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بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش مدیریت کیفیت 

 جامع و ارتباط آن با تعهد سازمانی و اخالقیات فراسازمانی

 2مقدممجید کرامتی، *1طیبی محسن

 ، اصفهان، ایراناصفهان دانشگاه ورزشی، مدیریت دکتری  .1

 ، بروجرد، ایرانبروجرد واحد آزاد دانشگاه ورزشی، مدیریت دکتری  .2

 

 چکیده:

 کیفیت مدیریت پذیرش در لرستان استان جوانان و ورزش اداره کارکنان آمادگی میزان بررسی تحقیق این انجام از هدف

 قتحقی این. بود هنجاری و مستمر عاطفی، تعهد شامل آن ابعاد و سازمانی تعهد فراسازمانی، اخالقیات با آن ارتباط و جامع

 جوانان و ورزش اداره کارکنان شامل تحقیق این آماری جامعه. بود پیمایشی ،همبستگی نوع از توصیفی آن استراتژی و کمی

 به ساده تصادفی روش به نفر 31 تعداد کوکران فرمول از استفاده با آن، نفری 121 حجم به توجه با که بوده لرستان استان

 و( 1331) اسپینوال ،(1331) یرمی و آلن استاندارد نامهپرسش دو از هاداده آوریجمع برای و انتخاب تحقیق نمونه عنوان

 از تن چند نظر از هانامهپرسش صوری روایی بررسی برای. شد استفاده( 1111) همکاران و رفیعی ساختهمحقق نامهپرسش

 آن مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای آزمون از هاآن پایایی بررسی برای همچنین و ورزشی مدیریت رشته متخصصین

 آزمون از فرضیات آزمون برای و توصیفی آمار از شناختیجمعیت مشخصات تحلیل و تجزیه برای. آمد بدست 1/0 باالی

 بود این زا حاکی تحقیق نتایج. شد استفاده واریانس تحلیل آزمون و جامعه دو میانگین مقایسه آزمون پیرسون، همبستگی

 از و( 41/1) بوده متوسط حد از باالتر TQM پذیرش در لرستان استان جوانان و ورزش اداره انسانی منابع آمادگی میزان که

 و TQM بین همچنین. نداشت وجود تفاوتی TQM پذیرش در تاهل وضعیت و تحصیالت سن، کاری، سابقه جنسیت، نظر

 فیتکی مدیریت بین که بود حالی در این. نداشت وجود معناداری رابطه مستمر تعهد و عاطفی تعهد بعد دو و سازمانی تعهد

 .داشت وجود( P<0.01) معناداری سطح در فراسازمانی اخالقیات و هنجاری تعهد و جامع

 .هنجاری تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد سازمانی، تعهد جامع، کیفیت مدیریت :کلیدی واژگان    
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 مقدمه:

 است،هبرنامه ارتقای و رشد و مشتری رضایت افزایش خدمات، بهبود ضامن که مدیریت کننده متحول نظریات از یکی امروزه

 ردیدهگ المللیبین و ملی هایسازمان در تحول باعث آن هایآموزه بکارگیری که است،  جامع کیفیت مدیریت محدوده رعایت

 و رقابتی برتری حفظ برای کلیدی عملیاتی استراتژی یک جامع کیفیت مدیریت واقع در(. 1111 همکاران، و اسد) است

 وضعیت باالترین به رسیدن جهت در سازمان کلی کارایی و وریبهره در بهبود ایجاد برای هاسازمان مدیریت برای روشی

 داده قرار هدف مورد را مدیریت قدیمی هایروش و ساختارها شیوه این(. 2002 همکاران، و بون کنگ) است موجود کیفی

 اهدافی. گردد نایل خود اهداف به تواندمی آموزش، و هدف وحدت مدت، دراز تعهد طریق از و پردازدمی هاآن بازسازی به و

 دارای همواره TQM اجرای(. 1111 همکاران، و اسد) دارد احتیاج تالش و صبر هاسال به هاآن از برخی به رسیدن که

. رددگ شناسایی و تحلیل و تجزیه ارشد مدیران توسط باید که باشدمی شدن عملی برای مهم فاکتورهای و بزرگ هایریسک

 شود برطرف درستی به مقاومت علل و شناسایی خوبی به انسانی منابع بلوغ میزان و سازمانی فرهنگ باید آن اجرای برای

 پذیرش برای عالی مدیران برای چه آن که بود این از حاکی( 2011) میتروا و تاسکو تحقیق نتایج(. 2012 همکاران، و ایونال)

TQM ارک قوانین وجود چنینهم. باشد می محیطی تغییرات جریان از استقبال برای مدیریتی تیم یک ایجاد است الزم 

 هاینشت سازنده، تعارضات آرام، فضای یک ایجاد به منجر که باشدمی دانش و تجربه شخصیت، افراد، به احترام شامل گروهی

 مدیران توسط آن کاربرد چگونگی و TQM نقش بررسی به تحقیقی در( 2011) الرواشده. شد خواهد کار در جدیت و خالق

 درستی رکد و باال آگاهی که داد نشان تحقیق این کلی بطور. پرداخت هستند مشتریان و عالی مدیران با ارتباط در که میانی

 به باید چنینهم. باشدمی حیاتی بسیار TQM اجرای در هانآ نقش و باشد داشته وجود باید میانی مدیران در TQM از

 دخواهن امر این در مهمی نقش و باشدمی اجرایی مدیران این نقش که چرا شود داده امر این بردن بکار فرصت میانی مدیران

 در و دارد TQM استقرار میزان بر مثبت تاثیر فرهنگ که رسیدند نتیجه این به( 1132) ضمیر روشن و والمحمدی. داشت

 که است این از حاکی نیز( 2003) وینرت پژوهش. است یافته بیشتری توسعه ابعاد سایر به نسبت رهبری بعد میان این

 چنینهم. سازندمی فراهم را سازمانی عملکرد یا راندمان و ملی فرهنگ بین ارتباط ایجاد مقدمات کامالً TQM هایارزش

 قرار تایید مورد سازمانی عملکرد و راندمان روی بر TQM اجرای تاثیر نیز و TQM اجرای نحوه روی بر ملی فرهنگ تاثیر

 است ممکن نیز مختلف واحدهای در سازمان یک در حتی. ندارد یکسانی نتایج هاسازمان همه در TQM اعمال. است گرفته

-فدراسیون در TQM اعمال بین که بود این از حاکی( 1132) همکاران و ذاکریان تحقیق نتایج. یافت دست متفاوتی نتایج به

 نشان نیز( 1114) باقری تحقیق هاییافته. دارد وجود معناداری تفاوت تونبدمین و میدانی و دو کشتی، کاراته، تکواندو، های

 فدارسیون و دارد وجود معناداری تفاوت TQM پذیرش  مورد در کشور برداریوزنه و کشتی هایفدارسیون بین که داد

