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  چكيده
هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل در  بدني استان يتمطالعة آمادگي كارمندان ادارات كل ترب پژوهش حاضرهدف از 

 45(نفر از كارمندان  125نمونه هاي تحقيق . روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي است. پذيرش مديريت كيفيت جامع است
پرسشنامة مديريت از . شاغل در ادارات كل تربيت بدني اين سه استان بودند كه به پرسشنامة تحقيق پاسخ دادند) مرد 80زن و 

ضريب . كه شامل ده مؤلفة مديريت كيفيت جامع و هر مؤلفه شامل چهار سؤال بود، استفاده شد) 1994(كيفيت جامع اسپينوال 
مستقل، تحليل واريانس يكسويه و  tاز روش هاي آمار توصيفي، آزمون . برآورد شد 84/0پايايي ابزار با استفاده از آلفاي كرونباخ 

نتايج نشان داد كه كارمندان . براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد ≥P 05/0ال واليس در سطح معناداري آزمون كروسك
در ادارات كل تربيت  TQM، براي پذيرش 160از حداكثر امتياز  42/128ادارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب با ميانگين 
نتايج ديگر نشان داد كه بين كارمندان با سوابق خدمتي مختلف در . ودبدني استان هاي منتخب از آمادگي خوبي برخوردار ب

نتايج آزمون كروسكال واليس نشان داد كه در آمادگي براي پذيرش ). ≥P 05/0(تفاوت معناداري وجود داشت  TQMپذيرش 
ت بدني استان هاي منتخب فقط در مؤلفة بهبود مستمر تفاوت معناداري بين كارمندان ادارات كل تربي TQMمؤلفه هاي مختلف 
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  مقدمه

در محيط امروزي كه ويژگي اصلي آن، پيچيدگي توام با تغييرات بسيار است، سازمان ها عالوه بر رقابت، به 
و روال هاي حاكم بر نحوة انجام فعاليت اصلي شان منظور بقاي خود، ناچار به تجديد نظر در بسياري از امور 

در اين محيط پيچيده و متغير، سازمان بايد در ادامة حيات خود، به پيشواز تغييرات برود و خود را با آنها . هستند
ازاين رو . به دليل دشوار بودن ايجاد تغييرات در محيط، سازمان بايد تغييرات را از خود شروع كند. منطبق كند

تخاب جهت گيري تغييرات بسيار مهم است و سازمان بايد نيازهاي متغير مشتريان، راهبردها، اهداف بلندمدت ان
  ).6(و ديگر عوامل مؤثر را مدنظر داشته باشد 

مديريتي است كه هم اكنون با سرعت فزاينده جايگاه خود را  –مديريت كيفيت جامع، يك ديدگاه فلسفي 
به نيازها و ابتكارهاي مشتريان، راه هاي ارائة خدمات و ارتقاي كيفيت را اصل كار در جوامع باز كرده و توجه 

در . توجه به كيفيت و تالش براي بهبود دائمي، نقش اساسي و مهم در توسعة كيفيت دارد. خود قرار داده است
ذشته فعاليت از حدود دو دهة گ. سال هاي اخير نظام هاي ارتقاي مديريت كيفيت به سرعت متحول شده اند

هاي بازرسي ساده با روش هاي كنترل كيفيت تكميل يا جايگزين شده اند، تضمين كيفيت به وجود آمده و راه 
تكامل در پيش گرفته شده كه هم اكنون ارتقاي مستمر كيفيت با مديريت كيفيت جامع جاي همة آنها را گرفته 

ثرگذار و مهم در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي مديريت كيفيت جامع طي سال هاي اخير به حوزه اي ا. است
، 1990و  1980در حقيقت، در اواخر دهة . و تجاري در كشورهاي در حال توسعه و صنعتي تبديل شده است

TQM  را مي توان فلسفه اي مديريتي تلقي كرد كه توسط مديريت سازمان ها و صنايع در سراسر دنيا اجرا
تدريج مديريت كيفيت فراگير به امري نهادينه تبديل اظهار داشتند كه به  1اولي زيتر و ميتال و مك. شده است
به اين معنا كه به بسياري از مؤسسات و صنايع در محيط هاي فرهنگي، رقابتي و در حال تغيير توجه . شده است

