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حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش    پژوهش   هدف از 
-میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی می 

بوده باشد.   پیمایشی  ـ  توصیفی  نوع  از  پژوهش  این  پژوهش    روش  آماری  و جامعه 
دلیل    به باشد.  رات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی می حاضر کلیه کارکنان ادا 

)کل شمار( در نظر گرفته    آماری  ه آماری برابر با جامع  ه آماری، نمون   ه محدودبودن جامع 
افزار    ها و روابط بین متغیرها نیز نرم   منظور تجزیه و تحلیل داده   به (.  =186Nشد ) 

یج تجزیه و تحلیل نشان داد که  . نتا مورد استفاده قرار گرفت   سه اسمارت پی ال اس  
ادارات ورزش و    و عملکرد سازمانی r) = 0/ 882(ی  بر تعهد سازمان   ی اجتماع   ت ی مسئول 

  . عالوه برای این تعهد سازمانی r) = 0/ 316(ی تاثیر معناداری دارد جوانان خراسان جنوب 
  ت ی ل مسئو . همچنین نتایج نشان داد  r) = 0/ 591(ی تاثیر معناداری دارد سازمان   عملکرد بر  

  ق ی از طر   ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوب   ی بر عملکرد سازمان   ی اجتماع 
از این رو به تمام مدیران    r). = 0/ 522(دارد ی  معنادار   ر ی تاث   ی تعهد سازمان نقش میانجی  

شود برای داشتن سازمانی  ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی پیشنهاد می 
پذیری اجتماعی و نیز تعهد سازمانی در بین کارکنان  مسئولیت پویاتر از طریق افزایش 

 های خود، عملکرد کلی سازمان خود را افزایش دهند. سازمان 

 های کلیدی واژه 
 مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی، عملکرد سازمانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

The purpose of this study is to investigate the impact of 

social responsibility on organizational performance with 

the mediating role of organizational commitment from 

the perspective of employees of sports and youth 

departments in South Khorasan. The method of this 

research is descriptive-survey and the statistical 

population of the present study is all employees of sports 

and youth departments of South Khorasan province. Due 

to the limited statistical population, the statistical sample 

was considered equal to the statistical population (total 

number) (N = 186). In order to analyze the data and the 

relationships between the variables, Smart PLS 3 

software was used. According to the data analysis, the 

results showed that social responsibility has a significant 

effect on organizational commitment (r= 0.882) and 

organizational performance of sports and youth 

departments in South Khorasan (r= 0.316). In addition, 

for this organizational commitment has a significant 

effect on organizational performance (r= 0.592). The 

results also showed that social responsibility has a 

significant effect on the organizational performance of 

employees of sports and youth departments of South 

Khorasan through the mediating role of organizational 

commitment (r= 0.522). Therefore, all managers of 

sports and youth departments of South Khorasan 

province are recommended to increase the overall 

performance of their organization in order to have a 

more dynamic organization by increasing social 

responsibility and organizational commitment among 

the employees of their organizations.  
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 مقدمه  
حال   در چشمگیری سرعت  با  هاسازمان پیرامون محیط امروزه
 هابرای سازمان بسیاری هایچالش تغییرات این و باشدمی تغییر

) داشته همراه به پدید10است  موجب  چنین آمدن (.   شرایطی 

-دارایی منابع و از بهینه استفاده نبالدبه هاسازمان تا است شده

موجود،  در اقدامات ترینمهم از  یکی   .باشند خود های  شرایط 

مهم به  انسانی نیروی  به  هاسازمان بیشتر توجه  ترینعنوان 

)می آن  طریق از  رقابتی مزیت کسب و سرمایه (.  29باشد 
 از توانها میآن طریق از که  دارد وجود بسیاری هایاستراتژی

 شیوه به بهترین انسانی  نیروی یعنی  سازمان دارایی رزشمندترینا

جمله  .داد افزایش را آن وریبهره و نمود استفاده  بهترین از 

 خود  شغل در کردن کارکنان درگیر افزایش  زمینه  این  در هاروش

 کارکنان شدن  درگیر پیامدهای مثبت به  توجه (. با33باشد )می

بر عوامل از آگاهی خود، کار در  مورد که هاستمدت آن موثر 

گرفته محققان و مدیران توجه عوامل  .است قرار   و فردی لذا 
 شغل در کارکنان درگیر شدن  بر  که  دارند وجود بسیاری سازمانی

 به توانمی سازمانی، جمله عوامل از (. که5هستند ) اثرگذار خود

 افزایش  با همگام امروزه  .اشاره کرد سازمان اجتماعی مسئولیت

فشارهای هاسازمان بین رقابت -مسئولیت  پذیرش اقتصادی، و 
از این  (.7باشد )می افزایش به رو هاتوسط سازمان اجتماعی های

 که شودمی گفته هاییفعالیت به مجموعه اجتماعی رو مسئولیت

بنگاه سرمایه صاحبان به  داوطلبانه، صورتبه اقتصادی هایو 

 واقع در  .دهندمی انجام معهجا در مفید و عضو موثر یک عنوان

 حفظ  جهت  در باید سازمان که است  تعهداتی و  مجموعه وظایف

-فعالیت می آن در که دهد انجام ایجامعه به کمک و و مراقبت
( لذا،8کند  سازمان مسئولیت (.  کسب   به  مختص هااجتماعی 

شدن  و بزرگ وکارهای  رفتار  بلکه نیست؛  هاآن سودآورتر 

 اهمیت بنابراین    (.3گیرد )برمی در  را  هامانتمامی ساز سازمانی

سازمان مسئولیت افزایش اجتماعی  حال   نتایج و  است در 

 قابل توجهی طور به ها(. سازمان8دارد ) هاسازمان برای راهبردی

-سرمایه سازمان اجتماعی مسئولیت با مرتبط هایفعالیت در

 تماعیاج مسئولیت در گذاریسرمایه به تمایل  .کنندگذاری می

 درستی کار یا هزینه، محدودیت این که  دهدمی نشان سازمان

 رقابتی  مزیت کسب برای منبعی بلکه  نیست؛ داد،  انجام باید که

 اجتماعی مسئولیت امروزه، اند شده سبب مسائل (. این17است )

بهبود کاربردی ابزار یک عنوانبه  هاسازمان وضعیت برای 

بنابر مطالب ذکر  1شود ) مشخص  و اجتماعی شده مسئولیت(. 
خاصی به محدود آن اقدامات  تمامی و باشدنمی سازمان 

