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 ریسازمان بر درگ یو جو اخالق یاجتماع تیهدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر مسئول
حاضر،  قیشدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. تحق

کارکنان ادارات ورزش  هیاست. جامعه آماری این تحقیق شامل کل یشیمایپ –یفیتوص
 ینفر بود که کل جامعه به عنوان نمونه آمار 002و جوانان استان گلستان به تعداد 

 تیمسئول یهانامهاز پرسش ق،یتحق یهاداده یآورجمع ی. برادیانتخاب گرد قیتحق
شدن در  ری( و درگ0220آرنائود و همکاران ) ی(، جو اخالق0270لچوگا ) یاجتماع
 97/2، 93/2 بیها به ترتنامهپرسش ییایپا بی( استفاده شد. ضر0226) اسکسشغل 

 یرهایاثرات متغ ییها و شناساداده لیو تحل هیتجز ی. برادیمحاسبه گرد 95/2و 
 جینتااستفاده شد.  اسالیافزار پبا استفاده از نرم یمعادالت ساختار یابیمدل ق،یتحق

شدن در شغل کارکنان ندارد. اثر  ریبر درگ یدارینشان داد که تعهد به کارکنان اثر معن
اثر مثبت  نیبود. همچن دارینکارکنان مثبت و مع یشدن شغل ریتعهد به جامعه بر درگ

 یهاافتهی تی. در نهادیگرد دییشدن در شغل کارکنان تأ ریبر درگ انیتعهد به مشتر
شدن در  ریبر درگ داریمثبت و معن یسازمان اثر یپژوهش نشان داد که جو اخالق
کرد که توسعه  یریگجهینت نیچن توانیم قیتحق جیشغل کارکنان دارد. با توجه به نتا

 تواندیمثبت در ادارات ورزش و جوانان م یجو اخالق جادیو ا یاجتماع تیمسئول
 شدن کارکنان در شغل گردد.  ریدرگ شیموجب افزا تواندیم
 

  هاي کليديواژه
 ،یجو اخالق ان،یتعهد به جامعه، تعهد به کارکنان، تعهد به مشتر

 .یاجتماع تیمسئول
 

 

 

 

 

The purpose of present research is to study the effects 

of social responsibility and ethical organization 

atmosphere on the employees’ job engagement in sport 

and youth offices of Golestan province. It is descriptive 

- survey. The statistical population was 220 employees 

of the sport and youth offices of Golestan province 

which selected as the sample of the research. For 

collecting data, Lechuga (2012) social responsibility 

questionnaire; Arnaud et al (2002) ethical climate 

questionnaire and Skas (2006) employees’ job 

engagement questionnaire were used. The reliablity of 

the questionnaires was determined respectively 0.89, 

0.81 and 0.85. To analyze data and identify the effects 

of research variables, structural equation modeling with 

the PLS software were applied. The results indicated 

that commitment to employees has no significant effect 

on employees’ job engagement. The effect of 

commitment to society on employees’ job engagement 

was positive and significant. Also, the positive effect of 

commitment to customers on employees’ job 

engagement was confirmed. Finally, the research 

findings claimed that the ethical organization 

atmosphere has a positive and significant effect on 

employees’ job engagement. According to the research 

results, it can be concluded that developing social 

responsibility and creating a positive ethical 

atmosphere in sports and youth offices can increase 

employees’ job engagement. 

Keywords  

Commitment to Society, Commitment to 

Employees, Commitment to Customers, Ethical 
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 همقدم
گیری در حال ها با سرعت چشمامروزه محیط پیرامون سازمان

های بسیاری برای باشد و این تغییرات چالشتغییر می
شرایطی (. پدید آمدن چنین 6ها به همراه داشته است )سازمان

ها به دنبال استفاده بهینه از منابع موجب شده است تا سازمان
ترین اقدامات در شرایط های خود باشند. یکی از مهمو دارایی

ها به نیروی انسانی به عنوان موجود، توجه بیشتر سازمان
باشد ترین سرمایه و کسب مزیت رقابتی از طریق آن میمهم

ها ود دارد که از طریق آنهای بسیاری وج(. استراتژی02)
یعنی نیروی انسانی به  توان از ارزشمندترین دارایی سازمانمی

وری آن را افزایش داد. از بهترین شیوه استفاده نمود و بهره
ها در این زمینه افزایش درگیر کردن جمله بهترین روش

(. تحقیقات انجام شده در 99باشد )کارکنان در شغل خود می
دهند که افزایش درگیری شغلی ان میاین خصوص نش

کارکنان پیامدهای فردی مانند توسعه رفتار شهروندی 
سازمانی و بهبود عملکرد شغلی و پیامدهای سازمانی مانند 

(. تعاریف بسیاری در 2موفقیت سازمان را به همراه دارد )
خصوص اصالح درگیر شدن در شغل ارائه شده است. درگیر 

شناختی که در آن کارمند حالتی روانشدن در شغل به عنوان 
سازد، تعریف شده است های سازمانی میخود را مطیع نقش

( درگیری شغلی را به 0225) 7(. همچنین ولینز و کانسلمن79)
عنوان یک نیروی مثبت که موجب برانگیخته شدن کارکنان 

ها را به صورت عاطفی، فیزیکی و شناختی با شده و آن
. درگیر شدن (90) انددهد، تعریف کردهمیسازمان خود پیوند 

کارکنان در شغل توصیف کننده موقعیتی است که در آن 
ها، افکار و اقدمات یک کارمند هم راستا با اهداف نگرش

(. یک کارمند درگیر شده در شغل 05باشد )سازمان خود می
انداز سازمان خود آشنا ها و چشمخود به خوبی با استراتژی

اه با همکاران خود برای کسب موفقیت بیشتر برای بوده و همر
(. با توجه به پیامدهای 07سازمان خود تالش خواهد کرد )

مثبت درگیر شدن کارکنان در کار خود، آگاهی از عوامل موثر 
ها است که مورد توجه مدیران و محققان قرار بر آن مدت
 گرفته است.