ن نيز پژوهش هايي در ايرا. خود را به آن معطوف كرده و موجبات تقويت چنين برنامه هايي را فراهم ساخته اند
از حدود دو دهة قبل آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، براي نمونه المعي پژوهشي با عنوان  TQMدر زمينة 

 31در دانشگاه هاي علوم پزشكي انجام داد، نتايج نشان داد كه از  TQMارزيابي آمادگي سازمان براي كاربرد 
 70تا  60درصد بين  26درصد آمادگي و  55تا  50درصد بين  48دانشگاه علوم پزشكي، پانزده دانشگاه يعني 

                                                           
1 - Zeitz, Mittal & Mc Aulay 
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پژوهش سياوشي در  . آمادگي داشتند TQMدرصد براي كاربرد  70درصد آمادگي و بقيه دانشگاه ها بيش از 
، TQM هاي تربيت بدني و علوم ورزشي در پذيرش زمينة بررسي ميزان آمادگي اعضاي هيأت علمي دانشكده

هاي تربيت بدني و علوم  در دانشكده TQMبراي پذيرش  73/122هيأت علمي با ميانگين نشان دادكه اعضاي 
ورزشي در سطح آمادگي بااليي قرار داشتند و بين مديران و اعضاي هيأت علمي همچنين بين اعضاي هيأت 

ي درصد اعضا 40داري وجود داشت و بيش از  تفاوت معني TQMهاي علمي مختلف در پذيرش  علمي با رتبه
هاي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشجويان را به عنوان مشتريان آموزش مي شناسند  هيأت علمي دانشكده

امروزه يكي از نظريات متحول كنندة مديريت كه ضامن بهبود خدمات، افزايش رضايت مشتري و رشد ). 9، 12(
ي آن موجب تحول در سازمان ري آموزه هاياست، كه به كارگ TQMرعايت محدودة هاست،  و ارتقاي برنامه

در سازمان ها و تشكيالت ورزشي، اعضاي هيأت  TQMبه عالوه به كارگيري . هاي ملي و بين المللي شده است
علمي، فدراسيون ها، هيأت ها و باشگاه هاي ورزشي در كشورهاي مختلف سبب ايجاد تحول در تربيت بدني و 

بني بر اينكه افزايش هزينه ها در ادارات تربيت بدني و به شواهدي در دست است م). 3(ورزش آنها شده است 
عبارتي اختصاص منابع بيشتر به اين سازمان ها در قبال بازده و فراورده هاي كمتر، ناشي از فقر كيفيت در نظام 

و بررسي ها نشان مي دهند، در ايران، ادارات تربيت بدني از نظر كمي ). 5(تربيت بدني و فعاليت هاي آن است 
كيفي در سطح قابل قبولي قرار نداشته و مشكالت متعددي بر سر راه آنها قرار دارد كه به پايين آمدن سطح آنها 

هدف مديريت كيفيت جامع فرايند بهينه سازي كاركنان و تمركز بر نياز مشتريان است كه ). 1(منجر شده است 
). 9(يت استانداردهاي كيفي خواهد شد موجب كاهش هرينه ها و سود بيشتر و ارضاي نياز مشتري و رعا

هارت و ). 3(مديريت كيفيت جامع، نه يك درمان جادويي است و نه چيزي كه بالفاصله بتوان آن را اعمال كرد 
بايد به بررسي سازمان براي پذيرش  TQMدر مطالعة كيفيت پيشنهاد كرده اند كه قبل از اجراي  1ماسفلد
TQM ان، اطالعاتي دربارة هدف و كيفيت به سازمان مي دهد و سبب مي شود فرايند آمادگي سازم. پرداخت
  ). 9(حمايت كرده و در آن شركت كنند  TQMافراد از 

در همين راستا محقق بر آن شد تا با آگاهي از نحوة انديشه، تفكر، تمايل و نگرش هاي كارمندان ادارات كل 
يل، روشن كند كه تا چه حد كارمندان ادارات كل تربيت تربيت بدني استان هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردب

                                                           
1 - Hart & Mossfield 
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بدني استان هاي نامبرده، آمادگي الزم را به منظور پذيرش مديريت كيفيت جامع دارند و كدام عامل از ميان 
عوامل موجود در اين تفكر از نظر اين افراد از ارزش بيشتري برخوردار است و در نهايت تفاوت ميزان آمادگي 

