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 چکیذه:

اًجبم تحقیق حبضز ثزرسی آهبدگی کبرهٌذاى ّیأت ّبی ٍرسضی استبى خَسستبى در پذیزش هذیزیت ّذف اس 

کیفیت هی ثبضذ. رٍش تحقیق حبضز تَصیفی اس ًَع ّوجستگی ثَد. جبهؼِ آهبری ایي پژٍّص را توبم رٍسأ ٍ ًبئت 

ًوًَِ آهبری در ایي پژٍّص ثزاثز ثب  ًفز هی ثبضٌذ. 86رٍسأی ّیأت ّبی ٍرسضی استبى خَسستبى کِ تؼذاد آًْب ًبهجزدُ 

(، 4991جبهؼِ آهبری است. در ایي پژٍّص اعالػبت تَسظ پزسطٌبهِ هذیزیت کیفیت فزاگیز اسپیٌَال )

تي اس اسبتیذ ثب هذرک دکتزی هذیزیت ٍرسضی ٍ پبیبیی آى ثب آسهَى آلفب  4رٍایی ایي پزسص ًبهِ تَسظ استفبدُ گزدیذ.

(هحبسجِ ضذ.ًتبیج ًطبى داد کِ ثیي هیشاى آهبدگی سًبى ٍ هزداى جبهؼِ تحقیق در پذیزش هذیزیت a=0/89کزًٍجبخ )

تفبٍت هؼٌی داری ثیي رٍسأ ثب سغح تحصیالت هختلف در پذیزش هذیزیت  تفبٍت هؼٌی داری ٍجَد ًذارد.کیفیت 

رسضی در آهبدگی پذیزش تفبٍت رٍسأ ٍ ًبئت رٍسأ ّبی ّیأت ّبی ٍ هطبّذُ ضذّوچٌیي  کیفیت ٍجَد ًذارد.

 هؼٌب دار هی ثبضذ. 30/3هذیزیت کیفیت  در سغح 

 ّیبت ّبی ٍرسضی، هذیزیت کیفیت، خَسستبىکلمات کلیذی: 

 

 

 

Relationship between demographic characteristics and the adoption of a 

comprehensive quality management 

 

Abstract  
The purpose of this study was prepared Khuzestan Province Sports Bureaustaffinrecep tion quality 

management. This study wasdescriptive. The population consisted of all the Presidents and Vice-

Chair of the Sports Council of Khuzestan which thei named 86 persons.The sample in this study is 

equal to the target population. In this study,questionnaire data As pynval Total Quality  

Management(1994), using the questionnaire Grdyd. rvayy by 4professors with PhD sports 

management and reliability using Cronbach's alpha(a = 0/89)was calculated. The results showed that 

the readiness of men and women in the study population, there was a significant difference in 

reception quality. Significant differences between the directors of the reception quality of education 

there. See also vice chairman of the board of directors and sports Shvd difference in meaning is ready 

for Qualit Management.at,0/03. 
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 مقذمه

ثِ کبرگیزی اصَل هذیزیت کیفیت ثِ ػٌَاى یک فلسفِ ٍ اصَل رّجزی ثب ارایِ راّکبرّبی هٌبست ٍ تلفیق ًگزش 

کٌذ. اهزٍسُ کیفیت ثبالی ّبی سبسهبًی کوک ًوَدُ، هذیزیت آى را سبدُ هیهذار ثِ پیطگیزی اس ثزٍس تؼبرضفزایٌذ 

ثزای جلت رضبیت هطتزیبى ٍ ثِ دًجبل آى کست سَد ضذُ ّب  هحصَالت تجذیل ثِ یکی اس ثشرگتزیي اثشارّبی سبسهبى

ّب ثزای رسیذى  ّبی پزعزفذاری است کِ سبسهبى ( یکی اس ًظبمTQM)3است. در ّویي راستب، هذیزیت کیفیت فزاگیز

ًذ ا ثزًذ. ّزچٌذ تبکٌَى هشایبی ثسیبری را ثزای هذیزیت کیفیت فزاگیز ثزضوزدُ ثِ سغح ثبالیی اس کیفیت اس آى ثْزُ هی

پذیز است کِ اثز قبثل تَجِ ٍ هؼٌبداری ثز رٍی ػولکزد هبلی سبسهبى ثگذارد  اهب استقزار آى در سبسهبى تٌْب سهبًی تَجیِ

چزا کِ در غیز ایٌصَرت هوکي است ًِ تٌْب سَدی ثِ سبسهبى ًزسبًذ ثلکِ ثبػث هتضزر ضذى آى ًیش گزدد 

 (.1387)ًظزی،

سبسد ٍ یک ًَع فزٌّگ ًحَُ ًگزش ثِ ضیَُ هذیزیت فزاّـن هـی هذیزیت کیفیت جبهغ رٍش هتفبٍتی را در