بر درگیر وامل فردی و سازمانی بسیاری وجود دارند که ع
جمله ( که از 7شدن کارکنان در شغل خود اثرگذار هستند )

اشاره مسئولیت اجتماعی سازمان توان به میعوامل سازمانی، 
ها و د. امروزه همگام با افزایش رقابت بین سازمانکر

های اجتماعی توسط فشارهای اقتصادی، پذیرش مسئولیت

                                                                     
1. Wellins & Concelman 

اقدامات اجتماعی (. 5باشد )ها رو به افزایش میسازمان
های گذاری در آموزش، برنامهها مانند سرمایهسازمان

فقرزدایی و توجه به محیط زیست بیش از هر زمانی مورد 
توجه جامعه قرار گرفته است. این توجه به دلیل وابستگی دو 

ها و جامعه به یکدیگر و همچنین کم شدن طرفه سازمان
باشد های اجتماعی میها در برنامهگذاری دولتمیزان سرمایه

(. مسئولیت اجتماعی و اقدامات آن محدود به سازمان 01)
های ها از جمله سازمانباشد و تمامی سازمانخاصی نمی

ورزشی نقش مهمی در قبال آن دارند. امروزه تقریباً تمامی 
های مسئولیت های ورزشی به نوعی درگیر برنامهسازمان

توانند نقش ای ورزشی میه(. سازمان9اند )اجتماعی شده
های اجتماعی در قبال جامعه ایفا مهمی در انجام مسئولیت

ها ضمن داشتن مشتریان بسیار زیاد، نمایند؛ زیرا این سازمان
ها ای بوده و اقدمات آنای گستردهدارای پوشش رسانه

(. 79جذابیت خاصی برای افراد جامعه از جمله جوانان دارد )
های اعی و اقدامات آن در سازمانتوسعه مسئولیت اجتم

ها به تواند پیامدهای مثبتی را برای این سازمانورزشی می
توان به افزایش شهرت، همراه داشته باشد که از آن جمله می

ها و سودآوری اشاره تغییر نگرش مردم نسبت به این سازمان
(. با این وجود توسعه مسئولیت اجتماعی در 1کرد )
تواند پیامدهای درون سازمانی مثبتی ی میهای ورزشسازمان

ها افزایش ترین آنرا نیز به همراه داشته باشد که یکی از مهم
( معتقد 0223) 0باشد. تورکردرگیر شدن کارکنان در شغل می

است که کارکنان برای نشان دادن تمایز خود با سایر 
کنند تا هویت اجتماعی مثبتی را از خود همکاران تالش می

محیط کار نشان دهند. هویت اجتماعی مثبت موجب در 
شود تا کارکنان به اقدامات اجتماعی سازمان پایبند بوده و می

ها به کار گیرند که این تمامی تالش خود را برای انجام آن
امر منجر به افزایش تعهد و درگیری شغلی کارکنان خواهد 

که  کنند( نیز بیان می0272) 9و همکاران . روئک(09) شد
ها به عنوان بخشی از مردم جامعه اولین کارکنان سازمان

کسانی هستند که مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال جامعه 
چه کارکنان دریابند که سازمان کنند. چنانرا ارزیابی می

ها و جامعه به خوبی انجام مسئولیت اجتماعی خود در قبال آن
نان تقویت شده دهد حس تعهد به شغل و سازمان در کارکمی

 2. جونز(00) و درگیر شدن کارکنان در شغل بیشتر خواهد شد
( در خصوص رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان با 0272)

                                                                     
2. Turker 

3. Roeck et al 

4. Jones 
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کند که احساس غرور درگیر شدن در شغل کارکنان بیان می
های حاصل از کار کردن برای سازمانی که به مسئولیت

کند ضمن میاجتماعی خود در قبال جامعه به خوبی عمل 
افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس کارکنان، موجب افزایش 

 .(70) ها در شغل خود خواهد شددرگیر شدن آن
یکی دیگر از عوامل سازمانی موثر بر درگیر شدن 

باشد. در سه کارکنان در شغل خود، جو اخالقی سازمان می
ها توسط دهه گذشته و از زمان معرفی جو اخالقی در سازمان

(، تحقیقات بسیاری در خصوص 7399) 7یکتور و کالنو
ها انجام شکل دهنده جو اخالقی و پیامدهای آن در سازمان

(. جو اخالقی به عنوان ادراک مشترک اعضای 02شده است )
که چه چیزی رفتار درست است و سازمان در خصوص این

های اخالقی چگونه باید در سازمان مدیریت گردند، موقعیت
گر ادراک (. همچنین جو اخالقی بیان92عریف شده است )ت

که چه چیزی مشترک بین اعضای سازمان در خصوص این
گیرد باشد و زمانی شکل میدهد، میرفتار درست را نشان می

که اعضای سازمان به اشکال خاصی از رفتارهای اخالقی که 
های گیریرود به عنوان یک شاخص در تصمیمانتظار می

(. این جو حاصل 75ان عمل کنند، اعتقاد داشته باشند )سازم
ها، اقدامات و رهبری سازمان بوده و بر تصمیمات سیاست

گذارد ها و رفتارهای آنان تأثیر میاخالقی کارکنان، بر نگرش
(. از سوی دیگر، جو اخالقی عاملی موثر بر پیامدهای 06)

درگیر شغلی کارکنان همچون تعهد سازمانی، رضایت شغلی، 
( 0270) 0(. یونگ73باشد )شدن در شغل و عملکرد شغلی می

در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که درگیر شدن در شغل 
هایی که از استاندارهای اخالقی باالتری کارکنان در سازمان

 9مونگا و سیلیئرز-. میتونگا(92) برخوردار هستند، بیشتر است
ه کارکنان همواره در کنند ک( در این خصوص بیان می0275)

حال ارزیابی اقدامات سازمان و مدیران آن در قبال خود، 
باشند. اگر کارکنان احساس همکاران و حتی مشتریان می

های اخالقی بوده و این کنند که سازمان دارای شاخص
باشد و ها برای مدیران سازمان و کارکنان آن مهم میشاخص

نان در مقابل این شوند و همه کارکبه خوبی رعایت می
گاه گیرد، آنها مسئول هستند و تبعیضی صورت نمیشاخص

ضمن اطمینان خاطر از وجود جو اخالقی مثبت در سازمان، 
تمامی تالش خود را برای انجام وظایف شغلی به کار خواهند 

تواند تعهد کارکنان را به شغل افزایش گرفت که این امر می

                                                                     
1. Victor & Cullen 

2. Young 

3. Mitonga-Monga & Cilliers 

. جاللی فراهانی و (76) د نمایدها را درگیر شغل خوداده و آن
 اخالقی اصول به ( معتقد هستند که پایبندی7936فریدونی )

 قرار تأثیر تحت را سازمان بر حاکم سازمان، فضای در
پایبندی  اثر بر سازمان بر حاکم فضای که در صورتی. دهدمی
 چنین وجود باشد، اخالق با همراه فضایی اخالقی، اصول به

