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Abstract
The purpose of this study was to investigate The
relationship between Organizational Learning
Culture, Motivation to Learn, Job Satisfaction,
Organizational Commitment and Internal Service
Quality in Employees of Physical Education and
Sport Science Faculties. For this purpose Xie, Di
(2005) questionnaire have used. Reliability of the
questionnaire after a pilot study (with 30 person) amd
using Cronbach's alpha test (α =0/87) respectively.
Statistical population desired to study all the Physical
Education College staff of Azad University from
district 8 that of have formed and sample population
is equal (N=n=55). Descriptive and inferential
statistics (person and regression) methods for data
analysis were used. Findings showed, between
motivation to learn (p< 0/02, r =0/324) and job
satisfaction (p< 0/01, r =0/56) and internal service
quality was positive and significant correlation (p<
0/05) exist. Also 31% of the variability is the internal
service quality by independent variables explain.
Note that the use of variables in research to improve
the internal service quality of employees, and provide
components through the strategic application of
human resource managers and leaders of
organizations will not be possible.
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چکيده
 بررسی میزان ارتباط بین فرهنگ یادگیری،هدف از پژوهش حاضر
 تعهد سازمانی و كیفیت، رضایت شغلی، انگیزه برای یادگیری،سازمانی
.خدمات داخلی در كاركنان دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی بود
 پایایی. استفاده شد،)1001( بدین منظور از پرسشنامه استاندارد دای ژن
 نفر) و با استفاده از آزمون90 پرسشنامه پس از یك مطالعه مقدماتی (با
 جامعه آماری مورد نظر تحقیق.) بدست آمدα =0/87( آلفای كرونباخ
را تمامی كاركنان دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای
11(  تهران تشکیل دادهاند و نمونه برابر با جامعه آماری8 آزاد منطقه
 برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای.)N=n=11( نفر) میباشد
آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام
 از بین متغیرهای مستقل تنها بین، یافتهها نشان داد.به گام) استفاده شد
انگیزه برای یادگیری سازمانی با كیفیت خدمات داخلی و رضایت شغلی
)p<0/01( با كیفیت خدمات داخلی كاركنان ارتباط مثبت و معناداری
 درصد از تغییرات متغیر كیفیت خدمات داخلی92  همچنین.وجود دارد
 شایان ذكر است كه.توسط مجموع متغیرهای مستقل تببین شده است
بهكارگیری متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق به منظور بهبود كیفیت
 جزء از طریق توجه و ارائه برنامههای،خدمات داخلی كاركنان
استراتژیك از سوی رهبران و مدیران منابع انسانی سازمانها میسر
.نخواهد شد
واژههاي کليدي
 كیفیت خدمات، رضایت شغلی، تعهد سازمانی،فرهنگ سازمانی
داخلی
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مقدمه
امروزه شاهد تجارب متفاوتی از ارائه خدمات در زندگی
روزمره هستیم .گاهی اوقات با فردی خدمت رسان كه هیچ
نگرشی به ارائه خدمت ندارد و یا افرادی با مهارتهای بین
فردی پایین ،مواجه میشویم و گاهی اوقات نیز با افرادی كه از
دانش و مهارت كافی برخوردار بوده ،با احترام برخورد میكنند
و ارائه خدمات را به بهترین نحو ممکن انجام میدهند ،روبهرو
میشویم .این تفاوت در تعامالت بر سطوح خدمات بیرونی
شركت تأثیرگذار است ( .)9خدمات ،دیگر بخش كوچکی از
اقتصاد به شمار نمیروند ،بلکه بهعنوان قلب ارزشآفرینی در
اقتصاد مطرح هستند .محققان مزایای رضایت و كیفیت را بسیار
ستودهاند و آنها را بهعنوان شاخصهایی از مزیت رقابتی
سازمان نامبردهاند .امروزه كیفیت خدمات ازجمله مفاهیم متداول
در جهان تجارت گردیده است و نقش مؤثری در رضایت،
نگهداری ،وفاداری مشتریان و همچنین كسب درآمد ایفا می-
كند .از طرفی زنجیره خدمات -سود -درآمد نیز با عوامل
بیانشده در ارتباط میباشد ( .)1بر اساس مدل هسکت و
همکاران ،)2331( 2كیفیت خدمات داخلی به رضایت كاركنان
(نگهداری كارمندان) كه درنهایت منجر به كیفیت خدمات
داخلی و رضایت مشتریان كه محصول نهایی آن سود و رشد و
توسعه است ،منجر میشود ( .)21كیفیت خدمات داخلی1
سطحی است كه یك كارمند از خدمات دریافتی ارائهشده توسط
تأمینكنندههای خدمات داخلی خرسند است .همچنین كیفیت
خدمات داخلی به احساس كارمندان در مورد كیفیت خدماتی كه
آنها به كاركنان در یك سازمان مشابه ارائه یا از آنها دریافت
میكنند ،اشاره دارد ( .)28خدمات داخلی اساسیترین عنصر
برای دستیابی به كیفیت خدمات خارجی باكیفیت باال میباشد
و ضروری است كه در بیشتر محیطهای ورزشی مورد بازبینی
قرار گیرد.
بااینحال عوامل متعددی منجر به كیفیت خدمات داخلی
باكیفیت باال در یك سازمان ورزشی میشود .در سالهای اخیر
توجه باالیی به یادگیری سازمانی در كشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه شده است .اكثر پژوهشگران معتقدند كه یادگیری
سازمانی زمانی منجر به مزایای رقابتی مفید برای كارمندان
میشود كه آنها دید روشنی از اهمیت كیفیت خدمات داشته
باشند .بعالوه شناسایی انگیزههای كارمندان جهت اجرای
كیفیت خدمات بهتر میتواند خدمات سازمان را جهت تشکیل
سیستم یادگیری توانا سازد ( .)1 ،9 ،2یادگیری سازمانی را
1.Heskett et al
2. Internal Service Quality
3. Organizational Learning Culture

