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مدیریت کیفیت جامع ( )TQMعبارت است از :مدیریت و کنترل فعالیت مبتنی بر رهبری
مدیریت ارشد و گسترش آنها به تمامی کارکنان و واحدها .این اقدامات کنترلی و مدیریتی
به تضمین کیفیتی متمرکز است که از طریق کیفیت ایجاد شده و در خدمات برای ارائه به
مراجعهکنندگان کسب شده است .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط  TQMو
اثربخشی در پنج فدراسیون ورزشی انفرادی کشور است .این فدراسیونها شامل
فدراسیونهای تکواندو ،کاراته ،کشتی ،دو و میدانی و بدمینتون است .روش این پژوهش
توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعۀ آماری پژوهش را رؤسا ،نایب رئیسان و دبیران
فدراسیونهای انفرادی کشور تشکیل میدادند که از میان آنها  25نفر (پنج فدراسیون)
بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .ابزار این پژوهش پرسشنامۀ  TQMو پرسشنامۀ
اثربخشی بود که اعتبار محتوایی آن توسط استادان تأیید شد .ضریب پایایی پرسشنامه و
اثربخشی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  %73و  %39بهدست آمد .برای تجزیه و
تحلیل آماری یافتهها از روشهای توصیفی و روشهای استنباطی از جمله آزمونها ی تحلیل
واریانس ،آزمون تعقیبی (توکی) و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد .نتایج نشان
میدهد بین اعمال مدیریت  TQMدر فدراسیونهای تکواندو ،کاراته ،کشتی ،دو و میدانی و
بدمینتون تفاوت معنیدار وجود دارد ( .)P <2/209بین اثربخشی در فدراسیونهای تکواندو،
کاراته ،کشتی ،دو و میدانی و بدمینتون تفاوت معنیدار وجود ندارد ( .)p > 2/221بین اعمال
مدیریت  TQMو اثر بخشی در فدراسیونهای تکواندو ،کاراته ،کشتی ،دو و میدانی و بدمینتون رابطۀ
معنیدار وجود ندارد.)p > 2/25(.
واژگان کلیدی :مدیریت کیفیت جامع ،کیفیت ،بهرهوری ،فدراسیون ورزشی.
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مقدمه
مدیریت بهعنوان ره آوردی نوین ،تحوالت وسیعی را در قرن حاضر بهوجود آورده است .جهان
روز به روز شاهد ارائۀ یافتههای جدید این رشته برای هدایت سازمانها و راهبری نیروی انسانی
و در نهایت ،ایجاد وحدت در اهداف و مسیر رشد سازمانهاست .نتایج تحقیقات متعدد در
حوزههای متنوع سازمانی نشاندهندۀ توفیق و اثربخشی سازمانی در سایۀ مدیریت و رهبری
موفق و مؤثر نیروهای کارآمد و شایسته است و طبعاً نیروهای شایسته ،افرادی هستند که با در
نظر گرفتن معیارهای عینی بهصورت شایسته از فیلتر مدیریت عبور کرده و دارای تخصصاند.
مدیریت ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیست و الزم است مدیران ورزشی با بررسی و مطالعۀ
تطبیقی سازمانها و سیستمهای آموزشی-خدماتی جهان ،بیشترین توجه خود را به امور و
ارزشهایی معطوف کنند که به وضوح برای موفقیت سازمانهای ورزشی مهم است و با به-
کارگیری جنبۀ انسانی و ارزشی کار به موازات توجه به جنبۀ تخصصی آن نوعی انطباق و
سازگاری ایجاد کنند تا در کسب موفقیت برای سازمان با مشکل روبرو نشوند و از دید کارکنان