با برخي از ويژگي هاي آنان را تعيين كرده  TQMادارات كل تربيت بدني استان ها در پذيرش تفكر  كارمندان 
در  TQMرفع موانع موجود در برابر به كارگيري و با شناسايي زمينه هاي موجود، پيشنهادهايي را در راستاي 

و بهبود كيفيت خدمات  TQMي ادارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب ارائه دهد، تا مقدمه اي براي اجرا
  .ادارات كل تربيت بدني استان ها در آينده باشد

در مورد  1با در نظر گرفتن نقش مهم منابع انساني در پياده سازي مديريت كيفيت جامع و گفتة چادويك
از نگرش كاركنان كه بيان مي دارد، نگرش و رفتار كاركنان تعيين كنندة كيفيت است، پس بايد قبل   اهميت
از نگرش ها اطالع پيدا كنيم و آمادگي كاركنان و شرايط محيطي و فرهنگ سازماني را مورد  TQMاجراي 

: با عنايت به اهميت وظايف ادارات كل تربيت بدني استان ها كه عمده ترين آنها عبارتند از ). 7(توجه قرار دهيم 
در افراد استان، تعليم و تربيت مربي ورزش  توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحية سالم

در سراسر استان، تاسيس، تجهيز و ادارة ورزشگاه ها، تهيه و تنظيم برنامه هاي توسعة كمي و كيفي تربيت بدني 
و ورزش در سطح استان و غيره و با توجه به مشكالت كيفي موجود در اين بخش، محقق بر آن شد تا به مطالعة 

باوجود تحقيقات وسيع انجام گرفته در . دارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب بپردازدآمادگي كارمندان ا
در صنعت، ولي به طور عام در سازمان تربيت بدني و ورزش كشور و به طور خاص در ادارات كل  TQMزمينة 

ء انجام اين پژوهش با توجه به اين خال. تربيت بدني استان ها تحقيقات چنداني در اين زمينه صورت نگرفته است
  . در سطح ادارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب ضروري به نظر مي رسد

  

  روش تحقيق 

و پيمايشي است كه جمع آوري اطالعات آن به صورت ميداني انجام گرفته و  يتحليل –اين پژوهش توصيفي 
  . را شده استبراي بررسي، توصيف و به منظور پي بردن به ماهيت شرايط و وضعيت موجود اج

                                                           
1 - Chadwhick 
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جامعة آماري پژوهش كلية كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل 
تعداد . در ادارات كل تربيت بدني استان هاي نامبرده مشغول انجام وظايف محوله بودند 1388-89كه در سال 

نمونة آماري در اين پژوهش برابر با جامعة . فر استن 157كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان هاي نامبرده 
آماري است، با اين تفاوت كه به دليل عدم برگشت و عودت كامل پرسشنامه هاي ارسالي و حذف تعدادي از 

  . نفر تشكيل شده است 125موارد مشكل دار، تعداد نهايي نمونه از 

  ت بدني محل خدمتتعداد اعضاي جامعة آماري به تفكيك ادارة كل تربي -1جدول 

  جمع  زن  مرد  محل كار
پرسشنامه هاي 

  ارسالي
تعداد پرسشنامه هاي 

  بازگردانده شده

  41  60  60  21  39  آذربايجان شرقي 

  47  52  52  19  33  آذربايجان غربي

  37  45  45  10  35  اردبيل

  125  157  157  50  107  مجموع

  

، جمع آوري شد، اين )1994(راگير اسپينوال پژوهش، اطالعات از طريق پرسشنامة مديريت كيفيت فدر اين 
قسمت نخست شامل اطالعات و ويژگي هاي فردي آزمودني ها مانند جنسيت، . پرسشنامه شامل دو بخش بود

 TQMسنوات خدمت، رشتة تحصيلي و ادارة كل محل كار و قسمت دوم، در برگيرندة ده مؤلفة چهار گزينه اي 
كل تربيت بدني استان هاي منتخب را در قالب سؤاالت متناظر با ده  محقق نظرهاي كارمندان ادارات. است

و بسيار ) 2(، مخالفم )3(، موافقم )4(اي ليكرت، بسيار موافقم  و براساس طيف چهار درجه TQMويژگي 
گيري  ها واقعاً به اندازه براي كسب اطمينان در مورد اينكه آيا پرسشنامه. گيري كرده است اندازه) 1(مخالفم 