میتوان یك فرآیند پویا از خلق ،كسب و جمعآوری دانش
بهمنظور توسعهی منابع و ظرفیت كه به عملکرد بهتر سازمان
منجر میشود تعریف كرد ( .)29مطمئناً اجرای فرهنگ یادگیری
سازمانی 9در كیفیت خدمات داخلی نقش مؤثری ایفا خواهد نمود
( .)1داشتن انگیزه برای یادگیری بسیار مهم است ،انگیزه عاملی
درونی است كه فرد را از درون به فعالیت واداشته و از نیازهای
فرد نشأت میگیرد .ازآنجاییكه یادگیری نوعی تغییر در رفتار
است ،لذا باید به استعدادها ،انگیزهها ،عالیق و تواناییهای
فراگیران پی برد ( .)2تحقیقات نشان میدهد كه انگیزه قوی به
یادگیری استوار و انگیزه كم به یادگیری كم میانجامد .درواقع
انگیزه ،موتور محرک تالش و فعالیت برای یادگیری است و
میزان یادگیری را به حداكثر میرساند .انگیزه را میتوان
بهعنوان نیرویی كه رفتار را به سمت رسیدن به هدف قوت و یا
جهت میبخشد ،تعریف كرد (.)28 ،29
از طرفی با توجه به اینکه در ارائه خدمات به كاركنان و
مشتریان داخل سازمان ،نیروی انسانی یا كاركنان نقشی
محوری را ایفا میكنند ،بحث رضایت شغلی 1و تعهد سازمانی1
كه از عوامل اصلی در ارائه خدمات باكیفیت باال میباشند،
اهمیت پیدا میكند .درباره رضایت شغلی نظریههای گوناگونی
ارائهشده است .رضایت شغلی سطحی از یك احساس لذتبخش
است و میتواند نتیجهای از ارزیابی شغل در مقابل پیروزی یا
موفقیت از ارزش واقعی آن شغل محسوب گردد (.)3
پژوهشگران مدتها است كه به رابطه نزدیك میان رضایت
شغلی و عملکرد رفتاری كاركنان بخش فروش و سازمانها پی
بردهاند .كاركنان داخل سازمان بسیار عالقهمند هستند تا
مشتریان خود را راضی نگهدارند و بالعکس ( .)9یافتههای
تحقیقات گذشته نشان میدهد كه یك سازمان با مجموعهای
از كاركنان راضی میتواند مشتریان بیشتری را از ارائه
محصوالت و خدمات خود راضی نگه دارد ( .)29رضایت شغلی
و تعهد سازمانی برساختههای مرتبط اما متمایز استوار است؛ اما
بهمنظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی
انسانی درزمینه برنامهریزی ،جذب و نگهداری كاركنان و كاهش
هزینههای ناشی از ترک خدمت كاركنان از سازمان ،بهصورت
مشترک موردسنجش قرار میگیرند كه این امر از اهمیت
ویژهای برخوردار است ( .)3نتیجه پژوهش داوودی و همکاران
( )2932نشان داد كه متغیرهای انگیزش شغلی ،فرهنگسازمانی
و سن ،پیشبینی كننده معنیداری برای رضایت شغلی هستند
4. Job Satisfaction
5. Organizational Commitment

ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی ،انگیزه برای یادگیری ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی

سازمان ارائه نمود ( .)9همچنین قنبرپور نصرتی و همکاران
( )2932در پژوهشی دیگر كه به تعیین ارتباط بین فرهنگ
یادگیری سازمانی ،انگیزه برای یادگیری و كیفیت خدمات داخلی
در فدراسیون های منتخب بود ،دریافتند كه بین فرهنگ
یادگیری سازمانی و انگیزه برای یادگیری با كیفیت خدمات
داخلی كاركنان فدراسیون های منتخب ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد .آنها بهكارگیری متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق
به منظور بهبود كیفیت خدمات داخلی كاركنان را جزء از طریق
توجه و ارائه برنامههای استراتژیك از سوی رهبران و مدیران
منابع انسانی سازمانها میسر ندانستند (.)1
با عنایت به بیان هر یك از این متغیرها ،مشخص است كه
سازمان ها با چنین ویژگی ها و مزیت هایی ،سازمانهایی
آرمانی هستند؛ اما چگونه میتوان چنین سازمانهایی را طراحی
و ایجاد كرد؟ چه برنامه ها و سیاست هایی باید اعمال شوند تا
سازمان ها به این وضعیت مطلوب دست یابند؟ مدیران چگونه
كیفیت خدمات داخلی و فرهنگ یادگیری سازمانی ،انگیزه برای
یادگیری ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی كاركنان خود را
سنجیده و نتایج آن را در جهت پیشبرد سازمان بکار می گیرند؟
از سوی دیگر وضعیت كنونی كیفیت خدمات داخلی و فرهنگ
یادگیری سازمانی ،انگیزه برای یادگیری ،رضایت شغلی و تعهد
سازمانی در كاركنان دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاه های
آزاد منطقه  8تهران روشن نیست و ارتباط بین آنها در این
جامعه نامشخص است .در مجموع اینها مسایلی هستند كه
محقق را برای انجام پژوهش تشویق كردهاند .با استفاده از نتایج
تحقیق حاضر ،برنامه ریزان و مسئولین دانشگاه های آزاد تهران،
روسای دانشگاهها و دانشکدهها و مدیران گروههای تربیت بدنی
میتوانند به رفع برخی از مشکالت و موانع احتمالی حاكم بر
محیط كاری كاركنان اقدام نمایند و با این كار به افزایش كارایی
و اثربخشی آنان كمك كنند.