 آن قبال در مهمی نقش های ورزشیسازمان جمله از هاسازمان

 درگیر نوعی به  ورزشی هایتمامی سازمان تقریباً امروزه  .دارند

 ورزشی  های(. سازمان5اند )شده مسئولیت اجتماعی  هایبرنامه

 قبال در اجتماعی هایمسئولیت انجام در مهمینقش   توانندمی

نمایند؛ جامعه  مشتریان داشتن ضمن هاسازمان این زیرا ایفا 

دارای بسیار  اقدمات و بوده ایگسترده ایرسانه پوشش زیاد، 

(.  20دارد ) جوانان  جمله از جامعه افراد برای خاصی ها جذابیتآن
 های ورزشیمانساز در آن اقدامات و اجتماعی مسئولیت توسعه

 داشته به همراه هاسازمان این برای  را مثبتی پیامدهای تواند می

تغییر افزایش به توانآن می جمله از که باشد  نگرش شهرت، 

) سودآوری و  هاسازمان این به نسبت مردم کرد  در  11اشاره   .)
 هاسازمان در درستی  به  اجتماعی پذیریمسئولیت که صورتی

-می سازمان برای ویژه ارزشی باعث ایجاد شود،  اجرا و رعایت
 در به سازمان نسبت مثبت دیدگاهی ایجاد در فقط  نه که شود

 عملکرد افزایش باعث بلکه شود، می سازمان نفعانذی میان

کارکنانبهره و شغلی ) وری  شد  وجود  21خواهد  این  با   .)
 اقدامات  به  کارکنان تا شودموجب می  مثبت اجتماعی مسئولیت

 انجام  برای  را  خود  تالش و تمامی بوده پایبند سازمان یاجتماع

 و  تعهد سازمانی افزایش  به منجر  این امر  که  گیرند کاربه هاآن
الزامات   کارکنان شغلی درگیری از  یکی  بنابراین  شد.  خواهد 

سازمان اجتماعی  می مسئولیت  سازمانی  تعهد  تعهد   . باشدها 
مفاهیم متعددی مانند   سازمانی بیانگر وابستگی به سازمان است.

با وجود داشتن   وجدان، اخالق کاری، رغبت و مسئولیت پذیری 
میتفاوت قرار  استفاده  مورد  تعهد  با  معادل  متعددی  گیرند  های 

 تاثیرگذار و سازمانی رفتار در مهم مفاهیم از (. از این رو یکی24)

 عنوانبه سازمانی تعهد  .باشدمی سازمانی  تعهد شغلی، عملکرد بر

حمایتی یک  شغلی استرس برابر  در فرد از و کرده عمل سپر 

 بیشتر سازمانی  تعهد چقدر  هر دیگر  عبارت به  .کندمی حمایت

فشارزا باشد، داشت   خواهند افراد روی بر  کمتری تاثیر عوامل 
روش19) بهترین  از  یکی  تعهد سازمانی  از  اطمینان  -(. حصول 

ه و  استعداد  با  کارکنان  نگهداری  و  جذب  عملکرد های  مچنین 
 سازمان فرد سازمانی، تعهد هاست. بنابراین دربهتر برای سازمان

 آن مستمر عضویت در که کندمی آرزو و داندمی خود را معرف

امر می این  که  تاثیر باشد،  سازمان  کلی  عملکرد  بهبود  در  تواند 
(. همچنین تعهد سازمانی باال با مفاهیم با ارزشی  28گذار باشد )

رضا بهرههمچون  شغلی،  اثر  یت  افزایش  کارکنان،  باالی  وری 
است.   همراه  سازمانی  عملکرد  بهبود  و  سازمان  برای  بخشی 

عملکرد  ترین از یکی  نیز سازمانی  بنابراین   مورد مفاهیم مهم 

 مهم ترین شک بدون و است مدیریتی هایدر پژوهش بررسی

سنجش به  ولی گرددمی محسوب هاسازمان در موفقیت معیار 
عملکرد   هایشاخص و متغیرها که این خصوص  در کلی  طور



 زمانی ...تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سا 81
 

 

 

 

نظران   صاحب میان در کاملی نظر توافق  هنوز کدامند، سازمانی
( ندارد  عملکرد13وجود  پدیده (.  که  است پیچیده ایسازمانی 

های  فعالیت مجموعه  بتوان،  را آن  برای  تعبیر  ترینساده شاید

عملکرد   با سبمتنا  .دانست سازمانی اهداف دستیابی به منتهی
 نیز از اهداف گیرد،می قرار مطالعه  مورد مختلف هایدریچه از که

 تعریف یاد با  مطابق  را  عملکرد .کندمی بروز  مختلفی هایدریچه

نتایج   به دستیابی توانایی که کرد بیان اینگونه توان می شده
 مفهومی به اخیراً معیار (. این26اهداف سازمان است ) با مرتبط

مدیریت در رکاربردپ و مهم  به  .است شده تبدیل تحقیقات 

 مطالعه و  بررسی  به  ها محققان آن در  که  تحقیقاتی  در خصوص

ساختار، از  سازمان به  مربوط مباحث -برنامه و  استراتژی قبیل 

به  گیریاندازه  .اندپرداخته ریزی  فرآیند در مدیران  عملکرد 

 کنترل و  ت نظار همچنین قابلیت و  رساندمی یاری گیریتصمیم

(. لذا 4آورد )ها فراهم میآن برای را سازمان هایفعالیت بر دقیق
زمانی   دوره یک در که است سازمانی بهتر، عملکرد با سازمان

 واکنش سریع و تغییرات با مناسب  انطباق توانایی راه از مدت بلند

 هدفمند، بهبود و منسجم مدیریت ساختار ایجاد تغییرات، این به

 به عنوان کارکنان با مناسب رفتار و کلیدی هایلیتقاب مستمر

همتراز دست  هایسازمان از  بهتر نتایجی به دارایی، تریناصلی
 و مناسب (. بنابر مطالب ذکر شده عملکرد سازمانی26یابد )می

موفقیت از یکی  کارکنان اثربخش   .هاستسازمان کلیدهای 
 مشتری و  یسودآور وری، کیفیت،بهره معنای به  خوب عملکرد

 (. 15است ) مداری
در ارتباط با موضوع تحقیق و تبیین نقش مسئولیت اجتماعی با 
خارجی   و  داخلی  تحقیقات  سازمانی،  عملکرد  و  سازمانی  تعهد 

توان به  متعددی بررسی شده است، از جمله تحقیقات داخلی می 
( و الجوردی  آباد  دولت  مقامی  تحقیق  کرد.   (2018نتایج  اشاره 