 در سازمان هایقابلیت ترینمهم از یکی تعهد با و کیفیت با انسانی نیروی که انددریافته محققان .دارد بهتری وضعیت کشتی

 یفیک و کمی اهداف به  نیل در حیاتی و مهم عنصری مالی، منابع و فناوری کنار در و رفته بشمار رقابتی هایمزیت کسب
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-حمیدی و رئیسی) کند تضمین را کیفیت تواندمی انسانی منابع اثربخش مدیریت که دریافتند چنینهم. است هاسازمان در

 و تعهد کیفیت فداکاری، ها،سازمان برای رقابتی مزیت اصلی منشاء که کردند مطرح( 1333) ژاف و اسکاف(. 1112 زاده،

 . است کار نیروی توانایی

 یشافزا و مداری مشتری بر که کارکنانی. باشد متعهدی و توانمند کارکنان دارای که اندموفق هاییسازمان امروزه واقع در    

 و انیمادو نظریان از نقل به) بخشند بهبود را کاری فرایندهای و هاسیستم مرتبا رو این از و باشند داشته تاکید وریبهره

 شاید که است شده تغییراتی دستخوش گذشته دهه سه طول در سازمانی تعهد مفهوم(. 11 ص ،1132 دینایی، مختاری

 شورمن، و یرما) است بوده آن به بعدی یک نگرش تا مفهوم این به چندبعدی نگرش به مربوط قلمرو این در تغییر ترینعمده

 ایزىمتم هاىویژگى بعد هر که است شده تشکیل مجزا بُعد سه از سازمانى تعهد که باورند این بر( 1330) مایر و آلن(. 2000

(. 12 ص ،1132 سرخوش، و کشاورز از نقل به) دهدمی قرار تأثیر تحت مختلف طرق به را فرد هاىنگرش و رفتار که دارد،

 تقسیم مستمر تعهد و هنجاری تعهد عاطفی، تعهد بعد سه به( 1331) مایر و آلن مدل اساس بر سازمانی تعهد تحقیق این در

 عرفیم خود سازمان با را خود افراد که طوری به. باشدمی سازمان به کارکنان عاطفی پیوند بردارنده در  عاطفی تعهد. شودمی

 تعهدی  هنجاری تعهد بعالوه. کندمی محاسبه را سازمان ترک هزینه فرد که است تعهدی  مستمر تعهد از منظور. کنندمی

 عمناب مهم نقش به توجه. است درستی عمل سازمان در او ماندن و بماند سازمان در باید که کندمی احساس کارمند که است

 باید پس. باشدمی مهم بسیار هستند کیفیت کننده تعیین که کارکنان نگرش و جامع کیفیت مدیریت سازی پیاده در انسانی

 گفرهن و محیطی شرایط و کارکنان آمادگی و کرد پیدا اطالع افراد تعهد و هانگرش از جامع کیفیت مدیریت اجرای از قبل

 که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در( 1132) همکاران و زادهعباس(. 1123 بیکاس،) داد قرار توجه مورد را سازمان

 کیفیت فزایشا باعث نتیجه در و شده پرسنل وابستگی و دلبستگی افزایش به منجر نهایت در کارکنان سازمانی تعهد افزایش

 وسیع تالش تمایل سازمان، هایارزش و اهداف به معتقد را کارکنان سازمانی، تعهد که جاآن از. گرددمی شده ارائه خدمات

 ببس که را عواملی تا باشند درصدد بایستی مدیران بنابراین.  دربردارد را سازمان در عضویت به شدید تمایل و سازمان در

 افزایش به مؤثر سازمانى تعهد که داد نشان( 2002) همکاران و مایر تحقیق نتایج. بشناسند را شود می سازمانی تعهد تقویت

 و شد خواهد منجر مشتریان رضایت بر موثر عوامل عنوان به کار محل در حضور و سازمانى شهروندى رفتار شغلى، عملکرد

 بود این از حاکی نیز( 1132) سرخوش و کشاورز تحقیق هاییافته. خواهد کاهش نیز را آن به مربوط رفتارهاى و بازگشت

 غیر رطو به نیز مدیران شغلی خودکارآمدی چنینهم. دارد مستقیم ارتباط مشتریان رضایت با کارکنان سازمانی تعهد که

 چیانساعت تحقیق هاییافته. دارد معناداری ارتباط جوانان و ورزش اداره مشتریان رضایت با سازمانی تعهد طریق از مستقیم

 با (p ،558/0=r>01/0) هنجاری سازمانی تعهد و (p ،651/0=r>01/0) شغلی رضایت بین که داد نشان( 1130) همکاران و

 و عاطفی سازمانی تعهد بین اما. دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط منتخب هایفدراسیون کارکنان داخلی خدمات کیفیت

 عهدمت انسانی نیروی. ندارد وجود معناداری رابطه منتخب هایفدراسیون در داخلی خدمات کیفیت با مستمر سازمانی تعهد

 کوششی و تالش هیچ از هاآن تحقق در و داندمی خود اهداف جهت در را سازمان اهداف بیند، می سازمان به متعلق را خود

 جایگاه توسعه و فردی رشد به کارمندان قابلیت طورکلی، به که دادند نشان( 2010) همکاران و ونگ. کرد نخواهد مضایقه
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 توانندمی شدیر چنین تصدیق و شناسایی با هاسازمان که دریافتند بعالوه،. گذاردمی تأثیر کارفرما با روانی رابطه بر شانکاری

. گذارندیم تأثیر سازمانی تعهد بر مشخص طور به شغلی رشد ابعاد که داد نشان کلی نتیجه. بگذارند تأثیر کاری تعهد بر

 گانه سه ابعاد از یک هر بین آماری دار معنی ارتباط که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در( 1113) همکاران و منفرد

 عالوه و بخشد می هویت آن با را خود و شده وابسته سازمان به نسبت متعهد فرد .است بوده کارکنان عملکرد با تعهدسازمانی

 ودخ وجودی فلسفه به سازمان نتیجه در و داردبرمی گام سازمان ترقی و عظمت راستای در خود بالندگی جهت در تالش بر

. ندکن دریافت مشتریان تا شودمی تولید خدمتی توانمند، و متعهد کارکنان بدون(. 1130 همکاران، و ودادی) شودمی نزدیک

 ی،امیراحمد و امیرکبیری) کنند رفتار خوب مشتریان با که خواست آنان از  و داشت نامناسب رفتاری کارکنان با توانمی

 گیری جهت دارای تقریباً( TQM) جامع کیفیت مدیریت که بود این از حاکی ،(2011) گانی و کاردور تحقیق نتایج(.  1113

 طالعهم این دیگر، سوی از. کندمی پشتیبانی سازمانی هایفعالیت و هاسازمان برای کلی کاربرد از و بوده ناپذیری انعطاف