و همچنین مؤلفههای انگیزش شغلی در مقایسه با مؤلفه
فرهنگسازمانی ،متغیر پیشبینی كننده معنیداری برای
پیشبینی رضایت شغلی بودند ( .)1مطالعه موسوی كیا ()2939
نیز نشان داد كه هراندازه به مؤلفههای فرهنگسازمانی توجه
بیشتری شود ،كاركنان از رضایت شغلی بیشتری برخوردار
خواهند شد ( .)7همچنین مطالعه دای ژی )1001( 2نشان داد
كه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و انگیزه برای یادگیری
باكیفیت خدمات داخلی رابطه معناداری وجود دارد و فرهنگ
یادگیری سازمانی  1درصد از واریانس كیفیت خدمات داخلی را
تبیین میكند .همچنین بر اساس نتایج این پژوهش بین رضایت
شغلی و هر سه بعد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی ،هنجاری و
مداوم) باكیفیت خدمات داخلی رابطه معناداری وجود دارد،
هرچند كه اثر رضایت شغلی بر كیفیت خدمات داخلی ازلحاظ
آماری معنادار نشد و هیچكدام از ابعاد تعهد سازمانی مقدار
قابلمالحظه ای از واریانس كیفیت خدمات داخلی را تبیین
نکردند ( .)28كشاورز و صدیقی فاروجی ( )2931دریافتند كه
سطح رضایت شغلی كاركنان در زمان اوج ریتم حیاتی در سطح
مطلوب و در زمان بحرانی و نزول در سطح متوسط ،قرار دارد و
تفاوت آنها معنادار است .همچنین رابطه معناداری بین ریتم
حیاتی و رضایت شغلی كاركنان وجود دارد ( .)6همچنین هیز و
هیل )1002( 1نشان دادند كه انگیزش كارمند و یادگیری
سازمانی بطور مثبت با كیفیت خدمات درک شده مرتبط
میباشد .آنها همچنین نتیجه گرفتند كه كارمندان برانگیخته
و توانایی یادگیری سازمانی برای سازمان در رسیدن به كیفیت
خدمات عالی ضروری میباشد ( .)21در همین راستا علوی
لنگرودی و غفوری ( )2931در پژوهش خود نتیجه گرفتند كه
تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیش بینی خستگی هیجانی
و احساس كفایت نقش داشتند ،اما در پیش بینی مسخ
شخصیت ،تنها تعهد سازمانی نقش داشت ( .)1ساعت چیان و
همکاران ( )2930نیز در پژوهشی كه بر روی كاركنان فدراسیون
های منتخب ورزشی انجامشده بود ،دریافتند كه بین رضایت
شغلی و تعهد سازمانی هنجاری با كیفیت خدمات داخلی
كاركنان فدراسیون های منتخب ارتباط مثبت و معناداری وجود
دارد؛ اما بین تعهد سازمانی عاطفی و تعهد سازمانی مستمر با
كیفیت خدمات داخلی رابطه معناداری وجود ندارد .آنها پیشنهاد
كردند كه ارائه خدمات با كیفیت باال كه نقش مهمی در بقای
سازمانهای امروزی دارد و میتوان از طریق برنامه ریزی برای
افزایش رضایت كاركنان و كمك به القای حس تعلق آن ها به
سازمان ،خدمات مناسب تری را برای مشتریان داخلی و خارجی

روش شناسی تحقیق
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده كه
بصورت میدانی اجرا گردید .با توجه به هدف پژوهش ،جامعه
آماری مورد نظر در این تحقیق را تمامی كاركنان و كارشناسان
دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد منطقه 8
تهران تشکیل دادند .نظر به تعداد زیاد دانشکدهها ،ابتدا از بین
دانشکدههای منطقه  8دانشگاه آزاد اسالمی به صورت تصادفی
سه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران مركز ،تهران
جنوب و شهر ری با برآورد تعداد كاركنان دانشکدههای مذكور

1. Xie Di

2. Hays & Hill
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كه در مجموع  11نفر بودند ،انتخاب شدند و در ادامه بر اساس
فرمول مناسب تعیین حجم نمونه و با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی و از نوع خوشه ای تعداد  16كارمند و كارشناس
از پست های مختلف در دانشکدههای مذكور نمونه آماری
پژوهش را تشکیل دادند .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه
تركیبی و استاندارد دای ژن ( )1001استفاده گردید .الزم به ذكر
است كه جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از  20تن از
اساتید مدیریت ورزشی در این زمینه كمك گرفته شد و سپس
جهت تعیین پایایی پرسشنامه ،یك مطالعه مقدماتی (با تکمیل
پرسشنامه توسط  90نفر) انجام گرفت و ضریب پایایی این
پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای كرونباخ در حد قابل قبولی
( )α =0/87بدست آمد كه حاكی از ثبات ابزار اندازه گیری
میباشد .همچنین در بخش دیگری از پرسشنامه ،اطالعات
جمعیت شناختی كاركنان از قبیل سن ،جنسیت و سابقه خدمت
جمع آوری شد .پرسشنامه دای ژن ( )1001در سازمانهای
ورزشی توسط قنبرپور و همکاران ( )2930و ساعت چیان و
همکاران ( )2930مورد استفاده قرار گرفته است .نحوه
امتیازدهی پرسشنامه ها بر اساس مقیاس لیکرت بوده كه گزینه
خیلی موافقم نمره  1و گزینه خیلی مخالفم نمره  2را به خود
اختصاص داده بودند .در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل
اطالعات جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی و

استنباطی در دو بخش مجزا استفاده شد .در بخش نخست
تجزیه و تحلیل توصیفی یافتهها به صورت جداول توزیع فراوانی
و نمودار انجام گرفته است .در بخش دوم از روش های آماری
استنباطی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه
استفاده شد.
یافتههای تحقیق
بر اساس نتایج ،بیشترین وكمترین آزمودنی ها به ترتیب با
 83/2درصد و  1/1درصد مربوط به گروه سنی " 90سال و
باالتر" و " 16تا  90سال" میباشند و مردان ( 72/7درصد)
نسبت به زنان (  18/9درصد) ،تعداد بیشتری از نمونه را به خود
اختصاص دادند .عالوه بر این ،میزان تحصیالت آزمودنی ها
نشان میدهد كه  93/2درصد از آزمودنی ها به صورت مشترک
دارای مدارک لیسانس و فوق دیپلم و در مقابل  20/3درصد از
آنها نیز به صورت مشترک دارای مدارک دیپلم و فوق لیسانس
و باالتر میباشند.