ّبی هزتجظ ثب کبرضبى اس آى ثْزُ ثجزًذ. تَاًٌذ در حَسُثخطذ کِ ّزیک اس کبرکٌــبى هـیهطبرکتی را تَسؼِ هی

بى ثب هذیزیت کیفیت ًگزضی ًَ ثِ ثْجَد کبرآیی ٍ اًؼغبف در سبسهبى است. ٍ ّذف اٍلیِ آى درگیزکزدى ّوِ کبرکٌ

اًذ کِ ثبیذ رٍش هذیزیت کبر را ّذف حذف خغبّب ٍ جلَگیزی اس ضبیؼبت است. اهزٍسُ ثسیبری اس سبسهبًْب دریبفتِ

ّبی کبری ایي است کِ ضزایظ تغییز دٌّذ سیزا آداة هطتزیبى ًیش دگزگَى ضذُ است. یکی اس فٌَى خلق ایذُ در گزٍُ

 (.2000، 4ّب فزاّن ثبضذ)کَرثتثزای ضکَفبیی اًذیطِ

تَاى هٌبثغ هصزف را در اًجبم کبرّب ثِ حذاقل رسبًذ. یکی اس اثشارّبی هذیزیت استبًذارد کزدى است ٍ اس ایي راُ هی

تزی ثزای سبسهبى ثِ دست آیذ. تَاى ثِ تذٍیي سیستوی پزداخت تب ًتیجِ هٌبستثب پذیزش ًظزات اصالحی کبرکٌبى هی

ضَد ٍ ًگزش هثجتی را در هیبى کبرکٌبى ًسجت ثِ کیفیت ٍ سبسهبى ـذّی هیّبی کیفیت سبسهبًـایي هذل اس عزیق چزخِ

تَاًٌذ یک هحیظ کبری ثسیبر جذاة ثزای خَد فزاّن سبسًذ. کٌذ. ٍ کبرکٌبى ثب احتزام ثِ یکذیگز هیایجبد هی

 (.1387کٌذ کِ کبرّب در گبم ًخست صحیح اًجبم ضَد)ًیک اًذام،درحقیقت فزٌّگ سبسهبًی تضویي هی

 وش شناسیر

تحلیلی هی ثبضذ کِ ثِ صَرت هیذاًی اًجبم ضذُ است. جبهؼِ آهبری ایي پژٍّص  _پژٍّص حبضز اس ًَع تَصیفی 

ًفز      هی ثبضٌذ تطکیل هی دٌّذ.   86را توبم رؤسب ٍ ًبئت رؤسبی ّیبت ّبی ٍرسضی استبى خَسستبى  کِ تؼذاد آًْب 

ًفز 30ًفز ثِ صَرت تصبدفی اًتخبة ضذًذ) 64ذاف تحقیق، ًوًَِ آهبری ایي تحقیق ثب استفبدُ اس جذٍل هَرگبى ٍ اّ

 .ًفز هزد( 34سى، 

در ایي پژٍّص اعالػبت تَسظ پزسطٌبهِ هذیزیت کیفیت فزاگیز اسپیٌَال، جوغ آٍری ضذ. ایي پزسطٌبهِ ضبهل دٍ 

تی، رضتِ ثخص است. قسوت ًخست پزسطٌبهِ ضبهل اعالػبت ٍ ٍیژگیْبی فزدی آسهَدًی ّب ًظیز جٌسیت، سٌَات خذه
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ثزای اػتوبد اس ایٌکِ  هی ثبضذ TQMتحصیلی ٍ ّیأت هحل کبر ٍ قسوت دٍم، در ثزگیزًذُ دُ هإلفِ چْبر گشیٌِ ای 

آیب پزسطٌبهِ ّب ٍاقؼبً ثِ اًذاسُ گیزی هفبّین هَرد ًظز      پزداختِ اًذ، رٍش ّبی هتفبٍتی ٍجَد دارد، در هَرد رٍایی 

آى ثزای ّیأت ّبی ٍرسضی، ثیي تؼذادی اس اسبتیذ داًطکذُ ّبی تزثیت ثذًی  هحتَایی، پزسطٌبهِ جْت هٌبست ثَدى

 تَسیغ گزدیذ، سپس ًکبت هجْن هَجَد در پزسطٌبهِ، ثِ کوک استبد راٌّوب رفغ گزدیذ.