 یادامه به و تمایل تعهد ایجاد موجب کارکنان برای فضایی
 را سازمان کلی عملکرد خود و شودمی سازمان در فعالیت
 .(77) بخشدمی بهبود

با توجه به اهمیت درگیر شدن کارکنان در شغل در 
موفقیت کارکنان و سازمان تحقیقات بسیاری در خصوص 

پور و همکاران مومن عوامل موثر بر آن انجام شده است.
( با انجام پژوهشی دریافتند که جو اخالقی سازمان 7932)

اثری مثبت بر درگیری شغل کارکنان بهزیستی استان تهران 
( با 7936. نتایج پژوهش جاللی فراهانی و فریدونی )(71) دارد

 درگیری بر سازمانی اخالق و معنویت تأثیر مدل عنوان ارائة
جوانان نشان داد که  و ورزش وزارت کارشناسان ستادی شغلی

معنویت و اخالق سازمانی هر دو دارای اثری مثبت بر 
 2البدور و التراونه. (77) باشندکارشناسان می شغلی درگیری

( با انجام پژوهشی بر روی کارکنان چندین بانک در 0270)
اردن دریافتند که مسئولیت اجتماعی سازمان دارای اثر مثبت 

های مورد بر درگیرشدن شغلی کارکنان بانکداری و معنی
( 0272) 5نتایج پژوهش فریررا و اولیورا .(0) مطالعه بوده است

با عنوان آیا مسئولیت اجتماعی سازمان بر درگیرشدن شغلی 
گذارد؟ که در چندین شرکت بزرگ مالی، کارکنان اثر می

غذایی و مخابراتی در کشور پرتقال انجام شده بود نشان داد 
که توسعه مسئولیت اجتماعی سازمانی موجب افزایش 

مونگا و -میتونگا. (9) گردددرگیرشدن شغلی کارکنان می
( تحقیق را با عنوان فرهنگ اخالقی و جو 0275سیلیئرز )

اخالقی در ارتباط با درگیر شدن کارکنان در شغل خود در 
کشورهای در حال توسعه انجام دادند. جامعه آماری تحقیق 

آهن در کشور کنگو بود. نتایج نشان کارکنان شرکت راهشامل 
داد که فرهنگ اخالقی و جو اخالقی سازمان اثری مثبت بر 

( با انجام 0276) 6گالواز. (76) درگیری شغلی کارکنان دارند
تحقیقی بر روی کارکنان چندین شرکت خدماتی در آمریکا 

بت و نشان داد که مسئولیت اجتماعی سازمان دارای اثری مث
های مطالعه دار بر درگیر شدن در شغل کارکنان شرکتمعنی

( در پژوهشی بر 0271. عبداهلل و همکاران )(72) بوده است

                                                                     
4. Albdour & Altarawneh 

5. Ferreira & Oliveira 

6. Glavas 
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روی معلمان در مالزی به این نتیجه رسیدند که جو اخالقی 
مدارس و اعتماد به مدیران هر دو بر درگیر شدن معلمان بر 

کانسان عبداهلل و  .(7) دار دارندشغل خود اثری مثبت و معنی
( در تحقیقی که بر روی معلمان مقطع 0271) 7همکاران

دبیرستان در جزیره پننگ مالزی انجام دادند دریافتند که جو 
دار بر سالمت عاطفی و درگیر اخالقی اثری مثبت و معنی

 0. اوگراگول و پاتریک(72) شدن در شغل این معلمان دارد
فناوری اطالعات هند به  ( با انجام تحقیقی در صنعت0279)

پذیری محیط کار اثری مثبت بر رسیدند که انعطاف هاین نتیج
 .(03) درگیری شغلی کارکنان دارد

ها در حال های ورزشی نیز همچون سایر سازمانسازمان
باشند و چگونگی تجربه کردن عصری جدید از رقابت می

این استفاده از منابع برای حفظ و نگهداری مزیت رقابتی 
های مدیران ورزشی ترین نگرانیها یکی از مهمسازمان

(. در چنین شرایطی استفاده درست از منابع 95باشد )می
های ورزشی تواند نقش مهمی در موفقیت سازمانانسانی می
های (. افزایش درگیری شغلی کارکنان سازمان97ایفا نماید )

هایی است ورزشی مانند ادارات ورزش و جوانان از جمله روش
تواند موجب بهبود عملکرد شغلی کارکنان و موفقیت که می

دهد که مرور پیشینه پژوهش نشان میها گردد. این سازمان
مسئولیت اجتماعی و جو اخالقی سازمان از جمله عواملی 

توانند پیامدهای شغلی مثبتی همچون درگیر هستند که می
ند. با این وجود شدن در شغل کارکنان را به همراه داشته باش

های ورزشی مانند تحقیقات اندکی در این زمینه در سازمان
که ( 77)( انجام شده است 7936تحقیق جاللی و فریدونی )

سازد. از سوی این امر ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می
های مشابه در این زمینه دیگر، انجام این پژوهش و پژوهش

در خصوص میزان درگیر  تواند اطالعات ارزشمندی رامی
شدن کارکنان ادارات ورزش و جوانان و عوامل موثر بر آن 

ها مورد استفاده مدیران این ریزیفراهم نماید که در برنامه
ادارات قرار گیرد. لذا با توجه به موارد ذکر شده و وجود خأل 

است که  این حاضر اصلی پژوهش سئوالعلمی در این زمینه، 
 در شدن درگیر بر سازمان اخالقی جو و اجتماعی مسئولیتآیا 

اثر گلستان  استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان شغل
 داری دارند؟معنی

 تحقیقروش 
 از جنبه و کاربردی لحاظ هدف، روش پژوهش حاضر به

                                                                     
1. Kanesan Abullah et al 

2. Ugargol & Patrick 

نوع پیمایشی است که به شکل  از توصیفی هاداده آوریجمع
آماری پژوهش شامل کلیه میدانی به اجرا در آمده است. جامعه 

 002کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 
برابر حجم جامعه در نظر  بود. حجم نمونه 7931نفر در سال 

 .گیری کل شمار استفاده گردیدو از روش نمونه گرفته شد
های مسئولیت نامههای پژوهش از پرسشبرای گردآوری داده

(، جو اخالقی سازمان آرنائود 0270) 3الچوگاجتماعی سازمان 
 (0226) 5سکساو درگیر شدن در شغل  (0220) 4و همکاران

 75نامه مسئولیت اجتماعی سازمان دارای استفاده شد. پرسش
 5گویه(، تعهد به جامعه ) 6گویه و سه مولفه تعهد به کارکنان )

