، واریانمقادیر ویژهبر مبناي مالحظه می شود  3در جدول  طوري که همان

 ،یعنی ؛درصد است 41/64بر اساس مجموع واریانس عامل ها برابر با  عواملی یتوان پیشگو، تجمعی

درصدهاي واریانس  -درصد از کل واریانس را شامل می شود 41/64در کل  مدیریت کیفیت جامعسواالت 

  .ارائه شده است هر یک از عوامل هشتگانه  براي

ضرایب استاندارد شده . در ادامه مدل مفهومی پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل به آزمون تجربی در آمد 

عالوه بر خروجی . خروجی لیزرل در نمودار مربوط به نمرات تی هر یک از ضرایب مسیر درج شده است

ضرایب مسیر در روي مدل مفهومی پژوهش قرار گرفته است و در جدولی جداگانه هریک از  ،لیزرل

 .ضرایب مربوطه گزارش شده و توضیحات مربوط به هر یک از آنها در پایین جدول ارائه شده است
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با توجه به به مقدارهاي معنی  به منظور تعیین برازش شاخصه ها و تدوین الگوي ساختاري و ،در نهایت

قرار ) 96/1تا  -96/1(که در بازه  دلیل به این مدیریت کیفیت جامعمولفه  هشت براي ) t-value(داري 

است  8/1محاسبه شده   df/x2گرفته اند و با توجه به خروجی لیزرل که در نمودار فوق ارائه شده، مقدار 

 میانگین خطاي ریشه ،همچنین. نشان دهنده برازش مناسب مدل است 3کوچکتر از   df/x2وجود که 

میزان مولفه . است 72/0باشد که در مدل ارائه شده این مقدار برابر  08/0کمتر از باید  ،تقریب مجذورات

 78/0 باشد که در مدل تحت بررسی به ترتیب برابر 9/0نیز باید بیشتر از CFI و  NFIو  AGFIو  GFIهاي 

ها توان گفت که دادههاي نرم افزار لیزرل میها و خروجیبا توجه به شاخص. است 97/0و  95/0و 74/0و 

که در مجموع مدل ارائه شده مدل  آن اندهاي ارائه شده نشان دهنده نسبتاً با مدل منطبق هستند و شاخص

  .باشندهاي تجربی اصطالحاً به خوبی با آن منطبق می مناسبی است و داده
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  بحث و نتیجه گیري

در پاسخ به فشارهاي تجاري، تالشی مداوم  ورت گرفته،  بسیاري از سازمان هانتایج تحقیقات صطبق 

توانند با افزایش خروجی، کاهش هزینه ها،  سازمان ها می. جهت ارتقاي کیفیت و بهره وري خود دارند

. خود را افزایش دهندافزایش سریع تر خروجی نسبت به هزینه ها و ترکیبی از این روش ها، بهره وري 

اکید بر تغییر در دو دهه اخیر، انباشته از مفاهیمی است که همگی تسازمان و مدیریت در بررسی نظریه هاي 

امروزه، شیوه هاي انجام کسب و کار، وضعیتی . و شرایط و شیوه هاي کسب و کار دارند محیط سازمان ها

 .، یکی از ابزار مهم این تغییر و تحوالت است1جهانی به خود گرفته است و استفاده از فرایندهاي کیفیت

اي، دارو،  ی نظیر انرژي هستهیبخش هادر  موضوع کیفیت در بسیاري از سازمان هاي داخل کشور واگر چه 

 سازمان و، ولی علی رغم وجود بیش از چهار میلیون به اجرا درآمده استبه خوبی  فناوري نانو و هوا فضا

ه ورزش و تربیت در عرص عملی حاصل از بهره گیري اصول کیفیتدستاوردهاي ، اي عظیم و ارزان سرمایه

براي دست یافتن به نتایج بهتر و افزایش ارتباط لذا . تبه خود نگرفته اس چندان جنبه عملی و میدانی بدنی

باید ساز و کارهاي مؤثرتري فراهم  علمی و دانشگاهیو مراکز  سازمان هاي فعال در حوزه ورزشبین 

  . گردد

، )1387(شده در مطالعات نوح پیشه  با نظریات بیاناهمیت عامل پشتیبانی  پیرامونهاي این مطالعه  کلیه یافته

که  طوريه ب؛ باشد می همسو) 2015(و معرفتی و فتحی ) 2014( 2، کاراستازیس و همکاران)1388(پسند

که فرایندهاي مدیریتی به خوبی در سطح فدراسیون ها  با اینبیان داشتند ) 2014(کاراستازیس و همکاران 