پ در  عنوان  ایشان  با  بر  ژوهشی  دانش  مدیریت  تاثیر  بررسی 
و   سازمانی  تعهد  میانجی  نقش  بر  تاکید  با  سازمان  عملکرد 
فرآیند  که  یافتند  دست  نتایج  این  به  اجتماعی  پذیری  مسئولیت 
مدیریت دانش از طریق نقش میانجی تعهد سازمانی و مسئولیت  
و مثبت  تاثیر  کارکنان  سازمانی  عملکرد  بر  اجتماعی    پذیری 

دارد )(18)معناداری  امیری  و  موالییان  با  2018.  پژوهشی  در   ،)
شغلی با   عملکرد با سازمانی تعهد ساختاری معادله عنوان تدوین

دانشگاه به این نتایج دست   در کارکنان سازمانی  جو گریمیانجی
 یرابطه شغلی عملکرد و سازمانی جو با سازمانی یافتند که تعهد

 جو یواسطه با تعهد سازمانی چنینهم  .داشت معنادار و مثبت

زردشتیان    (.19)داشتند تاثیر شغلی عملکرد  بر  سازمانی و  دارابی 
تاثیر2017) عنوان  با  تحقیقی  عملکرد   بر  اجتماعی مسئولیت (، 

 کارکنان ادارات بر  خوشنامی استراتژیک نقش  بر  تاکید با  سازمانی

نتایج غرب  جوانان و ورزش دادند.  انجام  که   ادد نشان ایران 
اثر  بر  اجتماعی مسئولیت سازمانی  و   مستقیم و  مثبت عملکرد 

 نیز اثر  خوشنامی بر اجتماعی مسئولیت داری دارد. همچنینمعنی

اثر   بر  خوشنامی  و  دارد داریمعنی و  مثبت مستقیم عملکرد 
 بر اجتماعی مسئولیت نهایت دارد. در داریمعنی و مثبت مستقیم

 داریمعنی و مستقیم ی اثر غیرخوشنام میانجی با نقش  عملکرد

)(9)دارد همکاران  و  بودالئی  تاثیر 2017.  عنوان  با  تحقیقی   ،)
به ترک  تمایل  بر  داخلی سازمان  بازاریابی  و  اجتماعی  مسئولیت 

واسطه نقش  با  کارکنان  دادند.  خدمت  انجام  سازمانی  تعهد  ای 
بازاریابی   و  اجتماعی  مسئولیت  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 

تعهد  دا و  دارند.  معناداری  و  مثبت  تاثیر  سازمانی  تعهد  بر  خلی 
و   منفی  تاثیر  کارکنان  خدمت  ترک  به  تمایل  بر  سازمانی 

 .(6)معناداری دارد 
خارجی  تحقیقات  در  با  6201)  1پروتینا  همچنین  پژوهشی  در   ،)

عنوان تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی که اطالعات از  
نفر از کارکنان یک شرکت    196میان    طریق توزیع پرسش نامه

است  شده  آوری  جمع  هرزگوین  بوسنی  کشور  در  ملیتی  چند 
تعهد   بر  اجتماعی  مسئولیت  از  کارکنان  ادراک  که  دریافت 

می تاثیر  رحمان(23)گذاردسازمانی   .2  ( همکاران  در  2016و   )
های مسئولیت اجتماعی سازمانی پژوهشی به بررسی تاثیر نگرش

رو بر  از  کارکنان  استفاده  با  سازمانی،  تعهد  و  شغلی  رضایت  ی 
بین   در  آنالین  بانک  559پیمایش  کارکنان  از  پرداختند.  نفر  ها 

اجتماعی  مسئولیت  نگرش  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 
دارد.   سازمانی  فرهنگ  روی  بر  مثبتی  تاثیر  کارکنان  سازمانی 

بین مسئول رابطه  از آن است که  نتایج حاکی  یت همچنین دیگر 
تعهد   بعد  به  محدود  تنها  سازمانی  تعهد  و  سازمان  اجتماعی 
عاطفی نیست، بلکه بعد هنجاری نیز در این ارتباط نقش مهمی 

از مسئولیتایفا می ادراک کارکنان  اجتماعی کند. همچنین  های 
 3. ابیدات(25)گذاردسازمان بر روی رضایت شغلی آن ها تاثیر می

بر2016) عنوان  با  تحقیقی  در  مسئولیت (،  بین  رابطه  رسی 
مورد   سازمانی:  عملکرد  و  کارکنان  مشارکت  شرکت،  اجتماعی 

اجتماعی  مسئولیت که داد نشان  های ارتباطی سیار اردن شرکت
شرکت خارجی(  و  های مولفه با کارکنان مشارکت و )داخلی 

ارتباط تعهد(  و  جذب  دارند.   سازمانی عملکرد با مثبتی )شدت، 

 
1. Prutina 

2. Rahman 

3. Obeidat 
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نشان  مشارکت و  اجتماعی مسئولیت ینب که داد همچنین 

 . (22)دارد وجود معناداری و  مثبت نیز رابطه کارکنان
سازمان  تحقیق،  پیشینه  و  شده  ذکر  مطالب  به  توجه  با  بنابراین 

بابه جامعه از مهمی  بخش عنوانبه ورزشی های  ارائه ویژه 

 در اجتماعی، رسالت مهمی مثبت عنوان وجههبه ورزشی خدمات

توسعه اجتماعی مسئولیت انجام  و اجتماعی مسئولیت دارند. 

 را مثبتی پیامدهای تواندمی های ورزشیسازمان در آن اقدامات

 توانآن می جمله از باشد که داشته به همراه هاسازمان این برای

اشاره  کارکنان  شغلی  وابستگی  و  رضایت  وفاداری،  افزایش  به 
در بنابراین   اثر بر انسازم بر حاکم فضای که صورتی  کرد. 

