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چکيده
هدف از اجنام این پژوهش بررسی رابطه فناوری
اطالعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیونهای
ورزشی مجهوری اسالمی ایران است .این مطالعه از نظر
هدف ،كاربردي و از نظر ماهیت و روش ،توصیفي -پیمایشي
است .جامعه آماری کلیه رؤسا ،نایب رئیسان و
دبیران فدراسیونهای ورزشی بودند که در جمموع 59
پرسشنامه توزیعشده
نفر میشدند .از میان 59
میان جامعه آماری تعداد زیادی از آنها دریافت
شد ولی به علت ناقص بودن بعضی از پرسشنامههای
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت
مجعآوری شده9،
که با تعداد منونه در جدول مورگان و آرجریس
مطابقت دارد ( .)n ≤ 91برای آزمون فرضیه از حتلیل
عاملی و نرم افزار  lisrelاستفاده شد .نتایج نشان
در
جامع
کیفیت
مدیریت
مؤلفههای
که
داد
فدراسیونهای ورزشی به طور معناداری حتت تأثیر
بر
اطالعات
فناوری
هستند.
اطالعات
فناوری
،)t=0/5
مؤلفههای رهربی (  = 9/19بار عاملی،
مؤلفهی فرآیند برنامهریزی اسرتاتژیک (= 9/3 7
بار عاملی ،)t= 9/71 ،مؤلفۀ رضایت مشرتی ( 9/31
بهکارگیری
مؤلفۀ
،)t= /197
عاملی،
بار
=
 ،)t=1/49مؤلفۀ
کارکنان ( = 9/109بار عاملی،
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توامنندسازی و آموزش کارکنان ( = 9/355بار
عاملی ،)t= 1/459 ،مؤلفۀ اطالعات و جتزیه و حتلیل
آن ( = 9/149بار عاملی ،)t= /7 5 ،مؤلفۀ نتایج
هببود کیفیت و هبرهوری ( = 9/339بار عاملی،
 )t= 4/393و مؤلفۀ تضمین کیفیت خروجی (= 9/310
بار عاملی )t= 1/974 ،تأثیر مثبت و معناداری
دارد .نتایج یافتهها تأییدكنندۀ فرضیه اصلي است و
نشان ميدهد فناوري اطالعات ،بیشرتین تأثري را بر مؤلفۀ
رضایت مشرتي داشته است .براي مدیران اجرایي
فدراسیونهای ورزشی ،این یافته نكات قابل توجهي در
بردارد؛ زیرا با تسهیل جریانات اطالعاتي ،رضایت بیشرت
مشرتیان حاصل و كمبودهایي را كه در سازمانهایي از این
نوع به وجود ميآید ،برطرف ميشود.
واژگان کليدی :فناوری اطالعات ،مدیریت کیفیت
جامع ،TQM ،مدلهای تعالی سازمانی ،فدراسیونهای
ورزشی.

