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1  مقدمه
اساسی  چالش  امروزی،  پويای  و  متغير  دائماً  شرايط  در 
تجارت  و  صنعت  بخش  در  موفقيت  و  رشد  بقا،  مديريت، 
به  است  نگرشی  و  فلسفه  جامع،  کيفيت  مديريت  است، 
و  مشتری ها  کارکنان،  تمامی  آن  مبنای  بر  که  مديريت 
تالش  اهداف  اين  به  دستيابی  جهت  در  تأمين کنندگان 
بقای سازمان،  می کنند، در مديريت کيفيت جامع، عالوه بر 
مشتری،  رضايت  جلب  که  دارند  وجود  نيز  ديگری  اهداف 
و  هزينه ها  باال، پايين آوردن  کيفيت  با  محصوالت  ارائه ی 
سودآوری شرکت از مهم ترين آن ها هستند، کاميابی در نيل 
به اين اهداف مستلزم استقرار مؤثر و کارآمد نظام مديريت 
اين نظام  اثربخش و کارآمد  کيفيت فراگير است و استقرار 
و  مديران  توسط  آن  اصول  و  فلسفه  صحيح  درک  گرو  در 

کارکنان است )اعتمادی و همکاران، 1390(.
مديريت کيفيت جامع عبارت است از کوشش فراگير برای 
شيوه ی  و  سازمان ها  خدمات  و  محصوالت  کيفيت  افزايش 

نقش  با  جامع  کیفیت  مدیریت  و   9000 ایزو  مدیریت  اصول  ارتباط  و  وضعیت  تحلیل 
 میانجی برنامه های منتخب اهداف کیفی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری و مهارتی 

)مطالعه ی موردی کمیته ی ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران(
ابراهیم جوادی نظام آباد1| فریده اشرف گنجویی*2| علی زارعی3| زهرا حاجی انزهایی4

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحليل وضعيت و ارتباط بين اصول مديريت ايزو 9000 و مديريت کيفيت فراگير در کميته ی ملی المپيك جمهوری 
اسالمی ايران با نقش ميانجی اهداف کيفی، شامل آموزش، پژوهش، فرهنگ، مهارت و فناوری است. روش  تحقيق پژوهش حاضر از نوع 
توصيفی – همبستگی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی اصول ايزو 9000، پرسش نامه ی استاندارد مديريت کيفيت جامع و 
پرسش نامه ی اهداف کيفی استفاده  شده است، جهت تجزيه وتحليل داده ها بعد از اطمينان از اعتبار پرسش نامه ها از نرم افزار PLS در بخش 
آمار توصيفی و استنباطی استفاده  شده است. نمونه آماری پژوهش حاضر 84 نفر از کارمندان، مديران و کارشناسان کميته ی ملی المپيك 
است. نتايج پژوهش نشان می دهد، بين اصول ايزو 9000 با اهداف کيفی آموزشی، فناوری، فرهنگی، پژوهشی و مهارتی ارتباط مثبت و 
معنی دار وجود دارد، همچنين بين اصول مديريت ايزو 9000 و مديريت کيفيت جامع با نقش ميانجی برنامه های اهداف کيفی آموزشی 
در کميته ی ملی المپيك ايران نيز ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. با استفاده از شاخص Q2 استون- گيسر در پژوهش حاضر الگوی 
مفهومی سيستم مديريت کيفيت جامع در کميته ی ملی المپيك از برازش مناسب برخوردار است؛ الگوی مفهومی پژوهش توانايی پيش بينی 

مناسب را دارد، گفتنی است شاخص نيکويی برازش )GOF( برای سنجش عملکرد آن برابر با 0/52 است.

واژگان کلیدی:
اصول ايزو 9000 ، اهداف کيفی، کميته ی ملی  المپيك، مديريت کيفيت جامع

تاريخ دريافت مقاله: 98/05/02
تاريخ پذيرش مقاله: 98/10/26

1. دانشجوی دکتری مديريت ورزشی، دانشکده ی تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ايران
2. دانشيار گروه مديريت ورزشی دانشکده ی تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ايران
3. دانشيار گروه مديريت ورزشی ،دانشکده ی تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ايران

4. استاديار، گروه مديريت ورزشی ، دانشکده ی تربيت بدنی و علوم ورزشی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ايران

مديريتی است که فلسفه ی آن جمع کردن همه ی فعاليت های 
سازمانی )بازاريابی، مالی، طراحی، مديريت، توليد، مشتريان، 
نياز  برآورده کردن  بر روی  بتواند  تا  است   )… و  خدمات 
باشد؛  داشته  تمرکز  سازمان  اهداف  به  رسيدن  و  مشتريان 

اهداف مديريت کيفيت جامع عبارت اند از: 
1( جلب رضايت کامل مشتری با کمترين هزينه،

و  خطاها  حذف  باهدف  کارکنان  همه ی  مشارکت   )2
جلوگيری از ضايعات و درنتيجه ی انگيزش بهتر آن ها،

3( حفظ کيفيت و بهبود مستمر،
4( طراحی و انتخاب فناوری و فرايندهای مناسب توليد،

5( آموزش عينی کيفيت،
6(  اندازه گيری کار،

7( توجه به نقطه ی بهينه ی هزينه های چرخه ی حيات
8( بهره وری و ارزش افزوده ی بيشتر،

 9( استانداردهای باالتر،
10( سيستم ها و رويه های بهبوديافته )مقيمی، 1388(.
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فصل نامه علمی مدیری
سال نهم- شماره 1 - پیاپی 31 - بهار 1398

2 مبانی نظری

)TQM( 12-1 مدیریت کیفیت جامع
آن  مبنای  بر  که  است  نگرشی  جامع   کيفيت  مديريت 
و  مشتريان  کارکنان،  تمامی  مشارکت  با  سازمان  مديريت 
تأمين کنندگان، به بهبود مستمر کيفيت که منجر به جلب 
رضايت مشتری می شود، می پردازد. مديريت کيفيت جامع 
کيفيت محور،  مشتری ها،  بر روی  متمرکز  است  فرايندی 
مبتنی بر حقايق، متکی بر گروه ها که برای دستيابی به اهداف 
توسط  فرايندها،  مستمر  ارتقای  از طريق  سازمان  راهبردی 
کيفيت  مديريت  می شود.  رهبری  سازمان  ارشد  مديريت 
به کار گيری  طريق  از  که  است  سازمانی  راهبرد  يك  جامع 
مشتريان  به  باکيفيت  توليدات  و  خدمات  کيفی،  روش های 
ارائه می دهد؛ برای مديريت کيفيت جامع سه جزء بيان شده 
تعيين کننده ی  اصلـی  عامل  به عنوان  مشتری،  است:1( 
وسيله ای  به عنوان  کارگروهی،   )2 )مشتری گرايی(،   کيفيت 
علمی  نگرش  يك   )3 اهـداف،   انسجام  و  يکپارچگی  برای 
)مقيمی  داده ها  تحليل   و  جمع آوری  بر اساس  تصميم گيری 

و رمضان، 1394(.

کيفيت  مديريت  به کارگيری  برای  الزم  ابزارهای   1-1-2
فراگير، عبارت اند از:

تا در تمامی  قادر سازد  را  اينکه کارکنان  برای  1( آموزش: 
سطوح سازمان بيشينه مشارکت را داشته باشند و به آموزش 
شناسايی  متوجه  بايد  آموزش ها  اين  از  برخی  است.  نياز 
مشتريان داخلی و خارجی سازمان و نيازهای آن ها و توانايی 

حل گروهی مسئله باشد.
2( ساختار کيفی:  فرايند بهبود بايد توسط ساختاری که در 

تمامی سطوح سازمان گسترش دارد، حمايت می شود.
در  بايد  آماری  روش های  از  مجموعه ای  آماری:  کنترل   )3

سازمان برای اندازه گيری و تحليل نتايج به کار گرفته شود.
با  باشند  قادر  بايد  مسائل  حل  برای  افراد  کارگروهی:   )4
و  )مقيمی  کنند  کار  موقتی  يا  دائمی  به صورت  گروه ها 

رمضان، 1394(.

2-2 ایزو2 9000:
که  را  فعاليت هايی  تمام   ،9000 ايزو  مديريت  ايزو سيستم 
بر کيفيت اثرگذار است ، شناسايی و مکتوب می کند و پس 

1 Total Quality Management

2 The International Organization for Standardization (iso)

از انطباق با نيازمندی های استاندارد در سرتاسر سازمان به 
سازمان های  و  شرکت ها  اکثر  در حال حاضر  درمی آورد  اجرا 
ايزو  گواهی نامه ها ی  کسب  به  موفق  اروپايی  و  آمريکايی 
از  مجموعه ای   9000 ايزو  استانداردهای  سری  شده اند. 
استانداردها درزمينه ی مديريت کيفيت و اطمينان از کيفيت 
مؤثری  به طور  می کنند  کمك  شرکت ها  به  که  بهبوديافته 
عناصر سيستم کيفيت را مستند کرده تا يك سيستم کيفی 
 9000 ايزو  کنند  نگهداری  و  پياده سازی  را  پربازده  و  کارا 
تضمين  و  کيفيت  مديريت  استانداردهای  رهنمون های 
کيفيت  بنيادی  مفاهيم  استفاده،  و  انتخاب  برای  کيفيت، 
و  می کند  تعريف  را  کليدی  اصطالحات  می کند،  تشريح  را 
رهنمون هايی برای انتخاب، استفاده و وفق دادن استاندارهای 
درواقع  می کند،  فراهم  را   9004،9003،9002،9001 ايزو 
اين استاندارد نقشه ای برای مشخص کردن روش استفاده از 
و همکاران،  است )جعفری  استاندارهای سری 9000  ساير 

.)1390

مجدد  بررسی   )1  :9000 ايزو  به کارگيری  مزايای    1-2-2
فعاليت های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی ها، 

شفافيت فرايندها و شاخص ها در سازمان،
2( جلوگيری از دوباره کاری ها به واسطه ی تعريف فعاليت های 

برنامه ريزی شده و سيستمی، کاهش هزينه ها،
3( ايجاد اطمينان و اعتماد در درون سازمان،

و  )جعفری  بين الملل  عرصه ی  در  رقابت  توان  افزايش    )4
همکاران، 1390(.

 همراه با رشد روزافزون علوم و فنون مختلف و با توسعه ی 
چالش های  با  حاضر  عصر  در  رقابت  کسب وکار،  حيطه های 
را  حيات  ادامه ی  و  تداوم  که  است  شده  روبه رو  زيادی 
است،  ساخته  مشکل  اقتصادی  پايگاه های  از  بسياری  برای 
کاالها  می کند  ايجاب  سازمان ها  بر  حاکم  نـظام  پيچيدگی 
تا سليقه ها  باشند  تأييدشده ای  دارای مشخصات  و خدمات 
بايد  بنابراين،  نشود،  حاکم  آن ها  بر  فردی  مصلحت های  و 
همه ی پديده های مصرفی و خدماتی زير نظر کيفيتی واحد 
در کل دنيا درآيد، استانداردهای  اعالم شده از سوی سازمان 
پديد  هماهنگی  چنين  تأمين  برای   ايزو   جهانی  استاندارد 
قابل دسترس  و  فنی  مشخصات  به  استاندارد  است،  آمده 
گفته می شود که بر نتايج پذيرفته شده ی علم، فن و تجربه 
مبتنی بوده و با هدف ارتقای بهره وری جامعه، با همکاری و 
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توافق ضمنی همه ی متصديان تهيه و توسط نهادی معتبر به 
تصويب رسيده باشد )مقيمی و رمضان، 1394(.