باشد که بر اساس گویه( می 2گویه( و تعهد به مشتریان )
های جو نامهشود. پرسشارزشی لیکرت سنجیده می 5 مقیاس

و  76اخالقی سازمان و درگیر شدن در شغل به ترتیب دارای 
ارزشی لیکرت  5باشند که بر اساس مقیاس گویه می 6

شوند. در راستای تعیین روایی محتوایی سنجیده می
نفر از اساتید مدیریت  9های پژوهش، از نظرات نامهپرسش

ها، نامهورزشی استفاده شد و سپس جهت تعیین پایایی پرسش
 22ها توسط نامهنمودن پرسش یلبا تکمای مقدماتی )مطالعه

از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان( انجام  نفر
ها با استفاده از آزمون نامهگرفت و ضریب پایایی این پرسش

های مسئولیت اجتماعی نامهبرای پرسش آلفای کرونباخ
و درگیر شدن در شغل به ترتیب ، جو اخالقی سازمان سازمان

به دست آمد، که حاکی از ثبات ابزار  95/2و  97/2، 93/2
نامه، گیری بود. همچنین در بخش دیگری از پرسشاندازه

ها از قبیل سن، مدرک شناختی آزمودنیاطالعات جمعیت
آوری گردید. پس از تعیین جمع هایآزمودن تحصیلی و جنسیت

گیری، با هماهنگی با اداره کل روایی و پایایی ابزار اندازه
ها در بین جامعه نامهورزش و جوانان استان گلستان پرسش

 072آوری گردید که نهایت پژوهش توزیع و در جمع
در این پژوهش، از  پرسشنامه سالم مورد استفاده قرار گرفت.

صیفی به منظور سازمان دادن، خالصه کردن، آمار تو
ها میانگین ،هاها شامل فراوانیبندی کردن و توصیف دادهطبقه

 برای آزمون مدل تحقیق،استفاده گردید. انحراف استاندارد و 
یابی معادالت ساختاری استفاده شد. بدین منظور، نرم از مدل

 7ساالو اسمارت پی 73نسخه  6اساسپیافزارهای اس
 استفاده قرار گرفت. مورد 9نسخه 

                                                                     
3. Lechuga 

4. Arnaud et al 

5. Skas 

6. SPSS 

7. Smart PLS 
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  تحقیقهای يافته
نشان داد که  یجنتا ی،شناختیتجمع هاییژگیدر خصوص و

نفر( قرار  779) سال 22تا  97 یدر طبقه سنها آزمودنی یشترب

 یلیمدرک تحص یدارا هادارند. همچنین بیشتر آزمودنی
در نهایت، نتایج نشان داد که  نفر(. 702) بودند کارشناسی

 باشند. نفر( مرد می 792های تحقیق )بیشتر آزمودنی

 توصیف متغیرهای تحقیق -7جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 10/2 19/9 مسئولیت اجتماعی سازمان
 99/2 16/9 تعهد به کارکنان
 12/2 17/9 تعهد به جامعه

 92/2 12/9 مشتریانتعهد به 

 12/2 12/9 جو اخالقی سازمان

 13/2 61/9 درگیر شدن در شغل
 

شود میانگین سه مشاهده می 7گونه که در جدول همان
متغیر مسئولیت اجتماعی سازمان، جو اخالقی سازمان و درگیر 

باشد. در می 61/9و  12/9، 19/9شدن در شغل به ترتیب 
استنباطی  هایبرای آزمون مدل پژوهش از آزمونبخش دوم، 
 با یساختار معادالت روش تحلیل الگوها در . برایاستفاده شد

مدل  برازش بررسی به باید مربعات جزئی ابتدا حداقل رویکرد
 پرداخت. در قالب برازش مدل ساختاری پژوهش گیریاندازه

 روایی پایایی، معیار سه گیری با بررسیاندازه الگوی برازش

گیرد. جهت بررسی مورد ارزیابی قرار می  واگرا و روایی همگرا
، میانگین واریانس 7های پایایی ترکیبیپایایی، شاخص

گیرد. مورد استفاده قرار می عاملی بارهای و 0استخراج شده
، 1/2تر از چنانچه مقدار پایایی مرکب یا ترکیبی بزرگ

باشد و بارهای  5/2تر از میانگین واریانس استخراج شده بزرگ
باشد، پایایی  5/2تر از دار بودن بزرگعاملی با شرط معنی

(.  با در نظر گرفتن 09مورد تأیید است ) گیریهای اندازهمدل
گیری و همچنین با های اندازهاین امر و پس از آزمون مدل

های ، پایایی مدل0توجه به نتایج به دست آمده جدول 
گیری پژوهش در حد مطلوب قرار دارد. همچنین با توجه اندازه

ست، ( بیشتر ا1/2که مقادیر پایایی ترکیبی از معیار مبنا )به این
های پژوهش از روایی همگرای قابل قبولی بنابراین سازه
 باشند.برخوردار می
که یک سازه از روایی تشخیصی یا واگرای قابل برای این

قبولی برخوردار باشد، جذر میانگین واریانس استخراج شده 
های دیگر یک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازه

توان چنین بیان کرد می 9(. با توجه به نتایج جدول 09) باشد

                                                                     
1. Composite Reliability (CR) 

2. Average Variance Extracted (AVE) 

های مورد بررسی در تحقیق حاضر از روایی که سازه
یابی باشند. همچنین در مدلتشخیصی خوبی برخوردار می
اس برای بررسی کیفیت یا المعادالت ساختاری به روش پی

گیری، گیری یا به عبارتی ابزارهای اندازهبرازش مدل اندازه
شود. برای نظر گرفته می در 9شاخص بررسی اعتبار اشتراک

بررسی این شاخص، مجموع مجذروات مشاهدات برای هر 
( و مجموع مجذور خطاهای پیش SSOبلوک متغیر مکنون )

در نظر گرفته  (SSEبینی برای هر بلوک متغیر مکنون )
ی کیفیت شود. مقادیر مثبت این شاخص نشان دهندهمی

با توجه به نتایج (. 09باشد )گیری میمناسب ابزارهای اندازه
توان چنین بیان کرد که ابزارهای مورد می 2و  9جداول 

 باشند. استفاده در تحقیق از کیفیت مناسبی برخوردار می
گیری شاخص به منظور بررسی کیفیت ابزارهای اندازه

استفاده شد. این شاخص از تقسیم مجموع  4اشتراک
مجذورات خطاهای پیش بینی متغیرهای مکنون بر مجموع 
مجذورات مشاهدات متغیرهای مکنون منهای عدد یک به 

ی آید. با توجه به مثبت بودن مقادیر به دست آمدهدست می
توان بیان کرد این شاخص برای تمامی متغیرهای مکنون، می

ی از کیفیت مناسب برخوردار است )جدول گیرکه مدل اندازه
2.) 