مقدمه
تأثري استفاده از فناوري اطالعات بر عملكرد یا سایر
خروجیهای سازمان ،موضوع مهمي است كه توجه
دانشگاهیان و مدیران سازمانها را به خود معطوف كرده
است .سرمایهگذاری در زمینۀ فناوری اطالعات یکی از
موضوعات مورد حبث در مههی شرکتها و سازمانها است
 .) 9فناوري اطالعات بهگونه
(هبرام ی و مهکاران،
چشمگريي شیوههای اجنام کسبوکار سازمانها را تغیري داده
است و انتظار میرود ،این تغیريات با پیدایش جتارت
الكرتونیك تداوم یابد .حتوالت عظیمي که فناوری
اطالعات در سازمانها اجياد كرده ،سازمانها را ملزم به
تغیري ساختارها و اسرتاتژيهاي کسبوکارشان كرده است
(حاجی حسینی و مهکاران.) 70 ،
. Information Technology
. Bahrami
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به منظور جذب منافع ایجاد شده به وسیله
فناوری اطالعات ،باید این فناوری پیادهسازی ،و
به صورت کارآمدی استفاده شود .زیرا سازمانها با
این هتدید مواجه هستند که اگر شکاف دیجیتالی در
حال رشد در داخل کشور و یا میان کشور خود با
سایر کشورها را شناسایی نکنند ،دچار عقبماندگی
میشوند (وستو ن  .) 99 ،امروزه تأثريمستقیم  ITبر
جتارت جهاني به طور گسرتدهاي احساس ميشود .بیشرت این حبث
وجود دارد كه فناوري اطالعات باعث افزایش هبرهوری و
كاهش هزینهها ميشود (خدادادحسیين و مهکاران.) 709،
البته بعضي از یافتهها نشان دهنده ي نتایج متناقضي
و
دیوا ن
 709؛
مهکاران،
و
(عابدي
است
7
مهکاران 999،؛ دوهورست و مهکاران .) 997 ،از طرف
دیگر ،در عصر حاضر با توجه به تغیري الگوي زندگي در
بیشرت زمینهها ،فعالیت بدني و ورزش به عنوان یكي از
اجزاي نیازمند توجه جدي در زندگي انسان مطرح است كه
با در نظر گرفنت اثرات اجتماعي ،ملي و بني املللي آن
مورد توجه جوامع خمتلف و دولتهاي آهنا واقع شده است.
در ایران نیز توسعة تربیت بدني و ورزش ،به عنوان
زمینه ساز تأمني و تربیت نريوي انساني سامل و تندرست،
خبشي از برنامة توسعة ملي به مشار مي آید .به نسبت این
امهیت فدراسیون های ورزشی به عنوان سازمان هاي
متويل امر ورزش در كشور امهیت و نقش بسزایی دارند
دارند (سند راهربدي نظام جامع توسعه ي تربیت بدني و
ورزش كشور).
بسیاري از متخصصان فناوري اطالعات بر این باورند
كه تنها خبشي از اطالعات سازمان در فرایندهاي
تصمیمگیری استفاده میشود و بسیاري از آنها به علت
فقدان متخصصان فن مهچنان بیاستفاده باقي میماند؛ از
این رو هر ابزار فناوري اطالعات كه بتواند به سازمان
. Weston
. Dewan
. Dewhurst
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در جهت ممانعت از به هدر رفنت ارزمشندترین منابع آن كمك
كند و درعینحال سازمان را در جهت حركت از حالت تابع
گرایي سنيت به مست فرایندگرایي یاري كند ،میتواند در
هببود روشها و افزایش هبرهوری منابع سازمان مؤثر واقع
شود (لین و چانگ .) 9 ،قابلیتهای سازمانها از
نظر فناوري اطالعات در پردازش اطالعات ورودي ،میزان
شناخت را افزایش داده ،سرمایههایی فكري اجياد میکند
كه شرکتها را قادر به تصمیمهای خردمندانهتر و اجنام
اقدامهای اثرخبش میکند .چنني قابلیتهایی نشاندهنده
میزان پیچیدگي شرکتها در استفاده از فناوري اطالعات
براي محایت از به اشرتاکگذاری اطالعات در درون شرکتها،
پردازش اطالعات ورودي و هبرهبرداری از دانش در راستاي
تولید خروجیهایی ارزمشند براي هببود عملكرد هستند
(الی 7و مهکاران .) 991 ،تاریف متنوعی برای فناوری
اطالعات ذکر شده است ،فناوري اطالعات را میتوان بر
حسب پذیرش و استفاده از آن تعریف كرد .پژوهشهای
گذشته سه منبع اصلي فناوري اطالعات را شامل تبادل
الكرتونیكي دادهها ،4طراحي و تولید به كمك رایانه 5و
برنامهریزی منابع سازما ن 1میدانند (سانچ ز 3و
 .) 9فناوریهای کسبوکار الكرتونی ك 1با
مهکاران،
استفاده از فناوریهای اطالعاتي مبتين بر اینرتنت درون
و برونسازمانی قادر به تكمیل فرایندهاي كسب وكار
هستند (بون و گانشان .) 994 ،0این فناوریها داراي
داراي اشكال متنوعي هستند كه یكي از مهمترین آنها،
تبادل الكرتونیكي دادهها است .تبادل الكرتونیكي
دادهها گونهای متداول از فناوري است كه در مدیریت
. Lin & Chang
). Intelectual Capital(IC
. Lai
). Electronic Data Interchange (EDI
). Computer-Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM
). Enterprise Resource Planning (ERP
. Sanchez
. E-business technologies
. Boone & Ganeshan
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جریان اطالعات با مشرتیان و عرضهکنندگان استفاده
میشود و هنوز یكي از فناوریهایی است كه به وفور در
میان سازمانهای خدماتی استفاده میشود .تبادل
الكرتونیكي دادهها با افزایش كارایي و خودكارسازي
فرایندهاي كسب وكار و ارتباطات میان سازمان و
سازمانهای دیگر ،منجر به كاهش هزینه هاي مبادله
خواهد شد (جانسون و مهکاران.) 993،
اجراي اثرخبش سیستم هاي طراحي و تولید به كمك
رایانه که بیشرت در سازمانهای تولیدی منود پیدا
میکند براي تولیدكنندگان مزایایي مانند حذف
هزینههاي طراحي ،كاهش زمان چرخه ،كاهش زمان
سازگاري و هببود جریان اطالعات را به دنبال دارد.
برنامه ریزي منابع سازمان که مهمرتین فاکتور کمک