 پژوهشی در ،(1111) اسد. دهدمی قرار بررسی مورد هاسازمان بین و درون در را عملکرد و TQM بین معلول و علت روابط

 بدنیتربیت معاونت و علوم وزارت بدنیتربیت کل اداره در بخشی اثر و TQM مدیریت اعمال بین که رسید نتیجه این به

 مراکز جمله از جوانان و ورزش ادارات بین این در. نشد مشاهده  داری معنی رابطه بدنی تربیت سازمان و پرورش و آموزش

 همیم نقش و خطیر وظایف این به توجه با. هستند جامعه تندرستی و سالمت متولیان از یکی چنینهم و ایران کشور مهم

 کمک شکبی خود، اهداف به هاسازمان این رسیدن در جامع کیفیت مدیریت اجرای لذا دارند، کشور اهداف پیشبرد در که

 جایگاه ندهفزای سرعت با اکنون هم که است مدیریتی -فلسفی دیدگاه یک کیفیت مدیریت کلی طور به. کرد خواهد شایانی

 خود کار اصل را کیفیت ارتقای و خدمات ارائه هایراه مشتریان، ابتکارهای و نیازها به توجه و کندمی باز جوامع در را خود

 هایریهنظ و الگوها ارائه. دارد کیفیت توسعه در مهم و اساسی نقش دایمی بهبود برای تالش و کیفیت به توجه. دهدمی قرار

 افراد برای خدمات کیفیت(. 1112 فرجی،) است شده هاسازمان امروز شعار خدمات، و هافرآورده کیفیت بهبود به مربوط

. باشیم اشتهد کیفیت مفهوم از روشنی درک باید خدمات، کیفیت بهبود از گام اولین در بنابراین دارد؛ متفاوتی معنای مختلف،

 تکیفی با زمانی محصول یک دیگر عبارت به. ندارد خواهد،می واقعاً  مشتری که چهآن هر بجز مفهومی و معنا هیچ کیفیت

 مطالعه در ماسفلد و هارت(. 12 ص ،1131 همکاران، و سیدعامری) باشد منطبق مشتری نیازهای و هاخواسته با که است

 جامع یفیتک مدیریت پذیرش برای سازمان بررسی به باید جامع کیفیت مدیریت اجرای از قبل که کنندمی پیشنهاد کیفیت

 جامع کیفیت مدیریت اجرای برای بیشتری آمادگی سازمان چه هر دهدکهمی نشان آچیسون مطالعه چنینهم. پرداخت

 تاکنون(. 1111 فیلد، بستر از نقل به) بود خواهد بیشتر جامع کیفیت مدیریت فرآیند اجرای در موفقیتش باشد، داشته

 تهگرف قرار استفاده مورد ورزشی و فرهنگی نظامی، اقتصادی، هایسازمان در ایگسترده صورت به جامع کیفیت مدیریت

 بپذیرند ار جامع کیفیت مدیریت فلسفه باید خود بقای حفظ برای که اندرسیده نتیجه این به جهان مختلف کشورهای. است

 آمادگی فرآیند(. 1124 کاوا، شی ای) اندگرفته آن از توجهی قابل نتایج و نموده استفاده رویکرد این از لذا. کنند اجرا را آن و

 آن در و حمایت جامع کیفیت مدیریت از افراد شودمی باعث و دهدمی سازمان به کیفیت و هدف درباره اطالعاتی سازمان،

 ازنی بر تمرکز و کارکنان سازیبهینه فرایند جامع کیفیت مدیریت هدف واقع در(. 1111 فیلد، بستر از نقل به) کنند شرکت
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 یاوشی،س) شد خواهد کیفی استانداردهای رعایت و مشتری نیاز ارضای و بیشتر سود و هاهزینه کاهش باعث که است مشتریان

 الزم تندهس کارکنان با بیشتر ارتباط در که میانی مدیران بخصوص و مدیران توسط قوی سازیفرهنگ کار این برای(. 1111

 و ندتوانم انسانی نیروهای داشتن چنینهم خدمات، این بودن پیوسته و خدمات کیفیت به توجه. رسدمی نظر به ضروری و

 از برخی نتایج اساس بر که چرا. است ضروری امری ورزشی هایباشگاه و هاسازمان در اهداف این پیشبرد برای متعهد

 کارکنان رد سازمان، حفظ برای قویتر تمایل و بیشتر تالش به منجر تواندمی سازمان به کارکنان پایبندی و تعهد تحقیقات،

 (. 1123 کوشان،) گردد

 با( هنجاری تعهد و مستمر، تعهد عاطفی، تعهد) آن ابعاد و سازمانی تعهد بین که دادند نشان( 1130) همکاران و ودادی    

 بتنس افراد منفی و مثبت هاینگرش یعنی کارکنان سازمانی تعهد. دارد وجود معناداری و معکوس همبستگی خدمت ترک

 حسط موجب تعهد که دهدمی نشان تحقیقات. دارد بیشتری تفحص و توجه به نیاز که است مسائلی جمله از سازمان، به

 العادهفوق تالش اعمال به تمایل و سازمان در ماندن برای قوی میل سازمان، هایارزش و اهداف به نسبت شناخت از باالیی

. است ورزش وجودی هایفلسفه از یکی جوانمردی روحیه و اخالقیات طرفی از (.1112 حمیدی،) شودمی سازمان برای

 اخالق به توجه عدم. دارد اخالق در ریشه بوده، اخالقی هایارزش از متأثر کارکنان، و مدیران اقدامات و رفتارها از بسیاری

 غنی اخالقی هایارزش دارای سو یک از که ایران مانند جوامعی در ورزشی، هایسازمان بخصوص هاسازمان مدیریت در کار

 دآور وجود به هاآن برای بزرگ معضالتی تواندمی دارند، توجهی قابل فاصله پیشرفته کشورهای با دیگر سوی از بوده،

 نسبت را جوامع ورزشی، راتااد و هاباشگاه از اجتماعی انتظارات افزایش عالوه به(. 22 ص ،1111 همکاران، و سرشترحمان)

 ردهک ترحساس انسانی، نیروی کاهش و استخدام برابری معلوالن، ها،اقلیت کودکان، زنان، حقوق مانند اخالقی مسائل به

 واندتمی بیرونی، نفعانذی با برخورد در اخالقی اصول رعایت عدم و حقوق این به ورزشی ادارات و هاباشگاه توجهیبی. است

 رارق تأثیر تحت را سازمان موفقیت و داده، قرار پرسش مورد را هاآن اقدامات و مشروعیت و کند ایجاد هاآن برای را مشکالتی

 بدیلت عمل به را هاارزش که شوندمی نگریسته ابزاری عنوان به و دارند هاارزش با تنگاتنگی و نزدیک ارتباط اخالقیات. دهد