                                                                     
3. Construct Cross Validated Communality 

4. Communality Index 
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 پژوهشهای های بررسی پایایی سازهشاخص -0جدول 

 متغیر
میانگین واريانس 

 استخراج شده

پايايی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ
 هاگويه

 66/2 37/2 69/2 تعهد به کارکنان

 .شودیتوجه م هایریگمیکارکنان در تصم قیبه عال در سازمان من

 .شودیم تیبدهند حما لیکه بخواهند ادامه تحص یسازمان از کارکنان در

 .کندیمناسب کمک م یکار طیداشتن شرا یمن به کارکنان خود برا سازمان

 .کندیکارکنان خود توجه م یمن به ثبات شغل سازمان

 .باشدیتوسعه کارکنان خود م یمداوم برا یآموزش یهابرنامه یمن دارا سازمان

 .دهدیقرار م یابیکارکنان خود را مورد ارز یکار طیمن همواره مح سازمان

 16/2 68/2 17/2 تعهد به جامعه

 شود.ها توجه میگیریدر سازمان من به عالیق جامعه در تصمیم

 کند.اجتماعی و فرهنگی جامعه حمایت میهای سازمان من از فعالیت

 باشد.ها میسازمان من دارای روابط خوبی با سایر سازمان

 کند.داند، لذا برای توسعه خود و جامعه تالش میسازمان من خود را بخشی از جامعه می

 کند.میهای اجتماعی که سودی برای خود ندارد نیز حمایت سازمان من از فعالیت

 62/2 61/2 60/2 تعهد به مشتريان

 دهد.سازمان من تعهد خود نسبت به مشتریان را با ارائه خدمات با کیفیت نشان می

 کند تا مشتریان را از نوع خدمات خود آگاه سازد.سازمان من همواره تالش می

 کند.سازمان من همواره شکایات مشتریان خود را ارزیابی می

 کند تا به شکایات مشتریان خود پاسخ مناسب بدهد.سازمان من همواره تالش می

 39/2 38/2 11/2 جو اخالقی سازمان

 سازمان من قوانین خاصی در خصوص موضوعات اخالقی دارد.

 حساسیت خاصی نسبت به مسائل اخالقی دارند.من سازمان  مدیران

 کنند.اخالقی را اجرا میبه خوبی قوانین من مدیران سازمان 

 گاهی دارند.آکارکنان در این سازمان به خوبی از قوانین اخالقی 

 .کنندرا اجرا میاخالقی  خوبی قوانینکارکنان سازمان من به 

موجب شده است تا همه کارکنان به یکدیگر من القی سازمان خاستاندردهای ا

 کمک کنند.

گیرند به پیامدهای اخالقی آن بر در این سازمان تصمیم میزمانی که کارکنان 

 کنند.دیگران توجه می

 گیرد.همواره مورد احترام قرار میمن حقوق فردی کارکنان سازمان 

 توانند آزادانه نظرات خود را ارائه نمایند.کارکنان در این سازمان می

 همه افراد سازمان است. ترین مسئله خیر و صالحمهممن در سازمان 

 گذارند.تمامی کارکنان به منافع یکدیگر احترام میمن در سازمان 

رود که قبل از هر چیزی کار خود را به نحو از کارکنان انتظار میمن در سازمان 

 احسنت انجام دهند.

 کنند.های سازمان پیروی مهم است که همه از قوانین و رویهمن در سازمان 

 یک اصل مهم است.من رعایت اصول اخالقی مربوط به شغل در سازمان 

 شود.در این سازمان به باورها و اصول اخالقی شخصی کارکنان احترام گذاشته می

گیری در مورد درست بودن یا درست نبودن امور، خود تصمیممن کارکنان سازمان 

 کنند.می

 63/2 63/2 16/2 درگیر شدن در شغل

 .کنمدهم احساس غرور و افتخار میاز کاری که انجام می

 کنم در محیط کارم سرشار از انرژی هستم.احساس می

 کنم.شوم که گذر زمان را احساس نمیبه قدری در کار خود غرق می

 .در شغلم احساس سرزندگی دارم

 .است یزانگ یجانمن ه شغل

 خود عالقمند هستم. من به شغل
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 نتایج بررسی روایی تشخیصی سازه های پژوهش -9جدول
 1 8 9 0  7 سازه ها 

      13/2 تعهد به کارکنان 7

    17/2  63/2 تعهد به جامعه 0

   13/2 11/2  65/2 تعهد به مشتريان 9

  15/2 10/2 12/2  65/2 جو اخالقی سازمان 8

 16/2 69/2 17/2 15/2  69/2 درگیر شدن در شغل 1
 

 

 نتایج بررسی شاخص اعتبار اشتراک سازه های پژوهش -8دولج

 آماره                                       

 SSO SSE 1-SSE/SSO ها                        سازه               

 26/2 97/699 7092 به کارکنانتعهد 

 01/2 71/113 7212 تعهد به جامعه

 91/2 26/593 956 تعهد به مشتريان

 22/2 22/0259 9202 جو اخالقی سازمان

 93/2 23/166 7092 درگیر شدن در شغل

 (SSO* مجموع مجذورات مشاهدات برای متغیر مکنون )

 (SSEمکنون )مجموع مجذورات خطاهای پیش بینی برای متغیر  *

 (SSE/SSO-1شاخص بررسی اعتبار اشتراک ) *

 
 

 
 

 حالت تخمین استانداردمدل آزمون شده تحقیق در  -7شکل
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 داریمدل آزمون شده تحقیق در حالت اعداد معنی -0شکل 

 

داری نتایج تحقیق نشان داد که تعهد به کارکنان اثر معنی
، β=22/2)بر درگیر شدن کارکنان در شغل خود ندارد 

29/2=t.) جامعه  به دیگر یافته تحقیق نشان داد که تعهد
ن در شغل کارکنان ادارات دار بر درگیر شداثری مثبت و معنی

 (.β ،50/9=t=09/2)ورزش و جوانان استان گلستان دارد 
 به بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داد که اثر تعهد

مشتریان بر درگیر شدن کارکنان در شغل خود، اثری مثبت و 
. در نهایت اثر مثبت و (β ،95/0=t=75/2)باشد دار میمعنی
شغل کارکنان  در شدن بر درگیر سازمان اخالقی دار جومعنی