 Pilot)ثزای ثزآٍرد پبیبیی پزسطٌبهِ پژٍّص، پزسطٌبهِ ثب راٌّوبیی ٍ ّذایت استبد راٌّوب عی یک هغبلؼِ هقذهبتی

study)  ،ثؼذ اس تبییذ استبد ، ثیي تؼذادی اس رؤسب ٍ ًبئت رؤسبی ّیبت ّبی ٍرسضی  جْت ًظز خَاّی تَسیغ ضذ

 99/3راٌّوب ثِ ػٌَاى اثشار جوغ آٍری اعالػبت هَرد استفبدُ قزار گزفت.پبیبیی ایي پزسص ًبهِ در تحقیق حبضز 

 ثِ دست آهذ کِ ضزیت قبثل قجَلی هی ثبضذ.

در ثخص آهبر استٌجبعی ثِ هٌظَر ثزرسی ًزهبل ثَدى تَسیغ دادُ ّب اس آسهَى کلوَگزاف اسویزًف ٍ ثب تَجِ ثِ 

ًزهبل ثَدى تَسیغ ثزای آسهَى فزضیِ ّب اس آسهَى ٍاریبًس یک عزفِ استفبدُ ضذ.تجشیِ ٍ تحلیل اعالػبت تَسظ ًزم 

 اًجبم گزفتِ است. EXCELًزم افشار  ّب تَسظٍ تزسین ًوَدار  SPSSافشار  

 یافته ها

ثِ هٌظَر ثزرسی راثغِ ثیي پذیزش هذیزیت کیفیت ٍ سبثقِ خذهت، هذرک تحصیلی ٍ هحل خذهت اس آسهَى 

کِ  Fتحلیل ٍاریبًس یک عزفِ استفبدُ گزدیذ. ّوبى عَر کِ هطبّذُ هی ضَد ثب تَجِ ثِ اختالف هیبًگیي ّب ٍ هقذار 

(، ًتیجِ هی گیزین کِ ثیي ضزکت کٌٌذگبى در پذیزش p=033/0ٌبداری )هی ثبضذ ٍ ّوچٌیي سغح هؼ 813/1ثزاثز 

سبل است  15تب  11کیفیت جبهغ ثز اسبس سبثقِ تفبٍت هؼٌبداری ٍجَد دارد.ّوچٌیي ثیطتزیي هیبًگیي هزثَط ثِ گزٍُ 

 سبل هی ثبضذ 30تب  26ٍ کوتزیي هیبًگیي هزثَط ثِ گزٍُ 

( ثیي p=460/0هی ثبضذ ٍ ّوچٌیي سغح هؼٌبداری ) 855/0کِ ثزاثز  Fثب تَجِ ثِ اختالف هیبًگیي ّب ٍ هقذار 

آهبدگی پذیزش هذیزیت کیفیت ثب تَجِ ثِ هذرک تحصیلی تفبٍت هؼٌبداری ٍجَد ًذارد.ّوچٌیي  ثیطتزیي هیبًگیي 

 هزثَط ثِ گزٍُ لیسبًس ثِ ثبالتز است ٍ کوتزیي هیبًگیي هزثَط ثِ گزٍُ دیپلن هی ثبضذ.

اثغِ ثیي آهبدگی پذیزش هذیزیت کیفیت ٍ هحل خذهت اس آسهَى تحلیل ٍاریبًس یک عزفِ ثِ هٌظَر ثزرسی ر

هی ثبضذ ٍ 847/0کِ ثزاثز  Fاستفبدُ گزدیذ. ّوبى عَر کِ هطبّذُ هی ضَد ثب تَجِ ثِ اختالف هیبًگیي ّب ٍ هقذار 

کیفیت ثب تَجِ ثِ هحل  (، پس ًتیجِ هی گیزین کِ ثیي آهبدگی پذیزش هذیزیتp=431/0ّوچٌیي سغح هؼٌبداری )

 خذهت آًْب تفبٍت هؼٌبداری ٍجَد ًذارد.

 بحث و نتیجه گیزی

ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دست آهذُ در هَرد هیبًگیي ًوزُ اکتسبثی افزاد ثب تَجِ ثِ سبثقِ خذهت،هذرک تحصیلی ٍ هحل 

وخَاًی دارد اسذی ٍ ( در تحقیق خَد ثِ دست آٍرد 1382ّخذهت ًتبیج ایي پژٍّص ثب ًتبیجی کِ قبسن سادُ)

سبل اس حذ اکثز اثز ثخطی، هذیزاى  10تب  6(،  در تحقیق خَد دریبفتٌذ کِ هذیزاى تزثیت ثذًی ثب سبثقِ 1380ّوکبراى)

سبل اس اهتیبس اثز ثخطی هتَسغی ثزخَردارًذ کِ ثب  5سبل اس اهتیبس اثز  ثخطی خَة ٍ هذیزاى ثب سبثقِ سیز  10ثب ثبالی 

 خَاى ّست.ًتبیج ایي پژٍّص ّو

 منابع
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