جدول  .2دادههای توصیفی متغیرهای پژوهش ومؤلفههای آن
ردیف
2
1
9
1
2-1
1-1
9-1
1
2-1
1-1
9-1
1-1

متغیر
كیفیت خدمات داخلی
رضایت شغلی
انگیزه برای یادگیری
تعهد سازمانی
مؤلفه عاطفی
مؤلفه مستمر (مداوم)
مؤلفه هنجاری (تکلیفی)
یادگیری سازمانی
مؤلفه تعهد مدیریت
مؤلفه دید سیستمی
مؤلفه فضای باز و آزمایشگری
مؤلفه انتقال و یکپارچهسازی دانش

همانطور كه در جدول  ،2مشاهده می شود میانگین متغیر های
كیفیت خدمات داخلی ،رضایت شغلی ،انگیزه برای یادگیری،
تعهد سازمانی و مؤلفههای آن و یادگیری سازمانی و مؤلفههای
آن محاسبه شده از نقطه مركزی ( )1/1باالتر می باشند .با توجه

میانگین
9/13
9/29
9/89
9/61
9/19
9/78
9/71
9/16
9/11
9/98
9/18
9/17

انحراف استاندارد
0/92
2/22
0/11
0/17
0/11
0/6
0/76
0/11
0/11
0/61
0/31
0/11

به نرمال بودن توزیع نتایج مربوط به بررسی همبستگی بین
متغیرها مطابق جدول  ،1نشان داده شد كه بین یادگیری
سازمانی و كیفیت خدمات داخلی ارتباط معناداری (،p<0/181
 )r=0.08وجود ندارد اما بین انگیزه برای یادگیری سازمانی و

ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی ،انگیزه برای یادگیری ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی

كیفیت
خدمات داخلی در كاركنان ارتباط مثبت و معناداری (در سطح
ضعیف) ( )r=0.324 ،p<0/01مشاهده شد.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین تعهد سازمانی كاركنان و
كیفیت خدمات داخلی رابطه معناداری (.)r=0.043 ،p<0/77
وجود ندارد .بر اساس نتایج بدست آمده ،بین رضایت شغلی
كاركنان و كیفیت خدمات داخلی ارتباط مثبت و معناداری
( )r=0.56 ،p<0/02مشاهده شد.

در ادامه با توجه به ارتباط معنی دار مشاهده شده بین رضایت
شغلی و انگیزه برای یادگیری كاركنان با كیفیت خدمات داخلی
و رعایت پیش فرض اصلی استفاده از رگرسیون آماری ،دو متغیر
مذكور وارد مدل رگرسیون میشوند تا به تفکیك ضرایب تاثیر
هر یك به همراه معادله رگرسیون آن ،بیان شود .باتوجه به نتایج
جدول شماره  ،1پس از تأیید وجود رابطه هم خطی بین متغیرها
و فرض استقالل خطاها از همدیگر ،نتایج بدین صورت میباشد.

جدول  .1مشخصكنندههای كلی تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل بر كیفیت خدمات داخلی
F
آماره
سطح
ضریب
شاخص
R2
دوربین واتسون
معناداری
همبستگی )(R
آماری
تعدیل شده
R2
مدل
رگرسیون
2

0/16

0/921

3/89

0/181

1/12

0/002

معناداری بهدسدددتآمده ( )sig= 0.001كه در سدددطح 0/01
معندادار ( )Sig<0/01میبداشدددد ،ازاینرو میتوان گفدت كه
متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین كنند.

منظور از  R2میزان برآورد واریانس كیفیت خدمات داخلی
میباشدد كه توسدط متغیرهای مسدتقل تبیین می شود كه در
تحقیق حاضدر مشخص شد  92درصد از واریانس (یا تغییرات)
متغیر كیفیت خدمات داخلی توسدط مجموع متغیرهای مستقل
تبیین میگردد .همچنین با توجه به مقدار  F=3/89و سددطح
جدول  .9مشخصكنندههای آماری ،میزان و جهت تأثیر هر یك از متغیرهای مستقل بر كیفیت خدمات داخلی
شاخص آماری
مدل

بتای استاندارد
شده

آماره تی

سطح معنی
داری

ضرایب
رگرسیون

خطای
استاندارد

8/23

0/002

عدد ثابت

9/01

0/979

-

0/002

رضایت شغلی

0/211

0/019

0/163

9/62

0/311

انگیزه برای یادگیری

-0/022

0/229

-0/021

-0/036

بر اساس جدول فوق میتوان گفت عالرغم ارتباط معنادار دو
متغیر وارد در تحقیق ،تنها متغیر رضایت شغلی از عوامل موثر
بر كیفیت خدمات داخلی میباشد .تأثیر متغیر مذكور بر كیفیت
خدمات داخلی افزاینده میباشد .از ازاینرو رضایت شغلی
بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای پژوهش بر كیفیت خدمات

داخلی دارد و ضریب بتای  0/163رضایت شغلی بدان معناست
كه به ازای هر واحد تغییر در انحراف معیار رضایت مندی،
 0/163واحد تغییر در انحراف معیار كیفیت خدمات داخلی به
وجود می آید و ازآنجاكه جهت این رابطه مثبت است ،تغییر
بصورت مستقیم و از نوع افزاینده میباشد.