 درست کهاین بر مبنی است، حاکم گروه یا شخص رفتار بر که هاییارزش و معنوی اصول رعایت یعنی اخالق،. کنندمی

 تصمیمات سنجش برای که است کاربردی موضوعات از یکی ورزش اخالق(. 411: 1121 دفت،) است؟ کدام نادرست و چیست

 برخی. دارد کاربرد غیره و حکومت تکنولوژی، ها،حرفه در اخالقی هایسیاست و رفتارها مسائل، با مواجهه و اخالقی عملی

 ورزش، در هاارزش: از اندعبارت گیرد،می قرار ورزش اخالق مباحث طرحِ مجال که موضوعاتی و محورها ترینمهم از

 و مربی میان اخالقی روابط گری،تماشاچی و هواداری اخالق نیروزا، مواد تقلب، منصفانه، بازی همکاری، و رقابت جوانمردی،

 با مختلف هایزمان در و دیگر هایفرهنگ به نسبت فرهنگ یک در اخالقی قواعد و استانداردها بیشتر... .  و کارانورزش

 جامعه، یک در که چه آن شودمی باعث اخالقی گرایینسبیت دیگر، عبارت به(. 111: 1332 مر،هس. )دارند تفاوت یکدیگر

 شافزای هاارزش در تعارض بعضاً  و ابهام میزان و شود تلقی نادرست دیگر ایجامعه یا فرهنگ در شودمی نامیده درست عملی

 و شهروندی فضائل و مساوات و عدالت دیگران، به نسبت عهد به وفای درستی، صداقت، اعتماد،: چون مفاهیمی اخالق،. یابد

 امروزه(. 123: 1111 نژاد،غنی. )آورندمی شمار به سازتمدن را اخالقیات بــرخی عالوه به. گیردمی بر در را جامعه به خدمت
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 طرفدار و تماشاگر نیز آن برابر چندین و دارند اشتغال آن به نفر هامیلیون. دارد مهمی نقش دنیا مردم زندگی در ورزش

 رذایل و فضایل و بوده جوامع اجتماعی و ملی وحدت بخش استحکام نیز مواردی در ورزش. اندورزشی مختلف هایبرنامه

 هبود ما کشور در همواره ورزشی و فراسازمانی اخالقیات. است جامعه آن بر حاکم رذایل و فضایل کننده منعکس آن در رایج

 به ورزشی شده کسب هایمدال اهدای سازمانی، و فردی مشکالت رفع برای سازمان خارج و داخل همکاران به کمک. است

 جامع در مثبت تاثیرات موجب همواره قبیل این از مواردی و ورزشی هایرقابت و سازمان در فرانقشی رفتارهای زدگان،زلزله

 سازمانی درون کاری عملکرد در مشارکتی اخالق موضوع ، TQM بر تکیه با اخالقیات سازمانی درون رویکرد .است شده

 سازمانی میان کاری عملکرد در کاری اخالق موضوع ، TQM بر تکیه با اخالقیات سازمانی برون رویکرد که حالی در. است

 هماهنگ عامل یک عنوان به که است بهتر سازمانی اخالقیات که رسید نتیجه این به خود تحقیق در( 2000) باومن. است

 خواهد رقابتی مرز آوردن فراهم و جمعی هایمسئولیت از بهتر درک موجب که چرا باشد، TQM فرآیند درون( منسجم)

 جامع کیفیت مدیریت چارچوب با باید کاری اخالق اصول که است این از حاکی( 2012) جبری پژوهش هاییافته. شد

 بود این بیانگر نیز( 2011) گامیلوس تحقیق. شود ایجاد کیفیت و مستمر بهبود تناسب این اساس بر تا باشد داشته تناسب

( 1131) دین قوت تحقیق نتایج. است TQM چارچوب و اخالقیات خوانیهم مستلزم سازمان در استراتژیک تناسب ایجاد که

 بر تا دشون ساخته مشارکتی اخالقی اصول روی بر بایستمی ابتدا جامع کیفیت مدیریت اساسی هایارزش که دهدمی نشان

 و انتظارات هماهنگی به منجر و یابند بهبود جامع کیفیت مدیریت اجرای در استفاده مورد ابزارهای و هاروش آن، اساس

 القاخ حاکمیت گرچه. بروند بین از سازمان در اخالقی سازمسأله هایشکاف طریق این از تا شوند کارکنان و مدیران ادراکات

 تعارضات، کاهش و تفاهم جو افزایش روابط، بهبود هایجنبه از داخلی بعد از سازمان برای زیادی منافع سازمان، بر کار

 دیدگاه زا ولی دارد کنترل از ناشی هایهزینه کاهش و چندگانگی افزایش کارکنان، بیشتر پذیریمسئولیت و تعهد افزایش

 افزایش نفعان،ذی اهمیت به توجه در اخالقی التزام آن، اقدامات و سازمان مشروعیت افزایش راه از نیز اجتماعی مسئولیت

 ،1111 همکاران، و سرشترحمان) دهدمی قرار تاثیر تحت را سازمانی توفیق ،... و رقابتی مزیت بهبود و سودآوری درآمد،

 ادغام با معناداری رابطه اجتماعی مسئولیت که بود این از حاکی( 2014) همکاران و مهرعلیان تحقیق نتایج(. 22 ص

 عملکرد اب معناداری و مثبت ارتباط خود نوبه به نیز جامع کیفیت مدیریت و. دارد کیفیت مدیریت هایبرنامه در مسئولیت

 ودوج سازمانی عملکرد و اجتماعی مسئولیت بین ناسازگاری نتایج که گذشته مطالعات برخالف چنینهم. دارد سازمانی

 .داشت وجود متغیر دو این بین معنادار و مستقیم رابطه موجب TQM میانجی نقش داشت،

 :پژوهش روش

 آزمون به نامهپرسش از حاصل هایداده کمک به که چرا شودمی محسوب کمی تحقیق یک پژوهش نوع نظر از تحقیق این

 وانانج و ورزش اداره کارکنان آمادگی میزان بررسی به تحقیق این که جاآن از کلی بطور. است پرداخته تحقیق هایفرضیه

 و ایجنت تا پرازدمی فراسازمانی اخالقیات و سازمانی تعهد با آن ارتباط و جامع کیفیت مدیریت پذیرش در لرستان استان

 نبالد به محقق مطالعه این در چون و. آیدمی حساب به کاربردی هدف با تحقیق یک کند، ارائه اداره این به را پیشنهاداتی

 به و پیمایشی نوع از توصیفی تحقیق ماهیت لذا باشد،می مختلف افراد نظرات و هادیدگاه درباره اطالعاتی آوردن بدست
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 استان جوانان و ورزش اداره کارکنان شامل تحقیق این در آماری جامعه. است همبستگی نوع از متغیرها بین روابط لحاظ