به سازمان اصول پایبندی  باشد.  اجتماعی  و  تالش  اخالقی  ها 
تقویت روابط   مسئولیت اجتماعی سبب  کارگیریبه کنند که با می

 عملکرد بهبود آن  نتیجه  که کارکنان گردند در سازمانی  تعهد و

این موضوع بسیار    ، باشد. از این رومی  کارکنان برای آن سازمان
داره کل ورزش و جوانان همواره به دلیل حائز اهمیت است که ا

بتواند   باید  بر روی افراد جامعه دارد  تاثیرات اجتماعی زیادی که 
 شده تعیین پیش  از  به اهداف  دستیابی راستای در را  خود عملکرد

کند. از طرفی با توجه به شرایط موجود و مشکالتی   گیریاندازه
سازمان در  توجهی  که  بی  دارد  وجود  ورزشی  بهبود های  به 

سازمان در  اجتماعی  میمسئولیت  تعهد ها  عدم  به  منجر  تواند 
شان شود که این امر مشکالتی متعددی کارکنان نسبت به شغل

در   و  استرس  و  فشار  افزایش  شغلی،  رضایت  کاهش  جمله:  از 
بهره دارد.  نهایت کاهش  همراه  به  را  سازمان  بخشی  اثر  و  وری 

این موضو اهمیت  به  ایجاد  بنابراین توجه  از طریق  ع که چگونه 
ها روابط اجتماعی و بهبود تعهد کارکنان بتوانیم عملکرد سازمان

ها به امری ضروری و مهم تبدیل  را افزایش دهیم برای سازمان
های  شده است. لذا این پژوهش درصدد است تا با بررسی مولفه

اثر گذار بر عملکرد سازمانی گامی موثر در مسیر توسعه و بهبود 
های ورزشی بردارد. بنابراین با توجه به خأل تحقیقاتی در  ازمانس

عملکرد   بهبود  چگونگی  شناسایی  لزوم  همچنین  و  زمینه  این 
ها، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر سازمان

پردازد. که در  عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی می
 ست.  به نمایش درآمده ا 1شکل شماره 

 مدل مفهومی پژوهش .  1شکل 

 
 

 روش تحقیق
به و  بوده  کاربردی  هدف  نظر  از  حاضر  نحو  پژوهش   هلحاظ 

پیمایشیاطالعات،    گردآوری ـ  شاخ)  توصیفی  مطالعات    هاز 
 باشد.  می (میدانی

استان   جوانان  و  ورزش  ادارات  کارکنان  کلیه  آن  آماری  جامعه 
می جنوبی  شمار ن  باشد.خراسان  کل  صورت  به  تحقیق  مونه 

( بود  جامعه  تمامی  از  تعداد    193متشکل  این  از  که   190نفر( 
تعداد   که  شده  داده  برگشت  قابل   186پرسشنامه  پرسشنامه 

ابزار است.  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مبنای  و  بود   استفاده 

پرسش سه  شامل  الف(  تحقیق  بود:  استاندارد   پرسشنامهنامه 
گویه    11دارای    (2014)  1جتماعی ونگ و گائو سنجش مسئولیت ا

و چهار مولفه از جمله: )ذینفعان، کارکنان، مشتریان و دولت( که 
گزینه پنج  لیکر براساس طیف  موافقم  ای  )کامال  کامال   1-ت  تا 

می5-مخالفم   را  اجتماعی  مسئولیت  ب(  (1)سنجد(    پرسشنامه . 
یه در قالب  گو  7که دارای    ( 2014)  همکاران  و  یلتعهد سازمانی  

سه مولفه از جمله: )تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری( 
گزینهکه   پنج  طیف  لیکربراساس  میای  را  سازمانی  تعهد  -ت 

پرسش(16)سنجد ج(  کاپالن.  سازمانی  عملکرد  نورتون    و  نامه 
دارای    (2001) )مالی،   17که  جمله:  از  مولفه  چهار  و  گویه 

که براساس طیف  یری و رشد(  مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگ
گزینه لیکرت  پنج  میای  را  سازمانی  روایی  .(14)سنجدعملکرد 

پرسشنامه واگرای  روایی  و  محتوا  همگرا  روایی  تأیید  از  پس  ها 
نرم   11توسط   از طریق  و خبرگان  استادان  از  اسمارت   نفر  افزار 

گرفت  قرار  تأیید  مورد  اس  ال   پایایی تعیین منظوربه .پی 

 آن برای استفاده شد که میزان کرونباخ آلفای از نیز هاپرسشنامه

اجتماعی  پرسش تعهد سازمانی  ، پرسش94/0نامۀ مسئولیت  نامه 
تجزیه   منظوربود. به  95/0نامه عملکرد سازمانی  و پرسش  93/0

داده تحلیل  و کشیدگی جهتو  چولگی  آزمون  از   تشخیص ها 

افزار  داده نرمال توزیع نرم  محیط  در    25نسخه    SPSSها 
معادالت  مدل  طراحی  جهت  همچنین  شد.  خواهد  استفاده 

افزار   نرم  از  فرضیات  بررسی  و  به    PLS3ساختاری  توجه  با 

 
1 . Wong & Gao 



 زمانی ...تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سا 83
 

 

 

 

 ها استفاده شد.وضعیت داده

 های تحقیقیافته
 61/58نفر )  109که     ها حاکی از این بودتحلیل توصیفی یافته

و    وبی مردورزش و جوانان خراسان جن  اداراتکارکنان    ( ازدرصد

77  ( از  39/41نفر  اکثر   بودند؛  زن  هاآن  درصد(    همچنین، 
)   40-30  سنی  رده  در  کارکنان بیشتر  56/36سال  بوده،   درصد( 

سایر درصد( بودند.    99/49لیسانس )  تحصیلی  مدرک  دارای  هاآن
شمارالاط جدول  در  توصیفی  است  1  عات  شده  گزارش  .یک 

  

 های توصیفی یافته . 1جدول 
 درصد فراوانی ی فراوان  

 جنسیت 
 مرد
 زن

109 
77 

61/58 
39/41 

 گروه سنی

 سال 30کمتر از 
 سال  40تا  30
 سال  50تا  41

 سال  50بیشتر از 

29 
68 
61 
28 

59/15 
56/36 
79/32 
05/15 

 میزان تحصیالت

 دیپلم 
 فوق دیپلم 
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد 
 دکتری 

3 
28 
93 
55 
7 

61/1 
05/15 
99/49 
57/29 
76/3 

 قه )سال( ساب

 سال 10کمتر از 
 سال  15تا  10
 سال  20تا  16

 سال  20بیشتر از 

41 
76 
37 
32 

04/22 
86/40 
89/19 
21/17 

 یابیمدل روش از نیز تحقیق هایفرضیه آزمون در

 آزمون معناداری این سطح  .شد استفاده ساختاری  معادالت 

 ضریب اگر   .شودمی مشخص   Tاستاندارد   ضریب با

از  بی  Tاستاندارد    %95باشد فرضیه در سطح     96/1شتر 
 نشان  3و    2های  شکل در کهمعنادار خواهد بود. همانگونه

 پژوهش پیشنهادی مسیرهای مدل تمامی است، شده داده

به تأیید باال اطمینان با  باید مدل، تأیید منظورشدند. 