فردی عامل به عمل و قابل پیروی و دارای شایستگی صدور دستور و رهبری شناخته شوند (.)1
اغلب سازمانها دریافتهاند که برای بقای خود باید کیفیت را برای حضور شایسته در عرصۀ جهانی
ارتقاء دهند .کلید حل این مشکل که همۀ سازمانها با آن دست به گریباناند در مقولۀ TQM
خالصه شده است .در دنیایی که مهمترین سالح رقابت و مهمترین ابزار برای حفظ بقاء کیفیت
خدمات است TQM ،یا مدیریت کیفیت جامع در حقیقت راه و روش مدیریت آینده است (.)2
 TQMشیوهای مدیریتی برای بهبود اثربخشی ،انعطافپذیری و رقابت سازمان است؛ به سخن
دیگر رعایت اصول  TQMسبب بهبود مستمر و اثربخشی در سازمان میشود.
سیاوشی ( )1831پژوهشی با عنوان «مطالعۀ آمادگی اعضای هیئت علمی دانشکدههای تربیت
بدنی و علوم ورزشی در پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر ( »)TQMانجام داد و دریافت در
متغیرهایی چون پست سازمانی ،مدرک تحصیلی ،دانشکدهها ،رتبهبندی علمی مؤلفههای مختلف
 TQMبا  TQMتفاوت معنیداری وجود دارد و بین جنسیت و سابقۀ تدریس با  TQMتفاوت
معنیداری مشاهده نشد .بیشتر اعضای هیئت علمی دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی
آمادگی خوبی برای پذیرش  TQMداشتند و بهطور دقیق در پذیرش مؤلفۀ آموزش بیشترین
آمادگی و در پذیرش مؤلفه ارزشیابی و بازخورد کمترین آمادگی را داشتند .همچنین بیش از 04
درصد اعضای هیئت علمی ،دانشجویان را مشتریان اصلی دانشکدههای تربیت بدنی میدانستند
( .)8باقری ( )1831پژوهشی با عنوان «مقایسۀ میزان پذیرش اصول  TQMدر فدراسیونهای
وزنهبرداری و کشتی کشور» انجام داد .نتایج آزمونها نشان داد اعضای فدراسیون وزنهبرداری و
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کشتی به ترتیب با میانگین  2/38و  2/61برای پذیرش  TQMو مؤلفههای آن در سطح آمادگی
متوسط قرار دارند .همچنین مشخص شد اعضای فدراسیون وزنهبرداری برای پذیرش اصول
ارزیابی و بازخورد و استفاده از اطالعات آمادگی خوبی دارند و فدراسیون کشتی نیز عالوه بر این
اصول در اصل مشتریمداری نیز آمادگی زیادی دارد .در نهایت ،اینگونه مشخص شد که بین
فدراسیونهای وزنهبرداری و کشتی کشور در مورد پذیرش شش اصل از اصول  TQMتفاوت
معنیداری وجود دارد و فدراسیون کشتی از این نظر در وضعیت بهتری قرار دارد ( .)0تورانی و
همکاران ( )1831در پژوهشی تحت عنوان «عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران» به این نتایج دست یافتند :بین میانگین کل
عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستانهای مورد مطالعه تفاوت معنیدار
وجود دارد ( .)P< 4/441با گذشت پنج سال از اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در جامعۀ مورد
مطالعه ،توجه مدیران به فرهنگ سازمانی ،مشارکت کارکنان ،توسعۀ منابع انسانی ،کار انفرادی و
تعهد رهبری میتواند به بهبود خدمات ،اثربخشی فعالیتها و مقبولیت اجتماعی بیمارستانهای
کشور منتهی شود ( .)8گلپرور و همکاران ( )1833در پژوهش خود تحت عنوان «رابطۀ مستقیم و
غیرمستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیر ( )TQMو عدالت رویهای ادراکشده با تعهد سازمانی» به
این نتایج دست یافتند :بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویهای با تعهد عاطفی رابطۀ
مثبت و معنیدار ( )P< 4/41وجود دارد .از میان ابعاد مدیرت کیفیت فراگیر ،دیدگاه مدیریت و
رهبری و استفاده از اطالعات در کنار عدالت رویههای ادراکشده با تعهد تداومی رابطۀ مثبت و
معنی دار وجود دارد ( .)1فرح بخش و همکاران ( )1836پژوهشی تحت عنوان «مقایسۀ استمرار
مدیریت کیفیت جامع و اجرای همزمان مدیریت کیفیت جامع و برنامۀ اثربخشی مدیریت در
بهبود مدیریت سازمانهای سالمت» انجام دادند و دریافتند کارکنان در برابر راههای متعدد و
متنوع مقاومت نشان میدهند و از طرف دیگر تغییرات سریع رویکردها از ضعف تعهد مدیریت
ارشد سازمان و نداشتن برنامۀ استراتژیک حکایت میکند .برای استقرار فرهنگ کیفیت در
سازمان ،پذیرش فلسفۀ کیفیت و تغییر مدل ذهنی پایه و اساس تغییر به شمار میرود.
بهکارگیری رویکردی خالق و یکسان در سازمان بهتر از رویکردهای مختلف است ( .)1سمیعی
نیستانی و همکاران ( )1836در پژوهش خود با عنوان «تبیین اثرات مدیریت کیفیت جامع بر
عملکردهای سازمان در محیطهای تحقیق و توسعه» به این نتایج دست یافتند :اجرای اصول
 TQMمیتواند در خلق اثربخش دامنهای از امکانات ،بهویژه امکانات کیفیت در سازمان مؤثر باشد.
همچنین فعالیتهای  TQMدارای اثر معنیدار بر هر دو موضوع کیفیت و نوآوری تولید است که
این موضوع نشاندهندۀ تمرکز بخش عمدهای از فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتهای
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تولیدی بر ایجاد محصوالت جدید و تقویت فرآیند بهبود کیفیت محصوالت است ( .)3سامز
( )2448بهمنظور بررسی این فرضیه که بین  TQMو عملکرد سازمانی رابطۀ معنیداری وجود
دارد ،پژوهشی با عنوان «رابطۀ بین  TQMو عملکرد سازمانی» انجام داد .اطالعات الزم با استفاده
از پرسشنامه جمعآوری شد و با استفاده از تحلیل رگرسیون به این نتیجه دست یافت که بین
مشتریمداری ،آموزش ،کار انفرادی ،تعهد مدیریت ،نیروی کار و در نهایت بین  TQMو عملکرد
سازمانی رابطۀ معنیدار ،مثبت و مستقیم وجود دارد ( .)6بهاتی 2و تاکایر )2441( 8در پژوهشی با
عنوان «دادههایی برای ارزیابی کیفیت :مطالعۀ موردی دانشگاه پنجاب» انجام دادند و به این
نتیجه رسیدند که -1 :حدود  81درصد اعضای هیئت علمی  TQMرا بهعنوان استاندارد کیفیت
درک میکنند و تنها  1درصد آنها  TQMرا بهعنوان مدل میشناختند؛  12 -2درصد اعضای
هیئت علمی  TQMرا بهصورت منابع حرفهای شبیه دیپلم کیفیت ،سمینارها یا کارگاهها یاد
گرفتهاند؛  -8تقریباً  13درصد اعضای هیئت علمی اعتقاد دارند تشویقی از طرف مدیریت عالی
برای بهکار بردن تکنیکهای  TQMبرای بهبود و بهتر کردن کیفیت وجود ندارد؛  -0مدیریت
دانشگاه پنجاب باید بهطور قابل مالحظهای برنامه آموزشی  TQMرا عملی کند و اعضای هیئت
علمی را به پیاده کردن  TQMتشویق کند ( .)14همایون نائم و همکاران )2443( 4پژوهشی با

