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 چکیده

 ،یبر عملکرد سازمان یاجتماع تیمسئول ریتاث یبررس پژوهش، نیهدف از انجام ا
بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب  یخوشنام یانجیبر نقش م دیبا تاک

و از نظر  یکاربرد قاتیپژوهش از نظر هدف از نوع تحق نی. اباشدیم رانیا
 قیتحق یآمار امعه. جباشدیم یهمبستگ - یفیاطالعات از نوع توص یگردآور

 لینفر  تشک 022به تعداد  رانیکارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ا یهیرا کل
 نییتع ینامتناسب و برا یاطبقه یریگاز روش نمونه یریگنمونه یداده که برا

نفر به عنوان نمونه  002تیو در نها دیحجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گرد
 تیاستاندارد مسئول یاز سه پرسشنامه قیتحق نی. در ادیانتخاب گرد

سازمان به منظور  یخوشنام بیپاترسون و ضر یسازمان ،عملکردیاجتماع
 یداده ها از مدلساز لیو تحل هیتجز یاطالعات استفاده شد. برا یگردآور

نشان داد که  جی. نتادیاستفاده گرد زرلینرم افزار ل لهیبه وس یمعادالت ساختار
و  میاثر مثبت و مستق 02/2تاندارد اس بیبر علمکرد با ضر یعاجتما تیمسئول

 85/2اثر  بیبا ضر زین یبر خوشنام یاجتماع تیمسئول نیدارد. همچن یداریمعن
اثر  92/2اثر  بیبر عملکرد با ضر یدارد و خوشنام یداریمثبت و معن میاثر مستق

بر عملکرد با  یاجتماع تیمسئول تیدارد و در نها یداریمثبت و معن میمستق
دارد.  یدار یو معن میمستق ریاثر غ 71/2اثر  بیبا ضر یوشنامخ یانجینقش م

که کارکنان را با برنامه متنوع به سمت  شودیم هیبه ادارات مذکور توص نیبنابرا
را در سازمان  یخوشنام جادیا ینهیسوق دهند و زم یریپذ تیداشتن مسئول

 را باال ببرند. یشکل عملکرد سازمان نیو بد ندیفراهم نما

 
 عملکرد، ادارات ورزش ،یخوشنام ،یاجتماع تیکلیدی: مسئول نواژگا

 

 

Abstract 

The purpose of this research is to investigate the effect of 

social responsibility on organizational performance, with 

emphasis on the mediator role of reputation upon 

employees of sports and youth departments in the West of 

Iran.This research is descriptive- correlational based on 

the purpose of applied research.The statistical population 

of the study is 600 employees of sport and youth 

departments of west of Iran. The sampling was stratified 

one and Cochran formula was used to determine the 

sample size therefore 220 samples were selected. For data 

collection, three kinds of questionnaires were applied 

such as standard social responsibility, Patterson 

organizational performance and organization's reputation 

coefficient. Structural equation modeling with the aid of 

Lisrel software help to analyze the data. The results 

showed that social responsibility has a positive and direct 

effect on the knowledge with the standard coefficient of 

2.09. Also, the effect of social responsibility on the 

reputation was positive and has significant effect on the 

quality of the work with the coefficient of 0.58 and the 

reputation of the performance has a positive and 

significant effect on the effect of 0.20%. Finally, social 

responsibility has a positive effect on the performance 

with a mediator role with a coefficient of 0.17 with 

indirect and meaningful effect. Therefore, the agencies 

are advised to push employees with a variety of programs 

to take responsibility and provide a ground for creating a 

reputation in the organization and thus increase 

organizational performance. 

 

Keywords: social responsibility, reputation, performance, 

sports departments. 
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 همقدم
فراتر از ها در قبال جامعه دارند امروزه وظایفی که سازمان

 یها  به طور سنتاست که سازمان یصرفا اقتصاد یقلمروها
 میریگ یرا در نظر م یانهیزم یوقت ها در ارتباط هستند.با آن

کسب و کار ها با  ست،ین یکه به طور خاص اقتصاد
که  یابا جامعهمرتبط  یهاتیمسئول از حقوق و یامجموعه

ها اجازه به آن هشوند کیها را در بر گرفته است، روبرو مآن
 یابیبه منظور دست یاقتصاد تیریمد یور دهد تا تنها برینم

 سال پنجاه هم چنین در .(7) ندیبه اهداف خود تمرکز نما
 از مدیریت، و روانشناسی سازمانی حیطه پژوهشگران گذشته،

 از و سازمان تعالی راهی برای نوانبه ع سازمان درون روابط
 راه های و کرده اند چالش ها یاد رفع و موانع برداشتن میان
 مورد رسمی، روابط فراتر از کارکنان، طریق از سازمان تعالی
چنان که (. 0گرفته است ) قرار سازمانی روانشناسان تأکید

های اخیرِ برخی  لقی در ساالهای مالی و اخ فروپاشی
ای معروف در سراسر دنیا، توجه محققان را به سمت ه سازمان

قی سوق داده است. های اخال مطالعه در زمینه فضایل و ارزش
اند که برای  ها در این میان در شرایطی قرار گرفته سازمان

حفظ وجهه خود باید بار دیگر کارهای درست و نادرست را 
 یگاهجا و اهمیت به توجه (. در این  میان با9) تعریف کنند

  جوانان و ورزش وزارت جامعه، در اجتماعی مسائل و ورزش
 و ترویج توسعه، در را اصلی نقش ورزش امر متولی مثابه به

 الزمه و دارد عهده به قهرمانی و همگانی بعد در ورزش رشد
 ورزشی های سازمان که است این شده ذکر اهداف به رسیدن
 را کشور ورزشی سیستم بتوانند تا بوده موثر عملکردی دارای

 های سازمان (. 4)کنند  مدیریت آمیزی موفقیت طور به
 به دستیابی راستای در را خود عملکرد مندند عالقه ورزشی
 سنجش ولی کنند گیری اندازه شده تعیین پیش از اهداف
 بر عالوه که گیرد می انجام هنگامی عملکرد کامل و واقعی

 به(. 8) شود استفاده دیگری های روش از ها شاخص این
 و اساسی موضوعات از کارکنان شغلی عملکرد خاطر، همین

 به ها سازمان کاران، اندر دست و مدیران که است مفهومی
 طور به توان می چه آن(. 0)هستند  ها آن افزایش دنبال
 عملکرد گرو در سازمانی حیات که است این کرد، بیان صریح
 می عملکرد موثر مدیریت با که باشد می کارکنان صحیح

 را آنان ضعف و قوت نقاط و داده پرورش را کارکنان توان
 برد پیش سازمانی اهداف و ها آرمان سوی به و کرد گوشزد

. است نتایج معنای به هم و رفتارها معنای به هم عملکرد(. 1)
 یک از را عملکرد و شوند می ناشی کننده اجرا فرد از رفتارها

  ابزارهایی فقط رفتارها. کنند می تبدیل عمل به انتزاعی مفهوم
 می حساب به نتیجه خود ی نوبه به بلکه. نیستند نتایج برای
 می گیری نتیجه این به منجر عملکرد، از تعریف این. آیند

 ورودی هم ، افراد و ها گروه عملکرد مدیریت هنگام که شوند
. (5)شود  گرفته نظر در باید (نتایج)ها خروجی هم و( رفتار) ها 

 در که است اثرگذار سازمان عملکرد بر متعددی عوامل
 این بین در.است شده گرفته قرار بررسی مورد متعدد تحقیقات
 سازمان ماهیت با اجتماعی مسئولیت رسد می نظر به متغیرها

 اهمیت از دارد، وکار سر جامعه اقشار تمامی با که ورزشی های
عی در مدیریت گرچه مسئولیت اجتما . باشد برخوردار ای ویژه

و رفتار سازمانی اهمیت زیادی دارد، در مباحث مدیریت 
 (. مسئولیت3) ورزشی کمتر به آن پرداخته شده است

 اجتماعی عملکرد بر موثر عوامل مهمترین از اجتماعی، یکی
 به نسبت مشتریان های واکنش در کلیدی نقشی و است

 سئولیتم ابعاد به نسبت سازمان چه هر .کند می ایفا سازمان
جامعه  و مشتریان باشد داشته بیشتری توجه خود اجتماعی
 عملکرد نتیجه در و داشت خواهند آن به نسبت بهتری واکنش