2-2-2 اصول ايزو 9000
1( رهبری: در اصل رهبری اصول ايزو 9000 مديريت عالی، 
به  را  کيفيت  درزمينه ی  روشن  سياست  و  چشم انداز  يك 
منابع،  کارکنان  برای  عالی،  ارائه می کند، مديريت  کارکنان 
فراهم  را  مسئوليت پذيری  جهت  موردنياز  آزادی  و  آموزش 
می کند. مديريت عالی الهام بخش کارکنان است و مشارکت 
کارکنان را تشخيص می دهد و موردحمايت و قدردانی قرار 

می دهد )جعفری و همکاران، 1390(.
2( مشارکت کارکنان: در اصول ايزو 9000 کارکنان، اهميت 
مشارکت و نقش خود را در سازمان درک می کنند. کارکنان 
مالکيت مسائل و مسئوليت حل آن ها را می پذيرند. کارکنان، 
آزادانه دانش و تجربه ی خود را تسهيم می کنند )مقيمی و 

رمضان، 1394(.
3( تمرکز بر مشتری: سازمان، نيازها و انتظارات مشتری را 
سازمان  به کل  مشتری  انتظارات  و  نيازها  می کنند.  تحليل 
و  نيازها  و  اهداف  تا  می کند  تالش  سازمان  می شود.  ابالغ 
انتظارات مشتريان را به هم مرتبط کند )مقيمی و رمضان، 

.)1394
 9000 ايزو  اصول  در  مديريت:  به  سيستمی  رويکرد   )4
سازمان سيستمی را ساختاردهی می کند تا با اثربخش ترين 
در  کند.  پيدا  دست  خود  اهداف  به  روش  کارآمدترين  و 
وظيفه ای،  موانع  کاهش  و  مشترک  اهداف  کسب  راستای 
به وضوح  افراد  مسئوليت های  و  نقش ها  و  کيفيت  سياست 
طريق  از  سازمان  می شود.  تشريح  کارکنان  تمام  برای 
سنجش و ارزيابی، به بهبود مستمر سيستم مديريت کيفيت 
مديريت  سيستم  مستمر  بهبود  و  بررسی  جهت  می پردازد. 
کيفيت، از يك رويکرد گسترده به سازمان استفاده می شود 

)مقيمی و رمضان، 1394(.
طريق  از  سازمان   9000 ايزو  اصول  در  مستمر:  بهبود   )5
سنجش و ارزيابی، به بهبود مستمر سيستم مديريت کيفيت 
مديريت  سيستم  مستمر  بهبود  و  بررسی  جهت  می پردازد. 
کيفيت، از يك رويکرد گسترده به سازمان استفاده می شود. 
ابزارهای  و  روش ها  درزمينه ی  را  موردنياز  آموزش  سازمان 
بهبود مستمر به کارکنان ارائه می کند )يزدانی و همکاران، 

.)1393
 9000 ايزو  اصول  در  تصميم گيری:  به  واقعی  رويکرد   )6
و  واقعی  تحليل  مبنای  بر  مديريت  اقدامات  و  تصميمات 
که  حقايقی  و  اطالعات  است.  تجربه  و  شهود  بين  تعادل 
و  صحيح  می کند،  استفاده  تصميم گيری  برای  سازمان 
نتايج تحليل شده را در  قابل اعتماد است. سازمان، داده ها و 
اختيار افرادی که به آن ها نياز دارند، قرار می دهد )يزدانی و 

همکاران، 1393(.
ايزو  اصول  در  عرضه  کننده:  با  سودمند  متقابل  شراکت   )7
می کند  برقرار  عرضه کننده  با  را  روابطی  سازمان   9000
را  بلندمدت  مالحظات  کوتاه مدت،  مزايای  که ضمن کسب 
را  آتی  برنامه های  و  اطالعات  سازمان،  می گيرد.  در نظر  نيز 
درزمينه ی  سازمان،  می گذارد.  شراکت  به  باعرضه کنندگان 
با  فعاليت های مربوط به توسعه و بهبود، به صورت مشترک 

عرضه کنندگان کار می کند )مقيمی و رمضان، 1394(.
8( پيامدهای عملکرد –  عملکرد کلی بعد از اجرای ايزو 9000: 
در اصول ايزو 9000 بهبود رضايت مشتری مهم است. بهبود 
کيفيت  هزينه ی  بهبود  است.  مهم  داخلی  مديريت  کارايی 
ضعيف مهم است )کار مجدد، مديريت شکايت ها و ...(. نرخ 
جابه جايی کارکنان در سازمان پايين است. سازمان اکيداً به 
 9000 ايزو  سيستم  تا  می کند  توصيه  خود  عرضه کنندگان 
خود  مشتری  سازمان های  به  شديداً  سازمان  کنند.  اجرا  را 
توصيه می کند تا سيستم ايزو 9000 را اجرا کنند )مقيمی 

و رمضان، 1394(.

2-3 تعریف معیارهای هشتگانه ی مدیریت کیفیت 
المپیک  ملی  کمیته ی  در  آن  مصادیق  و  فراگیر 

جمهوری اسالمی ایران:
جيمز  سازمان1:  عالی  مديريت  رهبری  و  حمايت   1-3-2
و  هدف  القا کننده ی  به عنوان  رهبر  از  برنز2  مك گری گور 
ياد  هدف  به  رسيدن  راه  در  تمايل  و  شور  برانگيزاننده ی 
می کند؛ نه کسی که صرفاً با مراقبت شديد و خصمانه، قصد 
کنترل اوضاع را دارد، درواقع اين رهبر است که روح تالش 
و عالقه را نسبت به اهداف مشترک در جان پيروان می دمد. 
فرايند اجرايی TQM با اراده و توانمندی مدير ارشد سازمان 
تمامی  در  سازمان  عالی  مديريت  و  رهبری  می شود.  آغاز 
نقش  نخست  گام های  در  به خصوص   TQM اجرايی  مراحل 
1 Top – Manaegement leadership support

2 James M.Burns
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عمده دارد )مقيمی، 1388(.
وظايف رهبری عالی کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی 
جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  اساسنامه ی  طبق  ايران: 
اسالمی ايران، رهبری عالی کميته ی ملی المپيك، نظارت بر 
روند آماده سازی،  تأييد و اعزام ورزشکاران کشور به بازی های 
المپيك و آسيايی، رويدادهای منطقه ای و ساير بازی های به 
المپيك  بين المللی  کميته ی  سوی  از  شناخته شده  رسميت 
را بر عهده دارد، همچنين تهيه و ابالغ کمينه ی استاندارهای 
از  ملی  ورزشی  فدراسيون های  کامل  بهره مندی  برای  الزم 
مساعدت کميته ی ملی مشروط بر اينکه اين استانداردها با 
قوانين جاری کشور  و  بين المللی متبوع  مقررات فدراسيون 
تناقض نداشته باشد، از ديگر وظايف مديريت عالی کميته ی 
ملی المپيك جهت کيفيت بخشی به ورزش است )سجادی، 

.)1394

2-3-2 برنامه ريزی راهبردی1: برنامه ريزی راهبردی اهداف 
کلی سازمان را ترسيم می کند، برنامه ريزی راهبردی ابزاری 
مطمئن و مؤثر جهت دستيابی به آرمان ها و اهداف شرکت 
در بلندمدت است، معموالً برنامه ريزی راهبرد برای پنج سال 
می تواند  راهبردی  برنامه ريزی  می شود،  طراحی  بيشتر  يا 
همه ی ارکان سازمان ها به صورتی منسجم، حساب شده دقيق 
و روشن در يك راستا و در يك داالن راهبردی به حرکت 
تعيين شده  پيش  از  اهداف  به  را  سازمان  نهايتاً  و  درآورده 
بلندمدت  برنامه ريزی  برساند )جعفری و همکاران، 1390(. 
المپيك  و  پارالمپيك  و  المپيك  بازی های  در  شرکت  برای 
نمونه ای  می شود  برگزار  يك بار  سال  چهار  هر  که  آسيايی 
از برنامه ريزی راهبردی در کميته ی ملی المپيك جمهوری 

اسالمی ايران است )سجادی، 1394(.
اهم وظايف کميته ی برنامه  و بودجه کميته ی ملی المپيك 

جمهوری اسالمی ايران

2-3-2-1 تهيه ی برنامه ی زمان بندی فعاليت های مرکز.

با  ورزشی  رشته های  و  فدراسيون ها  سطح بندی   2-2-3-2
همکاری ساير کميته ها، به منظور بودجه بندی هدفمند.

2-3-2-3 تنظيم قالب کلی برنامه ی فدراسيون ها با همکاری 
ساير کميته ها.

کميته  فی مابين  تفاهم نامه ی  پيش نويس  تنظيم   4-2-3-2
اعتبارات  تأمين  منابع  و  انتظارات  تعيين  با  فدراسيون ها  و 

1 Strategic Planning

موردنياز.

اجرای  برنامه محور  2-3-2-5  نظارت  بر تخصيص، جذب  و 
بودجه فدراسيون ها.

در  مداری(2:  )مشتری  مشتری  بر روی  تمرکز   3-3-2
مديريت کيفيت جامع مشتری مداری عبارت است از توجه 
به نياز و انتظارات مشتريان و سعی در کسب رضايت کامل 
مشتريان است. کشف و شناخت نيازها و انتظارات مشتريان 
در پيروزی های شغلی عمل مهمی به شمار می رود سازمانی 
موفق است که بتواند با ارائه ی خدمات باکيفيت نياز مشتريان 

خود را برطرف کند )جعفری و همکاران، 1390(.
مشتريان  مهم ترين  به عنوان  ورزشکاران  نياز  به  توجه 
ايجاد  است  بوده  موردتوجه  همواره  المپيك  ملی  کميته ی 
کميته های مرتبط با تمرکز بر مشتری: 1(کميته ی پزشکی، 

2( روان شناسی، 3( امور رفاهی.
جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  پزشکی  کميته ی  وظايف 

اسالمی ايران

2-3-3-1 پوشش تکميلی بيمه ی  ورزشکاران گروه های ملی 
و تهيه ی شناسنامه پزشکی برای هر ورزشکار؛ 

ورزشکاران  توان بخشی  و  تغذيه  برنامه ی  کنترل   2-3-3-2
حاضر در اردوها؛

با  مبارزه  و  کنترل  پيشگيرانه،  اقدامات  انجام   3-3-3-2
دوپينگ ورزشکاران؛

آمادگی  اردوهای  بهداشتی  وضعيت  بهبود   4-3-3-2
تيم های ملی؛

پزشکی  امور  پوشش  جهت  الزم  هماهنگی   5-3-3-2
کاروان های ورزشی کشور.

وظايف کميته ی روانشناسی:

و  روانی  زمينه ای،  اطالعات  به  دستيابی   6-3-3-2
اجتماعی ورزشکاران به منظور تحليل روند رشد مهارت های 

روان شناختی آن ها؛

در  ورزش کاران  روانی  سالمت  وضعيت  تعيين   7-3-3-2
انگيزش  ابعاد مختلف و شناسايی ميزان سطوح اضطراب و 

ورزشکاران؛
روانی  مهارت های  سطح  ارتقای  به  کمك   8-3-3-2

ورزشکاران و اقدامات پيشگيرانه؛

2 Foucs on the Customer



مع
جا

ت 
یفی

ت ک
یری

مد
 و 

90
00

زو 
ت ای

یری
مد

ل 
صو

ط ا
تبا

 ار
ت و

ضعی
ل و

حلی
ت

29

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

علم
مه 

ل نا
فص

13
98

ار 
 به

- 3
1 

پی
پیا

 - 
1 

اره
شم

م- 
 نه

ال
س

2-3-3-9 کمك به به کارگيری روان شناسان مجرب ورزشی 
در اردوهای تيم های ملی.

جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  رفاهی  کميته ی  وظايف 
اسالمی ايران

با سازمان های  و هماهنگ  مؤثر  رابطه ی  ايجاد   10-3-3-2
دولتی و غيردولتی به منظور توسعه و ارتقای ورزش از وظايف 

کميته ی ملی المپيك است؛

2-3-3-11 توجه به معيشت ورزشکاران، فراهم آوردن بستر 
مناسب برای ادامه ی تحصيل ورزشکاران، تجهيز آکادمی ملی 
المپيك برای باال بردن آمادگی جسمانی و روانی ورزشکاران 

از طريق دستگاه های مدرن روز )سجادی، 1394(؛

2-3-4 شناسايی و آموزش کارکنان1: در شرکت های ژاپنی 
آموزش  به  و  آغاز  آموزش  از  کيفيت  که  است  ضرب المثلی 
ختم می شود. شناخت نياز آموزشی کارکنان، ايجاد سازمان 
آموزشی، تعيين اهداف آموزشی، آماده کردن مواد و محتوای 
آموزش  معيار  ارکان  از  آموزش  ارزيابی  و  اجرا  آموزشی، 

مديريت کيفيت جامع است )مقيمی، 1395(.
المپيك جمهوری  ملی  کميته ی  آموزش  کميته ی  وظايف   

اسالمی ايران

جهت  آموزشی  کارگاه های  و  دوره ها  برگزاری   1-4-3-2
روزآمد کردن دانش کادر فنی و سرپرستی تيم های ملی؛

هنری،  فرهنگی،  برنامه های  اجرای  و  تدوين   2-4-3-2
آموزشی، تحقيقاتی و پژوهشی با رويکرد علمی کردن ورزش 
و  تشکيل  طريق  از  به ويژه  آن،  انسانی  منابع  بهسازی  و 
آکادمی  ازجمله  هنری  و  فرهنگی  علمی،  نهادهای  اداره ی 

ملی المپيك و موزه ی المپيك؛

پژوهشی  طرح های  و  پايان نامه ها  از  حمايت   3-4-3-2
المپيك  ملی  کميته ی  علمی،  کميته ی  وظايف  از  محققين 

جمهوری اسالمی ايران است؛

کار  و  کارکنان  )قدرتمند سازی(2:  توانمندسازی   5-3-2
مديريت  دست برداشتن  معنای  به   توانمندسازی  تيمی: 
کارکنان  يعنی  توانمندسازی  است.  اختيارات  از  ارشد 
باشند،  داشته  مشارکت  سازمان  تصميم گيری های  در 
کاری  گروه های  شکل  در  است  ممکن  توانمندسازی 
برای  کارکنان  به  اختيار  تفويض  قالب  در  يا  و  خودگردان 

انجام بخشی تصميم گيری ظاهر  شود )مقيمی، 1395(.
1 Employee Training and Recognition

2 Employee Empowerment and Teamwork

 از وظايف مرکز نظارت بر تيم های ملی همکاری نزديك و 
کميته ی  به ويژه  فدراسيون ها  مسئولين  با  صميمانه  تعامل 
تيم های ملی آن ها در جهت پيشبرد برنامه ی مصوب و نيز 
ارائه ی رهنمودهای اصالحی به منظور بهبود روند آماده سازی 

ورزشکاران و تيم های ملی است.

