Organizational Behavior Management in S port Studies
Vol. 4, No.4(16), Winter 2018, Pp: 55-64

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

55-14 : صص،6931  زمستان،)61  (پیاپ ی4  شماره،دوره چهارم

مطالعه اثر رضایت شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر کيفيت خدمات ارائه شده توسط
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان
3

 ابراهيم عليدوست قهفرخی،2 رضا سليمانی مقدم، *1ناصر باي

.دانش یار دانشگاه تهران.3  دانشجو ی دکتر ی مد یر یت ورزشی دانشگاه تهران ؛.2  ا یران؛، آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر،گروه ترب یت بدنی.1
1316/06/12 :تاریخ پذیرش

1316/02/05 :تاریخ دریافت

Studying effect of job satisfaction and perceived organizational support on
provided service quality by Sports and Youth offices of Golestan province
Naser Bay1* , Reza Soleymani Moghadam2 , Ebrahim Alidost Ghahfarikhi3
1. Physical Education, Islamic Azad University, Azadshahr Branch 2- Ph. D. in Sport Management, Tehran
University 3- Associate Professor in sport management, Tehran University,
Received: (2017/04/25)
Accepted: (2017/09/03)

Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effect of job satisfaction and perceived
organizational support on provided service quality
by Sports and Youth offices of Golestan province
employees. Statistical population of the study was
all employees of Sports and Youth offices of
Golestan province that 141employees selected as
a statistical sample of research. To collecting data,
questionnaires of job satisfaction (Bobbin &
Boles, 2004), perceived organizational support
(Yavas & Babakus, 2009) and provided service
quality (Lasser et al., 2002) were used. To analyze
the data and identify the effects of research
variables, structural equation modeling was used
by Smart PLS software. The findings showed that
job satisfaction hasn’t significant impact on
offered service quality provided by Sports and
Youth offices of Golestan province employees,
but effect of perceived organizational support on
provided service quality by employees was
significant. It is recommended to managers of
Sports and Youth offices of Golestan province that
by improve employees’ job satisfaction and proper
organizational support of them improve the
quality of services provided by employees.

چکيده

 مطالعه اثر رضایت شغلی و حمایت سازمانی،هدف پژوهش حاضر
درک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ادارات ورزش
 شامل، جامعه آماری مورد نظر تحقیق.و جوانان استان گلستان بود
 نفر646 کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود که
 برای جمعآوری دادههای.به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند
،)4004( تحقیق از پرسشنامههای رضایت شغلی بابین و بالس
) و کیفیت4003( حمایت سازمانی درک شده یاواس و باباکوس
 برای تجزیه و.) استفاده شد4004( خدمات ارائه شده لیسر و همکاران
تحلیل دادهها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق از مدلیابی معادالت
 نتایج.. استفاده شدSmart PLS ساختاری با استفاده از نرم افزار
نشان داد که رضایت شغلی بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان
 اما اثر حمایت،ادارات ورزش و جوانان استان گلستان اثرگذار نمیباشد
سازمانی درک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان
 پیشنهاد میشود مدیران ادارات ورزش و جوانان استان.معنیدار بود
گلستان با بهبود رضایت شغلی کارکنان و حمایت سازمانی مناسب از
آنان زمینه ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان را فراهم
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امروزه سازمانها عصر جدیدی از رقابت را تجربه میکنند.
تغییرات ایجاد شده در محیط درونی و بیرونی سازمانها از جمله
تغییر در نیازهای نیروی انسانی سازمان ،تغییر در فناوریها و
تغییر در نیازهای مشتریان موجب شده است تا بسیاری از
سازمانها اهداف و استراتژیهای خود را تغییر دهند و به دنبال
روشهای بهتری برای افزایش موفقیت و کسب مزیت رقابتی
باشند ( .)61یکی از بهترین استراتژیهایی که امروزه سازمانها
به شکلهای مختلف از آن بهره میگیرند ،افزایش و بهبود
کیفیت کاالها و خدمات ارائه شده به مشتری میباشد .در این
خصوص کیم و همکاران  ) 4001( 6بیان می کنند که امروزه
کیفیت کاالها و خدمات و روشهای بهبود آن به عنوان یک
موضوع بسیار مهم در سازمانهای خدماتی از جمله
سازمانهای ورزشی به حساب میآید .سازمانهایی که کار
آنها ارائه خدمات به مشتریان خود می باشد ،به اهمیت
روزافزون کیفیت خدمات پی بردهاند ( .) 69نتایج برخی از
تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان میدهد که ارائه دادن
خدماتی با کیفیت باال ،یک استراتژی مهم و اساسی برای به
دست گرفتن بازار ،بازگشت سرمایه ،کاهش هزینهها ،توس عه
بهرهوری و موفقیت سازمانها در محیط پر رقابت امروزی
میباشد .هم چنین فراهم کردن خدماتی با کیفیت باال ،برای
سازمانها یک مزیت رقابتی به حساب میآید که میتواند منجر
به رشد سازمانی گردد ( .) 46کاالبویگ و همکاران )4002( 4
معتقدند که ادراک مثبت مشتریان از خدمات ارائه شده در
ورزش میتواند به کسب مزایای استراتژیک از جمله خرید
مجدد ،فروش بیشتر و تبلیغ زبانی گسترده منجر شود .بنابراین
پی بردن به ادراک مشتریان از کیفیت خدمات برای
سازمانهای ورزشی که می خواهند نیازهای مشتریان خود را
برآورده سازند ،مهم و ضروری میباشد ( .) 4هم چنین جائو
چوان  ) 4002( 9در این زمینه بیان می کند که بررسی اثرات
عوامل گوناگون بر روی ادراک کیفیت خدمات و کاالها توسط
مشتریان بخش مهمی از تحقیقات بازاریابی به خصوص
تحقیقات بازاریابی در ورزش را به خود اختصاص داده است
( .) 64ناویاال و همکاران  ) 4064( 4نیز بیان می کنند با توجه به
این که کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمانها
6. Kim et al
4. Calabuig et al
9. Jao Chuan
4. Nuviala et al