 به اجتماعی مسئولیت(. 72) یابد می بهبود سازمان اجتماعی
 و سرمایه صاحبان که شود می گفته هایی فعالیت مجموعه

 عضو یک عنوان به داوطلبانه، صورت به اقتصادی یها بنگاه
 مجموعه واقع در. دهند می انجام جامعه در مفید و موثر

 و حفظ جهت در باید سازمان که است تعهداتی و وظایف
 می فعالیت آن در که دهد انجام ای جامعه به کمک و مراقبت

. این در حالی است که محققان در این زمینه بیان (77) کند
ری مسئولیت می کنند تالش سازمان ها برای به کارگی

اجتماعی سبب تقویت رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان 
(.  70می گردد که نتیجه آن بهبود عملکرد کارکنان می باشد )

 در( 7930) الدین معینو  صالحی، صادقی عربچنانچه 
 مالی عملکرد با اجتماعی مسئولیت در رابطه با ارتباط تحقیقی
دادند  نشان بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
 مشتریان به نسبت شرکت اجتماعی مسئولیت با مالی عملکرد

دارد  ارتباط مثبت و معنی داری جامعه در موجود نهادهای و
 غیر اثر نیز در تحقیق خود نشان داد (7930) طالقانی . (79)

 مسئولیت طریق از کار و کسب عملکرد بر بازارگرایی مستقیم
 رحمانی (.74باشد ) می آن مستقیم اثر از بیشتر اجتماعی

 مسئولیت بعد دو خود بیان کرد تنها مقاله در هم (7937)
 به نسبت اجتماعی مسئولیت و کارکنان به نسبت اجتماعی

 دار معنی و مثبت تاثیر مالی عملکرد هایشاخص بر جامعه
( در پژوهش خود  0275آنگ و همکاران )هم چنین (. 78دارد )

های سازمان در راستای ند که تالشبه این نتیجه رسید
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افزایش مسئولیت اجتماعی اغلب با رفتارهای شهروند سازمانی 
کارکنان ارتباط مثبتی دارد به این معنی که مسئولیت اجتماعی 

دهند در بین کارکنانی که به کار خود اهمیت بیشتری می
بیشتر از کارکنانی است که نسبت به کار خود کم توجه هستند 

کنند که مدیران به طراحی شغلی و رویکردهای هاد میو پیشن
( هم در 0270) 7ابیدات(. 70رفتاری اثربخش بپردازند )

پژوهش خود نشان داد که مسئولیت اجتماعی )داخلی و 
خارجی( شرکت و مشارکت کارکنان با مولفه های )شدت، 
جذب و تعهد( ارتباط مثبتی با عملکرد سازمانی دارند. همچنین 

اد که بین مسئولیت اجتماعی و مشارکت کارکنان نیز نشان د
 0رودریگز فرناندز(. 70رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

 عملکرد بین مثبتی رابطه در تحقیق خود نشان داد که( 0270)
 ایمطالعه در (.71شرکت وجود دارد ) اجتماعی عملکرد و مالی

 یرابطه جودو گرفت، انجام( 0272) 9رابرتز و سامی توسط که
 مالی عملکرد و محیطی زیست عملکرد بین دارمعنی و مثبت

 نشان پژوهش این نتایج بعالوه،. است شده گزارش ها،سازمان
 اجتماعی عملکرد بین دارمعنی و مثبت یرابطه وجود یدهنده

 بندی، رتبه سیستم این در. هاست سازمان شرکتی مالکیت و
 هفت اساس بر هاازمانس اجتماعی و محیطی زیست عملکرد

 الملل، زیست، بین محیط کارکنان، روابط تنوع، جامعه، بعد
 . (75است ) گفته قرار ارزیابی مورد کار و کسب اقدامات و کاال

از طرفی تحقیقاتی نیز وجود ارتباط بین بکارگیری مسئولیت 
اجتماعی و بهبود عمکلرد کارکنان را نفی کرده اند در این 

کردند  بیان خود مقاله در (7953)ثقفیان لیلی و راستا صنوبر، خ
 پنج ابعاد از یک هر و اجتماعی پذیری مسئولیت متغیر بین که

آن شامل بعد شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار  یگانه
 متغیر با کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت

 . (73ندارد ) وجود ای مالی رابطه عملکرد
 های پژوهش ورزش در سازمانی های پدیده طالعهباید گفت م

 مسئولیت. دهد می دست به ها حیطه دیگر به نسبت را برتری
 زیرا است، متفاوت ها حیطه دیگر از  ورزش حیطه در اجتماعی

 در ها  سازمان دیگر از را آن که دارد هایی ویژگی صنعت این
 ثیرتا توانایی مثال طور کند،به می متمایز تجاری های بخش
 با ورزشی های تیم که ارتباطی ورزشی، ستارگان گذاری
 کنندگان مصرف با که گذاری اثر سطوح و دارند خاص جوامع

 تاکید که درحالی(. 02) شود می حاصل ورزش صنعت زیاد

                                                 
1. Obeidat 

2. Rodriguez-Fernandez 

3. Sami & roberts 

 جمله از معظالتی با رابطه در اجتماعی مسئولیت ابتدایی
 بر ربیشت توجه اکنون بود خوب کارمندان و حسابرسی شفافیت،

 (.07)است  شده متمرکز اجتماع در ورزشی سازمان نقش
 مسئولیت های فعالیت که دهد می نشان تجربی شواهد

 کارکنان حفظ تصویر، افزایش طریق از تواند می اجتماعی
 و فروش افزایش خوشنامی، تقویت برند،  تصویر افزایش
باشد  داشته مثبتی پیامدهای کنندگان مصرف فاداری و تثبیت

( نیز در 7930چنانچه بیرامی ایدگر و اکبری یزدی ) (. 00)
شدة برند بر  تبیین مدل ارزش ادراكتحقیق خود با عنوان 

از نشان دادند  خوشنامی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
 از شده ادراك شـدة برنـد، کیفیـت میـان ابعـاد ارزش ادراك

 و رندب از آگاهی به نسبت تری قوی کنندة بینی پیش برند
 یعنی باشگاه است؛ باشگاه خوشنامی برای برند به وفاداری

 این که طوری به بخشند، می ارزش خود برند به که هایی
 درك شود، باشگاه هواداران و مشتریان توسط ایجادشده ارزش

شود  می منجر باشگاه خوشنامی به شده ادراك ارزش این
 اخالق ستی،دو نوع مانند اجتماعی مسئولیت های مولفه (.09)

 تاثیر و مهم عواملی عنوان به توانند می دوستی انسان و گرایی
 حرکت و است سزایی به نقش دارای سازمان عملکرد بر گذار

 هدایت مطلوب وضع سوی به موجود وضع از را سازمان رشد و
 و دوستی انسان مثل عواملی گفت بتوان شاید. نماید می

 قرار الشعاع تحت را انسازم خوشنامی تواند می گرایی اخالق
( در تحقیق خود 0275) 4همانگونه که ورچیچ و کوریچ .دهد

ها، راهبردهای مختلف هایی که سیاستبیان داشتند که شرکت
کار های گوناگونی از مسئولیت پذیری اجتماعی را بهو شیوه

گیرند دارای سطح باالتری از خوشنامی بین مردم هستند می
( نیز در تحقیق 0271) 8زیوراگا و رودریگزماداریاگارسیا(. 04)

خود بیان کردند که مسئولیت  اجتماعی شرکت  منجر به 
بهبود عملکرد شرکت می شود. در این پژوهش خوشنامی 
نقش متغیر میانجی را داشته و اثر مثبت و معنادارای بر 

در واقع خوشنامی یک سازمان رضایت مشتری و عملکرد دارد. 
رضایت خاطر در مشتریان خود می تواند برگ به واسطه ایجاد 

بخشنده، جاللی  .(08برنده ای برای رقابت با رقبا بدست دهد )
 تحقیق خود بیان نمودند که در( 7938) سجادی و فراهانی

. دارد تأثیر باشگاه خوشنامی بر اجتماعی مسئولیت ابعاد تمام
که در این بین  بعد انسان دوستی بیشترین و بعد قانونی 
کمترین تاثیر را بر خوشنامی داشته است و بعد های اقتصادی 

                                                 
4. Verčič & Corić. 

5. García-Madariaga & Rodríguez-Rivera. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2340943615000791#!
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 غفرانی (.3و اخالقی در رتبه های دوم و سوم قرار دارند )
 مسئولیت ابعاد همه که تحقیقی نشان داد هم در (7934)