هاي متفاوتي وجود دارد، در مورد روايي محتوايي، پرسشنامه به منظورمناسب  اند، روش مفاهيم مورد نظر پرداخته
هاي تربيت بدني  استادان دانشكده ي ازآن براي ادارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب، بين تعدادبودن 

هاي تهران، گيالن و شمال رفع  ته دانشگاهتوزيع شد، سپس نكات مبهم موجود به كمك ده تن از استادان برجس
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اعضاي هيأت علمي در تحقيقي با عنوان مطالعة آمادگي  1384شايان ذكر است محمد سياوشي در سال . شد
دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي سراسر كشور در پذيرش مديريت كيفيت جامع از اين پرسشنامه 

پرسشنامه بين ) Pilot Study(ش كرد، طي يك مطالعة مقدماتي گزار 86/0استفاده كرده و روايي آن را 
آوري،  هاي منتخب جهت نظرخواهي توزيع شد، كه پس از جمع بدني استان تعدادي از كارمندان ادارات كل تربيت

پايايي  SPSS/13.0افزار  پرسشنامة اوليه با استفاده از نرم) آلفاي كرونباخ(بندي و محاسبة ضريب پايايي  جمع
  . به دست آمد 84/0ن آ

  توزيع فراواني آزمودني ها براساس جنسيت و سطح تحصيالت – 2جدول 
  درصد تعداد  ويژگي هاي فردي

      

  68  85 مرد  جنسيت
  32  40 زن

  سطح تحصيالت

  20  25 ديپلم
  24/8  31 فوق ديپلم
  46/4  58 ليسانس

  8/8  11 باالتراز ليسانس

  

  مودني ها براساس سابقة خدمت و محل خدمتتوزيع فراواني آز – 3جدول 
  درصد تعداد  ويژگي هاي فردي

  سابقة خدمت

  8/32  41 سال5تا1
  2/19  24 سال10تا6
  2/19  24 سال15تا11
  12  15 سال20تا16
  12  15 سال25تا21
  8/4  6 سال30تا25

  محل خدمت
  8/332  41 آذربايجان شرقي

  6/37  47 غربيآذربايجان
  6/29  37 اردبيل
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  هاي تحقيق  نتايج و يافته

، سطح )درصد 68(هاي منتخب از لحاظ جنسيت مرد  بيشتر كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان
سال  5تا  1و سابقة خدمت ) درصد 4/66(، رشتة تحصيلي غيرتربيت بدني )درصد 3/58(تحصيالت ليسانس 

  ). درصد 8/32(بودند 

براساس اين آزمون، . اسميرنوف استفاده شد –ها از آزمون كلوموگروف  تعيين طبيعي بودن توزيع داده براي
نتايج آزمون  4با توجه به جدول . باشد 05/0بيشتر از عدد بحراني در سطح  pوقتي توزيع نرمال است كه مقدار 

   .ل داشتاسميرنوف نشان داد كه داده هاي به دست آمده توزيع نرما –كلوموگروف 

  اسميرنوف –نتايج آزمون كلوموگروف  – 4جدول 
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779/0  426/1  749/2  432/1  527/2  886/1  835/1  721/1  847/1  877/1  602/1  Z 

 578/0  *034/0  *000/0  *033/0  *000/0  *002/0  *002/0  *005/0  *002/0  *003/0  *012/0  Sig 

  .معني دار است  ≥P 05/0در سطح *

با برخي از  TQMها در پذيرش تفكر  تعيين تفاوت ميزان آمادگي كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان
  هاي آنان ويژگي

بين مردان و زنان جامعة تحقيق با توجه به نرمال بودن  TQMدگي پذيرش به منظور مقايسة ميانگين آما
  . مستقل استفاده شد tها از آزمون  توزيع داده
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  بين مردان و زنان جامعة تحقيق TQMمقايسة آمادگي پذيرش   – 5جدول 

  سطح معناداري  درجة آزادي M±SD  تعداد  گروه  متغير

 TQMآمادگي پذيرش 
  94/127± 83/9  85  مرد

123  429/0  
  45/129± 10/10  40  زن

  

مستقل، بين ميزان آمادگي  tداري مشاهده شده در آزمون  اطالعات جدول و با توجه به سطح معنيبراساس 
  .تفاوت معني داري وجود ندارد TQMزنان و مردان جامعة تحقيق در پذيرش 