عنوان «مدیریت کیفیت جامع-راهبرد پیشنهادی برای بخش بانکداری پاکستان» انجام دادند .به-
منظور بررسی این پژوهش با شعب اصلی همۀ بانکهای تجاری پاکستان تماس گرفته شد.
اطالعات بر این گواه است که اغلب بانکهای پاکستان در مرحلۀ مقدماتی اجرای کیفیت قرار
دارند ،در حالی که یک پنجم آنها ادعا میکنند  TQMرا بهطور کامل اجرا میکنند .همچنین
نتایج نشان داد بانکهای پاکستان برای مدیریت کیفیت پیشقدم شده و در حال تالشاند (.)11
باتمان قلیچ )2443( 8پژوهشی با عنوان «نخستین گام در مسیر دستیابی به تعالی در کیفیت و
بهرهوری» انجام داد و دریافت بهبود مستمر تمامی امور سازمان کلید دستیابی به کیفیت و
بهرهوری برتر است و این امر میسر نمیشود مگر با جلب مشارکت تمامی کارکنان .مؤثرترین
سیستم شناختهشده برای جلب مشارکت کارکنان و سایر افراد مرتبط با سازمان نظام
پیشنهادهاست که با اجرای صحیح آن ،اولین و مهمترین گام در مسیر دستیابی به سیستمهای
1. Sams
2. Bhatti
3. Tauqir
4. Hummayoun Naeem et al.
5. Bathman Ghelich.
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برتر کیفیت و بهرهوری برداشته خواهد شد و بدون آن ،کیفیت و بهرهوری متعالی معنایی پیدا
نخواهد کرد ( .)12اسوالد فرانک )2446( 1پژوهشی با عنوان «مدل نظری برای پیادهسازی
مدیریت کیفیت در محیط خودکار» انجام داد .در این پژوهش مدلی که شامل هشت فعالیت
مدیریت کیفی و پنج عملکرد ارزیابی است بررسی شد .تحلیل اطالعات جمعآوری شده از 268
پاسخدهنده در سازمانهای سراسر ایاالت متحده نشان داد از زمانی که این مدل بهعنوان
چارچوبی سازمانیافته برای درک روند مدیریت کیفی به خدمات گرفته شده است ،برای فعاالن و
متخصصان عرصۀ کیفیت مفید بوده است ( .)18اولریچ وینرت )2446( 0در پژوهشی با عنوان
«اجرا و پیاده کردن  TQMدر فرهنگها و محیطهای مختلف :ارائۀ یک مدل واسطه و میانجی
همهجانبه مبتنی بر ارزشهای  TQMو راندمان یا عملکرد سازمانی» دریافت ارزشهای TQM
کامالً مقدمات ایجاد ارتباط بین فرهنگ ملی و راندمان یا عملکرد سازمانی را فراهم میکنند.
همچنین تأثیر فرهنگ ملی بر نحوۀ اجرای  TQMو نیز تأثیرگذاری اجرای  TQMو فرهنگ ملی
بر راندمان و عملکرد سازمانی تأیید شده است ( .)10دریفوس و همکاران )2446( 9در پژوهشی با
عنوان «روابط احتمالی اندازۀ شرکت ،مدت زمان ارتقای سطح کیفیت و پیادهسازی چار چوب
صنعت در ارتقای سطح کیفیت ،تمرکز بر اثرات کل» نتیجه گرفتند اندازۀ شرکت ،مدت زمان
اجرای اصول  TQMو نوع صنعت تأثیرگذاری کلیت آثار حاصل از محیط و فرهنگ را بر برآیندها
و نتایج نهایی تعدیل میکنند .از طرف دیگر این سه متغیر احتمالی سبب تعدیل در اثرگذاری
حاصل از طراحی سیستم کیفیت در تمامی ابعاد آن یعنی مدیریت طراحی ،آموزش و تفویض آن
به دیگری ،کاربرد اطالعات کیفیتی ،مدیریت کیفیت فرآیند میشوند .نوع صنعت ،اندازۀ شرکت و
مدت زمان اجرای  TQMبهترتیب بیشترین نقش را در تغییر متغیرها و برآیندها در گروههای
مختلف داشتند ( .)18تانگ ژانگ جان و همکاران )2414( 4پژوهشی تحت عنوان «استفاده از
تئوریهای رفتاری برای بررسی تعیین سطح مشارکت کارکنان در مدیریت کیفیت جامع» انجام
دادند .یافتههای پژوهش نشان داد مشارکت در فعالیتها عامل کمککننده به رفتار کارکنان
است .این اهداف ابتدا با نگرش به مشارکت تأثیر میگذارد و سپس با اخالق حرفهای،
خوداثربخشی ،هنجار ذهنی ،درک توانمندسازی و مواردی از این دست .خوداثربخشی و درک
1. Oswald. W.ks.
2. Wehnert.Ulrich
3. Driufus. Poul et al
4. Zhongjun Tang et al
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توانمند سازی دو مورد مهم در نظر گرفته شده در رفتار مشارکت کارکنان است ( .)11چانگ و
همکاران )2414( 1پژوهشی با عنوان «تأثیر بهکارگیری اصول  TQMبر رضایت کارکنان و
وفاداری در دولت» انجام دادند .نتایج نشان داد اختیار و پاداش کارمند ،کار تیمی و رهبری
مدیریت رابطۀ مثبت و معنی دار با رضایت کارمند دارد و وفاداری کارکنان میتواند از طریق
رضایت کارکنان افزایش یابد ( .)11سیندوانی و همکاران )2411( 2پژوهشی با عنوان «شناسایی
ویژگی مدیریت کیفیت جامع در یک مدیریت آموزشی» انجام دادند .این تحقیق  02ویژگی را در
مؤسسات آموزشی بررسی و ارائه کرده است .نتایج این مطالعه به داشتن تحقیقات یکنواخت
دربارۀ  TQMدر مؤسسات آموزشی کمک میکند .این مطالعات دورهای از  2441 -1668انجام