 و دوستی انسان اخالقی، قانونی، ابعاد شامل اجتماعی
 یدار معنی و مثبت رابطه باشگاه، خوشنامی با اقتصادی
 اقتصادی بعد و اثر بیشترین قانونی بعد میان این در دارندکه
 رستگاری و قبادی، غالمی .(4است ) داشته را اثر کمترین

 دیدگاه از که رسیدند نتیجه این به خود نیز در ( 7930)
 خوش اعتماد، شامل) سازمانی فضیلت ابعاد بین از کارمندان

 که است ازمانیس اعتماد تنها( بخشش و شفقت صداقت، بینی،
 سازمان مدیران لذا ،.ندارد سازمانی خوشنامی بر تأثیری
 زمینه سازمانی فضایل توسعه و رشد بوسیله توانند می ورزشی

والکر، هم چنان  .(0کنند ) فراهم را سازمان خوشنامی ساز
 بر روی که تحقیقی ( در0272) 7و درین هیری، پرنت

 دریافتند مسئولیت دادند انجام المپیک های بازی نامیخوش

 نحوه خرید و المپیک هایبازی نامیخوش بر اجتماعی

 (.00دارد ) مثبت تاثیر هواداران

با توجه به ادبیات و پیشینه متغیرهای ذکر شده باید گفت 
و  ترین، دشوارترین ظریف از مدیریت و علم هنر امروزه

 به مساله این اهمیت .(01) شود می معرفی کارها پرثمرترین
 اجتماعی مسئولیت های پژوهش تمرکز که است ریقد

 اجتماعی مسئولیت تا است کرده تغییر چگونه به چرا از شرکت
. (05)باشد  داشته اجتماعی استراتژیک با را انطباق باالترین

 به رو و برانگیز حساسیت سازمان موضوع اجتماعی مسئولیت
 هر بقای اساسی عامل و است بوده اخیر های سال در توجه

 حیاتی اصل یک شرکت خوشنامی شود، می محسوب سازمان
 سرمایه ترین ارزش با از یکی تواند می و است موفقیت برای
 که دارد وجود زیادی باشد، دالیل شرکت دسترس در های

 بین رابطه .کنند توجه خوشنامی به ها سازمان و محققان
 تایید ادبیات در وسیع طور به رقابتی برتری حفظ و خوشنامی

 ترین ارزش با مستدل طور به . خوشنامی(3است ) شده
خوشنامی یک منبع مزیت رقابتی ( 03)است  سازمان سرمایه

برای سازمان هاست و در بسیاری موارد خوشنامی مثبت می 
از آنجا که درآمد هر (. 00تواند از افزایش قیمت ها حایت کند )

ها  نسازمانی در بلندمدت به خوشنامی وابسته است، سازما
گذاری  درستی رفتار کنند و روی خوشنامی سرمایه باید به

های مسئولیت  دهد فعالیت شواهد تجربی نشان می. کنند
تقویت   تواند از طریق افزایش تصویر برند، اجتماعی می

خوشنامی، حفظ کارکنان، افزایش فروش و تثبیت وفاداری 

                                                 
1. Walker, Heere, Parent & Drane 

ه (. چنانچ4) باشند مصرفکنندگان پیامدهای مثبتی داشته
 مسئولیت اجتماعی می (  بیان می کنند0277) 0سارتور و والکر

در  تواند از طریق بهبود خوشنامی بر حمایت مشتریان
(. هم چنین 92مثبتی بگذارد ) تأثیر مسابقات اتومبیل رانی

اخراج کارکنان را کاهش و بکارگیری مسئولیت اجتماعی 
 ماندهد و بر خوشنامی ساز رضایت مشتریان را افزایش می

( و نیز سازمان ها 97) های تولیدی و خدماتی تأثیر مثبت دارد
می توانند به واسطه مسئولیت اجتماعی رضایت مشتری و 

 (.90عملکرد بهتر سازمان خود را بدست آورند )
 عملکرد امروزه که شود بیان باید شده، ارائه مطالب به توجه با

 ارائـه تایراسـ در که ورزشی های سازمان ویژه به ها سازمان
 عوامـل تـابع کننـد،مـی فعالیـت ورزش ذینفعـان بـه خدمات
 و خوشـنامی داشتن استراتژیک عوامل از یکی و است مختلفی
 مختلفـی های روش. باشد می ذینفعان اذهان در مثبت تصویر
 بـین در خوشنامی ایجاد و سازمان از مثبت تصویر بهبود برای

 مسـئولیت کـه دارد وجود ها سازمان بیرونی و داخلی ذینفعان
 راسـتا، ایـن در. باشـد ها روش این از یکی تواند می اجتماعی
 ویـژه به جامعه از مهمی بخش عنوان به ورزشی های سازمان

 رسـالت اجتماعی مثبت وجهه عنوان به ورزشی خدمات ارائه با
 بـر موضـوع ایـن که دارند اجتماعی مسئولیت انجام در مهمی

 بـا. دارد مثبـت تـاثیر ها زمانسا کارکنان عملکرد و خوشنامی
 تحقیـق ایـن در کـه مسائلی تاکید با شد عنوان آنچه به توجه
 یـافتن  نمـود، عنوان توان می گرفت خواهد قرار بررسی مورد

 و ورزش ادارات در تحقیــق یمتغیرهــا از تاثیرهریــک میــزان
 چـرا اسـت برخوردار باالیی اهمیت از خود کشور غرب جوانان

 فوق متغیرهای واسطه به جامعه در اجتماعی جایگاه داشتن که
 و نگـرش آن پـی در و افکـار جـذب در مهم عاملی تواند می

 بـا پژوهشـی کنون تا اینکه بر توجهاز طرفی  .گردد افراد رفتار
 صورت ورزشی حیطه در هم کنار در آنها ابعاد و متغیر سه این

بـه دلیـل  و دارد پـژوهش ایـن بودن نو از نشان است نگرفته
 و دارد را خـود خـاص مخاطبین جوانان و ورزش ادارات اینکه

 سازمان و مردم ورزشکاران با مستقیم غیر و مستقیم صورت به
 سـطح بـردن بـاال بـه شدیدی نیاز است ارتباط در دیگر های

 سـازمان و جامعه با هماهنگ شدن، روز به و کارکنان عملکرد
 محققشده  طرحم مطالب به توجه با لذا.  دارد. را جهانی های

 مـی اجتماعی مسئولیت آیا که است سوال این به پاسخ پی در
ادارت   کارکنـان عملکرد سازمان، نامی خوش واسطه به تواند

  دهد؟ قرار تاثیر تحت ورزش و جوانان را

                                                 
2. Sartore &  Walker 
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با توجه به متغیرهای به کار گرفته شده، مدل مفهومی 
رها و متناسب با این تحقیق جهت درك بهتر روابط بین متغی

نشان داده شده است. در این  7تر روابط در شکل درك متناسب
پژوهش متغیر مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل )که از 

ابعاد اخالقی، اقتصادی، قانونی و بشردوستانه به آن پرداخته 
شده( بر عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته و متغیر 

رد مالی، زیست محیطی، محل میانجی خوشنامی )با ابعاد عملک
 .باشدکار، رهبری، خدماتی و عاطفی( اثرگذار می

 

 
 پژوهش یمدل مفهوم. 7شکل 

 

 تحقیق  یروش شناس
. در تحقیق باشدیم یهمبستگ-یفیحاضر از نوع توص پژوهش 

همبستگی، محقق اقدام به تعیین وجود یا عدم وجود رابطه به 
(. 99رابطة همبستگی بین دو یا چند متغیر می کند ) معنای
و از آنجا که  یپژوهش از نظر نوع هدف کاربرد نیا نیهمچن

در  باشدیم یامهو پرسشنا یاها از نوع کتابخانهداده یجمع آور
 نیدر ا یقرار دارد. جامعه آمار یدانیم یهاگروه پژوهش

غرب کشور  کارکنان ادارات ورزش و جوانان یهیکل ق،یتحق
کردستان، لرستان و همدان  الم،یکرمانشاه، ا یهاشامل استان

 ی. به منظور مشخص ساختن نمونهباشدینفر  م 022به تعداد 
 عیامکان توز ،یکار طیبه شرا هاز آنجا که بست قیتحق نیا
هر استان مقدور نبود لذا از روش  نیپرسشنامه ب کنواختی