بحث و نتیجهگیری
ازآنجداكه فرهنگ یادگیری سدددازمانی ،انگیزه برای یادگیری،
رضددایت شددغلی و تعهد سددازمانی و كیفیت خدمات داخلی از
عناصددر مهم در اثربخشددی سددازمانهای پویا و در حال تغیر
امروزی و ازجمله سددازمانها و نهادهای ورزشددی محسددوب

میشوند ،درنتیجه در این پژوهش میزان ارتباط بین مؤلفههای
مذكور در دانشدکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشدی دانشگاه
آزاد منطقه  8كشدور مورد آزمون و بررسی قرار گرفت .منطبق
كردن یافتههای پژوهش با اصدددول علمی نیازمند همخوانی با
نتایج تحقیقات دیگر پژوهشگران است.
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متغیرهدای مسدددتقل تبیین میگردد .همچنین با توجه به
مقدار  F=3/89و سطح معناداری بهدستآمده ()sig= 0.001
كه در سدطح  0/01معنادار میباشد ،ازاینرو میتوان گفت كه
متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین كنند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد كه از دیدگاه كارشناسان
دانشدددکددههدای تربیت بدنی دانشدددگاه آزاد قابلیت یادگیری
سدازمانی نمره باالتر از میانگین را به خود اختصاص داده است
و همچنین در بین مؤلفدههدای یدادگیری سدددازمانی انتقال و
یکپدارچدهسدددازی دانش ،تعهدد مددیریت برای یادگیری ،دید
سدیسدتمی و فضای باز و آزمایشگری بیشترین میزان را كسب
كرده اسدددت .این موضدددوع نشدددان میدهد كه بایسدددتی در
برنامهریزی و تعیین اهداف و اسدتراتژیهای این دانشکدهها و
همچنین در افزایش مددیریدت دانش كداركنان در آینده توجه
دقیقتری صورت پذیرد .این مطلب با نتایج تحقیقات انجامشده
توسدددط ایگان و همکاران ( )1001و اتك و آرتورگات ()1020
همخوانی دارد .در این رابطده ایگان و همکاران ( )1001سددده
فرایند اصدلی یادگیری سازمانی را كسب یا خلق دانش ،انتقال
دانش و یکپارچهسازی دانش تعریف كردهاند و به عبارت دیگر
یدادگیری سدددازمانی را به عنوان قابلیت یك سدددازمان برای
پردازش دانش ،در نظر گرفتهاند ( .)29ازاینرو سدرمایه انسانی
و ارتبداطی ،عملکرد پیشدددرفدت محصدددول جدید را از طریق
قابلیتهای یادگیری سدازمانی بهبود میبخشد .اگرچه سرمایه
سداختاری بر قابلیتهای یادگیری سازمانی تأثیرات مثبتی دارد
ولی مدیران باید به این نکته توجه كنند كه احتماالً سدددرمایه
سداختاری تأثیرات منفی بر عملکرد رشد محصول جدید داشته
بداشدددد .بدا عنایت به اهمیت یادگیری بهكارگیری متغیرهای
یدادگیری سدددازمدانی و انگیزه برای یادگیری به منظور بهبود
كیفیدت خددمدات داخلی كداركنان ،جزء از طریق توجه و ارائه
برنامههای استراتژیك از سوی رهبران و مدیران منابع انسانی
سازمانها میسر نخواهد شد.
همچنین دادههای توصیفی متغیر نشان داد ،میانگین مربوط
به متغیر انگیزه برای یادگیری ( ) µ=9/89میباشدددد .از این
یافته تحقیق میتوان چنین نتیجه گرفت كه تمام آزمودنیهای
حاضدر در تحقیق دارای انگیزه باالبرای یادگیری میباشند كه
این امر منجر به ارائه خدمات داخلی با كیفیت باال به همکاران
خود در دانشکده مربوطه خواهد شد .بر این اساس ازآنجاییكه
یادگیری نوعی تغییر در رفتار اسدددت ،لذا باید به اسدددتعدادها،
انگیزههددا ،عالیق و تواندداییهددای فراگیران پی برد .ازاینرو
داشدتن انگیزه برای انجام هر كاری توسط انسان الزم است و
هیچ یك از فعالیتهای ارادی انسانها بدون داشتن انگیزه رخ
نمیدهدد .درواقع انگیزه ،موتور محرک تالش و فعدالیت برای