ح تحصيالت مختلف با توجه به بين كارمندان با سط TQMبه منظور مقايسة ميانگين آمادگي پذيرش 
  . ها از آزمون آناليز واريانس يكطرفه استفاده شد نرمال بودن توزيع داده

  بين كارمندان براساس سطح تحصيالت TQMمقايسة آمادگي پذيرش  – 6جدول 

  سطح معناداري  درجة آزادي M±SD  گروه  متغير

  TQMآمادگي پذيرش 

 56/130± 39/10  ديپلم

3  274/0  
 61/128± 96/8  لمفوق ديپ

 79/126± 24/10  ليسانس

 63/131± 88/8  باالتر از ليسانس

  

بين كارمندان داراي سوابق خدمتي مختلف با توجه به  TQMبه منظور مقايسة ميانگين آمادگي پذيرش 
  .ها از آزمون آناليز واريانس يكطرفه استفاده شد نرمال بودن توزيع داده
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  بين كارمندان براساس سوابق خدمتي  TQMادگي پذيرش مقايسة آم – 7جدول  

  سطح معناداري  درجة آزادي M±SD  گروه  منبع

  TQMآمادگي پذيرش 

 60/128± 94/9  سال  5تا  1

5  *044/0  

 20/123± 43/9  سال  10تا  6

 41/132± 74/9  سال  15تا  11

 13/128± 34/9  سال  20تا  16

  40/130± 59/10  سال  25تا  21

  83/127 ± 21/4  سال  30تا  25

  .معني دار است ≥P 05/0در سطح *

، مشاهده شد كه تفاوت كارمندان 7با توجه به آزمون تحليل واريانس، همچنين نتايج حاصل از جدول 
كارمنداني . معنادار است 04/0در سطح  TQMادارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب در آمادگي پذيرش 

  . برخوردارند TQMسال سابقه دارند، از آمادگي بيشتري براي پذيرش  15تا  11ن كه بي

بين كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب  TQMبه منظور مقايسة ميانگين آمادگي پذيرش 
  .ها از آزمون آناليز واريانس يكطرفه استفاده شد با توجه به نرمال بودن توزيع داده

  بين كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب TQMسة آمادگي پذيرش مقاي – 8جدول 

  سطح معناداري  درجة آزادي M±SD  گروه  منبع

  TQMآمادگي پذيرش 

 09/128± 84/9  آذربايجان شرقي

 80/129± 52/9  آذربايجان غربي   431/0  2

 02/127± 47/10  اردبيل
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مشاهده  مي شود، تفاوت معناداري بين  8يل واريانس، كه در جدول با توجه به نتايج حاصل از آزمون تحل
   .هاي منتخب با توجه به ادارة كل محل كار وجود نداشت كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان

هاي  در بين كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان TQMهاي مختلف  مقايسة آمادگي پذيرش مؤلفه
  منتخب 

هاي مديريت كيفيت فراگير از سوي  ميانگين آمادگي پذيرش هر يك از مؤلفه فرض،براي آزمون اين 
هاي  هاي منتخب از طريق آزمون كروسكال واليس با استان كارمندان ادارات كل تربيت بدني هر يك از استان

ش مؤلفة فقط در پذير TQMهاي مختلف  نتايج حاكي از اين بود كه در آمادگي پذيرش مؤلفه. ديگر مقايسه شد
  . هاي منتخب وجود داشت داري بين كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان بهبود مستمر تفاوت معني

 

  از سوي كارمندان استان هاي منتخب  TQMمقايسة ميانگين آمادگي پذيرش هر يك از مؤلفه هاي  – 1شكل 

تعداد سؤاالت پرسشنامه يا با توجه به اينكه  TQMوضعيت كل ميزان آمادگي براي پذيرش  براي سنجش
است و براساس توزيع  160و بيشترين نمره  40بود، كمترين نمره براي آمادگي افراد  40ها  به عبارتي كل گويه

 120تا  1/80در سطح پايين و نمره هاي  TQMو كمتر از آن از نظر ميزان آمادگي براي پذيرش  80نمره ها 
نمرة هر فرد از پرسشنامه بيانگر ميزان . در سطح باال ارزيابي  شده اند به باال 1/120در حد متوسط و نمره هاي 
از سوي  TQMبراي به دست آوردن ميانگين كل آمادگي پذيرش . است TQMآمادگي افراد براي پذيرش 
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 10كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب ميانگين كل افراد جامعة تحقيق محاسبه و در جدول 
  . ده استارائه ش