پنج  نیبنابرا دیتفاده گردنامتناسب اس یاطبقه یریگنمونه
طور که در شدند و همان میطبقه تقس 8استان غرب کشور به 

 کی یاز هر طبقه به صورت تصادف  شودیمشاهده م 7جدول 
حجم  نییتع یقرار گرفتند. برا یمورد بررس ناز کارکنا یتعداد
قرار داده شده است از فرمول کوکران  7که در جدول  یانمونه

 .دیاستفاده گرد

 قیو نمونه تحق یحجم جامعه آمار. 7جدول 
 نمونه گیری نامتناسب جامعه استان رديف

 45 778 کرمانشاه 7

 80 707 ایالم 0

 05 59 همدان 9

 90 17 کردستان 4

 80 712 لرستان 5

 002 022 جمع 6

 
 تیمسئول یسوال 08استاندارد  یاز سه پرسشنامه قیتحق نیدر ا

 7 یها)سوال یبعد اقتصاد 4شامل  (0222کارول ) یاجتماع
 74 یها)سوال ی(، اخالق79 یال 1 یها)سوال ی(، قانون0 یال
(؛ پرسشنامه 08 یال 00 یها( و بشردوستانه )سوال07 یال

( و 7312) ونپاترس یعملکرد سازمان یسوال 78استاندارد 

 0( شامل 7934و همکاران ) گانهی یقباد یپرسشنامه خوشنام
(، محصوالت و 9 یال 7 یها)سوال یعاطف یهابعد جاذبه

 5 یها)سوال یانداز و رهبر( ، چشم1یال 4 یهاخدمات )سوال
 تی(، مسئول79 یال 77 یها)سوال طی(، محل کار و مح72 یال

( و 70 یال 74 یها)سوال یطیمح ستیو ز یاجتماع های
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 یی. روادی( استفاده گرد02 یال 71 یها)سوال یعملکرد مال
قرار گرفت.  دییدانشگاه مورد تا داساتی توسط ها مهپرسشنا

کرونباخ  یآلفا بیپرسشنامه ها از ضر ییایپا یجهت بررس
 ریمتغ یکرونباخ برا یآلفا زانیآن م یکه ط دیاستفاده گرد

= و 11/2αیسازمان لکرد=، عم10/2α یاجتماع تیمسئول
 یآلفا بیضر نکهی= بدست آمد، با توجه به ا18/2αیخوشنام

باشد، لذا  یم 12/2از  شیپژوهش ب یرهایمتغ هیباخ کلکرون
و  هیبرخوردار هستند. به منظور تجز یمطلوب ییایاز پا رهایمتغ
 یهایژگیابتدا جهت ارائه و قیتحق نیداده ها در ا لیتحل

( با استفاده از و ... یفراوان ن،یانگی)م یفیاز آمار توص یفیتوص
 لیمه با استفاده از تحلاستفاده شد در ادا 07spssنرم افزار 

معادالت  یابی به کمک نرم افزار مدل یدییتأ یعامل
اول و  یدر مرتبه قیتحق ریهر سه متغ  Lisrelیساختار
 دوم مورد آزمون قرار گرفتند. یمرتبه 
 ها  یافته

آورده  ریحاضر در جدول ز قیتحق یشناخت تیجمع یها افتهی
 :شده است

 تینمونه برحسب جنس یتشناخ تیجمع یهایژگیو .2جدول

 درصد فراوانی نوع ويژگی

 7/94 18 زن جنس

 3/08 748 مرد

 4/70 90 مجرد وضعیت تأهل

 0/59 754 متاهل

 تحصیالت

 

 

 

 1/1 71 تردیپلم و پایینفوق

 1/91 59 کارشناسی

 7/43 725 کارشناسی ارشد

 8/8 70 دکتری

 0/9 1 رئیس سمت

 3/8 79 مدیر

 8/4 72 معاون

 4/50 732 کارشناس

 

 هاینفر از آزمودن 57که  دهدینشان م 2جدول  جینتا

نقر 63نفرد مجرد و 547اند؛ مرد بوده زینفر ن 547زن و 

نفر مدرک  55 التیمتاهل بودند.  و از نظر تحص

 ،ینفر( با مدرک کارشناس 36) تر،نییو پا پلمیدفوق

 زینفر ن 52د و  ارش یبا مدرک کارشناس زینفر( ن 503)

با  ها یآزمودن شتریب زی. به لحاظ سمت نباشندیم یدکتر

 نفر کارشناس بودند.590

 یعامل لیاز تحل ج،یبه نتا یابیادامه به منظور دست در

استفاده  قیتحق یرهایسازه متغ ییروا یو بررس یدییتأ

 ییروا یریگاندازه یبرا یعلم یهااز روش یکی. دیگرد

است که به برآورد بار  یدییتا یعامل لیسازه، روش تحل

ها و عوامل از شاخص یامجموعه نیو روابط ب یعامل

ها با عامل شاخص یمعرف همبستگ ی. بار عاملپردازدیم

 ریتفس گرید یگونه همبستگمربوطه است و مانند هر

با توجه به  یعامل یبارها یرد معنادار ای دیی. تاشودیم

صورت  نی. بدردیگیورت م( صt-value) یاعداد معنادار

 داریباشد معن 93/5باالتر از  یکه مقدار ت ییهاریکه مس

نخواهند بود.  داریصورت معن نیر ایهستند و در غ

 6/0ها کمتر از آن یکه بار عامل ییهاشاخص نیچنهم

بودن آن شاخص بوده و از  فیضع یباشد نشان دهنده

 یهامدل. در ادامه شوندیحذف م یریگمدل اندازه

که  شودیآورده م قیتحق یهاریمربوط به متغ یریگاندازه

 .صورت گرفته است یدییتا یعامل لیکار توسط تحل نیا
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 . مدل برازش شده نهایی تحقیق)تخمین استاندارد(7شکل

 
 . مدل برازش شده نهایی تحقیق)مقدار تی(0شکل

 قیتحق ییا در مدل نهاآن ه تیمطلوب زانیبرازش و م ییکوین یشاخص ها.  3جدول 

 نتیجه مالک مقادير مشاهده شده شاخص های برازش

 تایید عدم معنی داری χ2 88/098 خی دو برازش مطلق

 تایید 52/2بیش از  AGFI 50/2 شاخص نیکویی برازش اصالح شده 

 تایید 32/2بیش از  GFI 37/2 شاخص نیکویی برازش

 تایید 28/2کمتر از  RMR 20/2 ریشه میانگین مربعات باقیمانده

 

 برازش تطبیقی

 تایید 32/2بیش از  CFI 32/2 شاخص برازش تطبیقی بنتلر

 تایید 32/2بیش از  NFI 39/2 شاخص برازش هنجار شده

 تایید 32/2بیش از  NNFI 32/2 شاخص برازش هنجار نشده

 تایید 32/2بیش از  IFI 32/2 شاخص برازندگی فزاینده

 تایید 32/2بیش از  RFI 55/2 بیشاخص برازش نس

 تایید 02/2بیش از  PNFI 03/2 شاخص برازش تعدیل یافته هنجار شده برازش مقتصد

 

 نیچنکه مقدار هم دیمشخص گرد 9جدول  یهاتوجه به دادهبا 
دهنده نشان زین 03/2با مقدار  0/2باالتر  PNFI شاخص

ار با مقد RMRشاخص  تیبرازش خوب مدل است و در نها
است نشان دهنده برازش خوب مدل  28/2چون کمتر از  20/2
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 ری. ساباشدینم داریو معن  88/098برابر  X2 آمارة است.
 GFI ،CFI ،NFI ،NNFI ،IFI،RFIها شامل شاخص

دهنده برازش نشان نیکه ا باشندیم 3/2باالتر از  یهمگ
 باشندیمطلوب مدل م

 میمستق ریو غ میمستق یرهایمس یبرا یمعادالت ساختار یابیمدل  یینها جینتا. 4جدول 

 نتیجه مقدار تی ضریب استاندارد مسیر

 تایید 27/0 02/2 مسیر مستقیم اثر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد

 تایید 00/0 85/2 مسیر مستقیم مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی

 تایید 37/0 92/2 مسیر مستقیم خوشنامی بر عملکرد

 تایید 00/0 71/2 مستقیم مسئولیت اجتماعی بر عملکرد با نقش میانجی خوشنامیمسیر غیر 

 

 قیتحق ییو مدل نها 4جدول   جیبا توجه به نتا

بر علمکرد با  یاجتماع تیکه مسئول دیمشخص گرد

 یداریو معن میاثر مثبت و مستق 20/0استاندارد  بیضر

 54/0 یلبا بار عام یاخالق یرابطه مولفه نیدارد که در ا

بر  یاجتماع تیمسئول نیچننقش را دارد. هم نیشتریب

مثبت و  میاثر مستق 73/0 راث بیبا ضر یخوشنام

چشم انداز و  ،یاخالق یهادارد که مولفه یداریمعن

نقش را  نیشتریب 54/0 یرابطه با بار عامل نیدر ا یرهبر

بر عملکرد با  ینشان داد که خوشنام جیدارند. در ادامه نتا

دارد و در  یداریمثبت و معن میاثر مستق 60/0اثر  بیضر

 54/0 یبا بار عامل یو رهبر دازانچشم یرابطه مولفه نیا

بر  یاجتماع تیمسئول تینقش را دارد. در نها نیشتریب

اثر  55/0اثر  بیبا ضر یخوشنام یانجیعملکرد با نقش م

 دارد.  یداریو معن میمستق ریغ

  

 گيري و نتيجه بحث

بر  یاجتماع تیمسئول ریپژوهش تاث نیا یکل فهد 

بر  ینامخوش یانجیبر نقش م دیبا تاک ،یعملکرد سازمان

 نیکارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود. در ا

بر  یاجتماع تینشان داد مسئول قیتحق جیراستا نتا

عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان اثرگذار است در 

با  یاجتماع تیمسئول نینشان داد بق یتحق جیواقع نتا

 یدار یمثبت و معن م،یعملکرد کارکنان ارتباط مستق

 یبا بار عامل یاخالق رابطه مولفه نیوجود دارد که در ا

بشر  ی. مولفه هاباشدینقش م نیشتریب یدارا 54/0

 یها تیدر اولو بیبه ترت زین یو اقتصاد یدوستانه، قانون

و آوخ  یطالقان قیبا تحق هافتی نیقرار دارند. ا یبعد

 ی(، رحمان5692و همکاران ) ی(، عرب صالح5692)

(، آنگ و همکاران 2053فرناندز ) گزی(، رودر5695)

 ی(، سام2053) دتی(، اب2055و همکاران ) ی(، ژ2053)

( 62، 53، 55، 53، 57، 54، 56، 52( )2050و رابرتز )

( 5639صنوبر و همکاران ) جیو با نتا باشد می خوان هم

 تیو رعا یاجتماع تمسئولی. است خوان ( ناهم59)

سازمان ها در  یتواند متضمن بقا یعوامل مرتبط با آن م

 قیتحق نیا جیطبق نتا نیب نیجامعه باشد. در ا طیمح

برخوردار  یادیز تیدر وهله اول از اهم یبعد اخالق تیرعا

توسعه  انیکه متول یورزش یسازمان ها رایباشد ز یم

به  زیدر جامعه ن یاخالق یهستند الگو رشوورزش ک

و  تیبا انسان زیو سرشت ورزش ن ندیآ یحساب م

سازمان  نکهیتوان گفت ا یگره خورده است. م یجوانمرد

خود به کدام  یاجتماع تیمسئول سازی ادهیها در روند پ

سازمان آنان  تیدهند به ماه تیاهم شتریاز آن ب طهیح

که به  زی( ن5696) انارو همک یگردد، عرب صالح یبر م

موضوع در سازمان بورس پرداخته اند ابتدا  نیا یبررس

 یساز ادهیپ تیرا در اولو انیبه مشتر یتعهد اخالق

(، پوردهقان و 56دانند ) یواجب م یاجتماع تیمسئول

تعهد در برابرکارکنان،  زی( ن5695پور ) انیدیحم

را بخش مهم  ستیز طیو  مح مانکارانیپ ان،یمشتر

دانند  یم یبزرگ و معتبر جهان یشرکت ها یاتژتراس

نه تنها در  یدهد بحث بعد اخالق ینشان م نی(. ا5)

 نییسازمان ها نقش تع گریبلکه در د یورزش یسازمان ها

 انی( ب5695) یباشد چنانچه رحمان یرا دارا م یکننده ا

تنها دو بعد  یاجتماع تیمسئول یرهایمتغ نیکند از ب یم

کارکنان و جامعه هست که بر  بهنسبت  تیمسئول

(. 57باشد ) یاثر گذار م مهیب یشرکت ها یعملکرد مال

 تیاستفاده از مسئول یدر پ یامروز یدر واقع سازمان ها

باشند تا بتوانند  یعملکرد خود م یجهت ارتقا یاجتماع

خود را  یبقا یرقابت تیسهم بازار و کسب مز شیبا افزا

ز بحث محصوالت که جهت به ج نیبه هم ندینما نیتضم

 ایدهند چه به صورت خدمت و  یهمه سازمان ها ارائه م
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و  یباشد بعد اخالق نیآفر زیتواند تما یکه م یزیکاال، چ

جهت  نیباشد به هم یم یاجتماع تیابعاد مسئول گرید

تالش کنند  دیبا یورزش های سازمان جمله از ها سازمان

جامعه،  هارباب رجوع، خدمت خالصانه ب میتا با تکر

به کارکنان و بازتاب  یمنشور اخالق تیآموزش و رعا

ارباب رجوع در کار هم چنان  شنهاداتیانتقادات و پ

پررنگ و موثر در جامعه داشته باشند. لذا به  یحضور

 یورزش یدر سازمان ها یاصول اخالق تیمنظور تقو

و ضعف  یکارنوع کم نیترجیتوانند را یم رانیمد

کنند، عملکرد  ییرا  شناسا سازمان ونرا در در یعملکرد

 شهیکنند، هم سهیسازمان مقا یهاکارکنان را با استاندارد

باشند،  یو مطلوب عملکرد آلدهیا یهابه دنبال نمونه

کارمندان را در امر نظارت بر عملکردشان مشارکت دهند 

در  نیبه عمل آورند. ا ریو از کارکنان نمونه سازمان تقد

( 5639صنوبر و همکاران ) قیتحق جیتااست که ن یحال

 در ها دهد. آن یرا نشان م قیتحق نیا جیخالف نتا

محصوالت  کننده دیتول یشرکت ها یخود بر رو قتحقی

 تیمسئول ریمتغ نینشان دادند ب جانیآذربا ییدارو

آن شامل  ی از ابعاد پنج گانه کیو هر  یاجتماع یریپذ

کسب و کار،  اررفت ست،یز طیکار، مح طیمح طیبعد شرا

عملکرد  ریشرکت با متغ یو راهبر یجامعه و اجتماع محل

(. فقدان رابطه مثبت در 59وجود ندارد ) یرابطه ا یمال

 ها که سازمان ستین نیا یبه معن قاتیتحق نیا

رابطه  نیفقدان ا رندیبگ دهیخود را ناد یاجتماع تمسئولی

عدم  نکهیرا دار باشد از جمله ا یمختلف لیدال تواند یم

عملکرد  لیدر تبد یرانیا یشرکت ها رانیمد ییتوانا

است لذا سازمان ها از  یبهتر به عملکرد مال یاجتماع

اگر بتوانند سهام داران،  یورزش یجمله سازمان ها

خود را نسبت به عملکرد  نفعانیذ یو به طور کل انیمشتر

 تیمثبت آنان را تقو تیخود آگاه سازند و ذهن یاجتماع

ها و  نهیمثبت قطعا باعث کاهش هز تیذهن نیا ند،ینما

 یتوان گفت برا یشود. پس م یعملکرد بهتر م جهیدر نت

با  دیدر سازمان ابتدا با یاجتماع تیرواج دادن مسئول

شروع نمود همانگونه  یکارکنان و دست اندرکاران سازمان

که به  ینمودند سازمان انی( ب2053که آنگ و همکاران )

 بهتر درک در ها تر توجه دارد و به آنشیکارکنان خود ب

 گرینسبت به د کند یکمک م شان یاجتماع تمسئولی

 تیبه مسئول یشتریب یبندپای کارکنانشان ها، سازمان

سبب بروز عملکرد  یندیپا نیخواهند داشت و ا یاجتماع

کدام  نکهیا میگفت شتری(. پ52بهتر در آنان شده است )