یادگیری است و میزان یادگیری را به حداكثر میرساند .به این
ترتیب میتوان نتیجه گرفت كه نتایج حاصل از پژوهش حاضر
نیز بدا نظرات محققدانی كه در این زمینه پژوهش انجام دادند،
هم سدو میباشدد؛ بنابراین برای داشتن كارشناسانی با قابلیت
یادگیری باال ضروری است كه سازمان پشتوانه محکمی برای
یادگیری سازمانی منابع انسانی خود فراهم سازد و از برنامههای
یادگیری سازمانی حمایت و پشتیبانی نماید .همچنین چشمانداز
مشددتركی در بین كارشددناسددان به وجود آورد ،دانش سددازمانی
آنها را افزایش داده و همچنین برای اینکه یادگیری یك منبع
برای ایجاد مزیت رقابتی در بین كارشددناسددان شددود تا غیر از
انطباق و سدازگار شدن با محیط ،به یادگیری خالق دست پیدا
كنندد ،نیدازمندد ذهنیدت باز و رفتار آزمایش گری اسدددت؛ لذا
شددایسددته اسددت دانشددکدههای تربیت بدنی دانشددگاه آزاد با
بهكارگیری درست این مؤلفهها بتوانند قابلیت یادگیری و دانش
مدیریت كارشناسان خود را بهبود ببخشند.
یافتههای پژوهش حاضددر نشددان داد كه در بین مؤلفههای
تعهد سدازمانی ،تعهد مستمر ،تعهد عاطفی و تعهد هنجاری به
ترتیب بیشددترین میزان را به خود اختصدداص دادهاند .همچنین
یافتهها نشان داد ،بین تعهد سازمانی عاطفی و كیفیت خدمات
داخلی رابطه معناداری وجود ندارد .این یافته با نتایج تحقیقات
آلن و می یر ( )2337و چکاجوسدکی ( )1009و ساعت چیان و
همکاران ( )2930هم سو و با نتایج دای ژی ( )1001همخوانی
ندارد .از آنجا كه تعهد سازمانی یك عامل چند بعدی است ،لذا
میتوان گفت كه هر یك از ابعاد آن دارای اثر متفاوتی بر رفتار
كارمندان یا نگرش نسدددبت به كیفیت خدمات داخلی دارد؛ لذا
ازآنجاكه تعهد عاطفی وابسددتگی عاطفی كارمند به سددازمان،
شدناسدایی سدازمان از طریق آن و مشدغول شددن در سازمان
میباشد ،كارمندان با تعهد عاطفی باال به كاركردن در سازمان،
بخاطر اینکه قصدددد انجام آن را دارند ،ادامه می دهند .نظر به
اهمیت مقوله تعهد سدازمانی در سددازمانهای ورزشدی ساعت
چیدان و همکداران ( )2930عنوان داشدددتند كه توجه به تعهد
سدازمانی كاركنان در فدراسدیون های ورزشی ،زمینه ساز ارائه
خدمات با كیفیت باال از جانب كاركنان به مشدددتریان درونی و
بیرونی می گردد ( .)9با عنایت به مطالب فوق تعهد سدددازمانی
باال میتواند اخالق كارمندان را بهبود بخشددد و وفاداری آنها
را به سددازمان افزایش دهد (بارو )2381 ،؛ لذا سددازمان ها به
منظور جلوگیری از مشکالت رفتاری پیش روی نیروی انسانی،
الزم است به تعهد سازمانی به خصوص ابعاد هنجاری و مستمر
كه ناشددی از عوامل بیرونی محیط كار اسددت ،عنایت ویژه ای
مبدذول فرمدایند .در این راسدددتا ،به منظور ارتقاء كیفیت كلی
خدمات به ویژه قابلیت اطمینان و تضمین كیفیت ،باید اقدام به
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افزایش تعهدد هنجاری از طریق تاكید به ارزش ها و ماموریت
های سازمان و گزینش و استخدام افراد بر این اساس نمایند.
یافتههای پژوهش حاضددر نشددان داد كه میانگین مربوط به
متغیر رضایت شغلی كاركنان دانشکدهها ( ) µ=9/29میباشد و
بیانگر باالتر بودن از شاخص میانگین آن است .این موضوع از
آن جهت اهمیت دارد كه رضدددایت شدددغلی سدددطحی از یك
احساس لذت بخش است و میتواند نتیجه ای از ارزیابی شغل
در مقابل پیروزی یا موفقیت از ارزش واقعی آن شغل محسوب
گردد .از اینرو یافتههای تحقیقات گذشددته نشددان میدهد كه
یدك سدددازمدان با مجموعه ای از كاركنان راضدددی ،میتواند
مشدتریان بیشدتری را از ارائه محصوالت و خدمات خود راضی
نگه دارد .در این رابطه سددداعت چیان و همکاران ( )2930نظر
بده باال بودن امتیاز رضدددایت شدددغلی عنوان داشدددتند كه در
فدراسیون های منتخب شرایط به گونه ای فراهم گردیده است
كه كاركنان رضایت شغلی باالیی را از خود نشان دادهاند و این
امر نکته مثبتی است كه در این سازمان ها به چشم می خورد.
این پددیدده میتواندد بده ارائده خددمات داخلی با كیفیت باال
كاركنان به همکاران خود منجر شود .با این توسعه تئوری های
مختلفی از رضدایت شدغلی بوسدیله روانشددناسان و دانشمندان
مدیریت بدنبال آن است تا منشا رضایتمندی را بر حسب میزان
اهمیت شان تعیین كنند (.)7
همچنین در رابطده بدا امتیداز بداالی متغیر كیفیت خدمات
داخلی كاركنان دانشدکدهها باید اشاره داشت كه امروزه كیفیت
خددمات میتواند به یك سدددازمان جهت متمایز كردن خود از
دیگر سدازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار كمك كند.
شركت ها با ارائه خدمات با كیفیت میتوانند ،مزایای رقابتی از
نظر جایگاه كسب كنند .شركت هایی كه عمیقاً كیفیت گرا می
شدوند ،در هر دو جنبه فرهنگ درونی و شهرت بیرونی ،توسعه
می یابند به گونه ای كه تقلید آن توسدط رقبا مشکل میباشد.
بر این اسددداس قنبرپور و همکاران ( )2932اشددداره كردند كه
بهبود كیفیدت خددمدات داخلی كاركنان ،جزء از طریق توجه و
ارائه برنامههای اسددتراتژیك از سددوی رهبران و مدیران منابع
انسانی سازمانها میسر نخواهد شد.
نتایج یافتهها در خصدددوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش
بیانگر آن بود كه تنها رضددایت شددغلی و انگیزه برای یادگیری
ارتباط معناداری با كیفیت خدمات داخلی داشددتند .همچنین به
منظور تبیین سدددهم پیش بینی این دو متغیر در بیدان كیفیت
خدمات داخلی تنها متغیر رضایت شغلی توانایی تبیین را داشت.
این یدافتده بدا نتایج پژوهش های سددداعت چیان و همکاران
( ،)2930دای ژی ( ،)1001لی پین ( )1001و مددك كلوی و
وایدس ( )1001همخوانی دارد .انگیزه برای یددادگیری نقش