نیز برازش  برآورد برای متعددی طرق  .شود تأیید آن 

  .دارد وجود مشاهده شده هایادهد با کلی برازش نیکویی
آزمون  مدل که دهندمی پاسخ  پرسش این به هااین 

این   .است پژوهش های داده برازندة حد چه تا موردنظر
 در پژوهش، از آمدهبه دست ضرایب همراهبه هاشاخص

 .اندشده ذکر 2 جدول
شده هایشاخص مقادیر به توجه با  ،2جدول   در ارائه 

شاخص  می مالحظه همانطورکه   به   مربوط   2Rشود 
مطابق    .است  مدل(  وابسته )  زای  درون  پنهان  متغیرهای

سازمانی  برای   2R مقدار  2جدول   تعهد  و    778/0سازه 
سازمانی   عملکرد  با    780/0سازه  که  است  شده  محاسبه 

مدل  برازش  بودن  مناسب  مالک،  مقدار  سه  به  توجه 
معیار  که     2Qهمچنین شاخص   .کندساختاری را تأیید می

است.    بینی   پیش  قدرت آنجا که مقدامدل  ر سازه تعهد از 
اسبه مح  439/0و سازه عملکرد سازمانی    520/0سازمانی  

شده است، نشان از قدرت پیشبینی قوی مدل در خصوص 
این سازه دارد و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را  

 کند. بار دیگر تأیید می
  میانگین   اخص ریشههمچنین برای ارزیابی مدل کلی، از ش

استفاده  SRMR)1 شده  استاندارد  مانده  باقی  مربعات  )
است.    مناسب  1/0  از  کمتر  این شاخص  شود که مقدارمی

آن   مقدار  پژوهش  این  در  نشان   096/0که  که  دهنده  بود 
مناسب مدل است.    کیفیت  به    به آزمون  با توجه  طورکلی، 

ازش  های براس و شاخص ال افزار پی خروجی نهایی نرم

 
1 . Standardized Root Mean Square Residual 
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ارائه از شده با داده آن مشخص شد که مدل   . پژوهش منطبق بوده و مناسب استهای حاصل 
 های برازش برای متغیرهای مدل تحقیق مقادیر شاخص  . 2جدول 

 2Q 2R SRMR متغیر

 096/0 778/0 520/0 تعهد سازمانی 

 780/0 439/0 عملکرد سازمانی

ت3جدول   نتایج طبق  بر الگوی  به  توجه  با  در  ،  فسیری 
  tسازی معادالت ساختاری و از آنجایی که مقدار آماره مدل

(  ±96/1نسبت بحرانی ) از خارج مربوط تمامی مسیرها در
مدل در سطح  فرضیات همه گفت توانمی  قرار دارند، لذا

آنان   درصد  95 به  مربوط  فرضیات  و  است  بوده  معنادار 
می  نشان  3و    2های  شکل در کهگونههمان گردد.تایید 

 پژوهش پیشنهادی مسیرهای مدل تمامی است، شده داده

 شدند.  تأیید باال اطمینان با

 های مرتبط با مسیرهای مدل تحقیقفرضیه  tمقادیر ضریب مسیر و آماره   . 3جدول 

 نتیجه معناداری  tآماره  ضریب مسیر  رابطه 
 تایید 001/0 040/53 882/0 تعهد سازمانی  مسئولیت اجتماعی 

 تایید 011/0 490/3 316/0 عملکرد سازمانی  ت اجتماعی مسئولی

 تایید 001/0 501/7 591/0 عملکرد سازمانی  تعهد سازمانی

 تایید 001/0 475/7 522/0 عملکرد سازمانی تعهد سازمانی ی اجتماع تیمسئول
 

 عاملی  بارهای و  مسیر ضریب  حالت  مدل نهایی پژوهش در. 2شکل 

 
 ش در حالت مقادیر معناداری مدل نهایی پژوه. 3شکل 
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 گیری بحث و نتیجه
تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد   هدف با حاضر پژوهش

سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان 
 انجام گرفت.   ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی

 مدل روی بر ساختاری معادالت تحلیل  آزمون نتایج

 و  خوب برازش  از مدل که داد نشان پیشنهادی پژوهش
ها( با  مسیرها )فرضیه تمامی و است برخوردار قبولی قابل

در این بین فرضیه اصلی تحقیق    .شدند تأیید باال اطمینان
یعنی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با توجه  

 به نقش میانجی تعهد سازمانی مورد تایید قرار گرفت.
ی با توجه به  های تحقیق در رابطه با فرضیه اصلی  افتهلذا 

محیطمی که  گرفت  نتیجه   با هاسازمان پیرامون توان 

 تغییرات این و باشدمی  حال تغییر در چشمگیری سرعت

است.   داشته همراه به هابرای سازمان بسیاری هایچالش
 ها سازمان تا است شده شرایطی موجب چنین آمدن پدید

و از بهینه استفاده دنبالبه  .باشند خود هایدارایی منابع 
 بیشتر توجه شرایط موجود، در اقدامات مهمترین  از یکی

 و سرمایه عنوان مهمترین  به انسانی نیروی به هاسازمان
با توجه به   (.10باشد )می  آن طریق  از رقابتی مزیت کسب

بحران سازمانوجود  اقتصادی،  چالشهای  با  های ها 
حین داشتن گسترة عظیمی از   عظیمی رو به رو هستند در

شوند تا به شکلی پایدار و  ها تشویق می این مشکالت، آن
مسئولیت اجتماعی  نظر  مسئولیت از  کنند.  رفتار  پذیر 

استراتژیک   و  کلیدی  رفتار  عنوان  به  سازمان  اجتماعی 
محیطی سازمان و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  زمینه  در  ها 

ها  ها، سازمانبر چالش شود. برای برتری و غلبهشناخته می
های خود در جامعه بازنگری کنند و خود را  باید درباره نقش

اقتصادی که با انسان، مدنیت،  -به عنوان عواملی اجتماعی
و پیشرفت اجتماعی جامعه در ارتباط است، در نظر گیرند.  