کننده برای یک سازمان خدماتی میباشد ،یك راه حل
مبتين بر فناوري اطالعات است كه متام منابع سازمان
(نريوي انساني و منابع مايل و امکانات و تأسیسات
فیزیکی) را توسط یك سیستم به هم پیوسته با سرعت ،دقت
و كیفیت باال در كنرتل مدیران سطوح خمتلف قرار ميدهد تا
مدیران بتوانند به طور مناسب فرآیند برنامه ریزي و
عملیات سازمان را مدیریت كنند (توربان ،افرمي و
مهکاران.) 711 ،
با توجه به ماهیت جدیدي كه سازمان ،نريوي انساني،
کسبوکار ،حمصول ،مشرتیان ،رقابت ،بازارها ،شرایط
جهاني و حملي در عصر اطالعات الكرتونیكي پیداکردهاند،
به کارگیری فناوري اطالعات در سازمان ،نه یك انتخاب
بلكه یك ضرورت مهم به حساب میآید؛ زیرا امروزه از یك
سو ،شرط اجنام هر كار و برقراري هر نوع ارتباط ،به شدت
به تكنولوژي اطالعات و ابزارهاي آن وابسته است؛ از
سوي دیگر ،فناوري اطالعات در مقایسه با روشهای قدميي
اجنام كار باعث افزایش سرعت و كیفیت امور نیز شده
است .این امر میتواند سرعت و میزان موفقیت سازمان را
. Johnson
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در میدان رقابت افزایش دهد (انصاري و مهکاران،
.) 717
افزون بر استفاده از فناوري اطالعات در اجنام وظایف
تكراري و عادي مانند ارتباط بني خبشهای خمتلف سازمان و
گردآوري و انتقال دادهها ،سازمان میتواند تالش خود را
بر استفاده از فناوري اطالعات در حتقق اهداف مهمتر در
زمینه هببود كیفیت متمركز كند (مهان منبع).
كیفیت مفهوم بیثباتی است ،به بیان گاروین تصور
كیفیت آسان است ويل تعریف آن فوقالعاده دشوار است.
كیفیت ،پدیدهای در نظر گرفته میشود كه باعث جلوگريي
از هدر رفت زمان و پول میشود (گرالد ی و مهکاران،
 .) 9امروزه متركز بر كیفیت ،فراتر از تولید بوده،
نگاه صرف به فرایندهاي تولید در كل سازمان پایان
یافته است (ان گ 7و مهکاران .) 999،به منظور هببود
کیفیت ،کاهش هزینهها و افزایش هبرهوری ،ابزارهای
خمتلفی توسط شرکتها به کار گرفته میشود که به
عنوان مثال میتوان به مدیریت کیفیت جامع، (TQM) 4
نگهداری و تعمیرات هبرهور فراگی ر ،(TPM) 5مهندسی
جمدد فرایندهای سازما ن (BPR) 1و غیره اشاره کرد
(حاجی حسینی و مهکاران.) 70 ،
از میان سیستمهاي مدیریت ارائه شده هیچ یك به
اندازۀ سیستم «مدیریت کیفیت جامع» نتوانسته است
میزان اثرخبشي خود را به اثبات برساند .مدیریت كیفیت
فراگري یك سبك مهم مدیریيت است كه حمور اصلي توجه آن بر
روي هببود مستمر كیفیت كاال یا خدمات ارائه شده و جهت
تأمني نیازهاي مشرتیان اعم از داخلي و خارجي ميباشد.
توجه به كیفیت و تالش براي هببود داميي ،نقش اساسي در
توسعه دارد .در این راستا براي رسیدن به سطح برتر و
. Garvin, D.,
. Geraldi
. Ang
. Total Quality Management
. Total productive maintenance
. business process re-engineering
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كیفیت ممتاز در سازمان ،به یك سیستم یكپارچه مدیریت
نیاز است كه متامي عوامل سازمان بر پایه ي مفاهیم
كیفیت قرار گريد (جمیبی میکالئی و مهکاران.) 710 ،
شاید بتوان تعریف كامل كیفیت را در بیان دانشمندي
بنام دیوید گاروی ن پیدا كرد .وي كیفیت را در پنج
نگرش اساسي تعریف ميمناید ،این پنج نگرش عبارتاند
از:
 .نگرش فلسفي به مدیریت :طبق این نگرش ،كیفیت
یك مفهوم فلسفي بوده و به معناي یك وضعیت مطلق و بي
عیب و نقص و كامل ميباشد .طبق این نگرش منيتوان كیفیت
را اندازه گريي منود و آن را در چارچوب مقیاس و اندازه
نشان داد ،با این حال قابل شناسایي ميباشد.
 .نگرش كیفیت بر مبناي حمصولگرایي :طبق این نگرش
هنگامي كه معیارها و استانداردهاي تعریف شده براي
حمصول ،به طور كامل در ساخت آن به كار گرفته منيشود
كیفیت كاهش پیدا میکند .براي مثال مشخصههایي مثل
توان موتور اتومبیل برحسب كیلو وات ،یا درصد اسانس
مصرف شده در نوشابه و یا فضاي نشسنت مسافر در هواپیما
را ميتوان نام برد .این كیفیت از طریق اندازه گريي
معیارهاي فين قابل حماسبه است.
 .7نگرش كیفیت بر مبناي كاربرد :این برداشت از
كیفیت موقعي مفهوم پیدا میکند كه مصرف كننده رضایت
خاطر از خرید و استفاده از آن حمصول را داشته باشد .به
عبارت دیگر ،نیازهاي وي را حتت پوشش قرار دهند .این
نگرش مهانند نظر دانشمند امریكایي جوزف جوران است.
این نوع كیفیت را ميتوان از طریق اندازه گريي میزان
رضایت مصرف كننده و یا با مشاهدات احساسات وي
ارزیابي منود.
 .4نگرش كیفیت بر مبناي تولید :اگر در مرحله ساخت
و تولید یك حمصول به استانداردهاي فين و مشخصات تعریف
شده در طراحي به طور كامل توجه نشود ،مشكالتي در
. David Garvin
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تولید و مونتاژ حمصول به وجود خواهد آمد .در این صورت
كیفیت ساخت ،زیر سؤال رفته و نگرش كیفیت بر مبناي
تولید مطرح ميشود .این نوع كیفیت را ميتوان از طریق
مطالعه فرایند ،تولید و میزان حتت كنرتل بودن آن انداز
ه گريي منود.
 .5نگرش كیفیت بر مبناي ارزش :طبق این نگرش،
كیفیت عبارت است از نسبت مزایاي حاصله از خرید یك
حمصول به میزان پول صرف شده براي خرید آن .این نوع
نگرش كیفیت را ميتوان از طریق مقایسه حمصوالت و میزان
كاركرد و هبرهوری آهنا حماسبه منود (سیتگین و مهکاران،