اول سازمان باشد  تیولدر او یاجتماع تیبعد از مسئول

آن سازمان است  یها یسازمان و استراتژ تیبسته به ماه

 تیرا مدنظر داشتند اما اولو یاکثر سازمان ها بعد اخالق

و  یها در سازمان ها مختلف است به عنوان مثال سام

 ریتاث ستیز طیکنند بعد مح یم انی( ب2050رابرتر )

که در  (53شرکت ها دارد ) یبر عملکرد مال یشتریب

نبوده  یاجتماع تیبعد در ابعاد مسئول نیحاضر ا قیتحق

 تیدر ماه یورزش یسازمان ها داتیاست چون اساسا تول

 شتریب نهیگز نیندارند و ا ستیز طیبا مح یخود منافات

مخب  ایآنان  داتیشود که تول یم ییشامل سازمان ها

به همراه دارد. اما آنچه از  یآلودگ ایاست  ستیز طیمح

است که  نیا دیآ یبرم قیتحق نیا جهینت زیو ن قاتیقتح

بر عملکرد  یاجتماع تیموارد مرتبط با مسئول تیرعا

که تعهد  یکس رایگذارد ز یم یبر جا یسازمان اثر مطلوب

شود  یخود سبب م یرا درک و اجرا کند به خود یاخالق

برخورد  اش، ریپذ تیاو، مسئول یبر نظم و انضباط کار

همکاران اثرگذار  گریرجوع، احترام به د بمناسب با اربا

با عملکرد بهتر تک تک کارکنان  یبوده و به طور کل

 داشته باشد.  یریگ-عملکرد سازمان بهبود چشم

 تیمسئول یمولفه ها قیدوم تحق هیفرض طبق

کارکنان ادارات ورزش و جوانان  ینامبر خوش یاجتماع

 نیبنشان داد   قیتحق جیاثرگذار است در واقع نتا

اثر  بیکارکنان با ضر ینامبا خوش یاجتماع تیمسئول

وجود دارد که  یدار یمثبت و معن م،یارتباط مستق 73/0

 یاثر را بر خوشنام نیشتریب یاخالق رابطه مولفه نیدر ا

و  یبعد بشردوستانه، قانون بیدارند و پس از آن به ترت

زش کارکنان ادارات ور یاثر را بر خوشنام نیشتریاقتصاد ب

و همکاران  یقباد جیبا نتا افتهی نیو جوانان داشته اند. ا

(، 5694) ی(، غفران5697(، بخشنده و همکاران )5693)

و همکاران  ی(، ژ2055) وراری گزیدرو رو اگاماداری ایگارس

(، آکساک و همکاران  2053)  انگیو  می(، ش2055)

، 62، 27، 9، 4، 2( )2050(، و والکر و همکاران )2053)

سازمان  کیدارد. خوشنام بودن  خوانی ( هم23، 67، 64

با ارباب  ییارویشود و تا رو یاز بطن سازمان شروع م
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که  یمعن نیبد ابدی یدر جامعه ادامه م تیرجوع و محبوب

 یخوشنام بودن سازمان ها از جمله سازمان ها یبرا

خود آن را مدنظر  کیاستراتژ یزیدر برنامه ر دیبا یورزش

 تیو هدا یو متناسب با آن سبک رهبر قرار دهند

خدمات و محصوالت  تیفیسازمان و کارکنان خود و ک

 ابتدا دیخوشنام بودن با یکنند در واقع برا نییخود را تع

 یاز درون سازمان و کارکنان خود شروع کرد و بستر

در سازمان خود حس  تیفراهم آورد که کارکنان از عضو

صورت ضمن  نیا بدداشته باشند ت یو وفادار تیرضا

کارکنان سازمان بتواند در جامعه  نهیبر عملکرد به ریتاث

خدمات و  یکارکنان راض رایخوشنام باشد ز زین

ارباب رجوع  تیدهند و در نها یم ائهار یمحصوالت بهتر

 نیاست که در ا لیدل نیخواهد بود به هم یراض زین

 یرا بر خوشنام ریتاث نیشتریب یبعد اخالق زین قیتحق

دارد خوش  یم انی( ب5693) یسازمان دارد چنانچه قباد

سازمان  یصداقت، شفقت و بخشش بر خوشنام ،ینیب

 جی( که با نتا2دارد ) یدار یاثر مثبت و معن یورزش یها

 یم یورزش یهم سو است لذا سازمان ها قیتحق نیا

جهت رشد و  یاخالق لیجهت توسعه فضا یبستر توانند

 نیا تاینها رایود فراهم آورند زکارکنان خ یپرورش اخالق

را به همراه  یورزش یسازمان ها یتواند خوشنام یعمل م

 یم یورزش یداشته باشد به عنوان مثال سازمان ها

کارکنان  یبرا یروانشناسانه و آموزش یکالس ها وانندت

ادارات ورزش و جوانان،  رانیو از مد نندیخود تدارک بب

ها و جامعه به ارزش یاعضا ریهمچون سا رودیانتظار م

را در  یجامعه احترام گذاشته و مسائل اخالق یهنجارها

 رانیخود مورد توجه قرار دهند. مد یهاتیکارها و فعال

 یمشارکت یبه سمت استفاده از سبک رهبر توانندیم

 یمستبدانه و دستور یرهبر یهاقدم برداشته و از سبک

برقرار  یرتا با کارکنان خود رابطه بهت نندیگز یدور

داشتند  انی( ب5697. چنانچه بخشنده و همکاران )ندینما

 یو بعد قانون نیشتریب یبعد انسان دوست نیب نیکه در ا

برتر  گیمنتخب ل یهامیت یرا بر خوشنام ریتاث نیکمتر

 یو اخالق یاقتصاد یداشته است و بعد ها رانیفوتبال ا

 زیمورد ن نی(. در ا9دوم و سوم قرار دارند ) یدر رتبه ها

 تیمسئول یهاتیتوجه به فعال قیتحق جیبر اساس نتا

دوستانه با هدف کمک  یهایانجام باز لیاز قب یاجتماع

 تیحما ون،یو مقررات فدراس نیقوان تیرعا ازمندان،یبه ن

تواند  یم لیقب نیاز ا هایی تیو فعال یاز ورزش همگان

 شود. لذا در هربخش یباشگاه م یخوشنام شیباعث افزا

 میو چه درت یورزش یاز ورزش کشور چه در سازمان ها

توان با ابتکار عمل و  یآن م تیدرخورد ماه یورزش یها

 یسبب خوشنام یاعاجتم تیابعاد مسئول یریبه کارگ

 مولفه ری( در رابطه با تاث5694) یغفران جیسازمان شد. نتا

 جیهمانند نتا یبر خوشنام یاجتماع تیمسئول های

مولفه ها تفاوت   تیت است اما در اولوحاضر مثب قیتحق

 نیشتریب یبعد قانون کند یم انیمحقق ب نیوجود دارد و ا

حاضر بعد  قیحقت جیدارد و همانند نتا یاثر را بر خوشنام

 ی( لذا م4دارد ) یاثر را بر خوشنام نیکمتر یاقتصاد

در رابطه با  یورزش های گفت در وهله اول سازمان توان

شان  یاجتماع تیآخر مسئول تیر اولوکه د یبعد اقتصاد

 سازمان دهد ینشان م نیاتفاق نظر دارند و ا باشد یم

 یاجتماع تیدر مسئول یکشور به نحو خوب یورزش های

 تیکه در اولو قانونی بعد با رابطه در. اند خود ظاهر شده

و بلوچستان بوده  ستانیس یبدن ساز های اول باشگاه

ع خدمت ارائه شده گفت تفاوت در نو توان یاست م

و سازمان ورزش و جوانان  یورزش های توسط باشگاه

 یاجتماع تیدر ابعاد مسئول تیاولو نیسبب شده ا

و  یقانون مدار یورزش های اشگاهدر ب رایمتفاوت گردد ز

باشد.  یمهم م اریبس یورزش یاستاندارها تیرعا

گواه بر وجود ارتباط مثبت و  زیخارج از کشور ن قاتیتحق

سازمان  یو خوشنام یاجتماع تیمسئول نیب داری یمعن

 نیکه ب یبا توجه به رابطه مثبت جهیدر نت باشد یم

و جوانان  شادارات ورز ینامو خوش یاجتماع تیمسئول

است،  اتیاز ضرور ریدو متغ نیوجود دارد، توجه به ا

 یابتدا بر بعد اخالق دیادارات ورزش و جوانان با نیبنابرا

جامعه را مورد نظر  ینند و هنجارهاکار خود تمرکز ک

در  تیقرار دهند سپس در بخش انسان دوستانه به فعال

حقوق  ،یبپردازد و در بعد قانون هیریامور خ

و مقررات موجود  نیو به قوان تیرا رعا کنندگانمصرف

 یگذارهیبه سرما ،یدر بعد اقتصاد تایعمل کنند و نها

ظر قرار دهند تا جامعه را مدن یبرا یخود سود رسان یها

خود را در جامعه رواج داده  و در  یخوشنام قیطر نیاز ا

 کنند. نیخود را تضم یقبال آن بقا

بر عملکرد   ینامخوش قیسوم تحق هیفرض طبق

مثبت و  م،یکارکنان ادارات ورزش و جوانان اثر مستق
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 یمولفه یخوشنام یمولفه ها نیدارد که از ب یداریمعن