 (.β ،05/9=t=29/2)ادارات ورزش و جوانان تأیید گردید 

 
 گیریبحث و نتیجه

 جو و اجتماعی مسئولیت این پژوهش با هدف مطالعه اثر
 ورزش ادارات کارکنان شغل در شدن درگیر بر سازمان اخالقی

گلستان انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که  استان جوانان و
 شغل در شدن ریدرگداری بر اثر معنی تعهد به کارکنان

های فریررا و اولیورا این نتیجه با نتایج پژوهشندارد.  کارکنان
که در تحقیقات ( 0271( و چادهاری )0276(، گالواز )0272)

 در شدن ریدرگ داری براثر معنی خود دریافتند تعهد به کارکنان
(. این عدم 5و  72، 9همخوانی ندارد )دارد،  کارکنان شغل

مدیریت سنتی در به ثبات همخوانی را شاید بتوان 
های ورزشی کشور مانند ادارات ورزش و جوانان مرتبط سازمان

دانست؛ مدیریتی که همچنان به نیروی انسانی به عنوان یک 

های مدیریت منابع کند و شیوهدارایی ارزشمند توجه نمی
محیط بیرون و درون  حوالتانسانی در آن متناسب با ت

های ورزشی همانند امروزه سازمانتغییر نیافته است.  سازمان
این های بسیاری مواجه هستند و ها با چالشسایر سازمان

ای برای موفقیت در چنین شرایطی باید توجه ویژهها سازمان
ترین و شند. کارکنان مهمبه نیروی انسانی خود داشته با

و افزایش  های ورزشی هستندترین دارایی سازمانایهسته
تواند به بهبود درگیری ذهنی و عاطفی آنان با شغل خود می

وری فردی و سازمانی و در نهایت عملکرد شغلی، افزایش بهره
با درگیری کارکنان  های ورزشی منجر گردد.موفقیت سازمان

 نیوفادار، مشتاق و توانمند هستند و ا یبه طور کل شغلی باال
یکی از . دهندیخود نشان م یکار هایاحساسات را در رفتار

ترین عوامل موثر بر درگیری شغلی کارکنان، ادراک مهم
کارکنان از میزان تعهد سازمان در قبال آنان به عنوان بخشی 

املی تعهد سازمانی عباشد. از مسئولیت اجتماعی سازمان می
گیری رفتارهای مثبت در کارکنان است. بیشتر مهم در شکل

تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد، به بررسی میزان تعهد 
اند و تحقیقات کارکنان در قبال سازمان و شغل خود پرداخته

اندکی تعهد سازمان در قبال کارکنان خود را مورد بررسی قرار 
اهمیت  نشان دهندهان تعهد سازمان به کارکن (.72اند )داده

نیروی انسان برای سازمان و اقدامات سازمان برای حفظ و 
باشد. در واقع تعهد کارکنان به سازمان و نگهداری آنان می

 ؛باشدای متقابل و دوسویه میتعهد سازمان به کارکنان رابطه
هر چه که سازمان بیشتر به رفاه و شرایط کاری کارکنان خود 

نیز بیشتر خواهد به شغل و سازمان کارکنان توجه نماید، تعهد 
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گر شد. مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال کارکنان بیان
میزان تعهد سازمان به کارکنان فراتر از تعهدات قانونی 

تعهد باالیی هایی که به کارکنان خود سازمانسازمان است. 
کنند تا بهترین شرایط کاری را برای همواره تالش می دارند

ها با نگرشی انسانی به ها فراهم سازند. این سازمانآن
نگرند و تنها به دنبال استفاده ابزاری از کارکنان خود می

کارکنان خود نیستند. ادراک مثبت کارکنان از تعهد سازمان در 
ها باعث خواهد شد که کارکنان نیز در قبال این توجه قبال آن
بروز دهند. همچنین  را از خود رفتارهای مرتبط با شغلبهترین 

تعهد سازمان نسبت به کارکنان خود باعث خواهد شد که 
خود را فدای شغل نمایند؛ در چنین وضعیتی کارکنان کارکنان 

و از تلقی کرده  اهداف سازمان را همانند اهداف شخصی خود
دریغ نخواهند انجام هرگونه تالشی برای موفقیت سازمان 

به کارکنان خود در قالب  . از سوی دیگر، تعهد سازمانکرد
تواند پیامدهای رفتاری و نگرشی مثبتی مسئولیت اجتماعی می

را در کارکنان شکل دهد. ادراک مثبت کارکنان از تعهد 
ها موجب تقویت هویت سازمانی کارکنان سازمان نسبت به آن

شده و این امر ضمن افزایش انگیزش درونی کارکنان منجر 
اجتماعی مانند اقدامات دلسوزانه و به افزایش رفتارهای فرا 

رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان خواهد شد که این امر نیز 
بر درگیر شدن کارکنان در شغل خود اثر مثبتی خواهد داشت. 

 ریدرگداری بر اثر معنی که تعهد به کارکنانبا توجه به این
ادارات ورزش و جوانان استان گلستان  کارکنان شغل در شدن

ارد؛ توجه به مشکالت شغلی کارکنان، حمایت مدیران از ند
های رفاهی کارکنان ادارات ورزش و کارکنان، توجه به برنامه

های جوانان از جمله حقوق و مزایا و اجرای برنامه
 گردد.توانمندسازی در ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد می

ت اثری مثب های تحقیق نشان داد که تعهد به جامعهیافته
 و ورزش ادارات کارکنان شغل در شدن ریدرگ دار برو معنی
های تحقیقات این یافته با یافتهدارد. گلستان  استان جوانان

( 0271( و چادهاری )0276(، گالواز )0272فریررا و اولیورا )
 های خود به این نتیجه رسیدند تعهد به جامعهکه در پژوهش

همخوانی اثری مثبتی دارد،  کارکنان شغل در شدن ریدرگ بر
توانند (. عوامل بسیاری وجود دارند که می5و  72، 9دارد )

. افزایش دهندمیزان درگیر شدن کارکنان در شغل خود را 
های اثرگذار در این زمینه، تعهد به ترین مولفهیکی از مهم

در باشد. ها میها و کارکنان آنجامعه از سوی سازمان
های ورزشی یت پذیری اجتماعی سازمانهای اخیر مسئولسال

افزایش این در قبال جامعه در حال افزایش بوده است. 
های مسئولیت پذیری از یک سو موجب فعالیت بیشتر سازمان