شده است .با در نظر گرفتن محدودۀ این تحقیق تکامل  TQMرشدی مداوم و صعودی داشته
است ( .)13تادس فاسیل و همکاران )2411( 8پژوهشی تحت عنوان «مدیریت کیفیت جامع برای
توسعۀ پایدار از طریق توسعۀ تولیدات جدید در کشورهای در حال توسعه» انجام دادند .نتایج
نشان داد مدیریت کیفیت جامع بر توافق بهبود تدریجی تکنولوژی تولید ،توسعۀ محصوالت،
فرآیند تولید و دانش و معلومات کارمند متمرکز شده است .مدیریت کیفیت جامع همچنین
محدودیت مالی مربوط به کاهش هزینههای توسعه و زمان را از بین میبرد (.)16
فعالیتهای ورزش قهرمانی در سطح جهان ،منطقه و کشور در حال پیشرفت است و متولیان اصلی
مدیریت و راهبردی ورزش قهرمانی در کشور فدراسیونهای ورزشی هستند؛ بنابراین چنانچه مدیریت
و رهبری این فدراسیونها بر اساس اصول رایج در سطح کشورهای پیشرفته قرار داشته باشد ،رسیدن
به اهداف کلی ،کیفی و کمی نظام ورزشی کشور دور از دسترس نیست و امکان توسعه و پیشرفت در
امر ورزش قهرمانی فراهم خواهد شد؛ از این رو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط  TQMو
اثربخشی در فدراسیونهای تکواندو ،کاراته ،کشتی ،دو و میدانی و بدمینتون انجام شده است.
روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعۀ آماری آن را رؤسا ،نایب رئیسان و دبیران
فدراسیونهای انفرادی کشور تشکیل میدهند که از این میان  18نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب
شدند .تمامی پرسشنامههای توزیعشده ،تکمیل و جمعآوری شد.
1. C.C. Chang et al
2. Rajiv Sindwani et al
3. Fasil Taddese et al
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ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به اصول  TQMو دیگری مربوط به اثربخشی بودند
و اعتبار محتوای پرسشنامهها توسط استادان تأیید شد .با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب پایایی
پرسشنامۀ  %16 TQMو ضریب پرسشنامۀ اثربخشی  %63بهدست آمد.
پرسشنامۀ  TQMبر مبنای ده اصل طراحی شد و شامل  01سؤال بود که هر سؤال چهار گزینۀ بسیار
موافقم ،موافقم ،مخالفم و بسیار مخالفم داشت .قسمت دوم در پرسشنامۀ اثربخشی  21سؤال داشت که
هر سؤال شامل پنج گزینۀ خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم بود.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .در بخش توصیفی با استفاده
از شاخصهای مرکزی و پراکندگی ،ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه و همچنین ویژگیهای
توصیفی متغیرهای پژوهش بررسی شد و در بخش استنباطی ،آزمون فرضیهها با استفاده از آزمونهای
آماری تجزیه و تحلیل واریانس برای مقایسۀ میانگینها در گروهها به همراه آزمون تعقیبی (توکی)
برای تعیین معنیداری اختالف و ضریب همبستگی اسپیرمن بهمنظور تعیین ارتباط  TQMو اثربخشی
انجام شد.
نتایج
یافتههای توصیفی مربوط به آزمودنیها نشان داد:
از مجموع  18نفر نمونۀ تحت بررسی  18نفر ( )%31/1مرد و  2نفر ( )%18/8را زنان تشکیل
میدادند.
از کل نمونۀ آماری 2 ،نفر ( )%18/8در گروه سنی  08 -04سال 0 ،نفر ( )%21/1در گروه سنی
 84 -01سال 8 ،نفر ( )%24در گروه سنی  88 -81سال 0 ،نفر ( )%21/1در گروه سنی -81
 14سال و  2نفر ( )%18/8در گروه سنی  14 -11سال بودند.
در مورد میزان تحصیالت نمونۀ تحت بررسی  0نفر ( )%21/1دارای تحصیالت کمتر از لیسانس،
 1نفر ( )%01/1دارای تحصیالت لیسانس 2 ،نفر ( )%18/8دارای تحصیالت فوق لیسانس و 2
نفر ( )%18/8دارای تحصیالت دکتری بودند.
در مورد رشتۀ تحصیلی نمونه تحت بررسی  1نفر ( )%01/1در رشتۀ تربیت بدنی و  3نفر ()%88/8
در رشتههای غیرتربیت بدنی تحصیل کرده بودند.
در مورد وضعیت استخدامی نمونۀ تحت بررسی  8نفر ( )%88/8دارای وضعیت استخدامی
رسمی و  14نفر ( )% 11/1دارای وضعیت استخدامی قراردادی بودند.
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نتایج آمار توصیفی در مورد سمت نمونۀ آماری نشان داد از این تعداد  8نفر ( )%88/8رئیس8 ،
نفر ( )%88/8نایب رئیس و  8نفر ( )%88/8دبیر فدراسیون بودند؛ یعنی سهم هر فدراسیون در
داشتن رئیس ،نایب رئیس و دبیر مساوی بود.
مقایسۀ اعمال مدیریت  TQMدر فدراسیونهای منتخب:
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس نمرات اعمال مدیریت  TQMدر فدراسیونهای منتخب
شاخص آماری
منبع تغییرات