منظور این است  . اما این اقدامات بر اساس یک نظام سیستماتیک صورت نمی گیرد ،گرفته می شود اربه ک

ورزشی   - ي آموزشی سازمان هامراکز و  هایی شامل نمونهمورد را در  مدیریت کیفیت فراگیر ،که محققان

هاي کاري،  به دلیل کیفیت بد خدمات، کمبود انگیزه برخی دیگر از پژوهشگران. اند تحقیق قرار داده مورد

مدیریت کفایت  عدم شباهت مدیریت کیفیت جامع با سازمان مربوطه، کمبود رقابت در محل کار و عدم

 ،همچنین. اند ي آموزشی خواندهسازمان هایی، موسسه تحت نظر خود را سازمان هادر چنین  کیفیت فراگیر

پشتیبانی مدیریت ارشد براي اجراي موفقیت آمیز مدیریت کیفیت جامع  کهاذعان می دارد ) 1392(ریاحی 

در برخی موارد، استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات . فناوري اطالعات ضروري است کارگیري و نیز به

                                                           
1 Quality Process 

2 Dimitris Karastathis1, Υiannis Afthinos2, Dimitris Gargalianos3, Nicholas D. 

Theodorakis4 
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جلوگیري از  هوشیاري مدیریت ارشد براي ،در این مواقع. بروز مشکالتی در بین کارکنان می شود باعث

جامع امري ضروري  دوگانگی در بین خواسته هاي فناوري اطالعات و فلسفۀ مدیریت کیفیتتضاد و 

  .است

ارتباط نزدیک فدراسیون با مشتریان و عالقه مندان رشته،  از طریقموضوع ارتباط با مشتري  ،بر اساس نتایج

عکس العمل عالقه مندان رشته کشتی نسبت به نتایج رشته، توجه و اصرار فدراسیون براي پاسخگویی به 

نیاز هاي عالقه مندان رشته، بررسی منظم نیازهاي تماشاگران و عالقه مندان رشته کشتی توسط فدراسیون و 

ن از نظرسنجی براي اطالع از نظریات عالقه مندان و متخصصان رشته کشتی به عنوان استفاده فدراسیو

 ،)1392(، ذاکرین، فراهانی و اسد )2009(مارتینز نتایج تحقیقات که بابرشمرده شده مهمترین موارد 

ایج که جمع بندي نت طوريه ب همسوست؛) 2015(و معرفتی و فتحی ) 2014(کاراستازیس و همکاران 

چه سازمان هاي  -اات انجام شده موید این مطلب است که الزمه دسترسی به کیفیت در سازمان هتحقیق

توجه و تمرکز مطلق به نیازهاي جامعه مخاطب  و افزایش انعطاف  -مان هاي دیگرورزشی و چه ساز

با بررسی رابطه بین مدیریت  نیز )2010(و دیگران  1لی. پذیري سازمان در برابر تغییرات ناگهانی است

یکی از عوامل مهم  ،کیفیت با رضایت و اراده مشتریان در باشگاه هاي گلف نشان دادند که مدیریت کیفیت

به . اما انتظار مشتریان نسبت به عوامل کیفیت بر اساس جنسیت متفاوت است. براي رضایت مشتریان است

  .هنداز قبیل تمیزي محیط اهمیت می د ه هاي فیزیکی کیفیتبیشتر به جنب زنان نسبت به مردان ،عنوان مثال

تدوین معیارهاي مستند براي انتخاب  :موضوع ارتباط با تامین کنندگان با عواملی چون ،بر اساس نتایج

حامیان یا اسپانسرها در فدراسیون، انتخاب کیفیت به عنوان مهمترین معیار گزینش تامین کنندگان، بهره 

ز حامیانی که سابقه معتبري دارند، معتبر بودن برند حامیان فدراسیون کشتی و نظارت گیري فدراسیون ا

، )2009( نتایج تحقیقات مارتینز و با مدیریت فدراسیون بر روند انتخاب حامیان و اسپانسر مرتبط است

نی همخوا) 2015(و معرفتی و فتحی ) 2014(کاراستازیس و همکاران  ،)2011(تادس فاسیل و همکاران 

مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه فرایند عملیات، تأمین کنندگان را بخش ) 2009(بنا به گفته مارتینز . دارد

که همانند مشتري، تأمین کنندگان باید در فرایند  معتقد استمهمی از کل فرایند تولید به شمار می آورد و 