ایفا می نماید ،پی بردن به عواملی که بر روی کیفیت خدمات
ارائه شده توسط کارکنان به مشتریان اثر میگذارند ،الزم و
ضروری به نظر میرسد (.) 61
با توجه به اهمیت کیفیت کاالها و خدمات ارائه شده توسط
کارکنان سازمان به مشتریان ،یکی از عوامل موثر بر آن رضایت
شغلی کارکنان میباشد .رضایت شغلی سطحی از یک ا حساس
لذت بخش است و میتواند نتیجهای از ارزیابی شغل در مقابل
پیروزی یا موفقیت از ارزش واقعی آن شغل محسوب گردد
( .) 65همچنین رضایت شغلی به عنوان احساسات کارکنان
نسبت به کار و ویژگیهای مختلف آن تعریف شده است (.) 44
پژوهشگران مدتها است که به رابطه نزدیک میان رضایت
شغلی و عملکرد رفتاری کارکنان در سازمان پی بردهاند.
کارکنان راضی بسیار عالقهمند هستند تا مشتریان خود را نیز
راضی نگه دارند و در این راستا تالش می کنند تا بهترین
خدمات را به مشتریان ارائه نمایند ( .)49یافتههای تحقیقات
گذشته نشان میدهد که یک سازمان با مجموعهای از کارکنان
راضی میتواند مشتریان بیشماری را از ارائه محصوالت و
خدمات خود راضی نگه دارد ( .) 4060زومراه  ) 4065( 5در این
خصوص بیان می کند که رضایت شغلی به دو دلیل موجب
بهبود کیفیت خدمات کارکنان میشود .اول اینکه ،کارکنان با
رضایت شغلی باال به احتمال بسیار زیاد تمایالت رفتاری مثبتی
را از خود نشان خواهند داد و این امر منجر به بهبود کیفیت
خدمات ارائه شده توسط آنها خواهد شد .از سوی دیگر،
رضایت شغلی منجر میشود تا کارکنان سطح عملکردی خود
را در بهترین شرایط حفظ نمایند که چنین امری منجر به
شکلگیری رفتارهای واقعی در کارکنان از جمله تعهد به
خدمات مشتریان ،مشارکت بیشتر با همکاران و تعهد به سازمان
خواهد شد (.)45
همچنین یکی دیگر از عوامل موثر بر کیفیت خدمات ارائه
شده توسط کارکنان به مشتریان ،حمایت سازمانی درک شده 1
میباشد .اصطالح حمایت سازمانی درک شده اولین بار توسط
آیزنبرگر و همکاران  ) 6321( 1وارد ادبیات سازمانی گردید .از
دیدگاه این محققان ،حمایت سازمانی درک شده به اعتقاد
کارکنان در رابطه با میزانی که سازمان برای مشارکت ،سالمتی
و رفاه آنان ارزش قائل است ،اشاره میکند ( .) 2آیزنبرگر و
5. Zumrah
1. Perceived Organizational Suppor
1. Eisenberger et al
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همکاران ( ) 4006حمایت سازمانی درک شده را متأثر از
سیاستهایی می دانند که سالمتی و شادابی ،احساس موفقیت،
حس مشارکتی مثبت ،بهبود عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف
سازمان را ترویج میدهد .پژوهشگران حمایت سازمانی درک
شده را نمود عملیاتی تئوری مبادله اجتماعی میدانند؛ در
حقیقت مبادله اجتماعی هسته فرایند روانشناختی نهفته در
حمایت سازمانی درک شده است ( .) 66بر اساس رویکرد مبادله
اجتماعی ،کارکنان تالش خود برای کسب منافع مالی و مادی
را با ارضای نیازهای احساسی اجتماعی مثل اعتبار ،کمک به
همکار و کسب تشویق جمعی همکاران تبادل میکنند (.)9
زومراه ( ) 4065در این خصوص بیان میکند چنان چه کارکنان
سازمان احساس کنند که سازمان به کار آنان احترام قائل است
و نسبت به رفاه و آسایش آنان توجه می کند ،آنان نیز با حداکثر
توان خود تالش خواهند کرد و این امر میتواند بر رفتارها و
عملکرد کارکنان از جمله کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان
اثرگذار باشد (.) 45
تحقیقات گوناگونی در خصوص عوامل موثر بر کیفیت
خدمات ارائه شده توسط کارکنان در سازمانهای مختلف انجام
شده است .حسینی و قادری ( ) 6934در تحقیقی نشان دادند که
عواملی از جمله آموزش کارکنان ،نوآوری در خدمات ،تنوع در
خدمات و سهولت در ارائه خدمات موجب افزایش کیفیت
خدمات کارکنان بانکها میشوند ( .) 3ساعت چیان و همکاران
( ) 6930با انجام تحقیقی بر روی کارکنان فدراسیونهای
ورزشی منتخب به این نتیجه دست یافتند که بین رضایت شغلی
و کیفیت خدمات داخلی کارکنان این فدراسیونها رابطه
معنیداری وجود دارد ( .) 62ساالری جائینی ( ) 6934در تحقیقی
بر روی کارکنان بیمارستان در شهرستان حاجیآباد به این
نتیجه دست یافت که بین رضایت شغلی کارکنان و کیفیت
خدمات آنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ( .) 63گازولی
و همکاران  ) 4060( 6با انجام تحقیقی بر روی کارکنان
رستورانها نشان دادند که رضایت شغلی این کارکنان بر روی
کیفیت خدمات آنان به مشتریان اثرگذار میباشد ( .) 1دونهی
و همکاران  ) 4066( 4با انجام تحقیقی بر روی کارکنان
بیمارستانهای شهر سئول به این نتیجه دست یافتند که
حمایت سازمانی درک شده از سوی کارکنان این بیمارستانها