نقش را  نیشتریب 54/0 یبا بار عامل یانداز و رهبرچشم

 ،یعملکرد مال یمولفه ها بیدارد و پس آن به ترت

 طیمحل کار و مح ،یطمحی ستیو ز یاجتماع تیمسئول

را بر عملکرد  ریتاث نیشتریو محصوالت و خدمات ب

 جیبا نتا افتهی نیکارکنان ادارات ورزش و جوانان داشتند. ا

 نی(، حسن زاده ثمر5693) یزدی یو اکبر دگریا یرامیب

 ( هم65، 63، 26( )2056( و هسل  )5696) دکاریو سف

 جادیکه سبب ا یبه عنوان عامل یباشد. خوشنام می خوان

 یاز سازمان م انیمطلوب در ذهن کارکنان و مشتر ریتصو

سازمان باشد.  یبرا یارزشمند تگریتواند هدا یشود، م

هم چون ادارات ورزش  یخدمت نهاد یسازمان ها

 نیدر خود هستند چرا که ا یوجود خوشنام ازمندین

تواند عملکرد  یم قیتحق نیا جیطبق نتا یخوشنام

که چشم انداز و  نیبخشد و با توجه به ا هبودکارکنان را ب

 ینهد م یم یرا بر عملکرد بر جا ریتاث نیشتریب یرهبر

در خلق چشم انداز سازمان  دیبا رانیکرد که مد انیتوان ب

 یعنیکسب آن هوشمندانه عمل کنند  یها یو استراتژ

سازمان باشد و  یچشم انداز سازمان در جهت خوشنام

مناسب هم چون  یاز سبک رهبر نندتوا یکار م نیا یبرا

هم چون  دیبا رانی.مدرندیبهره گ یمشارکت یرهبر

رهبران دلسوز در کنار کارمندان خود حرکت کنند و نگاه 

کارمندان  یض در راستارا حذف و در عو نییاز باال به پا

خود  یبحران طیتا سازمان بتواند در شرا رندیخود قرار گ

باشد در واقع کارمندان  هداشت زهیکارمندان با انگ زین

 متیهستند که به سرعت با نامال یکارمندان دواریام

اعتقاد دارند که در زمان  رایز ند؛یآیکنار م یسازمان

طور مطلوب کارها را به دیبا ،یسازمان یهامواجه با چالش

که سازمان در  یانجام داد. زمان یزیآم تیطور موفقبه

کارکنان در  رد،یگیم راز رقابت قرا یناش یزهایافت و خ

 نیو ا دهندیخود ادامه م تیسازمان به فعال رانیکنار مد

سازمان دارد که کارکنان در  یها همه  نشان از خوشنام

مانند  یوفادار مبه سازمان خود  زین یبحران طیشرا

 انی( ب5696و همکاران ) نیهمانگونه که  حسن زاده ثمر

 طیتشان در شرایفعال زانیم نیبکردند کارمندان خوش

افراد معتقد  نیچرا که ا شود،یبحران چند برابر گذشته م

(. 63) دیخواهد رس انیبه پا یزودبد به طیهستند شرا

ان کرد سازمان با کارمند انیب زی( ن2056هسل )

به حرکت ادامه خواهد  طیو در هر شرا شهیهم نیبخوش

 انتو-ی(. لذا م65خود را حفظ خواهد کرد ) ییایداد و پو

بهبود  جهیکارکنان و در نت ینیو خوشب یگفت خوشنام

گره خورده  گریکدیبه  یسمانیعملکرد آنان هم چون ر

 نیکه سازمان خوشنام باشد کارکنان خوشب یاست. مادام

که  یزمان زیو ن ابدی یکردشان بهبود مبوده و عمل

 شتریب یبر خوشنام زین نیباشند ا نیکارکنان خوشب

 ینام، سازمانسازمان اثرگذار است. چرا که سازمان خوش

از عهده مسائل و  زیسخت ن طیاست که بتواند در شرا

که  افتدیاتفاق م یامر زمان نیو ا دیمشکالت برآ

امر  نیعرصه شوند. ا وارد نانهیکارمندان سازمان خوشب

را  یتا بتوانند کارمندان ردیقرار بگ رانیمدنظر مد دیبا

بپردازند که بر  تیفعالبه  نانهیکنند تا خوشب تیترب

 یامور در راستا نیا تیو تقو ندیمسائل و مشکالت فائق آ

 باشد،یم یرهبر یهانوع سبک نیاز بهتر رانیاستفاده مد

خود  یناکارآمد جا یرهبر یسنت یهاوهیش گریامروزه د

 رانیاند. مدو هدفمند داده انهیمشارکت جو تیریرا به مد

 یچشم اندازها میرسموفق هستند که با ت یو رهبران

خود در  ینحو از منابع انسان نیبتوانند به بهتر یسازمان

 نهیبهره برده و زم هایریگ میمشارکت در تصم یراستا

 ینار کارکنان برابه اهداف را در ک دنیو رس تیبروز موفق

موارد منجر به عملکرد  نیا یخود رقم بزنند. همه

 توانیادامه م ر. دشودیبهتر در سازمان منجر م یسازمان

 یکرد در ادارات ورزش و جوانان، کارمندان زمان انیب

صادق و با  یکه سازمان دانندینام مسازمان را خوش

که  یزمان نیچنهم ابندیبخشش و شفقت ب یژگیو

 کنند،یبا امور برخورد م نانهیخوشب دیارمندان با دک

 نیاند و بدقرار داده ریسازمان را تحت تأث ینامخوش

بر  هیشک تک یب .دهندیرا ارتقا م یعملکرد سازمان کلش

و خشک،  یاستبداد یرفتارها ،یادار یهایبروکراس

 ،یو عدم صداقت سازمان زیخشونت آم یبرخوردها

امر  نیا جهیو نت کندیدور م یدرون لیسازمان را از فضا

 لیبر فضا دیدهد. تاک هیاز سازمان ارا یچهره منف تواندیم

 سازنهیسازمان، زم یدرون یبر رشد و تعال هعالو یاخالق

را فراهم ( ینامسازمان )خوش یرونیب یرشد و تعال

عملکرد  یرا برا نهیموارد زم نیا یو همه کندیم
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 تواندیامر م نی. توجه به اکندیبهتر فراهم م یسازمان

 تیفیک تیریو مد هایزیراز برنامه یاریرا در بس رانیمد

با  توانندیسازمان م رانیمد نیچنمرساند ه یاریجامع 

و...  یتیشخص یهایژگیو یآموزش یهاکالس یبرگزار

دهند تا از  جیکارکنان خود ترو نیصفات مثبت را در ب

کارکنان اشاعه  نیدر برا  یعملکرد سازمان قیطر نیا

 یخوشنام یمولفه ها گریسازند. د یدهند و آن را درون

 ستیو ز  یاعاجتم تیمسئول ،یشامل عملکرد مال

بر  زیو محصوالت و خدمات ن طیمحل کار و مح ،یطیمح

مطلوب سازمان  یگذار بودند. عملکرد مال ریعملکرد تاث

 شود در واقع یخود م انیکارکنان و مشتر یسبب دلگرم

 یبقا ییمطلوب نشان از قدرت و توانا یعملکرد مال

 ریخود بر عملکرد بهتر کارکنان تاث نیسازمان دارد که ا

 یورزش یسازمان ها رانیجهت مد نیدارد بهم یطلوبم

خود در قبال  یعملکرد مال یتوانندبا شفاف ساز یم

به آن ها شاهد بهبود عملکرد  یده زهیکارکنان خود با انگ

حقوق شهروندان  تیدر رابطه با رعا نطوریآنان شوند هم

 یکه ارائه م یدفاع از محصوالت خدمات زیو جامعه و ن

 زیو ن دیآن به همراه فوا شتریب هرچه یو معرف دهند

 یتوسعه ورزش جامعه انجام م یکه در راستا ییکارها

سازمان را به همگان  یدهد همه و همه هم خوشنام

بهبهود عملکرد  و یکند و هم سبب دلگرم یم یمعرف

شدن و  دهیچرا که کارکنان حس د شود یکارکنان م

شدن  دهیبهتر د یموثر بودن خود را درک کرده و برا

 تالش مضاعف خواهند کرد.