نیز با بررسی ) 2011(فاسیل و همکاران  تادس . طور مستقیم درگیر شوند و در آن مشارکت کنند سازمان به

 فناوريمدیریت کیفیت جامع براي توسعه بیان داشتند که مدیریت کیفیت جامع بر توافق بهبود تدریجی 

  .جدید، توسعه محصوالت، فرایند تولید و دانش و معلومات تامین کنندگان متمرکز شده است

                                                           
1 lee 
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هاي استانی و  هیئتون به آگاهی و هماهنگی روساي موضوع مدیریت منابع انسانی فدراسی ،بر اساس نتایج

کادر فدراسیون نسبت به اهداف فدراسیون، تفویض اختیار الزم رئیس فدراسیون به زیردستان،  تشویق الزم 

براي افزایش انگیزه زیر دستان توسط رئیس فدراسیون و نظارت رئیس فدراسیون بر میزان ساعات کار کادر 

)  2012(ارزشمند و مهدي پور )  2014(زیاد التهنایه  پژوهش با نتایج یافته هاي که فدراسیون مرتبط است

کاراستازیس و همکاران بنا به گفته که  طوريه ب همخوانی دارد؛)  2014(و کاراستازیس و همکاران 

نماید که بتواند با زیر  نقش يدر صورتی مدیریت قادر است تا در مجموعه خود به خوبی ایفا) 2014(

و درك مشترکی را از مفاهیم کیفیت خدمات  نمایدمجموعه خود سازمان تعامل و همفکري مثبتی را ایجاد 

نشان دادند که بهبود مستمر و آموزش، تفویض اختیار به  نیز) 2007(ویزاس و سایچوجیوس . دهد به دست

ارایه دهنده کل مفهوم مدیریت یش برنده کیفیت، در امور و فرهنگ پآنان دادن همه کارمندان و دخالت 

نیز با تشریح بیانیه هایی با محوریت مدیریت کیفیت جامع در )  2014(زیاد التهنایه .  کیفیت جامع است

مدارس، راهکارهاي مناسبی جهت همکاري با منابع انسانی و کارکنان بیان کرد و بهره گیري از آنها را باعث 

ارزشمند و مهدي . همگانی بخصوص در بین روسا و کارکنان و دانش جویان دانستافزایش آگاهی و درك 

گیري مدیریت کیفیت به کارفرایندهاي  ،آمادگی باالتر باشد سطح نیز بیان داشتند که هرچه) 2012(پور 

گیري به کارفهم و باید در پذیرش، درصد مشکالت را  80 ،همچنین. جامع سهل الوصول تر خواهد بود

اصول  عالوه بر این،. دانستکارکنان  را از سويدرصد آن  20ت کیفیت جامع از سوي مدیران و تنها مدیری

نقش مهمی  ،موثر است و مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک فرهنگ و نه ابزار یکیفیت بر عملکرد سازمان

  .بر عهده داردرا در پیش برد اهداف سازمان هاي ورزشی 

موضوع رفتارهاي کارکنان فدراسیون به عالقه مندي کادر فدراسیون به پیشرفت رشته در  ،بر اساس نتایج

هاي استانی با رئیس فدراسیون، مدرك تحصیلی مرتبط کارکنان با  هیئتکشور، رابطه دو طرفه روساي 

 تنتایج تحقیقا که با وظایف خود و تعهد و عالقه مندي کارکنان نسبت به وظایف خود مرتبط می باشد

در ) 2012(که فادل  طوريه ب همسوست؛) 2010(و چانگ و همکاران ) 2012(فادل ، )2006(هازلت

داشت که فقدان چشم انداز،  بیانگیري مدیریت کیفیت جامع در باشگاه هاي ورزشی به کاربررسی موانع 

از جمله ماموریت و اهداف کاري براي باشگاه هاي ورزشی و فقدان برنامه هاي کاري براي کارکنان 

) 2010(چانگ و همکاران  ،همچنین. مهمترین موانع بهره گیري مدیریت کیفیت جامع به حساب می آیند

 "گیري اصول مدیریت کیفیت جامع بر رضایت کارکنان و وفاداري دولتبه کارتاثیر "در پژوهشی با عنوان 

رابطه مثبت  و معناداري با رضایت  ،نشان دادند که اختیار و پاداش کارمند، کار تیمی و رهبري مدیریت
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اصل  اهمیت و پژوهش نتایج به توجه با. کارمند دارد و وفاداري کارکنان از این طریق می تواند افزایش یابد