موجب افزایش کیفیت خدمات آنان شده و این امر در نهایت بر
رضایت بیماران اثر گذاشته است ( .) 4کیم و هان  ) 4069( 9در
تحقیقی نشان دادند که رضایت شغلی کارکنان بر روی کیفیت
خدمات ارائه شده توسط آنان و رضایت و وفاداری مشتریان
اثرگذار میباشد ( .) 64گارگ و لوچاندار  ) 4064( 4با انجام
تحقیقی بر روی  91هتل در شهر دهلی نو به این نتیجه دست
یافتند که حمایت سازمانی درک شده از سوی کارکنان این
هتلها موجب بهبود کیفیت خدمات این کارکنان شده است
( .) 1ژان  ) 4065( 5در تحقیقی بر کارکنان بیمارستانهای دولتی
در چین نشان داد که بین رضایت شغلی و کیفیت خدمات کاری
کارکنان خدماتی رابطه معنیداری وجود دارد ( .) 44زومراه
( ) 4065در تحقیقی با عنوان آموزش ،رضایت شغلی ،حمایت
سازمانی درک شده و کیفیت خدمات بر روی کارکنان
سازمانهای خدمات عمومی در مالزی دریافت که بین رضایت
شغلی و کیفیت خدمات این کارکنان رابطه معنیداری وجود
ندارد .اما بین حمایت سازمانی درک شده با کیفیت خدمات این
کارکنان رابطه معنیداری مشاهده شد ( .) 45آریانی  ) 4065( 1با
انجام تحقیقی بر روی کارکنان سه بیمارستان در ایالت جاوای
مرکزی در اندونزی به این نتیجه دست یافت که بین رضایت
شغلی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان این
بیمارستانها رابطه معنیداری وجود ندارد ( .) 6جایسوال و
لوچاندار  ) 4061( 1در تحقیقی بر روی هتلهای شهر دهلینو
نشان دادند که حمایت سازمانی درک شده هم به صورت
مستقیم و هم به واسطه تعهد سازمانی بر روی کیفیت خدمات
کارکنان این هتلها اثرگذار میباشد (.)60
امروزه سازمانهای ورزشی نیز همچون سایر سازمانها
عصر جدیدی از رقابت را تجربه می کنند .تغییر در نیازها و
خواستههای مشتریان سازمانهای ورزشی یکی از مهمترین
چالشهای این سازمانها می باشد .کیم و همکاران ( ) 4001در
این خصوص بیان میکنند سازمانهای ورزشی به دلیل داشتن
طیف گستردهای از مشتریان از جمله ورزشکاران ،مربیان،
مدیران تیمها ،عموم مردم ،پیمانکاران و سایر سازمانها نیازمند
بازبینی در اقدامات و فرایندهای سازمانی و بازاریابی خود
می باشند تا از این طریق بهتر بتوانند نیازهای مشتریان خود
ارضاء نمایند ( .) 69توجه به کیفیت خدمات ارائه شده به