 TQMنتايج آزمون كروسكال واليس براي مقايسة آمادگي پذيرش مؤلفه هاي  – 9جدول 
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  740/3  900/7  661/1  719/2  249/3  146/3  939/2  882/0  40/2  46/3  مجذور كا

درجة 
  آزادي

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

سطح 
  معناداري

177/0  300/0  643/0  230/0  207/0  193/0  257/0  436/0  *019/0  154/0  

  .معني دار است ≥P 05/0در سطح *

 TQMميانگين آمادگي كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب در پذيرش  – 10جدول 

  ميانگين  محل خدمت اداره كل

  09/128  آذربايجان شرقي 

  80/129  آذربايجان غربي

  02/127  اردبيل

  42/128  ميانگين كل

كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل با كسب ميانگين  در مجموع
با توجه به آمادگي . برخوردار بودند TQM، از آمادگي خوبي براي پذيرش 160از حداكثر امتياز يعني  42/128

وهش اچيسون ژو با در نظر گرفتن نتايج پ TQMزياد ادارات كل تربيت بدني استان هاي منتخب براي پذيرش 
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 TQMموفقيتش در اجراي . داشته باشد TQMكه نشان داد هر چه سازمان آمادگي بيشتري براي پذيرش 
سيد كه به احتمال زياد اجراي مديريت كيفيت جامع در ادارات كل توان به اين نتيجه ر بيشتر خواهد بود، مي

  . توان احتمال موفقيت را افزايش داد هاي منتخب با موفقيت همراه خواهد بود و با آموزش مي تربيت بدني استان

  

  گيري  بحث و نتيجه

مشاهده نشد و  TQMش تفاوت معناداري بين ميانگين زنان و مردان براي پذيرهاي پژوهش  با توجه به يافته
به نفسي كه يافته اند و تغيير  اين مسئله را مي توان چنين توجيه كرد كه زنان در جامعة امروز با توجه به اعتماد

هاي  نگرشي كه مردان نسبت به فعاليت اجتماعي زنان پيدا كرده اند، توانسته اند همدوش مردان در فعاليت
سال اخير تعداد زناني كه موفق به اخذ مدارك تحصيلي باال شده  در چند. هاي مهمي را ايفا كنند گوناگون نقش

اند مشاركت بيشتري در فعاليت هاي اجتماعي  به همين علت زنان توانسته. اند، در جامعه افزايش يافته است
آموزشي  ي، صنعتي وهاي مختلف از جمله خدمات داشته باشند و اين امر فاصلة آنها را با مردان در انجام فعاليت

و سياوشي ) 1384(، صالحي پور )1382(، قاسم زاده )1995( 1همچنين تحقيقات لدبر. كاهش داده است
، 11، 10، 14(تفاوت معناداري وجود ندارد  TQMدهد كه بين نگرش زنان و مردان نسبت به  نشان مي) 1384(
9 .(  

هاي منتخب با سوابق  بدني استان كل تربيتهاي پژوهش بين ميزان آمادگي كارمندان ادارات  با توجه به يافته
سال سابقة  15تا  11كارمنداني كه بين . تفاوت معناداري وجود دارد TQMخدمتي مختلف نسبت به پذيرش 

سال داشتند، كمترين ميانگين  10تا  6اي بين  و كارمنداني كه سابقه) 41/132(خدمت دارند، بيشترين ميانگين 
ايج نشان داد كه كارمندان با سابقة كاري كمتر، مقاومت بيشتري نسبت به ديگر نت. اند را داشته) 20/123(

ها واضح و  گاهي اين علت. هاي خاصي اند تمامي داليل مقاومت، معلول علت. كارمندان از خود نشان دادند
ي، در حالت كل. گيرد هاي آن و رفع آنها صورت نمي مشخص نيستند، در نتيجه تالشي در جهت بررسي ريشه

  : داليل احتمالي مقاومت اين گروه از كارمندان در پذيرش مديريت كيفيت جامع را اين گونه مي توان ذكر كرد

                                                           
1 - Ledbeter 
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  عدم آگاهي دز زمينة ضرورت انجام تغييرات و عدم آشنايي با مفهومTQMترديد در مورد ضرورت  ؛
 ادت كردن به ع نگراني از امنيت شغلي ؛ فرهنگ و عملكرد گذشتة سازمان؛ اجراي تغييرات؛