واریانس بین گروهی
واریانس درون گروهی

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

101848
1431

6
24

1814481
8048

ضریب F

سطح
معنیداری()p

44428

24362

مطابق با نتایج جدول  ،1بین میانگین فدراسیونهای منتخب در مقیاس اعمال مدیریت TQM

با سطح معنیداری ( )p-valu= 4/428با احتمال خطای  4/48تفاوت معنیدار وجود دارد
(.)p< 4/48
جدول  .0نتایج آزمون مقایسۀ دو به دو میانگینهای (توکی) نمرات اعمال
مدیریت  TQMدر فدراسیونها
فدراسیون

تعداد

بدمینتون
تکواندو
کاراته
کشتی
دو و میدانی
سطح معنیداری

8
8
8
8
8

Subset for alpha = .05
2
1

121
184
184488
182411
44186

184
184488
182411
180
44013

آزمون توکی نشان داد فدراسیون دو و میدانی در مقایسه با دیگر فدراسیونها بیشترین میانگین
و فدراسیون بدمینتون کمترین میانگین را دارد.
مقایسه نمرات اثربخشی در فدراسیونهای منتخب:
جدول  .9نتایج آزمون تحلیل واریانس نمرات اثربخشی در فدراسیونهای منتخب
شاخص آماری
منبع تغییرات