6. Gazzoli et al
4. DonHee et al
9. Kim & Han
4. Garg & Lochan Dhar

5. Zhan
1. Ariani
1. Jaiswal & Lochan Dhar
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مشتریان و عوامل موثر بر آن در سازمانهای ورزشی از جمله
مواردی هستند که میتوانند موجب موفقیت سازمانهای
ورزشی گردند .بیشتر تحقیقات انجام شده در این خصوص تأثیر
کیفیت خدمات سازمانهای ورزشی را بر پیامدهای رفتاری
مشتریان آنها مورد بررسی قرار دادها ند و به گفته ناویاال و
همکاران ( ) 4064انجام تحقیقاتی در خصوص عوامل موثر بر
کیفیت خدمات کارکنان سازمانهای ورزشی از دیدگاه کارکنان
آنان ضروری به نظر میرسد ( .) 61رضایت شغلی کارکنان و
حمایت سازمانی درک شده توسط کارکنان از جمله مواردی
هستند که میتوانند موجب افزایش کیفیت خدمات ورزشی
سازمانهای ورزشی گردند .تحقیقات انجام شده در این
خصوص در سازمانهای غیر ورزشی از جمله بیمارستانها
( ،) 44خدمات عمومی ( ) 45و هتلها ( ) 60موید این امر میباشد
و انجام چنین تحقیقاتی در سازمانهای ورزشی ضروری به نظر
میرسد .لذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و وجود داشتن
خألهای علمی در این زمینه ،محقق به دنبال پاسخ به این
سئوال است که آیا رضایت شغلی و حمایت سازمانی درک شده
بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ادارات ورزش و
جوانان استان گلستان اثرگذار میباشند؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به روش
میدانی انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه
کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 440
نفر در سال  6935بود .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران،
 646نفر تعیین گردید .با توجه به اینکه تعداد کارکنان ادارات
ورزش و جوانان در شهرستانها و شهرهای استان گلستان برابر
نبوده است از شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شد.
حداقل نمونه مورد نیاز برای انجام مدلیابی معادالت ساختاری
بین  600تا  650مورد است ( .) 40برای گردآوری دادههای
تحقیق از پرسش نامههای رضایت شغلی بابین و بالس 6
( ، ) 4004حمایت سازمانی درک شده یاواس و باباکوس 4
( ) 4003و کیفیت خدمات ارائه شده لیسر و همکاران )4004( 9
استفاده شد .پرسشنامه رضایت شغلی دارای  1گویه میباشد
که بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت سنجیده میشود.
همچنین پرسشنامه حمایت سازمانی درک شده دارای 61
6. Bobbin & Boles
4. Yavas & Babakus
9. Lasser et al