مسائل فرهنگی، اجتماعی و هایی مانند زمینهورزشی در 
آموزشی شده و از سوی دیگر منافع بسیاری مانند تغییر دیدگاه 

های مشارکت بیشتر اقشار جامعه در فعالیتمردم به ورزش، 
های مالی بیشتر در زمینه ورزش را بدنی و حتی جذب حمایت

های تعهد کارکنان سازمانهمچنین به همراه داشته است. 
حس وابستگی  موجب تقویتورزشی نسبت به جامعه 

 تقویت پیوند عاطفی و ذهنی و ضمن شدهآنان در اجتماعی 
را برای بهتر انجام دادن  هاانگیزه آنبا شغل خود، کارکنان 

در چنین وضعیتی کارکنان  .وظایف شغلی بیشتر خواهد کرد
های خود را ها و توانمندیتالش خواهند کرد تا مهارت

افزایش داده و بهترین خدمات را به افراد جامعه ارائه نمایند. 
ادارات ورزش و جوانان در  کارکنان یریپذتیمسئول افزایش

های اجتماعی، تواند احتمال موفقیت برنامهجامعه خود میقبال 
فرهنگی و آموزشی ارائه شده توسط این ادارات را افزایش 

افزایش آگاهی کارکنان ادارات ورزش و عالوه بر این،  دهد.
تواند میدر قبال جامعه خود  خوداز اهمیت اقدامات جوانان 

زمانی که  موجب افزایش تالش و درگیری شغلی آنان گردد.
کارکنان ادارات ورزش و جوانان دریابند که به عنوان بخشی از 

ت ذهنی و جسمی افراد مدر سالتوانند نقش مهمی جامعه می
، نمایند ایفاسایر مباحث اجتماعی  و همچنین موفقیت جامعه

تمام تالش خود را در شغل خود به کار خواهند گرفت. 
کنند خصوص بیان می( در این 0271ترندافیووا و همکاران )

های ورزشی در قبال جامعه که مسئولیت اجتماعی سازمان
باشد؛ زیرا اقدامات تر میها بیشتر و مهمنسبت به سایر سازمان

های ورزشی به نوعی با سالمت مردم جامعه در ارتباط سازمان
ای از افراد جامعه از خدمات باشد و حجم گستردهمی

برند که این امر ضرورت داشتن های ورزشی بهره میسازمان
هایی آشکار کارکنان متعهد و دلسوز را در چنین سازمان

 یهاسازمان تیظرف از دیباها دولت ضمناً (.01سازد )می
 شدن نهینهاد یبراهمچون ادارات ورزش و جوانان  یدولت

 استفاده جامعه و مردم قبال در سازمان یاجتماع تیمسئول
 تیمسئولآگاهی کارکنان از  مستلزم که این امر نمایند
ی سازمانی خود در قبال جامعه و انجام مناسب این اجتماع

فعال از سوی دیگر، مشارکت  باشد.ها میمسئولیت
آموزشی،  خیرخواهانه، های ورزشی در اقداماتسازمان

تواند موجب تغییر نگرش مردم اجتماعی و فرهنگی جامعه می
زایش تعامل بین مردم و ها و افنسبت به این سازمان

 گردد که این امر در دراز مدت موجبی ورزشی هاسازمان
. با توجه های ورزشی خواهد شدسازمان شهرت نامی وخوش

 کارکنان شغل در شدن ریدرگ بر اثر مثبت تعهد به جامعهبه 



 18 7931 زمستان، 02، شماره پنجممطالعات مديريت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

؛ توجه به عالیق و گلستان استان جوانان و ورزش ادارات
های ادارات اهداف و برنامه نیازهای جامعه به هنگام تدوین

های ورزش و جوانان، حمایت ادارات ورزش و جوانان از برنامه
فرهنگی و اجتماعی جامعه و مشارکت دادن افراد جامعه در 

های ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد ها و برنامهگیریتصمیم
 گردد.می

 رب دار تعهد به مشتریاننتایج پژوهش اثر مثبت و معنی
 استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان شغل در شدن ریدرگ

را تأیید نمود. این نتیجه با نتایج تحقیقات فریررا و گلستان 
که ( 0271( و چادهاری )0276(، گالواز )0272اولیورا )

دار بر درگیری دریافتند تعهد به مشتریان اثری مثبت و معنی
شرایط محیطی  (.5و  72، 9) شغلی کارکنان دارد، همسو است

ترین ادارات و کاری ادارات ورزش و جوانان به عنوان مهم
دولتی در زمینه ورزش نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده 
است و افزایش انتظارات متفاوت اقشار جامعه از یک سو و 
مشکالت سازمانی این ادارات مانند کمبود منابع مالی 

در  د کرده است.های بسیاری را برای این ادارات ایجاچالش
چنین شرایطی این ادارات باید بتوانند از منابع موجود خود به 
بهترین شکل استفاده نمایند. سرمایه گذاری بر روی نیروی 

تواند انسانی و افزایش تعهد و درگیری شغلی در این ادارات می
کارکنان  دودی کمبودهای چنین اداراتی را مرتفع سازد.حتا 

ها و ی شغلی باال از تمام مهارتدرگیر تعهد و دارای
های خود برای انجام وظایف شغلی خود استفاده توانمندی

تواند به بهبود عملکرد سازمانی منجر که این می کنندمی
افزایش ، عوامل موثر بر درگیری شغلی کارکنان گردد. یکی از

با رقابتی شدن کسب و کار، باشد. مشتریان می بهآنان تعهد 
های ورزشی نیز بیش از گذشته به اهمیت مشتریان در سازمان

اند. در چنین شرایطی، این موفقیت و بقاء خود پی برده
و  دنکنیم نییتع را کار و کسب عمر طول که هستند یانمشتر

 یراض را انیمشترتوانند ن که ی ورزشیهاشرکت ها وسازمان
 را خود یجا و شد خواهند حذف بازار از زمدتدرا در دارند، نگه
خواهند داد که این امر نشان  دیجد و میقد یرقبا به سرعت به

باشد. امروزه دهنده اهمیت مشتری در صنعت ورزش می
مشتریان ورزشی تنها به دنبال خرید کاالها و خدمات نیستند 
و در کنار خرید کاالها و خدمات ورزشی به دنبال کسب ارزش 

تواند از طریق باشند که بخشی از این ارزش مینیز می
ازمان در قبال مشتریان به دست اجتماعی س مسئولیت پذیری

های ورزشی در قبال اجتماعی سازمانپذیری مسئولیت آید. 
ها در برابر مشتریان گر اقدامات این سازمانمشتریان خود بیان