و  بهره وري ، نهایت در و اهداف به رسیدن در می تواند مدیریت کیفیت،  کارکنان و رفتارهاي آنان

  .باشند مؤثر ،شوند می محسوب کشور در ورزش قهرمانی لیمتو که ورزشی هاي فدراسیون اثربخشی

بهره گیري از گروه هاي مشاوره اي براي انتخاب  وضوع فرایندهاي طراحی فدراسیون بام ،بر اساس نتایج

هاي استانی نسبت به پرورش  هیئتیا تغییر، هماهنگی الزم بین مربیان رده هاي سنی مختلف، تعهد 

قهرمانان رشته، اطالع رئیس فدراسیون از مشکالت و موانع ورزشکاران رده هاي سنی و برپایی منظم 

، )1995(فلین و همکارانش ، )1995(آتکیسون  یافته هاينتایج  ارتباط دارد و بامسابقات رده هاي پایه 

دریافتند که مدیریت موثر  )1995(همکارانش فلین و که  طوريه ب همسوست؛) 2015(معرفتی و فتحی 

افزایش در کیفیت . گردد فرایند باعث افزایش درصد محصول نهایی سالم بدون نیاز به دوباره کاري می

کاهش (افزایش قدرت رقابت  و منجر می گردددیگر زمینه هاي تولید به بهبود کیفیت محصول و بهبود در 

/ طور مثبت کیفیت محصوله مدیریت فرایند مستقیما و ب  ،بعالوه .داردرا در پی ) هزینه و تحویل سریع

نیز با اشاره به اهمیت شناسایی مشکالت ) 2015(معرفتی و فتحی  .را تحت تاثیر قرار می دهد خدمات

بیشترین رابطه را با  ،فدراسیون هاي ورزشی و بهره گیري از گروه مشاوران بیان داشتند که فناوري اطالعات

فناوري اطالعات،  مختلف ابعاد میان از ،همچنین. رده مدیریت فرآیند طراحی تولید و خدمت رسانی دامولف

بیشترین قدرت از تم هاي پشتیبانی مدیریت و سیستم هاي خودکار کردن فعالیت هاي اداري، سدو بعد سی

بررسی در ) 1392(رمضانیان، مالیی و آبساالن . برخوردار بودندپیش بینی براي مدیریت کیفت جامع 

ي ورزشی با آگاهی از سازمان هامدیران  که دریافتند ها چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان

ي ورزشی با تغییرات محیطی و سازمان هاتوانند به انطباق بیشتر  هاي چابکی سازمانی می ابعاد و شاخص

    کمک کنند و در جهت ارتقا و توسعۀ هاي پویاي امروزي هاي موجود در محیط مندي از فرصت بهره

  .جانبۀ ورزش گام بردارندهمه

موضوع فرایندهاي تولید فدراسیون به اطالع مربیان از قوانین و تکنیک هاي روز، اطالع  ،بر اساس نتایج

رئیس فدراسیون از فرایند تربیت مربی در کشور،  وجود آمار دقیقی از فعاالن ورزشی رشته در کشور و 

یان و ریفنتایج تحقیقات شریفی، ش و با می باشد مرتبطبرگزاري منظم کالس هاي مربیگري در همه سطوح 

) 2015(و معرفتی و فتحی ) 2014(، کاراستازیس و همکاران )2008(، گاالردو و همکاران )1391(صیادي 

نامه هاي تولیدي در بیان داشتند که توجه به بر) 2008(که گاالردو و همکاران  طوريه ب همخوانی دارد؛

ت ساعت کار، تمرینات، شرح سطح کالن می تواند سازمان هاي ورزشی را در جنبه هایی مانند مدیری
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که از جمله شاخص هاي مهم مدیریت کیفیت ... مشاغل، رضایت شغلی، تقسیم پرسنل، مدیریت بحران و 

داشتند که ورود مدیریت کیفیت  بیان) 1391(همچنین شریفی، شریفیان و صیادي . جامع است، یاري رساند

نی ورزشکار و مسابقه، نشان می دهد که جامع در شرکت هاي ورزشی و تاثیر آن بر دو عضو اصلی یع

به شمار می ه براي صنعت ورزش به خصوص صنعت تولیدي ورزشی یمدیریت کیفیت جامع یک اصل پا

  .آید

موضوع تضمین کیفیت فدراسیون به ساختمان مناسب و فضاي کافی فدراسیون، سنجیده  ،بر اساس نتایج

یشنهادات و نظرات مراجعه کنندگان توسط رئیس شدن نظرات و پیشنهادات مراجعه کنندگان، بررسی پ

