
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

٨٧ 
 

از دیدگاه کارکنان  ادارات ورزش و جوانان استان  بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات داخلی و رضایت شغلی
 گلستان

 ناصر باي ، حسن فهیم دوین،  پیمانی زاد حسین،  عالیه محمودي
مشهد، عضو هیئت علمی  آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو،هیئّت علمی دانشگاه آزاد مشهدورزشی ، عضو کارشناس ارشد مدیریت 

 دانشگاه آزاد آزادشهر 

 قدمهم

کنند تا از طریق  ها تالش می بر این اساس سازمان. گذاري شده است نام» دنیاي تغییرات سریع«قرن بیست و یکم به عنوان  
توجه به کیفیت . کرد سازمانی خود را بهبود ببخشند هایی متفاوت از رقبا، عمل هاي گوناگون و اتخاذ استراتژي کارگیري راه به

تواند موجب جلب رضایت مشتریان خارج از سازمان و در نهایت  هایی است که می سازمان از جمله راهخدمات ارائه شده در داخل 
تواند موجب  هایی براي بهبود و توسعه آن می توجه به سطوح کیفیت خدمات داخلی و اتخاذ رویه. کرد سازمان گردد بهبود عمل

تواند در نهایت موجب رضایت  باشند، گردد و این فرایند می ن میرضایت مشتریان درون سازمان که در واقع همان کارکنان سازما
 کرد سازمان شود مشتریان خارج از سازمان و ارتقاء عمل

 روش شناسی 
 ورزش و جوانانادارات کارکنان ارتباط بین کیفیت خدمات داخلی و رضایت شغلی از دیدگاه  هدف کلی این پژوهش بررسی

جامعه آماري . ق براساس هدف ازنوع کاربردي وبرمبناي روش ازنوع توصیفی همبستگی استاین تحقی.می باشد  استان گلستان
براساس فرمول برآورد حجم نمونه مورگان نمونه .  باشند نفر می 210حدود  کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

وپرسشنامه  )2005(مدل دیژي  خدمات داخلی پرسشنامه کیفیت به منظور گردآوري اطالعات دو. هستند نفر  137آماري 
آمار توصیفی هاي ها از  روش  به منظور تجزیه و تحلیل داده .قرار گرفت استفاده مورد )  2003(  مینه سوتامدل  رضایت شغلی
 جداول توزیع فراوانی،نمودار هاي(شاخص هاي گرایش مرکزي و شاخص هاي پراکندگی  ازآمار توصیفی  درو و استنباطی 

آزمون آزمون از آمار استنباطیودر ...)میانگین ،انحراف استاندارد،میانه و :توصیفی و شاخص هاي مرکزي و پراکندگی نظیر
 .استفاده شد  t، ازموناسپیرمن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون ، کولموگروف اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع 

 . بکار گرفته شد  SPSS ۱۶اري ضمنا براي انجام محاسبات ، بسته نرم افز
 بحث ونتیجه گیري

هاي پژوهش نشان داد  بین کیفیت خدمات داخلی در سطح فردي و رضایت  نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل استنباطی داده
ها و رضایت شغلی  و بین کیفیت خدمات داخلی در سطح سازمان و رضایت  شغلی و بین کیفیت خدمات داخلی در سطح بخش

صورت کلی کیفیت خدمات داخلی و رضایت  و در نهایت  نتایج تحقیق نشان داد ،به.داري وجود دارد ی رابطه مثبت و معنیشغل
 .باشند داري می شغلی داراي رابطه معنی

ش و کیفیت خدمات داخلی و رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان ادارت ورزنتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی رابطه ) 1-1جدول 
 جوانان استان گلستان

 مقطع
 کیفیت خدمات داخلی

 سطح معنی داري اسپیرمن ضریب همبستگی تعداد

 0001/0 532/0 137 رضایت شغلی
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 . کارمند ، رضایت شغلی ، کیفیت خدمات داخلی: واژگان کلیدي

 منابع
 ورزشگاه در تماشاگران رضایتمندي و خدمات کیفیت بین به بررسی رابطۀ).۱۳۹۱(ابراهیم  قهفرخی، دوست علی .احمدي،علی

 31-47ص ص 14،شماره 91آسیا، فصل نامه  مدیریت ورزشی پاییز  لیگ قهرمانان میزبان هاي
ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد ).1390( چیان، وحید ساعت. رسولی، مهدي. قنبرپور نصرتی، امیر . پورسلطانی زرندي، حسن

ورزش پذیرفته شده و آماده چاپ در نشریه علوم حرکتی و . هاي منتخب  راسیونسازمانی با کیفیت خدمات داخلی در فد
 دانشگاه تربیت معلم تهران

   سازمانی،   یادگیري  بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات داخلی با فرهنگ").  1388. ( ناظم زادگان، کاظم. باوقار، سوسن 
هفتمین همایش بین المللی تربیت  چکیده مقاالت. "ت کل تربیت بدنیرضایت شغلی، انگیزش یادگیري و تعهد سازمانی در ادارا

 .1388،اسفند . بدنی و علوم ورزشی، تهران
Amirtash Ali Mohammad, Mozaffari Syed Amir Ahmad, Bai Naser    The Relationship between Internal 
Service Quality and Organizational 
Performance in Iran’s Ministry of Sports and Youth J. Basic Journal of Basic and Applied.  Appl. Sci. Res., 
٢٠١٢ ,١١٨٣٣-١١٨٢٩(١١)٢. 
Bai Naser, Zabihi Esmaeil, Jorabloo Masood and Sheikh Mahmood( ٢٠١٣ ).The relationship between 
internal service quality and l physical education faculty members’ job satisfaction in dist. ١٠ of Islamic Azad 
University, Iran Pelagia Research Library European Journal of Experimental Biology. ٣٨٢-٣٧٩:(٢)٣ ISSN: 
٢٢۴٩٢١– ٨۵ CODEN (USA): EJEBAU 
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