 نمونه حجم کوکران فرمول از استفاده با که بودند نفر 121 سازمان این کارکنان تعداد اداره این آمار طبق. باشندمی لرستان

 . شدند انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه شیوه کمک به که شد تعیین نفر 31

 گیری:ابزار اندازه

( 1331) اسپینوال و( 1331) مایر و آلن استاندارد نامهپرسش دو از فرضیات آزمون جهت نظر مورد اطالعات آوریجمع برای

 ،11/0 ترتیب به کرونباخ آلفای طریق از آن پایایی که شد، گرفته( 1111) همکاران و رفیعی ساخته محقق نامهپرسش و

 اییرو بیشتر بررسی برای ولی شد، استفاده استاندارد نامهپرسش از تحقیق این در چه اگر. شدند محاسبه 11/0 و 14/0

 رشته متخصصین از نفر 10 تعداد به نامهپرسش که صورت این به. است شده استفاده نیز صوری روایی از ها،نامهپرسش

 .نمودند تایید را هاگویه صوری روایی هاآن و شد داده مدیریت

 :هایافته

 جمعیت متغیرهای بررسی برای توصیفی آمار از ابتدا شده آوریجمع هایداده تحلیل و تجزیه برای حاضر، پژوهش در

 :است شده ذکر 1 شماره جدول در آن نتایج که شد استفاده...  و سن جنسیت، شامل تحقیق شناختی

 . متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری1جدول 

 درصدها فراوانی سطوح متغیرها شناختیمتغیرهای جمعیت

 10-22 سن

11-12 

14-10 

11-12 

 به باال 14

11 

21 

12 

22 

2 

12/11 

21/22 

1/11 

44/21 

21/2 

 مجرد وضیعت تأهل

 متاهل

12 

24 

21/11 

22/11 

 1-2 سابقه کار

10-4 

12-11 

20-14 

 20باالتر از 

3 

23 

11 

13 

2 

41/3 

11/11 

11/11 

11/20 

11/2 

 دیپلم و فوق دیپلم مدرک تحصیلی

 لیسانس

و لیسانسفوق

 دکتری

11 

22 

21 

31/11 

23/41 

21/21 

 مرد جنسیت

 زن

41 

12 

23/42 

11/11 
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اسمیرنوف  -توان استفاده کرد، از آزمون کولموگروفهای آماری میپس از آن برای آن که مشخص شود از کدام دسته از آزمون

 نشان داده شده است. 2( استفاده شد که نتیجه آن در جدول شماره K-S)آزمون 

 

 ها. آزمون بررسی نرمال بودن داده2جدول 

 Sig متغیرهای تحقیق Sig متغیرهای تحقیق

 11/0 استفاده از اطالعات 012/0 تعهد عاطفی

 14/0 اهداف کیفی 0241/0 تعهد مستمر

 11/0 مشتری مداری 0113/0 تعهد هنجاری

 11/0 نظام پیشنهادات 13/0 کار تیمی

 11/0 بهبود مستمر 12/0 های کیفیتگروه

 11/0 تعهد رهبری 41/0 آموزش

 21/0 اخالقیات 13/0 ارزشیابی و بازخورد

 

باشد. لذا می 02/0همه متغیرها بجز تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری بیشتر از  sigچنانچه در جدول فوق مشاهده می شود 

که میزان آمادگی کارکنان  گردد. سپس برای تعیین اینها تایید میمبنی بر نرمال بودن داده 0Hفرضیه  ٪32با اطمینان 

 ای استفاده شد.تک نمونه tآزمون  باالتر از حد متوسط می باشد، از TQMاداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش 

 

 3ای برای مقایسه میانگین یک جامعه با میانگین فرضی تک نمونه t . آزمون 3جدول 

 sig حد باال حد پایین میانگین فراوانی 

 TQM 31 41/1 23/0 43/0 001/0پذیرش 

 

 (=000/0sig)، خطای محاسبه شده TQMبا توجه به جدول شماره فوق و در خصوص میزان آمادگی کارکنان در پذیرش 

باشد. به عبارت می -معنادار بودن – 0Hباشد که به معنی رد فرضیه (، کمتر می=α 02/0از سطح خطای در نظر گرفته شده )

باشد. باالتر از حد متوسط می TQMتوان مدعی شد که میزان آمادگی کارکنان در پذیرش می %32دیگر، در فاصله اطمینان 

توان مدعی شد ( می41/1میزان آمادگی ) 1چنین میانگین بیشتر از با توجه به مثبت بودن حد پایین و باال و هماز طرفی 

باشد. از طرفی برای در حد باالیی می TQMکه میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش 

 مستقل استفاده شد. tاز نظر جنسیت از آزمون  TQMمقایسه بین میزان آمادگی کارکنان نسبت به پذیرش 

 مستقل برای مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در خصوص جنسیت t. آزمون 4جدول 

 Sig میانگین فراوانی 

 42/1 41 کارکنان مرد
21/0 

 41/1 12 کارکنان زن
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، خطای محاسبه شده  TQMو در خصوص تفاوت میزان آمادگی کارکنان مرد و زن در پذیرش  1با توجه به جدول شماره 

(85/0sig=)  از سطح خطای در نظر گرفته شده(08/0 α=،) باشد که به معنی تایید فرضیه بیشتر میH0  و عدم تفاوت

توان مدعی شد که بین میزان آمادگی کارکنان مرد و می %32اطمینان باشد. به عبارت دیگر، در فاصله معنادار بودن آن می

تفاوت وجود ندارد. در خصوص سن، تحصیالت، سابقه کار و پست سازمانی نیز آزمون تحلیل واریانس  TQMزن در پذیرش 

 نشان داده شده است: 2یک طرفه در جدول شماره 

 

 غیرهای جمعیت شناختی. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بر اساس  مت5جدول 

 خطای محاسبه شده از نظر TQMمیزان آمادگی کارکنان در پذیرش 

 14/0 سن

 14/0 تحصیالت

 21/0 سابقه کاری

 22/0 پست سازمانی

 

متغیر، تحصیالت، سابقه کار و پست  1با توجه به جدول شماره فوق و در خصوص تفاوت میزان آمادگی کارکنان از نظر 

باشد که به ، بیشتر می(=02/0α)از سطح خطای در نظر گرفته شده  (sig)، خطای محاسبه شده TQMسازمانی در پذیرش 

توان مدعی شد که می %32باشد. به عبارت دیگر، در فاصله اطمینان می -عدم تفاوت معنادار بودن – H0 معنی تایید فرضیه

 تفاوت وجود ندارد. TQMمتغیر ، تحصیالت، سابقه کار و پست سازمانی در پذیرش  1بین میزان آمادگی کارکنان از نظر 

