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 چکیده:

تحقیق حاضر بررسی آمادگی کارمندان هیأت های ورزشی استان خوزستان در پذیرش مدیریت کیفیت هدف از انجام 

می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمام روسأ و نائب روسأی 

آماری در این پژوهش برابر با جامعه  نفر می باشند. نمونه 68هیأت های ورزشی استان خوزستان که تعداد آنها نامبرده 

روایی استفاده گردید.(، 1991آماری است. در این پژوهش اطالعات توسط پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر اسپینوال )

تن از اساتید با مدرک دکتری مدیریت ورزشی و پایایی آن با آزمون آلفا کرونباخ  1این پرسش نامه توسط 

(a=0/89 محاسبه شد.نتایج نشان داد که بین میزان آمادگی زنان و مردان جامعه تحقیق در پذیرش مدیریت کیفیت)

تفاوت معنی داری بین روسأ با سطح تحصیالت مختلف در پذیرش مدیریت کیفیت  تفاوت معنی داری وجود ندارد.

رزشی در آمادگی پذیرش مدیریت تفاوت روسأ و نائب روسأ های هیأت های و مشاهده شدهمچنین  وجود ندارد.

 معنا دار می باشد. 30/3کیفیت  در سطح 
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Relationship between demographic characteristics and the adoption of a 

comprehensive quality management 

 
Review: 
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. 

Keywords: sportsstaff, quality management 
 

 

 

 

 

 