اطالعات  کيفيت3:  تجزيه وتحليل  و  اندازه گيری   6-3-2
راجع به کيفيت، زمان به هنگام تمامی توليدات و خدمات 
جمع آوری  خارجی  و  داخلی  عرضه کنندگان  و  مشتريان  از 
و  نظارت  هدايت،   .)1394 همکاران،  و  )مقيمی  می شود 
هنگام  در  ورزشی  فدراسيون های  عملکرد  و  برنامه  ارزيابی 
آماده سازی و شرکت در رويدادهای بين المللی تحت پوشش 
کميته ی ملی و ارائه ی گزارش منظم ماهيانه از روند امور به 
بر گروه های ملی در  نظارت  از وظايف مرکز  اجرايی  هيئت 

کميته ی ملی المپيك اس.

2-3-7 بيمه ی کيفيت4: مجموعه ای از فعاليت های مديريتی 
شرکت  يا  سازمان  يك  که  است  مهندسی  و  عملياتی  و 
برای کسب اطمينان از اينکه مشخصه های کيفی در حدود 
فرايندها  و  خدمات  و  کاالها  تمامی  دارند.  قرار  مشخصی 
خارجی  و  داخلی  مشتريان  انتظارات  و  نيازها  ارضای  برای 
طراحی شده، مورد بازنگری قرارگرفته، تأييد شده و درنهايت 
کنترل های الزم بر روی آن ها صورت گرفته است )جعفری و 
المپيك  ملی  کميته ی  وظايف  بر اساس   .)1390 همکاران، 
جمهوری اسالمی ايران نهاد موظف است، تدابير الزم برای 
مقابله با هرگونه تبعيض،  خشونت و فساد در ورزش،  گسترش 
مذموم  پديده ی  با  مبارزه  نيز  و  ورزشی  اخالق  ترويج  و 
دوپينگ با تأکيد بر پذيرش و اجرای قوانين جهانی مبارزه 
با دوپينگ، پذيرش و اجرای قانون ضد دوپينگ، به صورتی 
شرايط  قوانين،  و  سياست ها  که  شود  حاصل  اطمينان  که 
عضويت و نحوه ی تأمين منابع مالی و نيز دستورالعمل های 
مديريت نتايج آزمايش ها در انطباق با آن باشد و همچنين 
دوپينگ  ضد  جهانی  قانون  در  که  مسئوليت هايی  و  نقش 
محترم  گرفته شده،  نظر  در  المپيك  ملی  کميته های  برای 

شمرده شوند، اتخاذ کند )ميشائيل و همکاران، 2008(.

2-3-8 پيامدهای بهبود کيفيت بهره وری5: اين معيار بيشتر 
و  کيفيت  در  استثنايی  بهبود  عملکرد،  مهم  شاخص های 
بهره وری نسبت سال های گذشته را بررسی می کند )نوری، 

3 Measurement and Analysis

4 Quality Assuranc

5 Quality and Productivity Improvement Results
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المپيك جمهوری  ملی  اساسنامه ی کميته ی  1391(. طبق 
اسالمی ايران؛ کميته های شش گانه ی ستاد موظف اند ضمن 
دوره ای  ارزيابی  و  فدراسيون ها  مصوب  برنامه ی  کنترل 
ارائه ی گزارش ها منظم ماهيانه به  به  عملکرد آن ها، نسبت 
تلفيق و  از رسيدگی،  اين گزارش ها پس  اقدام کنند.  مرکز 

ويرايش در مرکز، به نظر هيئت اجرايی خواهند رسيد.

2-4 اهداف کیفی
اهداف کيفی، برنامه هايی هستند که سازمان را در رسيدن به 
اهداف راهبردی خود کمك می کنند و باعث افزايش کارايی، 
کيفيت  افزايش   سازمان ها،  بهره وری  افزايش  اثربخشی، 
ارائه ی خدمات به مشتريان، افزايش رضايتمندی مشتريان، 
و  توليد  هزينه های  کاهش  کارکنان،  رضايتمندی  افزايش 
خدمات، کاهش زمان انتظار مشتريان جهت دريافت خدمت 
در سازمان می شوند. برنامه های منتخب اهداف کيفی در اين 
پژوهش عبارت اند از برنامه های اهداف آموزشی، برنامه های 
برنامه های  فرهنگی،  اهداف  برنامه های  مهارتی،  اهداف 
اهداف پژوهشی و برنامه های اهداف فناوری است )آموزگار 

و قديری، 1395(.

2-4-1 اهداف آموزشی: در اهداف کيفی آموزشی، سازمان 
برای  خدمت  ضمن  کالس های  برگزاری  مانند  اهدافی 
در  کارکنان  دانش افزايی  کارکنان،  تخصص  به روز کردن 
سازمان،  کوتاه مدت  و  ميان مدت  بلندمدت،  اهداف  راستای 
برگزاری  پايدار،  توسعه ی  برای  مؤثر  شرايط  افزايش 
است  مورد تأکيد  علمی  گروهی های  درس  و  همايش ها 

)آموزگار و قديری، 1395(.

مهارتی،  اهداف  برنامه های  در  مهارتی:  اهداف   2-4-2

افزايش تفکر خالقانه ی1 کارکنان، باال بردن سطح تفکر برای 
اولويت  از  کارکنان  فنی  مهارت های  باال بردن  کارآفرينی 
و  )آموزگار  مهارتی سازمان محسوب می شود  کيفی  اهداف 

قديری، 1395(.

2-4-3  اهداف فناوری: در اهداف فناوری، تحول و دگرگونی 
و خارج شدن از سيستم سنتی، به روز کردن فرايندهای انجام 
دنيا،  روز  ارتباطی  دستگاه های  به  سازمان  تجهيز کردن  کار 
ماهيت  به  توجه  با  دنيا  روز  مدرن  دستگاه های  از  استفاده 
اهداف و چشم انداز سازمان مورد تأکيد است  و  کار سازمان 

ــود در  ــتی های موج ــا کاس ــائل ي ــردن مس ــد حس ک ــه: فراين ــر خالقان 1 تفک
ــی  ــتی ها، ارزياب ــع کاس ــائل و رف ــل مس ــاره ی ح ــازی درب ــات، فرضيه س اطالع
ــج  ــال نتاي ــا و ســرانجام انتق ــی آن ه ــری و باز آزماي ــا، بازنگ ــودن فرضيه ه و آزم

بــه ديگــران اســت.

)آموزگار و قديری، 1395(.

کارکنان،  در  رضايتمندی  افزايش  فرهنگی:  اهداف   4-4-2

در سازمان،  اخالق مداری  ترويج  و  توسعه  تنش،  موانع  رفع 
اهداف  با  مرتبط  ويژه ی  همايش های  و  مراسم  برگزاری 
سازمان  فرهنگی  کيفی  اهداف  برنامه های  جزو  سازمان، 

محسوب می شود )آموزگار و قديری، 1395(.

2-4-5  اهداف پژوهشی: ارتباط با مراکز علمی دانشگاهی و 
مؤسسات علمی دانش بنيان، حمايت از پژوهش های مرتبط 
جديد  اختراعات  و  ابداعات  از  حمايت  سازمان،  اهداف  با 
مرتبط با اهداف سازمان، توسعه ی نشريات و کتب، حمايت 
اهداف  با  مرتبط  دانشجويی  پايان نامه های  و  رساله ها  از 
در  فعاليت  جهت  کارشناسان   و  کارکنان  تشويق  سازمان، 
حوزه های تحقيقاتی جزو برنامه های اهداف کيفی پژوهشی 

است )آموزگار و قديری، 1395(.

2-5 کمیته ی ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران
و  تشکيل شد  در سال 1325  ايران  المپيك  ملي  کميته ی 
بين المللی  به عضويت کميته ی  م(  در سال 1326 )1947 
المپيك2درآمد اين کميته، سازماني است مستقل، غيرانتفاعی، 
از هرگونه منظورهاي  داراي شخصيت حقوقي، مالي و دور 
نژادي، مذهبي و سياسي است، اين کميته مسئول فرستادن 
بازی های  پارالمپيك،  المپيك،  مسابقات  به  ورزشکاران 
آسيايی، بازی همبستگی کشورهای اسالمی و مسابقاتی که 
است،  می شود،  برگزار  المپيك  بين المللی  کميته ی  توسط 
کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران بر اساس اصل 
تربيت  ورزش،  توسعه  به منظور  المپيك  منشور  در  مندرج 
رونق بخشيدن  المپيك،  نهضت  از  حمايت  جوان،  نيروهای 
به رشته های ورزشی و برنامه ی بازی های المپيك و آسيايی 
و  صلح  ارتقای  موجب  که  اقداماتی  در  شرکت  همچنين  و 
حمايت و ترغيب اخالقيات ورزشی باشد، تشکيل  شده است. 
به مشتريان  ارائه ی خدمات  اخذ ميزبانی های مهم ورزشی، 
ويژه  استانداردهای  بر اساس  بايد  المپيك  ملی  کميته ی  در 
فدراسيون های  و  المپيك  بين المللی  کميته ی  مورد تأييد 
جهانی باشد، کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران 
و  المپيك  مسابقات  به  ورزشکاران  اعزام  در  نهاد  مهم ترين 
از  که  مسابقاتی  و  آسيايی  المپيك  بازی های  و  پاراالمپيك 
می شود،  ديده  تدارک  المپيك  بين المللی  کميته ی  طرف 

2 Intrernaitonal olympic committee (IOC)
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است )جعفری و همکاران، 1390(.  
بنابراين، رعايت مديريت کيفيت جامع و رعايت اصول ايزو 
به  رسيدن  در  را  المپيك  ملی  کميته ی  می تواند   9000
اهداف کيفی خود و همچنين کسب ميزبانی رويدادهای مهم 
ورزشی  مهم  رويدادهای  ميزبانی  اخذ  کند.  کمك  ورزشی 
ورزشی  مهم  زيرساخت های  وضعيت  بهبود  به  می تواند 
کشور، بهبود زيرساخت های ارتباطی کشور، رونق اقتصادی، 
بهبود صنعت توريسم و کسب وجهه ی سياسی کمك کند. 
نيز  مشتريان  به  باکيفيت  خدمات  ارائه ی  مهم  اين  عالوه بر 
بايد از اصول و استانداردهای ويژه ای تبعيت کند که رضايت 
المپيك  ملی  کميته ی  مشتريان  آورد،  فراهم  را  مشتريان 
ورزشکاران  بين المللی،  ورزشکاران  ايران  اسالمی  جمهوری 
ملی، پژوهشگران داخلی و خارجی و سازمان های بين المللی 
ورزشی هستند. بنابراين، ضروری است در مديريت کميته ی 
نوين  رويکردهای  از  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی 
به عنوان  جامع  کيفيت  مديريت  کرد،  استفاده  مديريتی 
يکی از روش های نوين مديريتی و رعايت اصول ايزو 9000 
می تواند کميته ی ملی المپيك را در اين راستا کمك کند، 
اين مهم شناخت وضع موجود مديريت کيفيت  به  با توجه 
جامع و اصول ايزو 9000 از اهميت ويژه ای برخوردار است؛ 
بدون  کند،  برنامه ريزی  خود  اهداف  برای  آن  بر اساس  تا 
شناخت وضع موجود و کشف نقاط ضعف و قوت نمی تواند 
خدمات  و  کاال  ارائه ی  برای  کيفيت بخشی  برنامه ريزی  يك 

وجود داشته باشد.