واریانس بین گروهی
واریانس درون گروهی

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2188/188
8101/888

6
24

848/686
181/811

ضریب F

1/682

سطح
معنیداری()p

4/141
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بر مبنای نتایج جدول  ،8بین میانگینهای فدراسیونهای مختلف در مقیاس اثربخشی با سطح
معنیداری ( )p-valu= 4/141با احتمال خطای  4/48تفاوت معنی دار وجود ندارد ( .)p> 4/48با
توجه به مقایسۀ میانگینهای بهدستآمده در نمرات اثربخشی ،مشخص شد نمرات فدراسیون
بدمینتون بیشترین ( )141و فدراسیون کاراته کمترین ( )30نمرات را به خود اختصاص دادند.
ارتباط بین اعمال مدیریت  TQMو اثربخشی در فدراسیونهای منتخب:
جدول  .4نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای اعمال مدیریت  TQMو اثربخشی در
فدراسیونهای منتخب
شاخص آماری
فدراسیون

دو و میدانی
کاراته
بدمینتون
تکواندو
کشتی

تعداد

ضریب همبستگی اسپیرمن

8
8
8
8
8

4/84
4/84
-4/84
-4/84
4/84

سطح
معنیداری

4/11
4/11
4/11
4/11
4/11

با توجه به نتایج جدول  ،0بین اعمال مدیریت  TQMو اثربخشی در فدراسیونهای منتخب با
احتمال خطای 4/48رابطۀ معنیداری وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری
 TQMشیوهای مدیریتی برای بهبود اثربخشی ،انعطافپذیری و رقابت در سازمان است .مدیریت
کیفیت جامع شامل سازماندهی کلیۀ ارکان و منابع سازمان برای نیل به کیفیت و برآورده
کردن نیازهای مشتریان و منافع کارکنان است و به سخن دیگر  TQMمفهومی کلی است که
سبب بهبود مستمر در سازمان میشود (.)24
 TQMیا مدیریت کیفیت فراگیر اقدامی است هوشمندانه ،آرام و مستمر که تأثیری نیروزا در
تأمین اهداف سازمانی دارد و در نهایت به رضایت مشتری ،بهبود کارآیی و افزایش توانایی
سازمان در نیل به اهداف ختم میشود .فلسفه و هدف سیستم  TQMرسیدن به انسان ایدهآل
است .در چنین سازمانی احترام و اعتماد متقابل ،نهادی و فراگیر است و انسانهای خود رهبر و
پرورش یافته مجریان سازماناند .مدیریت کیفیت فراگیر را میتوان مشارکت تمامی افراد و
اجزای سازمان از طریق کار گروهی در پیشرفت و اصالح مستمر دانست (.)21
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یافتههای جدولهای  1و  2نشان میدهد از میان فدراسیونهای تحت بررسی ،بین
فدراسیونهای بدمینتون و دو و میدانی تفاوت معنی داری وجود دارد .فدراسیون دو و میدانی
باالترین ( )108و فدراسیون بدمینتون کمترین ( )121میانگین را بهدست آوردند .به نظر
میرسد فدراسیون دو و میدانی بهدلیل داشتن امتیازاتی چون مدرک تحصیلی باالتر عوامل
اجرایی فدراسیون و وضعیت استخدامی رسمی بیشترین میانگین را در میان فدراسیونهای
منتخب بهدست آورده است .میتوان این طور تشبیه کرد که مسئوالن فدراسیون با داشتن
تحصیالت سطح باال ،توانایی خوبی در برنامهریزی ،اجرای برنامهها و نفوذ در بین کارکنان دارند
و میتوانند بهره وری فدراسیون را افزایش دهند .همچنین بهدلیل آنکه وضعیت استخدامی آن-
ها رسمی است ،دغدغۀ فکری در مورد مدیریت خود ندارند و با آرامش بیشتری کار میکنند.
مهرمن و همکاران 1به نقل قول از دنیس )2442( 2در مورد میزان آمادگی و مشارکت کارکنان
در برنامههای  ،TQMتحقیق کردند و به این نتیجه رسیدند که میزان آمادگی و مشارکت
کارکنان در موفقیت  TQMبسیار مؤثر است ( .)22این نتایج با نتایج سامز ( )2448و اولریچ
وینرت ( )2446همخوانی دارد.
در ادبیات مدیریت ،اثربخشی را انجام کارهای درست و کارآیی را انجام درست کارها تعریف
کردهاند .منظور از اثربخشی در واقع بررسی میزان مؤثر بودن اقدامات برای دستیابی به اهداف
از پیش تعیین شده است؛ به عبارت سادهتر در مطالعات اثربخشی ،میزان تحقق اهداف اندازه-
گیری میشود .از نظر دراگر 8اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب میشود (.)28
یافتههای جدول  8نشان میدهد در نمرات اثربخشی فدراسیونهای تکواندو ،کاراته ،کشتی،
بدمینتون و دو و میدانی تفاوت معنیداری وجود ندارد .در عین حال ،نمرۀ فدراسیون بدمینتون
( )141بیشترین و نمرۀ فدراسیون کاراته ( )30کمترین نمرات در میان فدراسیونها بودند.
اسدی و همکاران ( )1834بیان میکنند دورههای آموزشی تخصصی مدیریت ورزشی در میزان
اثربخشی تأثیر بهسزایی دارد ()20؛ به نظر میرسد فدراسیون بدمینتون برنامههای آموزشیای
برای کارکنان خود ترتیب داده و احتماالً مسئوالن فدراسیون در دورههای تخصصی مدیریت
ورزشی شرکت کردهاند که باعث شده این فدراسیون بیشترین میانگین را بهدست آورد.