گویه و پنج مولفه حمایت مدیریت ( 9گویه ) ،آموزش کارکنان
( 4گویه ) ،ارائه پاداش ( 9گویه ) ،توانمندسازی کارکنان ( 9گویه )
و فناوری ارائه خدمات ( 4گویه) میباشد که بر اساس مقیاس
 5ارزشی لیکرت سنجیده میشود .پرسشنامه کیفیت خدمات
ارائه شد ه نیز مشتمل بر  64گویه میباشد و بر اساس مقیاس
 5ارزشی لیکرت سنجیده میشود .جهت تعیین روایی محتوایی
پرسشنامههای تحقیق ،از نظرات  65نفر از اساتید مدیریت
ورزشی استفاده شد و سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامهها،
یک مطالعه مقدماتی (با تکمیل نمودن پرسشنامهها توسط 40
نفر) انجام گرفت و ضریب پایایی این پرسشنامهها با استفاده
از آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرهای رضایت شغلی (=0/21
 ،)αحمایت سازمانی درک شده ( )α =0/24و کیفیت خدمات
ارائه شده ( ) α =0/26به دست آمد ،که حاکی از ثبات ابزار
اندازهگیری بود .پس از تعیین روایی و پایایی ابزار اندازهگیری،
پرسشنامهها در بین جامعه آماری (کارکنان ادارات ورزش و
جوانان استان گلستان) توزیع و  646پرسشنامه سالم
جمعآوری گردید .در این پژوهش ،از آمار توصیفی به منظور
سازمان دادن ،خالصه کردن ،طبقه بندی کردن و توصیف
دادهها شامل فراوانیها ،میانگینها و انحراف استاندارد استفاده
شده است .برای آزمون مدل تحقیق ،از مدلیابی معادالت
ساختاری استفاده شده است .این روش ،مدلی آماری برای
بررسی روابط خطی بین متغیرهای تحقیق و سئواالت
پرسش نامه است .به عبارت دیگر ،مدلیابی معادالت ساختاری
روش آماری قدرت مندی است که مدل اندازهگیری و مدل
ساختاری را با یک آزمون آماری همزمان ترکیب می کند .نرم
افزار مورد استفاده بدین منظور اسمارت پی .ال .اس  4بود.
یافتههای تحقیق
تحلیل توصیفی دادههای پژوهش حاکی از آن بود که،
بیشترین درصد آزمودنیهای تحقیق ( 52/5درصد) دارای
مدرک تحصیلی کارشناسی بودند .همچنین  55/2درصد
آزمودنیها دارای تحصیالت در زمینه تربیت بدنی بودند .بیشتر
آزمودنیهای تحقیق (49/3درصد) در محدوده سنی96-40
سال قرار داشتند .همچنین 59/1( ،درصد) از آزمودنیها دارای
سابقه خدمت 66-40سال بودند.
به منظور اندازهگیری ثبات درونی یا پایایی سازهها،
4. Smart PLS
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مالکهای سهگانه فرنل و الکر  6مدنظر قرار گرفت .اولین
مالک بررسی پایایی ،بار عاملی متغیرهای مشاهده شده
می باشد .حداقل بار عاملی برای هر متغیر مشاهده شده باید
 0/1و در سطح  0/06معنیدار باشد ( .) 40نتایج حاصل از
الگوریتم  PLSنشان داد که میزان بار عاملی و مقادیر  tبه دست
آمده برای متغیرهای مشاهده شده در سطح  0/06معنیدار
است (شکل  .) 4دومین مالک بررسی پایایی سازهها ،ضریب
دیلون-گلد اشتاین یا پایایی ترکیبی ( 4شاخص سازگاری درونی
مدل اندازهگیری) سازهها می باشد که باید بیشتر از  0/1باشد.
مقادیر به دست آمده برای این شاخص نیز حاکی از پایایی قابل