فدراسیون، سنجیده شدن سطح رضایت تماشاگران و عالقه مندان کشتی و بررسی ایمنی و بهداشت 

، )1388(، یزدخواستی و همکاران )1998(نتایج تحقیقات مارتینز  مرتبط است و بافضاهاي ورزشی 

، )1998(که مارتینز  طوريه ب همخوانی دارد؛) 2015(و معرفتی و فتحی ) 2014(کاراستازیس و همکاران 

کاربرد مدیریت  بر سازمان تولید نوع سیستم یا سازمان وسعت و اندازه قبیل از هایی متغیر که است داده نشان

از مدیریت  تري گسترده ابعاد در تر پیشرفته يسازمان هااو بیان کرد که . می گذارد کیفیت جامع تأثیر

 .شود مشاهده متغیر دو هر بین مثبت ارتباطی رود می انتظار ،نتیجه در. کنند می استفادهکیفیت جامع 

اشاره داشتند که فرهنگ هاي سلسله مراتبی و عقالنی با میزان پذیرش ) 1388(یزدخواستی و همکاران 

رسی  بر ،در اجراي اصول مدیریت کیفیت جامعهمچنین، . رندمدیریت کیفیت فراگیر ارتباط باالیی دا

به عنوان درجه دوم، کیفیت در مهم توجه به تضمین شاخص هاي در درجه اول و فرهنگ سازمانی 

  .ندبه شمار می آی اتضروري ترین اقدام

  الگوي کلی شاخص هاي مدیریت کیفیت فراگیر

اهداف ها براي نیل به تنظیم کننده کلیه فعالیت یدر کشور به مثابه سازمان یساختار هر فدراسیون ورزش

        که ضمن ایجاد هماهنگی بین به شمار می آیدي مرتبط سازمان هاها و سایر  هیئتشده در  نیتعی

ي مختلف، بستر مناسب را براي حل مسائل و مشکالت مخاطبان و حسن جریان امور جاري بخش ها

بیش در اندیشه کماختار زیر بنایی ارائه خدمات، اصالح نظام ساختاري و تحول در سا. نمایدفراهم می

  روساي فدراسیون ها تمایل دارند که سطح ي ورزشی قرار دارد؛ چنان که کلیه فدراسیون ها تمامی

و به حفظ و  بخشندرا افزایش ) مربیان، ورزشکاران و حتی کارشناسان(مندي مخاطبان خود رضایت

  . هاي ورزشی کمک نمایدپایداري ارزش



١٧ 
 

موفقیت هاي بین المللی، ضرورت کسب فدراسیون کشتی و در ان اخیر ، تغییرات شگرف سالیمیاندر این 

مدیریت  از آن جا که. رسانی این فدراسیون را بیش از گذشته نمایان ساخته است بازنگري در شیوه خدمت

با درك بخش دولتی نیز  ،مطلوبی را براي بخش خصوصی به ارمغان آورده است هايکیفیت، دستاورد

موجبات رضایت سعی نموده تا ائه خدمت با کیفیت به مخاطبان و تامین کنندگان، ارضرورت این مهم و 

  . آوردهاي ورزشی فراهم در صحنهرا عمومی و مشارکت هر چه بیشتر آنان 

  :استیک برنامه موفق مدیریت کیفیت جامع معموالًدر بر گیرنده اقدامات زیر 

 ؛اساسی در فرهنگ سازمانی تغییرایجاد  .1

 ؛رهبري قدرتمند از سوي مدیران ارشداعمال   .2

 ؛آموزش کارکنان .3

 ؛تفویض اختیار به سطوح پایین .4

  .انجام کار گروهی  .5

  :اشاره کرد موارد زیرتوان به میدر فدراسیون کشتی  کیفیت جامعمدیریت واژگان با شناسایی دقیق تر 

  ؛مدیریتهاي تحت متعهد بودن رئیس فدراسیون در قبال تمامی فعالیت : مدیریت .1

  ؛برآورده کردن انتظارات نهان و آشکار فدراسیون و مخاطبان  :کیفیت .2

  - گیردبر می مین کنندگان را درأمشتریان و ت این افراد -فدراسیون اعضاي یدرگیر بودن تمام :جامع .3

  .در مسائل و اقدامات بهبود مستمر
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  منابع

 فصلنامه پژوهش و  ."جایگاه آن درآموزش عالیمدیریت کیفیت جامع و " )1387(اولیاء، محمد صالح