عمده ای را در تغییر كیفیت خدمات داخلی بازی می كند .مك
كلوی و وایس ( )1001بیان كردند كه انگیزش برای توسدددعه
كار از طریق یادگیری عامل مهمی برای منافع سددازمان ها در
توسددعه عملکرد افراد اسددت ( .)27اندیشددیدن این امر منطقی
اسددت ،افرادی كه انگیزه باالیی برای یادگیری دارند میتوانند
خدمات بهتری را نسددبت به افراد كم انگیزه ارائه دهند .از آنجا
كده یدادگیری سدددازمدانی منجر بده مزایای رقابتی مفید برای
كارمندان می شدود ،شدناسدایی انگیزههای كارمندان ،سدیستم
یادگیری را توانمند می سدازد .این رویکرد قادر اسددت سیاست
مدیریت منابع انسدددانی را با رفتار مطلوب در خدمات كارمندان
مرتبط سازد ( .)20به هر حال تحقیقات كمی نشان دادهاند كه
انگیزه برای یادگیری ممکن است بطور بالقوه با كیفیت خدمات
داخلی مرتبط باشد .چیزی كه از این یافته میتوان استنتاج كرد
این اسدددت كه اگر یك كارمند دارای انگیزه برای یادگیری در
خصوص كیفیت خدمات باشد ،این امر بیشتر محتمل است كه
عملکرد كیفیدت خدمات داخلی او بهبود یابد .با این حال بنا به
یافتههای پژوهش حاضر شاید بتوان گفت انگیزه یادگیری باال
تدا حددودی میتواند به كارمند در ارائه سدددطح باالی خدمات
داخلی كمك كند .یك محیط یادگیری خوب میتواند كارمندان
را به یادگیری و ماندن در سدددازمان برای دوره زمانی طوالنی
ترغیدب كند .بنابراین ایجاد انگیزه یادگیری نه تنها میتواند به
كارمندان كمك كند تا در سددطح باالیی از ارائه خدمات داخلی
بداقی بمدانندد ،بلکده همچنین آنها را در سدددازمان به عنوان
كاركنان خوب ،حفظ می كند .در این راسددتا یادگیری سازمانی
با سدایر بروندادهای مثبت درون سازمان هم از بعد اقتصادی و
هم از بعد روانشناسی در ارتباط است و بدلیل اینکه یك برنامه
یدادگیری مدداوم بداید قادر باشدددد نیازهای كاركنان را بخوبی
برآورده كندد ،بنظر می رسدددد انگیزه برای یادگیری همچنین
میتواند نقش مثبتی بر كیفیت خدمات داخلی داشته باشد.
مدیران منابع انسانی در سازمان های ورزشی ازجمله مراكز
آموزشدددی تربیدت بددنی ،بداید از موقعیت و برقراری قوانین و
سدددیاسدددت های مشدددابه به منظور حفظ افرادی كه در ایجاد
یادگیری سدددازمانی قوی نقش دارند ،آگاهی داشدددته باشدددند.
مدیران منابع انسدانی باید دریابند كه ارائه خدمات به مشتریان
داخلی بایستی جزئی از فرهنگ سازمان باشد و اینکه یادگیری
یك فرآیند است نه یك برنامه .گاهی اوقات ،كارمندان ممکن
است تمایل نداشته باشند كه دانش خود را با سایر كارمندان به
دلیل اعتقاد به اینکه كه برای موفقیت آنها مضدددر اسدددت به
اشددتراک بگذارند .بنابراین مدیران منابع انسددانی باید همچنین
فرصدددت هدای یدادگیری مداوم را در كارمندان ترویج دهند و
محیط و انگیزه یادگیری درون سازمان و تغییر مطابق با آن را
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كنترل كنند .در این راستا به منظور بهبود انگیزش كارمندان یا
خلق یددك محیط خوب برای برانگیختن كدداركنددان جهددت
یادگیری دانش و توسددعه كیفیت خدمات داخلی ،مدیران منابع
انسدانی الزم است بدانند كه كدام عوامل میتوانند بر انگیزش
كاركنان اثر گذار باشد و آنها را تشویق كنند تا یادگیری را به
شغل واقعی خود انتقال دهند.
در رابطده با پیش بینی رضدددایت شدددغلی باید افزود كه بر
اساس مدل هسکت و همکاران ( )2331كیفیت خدمات داخلی
به رضایت كاركنان (نگهداری كارمندان) كه در نهایت منجر به
كیفیت خدمات داخلی و رضدایت مشتریان كه محصول نهایی
آن سدود و رشدد و توسدعه است ،می انجامد .همچنین كیفیت
خدمات داخلی به احسددداس كارمندان در مورد كیفیت خدماتی
كه آنها به كاركنان در یك سددازمان مشددابه ارائه یا از آنها
دریافت میكنند ،اشددداره دارد .ازاینرو نیاز اسدددت كه خدمات
داخلی در بیشدتر محیط های ورزشی مورد بازبینی قرارگیرد .با
این حال عوامل متعددی وجود دارد كه منجر به كیفیت خدمات
داخلی با كیفیت باال در یك سازمان ورزشی می شود.
در این مطالعه ،رضددایت شددغلی مهمترین عاملی اسددت كه
كیفیت خدمات داخلی یك سددازمان ورزشددی را پیش بینی می
كند .نتایج تحقیق رابطه معناداری بین رضایت شغلی و كیفیت