راستایسازمان اهمیت در   اجتماعی مسئولیت بهبود  ها 

همراه  برای گسترده اییهتالش امروزه است. شده سبب
 انجام مسئولیت اجتماعی به توجه برای هاکردن سازمان

خصوص،  در  .شودمی مسئولیت  به  توجه  اهمیت این 
 که  است شده بازگو بیش از پیش  هاسازمان در اجتماعی

حوزه در علمی شواهد ارتقای به مسئله این  منجر این 

در  اجتماعی سازمان مسئولیت اهمیت است. ازاین رو، شده
دارد.  هاسازمان برای راهبردی نتایج و است حال افزایش

توجهی طوربه هاسازمان  با مرتبط هایفعالیت در قابل 

 تمایل  .کنندگذاری میسرمایه سازمان اجتماعی مسئولیت

 نشان سازمان اجتماعی مسئولیت در گذاریسرمایه به

 باید که رستید کار یا  هزینه، محدودیت این که دهدمی

 رقابتی مزیت کسب برای منبعی بلکه  نیست؛  داد، انجام

مشارکت  است. و  پذیرش  برای  دالیلی  که  همچنان 
دالیلی  سازمان دارد  وجود  اجتماعی  مسئولیت  انجام  در  ها 

اجتماعی   انجام مسئولیت  و مشارکت در  پذیرش  برای  نیز 
ارائه می  به   .شودتوسط مدیران  مسئولیت اجتماعی مربوط 

فعالیت انسانی  کارکنان،  منابع  پرورش سازمان  های  در  را 
آن نیازهای  کردن  برآورده  و  میکارکنان  شرح  . دهدها 

رشته در  اجتماعی  زمینهمسئولیت  و  از ها  مختلفی  های 
، افزایش تعهد کارکنان  کار، بازاریابی  و  قبیل اخالق کسب

 مطالعات مدیریت مشاهده شده است.و 
افزایش   این وجود  بین کارکنان مسئولیتبا   اجتماعی در 

شود تا کارکنان نسبت به شغل و سازمانی که در  موجب می
احساس رضایت و عالقه فعالیت هستند  مندی آن مشغول 

تعهد   بهبود  ایجاد  در  امر  این  که  باشند  داشته  بیشتری 
-تعهد سازمانی را پذیرش ارزشسازمانی تاثیر گذار است.  

در   شدن  درگیر  و  سازمان  میهای  تعریف  کنند سازمان 
گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه  معیارهای اندازه

ارزش پذیرش  و  میدانندکار  سازمان  که  .  های  تعهدی 
به سازمان اصوالً می آنرا به پیوند روانی فرد یا گروه  توان 

تعریف کرد که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری  
ار به  باور  از  سازمان    هایزشو  یکی  واقع  در  دارد،  جای 

می که  مهمی  تصمیمعوامل  در  برنامهتواند  ریزی،  گیری، 
سازمانی   تعهد  وجود  باشد  مؤثر  سازمانی  رفتار  و  ارتباطات 

ارزشی    است. با  مفاهیم  با  باال  سازمانی  تعهد  همچنین 
بهره افزایش همچون رضایت شغلی،  وری باالی کارکنان، 

بهبود   و  سازمان  برای  بخشی  همراه اثر  سازمانی  عملکرد 
مندند از طریق   عالقه های ورزشیاست. از طرفی سازمان

 خود بکارگیری کارکنان متعهد و وفادار به سازمان عملکرد

شده بهبود  تعیین پیش از به اهداف دستیابی راستای در را
موضوع مسئولیت اجتماعی بنابر مطالب ذکر شده   بخشند.

مسئولیت اجتماعی،   .است سازمان، اهمیت روزافزونی یافته  
اینکه   به  توجه  با  است.  سازمانی  هر  بقای  اساسی  عامل 

سازمان ارتباطهمه  مسئولیت  ها،  دارند،  جامعه  با  هایی 
سازمان،  ها، صرف سازماناجتماعی   بخش  یا  اندازه  از  نظر 

اجتناب موضوع  به  مختلف  درجات  برای به  ناپذیری 
است.سازمان شده  تبدیل   قراریبر برای تالش  ها 
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 کمک دولت و هاسازمان افراد، به اجتماعی مسئولیت

 داشته جامعه و کار بر پیشرفت، مثبت تأثیری تا کندمی

 فردی، ابعاد در اجتماعی مسئولیت بنابراین، باشند؛

کند و در بهبود می نمایان را خود دولتی همواره و سازمانی
به   نسبت  کارکنان  تعهد  افزایش  و  کارکنان  بین  روابط 

ازمان تاثیر گذار است. که نتیجه این امر بهبود کارایی و  س
سازمان بخشی  کلی اثر  عملکرد  افزایش  نهایت  در  و  ها 

(، 2018نتایج تحقیقات طالبی و کمار سفلی ) سازمان است.
( زردشتیان  و  )2017دارابی  و همکاران  بودالئی   ،)2017  ،)
( سبزواری  رحمان2017صالحی  )  و  (،  (،  2016همکاران 

گائوآنتو هونگ  و  وونگ  و  2014)  نی  آباد  دولت  مقامی   ،)
( )2018الجوردی  امیری  و  موالییان  پروتینا 2018(،   ،)

(2016( ابیدات  و  مسئولیت  2016(  که  دادند  نشان   ،)
گذار   تاثیر  سازمانی  عملکرد  و  سازمانی  تعهد  بر  اجتماعی 
است همچنین برخی از این تحقیقات نشان دادند که تعهد 

لکرد سازمانی تاثیر گذار است که بطور کلی  سازمانی بر عم
می همراستا  و  همسو  بخش  این  تحقیقات  نتایج  -با 

 . (1، 6، 9، 18، 19، 22، 23، 27, 31)باشند
یافته از  دیگر  یکی  که همچنین  داد  نشان  پژوهش  های 

سازمان  یاجتماع  تیمسئول تعهد  عملکردبر  و    ی سازمان   ی 
ج خراسان  جوانان  و  ورزش  ادارات    ر یتاث  ی نوبکارکنان 

 دارد.  یمعنادار
 کشورهای از بسیاری محافل در اجتماعی مسئولیت مفهوم

 چارچوب این  در و بوده جاافتاده کامالً مفهومی دنیا

 وها  شرکت مختلف هایرده مدیران دانشگاهی، محافل
-شیوه با تا کوشندمی  غیردولتی هایسازمان فعاالن  نیز

 بیشینه و وریبهره افزایش برای راهکارهایی علمی، هایی

 هحوز در هاشرکت هایبرنامه گذاری تأثیر سازی

 نهایی هدفد. چرا که دهن ارائه اجتماعی پذیری مسئولیت

ها  سازمان  اجتماعی مسئولیت هحوز  در  ترویجی هایبرنامه
 و راهبرد از ثابت جزئی عنوانه  ب اجتماعی مسئولیت نفوذ