 ترس از دست دادن قدرت و كنترل؛ هاي نامأنوس؛ روش هاي كاري موجود و ترس از انجام روش

مخالفت با فناوري، تجهيزات و فرايندهاي جديد كاري به علت افزايش وظايف ناخواسته و افزايش 
هاي  ا و فناوريه نداشتن مهارت و تجارب مورد نياز به منظور مديريت فرايندها، سيستم ها؛ مسئوليت

  .هاي جديد مخالفت با روش جديد؛

همچنين با توجه به نتايج به دست آمده در مورد ميانگين نمرة اكتسابي افراد با توجه به سابقة خدمت، اين  
كه به طور طبيعي افراد كم سابقه به دليل تجربة كم و افراد با سابقه به علت افزايش سن امكان وجود دارد 
در نهايت تجربة كم و افزايش سن موجب خواهد شد كه . در برابر تغيير از خود نشان دهندمقاومت بيشتري 

) 1996( 1اين نتيجه با نتايج تحقيقات كالرك. از خود نشان دهند TQMآمادگي كمتري نسبت به پذيرش 
ن را بررسي كالرك ارتباط نگرش اعضاي هيأت علمي و مقاومت در برابر تغيير و كارايي سازما. همخواني دارد

در تحقيق  2بكانال. وي دريافت كه هر چه اعضا مسن تر باشند، در برابر تغيير مقاومت بيشتري مي كنند. كرد
خود دريافت كاركناني كه سابقة كاري آنها كمتر است، از نگرش باالتري نسبت به تغيير برخوردارند و در برابر 

اسدي و ). 10(فته هاي اين پژوهش همخواني ندارند تغيير مقاومت كمي از خود نشان مي دهند، كه با يا
سال از حداكثر اثربخشي،  10تا  6در تحقيق خود دريافتند كه مديرات تربيت بدني با سابقة ) 1380(همكاران 

سال از امتياز اثربخشي  5سال از امتياز اثربخشي خوب و مديران با سابقة كمتر از  10مديران با بيش از 
  ). 4(د متوسطي برخوردارن

هاي  همان گونه كه در اين پژوهش مشاهده شد، بين ميزان آمادگي كارمندان  ادارات كل تربيت بدني استان
كارمنداني كه داراي مدارك . تفاوت معناداري وجود ندارد TQMتحصيالت مختلف در پذيرش منتخب با سطح 

نداني كه داراي مدرك ليسانس هستند، و كارم) 61/131(باالتر از ليسانس هستند، داراي بيشترين ميانگين 
از سوي كارمندان داراي  TQMدر مورد پايين بودن آمادگي پذيرش . هستند) 79/126(ميانگين داراي كمترين 

مدرك ليسانس، اين امكان وجود دارد كه پايين بودن ميانگين آمادگي آنان تحت تأثير رشتة تحصيلي شان قرار 
                                                           
1 - Clarck 
2 - Beckanal 
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هاي تربيت بدني كه دوره  ها و گروه تحقيق خود دريافتند كه مديران دانشكده اسدي و همكاران در. گرفته باشد
اثربخشي خوب تا متوسط برخوردار شدند و در  هاي هاي تخصصي مديريت ورزشي را گذرانده بودند، از نمره

ف تا گونه دورة آموزش مديريت نديده بودند، از امتياز اثربخشي در حد ضعي درصد مديراني كه هيچ 85نهايت 
  . ها در مديران  با مدرك دكتري مشاهده شد متوسط برخوردار شدند و بيشترين نگرش باز در برخورد با موقعيت

در بين كارمندان ادارات كل تربيت  TQMدر پذيرش مؤلفه هاي مختلف  ،هاي پژوهش با توجه به يافته
ة بهبود مستمر تفاوت معناداري بين هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل، فقط در پذيرش مؤلف بدني استان

به ترتيب بيشترين و كمترين  98/11و كار تيمي با ميانگين  28/13آموزش با ميانگين . كارمندان وجود دارد
با توجه به اهميت آموزش كاركنان، اغلب تحقيقات در . دارند TQMهاي مورد پذيرش  ميانگين را در بين مؤلفه

در تحقيق خود، يكي از هفت عامل اصلي را كه در ) 2001( 1تيم نيومن. دان به آن اشاره كرده TQMحيطة 
TQM بر آموزش تاكيد مي كند  13و  6داند و دمينگ در اصل  جاي گرفته است، آموزش يادگيري كاركنان مي