 

 های آنو تعهد سازمانی و مولفه TQM. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط 2جدول 

 هنجاری مستمر عاطفی تعهد سازمانی متغیرها 

TQM 

Df 32 32 32 32 

 -12/0 -04/0 04/0 -02/0 اسپیرمن

Sig 14/0 24/0 24/0 001/0 

 

 

 

های آن از و تعهد ســازمانی و مؤلفه TQMعلت عدم نرمال بودن متغیر تعهد ســازمانی برای بررســی رابطه بین ه ســپس ب

، 24/0، 14/0)، خطای محاســبه شــده  4که در جدول شــماره شــد. با توجه به اینضــریب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده 

24/0sig=)  از سطح خطای در نظر گرفته شده(02/0 α=،) باشد، فرضیه بیشتر میH0  مبنی بر عدم رابطهTQM  با تعهد

صله اطمینان  ستمر را نمی تواند رد کرد. به عبارت دیگر، در فا شد که بین می %32سازمانی، تعهد عاطفی و م توان مدعی 
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TQM  و تعهد سازمانی، تعهد عاطفی و تعهد مستمر رابطه وجود ندارد. و تنها بینTQM  و تعهد هنجاری ارتباط منفی در

و اخالقیات فراسازمانی برای بررسی رابطه بین  TQMوجود دارد. سپس با توجه به نرمال بودن متغیرهای ( >01/0P)سطح 

 ذکر شده است: 2ون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره این دو متغیر از آزم
 

 و اخالقیات فراسازمانی TQM. آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای بررسی ارتباط 7جدول 

 اخالقیات فراسازمانی متغیرها 

TQM 

df 32 

 211/0 همبستگی پیرسونضریب

Sig 001/0 

 

 وجود دارد. (>01/0P)در سطح  (r=211/0)و اخالقیات فراسازمانی ارتباط مثبت  TQMبین  2با توجه به جدول شماره 

 

 و اخالقیات فراسازمانی TQM. نتیجه تحلیل رگرسیون بین 8جدول 

 خطای معیار ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی گام

1 211/0 411/0 231/0 11122/0 

 

شماره  شان می 1جدول  ستگی بین ن ضریب هب سازمانی بعنوان متغیر بعنوان متغیر پیش TQMدهد  بین و اخالقیات فرا

ــریب تعیین ، هم211/0عیار در کل نمونه برابر با م ــد. به این معنا که می 411/0متغیر پیش بین برابر با چنین ض  1/41باش

سا سته )اخالقیات فرا صد از واریانس متغیر واب ستقل )در سیله متغیر م ضریب تعیین بینی می( پیشTQMزمانی( بو شود. 

شود اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه باشد. در واقع این عامل باعث میمی 231/0تعدیل شده در این جدول 

(n شود. چنانچه ست، برطرف  صفر می n( ا شود این تفاوت به  سیار گراید. که در این تحقیق این دو بزرگ  مقدار به هم ب

دهد در این جدول برابر با ها حول رگرســـیون را نشـــان میر برآورد که میزان پراکندگی دادهنزدیک هســـتند. خطای معیا

 باشد.می 11122/0

 

 

 و اخالقیات فراسازمانی TQMبین  ANOVAنتایج تحلیل  .9جدول 

 F sig میانگین مجذورات d.f مجموع مجذورات 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

021/1 

211/1 

212/1 

1 

31 

32 

021/1 

010/0 

 

04/22 022/0 
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 ندهد. که طبق آن میانگین مجذورات واریانسی را مدل رگرسیون نشان میتحلیل واریانس را برای رگرسیو 3جدول شماره 

( 010/0که قادر به توضیح آن نیست ) باشد که در مقایسه با میانگین مجذور واریانسیمی 021/1قادر به توضیح آن است 

توان گفت فرض نیز تایید این یافته است. لذا می (P≤02/0)در سطح معناداری  (=22F /04)عدد نسبتاً بزرگی است و نسبت 

 شود.رد می و اخالقیات فراسازمانی TQMصفر مبنی بر عدم ارتباط بین 

 

 و اخالقیات فراسازمانی TQMبین بین  Coefficients. نتایج تحلیل 10جدول 

 
 شیب ضرایب استاندارد نشده

t sig 
B خطای استاندارد Beta 

Constant 

TQM 
221/1 

112/0 

112/0 

041/0 

 

412/0 

21/12 

112/4 

012/0 

014/0 

 

 را که ضریب متغیرهاست Bبرای بدست آوردن معادله رگرسیون کافی است مقادیر زیر ستون  10با توجه به جدول شماره 

 در آن قرار دهیم بنابراین معادله رگرسیون براوردی به صورت زیر خواهد بود:

(TQM )417/0  +724/1 اخالقیات فراسازمانی = 

 xنیز تایید این یافته است. لذا فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر ضریب  (P≤01/0)در سطح معناداری  (=112/4t)و چون مقدار 

(TQM بر )y  )شود.رد می)اخالقیات فراسازمانی 

 :گیریو نتیجهبحث 

، نتایج حاصل از آزمون  TQMدر رابطه با بررسی میزان آمادگی منابع انسانی اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش 

از جایگاه مناسب و باالیی  TQMمقایسه میانگین یک جامعه حاکی از آن است که میزان آمادگی منابع انسانی در پذیرش 

اند. یعنی منابع را به طور کامل حس کرده TQMباشد. به عبارت دیگر افراد در این سازمان ضرورت اجرا و وجود میبرخوردار 

های کیفیت، آموزش، ارزشیابی و بازخورد، استفاده از اطالعات، هایی از قبیل کار تیمی، گروهانسانی این اداره اجرای برنامه

ه این تواند باند. این مساله میدات، بهبود مستمر، تعهد رهبری را مهم تلقی کردهاهداف کیفی، مشتری مداری، نظام پیشنها

اند که تنها سبب بهبود خدمات برای مشتریان به حساب ین درک و آگاهی رسیدهخاطر باشد که منابع انسانی این سازمان به ا

ایج تحقیق نتکنند. نابع انسانی نیز ایجاد میتری را برای کار و پیشرفت برای مها محیط مناسبآید بلکه این سیستمنمی

ن بود که نگرش حاکی از ای TQM(، نیز تحت عنوان ارزیابی نگرش مدیران دانشگاه شیراز برای پذیرش 1112زاده )قاسم

در سطح باالتری قرار دارد.  هاباشد و نگرش مدیران نسبت به سایرگروهبخش میرضایت TQMها نسبت به تمام افراد و گروه

های مختلف سنی، تحصیلی، پست سازمانی، های جانبی( معلوم شد تفاوت بین گروهاز طرفی با توجه به این که )در یافته