3 بیان مسئله
از جنبه های  فرازونشيب های ورزش کشور باعث شده است 
مختلف حوزه ی ورزش مورد بررسی قرار گيرد، تربيت بدنی 
و ورزش يکی از علوم جديدی است که در تمام دنيا توجه 
خاصی به آن می شود و تمام کشورها به نحوی در آن فعاليت 
برتر  از 10 صنعت  يکی  امروزه  ورزش  می توان گفت  دارند 
هستند؛  آن  درگير  کشورها  جوان  نسل  اکثر  و  دنياست 
نظريه های  و  اصول  اجرای  و  رعايت  درک صحيح  بنابراين، 
و  ميانی  و  رده باال  مديران  توسط  جامع  کيفيت  مديريت 
پيشرفت  و  مثبت  تأثيرات  موجب  می تواند  کارشناسان 

صنعت ورزش بشود )اسد و حميدی، 1382(.
در  هواداران  قدرت،  اساسی  و  مهم  نکته ی  در حال حاضر 

تماشاگران رکن  انتظارهای  به  توجه  بنابراين،  ورزش است؛ 
اساسی موفقيت سازمان های خدماتی است. رشد چشمگير 
رويدادهای ورزشی به ايجاد شاخه ی مطالعاتی تخصصی نوينی 
نياز  امروزه  است  وابسته  ورزشی  خدمات  کيفيت  عنوان  با 
روزافزونی برای بهبود کيفيت خدمات مرتبط با ورزش وجود 
دارد ارزيابی کيفيت خدمات به عنوان بخش جدايی ناپذيری 
از محيط های ورزشی تبديل  شده است. ارائه ی خدمات خوب 
را  بازگشت آن ها به رويدادهای ورزشی  به مشتريان، مسير 
هموارتر خواهد کرد. چند دهه است ارزيابی کيفيت، خدمات 
به حوزه ی علمی مستقلی مطرح  شده است و سرآغاز توسعه 
در اوايل قرن بيستم است. کيفيت خدمات به عنوان شکافی 
بين انتظارات و درک مشتری، نسبت به خدمات ارائه  شده 

است )آرازشی و همکاران، 1396(.
ورزش  وزارت  المپيك،  ملی  کميته ی  مثل  سازمان هايی 
ورزشی،  فدراسيون های  تربيت بدنی،  ادارات  جوانان،  و 
هنرستان های  ورزشی،  علوم  و  تربيت بدنی  دانشکده های 
تربيت بدنی و ... تشکيالتی هستند که توسعه ی ورزش کشور 
را بر  عهده  دارند و الزم است بر اساس اصول علم مديريت اداره 
شوند، عدم رعايت اصول مديريت در اين مراکز باعث رکود 
ساير کشورهای  با  مقايسه  در  کشور  ورزش  عقب ماندگی  و 

درحال توسعه است )اسد و حميدی، 1382(.
اروپا،  اتحاديه ی  ازجمله  مشتريان،  و  سازمان ها  از  بسياری 
تأمين کنندگان  پذيرفته اند،  نيازمندی  يك  به عنوان  را  ايزو 
سيستم  بازار،  سهم  افزايش  يا  حفظ  برای  که  دريافته اند 
دهند،  تطابق  ايزو  استاندارهای  از  يکی  با  را  خود  کيفيت 
به  غير از اين گونه فشارهای خارجی، گسترش و پياده سازی 
بسياری  داخلی  منافع  مستند شده،  کيفيت  سيستم  يك 
مثال،  برای  می آورد،  ارمغان  به  سازمان ها  اين  برای  نيز  را 
بهبود کيفيت  به  استانداردشده می تواند منجر  يك سيستم 
تعداد  افزايش  انطباق،  عدم  کاهش  بهره وری،  افزايش  و 
بهبود رضايت مشتريان که درنهايت،  و  به موقع  تحويل های 
افزايش سود و موفقيت سازمان را به همراه دارد )جعفری و 

همکاران، 1390(.
کيفيت  مديريت  در زمينه ی  متعددی  پژوهش های  تاکنون 
درحالی که  است،  انجام  شده  ايران  سازمان های  در  جامع 
استوار  پيشين  پژوهش های  نتايج  و  يافته ها  بر  کمتر  آن ها 
باعث شده  نتايج پژوهش های پيشين  به  بوده اند، عدم توجه 
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است که جمع بندی موانع و چالش های موجود در پياده سازی 
سيستم های نوين مديريتی در سازمان ها، به درستی صورت 

نگيرد )نعيم خان و همکاران، 2019(.
نتايج پژوهش پژوهشگران متعدد در خصوص مديريت کيفيت 
فراگير و استانداردهای سری ايزو 9000 در حوزه ی صنعت 
نشان می دهد که رعايت اصول مديريت کيفيت فراگير و اخذ 
گواهی نامه های ايزو باعث رشد و بالندگی سازمان های مورد 
به ويژه کميته ی  ملی  تحقيق شده است. در حوزه ی ورزش 
المپيك جمهوری اسالمی ايران کمتر پژوهشی به مديريت 
کيفيت فراگير و اصول مديريت ايزو 9000 و اهداف کيفی 
اصول  و  فراگير  کيفيت  مديريت  نقش  و  است  پرداخته 
فرازونشيب های  در  کيفی  اهداف  و   9000 ايزو  مديريت 
حاضر  پژوهش  است.  نگرفته  قرار  موردتحقيق  سازمان  اين 
مديريت  اصول  فراگير  کيفيت  مديريت  وضعيت  دارد  سعی 
مهارتی  فناوری،  پژوهشی،  آموزشی،  اهداف  و   9000 ايزو 
را  يکديگر  با  متغير  سه  اين  ارتباط  و  تعيين  را  فرهنگی  و 

تعيين کند.

4 نوآوری پژوهش
ارتباط  و  وضعيت  تحليل  يعنی  مقاله  موضوع  به  توجه  با 
اصول مديريت ايزو 9000، مديريت کيفيت جامع با اهداف 
يك  ايران،  اسالمی  جمهوری  المپيك  در  کيفی  منتخب 
مطالعه ی جديد در اين حوزه بوده و هيچ گونه پژوهشی در 
حوزه ی ايزو 9000، اهداف کيفی و مديريت کيفيت جامع 
در کميته ی ملی المپيك صورت نگرفته بود و اطالعاتی که 
کيفت  مديريت  سيستم  استقرار  عدم  يا  استقرار  بر  مبنی 
فراگير و سيستم ايزو 9000 در کميته ی ملی المپيك وجود 
پژوهش حاضر  نتايج  به  توجه  با  نبود.  باشد، موجود  داشته 
به عنوان  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی 
قهرمانی،  ورزش  حوزه ی  در  ورزشی  سازمان  مهم ترين 
 9000 ايزو  و  فراگير  کيفيت  مديريت  مزايای  از  می تواند 
به ويژه  بالندگی ورزش کشور،  و  باعث رشد  و  استفاده کند 

ورزش قهرمانی بشود.

5 ضرورت و اهمیت تحقیق:
کيفيت جامع  مديريت  دارد وضعيت  پژوهش حاضر سعی   
اهداف  منتخب  برنامه های  همچنين  و   9000 ايزو  اصول  و 

ايران  اسالمی  المپيك جمهوری  را در کميته ی ملی  کيفی 
بررسی و ارتباط اين متغيرها با يکديگر را در سطح کميته ی 
پيشرفت  جهت  آن  نتايج  از  و  کند  بررسی  المپيك  ملی 
ورزش به طور عام و ورزش قهرمانی به طور خاص بهره برداری 
متعددی  تحقيقات  صنعت  حوزه ی  در  اينکه  به  نظر  کند. 
کيفيت  مديريت  و  ايزو 9000  مديريت  درزمينه ی سيستم 
فراگير صورت گرفته است ولی به طور عام در حوزه ی ورزش 
مشابهی  تحقيق  المپيك  ملی  کميته ی  در  به طور خاص  و 
صورت نگرفته است، با توجه به اين خأل انجام اين پژوهش 
ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  سطح  در 

ضروری به نظر می رسد.

6 سؤاالت تحقیق
کيفی  اهداف  و   9000 ايزو  مديريت  اصول  بين  آيا   )1
ارتباط  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی 

معنی داری وجود دارد؟
المپيك  ملی  کميته ی  در   9000 ايزو  اصول  وضعيت   )2

جمهوری اسالمی ايران چگونه است؟
کيفيت  مديريت   ،9000 ايزو  مديريت  اصول  بين  آيا   )3
المپيك  ملی  اهداف کيفی کميته ی  ميانجی  نقش  با  جامع 

جمهوری اسالمی ايران ارتباط معنی داری وجود دارد؟

7 پیشینه ی تحقیق

7-1 پیشینه ی خارجی تحقیق
محمد نعيم خان و همکاران1، )2019( تأثير مديريت کيفيت 
فراگير بر عملکرد کارکنان در مؤسسات عالی آموزش عالی 
داد،  نشان  وی  پژوهش  نتايج  کردند  بررسی  را  پاکستان 
متغيرهای  و  کارکنان  عملکرد  با  فراگير  کيفيت  مديريت 
و  مثبت  رابطه ی  عاطفی  تعهد  و  شغلی  رضايت  ميانجی 
به کار گيری   )2014( همکاران،  و  بايرن  دارد،  معنی داری 
در  انرژی  مديريت  سيستم   5000 ايزو  مديريت  سيستم 
ساخت استاديوم ورزشی آ وی وا شهر دوبلين را موردبررسی 
قرار داده و نتايج پژوهش حاکی است با به کار گيری سيستم 
در  يورو  يك ميليون  ورزشگاه  اين  در  ايزو 5000  استاندارد 
ورزشگاه  اين  شد.  صرفه جويی  ورزشگاه  انرژی  هزينه های 
استاندارد  گواهی نامه ی  که  است  جهان  در  ورزشگاه  اولين 

1 Naeem Khan, Mohamad
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انرژی 5000 را از سازمان بين المللی استاندارد دريافت کرده 
است. ايکاسارتيکا1، 2013 تأثير به کارگيری ايزو 9000 را در 
آموزش عالی اندونزی را بررسی کرده و از نتايج پژوهش وی 
اندونزی  عالی  آموزش  کيفی  اهداف  برنامه های  داد،  نشان 
مطابق با ايزو 9000 بود و در اجرای دستورالعمل های ايزو 
استاندارد  اين  اجرای  برای  مشخصی  برنامه ی  هيچ   9000
تعريف  نشده بود. همچنين در مديريت داخلی آموزش عالی 
اندونزی سيستم مديريت کيفيت بسيار ضعيف بود و مطابق 
با الزامات ايزو 9000 نبود، فقط درزمينه ی ارزيابی عملکرد 
با مشاغل مورد تصدی استانداردهای ايزو 9000 تا حدودی 
 )2013( همکاران2،  و  ماليك  آالم  شهاب  بود.  شده  رعايت 
عملکرد شرکت های کوچك و بزرگ توليد فن های الکتريکی 
و  کردند  بررسی  را  پاکستان  پنجاب  ايالت  از  شهر  دو  در 
هدف آن ها مقايسه ی عملکرد شرکت هايی که گواهی نامه ی 
فاقد  که  شرکت هايی  و  بودند  کرده  دريافت  را   9000 ايزو 
عامل  شش  بر روی  مطالعه  از  بعد  بودند  ايزو  گواهی نامه ی 
کارکنان،  توانمندسازی  مشتری،  بر  تمرکز  عالی،  مديريت 
تضمين کيفيت، معيار سنجش مشخص شد شرکت هايی که 
ايزو 9000 را  اصول مديريت کيفيت جامع و گواهی نامه ی 
دريافت کرده بودند عملکرد بهتری نسبت به شرکت هايی که 
فاقد مديريت کيفيت جامع و گواهی نامه ی ايزو 9000 بودند. 
در شرکت های  معيار  مهم ترين  عالی  رهبری  معيار حمايت 
و  توفل  دبليو  مايکل  بود.  داشتند،  ايزو  گواهی نامه  که 
ايزو 9000 و مديريت کيفيت  تأثير  لوين3، )2008(  ديويد 
دستمزد  و  حقوق  درآمد،  ايمنی،  و  بهداشت  بر  را  فراگير 
کارکنان، روی 1000 شرکت در کاليفرنيا را بررسی کردند، 
به کار گيری  که  مشخص  شد  داده ها  تجزيه وتحليل  از  بعد 
باعث  موردبررسی  شرکت های  در   9000 ايزو  استاندارهای 
افزايش درآمد، افزايش فروش، امنيت شغلی، بهداشت ايمنی 
محيط کار را موجب شده بود، وی اذعان کرده است که 900 
 9000 ايزو  با  را  خود  جهان  کشور   170 در  سازمان  هزار 

مطابقت داده اند.