قبول سازهها بود (جدول  .) 6سومین مالک جهت بررسی ثبات
درونی سازهها ،میانگین واریانس استخراج شده 9میباشد.
میانگین واریانس استخراج شده بیانگر مقدار واریانس تبیین
شده متغیرهای مکنون توسط متغیرهای مشاهده شدهی
مربوطه است که در جدول  6ارائه شده است .مقادیر باالتر از
 0/5برای این مالک قابل قبول میباشد ( .) 40با توجه به نتایج
جدول  6سازهها و نشانگرهای آنها از پایایی قابل قبولی
برخوردار هستند .این امر بیانگر قابل اعتماد بودن ابزارهای
تحقیق برای استفاده میباشد.

جدول .6شاخصهای بررسی پایایی سازههای تحقیق
سازه
رضایت
شغلی
حمایت سازمانی درک
شده
کیفیت
خدمات ارائه شده

میانگین واریانس
استخراج شده

پایایی
ترکیبی

ضریب تعیین تعدیل
شده

آلفای کرونباخ

0/10

0/39

-

0/36

0/15

0/23

-

0/24

0/13

0/31

0/14

0/31

به منظور بررسی روایی تشخیصی یا واگرای سازههای تحقیق،
جذر میانگین واریانس استخراج شده یک سازه باید بیشتر از
همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد ( .) 40با توجه به
نتایج جدول  4میتوان بیان کرد که سازههای مورد بررسی در
تحقیق حاضر از روایی تشخیصی خوبی برخوردار میباشند.
همچنین برای بررسی کیفیت یا برازش مدل اندازهگیری،

شاخص بررسی اعتبار اشتراک  4در نظر گرفته میشود .مقادیر
مثبت این شاخص نشان دهندهی کیفیت مناسب ابزارهای
اندازهگیری میباشد ( .) 40با توجه به این امر و نتایج جدول ،9
ابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر از کیفیت مناسبی
برخوردار میباشند.

جدول  .2نتایج بررسی روایی تشخیصی سازه های تحقیق
سازه ها
6
2
9

*

رضایت شغلی
حمایت سازمانی
درک شده
کیفیت
خدمات ارائه شده

2

6

9

*0/29
0/10

*0/20

0/15

0/15

*0/29

جذر میانگین واریانس استخراج شده

6. Fornell & Larcker
)4. Composite Reliability (CR

)9. Average Variance Extracted (AVE

4. Construct Cross validated Communality
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جدول  .9نتایج بررسی شاخص اعتبار اشتراک سازههای تحقیق
آماره

SSO

SSE

1-SSE/SSO

رضایت شغلی

240

136/42

0/49

حمایت سازمانی درک شده

100

142/94

0/92

کیفیت خدمات ارائه شده

6120

6439/19

0/54

سازه

* مجموع مجذورات مشاهدات برای متغیر مکنون ()SSO
* مجموع مجذورات خطاهای پیش بینی برای متغیر مکنون( )SSE
* شاخص بررسی اعتبار اشتراک ()1-SSE/SSO

نتایج حاصل از آزمون مدل تحقیق نشان داد که اثر متغیر
رضایت شغلی بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان اثری
معنیدار نمیباشد ( .) t=0/32 ،β=0/60دیگر یافته تحقیق نشان
داد که اثر حمایت سازمانی درک شده بر کیفیت خدمات ارائه
شده توسط کارکنان اثری معنیدار است (.) t=3/61 ،β=0/12

با توجه به نتایج جدول  6و مقادیر به دست آمده برای ضریب
تعیین میتوان اظهار داشت که متغیرهای پیشبین تحقیق در
مجموع  %14از تغییرات متغیر کیفیت خدمات توسط کارکنان را
تبیین میکنند.