توان نتیجه گرفت این مساله به یک نیاز جمعی و گروهی در تمامی وضعیت تاهلی و ... در این آمادگی وجود ندارد نیز می

چه که برای مدیران عالی  تواند به فرهنگی که بر سازمان حاکم است مرتبط باشد. آنده است. این موضوع میاداره ایجاد ش

https://sportssciencejournal.ir/


 

 

 

 

 
 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.           2821-0298: شاپا    1401  بهار - اول شماره - اول سال

10 

 باشد. قوانین کار گروهیالزم است ایجاد یک تیم مدیریتی برای استقبال از جریان تغییرات محیطی می TQMبرای ایجاد 

خالق  هایکه منجر به ایجاد یک فضای آرام، تعارضات سازنده، تنششامل احترام به افراد، شخصیت، تجربه و دانش می باشد 

و جدیت در کار خواهد شد. در رابطه با بررسی تفاوت بین میزان آمادگی منابع انسانی از نظر جمعیت شناختی نسبت به 

آمادگی منابع ، نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل حاکی از آن است که بین میزان  TQMپذیرش 

تفاوتی وجود ندارد به عبارت دیگر به این معناست که منابع انسانی این اداره از لحاظ  TQMانسانی مرد و زن در پذیرش 

های جانبی تحقیق در سایر موارد  ود دارند و نتایج حاصله از یافتهدر اداره خ TQM نسبت بهجنسیت درک و آگاهی یکسانی 

ج باشد. نتایج این تحقیق با نتایوضیح داده شد، مؤید این موضوع میج حاصل از  فرضیه دوم تنیز چنانچه در تشریح نتای

کارکنان  و کیفیت ارائه خدمات میزان تعهد سازمانی خوانی ندارد. در تحقیق وی( هم1112)عبدالملکیو  میرزامحمدیتحقیق 

 ادهزنتایج تحقیق قاسمچنین . همآنان رابطه داردبا متغیرهای جنس، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت استخدام و سنوات خدمت 

( در 1112حمیدی )وجود دارد. داری های معنیتفاوت TQM(، نیز حاکی از این بود که بین زنان و مردان نسبت به 1112)

های های ستادی سازمانارتباط بین ساختار سازمانی، اثر بخشی و تعهد سازمانی در حوزه»رساله دکتری خود با عنوان 

میزان  تر تعهد بیشتری دارند، بینبه این نتیجه رسید که، تعهد سازمانی مردان از زنان بیشتر است، افراد مسن« ورزشی کشور

چنین از نظر سابقه کاری، سن، تحصیالت و تحصیالت و وضعیت استخدامی با تعهد سازمانی ارتباط منفی وجود دارد. هم

و تعهد سازمانی در اداره ورزش  TQMدر رابطه بین  جامع تفاوتی وجود نداشت.وضعیت تاهل در پذیرش مدیریت کیفیت 

و تعهد سازمانی  TQMو جوانان استان لرستان، نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که بین 

ا ود. امشیریت کیفیت جامع نمیرابطه وجود ندارد. به عبارت دیگر افزایش تعهد سازمانی منابع انسانی، سبب تسهیل در مد

( نشان داد که افزایش تعهد سازمانی کارکنان در نهایت منجر به 1132زاده و همکاران )نتایج بدست آمده از پژوهش عباس

ر تحقیق چنین دگردد. همافزایش دلبستگی و وابستگی پرسنل شده و در نتیجه باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده می

 ش کیفیت خدمات رابطه وجود دارد. ( نیز معلوم شد بین تعهد سازمانی و افزای1112) عبدالملکی و میرزامحمدی

 گونه استنباط کردتوان اینخوانی ندارد. لذا میتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتایح این دو پژوهش ذکر شده همن    

سازی، تدوین قانون و فردی باشد، شاید منوط بر فرهنگد که اجرای مدیریت کیفیت جامع بیشتر از آن که نیازمند تعه

-یرنظارت صحیح به اجرای آن است. چرا که مسائلی از قبیل کار تیمی، آموزش، توجه به بازخورد، استفاده از اطالعات، مشت

ارهای معیمداری، توجه به نظام پیشنهادات، بهبود مستمر، تعهد رهبری باید به صورت یک فرهنگ و یک وظیفه مشخص با 

کمی برای نظارت دقیق معلوم شود تا به بهبود کیفیت و عملکرد به صورت مستمر در سازمان رخ دهد تا یک تعهد فردی به 

و تعهد عاطفی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان، نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی  TQMسازمان. در رابطه بین 

و تعهد عاطفی رابطه وجود ندارد. به عبارت دیگر افزایش تعهد عاطفی منابع  TQMاسپیرمن حاکی از آن است که بین 

شود. یعنی افزایش پیوند عاطفی منابع انسانی به سازمان و عالقه شخص انسانی، سبب تسهیل در مدیریت کیفیت جامع نمی

یک  TQMه این خاطر باشد که تواند ببیشتر شود. این مساله می TQMشود تا آمادگی وی در پذیرش به اداره سبب نمی

تغییر فرایند در سازمان است تا یک تغییر اساسی در اصل سازمان. لذا تعهد عاطفی که بیشتر جنبه در اصل و اساس یک 
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طور که در تحقیق ودادی و کند. همانیک تغییر فرایند تغییر نمیباشد، با شرکت و بحث ماندن یا ترک یک سازمان می

( نیز مشخص شد که بین تعهد سازمانی و ابعاد آن )تعهد عاطفی، تعهد مستمر، و تعهد هنجاری( با ترک 1130همکاران )

و تعهد مستمر در اداره ورزش و جوانان استان  TQMخدمت همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. در رابطه بین 

و تعهد مستمر رابطه وجود  TQMضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که بین  لرستان، نتایج حاصل از آزمون

زایش شود. یعنی افندارد. به عبارت دیگر افزایش تعهد مستمر منابع انسانی، سبب تسهیل در مدیریت کیفیت جامع نمی

ر شود تا آمادگی وی دسبب نمی های ترک شغلی برای فرد از جمله بیکاری، نیافتن شغلی همتراز با شغل فعلی و...هزینه

خوانی دارد چرا که در ( هم1130) و همکارانچیان ساعتبیشتر شود. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق  TQMپذیرش 

ابطه های منتخب رن تعهد سازمانی عاطفی و تعهد سازمانی مستمر با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیونتحقیق وی نیز بی

 شود. به عبارت دیگر اگربه صورت یک التزام در اداره اجرا نمی TQMتواند به این خاطر باشد که اله میاین مس وجود ندارد.