7-2 پیشینه ی داخلی تحقیق
معنوی  رهبری  بين  علی  روابط  همکاران،1397  و  داور پناه 
دانشگاه  و  اصفهان  دانشگاه  در  جامع  کيفيت  مديريت  و 
هرات موردبررسی قرار دادند و نتايج اين پژوهش نشان داد 

1 Ika. Sartika

2 Shahab Alam Malik

3 Michael W. Toffel

و  مؤلفه ها  و  جامع  کيفيت  مديريت  و  معنوی  رهبری  بين 
رهبری معنوی در هر دو دانشگاه رابطه ی مثبت و معناداری 
ميزان  پژوهشی  در   1395 قديری،  و  آموزگار  دارد.  وجود 
استقرار  برای  رودهن  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آمادگی 
را   9000 ايزو  مديريت  سيستم  و  جامع  کيفيت  مديريت 
آنان  پژوهش  از  به دست آمده  نتايج  و  قرار داده  موردبررسی 
نشان داد؛ ميزان آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 
مديريت  سيستم  بر اساس  فعاليت ها  مستندسازی  برای 
کيفيت )ايزو( در حد بااليی است. شناخت مبهمی از اصول 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  کيفيت  مديريت  هشتگانه ی 
رودهن وجود دارد و در دانشگاه مذکور مهم ترين هدف کيفی 
اهداف آموزشی است )آموزگارو قديری، 1395(. فراهانی و 
همکاران، )1393( ارتباط مديريت کيفيت جامع با بهره وری 
را  شرقی  آذربايجان  استان  تربيت بدنی  ادارات  در  سازمانی 
بين  که  است  حاکی  آن  نتايج  که  دادند  قرار  موردبررسی 
تمامی معيارهای مديريت کيفيت جامع با بهره وری سازمانی 
استان  تربيت بدنی  ادارات  کارکنان  و  مديران  ديدگاه  از 
دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه ی  شرقی  آذربايجان 
نوری، )1391( ميزان يادگيری سازمانی بر اساس استاندارد 
موردمطالعه  را  اصفهان  ورزشی  باشگاه های  در   9000 ايزو 
قرار داده و يافته ها نشان داد که بين ميزان يادگيري سازماني 
در باشگاه های ورزشی اصفهان تفاوت معناداری وجود دارد 
در باشگاه های ورزشي داراي ايزو، توجه بيشتري به مباحث 
از تفکرات جديد و خالقانه شده است.  يادگيري و حمايت 
به  نسبت  ايزو  استاندارد  دارای  باشگاه های  در  همچنين 
باشگاه های فاقد ايزو 9000 يادگيری سازمانی بهتر صورت 

گرفت.

8 روش شناسی
همبستگی  توصيفی –  نوع  از  حاضر  پژوهش  تحقيق  روش   
است، روش گردآوری پژوهش ميدانی است بر اساس هدف، 
کاربردی است، روش شناسی پژوهش ميدانی و همچنين اين 
اين  در  است،  حال نگر  موردبررسی  زمان  بر اساس  پژوهش 
استفاده  پرسش نامه  از  اطالعات  جمع آوری  جهت  پژوهش 
اهداف  منتخب  برنامه های  انتخاب  همچنين  است.   شده 
کيفی با استفاده از نظر خبرگان مديريت ورزشی و بر اساس 
اساسنامه  و وظايف کميته ی ملی المپيك صورت گرفته است 
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جمع آوری نظرات خبرگان مديريت ورزشی به  روش کيفی 
آماری  انتخاب شد، جامعه ی  پنج هدف  و  انجام  )مصاحبه( 
اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  کارکنان  تمامی 
المپيك 84  ايران هست، تعداد کل کارکنان کميته ی ملی 
المپيك  ملی  کميته ی  در   1397 ارديبهشت  که  است  نفر 
شاغل بودند اين آمار از طريق اداره ی آمار و بودجه کميته ی 
است.  شده  احصا  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی 
ملی  کميته ی  کارکنان  تمامی  پژوهش  اين  آماری  نمونه ی 
المپيك جمهوری اسالمی ايران به صورت تمام شمار انتخاب 
توزيع  آماری  نمونه  بين  پرسش نامه  فقره   84 تعداد  شدند، 
شد. تعداد 82 پرسش نامه عودت داده شد و تعداد نُه فقره از 
تجزيه وتحليل  مرحله ی  از  ناقص بودن  به دليل  پرسش نامه ها 
کنار گذاشته شدند، درنهايت نتايج 73 فقره از پرسش نامه ها 
به منظور  پژوهش  اين  در  گرفت.  قرار  تجزيه وتحليل  مورد 
دستيابی به اهداف پژوهش از چهار پرسش نامه استفاده شده 

کـه به  قرار زير است.
8-1 پرسش نامه محقق ساخته ی اطالعات فردی، شامل سن، 

جنس، تحصيالت، سابقه، وضعيت استخدام، سمت.
پرسش نامه  اين   :9000 ايزو  اصول  پرسش نامه ی   2-8
لی1  پيتر کی سی  توسط  و در سال 2009  بوده  استاندارد 
اين  و همکاران، 1393(. هدف  )فراهانی  است  منتشر شده 
پرسش نامه ارزيابی اصول ايزو 9000 در سازمان است، روايی 
مديريت  اساتيد  از  نفر   10 توسط  پرسش نامه  اين  صوری 
اين  درونی  پايايی  گرفت،  مورد تأييد  قرار  کشور  ورزشی 
برابر   9000 کرونباخ  آلفا  ضريب  از  استفاده  با  پرسش نامه 
 2)AVE( استخراجی  واريانس  مقادير  است؛  صدم   0/96 با 
برای تعيين روايی پرسش نامه نشان داد که مقادير واريانس 
استخراجی برای پرسش نامه ايزو 9000 برابر با 0/56 است 
از مقدار قابل قبول 0/5 هستند؛ همچنين، مقادير  باالتر  که 
معيار فورنل-الرکر3 برای سنجش روايی سازه نشان داد که 
مقادير قطر اصلی )جذر AVE( برای پرسش نامه ايزو 9000 
انعکاسی  پنهان  متغيرهای  ساير  با  متغير  آن  همبستگی  از 

موجود در مدل بيشتر است.

فراگير،  کيفيت  مديريت  استاندارد  پرسش نامه ی   3-8
مؤسسات  توسط  فراگير  کيفيت  مديريت  پرسش نامه ی 
1 Peter K. C. Lee, W. M. To, Billy T. W. Yu, “The implementation 
and performance outcomes of ISO 9000 in service organizations”, 
International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 
26, No. 7, 2009

2 ميانگين واريانس استخراجی
3 For nell- Larcker

کيفيت فدرال در آمريکا4 ابداع شد )مقيمی، 1388(. روايی 
مديريت  خبرگان  از  نفر   10 توسط  پرسش نامه  اين  صوری 
پايايی  تعيين  جهت  گرفت،  قرار  مورد تأييد  کشور  ورزشی 
استفاده  تأييدی  عاملی  تحليل  از  پرسش نامه  اين  درونی 
آلفا  نشان می دهد که ضريب  آلفا کرونباخ  شد. ضريب های 
صدم   0/73 کيفيت  جامع  مديريت  پرسش نامه ی  کرونباخ 
آماری  روش  توسط  پرسش نامه  اين  همگرا  روايی  است. 
سنجش  برای  و  شد  تأييد   )AVE( استخراجی  واريانس 
روايی سازه از معيار فورنل الر کر  استفاده شد. پرسش نامه 
تدوين شده  بخش  هشت  در  جامع  مديريت  اصول  بر اساس 
اين پرسش نامه  و هر بخش دارای شش سؤال است، هدف 

ارزيابی مديريت جامع کيفيت در سازمان است.
المپيك  ملی  کميته ی  کيفی:  اهداف  پرسش نامه ی   4-8
جمهوری اسالمی ايران: اين پرسش نامه در پنج هدف شامل 
1(  اهداف آموزشی، 2( اهداف مهارتی، 3( اهداف فناوری، 
4( اهداف فرهنگی، 5( اهداف پژوهشی، تنظيم شده است، 
اين پرسش نامه در پژوهشی با عنوان تحليل وضعيت سيستم 
مديريت ايزو 9000 و مديريت کيفيت جامع در دانشگاه آزاد 
مورد  آن  پايايی  و  روايی  و  قرارگرفته  مورداستفاده  رودهن 
استفاده  پژوهش  اين  در  آن  ساختار  از  و  است  بوده  تأييد 
اين  پرسش های   .)1395 قديری،  و  )آموزگار  است   شده 
بومی سازی  حاضر  پژوهش  در  استفاده  جهت  پرسش نامه 
از  نفر  اين پرسش نامه توسط 10  روايی صوری  شده است، 
خبرگان مديريت ورزشی کشور تأييد شد و روايی همگرا آن 
توسط روش آماری واريانس استخراجی )AVE( تأييد شد و 
برای سنجش روايی سازه از معيار فورنل الر کر استفاده شد، 
پايايی اين پرسش نامه با استفاده از تحليل عاملی تأييدی و 
آلفای  ضريب  شد.  تأييد  کرونباخ  آلفای  ضريب  محاسبه ی 
برنامه های  درصد،   88 پژوهشی  اهداف  برنامه های  کرونباخ 
فناوری  اهداف  برنامه های  درصد،   95 مهارتی  اهداف 
برای  و  درصد   84 آموزشی  اهداف  برنامه های  درصد،   78

برنامه های اهداف فرهنگی 73 درصد است.
انجام  بخش  سه  در  حاضر  پژوهش  آماری  تجزيه وتحليل 
از  استفاده  با  تحقيق  متغيرهای  اول  بخش  در  گرفت، 
شاخص های آمار توصيفی؛ نظير، ميانگين، انحراف استاندارد 
توصيف شد. در بخش دوم، مفروضه ی توزيع طبيعی داده ها 

4 Federal Total Quality Management Handbook 2:Criteria and 
Scoring Guidines for the presidents Award for Quality and produ-
tiviy Improvement Washington Dc: office of personnel Manage-
ment 1990
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با  تحقيق  فرضيه های  درنهايت،  و  گرفت  قرار  موردبررسی 
تحليل  و  فريدمن  آماری  آزمون  استنباطی  آمار  از  استفاده 
در  گرفت،  قرار  تجزيه وتحليل  مورد  يك طرفه  واريانس 
 PLS پژوهش حاضر جهت تجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار

استفاده شد.
9( الگوی مفهومی پژوهش و گام های رسيدن به آن: الگوی 
مفهومی پژوهش حاضر عوامل تأثيرگذار بر استقرار سيستم 
مديريت کيفيت فراگير در کميته ی ملی المپيك جمهوری 

اسالمی ايران را بررسی می کند.
توصيفی–  نوع  از  حاضر  پژوهش  روش  اينکه  به  توجه  با 
همبستگی است و بر اساس پرسش اصلی تحقيق متغيرهای 
اصلی و متغيرهای نقش ميانجی مورد آزمون قرار می گيرد، 
پرسش اصلی پژوهش حاضر اين است که آيا بين اصول ايزو 
9000 و مديريت کيفيت جامع و اهداف کيفی شامل اهداف 
ارتباط  فناوری  و  فرهنگی  مهارتی،  پژوهشی،  آموزشی، 
ايزو  اصول  حاضر  پژوهش  الگوی  در  دارد؟  وجود  معنی دار 
پژوهشی،  آموزشی،  اهداف  و  اصلی  متغير  به عنوان   9000

10 یافته های تحقیق
10-1 جدول )1 ( فراوانی و فراوانی نسبی شرکت کنندگان را 
نشان می دهد همان گونه که مشاهده می کنيد، 27/4 درصد 

مهارتی، فرهنگی و فناوری که می تواند در استقرار مديريت 
المپيك جمهوری اسالمی  فراگير در کميته ی ملی  کيفيت 
گام های رسيدن  است،  در نظر گرفته  شده  باشد  مؤثر  ايران 
المپيك  ملی  کميته ی  در  کيفيت جامع  مديريت  الگوی  به 

به شرح زير است:
کميته ی  در  جامع  کيفيت  مديريت  استقرار  وضعيت  الف: 

ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران تعيين شد.
المپيك  ملی  کميته ی  در   9000 ايزو  اصول  وضعيت  ب: 

جمهوری اسالمی ايران تعيين شد.
پ: وضعيت اهداف کيفی منتخب در کميته ی ملی المپيك 

جمهوری اسالمی ايران تعيين شد.
تحليل  و  اس  ال  پی  اسمارت  نرم افزار  از  استفاده  با  ت: 
مسير مستقيم و تحليل مسير غيرمستقيم رابطه ی متغيرها 
عوامل  و  مفهومی  الگوی  درنهايت  و  شد  تعيين  يکديگر  با 
تأثير آن به طور جداگانه مورد آزمون قرار گرفت و نتايج آن 
الگوی   )1 ( در شکل  است  ارائه  شده  پژوهش  يافته های  در 

مفهومی پژوهش حاضر ارائه  شده است )شکل 1(.
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جدول 1: فراوانی و فراوانی نسبی سمت شرکت کنندگان

شرکت کنندگان مدير، 28/8 درصد کارشناس و 43/8 درصد 
کارمند بودند. )جدول  1( 

 فراوانی نسبی فراوانی سمت
 4/02 02 مدیر

 8/08 02 کارشناس
 8/42 20 کارمند
 222 22 جمع
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جدول 4: فراوانی و فراوانی نسبی مدرک تحصيلی شرکت کنندگان

جدول 2: فراوانی نسبی شرکت کنندگان به تفکيك جنسيت

جدول 3: فراوانی نسبی شرکت کنندگان به تفکيك وضعيت رشته

نتايج پژوهش نشان داد 5/5 درصد شرکت کنندگان   4-10
 46/6 ليسانس،   31/5 فوق ديپلم،  درصد   6/8 ديپلم،  مدرک 

به  را  شرکت کنندگان  نسبی  فراوانی   )2 ( جدول   2-10
مشاهده  که  همان گونه  می دهد،  نشان  جنسيت  تفکيك 

10-3  نتايج پژوهش نشان داد رشته ی تحصيلی 36/1 درصد 
تربيت بدنی  غير  63/9 درصد  و  تربيت بدنی  شرکت کنندگان 

درصد   42/5 و  مرد  شرکت کنندگان  درصد   57/5 می کنيد، 
زن بودند )جدول 2(.