.) 004
از بین تعاریف مدیریت کیفیت جامع به دو مورد
از این تعاریف اشاره می شود .کول کارنی مدیریت
كیفیت جامع را ادغام  7وظایف و فرایندهاي داخل
سازمان ،به منظور دستیابي به هببود مستمر كیفیت
كاالها و خدمات تعریف میکند که هدف آن رضایت مشرتي
است .هامشي نیز بیان مي دارد مدیریت كیفیت جامع یك
فلسفه مدیریيت است كه سعي بر جامعیت خبشیدن به كلیه
عملكردهاي سازماني (بازاریابي ،امور مايل ،طراحي،
مهندسي ،تولیدي ،خدمات مربوط مشرتي و غريه) به منظور
متمركز شدن بر روي نیازهاي مشرتي و اهداف سازماني را
دارد (جمیبی میکالئی و مهکاران .) 710 ،توسعۀ
استفاده از فناوري اطالعات ،جنبههاي خمتلف مدیریت
كیفیت را حتت تأثري قرار داده ،به عنوان پشتیباني
كنندۀ قوي براي مدیریت كیفیت حمسوب ميشود ،سازمانهای
ورزشی نیز مهانند دیگر سازمانها از این قاعده
مستثنی نیستند .دربارۀ فناوري اطالعات و مدیریت
كیفیت ،به طور جداگانه پژوهشهاي گسرتدهاي به خصوص
در سازمانهای دیگر اجنام شده است؛ اما پژوهشهاي
اندكي دربارۀ ارتباط فناوري اطالعات و مدیریت كیفیت و
. Sitkin
. Kulkarni
. Combination
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به ویژه تأثري فناوري اطالعات بر مدیریت كیفیت در
سازمان های ورزشی وجود دارد.
هنري (  ) 71اشاره میکند كه به طور كلي ،حدود
 % 11از مدیران ورزشي در سازمان تربیت بدني،
فدراسیونهاي ورزشي و كمیتة ملي املپیك به وجود
سیستمهاي اطالعاتي نگرشي مثبت دارند .فالح () 714
بیان كرد مدیران فدراسیونهاي ورزشي ضمن آشنایي با
فواید و ویژگيهاي سیستمهاي اطالعات مدیریت ،روشهاي
سنيت تأمني اطالعات در فدراسیونها را ناكارآمد
ميدانند .گایارد و و مهکاران ( ) 991تأثیر نرم
افزارهای کامپیوتری و برنامههای کامپیوتری جدید
را بر رشد کیفیت مدیریت اماکن و سازمانهای
ورزشی مورد مطالعه قرار دادند .این حتقیق به
صورت توصیفی اجنام شد و هدف آن بررسی ضرورت
استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در کمک به
مدیریت سازمانهای ورزشی بود .نتایج این حتقیق
نشان داد که نرم افزارهای کامپیوتری میتوانند
سازمان های ورزشی را توامنندتر سازند تا مشکالت
سازمان سریعتر هببود یابند .این حتقیق بیان کرد
که نرم افزارها و برنامههای کامپیوتری میتوانند
سازمانهای ورزشی را در جنبههایی مانند مدیریت
ساعت کا ر  ،مترینات ،شرح مشاغ ل ، 7رضایت شغل ی، 4
تقسیم پرسن ل ، 5مدیریت حبران و  ...یاری برسانند.
در یکی از قدیمی ترین حتقیقات ،هاگ ز ) 004( 1در
مطالعه اي نقش فناوري اطالعات را در فرایندهاي مدیریت
كیفیت جامع بررسي كرد .وي براساس جتزیه وحتلیل كاربرد
فناوري اطالعات در فرایندهاي مدیریت كیفیت جامع در
. Gallardo
. Management of timetables
. Definition of job description
. Work satisfaction
. Personnel distribution
. Hughez
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عملیات اداري و جتاري در چهار مؤسسۀ آموزش عايل به این
نتیجه رسید كه فناوري اطالعات باعث تسهیل مدیریت
كیفیت شده ،استفاده از فناوري اطالعات در زمینه
مدیریت كیفیت جامع نیاز به تغیريات مهمي در فرهنگ
سازماني از طریق تعهد باالي رهربي مدیریت عايل دارد.
مطالعه وي مشخص نكرد ،فناوري اطالعات چگونه و كجا در
فرایندهاي مدیریت كیفیت جامع كاربرد دارد .فناوري
اطالعات به عنوان یكي از مهمترین عوامل موفقیت،
تعینيكننده تأثري مدیریت كیفیت جامع بر عملكرد
سازماني حمسوب ميشود .فوكي و كاواموت و () 990
حتقیقي بر روي شركتهاي ژاپين كه از سال  035تا
فعالیت میكردند اجنام دادند ،یافتهها
سال 995
نشان داد که تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر افزایش
کیفیت تولید بیشرت از افزایش کمیت تولید بوده
است ،با این حال افزایش تولید هم بیشرت در
سازمانهایي اتفاق افتاده است كه استفاده زیادي
از فناوري اطالعات ميكردند .صادق اوغلو و زه ري
( ) 9 9رابطه بني  TQMو عملكرد را در  599شركت
تركیه كه داراي استاندارد  iso 99 : 999بودند،
بررسي كرده و نشان دادند كه رابطه مثبت و باالیي
بني این دو مؤلفه وجود دارد.
و به طور کلی قاطبه حتقیقات بیان میکنند که
الزمۀ دسرتسی به کیفیت در سازمانها و پیاده سازی
صحیح مدیریت کیفیت جامع ،چه در سازمانهای ورزشی
و چه سازمانهای دیگر ،استفاده از فناوریهای
جدید و افزایش انعطاف پذیری سازمان در برابر
7
تغییرات ناگهانی است (فالح 714،؛ مارتینز لورنته
و مهکاران 994،؛ گایاردو و مهکاران .) 991،و بدون
شک فناوری اطالعات مهمرتین نقش را برای رسیدن به
این مهم بازی میکند .حال با توجه به مطالعات
. Fueki & Kawamoto
. Sadikoglu & Zehir
. Martinez-Lorente
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گسرتده در این حوزه ،سؤاالتی بدین صورت مطرح
میگردد :میزان استفاده از فناوری اطالعات در
فدراسیونهای ورزشی چقدر است؟ آیا بین استفاده
از فناوری اطالعات و مؤلفههای مدیریت کیفیت جامع
در فدراسیونهای ورزشی رابطه معناداری وجود
دارد؟ با توجه به مباحثي كه گفته شد ،مدل منودار
( ) ،به عنوان مدل مفهومي پژوهش ارائه مي شود.
ساختار مديريت كيفيت جامع با
پشتيباني فناوري اطالعات:

رهبری
فرايند برنامه ريزی استراتژيك
استفاده از فناوری
رضايت مشتری
اطالعات در مؤلفههای
TQM
بهکارگیری کارکنان
توانمندسازی و آموزش کارکنان
اطالعات و تجزيه و تحلیل آن
وری
با و بهره
کیفیت
نتايج بهبود
پشتیباني
جامع
منودار  .مدل مفهومي پژوهش مدیریت كیفیت
تضمین کیفیت خروجی
فناوري اطالعات

روش شناسي پژوهش
روش حتقیق حاضر پیمایشی میباشد .جامعه آماری این
حتقیق مدیران فدراسیونهای ورزشی کشور شامل رئیس،
نایب رئیس و دبیر فدراسیون بودند که تعداد آهنا
پرسشنامه
نفر ختمین زده شد .از میان 59
59
توزیع شده میان مدیران فدراسیونهای ورزشی تعداد
زیادی از آهنا دریافت شد ولی به علت نامرتبط
بودن مدیران پاسخگو با جامعه مورد نظر یا ناقص
بودن پرسشنامه تنها  07پرسشنامه مورد بررسی
قرار گرفت .این تعداد با حجم منونه تعیین شده در
جدول کرجسی و مورگان مطابقت دارد .پرسشنامۀ
مشخصات فردی شامل سن ،جنسیت ،تأهل ،میزان
حتصیالت ،رشته حتصیلی ،سابقه مدیریت و پست سازمانی
بود .از پرسشنامه مارتینز لورنته پس از بررسی
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روایی و پایایی برای سنجش میزان پذیرش اصول
مدیریت کیفیت جامع استفاده گردید (مارتینز
لورنته و مهکاران .) 994،این پرسشنامه شامل 4
گویه بود .قسمتهای خمتلف این پرسشنامه شامل
فرایند
، )1
تا
(سؤاالت
رهربی
مؤلفههای
) ،رضایت
برنامهریزی اسرتاتژیک (سؤاالت  3تا
تا  ،) 1بهکارگیری کارکنان
مشرتی (سؤاالت
(سؤاالت  3تا  ،) 4توامنندسازی و آموزش کارکنان
تا  ) 1اطالعات و جتزیه و حتلیل آن
(سؤاالت 5
(سؤاالت  0تا  ،)77پ نتایج هببود کیفیت و هبرهوری
(سؤاالت  74تا  )73و تضمین کیفیت خروجی (سؤاالت
 )4بود .میانگین منرات مؤلفهها میزان
 71تا
پذیرش اصول مدیریت کیفیت جامع را بیان میکند.
با توجه به اینکه پرسشنامه مارتینز برای
سازمانهای خدماتی دیگر طراحی شده بود ،براي
اطمینان از روایي پرسشنامه ،بعد از تدوین ،از
نظرات و راهنمایيهاي  9نفر از اساتید صاحبنظر
در علم مدیریت و مدیریت ورزشي استفاده شد و در
هنایت روایي پرسشنامهها مورد تایید ایشان قرار
گرفت .برای اندازهگیری میزان استفاده از فناوری
اطالعات در فدراسیونها از پرسشنامه حمقق ساخته
استفاده شد .این پرسشنامه شامل  71گویه بود که
میزان استفاده از فناوری اطالعات را در سازمان
ِ سیستم پشتیبانی مدیریت ارشد ،سیستمهای
در  1بعد
اطالعات مدیریت ،سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری،
اداری،
فعالیتهای
کردن
خودکار
سیستمهای
سیستمهای فرایند کار و سیستم شبکه اندازه
میگرفت .روایی این پرسشنامه توسط متخصصان
مربوطه تأیید شد.
براي پایایي پرسشنامهها پس از حلاظ كردن
نظرات ،از روش بازآزمایي استفاده گردید و ضریب
بازآزمایي آهنا براي پرسشنامه فناوری اطالعات
 9/377و پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع  9/3 5به
دست آمد .مهچنني براي حماسبه پایایي دروني از روش
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آلفاي كرونباخ استفاده و ضریب پایایي دروني
براي پرسشنامه فناوری اطالعات  9/0 1و پرسشنامه
مدیریت کیفیت جامع  9/07به دست آمد.
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نتایج و یافتههاي پژوهش
جدول ( ) بیانگر مشخصات مجعیت شناختی این حتقیق
میباشد که تکمیل کنندگان پرسشنامه را از نظر
جنسیت ،تأهل ،حتصیالت و پست سازمانی طبقهبندی می-
کند 35 .نفر از مدیران مرد و  75نفر زن بودند.
 0نفر مدرک کارشناسی و باالتر از کارشناسی و 0
نفر مدرک زیر کارشناسی داشتند.
جدول