 روح اگر زیرا،  است  شرکت هر سازمانی  فرهنگ

  شرکت  یک سازمانی فرهنگ در اجتماعیی  پذیر مسئولیت
 اجتماعی پذیری مسئولیت هایبرنامه نشود، تزریق

 است  ممکن  مدیران، تغییر با و بوده محور  فرد ها،سازمان

  پس ،  شود کمرنگ بسیار  اجتماعی پذیری  مسئولیت میزان
 عالوهد.  باش محور  فرد نباید هاشرکت اجتماعی مسئولیت

 باید  سازمان یک سازمانی، راهبردی نظر نقطه از این، بر

بکارگیری  نسبت را خود تالش  اجتماعی  مسئولیت به 
حرکت   و  کارکنان   و کارکنان توسعه سمت  بهدربین 

بهبود   دهند سوق مشتریان خدمات امر  این  نتیجه  که 

 هاآن تنها نه رو، این ازعملکرد کارکنان در سازمان است، 

 هاآن بلکه زنند،می گره  ازمانیس اهداف با را هاتالش این

 مشتری و ترمناسب  سازمانی عملکرد یک به رسیدن برای
 اجتماعی مسئولیت برنامه هرچند ،  کنندمی کار  محورتر

 تعهدات به کردن  عمل  جامعه، نفعان ذی به نسبت

 افزایش و سازمان تصویر بهبود باعث اما است،  اخالقی

-داختن به فعالیت برای همین پر  شودمی  کارکنان وفاداری
تواند وجه سازمان را در هایی نظیر مسئولیت اجتماعی می

نهایت  بهبود بخشد که در  نظر مشتریان داخلی و خارجی 
بهبود   همچنین  و  جایگاه  توسعه  به  منجر  قضیه  این 

 شود. عملکرد کلی سازمان می
 در درستی به  اجتماعی پذیریمسئولیت که درصورتی

ایجاد شود، اجرا و رعایت هاسازمان  ویژه ارزشی باعث 

 مثبت دیدگاهی ایجاد در فقط  نه که شودمی  سازمان برای

 بلکه شود،می سازمان نفعانذی میان در به سازمان نسبت

کارکنانبهره  و  شغلی عملکرد افزایش  باعث خواهد  وری 
سازمانی عملکرد  شده  ذکر  مطالب  بنابر   و مناسب شد. 

-سازمان موفقیتکلیدهای   از یکی کارکنان اثربخش
کیفیت،بهره معنای به خوب عملکرد  .هاست  وری، 

حال مداری  مشتری و سودآوری  مسئولیت اگر است. 

 از هاسازمان انتظارات ترین مهم از بتوان را اجتماعی

خارجی بعد در کارکنان  آن مشتریان قبال در  و محیط 

 به توانمی نیز کارکنان سازمانی تعهد به کرد؛ معرفی

 و داخلی محیط در سازمانی  ترین متغیرهاییدیکل منزلۀ
 به سازمانی تعهد زیرا کرد، اشاره سازمان خود قبال در

 در بقا به کارکنان بیشتر تمایل و تالش واسطۀ پایبندی،

یکی  شود. بنابراین  می منجر سازمان آن حفظ به سازمان،
بین   در  تعهد  ایجاد  سازمان  هر  در  مهم  موضوعات  از 

م است.  تالدیران الکارکنان  تایق همیشه  دارند  تعهد   ش 
ال را  آن  زیرا  دهند  افزایش  را  خود  و  کارکنان  توسعه  زمه 

 اجتماعی با این وجود مسئولیت . دانندپیشرفت سازمان می

می مثبت  اجتماعی اقدامات به کارکنان تا شود موجب 

تمامی بوده پایبند سازمان  انجام برای را خود تالش  و 

امر که گیرند کاربه هاآن تعهد  افزایش به منجر این 
بنابراین   کارکنان شغلی درگیری و سازمانی شد.  خواهد 

سازمان اجتماعی  مسئولیت  الزامات  از  تعهد  یکی  ها 
باشد تعهد سازمانی بیانگر وابستگی به سازمان  سازمانی می

می شود  اجرا  درستی  به  اگر  که  افزایش  است  باعث  تواند 
شود. سازمان  ی عملکرد  با افته نتایج  بخش  این  های 

باشد. مقامی دولت آباد تحقیقات زیر همسو و همراستا می
(، در تحقیق خود نشان دادند که فرآیند 2018و الجوردی )
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و   سازمانی  تعهد  میانجی  نقش  طریق  از  دانش  مدیریت 
کارکنان  سازمانی  عملکرد  بر  اجتماعی  پذیری  مسئولیت 

دارد معناداری  و  مثبت  دارابی(18)تاثیر  زردشتیان    .  و 
مسئولیت2017) که  دادند  نشان  خود  پژوهش  در   ،) 

-و معنی مستقیم و مثبت عملکرد سازمانی اثر بر اجتماعی
( در پژوهش خود نشان داد که  2016. سلیمی)(9)داری دارد

و با    36/0فرهنگ سازمانی با مسئولیت اجتماعی با ضریب  
را    رابطه مثبت و معنی داری  37/0تعهد سازمانی با ضریب  

( در پژوهش خود نشان 2017. صالحی سبزواری)(28)دارد
که   ادراکسمداد  اجتماعی  در    ـئولیت  دلسـوزی  بر  شـده 

دارد مسـتقیم  تاثیر  سـازمانی  تعهد  و   و  رحمان .(27)کار 
( نگرش  2016همکاران  که  دادند  نشان  پژوهشی  در   )

روی  بر  مثبتی  تاثیر  کارکنان  سازمانی  اجتماعی  مسئولیت 
سا داردفرهنگ  ورچیچ(25)زمانی  همچنین   1کوریچ و . 