1. Mohrnan et al.
2. Dennis
3. Drucker
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یافتههای جدول  0نشان میدهد بین اعمال مدیریت  TQMو اثربخشی در بین فدراسیونهای
منتخب رابطۀ معنیداری وجود ندارد .با توجه به اینکه رعایت اصول  TQMبه اثربخشی سازمان
منجر خواهد شد TQM ،یکی از راههای رسیدن به بهرهوری و اثربخشی است .تورانی و
همکاران ( )1831معتقدند اجرای مدیریت کیفیت جامع به بهبود خدمات ،اثربخشی فعالیتها
و مقبولیت اجتماعی سازمان منجر میشود (.)8
با توجه به نتایج پژوهش و اهمیت اصول  TQMدر رسیدن به اهداف و در نهایت بهرهوری و
اثربخشی در سازمانها ،عوامل متعددی میتوانند در فدراسیونهای ورزشی -که متوّلی ورزش
قهرمانی در کشور محسوب میشوند -مؤثر باشند .با مطالعۀ تحقیقات مرتبط میتوان گفت
پذیرش اصول  TQMو دستیابی به اثربخشی ابزار ،لوازم و پیشنیازهایی را میطلبد که اگر
مدیران و رؤسای فدراسیونها آنها را داشته باشند به نظر میرسد حصول کیفیت و اثربخشی
دور از دسترس نباشد .داشتن تحصیالت ورزشی ،سابقۀ مدیریتی مرتبط با حوزۀ کاری ،ثبات
شغلی ،توجه به پویایی و تغییر نظاممند سازمان ،مدیریت مبتنی بر کار انفرادی ،اهمیت دادن
به نظرات و تصمیمات کارکنان ،ارزشیابی مداوم و عواملی که میتوان آنها را در سازمانهای
پویا و پیشرفته جستجو کرد از این عوامل مهم کیفیت در فدراسیونها هستند .در
فدراسیونهایی که در رأس آنها مدیرانی با این ویژگیها وجود داشته باشند تصمیمات
منطقیتر و برنامههای مدوّن و طوالنیتر خواهند داشت و در نهایت به نتایج ارزشمندتری در
سطوح مختلف دست خواهند یافت.
با توجه به اهمیت اصول  TQMو همچنین نتایج پژوهش ،اگر فدراسیونها اصول  TQMرا
رعایت کنند اثربخشی و بهره وری آنها افزایش خواهد یافت؛ بنابراین مدیران ستادی در عرصۀ
ورزش باید بر ارائۀ این اصول تأکید کنند تا بهرهوری در سطح ورزش کشور افزایش یابد.
پیشنهاد میشود روش ویژۀ ارزیابی فدراسیونهای ورزشی کشور بر اساس جوایز کیفیت
طراحی شود و هر ساله بهترین فدراسیونها از این نظر شناسایی و تشویق شوند.
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