 . 27سال ششم، ص،  .ریزي در آموزش عالی برنامه

 ،عملکرد بر برداشت مدیریت تاثیر")1388(معصومه  مطهري، , استادي،حسین اسماعیل؛ محمد انصاري 

 .سازمانی فرهنگ مدیریت ."اصفهان مخابرات در متوان امتیازي مدل کارت اساس بر مخابرات شرکت

  .171ص  بیستم، شماره هفتم، سال

 ارتباط" )1392(؛ فراهانی، ابوالفضل و اسد، محمد رضا ذاکریان، علی TQM فدراسیون در اثربخشی و 

 .35- 27صص ، 30شماره .ورزشی مدیریت مطالعات  ".کشور منتخب انفرادي ورزشی هاي

 تلفیق و یکپارچگی زندگی معنوي و : خدا در سازمان") 1387(حارث، حامد و رستگار، عباسعلی

 .11شماره  ،3دوره  .فصلنامه علوم مدیریت ایران  ."زندگی کاري

 ررسی ابعاد چابکی سازمانی در ب" )1392( شکوفه ،آبساالنو مینا  ،مالیی؛ محمد رحیم ،مضانیانر

  .204-  185ص ، 20شماره  ، 5دوره .مطالعات مدیریت ورزشی ".هاي کشور بدنی استان ادارات تربیت

  انتشارات : اصفهان .الگوي جامع سرآمدي چهاربعدي با تاکید بر تعالی کارکنان )1386(سلطانی، ایرج

  ارکان دانش

 کیفیت  مدیریت اثرات بیینت" )1389(آتنا  ،ابوالحسنی حسن و ،فارسیجانی ؛ابوالفضل ،نیستانی سمیعی

 پنجم، سال .صنعتی مدیریت فصلنامه ".توسعه و تحقیق هاي محیط در سازمان عملکردهاي بر جامع

  .14شماره 

 ارزیابی مدیریت کیفیت " )1393(میثم عمادالدین و آدمزاه، صیادي،  ؛شریفیان، اسماعیل ؛شریفی، مهدي

جموعه مقاالت اولین همایش ملی تربیت بدنی و م ".جامع در بخش تولیدي صنعت ورزش کشور

 .علوم ورزشی

 کیفیت  مدیریت استمرار مقایسه"  )1389(نازیال  ،الدینی تاجعلیرضا و  ،نیاز نیک ؛مصطفی ،بخش فرح

      مدیریت بهبود در مدیریت اثربخشی برنامه و جامع کیفیت مدیریت همزمان اجراي و جامع

 .42شماره سیزدهم، سال .سالمت مدیریت فصلنامه ."سالمت هاي سازمان
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  بررسی رابطه فناوري اطالعات با مولفه هاي مدیریت کیفیت " ) 1390(فرید فتحی، اکبر

دانشگاه عالمه  ،پایان نامه کارشناسی ارشد ".در فدراسیون هاي ورزشی منتخب  (TQM)جامع

 .طباطبایی
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The study is to investigate the parameters of a comprehensive quality 
management in wrestling Federation. Total Quality Management includes all 
elements of organization and resources to achieve quality and meet customer 
needs and interests of employees. The aim of this study in terms of quantity and 
in terms of implementation of applied research to collect data from the type of 
research method - an analysis of aspects of the survey. 
Subjects after determining the total number of people working in the field of 
study (380 cases, according to the Federation Secretariat), 157 elite experts 
formed randomly. To answer the research question, the measuring tool 
(questionnaire), which includes eight components of total quality management 
(based on exploratory factor analysis), was used. 
The results showed that the structure has been defined for total quality 
management 64/41% of the total variance and variance percentages for each of 

the eight factors in order to support senior management (5/51), customer 
relationship (5/29), supplier relationship Recent (3/22), HRM (3/02), the 
behavior of staff (2/69), process design (2/68), production processes (2/48) and 
quality assurance (2/07). 
Also according to the indicators and outputs LISREL software can be fairly said 
that the data are consistent of a model and the proposed indices indicated that 
the overall model is a good one. 
Finally, it seems far from achieving the quality and effectiveness altogether with 
sports, education, management experience related to the field of work, job 
stability, according to the dynamism and change, systematic organization, based 
on individual work, attention to the comments and decisions employees, 
continuous evaluation and other factors that can be found in dynamic and 
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advanced organizations, are the important quality factors in Iranian Wrestling 
Federation. 
 
Key words: Organizational Efficiency, Total Quality Management, Iranian 
Wrestling Federation and Structural Model 
 

  