)15 ،2.(  

 ها را درصد هزينه 3/3تواند  در تحقيقي، به اين نتيجه رسيد كه آموزش صحيح مي) 1993( 2كيمرلينگ
در ادارات و دفاتر  TQM، در پژوهشي با عنوان بررسي اجراي اصول )1376(حسين پور ). 13(كاهش دهد 

حوزة ستادي آموزش و پرورش با استفاده از نظرهاي كارشناسان و مديران و ارتباط اجراي اين روش با رضايت 
نتايج قاسم زاده ). 8(است  TQMمهم براي اجراي شغلي آنان به اين نتيجه رسيد كه آموزش يكي از عوامل 

هاي شش گانة آموزش، مشاركت، رهبري، بهبود مستمر، مشتري مداري و ارزشيابي،  نشان داد كه از بين مؤلفه
داشته است و  TQMتوجه به مشتري و آموزش به ترتيب بيشترين و كمترين تأثير را در نگرش افراد نسبت به 

  ). 11(با نتايج پژوهش همخواني دارد 

                                                           
1 - Tim Newman 
2 - Kimerling 
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  ابع و مĤخذمن 

هاي نظام آموزش عالي در جمهوري اسالمي  ها و كاستي بررسي توانمندي"). 1377(.اجتهادي، مصطفي .1
  .7ريزي در آموزش عالي، سال هفتم، شمارة  فصلنامة پژوهش و برنامه. "ايران

ت بررسي وضعيت مديريت كيفيت جامع در سازمان تربي"). 1382. (اسد، محمدرضا، حميدي، مهرزاد. 2
  .24فصلنامة المپيك، شمارة  ".بدني كشور

هاي  و اثربخشي در حوزه TQMارتباط "). 1381. (اسدي، حسن. اسد، محمدرضا، حميدي، مهرزاد.3
  . 14نشريه حركت، شمارة  ".هاي ورزشي كشور ستادي سازمان

ي مديريتي و ها تحليل اثربخشي سبك"). 1380. (محرم زاده، مهرداد. هاشمي، علي اصغر. اسدي، حسن. 4
طرح تحقيقاتي . "هاي ايران بدني دانشگاه هاي تربيت ها و گروه ارتباط آن با عوامل بيوگرافي مديران دانشكده

  . پژوهشكدة تربيت بدني

  . نشر آگاه. "هاي كنترل كيفيت مديريتي مشاركتي از طريق گروه"). 1371. (اميران، حيدر. 5

سومين . "ترين ابزارهاي نوين مديريت در قرن بيست و يكم بررسي مهم"). 2007. (انصاري، منوچهر. 6
  . كنفرانس مديريت عملكرد

ترجمة ويدا ميري، عبدالرحيم نوه . "نوآوري در مديريت دانشگاهي"). 1379. (سي، سانيال. بيكاس. 7
  .مؤسسة پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي. ابراهيم

شناسان و مديران ادارة كل آموزش و پرورش نسبت به بررسي نگرش كار"). 1376. (حسين پور، شهره. 8
  .نامة كارشناسي ارشد، مديريت آموزشي، دانشگاه الزهرا پايان. "اجراي مديريت كيفيت فراگير

هاي تربيت بدني و علوم ورزشي  مطالعة آمادگي اعضاي هيأت علمي دانشكده"). 1384. (سياوشي، محمد. 9
  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه گيالن پايان. "جامع سراسر كشور در پذيرش مديريت كيفيت
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يابي پذيرش مديريت كيفيت فراگير در بين اعضاي هيأت علمي  زمينه"). 1383. (صالحي پور، سعيد. 10
  .پايان نامة كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه تربيت معلم. "دانشگاه تربيت معلم

ي تحليلي آمادگي مديران دانشگاه شيراز براي پذيرش مديريت ارزياب"). 1382. (قاسم زاده، احمد. 11
  .پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز. "كيفيت جامع

روابط مستقيم و غيرمستقيم بين مديريت "). 1388.(عريضي ساماني، سيدحميدرضا. گلپرور، محسن. 12
، 13فصلنامة مدرس علوم انساني، دورة . "يو عدالت رويه اي ادارك شده با تعهد سازمان) TQM(كيفيت فراگير 
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