باشد. ادراک مثبت از وظایف قانونی خود می فراترخود 

منجر به های ورزشی مشتریان از مسئولیت پذیری سازمان
بین مشتریان و مثبت و قوی روانشناختی ایجاد یک پیوند 

گیری رفتارهای تواند شکلمیشود که این پیوند سازمان می
مانند وفاداری و تمایل به بازگشت را تسهیل مثبت مشتریان 
 .را افزایش دهدهای ورزشی موفقیت سازمان نموده و احتمال

ارائه کاالها و خدمات با کیفیت، قیمت گذاری منصفانه، 
صداقت در تبلیغات، ارائه اطالعات اضافی در کنار کاالها و 

تحت پوشش خدمات، توجه به ایمنی و سالمتی مشتریان، 
رسیدگی به شکایات قرار دادن اقشار مختلف جامعه و 
 گر مسئولیت اجتماعیمشتریان از جمله اقداماتی است که بیان

زشی در قبال مشتریان خود های ورها و سازمانشرکت
های ورزشی نقش مهمی در . نیروی انسانی سازمانباشدمی

ها در قبال مشتریان موفقیت اقدامات اجتماعی این سازمان
نمایند. آگاه کردن کارکنان از اهمیت مشتریان در بقاء ایفا می
حداکثر های ورزشی موجب خواهد شد که کارکنان با سازمان

برای رسیدن به مشتری و  و فراتر از وظایف قانونی خودتوان 
کنند که این امر ضمن افزایش ها تالش میجلب رضایت آن

تواند موفقیت سازمانی را تضمین درگیری شغلی کارکنان، می
 در شدن ریدرگ رب که تعهد به مشتریاننماید. با توجه به این

ه کردن کارکنان از اهمیت باشد؛ آگااثرگذار می کارکنان شغل
های مشتریان ادارات مشتریان، توجه به نیازها و خواسته

ورزش و جوانان توسط کارکنان، ارائه خدمات به موقع و با 
کیفیت به مشتریان و رسیدگی به شکایات مشتریان پیشنهاد 

 گردد.می
بخش دیگری از نتایج تحقیق نشان داد که جو اخالقی 

دار بر درگیر شدن کارکنان ادارات معنیسازمان اثری مثبت و 
ورزش و جوانان استان گلستان در شغل خود دارد که یافته با 

(، جاللی 7932پور و همکاران )های مومنهای پژوهشیافته
(، 0275مونگا و سیلیئرز )-میتونگا(، 7936فراهانی و فریدونی )

( و کانسان عبداهلل و همکاران 0271عبداهلل و همکاران )
های خود به این نتیجه رسیدند که جو که در پژوهش( 0271)

اخالقی اثری مثبت بر درگیری شغلی کارکنان دارد، همسو 
های ورزشی مانند امروزه سازمان (.72و  7، 76، 77، 71) است

ادارات ورزش و جوانان برای موفقیت در کار خود به یک جو 
سازمانی خود سازمانی سالم و توانمند نیاز دارند. جو سالم 

متشکل از عوامل بسیاری مانند جو اخالقی مثبت و سازنده 
ها، جو اخالقی عاملی مهم و اثرگذار بر نگرشباشد. می

رفتارها و پیامدهای شغلی کارکنان از جمله تعهد سازمانی و 
باشد. جو اخالقی مثبت موجب تقویت درگیر شدن در شغل می

یراخالقی خواهد های غتضعیف ارزشهای اخالقی و ارزش
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. وجود اثرگذار هستندسالمت سازمانی شد که این عوامل بر 
گیری معیارهای اخالقی چنین جوی در سازمان باعث شکل

شود که این معیارها بر تمامی فرایندها و اقدامات فردی، می
باشد. ها اثرگذار میگروهی و سازمانی از جمله تصمیم گیری

 آنانازمان بر نگرش و واکنش ادراک کارکنان از جو اخالقی س
ادراک مثبت  گذار خواهد بود.نسبت به شغل خود و سازمان اثر

تمامی  و مشاهده پایبندیاصول اخالقی سازمان  از کارکنان
پیامدهای نقشی و فرانقشی مثبتی همچون ها کارکنان به آن

فداکاری در شغل، وفاداری، تعهد، درگیر شدن و رفتار 
به همراه خواهد داشت. همچنین جو شهروندی سازمانی را 

باشد. اخالقی سازمان بر اخالق کاری کارکنان نیز اثرگذار می
کارکنانی که به اصول اخالقی پایبند هستند همواره تالش 

ریزی درست وظایف شغلی خود را به کنند تا با برنامهمی
بهترین شکل انجام دهند، از منابع سازمان به نفع سازمان و 

نمایند، برای زمان خود ارزش قائل استفاده می موفقیت آن
توجهی به یر اخالقی مانند بیهستند و از انجام کارهای غ

نمایند. از پرهیز میو رفتارهای ضد تولید کم کاری شغل، 
سوی دیگر، وجود جو اخالقی مثبت در سازمان و رعایت 

ها، یران و کارکنان موجب کاهش تنشاخالق کاری توسط مد

شغلی شده و با فراهم کردن محیطی های و تبعیض تعارضات
درگیری شغلی تمرکز و توأم با آرامش، موجب افزایش 

کارکنان و بهبود عملکرد شغلی خواهد شد. با در نظر گرفتن 
جو اخالقی سازمان بر درگیر شدن کارکنان؛ آگاه تأثیر مثبت 

کردن کارکنان از معیارهای اخالقی سازمان، تقدیر از کسانی 
کنند و پایبندی مدیران به ه معیارهای اخالقی را رعایت میک

   گردد.ها پیشنهاد میمیعارهای اخالقی و حمایت از آن
 در شده انجام هایپژوهش و پژوهش این از نهایت در

بسیاری  عوامل سازمانی که گرفت نتیجه توانمی زمینه این
در شغل  درگیر شدن کارکنان روی توانند بروجود دارند که می

مسئولیت  نقش پژوهش این در اگرچه. باشند اثرگذار خود
 بر روی درگیر شدن در شغل اجتماعی و جو اخالقی سازمان

 بررسی مورد گلستان استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان
 سبک رهبری مدیران، جمله از عوامل سایر اما گرفت قرار

بر روی  توانندمی نیز سازمانی حمایت و یادگیری فرهنگ
 استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان درگیر شدن در شغل

 هایمحدودیت جزء را آن توانمی که باشند گذار اثر گلستان
 .گرفت نظر در پژوهش
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