زن

مرد

جمرد

متاهل

دیپلم

کاردانی

کارشناسی
ارشد
کارشناسی

جمموع

دکرتی

1 13

49

0

رییس

111

317

5

44

4

0

نایب رییس

درصد

7 11

35

0

1

7

7

5

دبیر

فراوانی

75

تأهل

0

حتصیالت

مدیر سازمان

متغیر
طبقه
بندی

جنسیت

 .مشخصات مجعیت شناختی مدیران
پست سازمانی

70

71

4

75

77

7

9

منرات میزان استفاده از فناوری اطالعات و مهچنین
مدیریت کیفیت جامع در منونه مورد مطالعه به صورت
میانگني و احنراف استاندارد حماسبه شده است (جداول
و .)7
جدول

 .میانگني و احنراف استاندارد مؤلفههای مدیریت
کیفیت جامع

مؤلفه TQM
رهربی
فرآیند برنامه ریزی اسرتاتژیک
رضایت مشرتی
بهکارگیری کارکنان
توامنندسازی و آموزش کارکنان
اطالعات و جتزیه و حتلیل آن
نتایج هببود کیفیت و هبرهوری
تضمین کیفیت خروجی
مدیریت کیفیت جامع

میانگین
715
71
41
7131
4193
415
71 9
71 4
7153

احنراف معیار
91405
91109
91 7
91375
91 13
91 1
9151
91109
91019
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میانگني فناوری اطالعات در فدراسیونهای مورد
 ، 9/1و
مطالعه  7/ 90با احنراف استاندارد
میانگني مدیریت کیفیت جامع  7/53با احنراف
استاندارد  9/51بود .میانگني و احنراف استاندارد
مؤلفههای فناوری اطالعات و مهچنین مدیریت کیفیت
جامع به ترتیب در جدولهاي ( ) و ( )7آمده است.
تا
برای مؤلفههای مدیریت کیفیت جامع ،میانگین
 /77منایانگر ضعیف /74 ،تا  7/11منایانگر متوسط
و  7/13تا  5منایانگر خوب میباشد (مارتینز
لورنته و مهکاران.) 994 ،
از آزمون کلموگروف امسیرنوف به منظور توزیع
طبیعی دادهها استفاده شد که توزیع دادهها در
متامی مقیاس ها طبیعی بود .و به مهین دلیل از
آزمونهای پارامرتیک برای سنجش رابطه استفاده
گردید.
قبل از وارد شدن به مرحلۀ آزمون فرضیهها و مدل
مفهومي پژوهش الزم است از صحت و اعتبار مدلهاي اندازه
گريي مؤلفههای پژوهش اطمینان حاصل شود .براي آزمون
مدل مفهومي پژوهش از نرم افزار  Lisrelبه عنوان فن
مدلسازي مسري واریانس حمور كه امكان بررسي نظریه و
سنجهها را به طور مهزمان فراهم ميسازد ،استفاده شد.
جدول مشاره نتایج حتلیل عاملي تأئیدي مؤلفههاي پژوهش
را نشان ميدهد .مهانگونه كه مالحظه ميشود ،متامي
شاخصها به جز  Q 9و  Q71از بار عاملي قابل قبويل با
عامل مربوط برخوردار هستند؛ بنابراین این دو سوال
به دلیل مقدار كم بار عاملي از سؤالها حذف ميشوند.

66

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی شماره دوم ،سال اول ،تابستان 91
جدول  .7نتایج حتلیل عاملي تأییدي مؤلفههای مدیریت کیفیت
جامع

ابعاد مدیریت
کیفیت

رهربی

فرآیند برنامه
ریزی اسرتاتژیک

رضایت مشرتی

حتلیل عاملی
تاییدی  -مرحله
دوم
بار
آماره t
عاملی
0/5
9/19

9/3 7

9/31

9/71

/197

1/49

بهکارگیری
کارکنان

9/109

توامنندسازی و
آموزش کارکنان

9/355

/459

اطالعات و جتزیه
و حتلیل آن

9/149

/7 5

مشاره
سوال

Q
Q
Q7
Q4
Q5
Q1
Q3
Q1
Q0
Q 9
Q
Q
Q 7
Q 4
Q 5
Q 1
Q 3
Q 1
Q 0
Q 9
Q
Q
Q 7
Q 4
Q 5
Q 1
Q 3
Q 1
Q 0
Q79
Q7
Q7

حتلیل عاملی تاییدی
– مرحله اول
بار
عاملی
9/1 1
9/3 7
9/1 0
9/539
9/174
9/307
9/391
9/13
9/591
9/944
9/33
9/1
9/19
9/390
9/511
9/1
9/319
9/5 0
9/531
9/370
9/107
9/171
9/34
9/409
9/354
9/119
9/59
9/140
9/1 9
9/31
9/309
9/41

آماره t
3/30
0/
1/43
1/51
0/549
1/17
/705
1/199
3/311
./5 0
1/497
4/373
1/ 05
/107
/1 9
5/397
3/ 95
1/174
/954
/17
0/31
3/11
0/097
3/114
4/903
3/749
1/40
4/197
5/097
/341
1/907
5/ 07
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نتایج هببود
کیفیت و هبرهوری