جدول  .4اثر متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک تحقیق
متغیر مالک
متغیرهای پیش بین

**

کیفیت خدمات ارائه شده
آماره t

β

رضایت شغلی

0/32

0/60

حمایت سازمانی درک شده

**3/61

0/12

معنیدار در سطح 0/06

شکل  .6مدل آزمون شده تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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شکل  .2مدل آزمون شده تحقیق در حالت اعداد معنیداری

بحث و نتیجه گیری
هدف تحقیق حاضر ،مطالعه اثر رضایت شغلی و حمایت
سازمانی درک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود .نتایج تحقیق نشان
داد که رضایت شغلی بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان اثرگذار
نمی باشد .این نتیجه با نتایج تحقیقات ساالری جائینی (،)6934
گازولی و همکاران ( ،) 4060کیم و هان ( ) 4069و ژان ()4065
همخوانی ندارد ( 64 ،1 ،63و  ) 44اما با نتایج تحقیقات زومراه
( ) 4065و آریانی ( )4065همخوانی دارد ( 45و  .) 6دلیل این
عدم همخوانی را شاید بتوان چنین بیان کرد که بیشتر تحقیقات
انجام شده در این خصوص در محیطهای غیر ورزشی انجام
شده است که خدمات این بخشها بسیار متفاوت از خدمات
ارائه شده توسط سازمانهای ورزشی می باشد .کیفیت خدمات
ارائه شده توسط کارکنان در سازمانهای خدماتی و عوامل موثر
بر آن به دلیل اثر گذاشتن بر عملکرد سازمان از یک سو و
نگرش و رفتار مشتریان از سوی دیگر موضوعی است که
همواره مورد توجه مدیران سازمانها و محققان قرار گرفته
است .به گفته زومراه ( ) 4065عوامل سازمانی و فردی بسیاری
وجود دارند که میتوانند بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط
کارکنان سازمان اثر گذار باشند ( .) 45رضایت شغلی از جمله
متغیرهایی است که میتواند بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط
کارکنان سازمان اثرگذار باشد .امروزه سازمانها با دو نوع
مشتری در ارتباط هستند .مشتریان خارج سازمان و مشتریان
درون سازمان که همان کارکنان سازمان می باشند .رضایت
مشتریان درون سازمان میتواند موجب شکلگیری پیامدهای
رفتاری مثبت از جمله ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده گردد.