خدمات داخلی را نشان داد .این یافته با نتایج تحقیق دای ژی
( )1001و چکدداجوسدددکی ( )1009همخوانی دارد .از طرفی
رضددایت شددغلی منحصددراً ،مقدار قابل مالحظه ای از واریانس
كیفیت خدمات داخلی را توضیح نمی دهد .در تحقیق دای ژی
هر چند كه اثر رضایت شغلی بر كیفیت خدمات داخلی از لحاظ
آماری معنادار نشدد ،اما نشان دهنده این بود كه رضایت شغلی
ممکن اسدت با یك یا بیشدتر متغیر های مستقل وارد شده در
مدل رگرسددیون ارتباط داشددته باشددد .به هر حال اگرچه ارتباط
بین رضایت شغلی و رفتارهای منتج از آن مثل كیفیت خدمات
داخلی در تحقیقات پیشدین بطور كامل معنادار نبوده اسدت ،اما
شداید بتوان گفت كاركنان راضی و خوشحال خدمات داخلی با
كیفیت باالیی را در مقایسه با دیگر افراد ارائه خواهند كرد.
الزم به توضدیح است كه كیفیت خدمات داخلی با توجه به
نوع سدازمان و حتی نوع جنسیت كاركنان متفاوت میباشد ،لذا
این موضوع را میتوان محدودیتی در تعمیم نتایج این پژوهش
بده دیگر سدددازمان ها دانسدددت .منظور افزایش قابلیت تعمیم
پذیری نتایج پژوهش ،تعداد دانشدکدههای بیشتری خصوصا بر
حسب نوع آزاد و دولتی با توجه به اندازه و مدت فعالیت آن ها
در تحقیقات آتی مورد مطالعه قرار گیرد.

منابع
1. Alavi Langroudi, K., Ghafouri, H. “The relationship between Job Satisfaction and Organizational
Commitment with Teachers Burnout”. Journal of New Approaches in Educational
Administration, 1394, 6 (3), 85-109.
2. Allen, N. & Meyer, J. "Commitment in the workplace: Theory, Research and Application". Sage,
1997, Newbery Park, CA.
3. Asif Khan, M., Rahman, K., Rahman, J. “Modeling link between internal service quality in HRM
and employees retention”. African journal of Business Management. 2011, Vol 5, 949-959.
4. Atak, M., & Erturgut, R. “An empirical analysis on the relation between learning organization
and organizational commitment”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, 2, 3472–3476.
5. Baruch, Y. “The rise and fall of organizational commitment”. Human Systems Management,
1998, 17, 135-143.
6. Bavaghar, S., Nazem Zadegan, K. “Investigating the relationship between Internal Service
Quality with Organizational Learning Culture, Job Satisfaction, Motivation to Learn and
Organizational Commitment in Physical Education’s General Office”. Abstracts of the Seventh
International Conference on Physical Education and Sport Sciences, Tehran, 1388.
7. Czekajewski, A. M. “Does affective commitment really matter? Linking employee commitment
with service quality”. Unpublished doctoral dissertation. Alliant International University, 2003.
8. Davoodi, H., Bahari, F., Mirzajani, M. “The relationship of Organizational Culture and Job
Motivation with Teachers Job Satisfaction”. Journal of Occupational and Organizational
Consulting, 1391, 4 (13), 127- 139.

39

 تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی، رضایت شغلی، انگیزه برای یادگیری،ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی

9. Egan, T. M., Yang, B., Bartlett, K. R. “The effects of organizational learning culture and job
satisfaction on motivation to transfer of learning and turnover intention”. Human Resource
Development Quarterly, 2004, 15 (3), 279-301.
10. Ghanbarpour Nosrati, A., Saatchian, V., Poursoltani Zarandi, H. “The relationship between
Organizational Learning Culture, Motivation to Learn and Internal Service Quality in selected
federations”. Journal of Sport Management, 1391, 14, 91-107.
11. Hays, J. M. & Hill, A. V. “A preliminary investigation of the relationships between employee
motivation/vision, service learning, and perceived service quality”. Journal of Operations
Management, 2001, 19 (3), 335-349.
12. Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E. Jr, & Schlesinger, L. A. “Putting the
service-profit chain to work”. Harvard Business Review, 1994, 72 (2), 164-170.
13. Keshavarz, L., Sedighi Farooji, F. “The relationship of job satisfaction and biorhythm of
Directorate General of Youth and Sports Medicine staff in Semnan province”. Journal of
Organizational Behavior Management Studies in Sports, 1395, 3 (9), 31-40.
14. LePine, J. A., LePine, M. A., & Jackson, C. L. “Challenge and hindrance stress: Relationships
with exhaustion, motivation to learn, and learning performance”. Journal of Applied Psychology,
2004, 89 (5), 883-391
15. McCloy, R. A., & Wise, L. L. “Invited reaction: The effects of personality, affectivity, and work
commitment on motivation to improve work through learning”. Human Resource Development
Quarterly, 2002, 13 (4), 377-382.
16. Mousavi Kia, M. “Investigating the effect of organizational culture’s demensions on job
satisfaction of Tehran’s 4 zone firefighters”. Journal of rescue, 1393, 6 (1), 1-10.
17. Saatchian, V., Ghanbarpour Nosrati, A., Rasooli, M., Poursoltani Zarandi, H. “The relationship
between Job Satisfaction, Organizational Commitment and Internal Service Quality in selected
federations”. Journal of Research in Sport Management and motor behavior, 1390, 1 (2), 137147.
18. Xie, Di. “Exploring organization learning culture, job satisfaction, motivation to learn,
organizational commitment, and internal service quality in a sport organization; Dissertation
presented in partial fulfillment of the requirement the degree doctor of philosophy, Ohio State
University, 2005.