9/339

4/393

تضمین کیفیت
خروجی

9/310

1/974

Q77
Q74
Q75
Q71
Q73
Q71
Q70
Q49
Q4
Q4

9/579
9/5
9/170
9/910
9/1 0
9/374
9/197
9/34
9/1
9/11

5/397
5/09
3/197
/994
7/319
/ 90
0/097
/3 7
9/07
/ 97

حال با توجه به جدول  4و براساس مقادیر اعداد
معناداری حتلیل عاملي تأئیدي مرتبه اول و دوم به
بررسي فرضیه هاي حتقیق می پردازیم.
با توجه به جدول  7فناوری اطالعات بر مؤلفههای
 ،)t=0/5مؤلفۀ
رهربی (  = 9/19بار عاملی،
فرایند برنامهریزی اسرتاتژیک ( = 9/3 7بار
عاملی ،)t= 9/71 ،مؤلفهی رضایت مشرتی ( = 9/31
بار عاملی ،)t= /197 ،مؤلفۀ بهکارگیری کارکنان
( = 9/109بار عاملی ،)t=1/49 ،مؤلفۀ توامنندسازی
عاملی،
بار
=
(9/355
کارکنان
آموزش
و
 ،)t= 1/459مؤلفۀ اطالعات و جتزیه و حتلیل آن
( = 9/149بار عاملی  ،)t= /7 5 ،مؤلفۀ نتایج
هببود کیفیت و هبرهوری ( = 9/339بار عاملی،
 )t= 4/393و مؤلفۀ تضمین کیفیت خروجی (= 9/310
بار عاملی )t= 1/974 ،تأثیر مثبت و معناداری
دارد.

حبث و نتيجهگيری
هدف اصلی این حتقیق بررسی مؤلفههای مدیریت کیفیت
جامع و پشتیبانی آنها توسط فناوری اطالعات در
فدراسیونهای ورزشی کشور است و این كه فناوري
اطالعات چه نقشي در اجراي فرآیندهاي مدیریت کیفیت
جامع بازی میکند .نتایج حتقیق حاضر نشان داد که
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به