 که  هایی(، در تحقیق خود نشان دادند که سازمان2019)

و راهبردهای ها،سیاست  از گوناگونی هایشیوه مختلف 

 سطح دارای گیرندکار میبه را اجتماعی پذیری  مسئولیت

و  باالتری تعهد  در (32)هستند مردم بین خوشنامی از  و   .
پروتینا که  0162)  2نهایت  دادند  نشان  خود  پژوهش  در   ،)

که ادراک کارکنان از مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی  
می تعهد  گذارد.تاثیر  که  داد  نشان  نتایج  نهایت  در  و 
و    ی سازمان  عملکردبر    سازمانی ورزش  ادارات  کارکنان 

 .(23)دارد یمعنادار ریتاث یجوانان خراسان جنوب 
 از بسیاری زندگی از یمهم به بخش هاسازمان امروزه،

بهشده تبدیل افراد جامعه با عضویت  گونهاند،  افراد  ای که 
-ها، ساعات زیادی از عمر خود را در این محیطدر سازمان

می سپری  کاری  بیهای  نشانهکنند  تمام  از  شک  ها 
آن اهمیت  و  نقش  و  انسانی  منابع  بودن  در  محوری  ها 

گونه که  و همان  ها حکایت داردتوسعه و پیشرفت سازمان
کرده نشان  خاطر  بسیاری  کارهای  محققان  و  کسب  اند 

رقابتی امروز به دنبال کارکنانی متعهد و وفادار هستند تا به  
 و منابع بین در(. 29کارایی و عملکرد مناسب دست یابند ) 

 برخوردار خاصی اهمیت از  انسانی نیروی سازمان،  امکانات

 و راهبردی  عنصر ترینحیاتی   انسانی، هسرمایچرا که    است
 است سازمان کارایی و اثربخشی افزایش راه تریناساسی

به    داشت خواهد دنبال به را جامعه  ترقی  و پیشرفت  و
 هایارزش و اهداف به متعهد انسانی  نیرویعبارتی  

 
 

2 . Prutina 

 به نسبت سازمان یک برتری برای عاملی تنها نه  سازمان،

  برای  یدارپا رقابتی  مزیت بلکه است، دیگر هایسازمان
 به توجهبرای همین    شودمی تلقی هاسازمان از بسیاری

 اهداف  به رسیدن در را  جامعه و  سازمان مهم، منبع این

 و  مسئوالن مدیران، وظیفه  بنابراین.  رساندمی یاری خود
 توسعه و  رشد و  نگهداری و حفظ در که است متخصصان

، ایندنم متعهد سازمان به را ها آن و نموده تالش  کارکنان
 سازمان، هایارزش  و اهداف به متعهد انسانی نیروی

 هایسازمان به نسبت سازمان یک برتری عمده  شاخص

 و اثربخشی افزایش باعث  مهم شاخص این لذا است  دیگر
 دنبال به را جامعه ترقی و پیشرفت و  شده سازمان کارایی

. تعهد سازمانی عامل بسیار مهم و اساسی در  تداش خواهد
س بازده سازمانرفتار  و  نیروی  ازمانی کارکنان  زیرا  هاست، 

می سازمان  به  متعلق  را  خود  متعهد  اهداف  انسانی  بیند، 
ها از  سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آن

تال باعث  هیچ  سازمانی  تعهد  کرد،  نخواهد  مضایقه  شی 
فرسودگی   و  غیبت  کاهش  اعتراضات،  و  شکایات  کاهش 

فشا کاهش  و شغلی،  دزدی  کاهش  روانی،  و  روحی  رهای 
تعهد  نهایت  در  و  سازمان  به  پایبندی  افزایش  و  سرقت 

اثربخشی   و  کارایی  افزایش  باعث  کلی    سازمانی  بطور  و 
سازمان   عملکردشودمی عملکرد  پدیده .   ایسازمانی 

 بتوان، را آن برای تعبیر ترینساده که شاید است پیچیده

 سازمانی اهداف تیابیدس به های منتهیفعالیت مجموعه

 مورد مختلف هایدریچه از عملکرد که با متناسب  .دانست

از اهداف گیرد،می قرار مطالعه  مختلفی هایدریچه نیز 

 توانمی شده تعریف یاد با مطابق  را عملکرد .کندمی بروز

 با نتایج مرتبط به دستیابی توانایی که کرد بیان اینگونه

بنابراین  است.  سازمان  دالیل سازمان  اهداف  از  یکی  ها 
پیشرفت خود را در گرو افزایش تعهد در بین کارکنان خود  

می  خود را معرف سازمان فرد سازمانی، تعهد دانند. درمی
که  آن مستمر عضویت در  که کندمی آرزو و داند باشد، 

تواند در بهبود عملکرد کلی سازمان تاثیر گذار  این امر می
(، بودالئی و  2018ییان و امیری )نتایج تحقیقات موال باشد.

( )2017همکاران  پروتینا   ،)2016( ابیدات   و  که  2016(   ،)
تاثیر  و  موثر  عاملی  عنوان  به  سازمانی  تعهد  دادند  نشان 

سازمان عملکرد  بر  میگذار  محسوب  این  ها  نتایج  با  شود 
 .(6، 19، 22، 23)باشندبخش همسو می
یافته مبنای  میبر  پیشنهاد  پژوهش  راستایهای  در   شود 

خراسان   جوانان  و  ورزش  ادارات  کارکنان  عملکرد  بهبود 



 88 1400، زمستان 32مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره هشتم، شماره  

 

 :به موارد ذیل توجه گرددجنوبی 
می پیشنهاد  سازمانابتدا  مدیران  که  به  شود  نسبت  ها 

طرق   از  و  باشند  داشته  مسئولیت  احساس  خود  کارکنان 
آن را  مختلف  خود  حرفه  و  مهارت  تا  نمایند  تشویق  را  ها 

ب بهبود  و  تعهد توسعه  کارشان  و  به شغل  نسبت  و  خشند 
می پیشنهاد  همچنین  باشند.  کهداشته  با   شود  مدیران 
 به را اجتماعی پذیریبرنامه ریزی مناسب بتوانند مسئولیت

که این امر باعث   اجرا کنند، و رعایت هاسازمان در درستی
 باعث فقط نه که شودمی سازمان برای ویژه ارزشی ایجاد

 نفعانذی میان در به سازمان نسبت بتمث دیدگاهی ایجاد

 و شغلی عملکرد افزایش باعث بلکه شود،می سازمان

کارکنانبهره می وری  پیشنهاد  شد.   نظامشود  خواهد 

 و شود تررنگکم مدیریت سخت و سفت کنترل و بازرسی
  به  امر این،  باشند داشته بیشتری عمل آزادی کارکنان

 مسئولیتبلکه    یستن باری  و بند  بی و ومرج   هرج معنی

 و نوآوری  خالقیت بروز برای را فضا کارکنان اختیار با توام

شود که . و در نهایت پیشنهاد میکندمی  آماده هاآن بیشتر
ها نسبت به افزایش تعهد در بین کارکنان مدیران سازمان

 سازمانی، تعهد خود اقدامات مناسبی انجام دهند چرا که در

 در که کندمی آرزو و  داندمی خود را معرف سازمان فرد

می آن مستمر عضویت امر  این  که  بهبود  باشد،  در  تواند 
 عملکرد کلی سازمان تاثیر گذار باشد. 
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