کارکنان راضی و خوشحال خدمات با کیفیت باالیی را در
مقایسه با دیگر کارکنان به همکاران و مشتریان بیرون از
سازمان ارائه خواهند کرد .به گفته آریانی ( ) 4065امروزه
سازمانها باید همانگونه که برای جلب رضایت مشتریان
بیرونی خود برنامهریزی می کنند ،همانگونه نیز باید برای کسب
رضایت مشتریان درونی (کارکنان) خود نیز تالش کنند ،زیرا
کارکنان راضی و متعهد میتوانند در تشخیص نیازها و
خواستههای مشتریان بیرونی و همکاران خود بهتر عمل کرده
و در نهایت موجب موفقیت خود و سازمان گردند ( .) 6از اینرو
سازمانهای خدماتی از جمله ادارات ورزش و جوانان نیاز دارند
تا عوامل موثر بر رفتارهای مشتریان درونی (کارکنان) خود را
شناسایی کنند .با توجه به اهمیت رضایت شغلی کارکنان ادارات
ورزش و جوانان استان گلستان در کیفیت خدمات ارائه شده
توسط آنان شناسایی دقیق نیازها و خواستههای کارکنان ،توجه
به مشکالت این کارکنان ،ایجاد فضای کاری مثبت و رو به
پیشرفت برای کارکنان ،ایجاد رقابت سالم و مفید در بین
کارکنان ،فراهم کردن زمینه خالقیت برای کارکنان ،ایجاد
یکپارچگی در بین کارکنان ،ترغیب و تشویق کارکنان به انجام
دادن بهتر کارها ،از بین بردن استرس در کار ،تسهیل روابط
کاری بین کارکنان و از بین بردن تضادهای بین کارکنان و
ایجاد شایسته ساالری واقعی در ادارات ورزش و جوانان استان
گلستان پیشنهاد میشود.
یافتههای تحقیق نشان داد که حمایت سازمانی درک شده بر
کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ادارات ورزش و
جوانان استان گلستان اثرگذار می باشد .این موضوع نشان
میدهد که هر چه ادارات ورزش و جوانان حمایت بیشتری از
کارکنان خود داشته باشند ،کیفیت خدمات ارائه شده توسط
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کارکنان آنها نیز افزایش خواهد یافت .این یافته با یافتههای
تحقیقات دونهی و همکاران ( ،) 4069گارگ و لوچاندار
( ،) 4064زومراه ( ) 4065و جایسوال و لوچاندار ()4065
همخوانی دارد ( 45 ،1 ،4و  .) 60دلیل این همخوانی را شاید
بتوان چنین بیان کرد مدیران سازمانهای ورزشی از جمله
ادارات ورزش و جوانان نیز همچون مدیران سازمانهای غیر
ورزشی به اهمیت تأثیر حمایت سازمانی بر پیامدهای رفتاری
کارکنان خود از جمله کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان
پی بردهاند .اگر کارکنان سازمان احساس کنند که سازمان
حامی قوی آنها است ،میتوانند مشارکت واقعی در روند
برنامهریزی و تعیین اهداف سازمان داشته باشند و احساس کنند
سازمان برای فعالیتهای آنها ارزش قائل است و از همین رو
بر این باور خواهند بود فعالیتهایی که در سازمان انجام
میدهند ،بر سرنوشتشان تأثیر میگذارد و نیازهای اساسی آنان
را برطرف میسازد .بنابراین اهداف و ارزشهای سازمان را در
جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها از هیچ کوشش و
تالشی دریغ نخواهند کرد و از اینرو نسبت به سازمان و
مشتریان آن متعهد میشوند .همچنین در مورد تأثیر حمایت
سازمانی ادراک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان
میتوان اینگونه اذعان داشت که گسترش و افزایش حمایت
سازمانی به تقویت رفتارهای کاری مثبت در کارکنان منجر
میشود ،چرا که حمایت سازمانی سبب افزایش کرامت کارکنان
میشود که آن نیز میتواند بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط
آنها مؤثر باشد .در صورت وجود حمایت سازمانی ،تمام
کارکنان وجود خود در سازمان را محترم ،با ارزش و کارساز
دانسته و خود را در سرنوشت سازمان سهیم میدانند و نسبت
به سازمان و اقدمات آن تعهد پیدا می کنند .بنابراین حمایت
سازمان از کارکنان با فعالیتهایی مانند شرکت دادن کارکنان
در تصمیمگیریهای سازمان و به کارگیری نظرات آنان،
افزایش حس مسئولیت پذیری و تعهد در قبال تصمیمات اتخاذ
شده میشود .بر همین اساس مدیران باید کارکنان را در پیشبرد
امور سازمانی با توجه به صالحیت و کارایی آنان سهیم کنند و
برای نظرات آنها در خصوص مسائل سازمانی احترام قائل
شوند و از این طریق پیامدهای رفتاری مثبت در کارکنان از

جمله کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان را ارتقاء دهند .از
آنجا که نیروی انسانی مهمترین سرمایهی هر سازمانی است،
سازمان باید حمایت همه جانبهای از کارکنان خود داشته باشد.
اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده
توسط کارکنان مدیران را آگاه می کند که نه تنها مشارکت افراد
در ایجاد رفتارهای بهنجار مؤثر است و موجب افزایش کارایی
و وابستگی کارکنان از طریق بروز رفتارهای مطلوب در سازمان
میشود ،بلکه در بهبود و تقویت کیفیت خدمات نیز مؤثر خواهد
بود .آگاهی از وجود چنین تأثیر و تأثری برای مدیران و
سرپرستان اهمیت بسیاری دارد.
در نهایت از این پژوهش و پژوهشهای انجام شده در این
زمینه میتوان نتیجه گرفت که دو دسته عوامل فردی و
سازمانی بر روی کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان گلستان اثر گذار میباشند .سایر
عوامل فردی (همچون ویژگیهای فردی کارکنان ،تعهد
سازمانی ،وفاداری و رفتار شهروندی سازمانی) و سازمانی
(همچون ساختار سازمانی ،تغییرات سازمانی ،عدالت سازمانی و
چابکی سازمانی) میتوانند بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان اثرگذار باشند
که میتوان آن را جزء محدودیتهای تحقیق در نظر گرفت.
در پایان پیشنهاد میشود مدیران ادارات ورزش و جوانان استان
گلستان با بهبود عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان و
حمایت سازمانی مناسب از آنان زمینه ارتقاء کیفیت خدمات ارائه
شده توسط کارکنان را فراهم سازند.
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