 فراوانی نسبی فراوانی جنسیت
 35/35 24 مرد
 25/24 53 زن

 311 55 جمع
 

بودند که در کميته ی ملی المپيك اشتغال دارند )جدول 3(.

 

 فراوانی نسبی فراوانی مدرک تحصیلی
 11/63 72 بدنیتربیت

 98/36 63 بدنیتربیتغیر 
 011 37 جمع

 
درصد فوق ليسانس و 9/6 درصد دکتری داشتند )جدول 4(.

 فراوانی نسبی فراوانی مدرک
 5/5 4 دیپلم

 8/6 5 پلمیدفوق
 5/23 32 لیسانس

 6/46 24 سانسیلفوق
 6/9 7 دکتری
 311 72 جمع

 
5-10 نتایج پژوهش در خصوص پاسخ به سؤال اول 

تحقیق:
اهداف  و   9000 ايزو  مديريت  اصول  بين  آيا  اول  سؤال 
کيفی کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران ارتباط 

معنی داری وجود دارد؟
نشان داد بين اصول استاندارد ايزو 9000 و اهداف کيفی در 
کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران رابطه ی مثبت 
و معنی داری وجود دارد. نتايج تحليل مسير با اسمارت پی 

ال اس1 در جدول )5( است:
در  آموزشی  برنامه های  و   9000 ايزو  اصول  بين   1-5-10
کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران رابطه ی مثبت 
 .)B=0/65  ،P=8/31 ،T=0/000( دارد  وجود  معنی داری  و 
افزايش  به  منجر   9000 ايزو  امتياز  بهبود  به عبارت ديگر، 
المپيك  ملی  کميته ی  در  آموزشی  برنامه های  معنی دار 

جمهوری اسالمی ايران شد )جدول 5(.
فرهنگی  برنامه های  و   9000 ايزو  اصول  بين   2-5-10

1 smar t - PLS



مع
جا

ت 
یفی

ت ک
یری

مد
 و 

90
00

زو 
ت ای

یری
مد

ل 
صو

ط ا
تبا

 ار
ت و

ضعی
ل و

حلی
ت

37

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

علم
مه 

ل نا
فص

13
98

ار 
 به

- 3
1 

پی
پیا

 - 
1 

اره
شم

م- 
 نه

ال
س

کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران رابطه ی مثبت 
 )B=0/72  ،T=11/8 ،P=0/000( دارد  وجود  معنی داری  و 
افزايش  به  منجر   9000 ايزو  امتياز  بهبود  به عبارت ديگر 
المپيك  ملی  کميته ی  در  فرهنگی  برنامه های  معنی دار 

جمهوری اسالمی ايران شد )جدول 5(.

پژوهشی  برنامه های  و   9000 ايزو  اصول  بين   3-5-10
کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران رابطه ی مثبت 
.)B=0/70 ،T=10/85 ،P=0/000( دارد و معنی داری وجود 

افزايش  به  منجر   9000 ايزو  امتياز  بهبود  به عبارت ديگر 
المپيك  ملی  کميته ی  در  پژوهشی  برنامه های  معنی دار 

جمهوری اسالمی ايران شد )جدول 5(.
مهارتی  برنامه های  و   9000 ايزو  اصول  بين   4-5-10

ايران رابطه ی مثبت  المپيك جمهوری اسالمی  کميته ملی 
 )B=0/64  ،T=7/70 ،P=0/000( دارد  وجود  معنی داری  و 
افزايش  به  منجر   9000 ايزو  امتياز  بهبود  به عبارت ديگر   .
المپيك  ملی  کميته ی  در  مهارتی  برنامه های  معنی دار 

جمهوری اسالمی ايران شد )جدول 5(.
فناوری  برنامه های  و   9000 ايزو  اصول  بين   5-5-10
کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران رابطه ی مثبت 
 .  )B=0/64  ،T=9/39 ،P=0/000( دارد  وجود  معنی داری  و 
افزايش  به  منجر   9000 ايزو  امتياز  بهبود  به عبارت ديگر، 
المپيك  ملی  کميته ی  در  فناوری  برنامه های  معنی دار 

جمهوری اسالمی ايران شد )جدول 5(.

سؤال  به  پاسخ  در خصوص  پژوهش  نتایج   6-10
دوم تحقیق

ملی  کميته ی  در   9000 ايزو  اصول  وضعيت  دوم:  سؤال 
المپيك جمهوری اسالمی ايران چگونه است؟

ايزو  اصول  امتياز  استاندارد  انحراف  و  ميانگين   )6 ( جدول 
ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  در   9000
بيشينه  می کنيد،  مشاهده  که  همان گونه  می دهد،  نشان  را 
نمره ی اصول ايزو 9000 برابر با 130 است ميانگين امتيازات 
اصول ايزو 9000 در کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی 
 9000 ايزو  اصول  نمره گذاری  جدول  )ب(  سطح  در  ايران 

قرار داشته و برابر با 82/4 است،
جدول نمره گذاری پرسش نامه ی اصول ايزو 9000:

الف( امتياز 90-130: نشان دهنده ی توجه سازمان به اصول 
ايزو 9000 و پياده سازی صحيح آن است.؟؟؟

ب( امتياز 50-90 : نشان می دهد که سازمان تا حدودی به 

 جدول  5: نتايج تحليل مسير مستقيم. ارتباط اصول ايزو 9000، مديريت کيفيت جامع،
 اهداف کيفی در کميته ی ملی المپيك

 .B T Sig مسیر
 999/9 13/8 56/9 اهداف آموزشی -0999اصول ایزو 
 999/9 8/33 27/9 گیاهداف فرهن -0999اصول ایزو 
 999/9 8/33 29/9 اهداف پژوهشی -0999اصول ایزو 
 999/9 29/2 56/9 اهداف مهارتی -0999اصول ایزو 
 999/9 10/0 56/9 اهداف فناوری -0999اصول ایزو 

 126/9 888/9 30/9 مدیریت کیفیت جامع -0999اصول ایزو 
 

پياده سازی صحيح آن توجه  ايزو 9000 و  استاندارد  اصول 
می کند.

ج- امتياز زير 50: نشان دهنده ی توجه بسيار کم سازمان به 
اصول استاندارد ايزو 9000 و پياده سازی صحيح آن است.

المپيك  ملی  کميته ی  حاضر  پژوهش  نتايج  بر اساس 
ايزو  استاندارد  به اصول  تا حدودی  ايران  جمهوری اسالمی 

9000 و پياده سازی صحيح آن توجه می کند )جدول 6(.
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ايزو  اصول  هشتگانه ی  ابعاد  رتبه بندی  نتايج   7-10
برای  را  فريدمن  آزمون  نتايج   )5 ( جدول     :9000
آزمون  نتايج  می دهد،  نشان   9000 ايزو  ابعاد  رتبه بندی 
ابعاد  رتبه های  ميانگين  بين  که  داد  نشان  فريدمن 
دارد وجود  معنی داری  تفاوت   9000 ايزو   استاندارد 

سؤال  به  پاسخ  در خصوص  پژوهش  نتایج   8-10
سوم تحقیق

 ،9000 ايزو  مديريت  اصول  بين  آيا  تحقيق:  سوم  سؤال 
کيفی  اهداف  ميانجی  نقش  با  جامع  کيفيت  مديريت 
ارتباط  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی 

معنی داری وجود دارد؟
نتايج تحليل مسير غيرمستقيم با smart-PLS در جدول )8(  

جدول 6: ميانگين و انحراف استاندارد امتياز اصول ايزو 9000 و ابعاد ايزو 9000 در کميته ی ملی 
المپيك جمهوری اسالمی ايران

جدول 7: آزمون فريدمن رتبه بندی ابعاد هشتگانه ی اصول ايزو 9000 در کميته ی ملی المپيك

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین متغیر
 3/01 3/28 049 43 0999اصول ایزو 

 3/8 20/0 05 5 رهبری -0
 4/8 58/0 05 4 مشارکت کارکنان -8
 5/8 54/0 05 4 تمرکز بر مشتری -4
 5/8 4/0 05 4 رویکرد دستگاهی به مدیریت-3
 6/0 0/5 09 8 بهبود مستمر -5
 8/8 5/0 05 4 گیریبه تصمیم رویکرد واقعی -6
 4/8 4/0 05 4 شراکت متقابل سودمند باعرضه کننده -1
 2/8 2/04 89 2 0999از اجرای ایزو  عملکرد کلی بعد –پیامدهای عملکرد  2-0
 2/0 4/5 09 8 های رفتاریپاسخ -عملکرد پیامدهای 2-8

 
برترين  پيامدهای عملکرد  بنابراين،  )X2=9/39 ،P=0/001(؛ 
در   9000 ايزو  ابعاد  ضعيف ترين  رفتاری  پاسخ های  و  ابعاد 
کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران است )جدول 

.)7

 رتبه هامیانگین رتبه ابعاد
 2 6/5 رهبری -1
 4 12/5 مشارکت کارکنان -2
 3 23/5 تمرکز بر مشتری -3
 5 11/5 رویکرد دستگاهی به مدیریت -4
 8 14/4 بهبود مستمر -5
 6 11/5 گیریرویکرد واقعی به تصمیم -6
 7 88/4 شراکت متقابل سودمند باعرضه کننده-7
 1 53/6 8111 عملکرد کلی بعد از اجرای ایزو - پیامدهای عملکرد 8-1
 8 47/3 های رفتاریپاسخ -پیامدهای عملکرد 8-2

نشان داده شد: 
 10-8-1 اهداف کيفی آموزشی نقش ميانجی معنی داری در 
رابطه بين ايزو 9000 و مديريت کيفيت جامع در کميته ی 
 T=2/48=0/001( ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران دارد
به  منجر  آموزشی  برنامه های  به عبارت ديگر،  B=0/36(؛   ،P
کيفيت  مديريت  و   9000 ايزو  بين  مثبت  رابطه ی  بهبود 
جامع در کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران شد 
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)جدول 8(.
10-8-2 اهداف فناوری نقش ميانجی معنی داری در رابطه 
ملی  کميته ی  جامع  کيفيت  مديريت  و   9000 ايزو  بين 
 T=0/274=0/783( ندارند  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك 

B=0/03 ،،P( )جدول 8(.
معنی داری  ميانجی  نقش  فرهنگی  کيفی  اهداف   3-8-10
جامع  کيفيت  مديريت  و   9000 ايزو  بين  رابطه  در 
ندارند ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی   کميته ی 

)B=-0/10 ،T=0/770 ،P=0/442( )جدول 8(.

معنی داری  ميانجی  نقش  مهارتی  کيفی  اهداف   4-8-10
در  جامع  کيفيت  مديريت  و   9000 ايزو  بين  رابطه  در 
ندارند ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی   کميته ی 

)B=0/03 ،T=0/307 ،P=0/759( )جدول 8(.

معنی داری  ميانجی  نقش  پژوهشی  کيفی  اهداف   5-8-10
در  جامع  کيفيت  مديريت  و   9000 ايزو  بين  رابطه  در 
ندارند ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی   کميته ی 

)B=-0/07 ،T=0/627 ،P=0/531( )جدول 8(.

انحراف  و  ميانگين   )9( جدول  در  پژوهش  نتايج   9-10
معيارهای  و  جامع  کيفيت  مديريت  امتياز  استاندارد 
هشتگانه ی آن را در کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی 

10-10 جدول )10( نتايج آزمون فريدمن را برای رتبه بندی 
معيارهای مديريت کيفيت فراگير بر مبنای )1 تا 8 ( نشان 
ميانگين  بين  که  داد  نشان  فريدمن  آزمون  نتايج  می دهد، 
دارد  وجود  معنی داری  تفاوت  معيار  هشت  اين  رتبه های 

 جدول 8: نتايج تحليل مسير )غيرمستقيم( نقش ميانجی اهداف کيفی با 
مديريت کيفت جامع و اصول ايزو 9000

جدول 9: ميانگين و انحراف استاندارد امتياز مديريت کيفيت جامع و معيارهای هشتگانه ی مديريت 
کيفيت جامع در کميته ی ملی المپيك

 .B T Sig مسیر
 990/9 84/2 36/9 مدیریت کیفیت جامع -اهداف آموزشی -0999اصول ایزو 
 882/9 779/9 -09/9 کیفیت جامع تیریمد -اهداف فرهنگی -0999اصول ایزو 
 750/9 697/9 /.964 مدیریت کیفیت جامع –اهداف مهارتی  -0999اصول ایزو 
 560/9 327/9 -973/9 کیفیت جامع -اهداف پژوهشی -0999اصول ایزو 
 748/9 278/9 969/9 مدیریت کیفیت جامع -اهداف فناوری -0999اصول ایزو 

 
می کنيد،  مشاهده  که  همان گونه  می دهد،  نشان  ايران 
المپيك  ملی  کميته ی  در  جامع  کيفيت  مديريت  ميانگين 

برابر با 84/2 است )جدول 9(.