طور

متامی مؤلفههای مدیریت کیفیت جامع
معناداری حتت تأثیر  ITقرار میگیرند.
نتیجه به دست آمده با نتایج حتقیقات امساعیلی
( ،) 714قلی پور ( ،) 711چوی (  ،) 99دوهورست
( ،) 999هاگس ( ،) 004چوی ( ،) 999مارتینز
( ) 997و گایاردو ( ) 991مهخوانی دارد .با توجه
به رابطه معنادار فناوری اطالعات با مؤلفههای
مدیریت کیفیت میتوان چنین بیان کرد که سازمان تا
حد زیادي وابسته به جریانات اطالعاتي است و این مسئله
از نظر فرایندهاي كاري كه در فدراسیونهای ورزشی
صورت ميپذیرد ،دور از انتظار نیست .یک سازمان
هنگامی مؤثرتر عمل خواهد کرد که متامی فعالیتهای
آن درك شده و بطور نظام مند مدیریت شوند و
تصمیمات مرتبط با عملیات جاري سازمان و هببودهاي
طرح ریزي شده بر اساس اطالعات قابل اعتمادي که
دربرگیرندۀ برداشتهاي ذینفعان می باشد ،اختاذ
شوند.
ابط،
اازمان را در ضا
ادیریت سا
اات ما
ااوری اطالعا
فنا
پردازش ،باز یابی و انت قال اطال عات از طر یق ف کس،
میکروگراف ها و سایر ابزارهای ارتباط از راه دور
یاری می ر ساند ،مهراه با سرمایه گذاری در سخت
افزار کامپیوتر ،به طور خودکار سرمایه گذاری های
مکم لی در زمی نه نرم ا فزار ،سرمایه ان سانی،
رو ند های جد ید جتاری و جته یزات ارت باطی ای جاد
ااوری
اه فنا
اورد رابطا
این در ما
اوند ( .) 5مهچنا
ایشا
ما
اانی و
اابع انسا
ادیریت منا
اای ما
اهها
اات و مؤلفا
اطالعا
رفتار های کارک نان می توان گ فت با این که در بر خی
موارد ،استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات باعث
بروز م شکالتی در بین کارک نان می شود ،ا ما در ا ین
موا قع هو شیاری مدیریت ار شد برای ج لوگیری از
تضاد و دوگانگی در بین خواسته های فناوری اطالعات
و فل سفة مدیریت کیف یت جامع ا مری ضروری ا ست .در
بسیاری موارد ،فناوری اطالعات به کاهش کارکنان و
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ا خراج آن ها من جر می گردد که با تو سعة شرکت و یا
تع یین قوانینی مه چون بازنش ستگی پیش ازمو عد می
توان با آن مقابله کرد.
 ITمهانند حمور و مرکز جمموعاه ای از فعالیاتهاای
هدایت شده کنرتل مدیریت ،هبرهوری ،تولید ،آموزش و
ارت قای یک سی ستم را به ع هده می گ یرد (حم مودی،
 .) 715گ سرتدگی اطال عات در سازمان با عث سردرگمی
مدیر می گردد .ف ناوری اطال عات می توا ند با ن شان
دادن و ضعیت ک لی سازمان با منودار های گرافی کی
ساده و قا بل ف هم ،مدیریت را یاری ک ند .با
استفاده از  ITارتباط مادیریت باا داخال و خاارج
سازمان به سهولت و با سرعت اجنام میگیرد .فناوري
اطال عات مي توا ند فرای ند ت صمیم گريي و حيت سبك هاي
ت صمیم گريي را ت غیري د هد .براي م ثال مجع آوري
اطال عات براي ت صمیم گريي خی لي سریعرت صورت خوا هد
گرفت .عامالن یا منایندگان هومشند وب حمور ميتوانند
حمیط را برر سي و اطال عات را تف سري كن ند .رو ندهاي
ف ناوري اطال عات ز مان مورد ن یاز براي كا مل كردن
هر گام در فرای ند ت صمیم گريي را كاهش ميد هد.
تأثیر احت مايل دی گر بر روي شغل مدیران ميتوا ند
ت غیري در الزا مات ر هربي با شد .چ یزي كه به طور
ع مومي ویژ گي هاي خوب ر هربي حم سوب مي شود ،مم كن ا ست
با ا ستفاده از ف ناوري اطال عات به طور قا بل
مالح ظهاي ت غیري داده شود .براي م ثال هن گامي كه
ارتباطات رودر رو یا چهره به چهره به وسیله پست
الكرتون یك و كن فرانس كامپیوتري جایگزین مي شود،
ویژ گي هاي ر هربي كه به ظاهر و ل باس ن سبت داده
مي شود ،حداقل مي شود .ب نا به ن ظر مارتینز
( ، ) 997ف ناوری اطال عات با دگر گون پذیر منودن
داده هایی که نیاز به جتزیه و حتلیل بیشرت دارند به
مدیریت ک مک میکن ند ( لین و چا نگ .) 9 ،ف ناوری
اطال عات میتوا ند با هب بود کنرتل ،مجع آوری ،حتل یل و
گزارش دادهها به  TQMکمک کند .مهچنین  ITمیتواناد
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سرعت ن ظارت را ا فزایش داده ،کیف یت آز مایش ها را
باال برده و هزینه اجنام فعالیت های کنرتل کیفیت را
کاهش د هد .در هنا یت ،میتوا ند م شکالت کی فی را پیش
از وقوع بر طرف سازد (توربان.) 711 ،
ی کی از بزرگرتین مزا یای ا ستفاده از ف ناوری
اطال عات در سازمان های ورز شی ،ک مک به ای جاد
ارت باط آ سان ،سریع و گ سرتده با م شرتیان ا ست .وب
سایت فدرا سیون می توا ند ن قش مه می را در ا ین
ارت باط بازی ک ند .تالش سازمان ها برای ارا ئه
خدمات در د سرتس تر و آ سان تر میتوا ند در جذب و
نگهداری مشرتیان موثر باشد .فناوری اطالعات ابزار
و فرای ندهای کاری بی مشاری را ج هت ح فظ ر ضایت در
م شرتیان فراهم کرده ا ست .تول ید سفار شی ی کی از
ا سرتاتژی های تول ید حم صوالت و ارا ئه خدمات م طابق
م یل و خوا سته م شرتیان ا ست و دغد غه ا صلی صنایع
تول یدی و خدماتی چ گونگی سفار شی سازی کاال با
قیمتاای معقااول و ارزان اساات .خبشاای از راهکااار
سفار شی سازی تول ید و سرویسد هی تغی یر فرای ند
صنایع از تول ید ان بوه به تول ید ان بوه سفار شی
ا ست .در تول ید ان بوه و تول ید ان بوه سفار شی ح جم
باالیی از حمصوالت یکسان تولید می شود با این تفاوت
که در تول ید ان بوه سفار شی بر خی از گزی نه های
حم صول م طابق خوا سته م شرتی سفار شی می شود .کیف یت
خوب با برآوردن الزا مات م شرتي حا صل می شود.
فدرا سیون های ورز شی ج هت د ستیابی به ر ضایت
مشاارتیان ،ابتاادا بایااد آنااان را بشناسااند و از
خوا ستههای شان آ گاه با شد .سازمان هاي کیف یت گرا
اطالعات مربوط به مشرتیان را از منابع گسرتدهاي مجع
آوري میکن ند و از تکن یک هاي ک می مت نوعی براي
ا ن دازه گ یري ر ضایت م شرتي ج هت فرا تر ر فنت از
انتظارات مشرتیان و پیش بینی نیازهایشان استفاده
میکنند (عابدی و مهکاران.) 709 ،
طبق این نتایج ،پیشنهاد ميشود فدراسیونهای ورزشی
در دورههایي منظم ،اقدام به نیازسنجي در میان
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كاركنان كرده ،سپس دورههاي آموزشي  ITرا برگزار كند،
كاركنان خبشهاي خمتلف فدراسیون را با توجه به نیازهاي
كاریشان به شركت در كالسهاي آموزشي  ITبرگزار شده در
بريون از فدراسیون ملزم كند ،در برنامهاي بلند مدت،
متهیداتي براي جذب اعتبار در خبش  ITاندیشیده شود ،خبش
فناوري اطالعات فدراسیونهای ورزشی به صورت واحد
مستقلي درآید ،مالكهایي در زمنيۀ توانایيهاي مرتبط با
 ITبراي متقاضیان استخدام در فدراسیون تعیني شود و از
جتارب فدراسیونهای ورزشی موفق در زمنيۀ به كارگريي IT
براي تقویت این خبش استفاده شود.
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