بر حسب نیاز و یا تالش اداره به سمت عملکرد  TQMهایی از قبیل های ورزشی )به خصوص دولتی( برنامهچه در سازمان

عدم اجرای درست آن سبب اخراج منابع انسانی شود، پیدا  گاه التزام اجرایی آن تا حدی کهشود اما هیچبهتر اجرا می

ند. کپذیرش این فرایند احساس خطر نمی کنند. لذا با توجه به عدم پذیرش تغییر و تمایل به حفظ وضع موجود، فرد براینمی

همبستگی  و تعهد هنجاری در اداره ورزش و جوانان استان لرستان، نتایج حاصل از آزمون ضریب TQMدر رابطه بین 

و تعهد هنجاری رابطه منفی وجود دارد. به عبارت دیگر افزایش تعهد هنجاری  TQMاسپیرمن حاکی از آن است که بین 

شود. یعنی افزایش تعهد منابع انسانی به قوانین و منابع انسانی، سبب کاهش آمادگی در پذیرش مدیریت کیفیت جامع می

و چیان ساعتکمتر شود. این در حالی است که تحقیق  TQMر پذیرش شود تا آمادگی وی دوضعیت موجود سبب می

 های منتخبارتـباط بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون( با عنوان 1130همکاران )

اما  .وجود داردهای منتخب ارتباط مثبت باکیفیت خدمات داخلی کارکنان فدراسیون هنجاریتعهد سازمانی معلوم شد که 

ین اهای منتخب رابطه وجود ندارد. ن تعهد سازمانی عاطفی و تعهد سازمانی مستمر با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیونبی

هر وضعیت و شرایطی در دراز مدت یک حس تعلق و عالقه را در فرد ایجاد  تواند به این خاطر باشد که اصوالًمساله می

دن از آن وضعیت که خود دو چالش را برای منابع انسانی به همراه دارد. چالش اول، رها کردن کند و تغییر یعنی دل کنمی

نند. کاند. چالش دوم ترس از موفقیت در محیط تغییر یافته است. لذا در برابر تغییر مقاومت میوضعیتی که به آن عادت کرده

فیت توان در تفاوت بین کیدر نتایج حاصل از فرضیات را می های ارائه شدهاما دلیل عدم تشابه نتایج این تحقیق با تحقیق

توان در افزایش سرعت، بهبود رفتار، خدمات و مدیریت کیفیت جامع دانست چرا که به طور کلی کیفیت خدمات را می

ک یگویی مناسب و ... خالصه کرد در حالی که مدیریت کیفیت جامع تر شدن خدمات، ملموس کردن خدمات، پاسخمناسب

دهد. به عبارت دیگر در مدیریت کیفیت جامع، اداره های اداره را تحت تاثیر قرار میتغییر سیستمی است که همه فعالیت

مند به سمت اهداف مورد نظر به کند تا تمام اجزای وجودی خود را در یک تن واحده به صورت هماهنگ و هدفتالش می

(، سبک 2003؛ وینرت، 1132ضمیر، فرهنگ سازمانی )والمحمدی و روشن قبیلحرکت در آورد. که اصوالً با متغیرهایی از 

باشد. برخالف کیفیت خدمات جمعی میهباشد. چرا که نیازمند یک روح جمعی و یک پذیرش دسترهبری و ... در ارتباط می
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شود. با توجه به نتایج بدست آمده از دیدگاه نمونه که بیشتر از سمت یک فرد و در جهت ارائه خدمات مناسب تر ارائه می

( r=211/0درصد اطمینان بین این دو متغیر رابطه مثبت ) 33و اخالقیات فراسازمانی، با  TQMآماری در خصوص ارتباط بین 

 طورکهشود. همانمی منتفع مدیریت عملکرد اخالقیات فراسازمانی در به توجه با جامع کیفیت مدیریت جرایوجود دارد. ا

 خودی به گیرد، بنابراینمی سرچشمه های ورزشی و خود سازمانمسابقات و رقابت جامعه، در هاارزش از مبدا اخالقیات

 درونی مدیریت سیستم اساسی هایاخالقیات فراسازمانی باید ارزش .است جامع مدیریت کیفیت در حیاتی ارزش خود

اخالقیات  نتیجه گذارند. درتأثیر می شده استفاده ابزارهای و هاروش بر نتیجه در که دهند تأثیر قرار تحت را شرکت

 سیستم به عنوان را جامع کیفیت مدیریت چنینهم و جامع کیفیت مدیریت ابزار در و هاروش ها،ارزش فراسازمانی باید

 جامع، انتظارات کیفیت مدیریت اخالقیات فراسازمانی در از اصولی بشکافد. پارامترهای کامل طور به جامع کیفیت مدیریت

 از ادراکات مدیریت و انتظارات میان تطبیق یک باید که هستند ادراکات کارکنان و انتظارات مقابل در مدیریت ادراکات و

(، جبری 2011(، کامیلوس )2000باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات باومن ) داشته فراسازمانی وجوداخالقیات 

باشد. می TQMخوانی دارد. در این تحقیقات نیز اخالقیات یکی از عوامل تاثیرگذار بر ( هم1131دین )( و قوت2012)

و تعهد مدیریت ادارات ورزش و جوانان به اخالقیات، با استفاده از اطالعات مورد نیاز در مورد مشتریان  TQMشک اجرای بی

تواند با بهبود کیفیت خدمات خود، اخالقیات فراسازمانی باشند، میها میترین آنسازمان که ارائه خدمت به افراد جامعه مهم

 شیابی و بازخورد به بهبود مستمر خدمات خود بپردازد. را در اداره بصورت یک فرهنگ درآورده و با ارز

 :تشکر و قدردانی

به عمل  ،بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند

 آورند.می
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Abstract: 

The aim of this study was to assess preparedness of the staff of Youth and Sports Department of Lorestan 

province in accepting TQM and its relationship with Business Ethics, organizational commitment and its 

dimensions such as affective commitment, continuance, and normative. The statistical society of this study was 

the employees of Youth and Sports Department of Isfahan province. Since they were 123 people and based on 

Cochran formula, 93 people were chosen as the research sample and were selected by simple random method. 

To collect data, Standard questionnaires were used to collect data from two ethnic Allen and Meyer (1991), 

Spinal (1994) and researcher made questionnaire Rafiee and et (1388). The validity of the questioner was 

consulted and confirmed by some management expert. To study the Reliability of the questionnaires, the 

Cronbach alpha test was implemented and the outcome result was above 0.8. The research methodology was 

quantity based and its strategy was descriptive survey. The results showed that a higher than average level of 

readiness of human resources Youth and Sports Department of Lorestan province in accepting TQM (3/64). 

And there was no difference in terms of gender, work experience, age, education and marital status in the 

adoption of TQM.There was also a significant relationship between TQM and organizational commitment and 

both affective commitment and continuance commitment. However, there was a Business Ethics between TQM 

and normative and moral significance level (P <0.01)  

    Keywords: Total quality management, Organizational commitment, Emotional commitment, Continuance 

commitment, normative commitment. 
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