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین متغیر
 0/48 0/48 000 0 مدیریت کیفیت فراگیر

 8/8 04/9 00 0 حمایت و رهبری مدیریت عالی
 7/4 1/7 51 0 استراتژیکهای برنامه

 1/50 0/51 80 0 مشتری مداری
 00/1 1/1 51 0 شناسایی و آموزش کارکنان

 04/8 8/1 51 0 کارکنان و کار تیمی توانمندسازی
 1/8 5/1 51 0 وتحلیل کیفیتگیری و تجزیهاندازه

 04/4 0/58 40 0 بیمه کیفیت
 09/58 9/54 10 0 وری و کیفیتبهره بهبودپیامدهای 

 
)X2=37/4 ،P=0/001(؛ بنابراين، حمايت و رهبری مديريت 
کيفيت  و  بهره وری  بهبود  پيامدهای  و  معيار  باالترين  عالی 
پايين ترين معيار در کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی 

.)P:%5( ايران است
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10-11 جدول ) 11( نتايج آزمون فريدمن را برای رتبه بندی 
برنامه های کيفی نشان می دهد، نتايج آزمون فريدمن نشان 
داد که بين ميانگين اهداف کيفی تفاوت معنی داری وجود 

مديريت  سيستم  الگوی  داد  نشان  پژوهش  نتايج   12-10
اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  در  جامع  کيفيت 
 PLS نرم افزار  در  است.  برخوردار  مناسب  برازش  از  ايران 
محاسبه  افزونگی  شاخص  توسط  ساختاری  مدل  کيفيت 
اندازه گيری  می شود، معروف ترين و شناخته شده ترين معيار 
اين توانايی، شاخص Q2 استون- گير )1975( است؛ مقادير 
Q2 باالی صفر نشان می دهد که مقادير مشاهده شده خوب 

دارد؛  را  مناسب  پيش بينی  توانايی  الگو   و  بازسازی  شده اند 
مناسبی  کيفيت  از  حاضر  پژوهش  مفهومی  الگو ی  يعنی، 
را  استون- گيسر   Q2 شاخص   )12 ( جدول  است.  برخوردار 
شاخص  درنهايت،  هستند.  مثبت  همگی  که  می دهد  نشان 
نيکويی برازش )GOF(1 برای سنجش عملکرد مدل برابر با 
0/52 است که نشانه ی مطلوبيت قوی الگو ی مفهومی است 

1 معيار يا شاخص gof که به معنی doogness of fit است برای برازش کلی 
 gof از معيار يا شاخص مدل در تحليل pls استفاده می شود. به عبارت ديگر ما 
برای بررسی اعتبار يا کيفيت مدل در تحليل pls استفاده می کنيم. اين شاخص 
gof عددی بين صفرتا يك است که هر چه مقدار آن به يك نزديك تر باشد نشان 

از اعتبار و کيفيت باالتر مدل است.

جدول10: نتايج آزمون فريدمن را برای رتبه بندی معيارهای مديريت کيفيت فراگير کميته ی ملی المپيك

جدول 11: نتايج آزمون فريدمن برای رتبه بندی برنامه های کيفی

 رتبه هارتبهمیانگین  متغیر
 1 55/5 حمایت و رهبری مدیریت عالی

 2 98/4 راهبردیی هابرنامه
 6 15/4 مشتری مداری

 7 4 شناسایی و آموزش کارکنان
 4 ۵5/4 ی کارکنان و کار تیمیتوانمندساز

 5 21/4 کیفیت لیوتحلهیتجزی و ریگاندازه
 ۵ 86/4 کیفیت یبیمه

 8 91/۵ ی و کیفیتوربهرهپیامدهای بهبود 
 

کميته ی  برنامه ی  مهم ترين  )X2=41/8 ،P=0/001(؛.  دارد 
برنامه،  بی اهميت ترين  و  فناوری  برنامه ی  المپيك،  ملی 

برنامه های مهارتی است. )P:%5( )جدول 11(.

 رتبه هارتبهمیانگین  برنامه
 4 87/2 آموزشی
 5 44/2 مهارتی
 1 06/4 فناوری
 4 87/2 فرهنگی
 2 56/4 پژوهشی

 
)جدول 12(. شکل )2( ضرايب معادالت ساختاری و شکل 

) 3( مقادير T مدل معادالت ساختاری را نشان می دهند. 
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جدول 12: الگوی مديريت کيفيت جامع در کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران

شکل 2: ضرايب معادالت ساختاری

 SSO SSE 2Q GOF متغیر پنهان

 050/2 5/082 563 مدیریت کیفیت جامع

 
 
30/2 

 444/2 3/161 090 آموزشیاهداف های برنامه
 483/2 0/920 1430 9222ایزو 

 065/2 5/013 090 فرهنگی اهداف هایبرنامه
 305/2 5/159 090 پژوهشی اهداف هایبرنامه
 649/2 3/120 090 مهارتی اهداف هایبرنامه
 532/2 9/189 090 فناوری اهداف هایبرنامه

 

 

 

[+] 
0,428 
 آموزشی

[+] 
0,410 
 مهارتی

[+] 
0,419 
 فناوري

[+] 
0,530 
 فرهنگی

[+] 
0,500 
 پژوهشی

[+] 
0,375 

 مدیریت کیفیت فراگیر
TQM

[+] 
 9000اصول ایزو 

ISO 9000

0,556 
 

0,059 

0,655 
 

0,641 
 

0,647 
 

0,047 

0,197 

0,142 0,727 

0,107 0,707 
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شکل  3: مقادير T معادالت ساختاری 

 

 

[+] 
 آموزشی

[+] 
 مهارتی

[+] 
 فناوری

[+] 
 فرهنگی

[+] 
 پژوهشی

[+] 
 مدیریت کیفیت فراگیر

TQM 

[+] 
 9000اصول ایزو 

ISO 9000 

2.538 
 

0.305 

8.076 
 

8.315 
 

9.604 
 

0.285 

2.856 

0.806 12.025 

0.577 10.98 

11 بحث و نتیجه گیری
تحليل  گرفت،  قرار  ارزيابی  مورد  پژوهش  اين  در  آنچه 
و   9000 ايزو  مديريت  سيستم  اصول  ارتباط  و  وضعيت 
ملی  کميته ی  در  کيفی  اهداف  با  جامع  کيفيت  مديريت 
جمهوری اسالمی ايران بود، روش انجام اين پژوهش از نوع 
توصيفی – همبستگی بود که با استفاده از پرسش نامه انجام 
گرفت، برای اجرای اين تحقيق از چهار پرسش نامه استفاده 
شد، 1( پرسش نامه ی استاندارد مديريت کيفيت جامع، 2( 
پرسش نامه ی استاندارد اصول ايزو 9000، 3( پرسش نامه ی 
اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  در  کيفی  اهداف 

ايران، 4( پرسشنامه ی اطالعات فردی.
ايزو  اصول  امتيازات  ميانگين  به دست آمده  نتايج  بر اساس   
ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  در   9000
ايزو  پاسخ نامه ی پرسش نامه ی  بر اساس  با 82/4 است.  برابر 
کميته ی  که  است  اين  از  حاکی  نمره  ميانگين  اين   9000
اصول  به  حدودی  تا  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی 
توجه  آن  صحيح  پياده سازی  به  و  بوده  پايبند   9000 ايزو 

داد  نشان  فريدمن  آزمون  از  به دست آمده  نتايج  می کند. 
ايزو  اصول  هشتگانه ی  ابعاد  رتبه بندی  فريدمن  )آزمون 
ايزو  ابعاد  رتبه های  بين  المپيك(  ملی  کميته ی  در   9000
پيامدهای  بنابراين،  دارد.  وجود  معنی داری  تفاوت   9000
و  بااهميت ترين  و  اولين   9000 ايزو  اجرای  از  بعد  عملکرد 
هشتگانه ی  ابعاد  از   9000 ايزو  معيار  دومين  عالی  رهبری 
اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  در   9000 ايزو 
رفتاری  پاسخ های  به دست آمده  نتايج  بر اساس  است،  ايران 
ايزو 9000 در کميته ی  بهبود مستمر ضعيف ترين معيار  و 
المپيك جمهوری اسالمی ايران شناخته شد. معيار رهبری 
ايزو 9000  اصول  معيارهای  بااهميت ترين  از  يکی  به عنوان 
در کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران است و در 
رتبه ی دوم ابعاد اصول ايزو 9000 در کميته ی ملی المپيك 
توجه  نشان دهنده ی  که  است  ايران  اسالمی  جمهوری 
مديريت عالی کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران 
مديريت  پياده سازی  آن  متعاقب  و   9000 ايزو  اهميت  به 
اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  در  جامع  کيفيت 
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در  مشتری  تمرکز  فريدمن  آزمون  بر اساس  است.  ايران 
رتبه ی سوم معيارهای ايزو 9000 در کميته ی ملی المپيك 
شناخته شد و نشان دهنده ی اين است کميته ی ملی المپيك 
کارکنان  مشارکت  دارد؛   9000 ايزو  ابعاد  به  ويژه ای  توجه 
در رتبه ی چهارم ابعاد ايزو 9000 در کميته ی ملی المپيك 
پنجم  رتبه ی  در  مديريت  به  سيستمی  رويکرد  گرفت  قرار 
شد.  شناخته  المپيك  ملی  کميته ی  در   9000 ايزو  ابعاد 
رويکرد واقعی به تصميم گيری در رتبه ی ششم قرار گرفت 
به  المپيك  ملی  کميته ی  مديران  ويژه ی  توجه  نيازمند  که 
اين معيار است جهت اجرای موفقيت آميز ايزو 9000 توجه 
به اين امر ضروری است بهبود مستمر و پاسخ های رفتاری 
به عنوان بی اهميت ترين معيار از ابعاد هشتگانه ی ايزو 9000 
ملی  قرار گرفت. کميته ی  رتبه ی هشتم  در  و  شناخته شد 
موفقيت آميز  اجرای  ايران جهت  اسالمی  المپيك جمهوری 
ايزو 9000 الزم است، ابعادی که نمره ی ضعيف تری کسب 
کردند، توجه ويژه ای کند. نتايج به دست آمده در اين بخش 
پژوهش  نتايج  با  حاضر  پژوهش  نتايج  با  حاضر  پژوهش  از 
در   9000 ايزو  استاندارد  وضعيت  که   )1395( عبدلی، 
کتابخانه ی دانشگاه عالمه طباطبايی را مناسب ارزيابی کرده 
بود، همسو است. نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيق آموزگار 
و قديری، )1395( که وضعيت استاندارد ايزو 9000 را در 
دانشگاه آزاد رودهن مناسب ارزيابی کرده بود، همسو است. 
نتايج  با  از پژوهش حاضر  اين بخش  به دست آمده در  نتايج 
پژوهش  نتايج  نيست،  همسو   )2013( ايکاسارتيکا  پژوهش 
وی نشان داده است استقرار استاندارد ايزو 9000 در آموزش 

عالی اندونزی بسيار پايين ارزيابی  شده است.
بين  داد،  نشان  ال  پی  اسمارت  با  مسير  تحليل  نتايج 
آموزشی  اهداف  برنامه های  و   9000 ايزو  مديريت  سيستم 
ارتباط  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  در 
مثبت و معنی داری وجود دارد، به طوری که افزايش ميانگين 
اهداف  نمرات  افزايش  سبب   9000 ايزو  مديريت  نمرات 
اين  می شود  حاصل  که  نتيجه ای  بنابراين،  شد؛  آموزشی 
در  می توان  آموزشی  اهداف  برنامه های  تقويت  با  که  است 
استقرار استاندارد ايزو 9000 در کميته ی ملی المپيك بهره 
سيستم  استاندارد  ايزو  سيستم  استقرار  با  همچنين  برد، 
ايزو 9000 می توان اهداف آموزشی کميته ی ملی را تحقق 
بين  که  است  اين   از  حاکی   حاضر  پژوهش  نتايج  بخشيد. 