 تینشان داد که مسئول قیتحق نیا جینتا تینها در

 ریاثر غ ینامخوش یانجیبر عملکرد با نقش م یاجتماع

و  دگریا یرامیب جیادارد. که با نت یداریو معن میمستق

  نی( و لنگو2055(، امران  )5693) یزدی یاکبر

 تیدارد. مسئول خوانی ( هم69، 63، 26( )2055)

 یسازمان و جامعه م نیب انهصلح طلب وندیپل پ یاجتماع

 یاجتماع تیمسئول یباشد. در واقع سازمان ها با اجرا

دهند که در اجرا و تحقق اهداف خود صالح  ینشان م

از  ییمدنظر دارند و چون فرد خود را جز زیرا نجامعه 

 ریتواند تاث یم یاجتماع تیمسئول تیداند رعا یجامعه م

 گریو د انیمشتر زدسازمان ن یبر اعتبار و خوشنام یمثبت

 قیتحق نیا جینهد همانگونه که نتا یافراد جامعه بر جا

 یاجتماع تیمسئول تیچگونه رعا نکهینشان داده است. ا

در نگرش  دیشود را با یسازمان م یوشناممنجر به خ

و  یعاطف ،یافراد جستجو کرد، نگرش ها ازجمله شناخت

 وسطت یاصول اخالق تیهستند، رعا رییقابل تغ یرفتار

در جلب اعتماد کارکنانش  یمثبت ریسازمان نه تنها تاث

در جامعه اثر  یحس نوع دوست یدارد بلکه به با القا

فراد جامعه خواهد داشت که در جلب اعتماد ا زین یمثبت

شود.  یبه نوبه خود سبب خوشنام شدن سازمان م نیا

( در 5693) یزدی یو اکبر دگریا یرامیهمانگونه که ب

ادراک شده از برند توسط  تیفیدادند ک نشانخود  قیتحق

 یروزیدو باشگاه استقالل و پ یمنجر به خوشنام انیمشتر

وبه بر عملکرد به نوبه خ زین یخوشنام نیشده است که ا

 نی(. هم چن26گذاشته است ) یمثبت ریتاث میدو ت نیا

خوب و باال در هر  اریآشکار است که  داشتن عملکرد بس

منابع و  یو تمام دیآیشمار م هب تیمز کی یسازمان

عملکرد  کیبه  دنیامکانات در سازمان در جهت رس

 تیروح موفق یاگر در سازمان باشدیو مطلوب م نهیبه

را از خود  ینشود و آن سازمان عملکرد مناسب دهیدم

کرده  دایسوق پ یهدف ینشان ندهد در واقع به سمت ب

 جهتسازمان در  کیاهداف در  یاست، چرا که تمام

. در باشدیکه همان عملکرد است م ییبه هدف غا دنیرس

موثر بر عملکرد،  ریمتغ کیبه عنوان  ینامراستا خوش نیا

عملکرد  شیافزا یا در راستار یاجتماع تینقش مسئول

. چنانچه دنمای یعمل م نیآدرنال کیکرده و مانند  تیتقو

 لی( نشان داد در مسابقات اتومب2055سارتور و والکر )

 یم یبهبود خوشنام قیاز طر یاجتماع تیمسئول رانی

امران  ای( و 60باشد ) رگذاریتاث انیمشتر تیتواند بر حما

 تیمسئول تیرعا قیر( نشان داد شرکت ها از ط2055)

شهرت  نیتوانند به شهرت برسند و ا یم یاجتماع

(. 63) دینما یم شتریب دیخر یرا برا انیمشتر التیتما

 یحاضر م قیتحق جیو نتا نیشیپ قاتیقلذا با ستناد به تح

 سازمان تیدر اکثر یاجتماع تینمود که مسئول انیب توان

و  شود یسازمان م یبرا خوشنامی خلق موجب ها

در  انیمشتر ایسبب بهبود عملکرد کارکنان و  یوشنامخ

نام بودن گردد. در واقع خوش یمحصول م شتریب دیخر

 های ییتوانا دننشان دا یموفق در راستا یسازمان گام

که دارد  یو اهداف ها تیبالقوه سازمان در قبال مسئول

 یها تیدر موفق شهیر زین ینامخوش نیکه ا باشدیم

 نیدارد ا یاجتماع یهاتیبه مسئولسازمان در پاسخ 
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 یاجتماع تیمسئول یهابدان معناست که توجه به مولفه

که در  یمولفه اخالق ژهیخصوصاً توجه به نقش و

 ریتاث نیشتریب یدارا ینامبر عملکرد و خوش یگذارریتاث

تا  منیا یرمسی در را ها سکان سازمان تواند یم باشد،یم

 میو تصم رانیگفت مد دی. لذا بادینما تیمقصد هدا

مولفه از  نیبه ا یاژهیتوجه و دیسازمان با رندگانیگ

داشته باشند. در ادارات ورزش و   یاجتماع تیمسئول

 نیورزش در ب میتوسعه و تعم ییو غا نهیهجوانان هدف ب

هدف  نیکه اگر سازمان به ا باشدیاقشار مختلف جامعه م

در سطح  یانهیدر واقع عملکرد مثبت و به ابدیدست 

در  تیگذاشته است. داشتن مسئول یجامعه از خود به جا

و واجبات است به خصوص که  اتیاز ضرور یهر سازمان

آن باشد و خصوصا در  یاز نوع اجتماع تیمسئول نیا

 نیمانند اداره ورزش و جوانان مطرح باشد. ا یسازمان

هستند که جدا از اجتماع  ینتیسرشت و ط یادارات دارا

 تیداشتن مسئول نیبنابرا ندیعمل نما ندتوانینم

عملکرد  تواندیها مسازمان نیمناسب در ا یاجتماع

انتظار توسعه  توانیرا به دنبال داشته باشد نم ییباال

کارکنان  نکهیورزش در سطح جامعه را داشت بدون ا

در قبال جامعه داشته  تیادارات مذکور احساس مسئول

جامعه را  یو همراه تیصورت حما نیباشند چرا که در ا

 شودیمطرح م نیب نیکه در ا ینخواهند داشت. حال بحث

 یبه عبارت ایادارات است  نیدر ا ینامداشتن خوش

مقوله در ادارت ورزش  نیبودن، اگر ا مناسازمان خوش

 تیاز کارکنان با مسئول یریوجود داشته باشد ضمن اثرپذ

ثر گذار باشد. بر عملکرد سازمان ا تواندیباال م یاجتماع

که کارکنان را با  شودیم هیبه ادارات مذکور توص نیبنابرا

سوق دهند  یریپذتیبرنامه متنوع به سمت داشتن مسئول

و   ندیرا در سازمان فراهم نما ینامخوش جادیا ینهیو زم

را باال  یشکل عملکرد سازمان نیبد ینامخوش نیبا ا

ات ورزش و نقش ادار نیببرند و همواره با توجه به ماه

چشم انداز  نیشان در جامعه در تدو یو فرهنگ یاجتماع

را همواره  یاجتماع تیمسئول یسازمان های یو استراتژ

و  یبه واسطه آن و کسب خوشنام امدنظر قرار دهند ت

به وجود  شیاز پ شیعملکرد بهتر سازمان مردم ب تاًینها

توسعه ورزش کشور  یکه متول هایی سازمان نیچن نیا

 .نشان دهند یهستند واکنش مثبت و وفادار
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