المپيك  ملی  کميته ی  فرهنگی  برنامه های  و   9000 ايزو 
وجود  معنی داری  و  مثبت  رابطه ی  ايران  اسالمی  جمهوری 
دارد؛ به عبارت ديگر،  بهبود امتياز استاندارد ايزو 9000 منجر 
به افزايش معنی دار نمرات برنامه های اهداف کيفی فرهنگی 
کميته ی  ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران شد. بنابراين، 
ملی  کميته ی  در   9000 ايزو  مديريت  سيستم  استقرار  با 
کيفی  اهداف  به  می توان  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك 
فرهنگی کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران دست 
استقرار  در  می تواند  فرهنگی  اهداف  تحقق  طرفی  از   يافت 
سيستم مديريت ايزو 9000 مؤثر باشد؛ نتايج پژوهش نشان 
در  پژوهشی  برنامه های  و   9000 ايزو  استاندارد  بين  داد، 
کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران رابطه ی مثبت 
و معنی داری وجود دارد به عبارت ديگر،  بهبود امتياز اصول 
اهداف  برنامه های  معنی دار  افزايش  به  منجر   9000 ايزو 
کيفی پژوهشی در کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی 
ايزو 9000  با استقرار سيستم مديريت  بنابراين،  ايران شد. 
در کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران می توان به 
اهداف پژوهشی دست  يافت از طرفی تحقق اهداف پژوهشی 
می تواند در استقرار سيستم مديريت ايزو 9000 مؤثر باشد، 
بين ايزو 9000 و برنامه های مهارتی کميته ی ملی المپيك 
وجود  معنی داری  و  مثبت  رابطه ی  ايران  اسالمی  جمهوری 
 9000 ايزو  استاندارد  امتياز  بهبود  به عبارت ديگر،  دارد 
مهارتی  کيفی  اهداف  برنامه های  معنی دار  افزايش  به  منجر 
کميته ی ملی المپيك جمهوری اسالمی ايران شد. بنابراين، 
ملی  کميته ی  در   9000 ايزو  مديريت  سيستم  استقرار  با 
مهارتی  اهداف  به  ايران می توان  اسالمی  المپيك جمهوری 
می تواند  مهارتی  کيفی  اهداف  تحقق  از طرفی  دست  يافت 
در استقرار سيستم مديريت ايزو 9000 مؤثر باشد. همچنين 
ملی  فناوری کميته ی  اهداف  برنامه های  و  ايزو 9000  بين 
المپيك جمهوری اسالمی ايران رابطه ی مثبت و معنی داری 
وجود دارد به عبارت ديگر، بهبود امتياز ايزو 9000 منجر به 
ملی  کميته ی  فناوری  کيفی  برنامه های  معنی دار  افزايش 
از  بخش  اين  نتايج  شد.  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك 
پژوهش حاضر با نتايج فريد فتحی و همکاران، )2012( که 
عنوان کرده است مديريت کيفيت جامع در فدراسيون های 
نوين  فناوری های  و  اطالعات  فناوری  تحت تأثير  ورزشی 
و  بهارستان  نتايج  با  همچنين   .)18( است  همسو  است 
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و  اطالعات  فناوری  تأثير  تحليل  که   )1391( همکاران، 
مديريت کيفيت جامع بر عملکرد سازمان را در شرکت برق 
نشان  پژوهش  اين  نتيجه ی  و  بررسی کرده  کرمانشاه  استان 
کيفيت  مديريت  متغيرهای  با  اطالعات  فناوری  می دهد، 
جامع و عملکرد سازمانی و مديريت کيفيت جامع با عملکرد 
سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری دارند، همسو است )8(. 
سارتيکا،  ايکا  تحقيق  نتايج  با  به دست آمده  نتايج  همچنين 
در  اندونزی  عالی  آموزش  که  آموزشی  اهداف  در   )2013(
اهداف کيفی آموزشی مطابق اصول ايزو 9000 است، همسو 
است؛ نتيجه ی حاصل از بررسی ارتباط اصول ايزو 9000 با 
اهداف کيفی موردبررسی در پژوهش حاضر نشان می دهد؛ با 
استقرار اصول سيستم مديريت ايزو 9000 در کميته ی ملی 
اين  داشت  انتظار  می توان  ايران  اسالمی  المپيك جمهوری 
نهاد می تواند به اهداف آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی 
و مهارتی خود دست يابد و در جهت پيشرفت و تعالی ورزش 

به ويژه ورزش قهرمانی استفاده کند.
جهت  می دهد  نشان  پژوهش  اين  در  به دست آمده  نتايج   
المپيك  ملی  کميته ی  در  جامع  کيفيت  مديريت  استقرار 
جمهوری اسالمی ايران می توان از اصول ايزو 9000 به عنوان 
آموزشی  کيفی  اهداف  از  و  مستقيم  و  اصلی  متغير  يك 
به عنوان يك متغير نقش ميانجی که تأثير مثبتی بر استقرار 
مديريت کيفيت فراگير در کميته ی ملی المپيك دارد کمك 
گرفت و می تواند الگوی مناسبی بر استقرار مديريت کيفيت 
ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  ملی  کميته ی  در  فراگير 

باشد.

12 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
فناوری،  اهداف کيفی،  پژوهش حاضر  نتايج  به  توجه  با   )1
ايزو 9000  با اصول  آموزشی، پژوهشی، مهارتی و فرهنگی 
پژوهشی  می شود  پيشنهاد  دارند؛  معنی داری  ارتباط 
بهره وری  و  اثربخشی  بر  کيفی  اهداف  نقش  در خصوص 

سازمان های ورزشی صورت بگيرد.
نتايج پژوهش حاضر مهم ترين اهداف کيفی  با توجه به   )2
فناوری  اهداف  ايران  اسالمی  جمهوری  المپيك  کميته ی 
اهداف  نقش  می شود  پيشنهاد  است،  پژوهشی  اهداف  و 
ملی  تيم های  موفقيت های  در  را  فناوری  و  پژوهشی  کيفی 

شرکت کننده در بازی های المپيك بررسی شود.

با  آموزشی  اهداف  حاضر  پژوهش  نتايج  به  توجه  با   )3
پيشنهاد  دارد،  معنی داری  ارتباط  فراگير  کيفيت  مديريت 
می شود پژوهشی در خصوص راهکارهای اساسی برای ارتقای 
صورت  المپيك  ملی  کميته ی  کارکنان  آموزشی  نيازهای 

بگيرد.
و   9000 ايزو  اصول  حاضر  پژوهش  نتايج  به  توجه  با   )4
مديريت کيفيت جامع تا حدودی در کميته ی ملی المپيك 
در خصوص  تحقيقی  می شود  پيشنهاد  است،  شده  مستقر 
استقرار کامل ايزو 9000 و مديريت کيفيت جامع با توجه 

به نتايج پژوهش حاضر صورت بگيرد.
5( با توجه به نتايج پژوهش 63 درصد کارکنان کميته ی ملی 
المپيك رشته های غير تربيت بدنی هستند، پيشنهاد می شود 
کارآفرينی  خالقانه ی  تفکر  راهکارهای  در خصوص  پژوهشی 
دانش آموختگان رشته ی تربيت بدنی در سازمان های ورزشی 

انجام شود.

13 منابع
مديريت  وضعيت  بررسی  م.)1382(.  حميدی،  م،  اسد، 
کيفيت جامع در سازمان تربيت بدنی کشور، مجله: المپيك 
 ISC/پاييز و زمستان 1382 - شماره ی 24 علمی-پژوهشی

 8 صص  135 - 142.
استرنبرگ، ر. )1387(. روانشناسی شناختی ترجمه ی کمال 
خرازی و الهه حجازی، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب 
978-964-530- شابك  )سمت(،  دانشگاهی  انسانی  علوم 

.245-2
انسان ها  در  نوآوری  و  خالقيت   .)1377( ت.  آقافيشانی، 
استعداد  »پرورش  اول  چاپ  ترمه  انتشارات  سازمان ها  و 
حسن  اسبورن،  اف.  الکس.  خالقيت«  و  ابداع  همگانی، 

قاسم زاده.
آرازشی، ن، سپاسی، ح، نوربخش، م، نوربخش، پ. )1396(. 
طراحی الگوی جامع کيفيت خدمات ارائه شده به تماشاگران 
 ،9 دوره ی  ورزشی،  مطالعات  نشريه ی  بسکتبال،  برتر  ليگ 

شماره ی 44، مهر و آبان صفحه ی 224-209.
اعتمادی، ح، تاری، غ، رسائيان، ا، )1390(. پارادوکس های 
توسعه ی  راهبرد  مجله:  آن،  راهبردهای  و  کيفيت  مديريت 
 221-(  ISC/علمی-ترويجی  27 شماره ی   -  1390 پاييز 

.)248
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ميزان  بررسی   .)1395( ق.  علمداری،  قديری  ح،  آموزگار، 
استقرار  برای  رودهن  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آمادگی 
)ايزو(،  کيفيت  مديريت  سيستم  و  جامع  کيفيت  مديريت 
مجله: تحقيقات مديريت آموزشی بهار 1395 - شماره ی 27، 

.128-125
در  جامع  کيفيت  مديريت  بررسی   .)1393( م.  بختياری، 
ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی، دوره ی 6، شماره ی 
در  مديريت  و  فيزيولوژی  پژوهش های  نشريه ی  تهران   ،1

ورزش. 72-53.
تأثير  تحليل   .)1391( ع.  شائمی،  اکبری، پ،  ا،  بهارستان، 
فناوری اطالعات و مديريت کيفيت جامع بر عملکرد سازمان، 
مجله: فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتی زمستان 

1391، سال سوم - 2 :47 - 68
سنجش   .)1397( م.  طاهری،  ح،  شادروان،  پناه، س،  داور 
روابط علی بين رهبری معنوی و مديريت کيفيت جامع در 
ترويجی  علمی-  فصل نامه ی  هرات،  و  اصفهان  دانشگاه  دو 
پياپی 28، صص  مديريت استاندارد و کيفيت، شماره ی 2، 

.77-61
رجب بيگی، م، سليمی، م. )1374(. مديريت کيفيت فراگير 
سازندگی-  وزارت جهاد  انتشارات  تهران  اول،  TQM، چاپ 

مرکز نشر دانشگاه صنعتی اميرکبير، صص 66-63.
ورزشـــی،  سازمان های  مديريت   .)1394( ن.  سجــادی، 

چاپ پانزدهم، تهــران انتشارات سمـــت، فصل سوم.
عبدلی، س، مهرورز، م، امير تيموری، م، مرادی، م. )1395(. 
به کارگيری استاندارد ايزو 9126 در ارزيابی کيفيت نرم افزار 
ايران؛  دانشگاه های  کتابخانه های  در  به کاررفته  الکترونيکی 
)مطالعه ی موردی دانشگاه عالمه طباطبايی(، مجله: مطالعات 
اندازه گيری و ارزشيابی آموزشی بهار 1395 - شماره ی 13 

علمی-پژوهشی 33- 54.
 .)1393( م.  خدادادی،  ا،  غالم زاده،  م،  کاشف،  ا،  فراهانی، 
ادارات  در  بهره وری  با  جامع  کيفيت  مديريت  ارتباط 
تربيت بدنی استان آذربايجان شرقی، مجله: مديريت ورزشی 

بهار1393- 20: 1 - 18.
فريد فتحی، ا، شهاليی، ج. )1391(. تحليل عاملی فناوری 
اطالعات و مديريت کيفيت جامع در فدراسيون های ورزشی، 
مجله: پژوهش در مديريت ورزشی تابستان 1391، سال اول 

.80- 59: 22  -

گروه آژينه، )جعفری، م، اصولی، ح، شهـرياری، ح، شيرازی 
منش، م، فهيمی، ا(. )1390(. مديريت کيفيت فراگير، جلد 

اول، چاپ هشتم، تهران مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا.
گروه آژينه، )جعفری، م، اصولی، ح، شهـرياری، ح، شيرازی منش، 
فراگير، جلد دوم،  ا(. )1390(. مديريت کيفيت  م، فهيمی، 
 چاپ هشتم، تهران مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا، 83-85 و

.311-317
مقيمی، م. )1388(. سازمان و مديريت رويکردی پژوهشی، 

چاپ دوم، تهران انتشارات ترمه، 518-515.
پژوهش نامه ی  صنعتی  مديريت  م،  رمضان ،  م،  مقيمی، 
انتشارات  تهران  سوم،  چاپ  نهم،1394،  جلد  مـديريت، 

کتاب مهربان، صص 120-125 و 177-175.
مــــديـــريت،  و  سازمان  مبانی   .)1395( م.  مقيمی، 
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Abstract
The purpose of the present study is to analyze the status and relationship between ISO 9000 management principles 
and total quality management in the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran with the medi-
ating role of qualitative goals, including education, research, culture, skills and technology. The research method 
of this study is descriptive-correlation. The ISO 9000 principles questionnaire, total quality management standard 
questionnaire and qualitative goals questionnaire were used for data collection. PLS software was used in descrip-
tive and inferential statistics to analyze the data. The sample of the present study is 84 staff, managers and experts 
of the National Olympic Committee. The results showed that there is a positive and significant relationship between 
the principles of ISO 9000 with the qualitative goals of educational, technology, cultural, research and skill. There 
is a positive and significant. Using the Stone-Geyser Q2 index in the present study, the conceptual model of the total 
quality management system in the National Olympic Committee is well-fitted and the conceptual model is able to 
predict well the goodness of fit index (GOF) for measuring the performance of the model is 0.52.

Keywords: ISO 9000 Principles, total quality management, national Olympic committee, qualitative goals




